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 גנוטלַאוורַאֿפ רעד ןוֿפ

 ןוֿפ דנַאּב רעטירד רעקיזָאד רעד זַא רימ ןענעכיײצרַאֿפ גנוקידירֿפַאּב רעֿפיט טימ

 רעד ןיא ,םילשורי ןיא טנַײשרעד ךַאוּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ ךוּכרעטרעװ ןסיורג

 ער יד ןריֿפרעּבירַא סָאד .המילשה םילשורי ןיא ,טייקיּבייא רעשידִיי ןוֿפ טָאמש

 ןיא זיא לארׂשי-תנידמ ןייק קעטַאטרַאק רעד ןוֿפ לייט ַא לַײװרעד ןוא עיצקַאד

 ןעגנולקיװמנַא יד טימ ןוא קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ גנַאג ןכעלטכישעג ןטימ םּכסח ןלוֿפ

 -ינוא ןשיאערּבעה ןטימ ןדנוּברַאֿפ רימ ןענַײז 1970 רעמוז טניז .רוד רעזדנוא ןיא

 םעד גנונעקרענָא ןוא קנַאד םיוא ַײּברעד ןקירד רימ ןוא םילשורי ןוֿפ טעטיסרעוו

 ןוכמ ןוֿפ שָאר ןקידרעירֿפ םעד ,ןַאמרַאה םהרֿבא טעטיסרעווינוא ןוֿפ טנעדיזערּפ

 ,טרַאנײּב םייח יֿפָארּפ שָאר ןקיטציא ןַײז ןוא ןיּבר םייח יֿפָארּפ תודהיח-יעדמל

 ןקיטציא ןַײז ןוא ןדס בד יֿפָארּפ ערדעטַאק-שידִיי רעד ןוֿפ רעריֿפ ןקידרעירֿפ םעד

 גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ןוֿפ סוּפורטיּפַא רעד .קורעמש .אנח י'ֿפָארּפ רעריֿפ

 .קרָאי-וינ ןיא גנוטלַאװרַאֿפ יד טּבַײלּברַאֿפ םענרַאֿפ ןשידירוי ןלוֿפ ריא ןיא

 יד סעציײלּפ עריא ףױא ןגָארטענסױא 1983 טניז טָאה גנוטלַאװרַאֿפ יד

 -ָארּפ ןסיורנ ןרַאֿפ גרָאז עלעיצנַאניֿפ יד ןוא טעּברַא עלענַאיצַאינַאגרָא עצנַאג

 ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עלַא ןשטַײטוצסױא ןוא ןעלמַאזוצֿפױנוצ טקעי

 -תושממ ןוא רעשילַארָאמ רעקידרעטַײװ רעד ףיוא סיוא ןקוק רימ .ןושל ןשידִיי

 רעד ןיא םוטעמוא ןוֿפ ןזַײרק-רוטלוק עשידִיי עקיניזטסואווַאּב יד ןוֿפ ףליה רעקיד

 רעמ -- רימ ןֿפָאה ױזַא --- ןלעוו דנעּב עקידרעטַײװ יד .טלעוו רעשידִיי רעַײרֿפ

 ןקורד ייז ןעמ טעוװ םילשורי ןיא ןוא ,םילשורי ןיא ןרעוו .טיירגעגוצ רעמ ןוא

 ..ןּבעגסױרַא ןוא

 טָאה ןטשרע ןוא ןטייווצ ןשיווצ ןוא 1966 ףוס םױרַא זיא דנַאּב רעטייווצ רעד
 זיא דנַאּב ןטייווצ ןוא ןטירד ןשיווצ דנַאטשּפָא-טַײצ רעד .רָאי ףניֿפ טרעיודעג

 ןּבָאה תושר רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ ןעלטימ יד טימ .רעקיּבלעז רעד
 רערעצריק ַא ןיא דנַאּב םעַײנ א טימ ןעמוקוצסיורַא ןזַײװַאּב טנעקעג טינ רימ
 ערעדנַא ןיא ןטקעיַארּפ עשיֿפַארנָאקיסקעל עלעלַארַאּפ טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ,טַײצ
 עטכישעג יד זַא ןטלַאה רימ רעּבָא ,קילעטשרעטניח טינ רימ .ןענַײז ןכַארּפש

 רעד ןוֿפ ָאּפמעט םעד ןרעכיגרַאֿפ וצ ֿבוח םעד טגײלעגֿפױרַא זדנוא ףיוא טָאּה
 יו רעמ ןרעיודעג טינ ןֿפוא-םושּכ לָאז ןטייווצ ַא ןוא דנַאּב ַא ןשיווצ זַא ןוא טעּברַא
 ןַײז טינ ןלָאז ַײּברעד זַא סױרַאֿפ ןיא רימ ןעמיטשַאּב קיטַײצכַײלג .רָאי ַײרד
 -נוא ,אּברדַא .ָאווינ ןכעלטֿפַאשנסיװ םעד ןוֿפ ןוּבשח ןֿפױא תורשּפ םוש ןייק
 ןּבַײלקנַא םִיּב ןטייקכעלגעמ עַײנ זדנוא רַאֿפ טנֿפע םילשורי ןייק ןעמוקנָא רעזד
 דײרֿפ ַא זיא סע .טעּברַאישרָאֿפ רעד ןוֿפ ןדָאטעמ יד ַײּב ןוא ןלַאירעטַאמ-ךַארּפש יד
 ןוא) ןעמוקַאּבוצ רימ ןּבָאה ןדִיי עשיפור ןוֿפ הילע רעַײנ רעד טימ זַא ןּבעגוצוצ
 ןֿפוא ַאזַא ףיוא .סרעמעּברַאטימ עטנרעלעג עקיסַאּפ (ןגירקוצ רעטַײװ ךיוא ןלעוו

 -ַארּפונימּבידח רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ-לארׂשי-ללּכ רעד רעטלֹוּב ךָאנ טרעוו
 םייקידתורוד רעשידִיי ןוֿפ ןעיידיא טימ ןעמוקעגֿפױא הליהּתכלמ זיא סָאװ ,טקעי
 .טײקנדנוּבעגֿפױנוצ ןוא



 ןכעלטֿפַאשנסיװ םעד ןוֿפ גנונעקרענָא יד ןעוועג זדנוא רַאֿפ זיא ףליה ַא ןוא דײרֿפ ַא

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוריגער רעד דצמ ךוּברעטרעװ רעזדנוא ןוֿפ טרעוו

 .ןטֿפַאשנסיװ עשיטסינַאמוה יד רַאֿפ דנַאֿפ םעד ךרוד ךעלרעי זדנוא טצימש סָאװ

 -עגטימ ַײּברעד זדנוא ןּבָאה סָאװ עלַא יד וצ קנַאד רעזדנוא סיוא ןקירד רימ

 -נוא רעקידנעטשַאּב רעד רַאֿפ עיצַאדנוֿפ-לַאירָאמעמ רעד ןעקנַאד רימ .ןֿפלָאה

 ץעלַא ןוא עיצַאדנוֿפןַארטַא רעד ,עיצַאדנוֿפ-רעוַאטיל .נ .? רעד ,גנוציטשרעט

 -רַאֿפ ןענַײז ןעמענ ערעייז סָאװ ,םידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,סעיצַאדנוֿפ ערעדנַא

 ערעייז רימ ןּבָאה טרַא ןיא קחוד רעּביא סַאװ יד ךיוא ןוא אֿפוג דנַאּב ןיא טנכייצ

 ןעױּבֿפױא ןיא טנאה א טניילעגוצ ןּבָאה עלַא ייז .ןענַאמרעד טנעקעג טינ ןעמענ

 רעזדנוא ןענידרַאֿפ עלַא יז ןוא ןינּב ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג רעזדנוא ןוֿפ ןרָאג ַא ךָאנ

 טציא זיּב זדנוא ןּכָאה סָאװ יד זַא גנונעֿפָאה יד סיוא ןקירד רימ .גנונעקרענָא

 ךיז םעוו סָאװ ,הנחמ רעזדנוא ןוֿפ ןײטשּפָא טינ רעטַײװ ךיוא ןלעוו ןֿפלָאהעג

 טקעיָארּפ ןצנַאג םעד ןריֿפרעד ןֿפלעה ןוא ןסקַאװרעדנַאנוֿפ ךיז ןוא ןרעסערגרַאֿפ

 .רמג םוצ

 רעד רַאֿפ ָאווְיי ןוֿפ עיצַארטסינימדַא רעד ןוא גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןעקנַאד רימ
 ,ךוּברעטרעװ ןוֿפ טַארַאּפַא ןצנַאג םעד רַאֿפ טרַא ןּבעג ךרוד ףליח רעקיטַײזליֿפ
 ןוא גנוטכַײלַאּב ןוא ןַאֿפעלעט רַאֿפ ,קעטַאילּביּב רעסיורג ריא טימ ןענידַאּב רַאֿפ
 .ןעמוקנגעקטנַא ןקידנעטש ןוא טײקכעלדנַײרֿפ רעד רַאֿפ ללכּב

 א א | |

 עטנעַאנ יד ןוֿפ ןעמענ יד דוֿבּכה-תַארי טימ ןוא טֿפַאשּביל טימ ןענַאמרעד רימ
 -םלוע ןיא רעּבירַא רָאי ףניֿפ עטצעל יד ןוֿפ ךשמּב ןענַײז סָאװ דנַײרֿפ ןוא סרעוט
 : תמאה

 ,יקסנישטַאּבַאט .ּב ,ןַאמלואוו .ל 'רד --- גנוטלַאװרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעדילגטימ יד
 -לַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ דילגטימ-ןרע םעד ; ןיימשרעק .מ .ז ,גרעּבנַײֿפ ּבייל ,ץּכ ףלַא
 'רד טָאר-ןטנַאטלוטנַאק םעד ןוֿפ דילגטימ ןויטקַא םעד ; גרעּבסָאלש ףסוי גנוט
 ןוא רעװַאסַאק יכדרמ יֿפָארּפ םיצעוי ןוא דנַײרֿפ עטנעַאנ ערעזדנוא ;לקיּב המלש
 .ה"בצנת .םורּפ םייח רעטעּברַאמימ םעד ןוא דניקֿביר קחצי 'רד

 א א
 ִצ

 -קַאדער ןטימ סרעטעּברַאטימ עלַא קנַאד רעזדנוא רעּביא רימ ןקיש ןורחַא ןורחַא

 עלא קנַאד ןלעיצעּפס ַא ןוא סרעלמַאז ערעזדנוא עלַא ,שָארּב קרַאמ לדוי רָאט

 .גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילנטימ

 "0 ש ,5 7 | .ףװײ/ טא

 קרָאיויג = | -י : | י | םילשורי =

 ב"לשּת ,ןוושח-רמ
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 .שוד"נ ,ןָאטֿפילק -- .ּב דלָארעה ,ןָאסמַארּבַאו
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 ,קרָאיװינ -- 'קעס יזקע ,ןריוטס םאיליװ ;גניר:רעטעּברַא

 יקרָאיוװינ -- ףלָאװ ,טצרַא

 ,קרָאיוינ -- הר ש ןוא לדוי ,ןײטשנרַאּב

 | . ךרצמ 14008 זכס מס ץסטאפאזנסאי .קרָאיװינ - עיצאדנופ גד עב בקעי

 טטדיאזאזעג תםמסזאמ. .קרָאוינ -- עניגער ,טריװטוג
 .שזד"נ ,קרַאונ -- רָאטקעריד ,ץראװש לָאס :ליסנוַאק יטינוימָאק שיאושזד :

 ?םששזפג (00אזאזטאזדצ ססטאסנ{ 04 םפפסא (ס0טתזץ, 1וסש8זא , הא 1. את 5801 50062:42, 7

 .פילַאק ,סעלעשזדנַאסָאל -- .ל .י ,ןרעּפלַאה

 .ַא"לפ ,שטיּבײמַאמ--עיסעּפ ןוא השמ ,םיוּבגינָאה

 רעטלָאװ יד יורפ ;'זערּפ ,קנעש סקַאמ יורֿפ :עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרָאןעױרֿפ עשיטסינויצ -- ה ס ד ה

 ,דלָאזס אטעירנעה ןופ רכז ןיא ,קרָאיײוינ -- רָאטקעריד-רוטלוק ,רעכערּב

 114 0459411 --- לשסזמסם'פ 2:0215/ (018201221108 01 /40167104, ןאסש '{ 014.

 זמ תנסזמסזץ 01 1/1158 1160110112 52014.

 ןזזפ. אן2א8 5סםסתא , 21051000/: 1615. 002116/ 316080, 600110121 12604. 121160401-

 .קרָאי-ינ --'זערּפ ,ןָאסמַארּבא דוד 'רד :ץיװָאשװָאמ .י 'רד ברה :רעטנעס שיאושזד טסערקליה

 ,םילשורי -- המ חנ ןוא ןושרג 'רד ,רענַײװ

 יןרָאֿפ ,ליגַאמ .י ןבואר ֿברה :ע"ּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא םינּברה דעװ

 םסאמפ סקס תאממזפ 04 (316446 221120610002, 22. 22001 תסטטסמ 1. 242211, (68211020-

 ,קרָאיװינ - הּכלמ-עּביוט ןוא ןתנ 'רד ,דניקסיו

 ל"ז ,םיוּבלטײט .ד ץרּפ 'רד רעדורּב ןוא רעטָאפ ,ןַאמ ,ןוז םענעגנַאגעגקעװַא-גנוי רעזדנוא רכזל

 .ד םירמ :הנמלַא ;םיױּבלטײט-ןילּבמעד ןימינּב ןוא היבצ :ןרעטלע ענעּבילּבעג רעיורט ןיא ,(1966 --- 1925)

 .סָארג דוד ןוא םירמ :רעגָאװש ןוא רעטסעװש :םױּבלטײט לאינד ןוא דוד :םימותי ;םיוּבלטייט

 ןַאמצַאק ֿבקעי ,עויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד ;דנַאּברַאפ:רעטעּברַא רעלַאנָאיצַאנ שיד יי

 ,ה"ע ,לַאגיס .ל ןוא ,טנעדיזערּפ רעקירָאיגנַאל ןוא רעדנירג ,ה"ע ,ןוַארּב ריאמ ןוֿפ קנעדנָא ןיא -- 'קעס 'נעג

 - ..רָאי קילדנעצ ריֿפ יקעס ינעג

 .עקיסקעמ --- לארׂשי יחדנ--עקיסקעמ ןיא הליהק עשידִיי

 ר --רָאטקעריד יזקע סֿפליהעג ,דימ עקדַאלװ ;טעטימַאק:רעטעצרַא רעשידי

 :לארׂשיל תמיק-ןרק ןוֿפ םואעליּבוי ןקירָאי70 םוצ עקירעמַא ןיא דנָאֿפ:לַאנַאיצַאנ רעשידִיי

 ,קרָאיוינ --- 'זערּפ-עציוװ יזקע ,ןָאמָאלָאס םהרבַא ;'זערּפ ,ןַאמסַײװ .ל .ה

  ןמשזפצ אאזוסאאז תטאפ 0? /18164108

 ּות תסמסז 01 {86 8 .,אתמוטס1פ8: 04{ {מס 018012 01 28 א געס161 1 5 1

 ,אטזגזג 501ס0000ת, ךטאסס יש100-2268. --- 110ס1ז020 1{. יט ס1זמ8ת, 142410041/ 58

 י"נ ,שטיּבײװָאקאר -- קעשזד ,ןיװעל

 ,םילשורי -- לגײפ ןוא לדוי ,קרַאמ

 .י"נ ,קענ טיערג--עיצַאדנופ ןָאמָאלָאס דרַאװדע ןוא פיליפ

 106 תזזזפ 286 םתוש חס 501סאזסא עסטאפאזנסא; 1אס- -- גאסש .'צ סא |

 .ה"ע ,ףעטס .ש ןרהַא רעטָאֿפ ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאירהינ -- עינָאס ,ןעוָאר:ףעטס

 .קרָאידינ -- אדַײא ,רעצלעס

 תהספנ, טשזוזנאאז עמ ---א.{  .קרָאיוינ -- יל םַאיליװ ,טסָארֿפ

 ,קרָאי-ינ -- ךארפש רעשידִיי רעד ןוֿפ ךוּברעטרעװ ןסיורג ןרַאֿפ טעטימַָאק:ןעיורֿפ

 .שוד"נ ,ןָאטֿפלק -- ןָאטלימ ,ןַאמנײלק
 ..ןעטסָאר לעוימעס רעטָאֿפ ןַײז ןופ קנעדנָא ןיא ,קרָאיװינ--ָאעל 'רד ,ןע טס ָא ר

 .ה"ע ,רעוייש .ל השמ רכזל ,ישימ ,טיַארטעד - (אמע) המחג ,רעװײש

 .שימ ,סדיּפער דנערג -- ַאדַײא ןֹוא ה"ע ,רוטרַא ,רעטכצש



 סרעציטש

 .קרָאיויג - עינַאמ ,גרעּבנזַײא

 ,קרָאיוינ -- .מ .י ,קעלּב
 .שזוד"נ ,ןוַאטשילגניא - ןָאטלימ ,רעגרעּב

 יעדַאנַאק ,לָאערטנָאמ -- ףסוי .א ,ןַאמרעּב

 .קרָאיוינ --ילַאמ ןא ילרַאשט ,סנרעב

 ןפמאפ, (04801 28 4. אאס א{סזזצ , 21" 8120, 100, נא. +=

 .שוד"נ ,דואװלּפיעמ -- .ק ןילעװע ,גרעּבמָארּב

 ,ֿפילַאק ,ָאקסיצנַארֿפןַאס -- עדלעז ןוא השמ ,לעקניֿפרַאג

 טימ רעטסעװש ;האלילחר ןוא עשוהי-בקעי :ןרעטלע ענַײז ןופ רכזל
 ,עשוהייבקעי :רעדניק :רעקעּב לאיחי:השמ ןוא היח :תוחּפשמ ערעייז

 ,רּתסא :רעדניק :דרַאגנַײװ רכששי ,עיסעּפ-הרׂש :עלעשרעה ,הּכלמ ,הרׂש

 .ש"י סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא ,עשוהי-בקעי ,הנח

 .שוד"נ ,ינרעיק - םהרבא ,ןַאמדוג

 (נעסססא{ אא / 482/1148 -- אתהתמאצ הא. {}

 לַאנָאש ענרעטניא ,טוס דנצ קוָאלק דרַאָאּב טניָאשזד

 | ,קרָאײװינ --- 'קעס 'נעג ,ןָאסלעדנעמ ךנה

 !סנאז םסאגפ 6104א8 פט{ 11.6.ש שש. א
/ 11008008 216846190300, 668. 2128298061- 

 ,לארׂשי ןיא טציא ,י"נ ,ליעדגנימרַאֿפ -- יפָאס ןוא ןמלז ,ןיניד

 םטמאאזא עסטאפאצזסא} 186.

 .ַאײלֿפ ,שטיּבימַאימ -- ה"ט ,,א ,ןײטש קיד

 ,ללאנָאשענרעטניא ,22 לַאקָאל ןןָאינוי סרעקײמסערד
 ,קרָאיזוינ ---.'קעס 'נעג ,יולסערּב .י

 םקעפּפאזאאפאפ טשא!סאג 1008 22 6.{1.1.לש.טש., א.צ-

 ןאזז. 181401 13109106, 560'/ 242829801-

 | | .קרָאירינ -- לדנעמ ,רעּבײה
 ךיוזמ פוסאמטצ 11וזז.אזגא תסטאטמצז1סא,; {אס- -- :(סש צ סזע

 יָא ,דנַאלװילק --עיװליס ןוא סקַאמ ,להָאװ

 .קרָאיוװינ -- סירָאמ ,יקצעלַאװ
 .ַא"לפ ,שטיּבײמַאימ --ןֿבואר ןוא קיציא ,הקּבר ,קלָאװ

 1580088 גאס עמםמסס8 טשסזא תסטאפאזנסא, 838210, א צ+-

 .עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ -- הנח ןוא המלש ,ןַאמסַײװ

 -ַאג ,שטַאשטוּב ןּבענ שרַאּב ןיא יּבעג ,לװַײֿפ-עגַארש ,רעּבליז

 רעטָאֿפ ןופ רכז ןיא ,עדַאנַאק ,רעװּוקנַאװ טציא -- ןלוּפ ,עיציל

 -ךײרֿפנעדָאג הנח רעטומ :1937 שרַאּב ןיא יטשעג ,ןיישרעּבליז ןורהַא

 -לרעּפ-ןיישרעּבליז עגיײֿפ רעטסעװש ;רשָא-םוחנ רעדורּב ;ןיישרעּבליז

 ךרוד ןרָאװעג טכַארּבעגמוא עלַא ,ַאװָאכלאּב-ןיישרעּבליז עלעג ןוא רעטומ

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא סיצַאנ יד

 ,קרָאי-וינ - יטעּב ןוא חנ ,ןַאמגניז

  .צ"ּפ ,עיפלעדַאליֿפ -- הדוהי ,שטילצז

  .שימ ,דליֿפטוַאס -- .מ שזדרַאשוד ,רעצלעז

 ' תס /40611080 (01806 22זא) (ג8080/ א{. 2:81:2ת8, 108.

 ַאק ,ָאקסיצנַארפױַאס -- (ןהָאק) ַארָאד ױרפ ,לואס ,רעצלעז

 -סור ,רימָאטישז ןיא 'ּבעג ,רעצלעז םוחנ רעטָאֿפ ןוֿפ רכז ןיא -- יֿפיל

 ןיא 'ּבעג ,גרעּבנירג הקֿבר-רּתסא עּכָאּב ןַײז ןוא פ"ס ןיא יטשעג ,דנַאל

 ,1929 ָאגַאקיש ןיא יטשעג ,דנַאלסור ,װָארוקסָארּפ

 -- ןַאמסקַאװ יכדומ ברה ,קענ טיצרג װָא לארׂשי לפמעט

 .י"נ ,קענ טיערג

 .עדַאנַאק ,געּפיניװ -- .א .י ,קַאינרעשט
 | ,רעטפעשטָאר װַא דנָאֿפ רעֿפלעװ שיאושזד דעטַײנוי

 ,קרָאייוינ -- רָאטקעריד ,סיאול רעמלע

 טשאזווזס ןעיאזופ}1ז לשעזץאתמ ץשאס סע 800 09518/,

 אז. 121זג01 1 ,סט15, 12160401-

 -סָאנעוּב --- - לײטּפָא רעניטנעגרַא ,סערגנָאק:רוטלוק רעשידוי

 .עניטנעגרַא ,סערַײא

 קנעדנָא םעד טקיּבײארַאֿפ ,שזד"נ ,יטיס קיטנַאלטַא -- עזָאר ,ַאיזַאמ
 .ה"צ ,קָאנָאשטילעז עּבָאד ןוא דוד-ןמלז ןרעטלע עריא ןוֿפ

 .םז 808 ,/ 2. 4

 ךַאס -- החּפשמ ןוא (ןָאק) לדנימ ןוא לשנַא ,סילָאגרַאמ

 .קלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוא שידִיי ןופ ךשמה םעד רַאֿפ ,יֿפילַאק ,ָאקסיצנַארפ
 עז 8001 125 ,גאדסא ((180 82:000/ 1:0006021108) .

 'זקצ ,טערַאז ןיוולעמ ,דנָאֿפ רעֿפלעװ שיאושזד יקָאװלימ

 ,'קסיוו ,יקָאװלימ --- יזערּפ-עציװ

 אזוזלצאטאעע ןעיאזפו טטענעאהמ עתטאפ, 14 10ס!טמ4 2266

 1460. /106-2ע65.

 .ַאילֿפ ,סלּביעג לַארָאק -- סקַאמ ,ףָאלָאק ָא ס
 .קרָאי-וינ -- סירָאמ ,לעוימעס
 ֿברה ,סַײּבַאר ןעקירעמַא װָא ץנערעֿפנָאק לַארטנעס

 ,קרָאײוינ --- רענגיר .ל ינדיס
 סעאזאאז/ (ס0אעעגעאסע סע /גא1םמ8/ס8א8 8815, נ4סש 'צ+ 014.

 82001 5140מ09/ 1 .. 262001, 1000

 ןיא ,י"נ ,קענ טיערג -- יװעל הקֿבר ןוא טרעּברעה ,סידע

 -רַאמ ןיא 'ּבעג ,יװעל ףסוי-השמ תֹּב הרוּפצ-היח רעטומ ריא ןופ רכז

 ,1949 ,(ולסּכ 'ז) רעּבמעװָאנ ןטס28 םעד 'טשעג ,דנַאלסור ,לָאּפמַאי

 ןיא יּבעג ,ה"ל ,יוועל לאיחי ןּב םייח-לאומׂש רעטָאֿפ ריא ןוא ;י"נ ןיא

 ,י"נ ןיא 1945 ,(רדא יז) רַאורּבעֿפ ןטס20 םעד יטשעג ,עדיל

 0156, !תעחממאז אאפ םטדג --- 621644 14668 , א +=

 :רעטעּברא עשיטסינויצ ,סיֿפָא רעלַאנָאאצַאנ ,ןעיורפ-ןרענַאיּפ

 ,טנעדיזערפ ,רעלקַאז .ּפ רּתסֹא ,עקירעמַא ןופ עיצַאזינַאגרָא ןעיורֿפ

 - .רָאטקעריד יזקע ,לאה טעסול יסרמ

 ?תזסאטמא טשסאזמא --- 1106 טשסתנסמ 1 4001 1021 (40124110
 01 /4נס1102. 7119. 125140 2. 204810ז, 2169. 1119. 1 1064 4116

121:60401 .2460 

 טציא--.ןלוּפ ,קסירּב ןיא 'ּבעג (קושטניּפ השמ) סירָאמ 'רד ,ןַײּפ

 ןיא 1916 ןיא 'טשעג ,קושטניּפ םולש רעטָאֿפ ןוֿפ רכז ןיא קרָאי-וינ ןיא

 -ץעגמוא ,עלרָא ןיא 'ּבעג ,(יקסװָאסָאנ) הרוּפצ רעטומ ןַײז ;ןלױּפ ,עלרָא

 רעטכָאט ריא טימ ןעמַאזוצ לעװַאק ןיא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארּב

 ןוא ןועמש ןוא לאיכלמ ,לאומש :רעדירּב ענַײז ;יקסװָאטרַאװָאק הּכלמ

 ,ןליופ ןיא 1942 ןיא סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא סעילימַאפ ערעייז

 ,קרָאיװינ -- ףסוי ,װָאלרעּפ

 .קרָאיװינ--ןשײאיסָאסַאיסטרעװרָאֿפ

 (יאול) ביל הדוהי רעטָאֿפ ןוֿפ רכזל ,קרָאיוינ--קחצי ,ןַאמדלעֿפ
 קעז סאזאא , 1910080- .קסניּפ ןּבענ עצינזילַאז ןיא יּבעג

 ,קרָאיינ --ןָאעל ,דירֿפ
 י"נ ,קענ טיערג -- רָאדיזיא ,ןעהָאק

 י"ג ,ןילזָאר - יורפ ןוא .ּב טרעּבלַא ,ןעהַָאק

 ססו1מא. /ג) םמאד ם., 248. אאס 2485. --- 809!ץמ 13512165, א.

 .עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ - סערגנָאק רעשידַיי רעדַאנַאק

 :ןרעטלע עריא רכזל ,קרָאיײוינ -- עמיס ןוא לאומש ,ןַאלּפַאק

 -אװענ (עכענ'היח) עטלַא ;(1942--1867) ה"ע .יקסװָאדַאװענ ןימינּב

 ,(1923 --- 1869 ,שטיװָאמַארּבַא יּבעג) ה"ע ,יקסװָאד

 | .קרָאיינ - ןָאעל ,גרעּבסגינעק
 י"ג ,ליעדסראקס --ידיײס יורפ ,ה"ע ,סקַאמ ,רעגירק

 ןַאמ ריא ןופ קנעדנָא ןיא ,ַאײלֿפ ,שטיּבײמַאימ -- אנא ,יקסניװ ָא ר

 ,ה"ע ,םהרֿבַא

 .קרָאיינ - הסדה ןוא ףסוי ,טֿפַאזנעזַאר

 .ע"ּפ ,עיפלעדַאליפ -- היֿבוט ,ןײטשנעזָאר

 .ָא ,דנַאלװילק --דרַאנָאעל ןוא ןעיליל ,רצנטַאר

 טאזאעת  {ןזזזאא 4 1 עסאהמס --- 58486 11618045, (010-

 5118ץ140, 101108- ,קרָאיינ -- ה"ע ,סוילושזד ,ָאריּפַאש

 .קרָאיײינ -- טרעּבלַא ,ףיש
 טקיּבײארַאפ עדאנַאק ,לָאערטנָאמ טציא --ענליװ ןוֿפ היֿבוט ,סעצרעש

 סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא ,סערעש (אקסנַאיליל) עיסעּפ רעטומ ןַײז

 51: 2428 400. 10 ,1943 ץרַאמ ןטס23 םעד ָאטעג רענליוו ןיא



 .קרָאיײוינ --- ױרֿפ ןוא ןֿבואר ,ןָאסקַאזיא

 ,יֿפילַאק ,טנַאמדעּפ -- לרעּפ ןוא לאומש ,רענילַא

 :החּפשמ ןַײז ןופ ןעמענ יד ןקיּבײארַאֿפ

 יוהיעשי :רעדירּב :רּתסא רעטומ :ןורהַא רעטָאפ

 עג טכַארּבעגמוא -- עגייפ :רעטסעוװש ;השמ

 ,1942 ןיא ָאטעג רעוװָאּבָאּב ןיא ןרָאװ

 -עשזדנַאיסָאל -- ֿבקעי ןוא ףסוי ,היתּב ,וָארטסָא

 -ןמלז רעטָאֿפ ןופ קנעדנַא ןיא ,יֿפילַאק ,סעל

 + .יקסװָארטסָא ריאמ

 .ע"פ .,עיֿפלעדַאליֿפ -- יורפ ןוא לרַאק ,ןַאמקָא

 "וינ -- 199 שטנערּב ינושרג ,גניר-רעטעּברַא
 | | יי ,קרָאי

 .ַאישוד ,ַאטנַאלטַא --- 209-207 'רּב ,גניר-רעטעּברַא

 -- עינָאס ןוא האל ,הניד ,עדניה ,םהרֿבַא ,רעדרָא

 רעטָאֿפ ןופ רכז ןיא ,ַא"לפ ,שטיּבימַאימ

 והילא רעדורּב ןוא עדײרֿפ רעטומ ,רכששי

(131149). / 
 ,קרָאיוינ --- לארׂשי:םייח ,'רד ֿברה ,גורתא

 ןיא ,ישַאװ ,לטַאיס --- לחר ןוא ןושרג ,ןיטָאלַאּב

 ןריוּבעג ,ּבייל-םהרֿבַא רעטָאֿפ רעייז ןוֿפ רכז

 ,לטַאיס ןיא 'טשעג ,דנַאלסור ,קסנעלָאמס ןיא
 ,רעטָאֿפ סיורפ רעד ןוא ,1959 ןיא 'שַאװ

 'טשעג ,דנַאלסור ןיא 'ּבעג ,דלעֿפנירג ּבײל-הירַא

 . .1961 ןיא יֿפילַאק ,סעלעשזדנַא:סָאל ןיא

 ,קרָאיוינ -- .ל רעדנַאסקעלַא ,סירַאּב

 2115, /410:246461, 1אסש 'צ 014. .י
 -סיצנַארֿפןַאס --- גנואיצרעד רעשידִיי רַאֿפ ָארויב

 - ..ֿפילַאק ,ָאק -
 רעטָאֿפ ןוֿפ רכז ןיא ,זירַאּפ -- ֿבוד ,'רד ,ןוגייּב

 -עגמוא ,רעדניק ריֿפ ןוא היתּב רעטומ ,ףסוי

 .סיצַאנ יד ךרוד טכַארּב

 .קרָאיוינ --- סירָאמ ,יולּב

 814ט, 20101115---אסש 3 014. |

 | .עדַאנַאק ,רָאזדניװ --- ּבייא ,רעקינרעּב
 .קרָאיײוינ --- ןַאמייה ,ןייטשנרעּב

 = לארׂשי תדע לּפמעט ,ןיטרַאמ ,ֿברה ,ץיװָאקרעּב

 טרעַאּב ,ע"פ ,ןָאשייטס ןָאירעמ ,ןייל ןיעמ

 ירעּב העוּפ ןוא ּבײל-םהרֿבַא :ןרעטלע ענַײז

 | .ץיװָאק
 ןטזאסט162, 46 .קרָאיד וינ --- דיס ,ץיװָאקרעּב

 ץעוןווגזמ 2101113 /ג2סמסש 0038024100.

 | .עקיסקעמ -- ןָאעל ,ןײטשנָארּב
 ד'גס םזטסא!ץמ 1068 0046,

 תגטט} 1. 16ט601081, 11. 581 ססעסמ;

|.1093140604? 

 ןופ רכז ןיא ,?שַאװ ,לטַאיס --- ןימינּב ,שזדירּב

 עשרַאװ ןיא יּבעג ,(ןַאמרעװליס) הֵרֹׂש יורפ ןַײז
 ןט8 םעד 'שַאװ ,לטַאיס ןיא יטשעג ,1900 |

 2 | ,1965 'טּפעס

 .ָאטנָארָאט -- השמ ןוא לכימ ,עיסַאּב ,רעקנעדטָאג

 .קרָאיײוינ --- םירמ ,גרעּבכיָאג

 ,עקיסקעמ --- שריה ,דרַאּבדלָאג
 .ֿפילַאק ,ָאעטַאמןַאס -- .י ,גרעּבדלָאג

 -נַארֿפןַאס --- יורפ ןוא .י דערֿפלַא ,'רד ,ןידלָאג

 - ,יֿפילַאק ,ָאקסיצ

 600189מ6 {ןכנ .4141064 1. 6 5 ר58ת

 יז8001900, 6414

 : םרעיופ

 .קרָאיוינ --- .ל לואפ ,ןַאמדלָאג

 ,ייג ,רעטסעשטָאר --- רּתסא ןוא ןֿבואר ,ןַאמדלָאג

 .ךעלקינייא ערעייז ןוֿפ דוֿבּכ ןיא

 -שריה ןַאמ ריא ןוא (עגַארש) ַאדיא ,ּברַאֿפדלָאג

 ,יֿפילַאק יָאקסיצנַארֿפ ןַאס --- ּברַאפדלָאג םהרֿבַא
 עגַארש קחצייּבײל רעטָאֿפ ןוֿפ קנעדנָא ןיא
 פילַאק ,דנעלקוא ןיא יטשעג ,(ץטיװָאגַארש)

 ןופ קנעדנָא ןיא ,קרָאײ-וינ --- עדליה ,ּברַאֿפדלָאג

 .ה"ע .,ןַארפַאש עּביל

 .י"נ ,רעטסעשטָאר --- ףסוי ,ןײטשדלָאג
 ,י"נ ,קורּבניל -- לואס ,ןײטשדלָאג

 'טַײרק) עזערעט-עלעּבַײט .,טַאנַאגײקסלָאּפַאנַאג
 ןוא ןעיויװ :םעדייא ןוא רעטכָאט ,(ןייטש

 שץ1ט1ג06 סם 11סתז/ 19- טרעּבמעסיא ירנעה

 ַאדיא ןוא לראשט רונש ןוא ןוז ,פסתנ0016

 (0821108 סמ 108 (112206!ט2טז) 1

 ןוֿפ רכז ןיא ,זירַאּפ -- ךעלקינייא עריא ןוא

 -קסלָאּפַאנַאג הירכז עדייז ןוא רעטָאֿפ ,ןַאמ

 ןיא ןקסע רעכעלטּפַאשלעזעג רעקידנריפ ,טַאנַאג
 'טשעג ,1900 ינַאי ןט10 עשרַאװ ןיא יּבעג ,זירַאּפ -

 - ,1965 'צעד ןט4 םעד זירַאּפ ןיא

 .קרָאידוינ --- ןַאמייה ,ןָאדרָאג

 : ,קרָאי-וינ --- .מ ,דנַאלרַאג

 (12112ת64, 24. סא 1 טתגטסז 600., 180:--

 ןצסיש + סז8- :

 "א ,דנַאלווילק --- דוד ,קינלַארוג

 ןיא ,קסירּב ןיא יּבעג ,קרָאײוינ -- קחצי ,ןירוג

 ןַאמרעה) ינרוג:ןירוג ללה רעדורּב ןוֿפ רכז

 ,קרָאײוינ ןיא יטשעג ,קסירּב .ןיא-יּבעג ,(דלָאג

 ריא ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאיינ -- אדַײא ,ןידליג

 .ה"צ ,ירעה ןַאמ

 ,ֿפילַאק ,לעבּפמַאק --- ןעּב ,ןידניג

 -- קסניּפ ןוֿפ לארׂשי ןוא השמ ,ןַאמרעּבָאלג

 רעטָאֿפ ןקיּביײארַאֿפ ,עדַאנַאק ,געּפיניװ טציא

 ןוא רעדירּב ,הקברי הרׂש רעטומ ,קחצי-םהרֿבַא

 .רעטסעווש

 רכז ןיא ,קרָאיריג -- ןושמש-מהרֿכַא ,ןַאמרעּבולג

 (ןיוועל) לרימ-עטיג רעטומ :ןרעטלע יד ןוֿפ

 תֿבטּב יד ,קרָאיײינ ןיא יטשעג ,קסניּפ ןיא ?ּבעג

 ,ןַאמרעּבולג ןושמש ןּב ֿבקעי רעטָאֿפ 8

 ח"י ,קרָאי-וינ ןיא יטשעג ,קסניּפ .ןיא .יּבעג

 רעדילגטימו עקירעּביא יד רכזל ןוא 1940 ,רדאג

 ..החּפשמ רעד .ןופ |

 ײשַאװ ,לטַאיס -- עֿבשיתּב ,(יקצינלעימכ) רעזיילג

 ,רעזיילג לחר רעטומ-רעגיווש ריא ןוֿפ רכז ןיא -
 יב ןיא יטשעג ,דנַאלסור ,װָאטסָאר ןיא 'ּבעג

 ,1965 ,ינוי ןטס22 םעד ישַאװ ;םעהגניל !

)314700 80462164 6 591312. 

 -- (הנח) טענַאשז ןוא (יבצ) ירעה ;ןַאמקילג

 לאינד רעטָאֿפ ריא ןוֿפ רכז ןיא ,ישַאװ ,לטַאיס

 ,דנַאלסור ,ץישטװָאלָאה ןיא . יבעג ;ץיװָארָאה/
 ,לירּפַא ןט17 םעד ישַאװ ,לטַאיס ןיא יטשעג

/ ,1948 

 רכז ןיא ,זירַאּפ -- קסװָאטיל-טסערּב טֿפַאשלעזעג

 ךןרֹוד .טכַארּֿבעגמוא םישודק רעקסירּב יד ןוֿפ

 ,גירק-טלעוו ןטייוװצ ןיא סיצַאנ יד

{ 2219 190084 1 1084 646 41010281/ 
 לדנַאמ ,זירַאּפ --- שזדָאל ןוֿפ דנַײרֿפ טֿפַאשלעזעג

 ּט

 -עציו ,יקסרָארבָאטַאלָאז ףלָאװ ;יזערּפ ,ןיועל |

 דרַאנרעּב ;רעריסַאק ,םיוּבנעסינ יכדרמ 'זערּפ
 'זערּפ ,שטיוועקטוג קַאשז ;טעֿפעד יזערּפ ,סַײװ |

 -קסולּפ המלש :רעדילגטימ-טעטימָאק רַאטינַאס |
 היבוט .,םולּבנערָאק עילע ,טַאנַארג ףסוי .ַאװ
 ,יקצירּבָאד

 1: 6 168 ,אזמפ 06 1 0624 101. 141

 .8סתסגטזמ; (6490101-

 ,רָאּברַאה ןילזָאר --- סירָאד ןוא ןָאמָאלָאס ,סָארג
 "יג

 ןיא ,קרָאיד 'ןינ --- עלייב-עגייר (ןיוועל) ץטעּבירג
 'ּבַצג ,ץטעּבירג ּבייל-הדוהי ןַאמ ריא ןוֿפ רכז
 ןיא יטשעג ,1896 ,23 'צעד קעדורגָאװָאנ ןיא
 ,1964 ,27 'צעד קרָאי-וינ

 .עקיסקעמ -- שרעה ,ןייטשנירג
 ,עדַאנַאק ,רעװּוקנַאװ -- ּבייא ,יערג

 .קרָאיינ --- יסול ןוא ןועמש ,שטיװָאדיװַאד
 ,לָאערטנָאמ --- 'סַא טנוַאקסיד דנע ןוָאל ןָאינימָאד

 | .עדַאנַאק

 זטסזמ!תוסת 1024 2264 1219000104 458 מ.---

 1/10ת11081, (0804642-
 .יליא יָאגאקיש -- .א .י ,וװָאּבוד

 1010 8024 04 186 121699 2260 ׁש2154-

 102246153  ז/םוסמ 04 1 ןזסש סע

 1 00813 10, 22, 60, 49--11 .ס.ש ש.8.

: : .1 }0 

 .יֿפילַאק ,דנעלקוָא -- .י לאכימ ,רענַאשוד
 1גתמסז / 81100261 1.---004818מ0, 0221. |

 .י ֿברה ',סליה סנדרַאג"ויק װָא רעטנעס שיאושזד

 .קרָאיײוינ --- םולּבשריק .א

 1 סע 6010 04 ןאס6א 8 1111

 ןא.+; ם4סט1 1. ט580/ 181:5מס1טזג.
 -ענעט דנע ליוושענ װָא ןָאשיײרעדעֿפ שיאושזד יד

 ,'נעט ,ליוושענ -- יס
 דימס 1615מ 040121/0*1מ 01 102520116 0
 'די'סממספ966, 14199004 5. 2021, 2460. 1019.

 רעטיערג װָא ןָאשיירעדעֿפ יטינוימָאק שיאושזד
 ,'סַאמ ,ןיל

 סט (ססומנוגמווע 200012110מ 01 (2164-

 {סז 1 ץעתמ, 180. 21013 5162, 1460. 1217.

 1615 (לסגצמטתצ (ס00804 04 1

| 0445 1 

 = ןָאשײדנוַאֿפ טסינָאטקָארטסנָאקער שיאושזד
 .קרָא-וינ |

 ז טו ןסס015 14 ?סט(((0ת

 ת24טט1 12. 808606 1219003161מ

 .'ליא ,ָאגַאקיש --- ןועמש ,שטַײד

 . *ןינ -- הירַאקחצי ןּב ףסוי-השמ ,דלעפנעטסיד

 -קחצי רעטָאֿפ :ןרעטלע יד ןוֿפ רכז ןיא ,קרָאי

 יִד ןוֿפ טכַארּבעגמוא ,לחר-הנח רעטומ ,הירַא

 רָאי ןיא !עוצילַאג| ,שטַאשטוּב ָאטעג ןיא סיצַאנ

3, 
 ,שימ ,טיָארטעד -- המלש ןוא ןמחנ ,רעלכַארד

 .ה"צ ,לארׂשי ןוא עזָאר ןרעטלע יד ןוֿפ רכז ןיא-

 .ךַײרקנַארֿפ ,זירַאּפ --- .מ ,ןַאקדנַאה

 .עדַאנַאק ,רעװוקנַאװ --- לעוימעס ,ןַאמרעּבוה



 ,י"נ ,קענ טיערג --- ץַאק אנימ ןוא ּבייא ,ןַאמרעה

 ,הּכלמ רעטומ :ןרעטלע ערעייז ןופ רכז ןיא

 ץנליוו ןיא יטשעג ,ענליוו ןיא 'ּבעג ,ריאמ רעטָאֿפ

 ךרוד ןרָאװעג טכַארּבעגמוא רעטומ ;1920 ןיא

 :ןרעטלע סנַאמ .ָאטעג רענליװ ןיא סיצַאנ יד

 -ליוו) ענעמשַא ןופ ןעמייג ךורּב ןוא עדלָאג-הנח

 -עּביא יד ןוא ,ענעמשָא ןיא יטשעג ,(טנגעג רענ

 טכַארּבעגמוא החּפשמ רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקיר

 רעטיײיװצ רעד תעּב סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 ,המחלמ-טלעוו

 ירַאפ ,ץייוש ,וענעשז -- ןישז ,ֿפָארּפ ,שרעה

 "םוַאּבנעטכיל ַאטוליַאּבול רעטומ ריא טקיּבײא

 ,1882 'טּפעס ןט9 םעד עשרַאװ ןיא 'בעג ,שרעה

 ,הענעשז ןיא ,1964 ,ַײמ ןט10 םעד 'טשעג

 ,ץייווש

 . .קרָאיײוינ -- .י םהרֿבא ,'רד ֿברה ,לשעה

 ןַײז ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאיײוינ -- .ל ירעה ,להָאװ
 - .ה"צ ,להָאװ עדיירפ רעטומ רעּביל

 ,קרָאי-וינ -- ה"ע ,ןָאעל ,'רד ,ןַאמלואוו

 ,עקיסקעמ -- בקעי ,יקצעוואנכאוו

 -נָא ןיא ,קרָאי-וינ -- ימענ ןוא רַאמַאט ,ךַאלַאװ

 - .ךַאלאװ לטיג רעטומ ןוֿפ קנעד

 - .קרָאיײוינ --- סירָאּב ,יקסלָאװ

 ילרעוועּב --- (היתּב"עטיא) עקשַאּב ,רעקיעמַאנַאװ
 ,'פילַאק ,סליה

 .יֿפילַאק ,עזָאכ-ןַאס --- טנעמשזדענעמ סיֿפָא לזַײװ

 יטשס1501 04006 112028010624 (210004 0766

 1תס-)
 ,קרָאי-וינ --- לחר ױרֿפ ןוא לואּפ ירד ,טפַאזנזַײװ

 - ,ֿפילַאק ,ארַאלק אטנַאס --- .ה ,ןיקטיוו

 טע;{אזמ , 11. (/גזמסננס8ת 011ז101 21211).
 ןורּככל ,שזד"נ ,ןעדמעק --'סרמ ,הנחמ ,ןַײװ

 לטיג ןוא ילּתֿפנ רעטומ ןוא רעטָאפ ריא
 ,ה"צ ,ןילוּתֿפנ

 שגס/סז לשסטע /4890012405, 1(סש 'צ 014.

 (7,2זסתג ץסטמ02608 0? םסטס1/ 1111

(.22111) 
 .עקיסקעמ -- .י ,שטיוועינשיװ

 ,יינ ,ליצדסרַאקס --- הירכז ,יקַאז

 ןוֿפ (רעסיז) עניּבַאס ױרֿפ ןַײז ,ןָאעל ,רעּבליז

 ןיא טציא -- ןלױּפ ,וָאנרַאט ַײּב ןיצושטש
 רעטָאֿפ ןַײז :תוחפשמ ןופ רכז ןיא ,זירַאּפ

 ריא :רעּבליז (רעקנַא) הרׂש רעטומ ,לּפמיג

 (רעזיװ) עדלָאג האל רעטומ ,קחצי רעטָאֿפ
 ביל רעגָאװש ןוא הרׂש רעטסעװש סרעסיז

 ,הנח רעטסעװש :רעדניק ערעייז טימ ןַאמצלַאז

 טכַארּבעגמוא עלַא -- לקנַאי ,ןורהַא רעדירּב

 רַאונַאי ןיא ,עקנילבערט ןיא סיצַאנ יד ךרוד
3, | 

 ןיא ,זירַאּפ ןיא טציא -- שזדָאל ןופ רשָא ,סיז

 -לעּבול וָאנַאי ןיא יּבעג) ףסוי רעטָאֿפ ןופ רכז
 רעדורּב ;סיז (ּבַאװדלָאג) לדנַײרּב רעטומ ,(יקס

 סיז (םַאטשנַאק) האל הרפש יורפ ןַײז ,םייח

 ןַאמ ןטימ רּתסֹא רעטסעװש ;החּפשמ ןוא

 -שמ ןוא (ץינַאיּבַאּפפ טעמירֿפ רעזייל-המלש

 -שמ ןוא (װּוׁשיּבלָאק) טרָאּפַאּפַאר ףלָאװ :החּפ

 ןיא סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא עלַא -- החּפ

 -החּפשמ עטסטנעָאנ יד ךיוא :גירק-טלעו ןטייווצ

 עלַא -- רעקסּפיל עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ
 ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעמוקעגמוא

 ,קרָאי-וינ -- ױרֿפ ןוא .י ,'רד ,ןיּפיז
 יֵנָא ןיא ,לָאערטנָאמ --- עקהרׂש ןוא בקעי ,רעּפיז

 .ה"צ ,סילעּפָאּפ םייח:ףסוי ןוֿפ קנעד

 ,מ ,ליזַארּב ,ַארײנַאשז:עדיָאיר -- אשידק הרבח

 'נעג ,רעּפלַאג םהרבא ,רעציזרָאֿפ ,טילּבנזיױר

 ,'קעס

 ,קרָאיוינ --- דרַאנרעּב ,ּבוַאט
 ,קרָאיײוינ --- לואס ,ּבואט

 ריא ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאייוינ -- האל ,קַאּבמָאט

 .ה"צ ,קַאּבמָאט יבצ-דוד ןַאמ

 -נַארפַאס --- זוָאר ױרֿפ ןוא .י ,'רד ,רעלמַאט
 יסול רעטומ ריא ןוֿפ רכז ןיא ,יֿפילַאק ,ָאקסיצ

 .(115916 טשס1061) רענַײװ

 .עדַאנַאק ,געּפיניװ --- .מ ,ןָאסּפמָאט
 ,קרָאיוינ --- סירָאּב ,ןירַאמוט
 ,קרָאי-וינ --- ידייס ןוא ןתנ ,קַארוט
 -- וָארדנעס .ט דרַאװדע ברה ,לא תיּב לּפמעט

 ,י"נ ,טסריוהרעדיס
 ד60001ס 8668-21/ 42001 כז 28668164 1-

 9206010ש---(6642זם184, נא .צ

 ןַאס --- ןָאסּבָאקיישזד דוד ברה ,לא תיּב לּפמעט

 ,סאסקעט ,ָאינָאטנַא
 ד'6ח1016 8640-21--528 ,4010010/ 8

 ז2ט01 122614 124800908.

 ןילזָאר --- סמייה .ש הירַא ֿברה ,םולש תיּב לּפמעט

 | ,י"נ ,סטַײה

 דיסזממ16 8618 80010ז0---:803!ץמ 1161

 זו + 2406 ט1 /4ז10 8. 1דעכמנפ.
 "סיס ,ןַאסרעיײמ ירעה 'סרמ ,םולש תיּב לּפמעט

 ,י"ַנ ,סטַײה ןילזָאר --- יזערּפ דוהרעט

 1610 366מ 5801סת

 ןעז זיפ. 112נז/ 2416ץעס150מ, 519610004 2768,

 ---ןג091עמ 11012845, הא .צ , |
 -- גרעּבנעטור סקַאמ ברה .םולש ינּב לּפמעט

 ,י"נ ,רעטנעס ליװקַאר

 די'סזמק1ס 8021 5מס1סזמ, 82001 8128 20ו-
 {1600619---ואסש 'צ 014.

 ןז 8558 (2סתממתמטמ11ש '1ס0021ס, 84001 514-
 תסע 82110ת---00034 1100051024, א .צ

 --- טוַאלּפ רעטניג .וװ ֿברה ,לּפמעט םָאסָאלּב ילָאה
 .עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט

 '6:001'1ס תזמגמט-ם| .14 /9302106 82001 

 ךקוגט+ (ה"ע), (61044 וצססא , א:צ}
 יז דלָארַאה ֿברה ,קורּבניל װָא לאונמע לפמעט

 ,י"נ ,קורּבניל --- ןייטשריּפאס

 ד'סתממ16 תזמהמט-{ת! ס{ ז;עמטע002, 100.--

 1אסש '+ סז. 82001 11210101 . 820615461.
 םהרֿבַא 'רד ברה ,דואוולגנע װָא לאונמע לּפמעט

 ,שזד"נ ,דואוולגנע --- גרעּבצרעה

 1'ס001ס תנמגמט-ם81 01{ 80981ס6006, נא }

 זי גטט1 121. /4012ת2ז0 116120019.
 ּבָאקיישזד רעטלָאװ ירד ברה ,םולש ףדור לּפמעט

 .ע"ּפ ,גרוּבסטיּפ ---

 6016 0061 5821001---211/9ט118מ,} 22.
 !ט 2001 121 ט02166 14008-

 קחצי ֿברה ,יינ ָאלַאֿפָאב -- קדצ ירעש לּפמעט
 ,ןיילק

 'סמגק1ס 5820/ס/ 2640/--80112410, הא.צ

 חט01 19220 161610.
 ,קרָאי-וינ -- טרעג ןוא ןתנ ,םיוּבנענעט

 דגממסמסגטזמ, 262/םגת 200 (2014--1צסש

 / + סזצ

 -- יורפ ןוא .ג רעשיֿפ ןוא דרַאניימ ,'רד ,ןילסָאי

 ,'פילַאק ,ילקריוּב

 יצ ספוָעמ עזעמ2זס0 , 121. 284 115מ00 211. 84

.2418 

 .שזרײנ ,יטיס יזריושזד --- ליּפַא שיאושזד דעטַײנוי

 {1מ11060 160098 ,/4מ0213 04 1619ס/ (21וצ;

 די 1. תעזז. 1 0(םהז 122ת161, (6821זזמ02גת.
 ,שוד"נ ,דואוולגנע װָא ליּפַא שיאושזד דעטַײנוי

 10016640 1סט038 /400021/ 01 1:081ס604

 זו .1. (300186 1120192ת, 2460. 1211.

 -ַאלַא ,םעהגנימריּב װָא דנָאֿפ שיאושזד דעטַײנוי

 | ,ַאמַאּב
 שםמ8406 0058 1380 04 1זמקםגתג

.4120212/ 

 רעטיערג ֹװֲא ליסנוֲאק שיאושזד רעטַײנוי

 .נָאק ,טרָאּפשזדירּב
 0000 1ס66154 (004001 0 671

 8000800011 1{ ןאה!מגמ 540101044

 טאסס. תם

 -ײזינַאגרָא לַאנָאשייקוידע סרעקריָאװ דעטַײנוי
 .ץ"ּפ ,עיֿפלעדַאליפ --- סנָאש

 1006 לשסזא;ס5 12681 (018812-

1108. 

 -הדסמ ,דנַאּברַאֿפ-רעטעּברא רעלַאנָאיצַאנ-שידלי

 / .קרָאוינ --- 403 גַײװצ
 גַײװצ ,דנַאּברַאפרעטעּברַא רעלַאנַאיצַאנ-שידִיי

 יָא ,דנאלװילק --- 'זערּפ ,ןָאסירַאג .מ .* 4

 ,עיפלעדַאליֿפ -- עיצַאזינַאגרָארוטלוק עשידַיי

 1סש158 (2011016 601888122110ת. .ע"פ

 --"זערּפ ,רענגיר .מ 'רד ,סערגנָאק-טלעװ רעשידיי

 -  .ץייווש ,ווענעשז
 ,קרָאיײוינ -- ּבולק רעטַאעט רעשידִלי

 ,ָאקסיצנַארֿפ-ןאס -- ּבולק רעשירארעטיל רעשידִיי

 +14015מ 1 11סז8זש (0184 .ֿפילַאק
 ,'סַאמ ,ןָאטסָאּב --- ּבולק-רוטלוק רעשידִלי
 - .ַא"לפ ,ימַאימ סיורג ןוֿפ טעטימָאק ָאוולי

 ,קרָאיײוינ --- ןייארַאֿפ רעּבַיײרש ץרּפ ,ל .י

 .קרָאי-וינ --- םירמ ןוא םהרֿבַא ,גרעּברָאכ
 .עקיסקעמ -- םהרֿבַא ,!שזניא ,יקסנימלעכ
 ןַאמ ריא ןופ קנעדנָא ןיא ,קרָאיײוינ -- עליצ ,ץּכ

 ןטס22 םעד 'טשעג ,ה"ע ,ץּכ ףלֵא םהרבא-השמ

 ,1969 ,רַאונַאי

 ,זירַאּפ -- עיּבמעלגַאז ןוא ןידנעּב טפַאשנַאמסדנַאל

 :רעללעה עקצרעה ,יזערּפ :דלָאג .מ ,יזערּפןרע

 ;טַארּב .י ,קעס :רעגיצנַאד .א ,'זערפ-עציוו

 -ילגטימ עקירעּביא יד ןוא :ַארגיא .י ,רעריסַאק

 ,רעשיֿפ .נ ,רעלסערד .ז :טעטימָאק ןוֿפ רעד
 .ל ,רעצלעמ .ר ,ןַאמצירּב ,גרעּבנַײװ ,לאגעס

 ,טַאקסומ

 500646 ואז 06 06 2020 04 2-

 81ס0012, 2118.

 ז סט15 8. 1016 1:00042410ת--0 1018

01900, 6414 



 רעטומ ןַײז ןוֿפ רכז ןיא ,זירַאּפ -- ןרהַא ,ןילּבול

 ,קסירּב ןיא י'ּבעג ,ןילּבול (יקסוועטשא) לחר

 -בקעי רעדורּב ןַײז ;לארׂשי ןיא יטשעג ,ןליױּפ

 -עשרַאװ ןיא סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא ,באז

 ,ָאטעג רע

 קנעדנָא ןיא ,!סַאמ ,ןיל -- עלעגיײֿפ ,ןייטשנעטכיל

 ןליוּפ ןיא 'ּבעג ,ה"ע ,ןייטשנעטכיל השמ ןופ

 ןט5 םעד ןָאטסָאּב ןיא ןרָאװעג רטפנ ,1906 ןיא

 רעטומ ןוא ףסוי 'ר רעטָאפ ןַײז ;1963 'רּבעפ

 ריא טימ עזיוריעסיז רעטסעװש ןַײז ;הרוּפצ

 עלַא ,החּפשמ ןַײז טימ ןושרג רעדורּב ,החּפשמ
 רעטנוא גירקיטלעװ ןטייוצ ןיא ןעמוקעגמוא

 ,עיצַאּפוקָא רעשטַײד

 ,ל .י רעד ןופ ןײארַאפ-רעטומ ןוא זַײרק-ןעײל

 ,רעלכייא ..א .עדַאנַאק ,ירַאגלַאק ןיא לוש ץרּפ

 | ,רעטלַאװרַאפ

 ,לטַאיס -- (גרעּבנַײװ) לדייא ןוא רודגיבַא ,ףיל

 ןוא הדוהי-ןסינ :ןרעטלע יד ןופ רכז ןיא ,ישַאװ

 סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארּבעגמוא ,ַאניװלַאמ

 ןֶּב הנוי ןוא המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד תעּב

 רעדנַאסקעלַא תֹּב לזייר ױרֿפ ןַײז ,ריאמ-בקעי

 ןיא 1955 ןוא 1954 ןיא 'טשעג ,ןיטילעארׂשי

 1241, ש1040ז 66 1424 ישַאװ ,לטַאיס

 .'שימ ,דליֿפטוַאס --- .מ .ּב ,ןיקייל

 ןַײז ןופ קנעדנָא ןיא ,קרָאי-וינ --- דוד ,רערהעל

 .ה"ע ,עּפיל רעדורּב

 ,קרָאיזוינ -- עקלַאס ,רערהעל

 ןורּכזל ,עיּפ ,ליײדסדנוַאל --- לחר ןוא ּבייל ,ןיוועל

 רעטומ ןוא ןיוועל המלש:םהרֿבַא רעטָאֿפ ןַײז

 "ױאדאגאמ החמׂש רעטָאֿפ סיורֿפ ;ה"ע ,עלייק
 ןיא ןעמוקעגמוא ,ה"ע ,עינע רעטומ ןוא יקס

 .סיצַאנ יד ךרוד 1941 ןיא ענליװ ןּבעל ןַארָא

 ןיא ,קרָאי-וװינ -- יורֿפ ןוא קירעדערֿפ ,סיוועל

 .ה"ע ,גרעּבשירֿפ לאומש ןופ קנעדנָא
 1 ססטטג8, 1:0061108 46 2115. 18 10ט1ת8 זמס-

 תמסזע 01 52ת00161 125מ60618.

 קנעדנָא ןקיליײה ןיא ,קרָאיײוינ --- ּבייל ,יקסנעל

 רעטומ ןוא יקסנעשק ריאמ רעטָאֿפ ןַײז ןופ

 עשטהנח ױרֿפ ןוא עשטמהרבַא :רעדירּב ;הרׂש

 טימ האל ױרֿפ ןוא לטָאמ ,ךעלרעדניק יד טימ

 "מוא ןענַײז סָאװ ,ה"ע ,השמ ןוא ךעלרעדניק יד

 .ד"יה סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארּבעג

 -- ןלױּפ ,קסירּב ןוֿפ השמ ןּב דוד-הילדג ,רענרעל

 -השמ רעטָאֿפ ןופ רכז ןיא ,זירַאּפ ןיא טציא

 ןיא ןרָאװעג רטפנ ,רענרעל הירכז ןּב המלש

 -היח רעטומ ;קסירּב ןיא ,1926 ,ֿבָא שדוח

 שדוח ןיא געט 12 'טשעג ,עגייֿפ-הּכלמ תּב עּביל

 ןוא רּתסֹא רעטסעװש ;קסירּב ןיא 1932 ,רדא

 יז ךרוד טכַארּבעגמוא רעדניק ייווצ טימ ןַאמ

 .אטילד קסירּב ןיא סיצַאנ

 ,"לקריוּב --- םואעזומ לַאירָאמעמ .ל הדוהי סענגָאמ

 .ֿפילַאק
 10428 1 . 2128005 210000012/ {טפסטמג,

 6:801סע, 6214. 41, 5. תעסמנסז, 121000-

101. 

 קנעדנָא ןיא ,קרָאיװינ -- חסּפ ,'רד ,ָאקנעטַאמ

 .ָאקנעטַאמ קחצי רעטָאפ ןוֿפ

 ,לָאערטנָאמ --- טעטימָאק רעשידִיי רעלָאערטנָאמ

 ,עדַאנַאק

 - .קרָאיײװינ -- השמ ,'רד ,סיקנעסָאמ

 ןַאמ ריא ןורּכזל ,קרָאי-וינ -- ַאשַאמ .אינעּב"ץַאמ
 .ה"ע ,ץַאמ רזעילא

 .עדַאנַאק ,רעװּוקנַאװ --- ַאדַײא ,סילָאגרַאמ

 נָא ןיא ,'שימ ,טיָארטעד -- ןעיליל ,סילָאגרַאמ

 ,סילָאגרַאמ ירעה ןַאמ ריא ןופ קנעד

 ,קרָאײוינ --- לדנעמ ,קרַאמ

 .עקיסקעמ -- השמ ,ץיװָאקרַאמ
 ,עקיסקעמ --- סקַאמ ,יקסנישָאמ
 -- עץקירעמַא ןוֿפ עיצַאזינַאגרָאןעיורפ ,,יחרזמ

 ,יזערּפ ,ןָאסּבָאקיישזד ןָאטלימ 'סרמ ,קרָאיײוינ

 ,דלעֿפסטָאג יסעּב יסרמ ןוֿפ רכז ןיא

 1112:180111 טסנסת'8 01882122410מ 01 /4ז0-

 1108, 1011. 17111400 .5. 1800ט950מ, 1

 110514001. 10 זמסתוסזע 01 21. 6
 (30181010, טסזמ גת (021:02, 201226 ות
 004000/ 1889, {מס 402088/6/ 0/ 08

 (1 ס1טו8מ) 286 2261 (201431010, 6164 ות
 101 /גטנט, 151461, סמ !ט}} 29, 1962 6

 (םס 286 01 73. 086 04 {תס 1030068

 10112/840ת01 לשסתנסמ'8 601822122608 1

 /4ת1ס/סג 220 8610040 295 168 15126/ 16-

 ןצספסמ18:/טס 10 תנסזס {הגת 2 ןוט67

 01{ 2 ססםזטזץ-

 -  .י"נ ,סנערָאל --- רּתסא ןוא ןתנ ,םיוּבנעדיײמ
 .עקיסקעמ --- דוד ןוא היבוט ,לעזַײמ

 -- ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 'ּבעג ,לאומש ,ןַאמלימ

 רַאּפלעגןַאמלימ םירמ :רעדניק ,קרָאי-וינ טציא
 ;תידוהי יורפ ןוא ןַאמלימ ןָאעל :השמ ןַאמ ןוא

 רכז ןיא ,ןַאירָאמ ןוא ןעלעה ,הכרּב :ךעלקינייא

 ַארָאד עּבָאּב ןוא רעטומ רעייז ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ |

 ,וָאלָאקָאס ןיא 'ּבעג ,ןַאמלימ (גרעּבנייטש)
 ןיא יטשעג ,1896 ,'רּבעֿפ ןטס28 םעד ,ןליוּפ
 ,1967 ,רעּבמעװָאנ ןט14 םעד קרָאיויג

 .קרָאיײוינ -- ה"ע ,הדוהי ,'רד ,ןיקנימ
 ,זירַאּפ --- ןורהַא ,קינװָאדעמ
 -קָאד עשידַיי ןוֿפ דנַאּברַאֿפ -- סנעַײלע לַאקידעמ

 ,יינ ,סנדרַאג-ויק -- ןלױּפ ןוֿפ םיריוט

 1/1601021 ,/41112מ00} /4990012110ת4 01 סט

 תץפ101205 {ז?סזמ 201206--אסש 402
 6008, נא יע,

 - יא ,סוּבמולָאק --- עיצַאדנוֿפ ןָאטלעמ לעוימעס

---17030021102 1610 2468061 52/00101 

 (ס0ס}גזמטטפ, 6810.

 ןורּכזל ,קרָאיוינ -- הרוֿבד ןוא םוחנ ,קינלעמ

 היט ,קינלעמ לחר-הנח ןוא לאומש ןרעטלע ענַײז

 .שזדינ ,ןּוָאטסַײה -- ינַאּפמָאק קוּב ליה ָארג -קעמ

 110 (נז46 1401 םססעא 00---:1112883606,

 -אנ
 | /  .קרָאײװיג -- .מ ,ינשטַארמ
 1410, 21. ((01סט805, 24 .)---גאסיש '/ 011.

 .יליא ,ָאגַאקיש --- הניד ןוא לאינד ,ןַאמוינ

 .קרָאיײוינ --- סירָאמ ,ןַאמוינ

 ווסשמנגמ 12401113  (13ס6 2104 2002602-

 {וסמ, 1תס-.)

 :שַאװ ,לטַאיס --- לדנעמ ,ןָאסלענ

 אנאה סימ ,ןעמיוו שיאושזד װָא ליסנוַאק לַאנַאשענ

 ,קרָאי-וינ --- רָאטקעריד יזקע ,ןייטש

 אי

 118110021 (20000:| 0? ןס6058 טשסתנסת--
 ןאסש '/ס1א. 101159 11גת020 5161, 1460

 ' סנ+. | יה
 .ַא"לֿפ ,שטיּבימַאימ --- םעס ,ןיקשענ

 .ע"ּפ ,עיפלעדַאליפ --- סוילושזד ,ץיװַאס
 52ט017, 1ט105

 ,יינ ,אקיטוי --- ןיוודע ,'רד ,רעטיּפלַאס

 ןיא ,י"נ ,קענ טיערג -- 'סרמ ,.ל סילע ,יקסיווס

 ןיא יּבעג ,יועל ןבואר רעטָאֿפ ריא ןוֿפ קנעדנָא
 'טשעג ,1888 ,'נַאי ןט5 םעד דנַאלגנע ,ןָאדנָאל |

 'ּבעג ,יװעל היח רעטומ :1959 'צעד ןט14 םעד

 םצד 'טשעג ,1888 ינאי ןיא 'ּבוג רענליװ ןיא !

 .קרָאיײוינ ןיא ,1967 'טּפעס ןט5

 5ט1388ש , 41106 1 ,, 2415.

 רכז ןיא ,עדַאנַאק ,רעװּוקנַאװ --- ףסוי ,לַאגיס

 -נָאמדע ןיא 'טשעג ,לַאגיס לאומש רעטָאֿפ ןוֿפ

 . ,1939 טסוגיוא ,ןָאט

 ,קרָאײיװינ -- .ש ,'רד ,גרעּברעװליס
 .עדאנַאק ,געּפיניװ --- .ל .א ,ןיקמיס

 .עדַאנַאק ,געּפיניװ --- .י ,ןיקמיס

 ,קרָאײװינ --- םַאיליװ ,ןַאמֿפעריס

 50011ת, 24124--1א.+ . .קרָאיוינ -- אטע ,טימס

 'רד ברה ,יטנוַאק ואסַאנ װָא גָאגאניס לַארטנעס

 .י"נ ,רעטנעס ליװקַאר --- גורתא לארׂשי

 (66ת1121 5ע0220816 01 ן4255243 (ס0טמוע;

 גטס} 121. סגתג 151461 84108---8004-
  ש116 (000116, א .צ

 ,עוָאכןַאס -- תור ןוא דערֿפלַא ,'רד ,רערָאּפס

 רֹּב ףסוי-המלש רעטָאפ ןופ רכז ןיא ,יֿפילַאק

 .טימ ןיא ,1898 ןיא יּבעג ,רערָאּפס דוד-השמ
 ,1956 'װָאנ ןט16 םעד 'טשעג ,ןראגנוא ,אקאק
 | .קרָאײװינ ןיא ,זיישּת ,ולסּכ כי

 -לע ענַײז ןורּכזל ,קרָאי-וינ --- לאומש ,ארוקס
 -שיוא ןיא ןעמוקעגמוא ,לריצ ןוא שירעּב :ןרעט
 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשּב ץיוו

 ,ֿפילַאק ,ָאקסיצנַארֿפַאס --- ןושרג ,ןייטשלעדע

 רֵּב שרעה רעטָאֿפ :ןרעטלע ענַײז ןוֿפ רכז ןיא

 ןלױּפ ,ןילּבול ןיא 'ּבעג ,הנח רעטומ ;יֿבצ

 ןיא 'טשעג רעטומ ,1928 ןיא יטשעג רעטָאֿפ
 .ָאקסיצנַארפןַאס ןיא עדייב ,2

 קסם( 300186(   .ָאגַאקיש -- שזדרָאשזד ,טכע
 .קרָאי-װינ --- ַאינָאס ןוא רַאזַאל ,ןייטשּפע

 .קרָאיוינ --- .מ .ש ,יקסװָאלרע

 .ה ליעג ,החּפשמ ןוא ַארַאלק ,ףסוי ,ןַאמכילרע

 .עדַאנַאק ,געּפיניװ --- החּפשמ ןוא

 .עדַאנַאק ,רָאזדניװ --- רשָא ,ןזָאּפ

 "טנגוי ןַײז ןוֿפ רכז ןיא ,זירַאּפ --- קחצי ,קַאינזָאּפ
 .ה"ע ,סודַײנ ּבייל טצָאּפ ,רֿבח

 .קרָאיײוינ -- ה"ע ,'רד ,לאונמע ,טַאּפ
 ,י"נ ,ילַאוװ םַאנטוּפ --- עזָאר ןוא דוד ,סויַאּפ
 ַאנַא ןופ רכז ןיא ,זירַאּפ --- קַאזיא ,יקצענָאלָאּפ

 רעטכָאט ,ןָאמָאלָאס ןוז ,יקצענָאלַאּפ ןרעּפלַאה

 .ַארימ

 .קרָאי-וינ --- ןילוָאּפ ןוא רָאדיזיא ,קַאלָאּפ

 יַאק ,סעלעשודנַא-סָאל -- לגיײֿפ ןוא ףסוי ,ץינַאּפ

 .יֿפיל

 ,,שימ ,טיארטעד -- קחצי ןוא הנח ,רענּפמעקָאּפ

 יַאֹּפ הנח ןוא ףסוי :ןרעטלע ענַײז ןורּכזל
 | .רענפמעק



 -- שטידַײנ הדוהי .ברה ,עגָאגַאניס וינעווע קרַאּפ

 . :קרָאידוינ

 קגזא ,גטסונס עס ם8טט} כז. 1ט-

14846100 420 

 קנעדנָא ןיא ,קרָאי-וינ --- ױרֿפ ןוא םייח ,ָאקּפוּפ

 ןיא 'טשעג) השמ ירּב רודגיֿבַא רעטָאפ ןַײז ןוֿפ

 -החּפשמ עטסטנעָאנ יד ןוא (ענליוו ןיא 8

 יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענַײז סָאװ ,רעדילגטימ |

 רעטומ :טפַאשרעהײצַאנ ןופ ןרָאי ערעטצניפ -

 ענַײז טימ קילעז רעדורּב ,(ָאטעג רענליוו) הּכלמ
 ןטנעירוטיּבַא 'וועג ,ףסוי ןוא םהרבא ,ןיז ייווצ

 -ַאל ןיא) עיזַאנמיג לאער רעשידִיי רענליוװ ןוֿפ

 ,(עגָאלק רעג

 .שזדינ ,ַײלֿפענעט -- .ּב ,ָאטדיפ
 21410, 8. '10מ28סע א. |

 -- (ןאמרעמיא) לחר ןוא לאומש .,'רד ,רעזייּפ
 םהרֿבַא רעטָאֿפ ריא ןוֿפ רכז ןיא ,!שַאװ ,לטַאיס

 ,1891 ןיא עיװטַאל ,וָאדניװ ןיא 'ּבעג ,ןַאמרעמיא
 ןופ רכז ןיא ;1944 ןיא ָאגַאקיש ןיא 'טשעג

 יּבעג ,ןַאמרעמיא גרעּבמולּב הקבר רעטומ ריא

 -סָאל ןיא יטשעג ,1899 ןיא עיװטַאל ,עגיר ןיא

 רּתסא עּבָאּב ןוא :1964 ןיא יפילַאק ,סעלעשזדנַא |

 'טשעג ,1871 ןיא עיװטַאל ןיא 'ּבעג ,ןהאק

 ,1955 ןיא ָאגַאקיש ןיא

 .קרָאיײוינ --- ירנעה ,סריּפ
 202106, 11סתזץ---ןצסש '+ 014. |

 קרָא-וינ -- םַאיליװ ירד ,סיעּפ

 2400 ם:. ט/גוזגתמ , א.

 -.קרָאיזוינ -- ה"ע ,אדירפ ,גיצלעּפ

 .י"נ ,רעטנעס ליװקַאר --- אדַײא ןוא סיאול ,סַײרּפ

1024 6 1,015 ,21106 

 .עדַאנַאק -- רעװּוקנַאװ ןיא לוש ץרּפ .ל .י
 .קרָאוינ --- .ןיײארַאּפ רעּביײרש ץרּפ .ל .י

 ,קרָאייוינ --- טעטימָאק-טָאטש דנַאּברַאֿפ

 ןלגזס 41 (ס17 (0010114606-

 ,קרָאיײוינ --- אטרעּב ןוא סַאילע ,ףַײֿפ

 3128 6: 301188 1116 1:03002110ת-
 -  .קרָאיײוינ -- .לושזד ,עקסיֿפ

 171966, 10108---1צ יש '/ סע. :

 ,לָאערטנָאמ --- עטנעי ןוא שרעהז יכדרמ ,ןַאמשיֿפ

 ,ןיּבור ןימינּב ּרעטָאֿפ ןופ קנעדנָא ןיא ,עדַאנַאק -

 ,רֶׁשֲא :רעדירּב :לזייר רעטּומ :ענלִיװ ןיא יטשעג

 ןיא ןעמוקעגמוא עלַא ,ןיּבור לדוי ןוא השמ

 | . .ָאטעג רענליוו

 | ..סַאסקעט ,סַאלַאד -- ּבָאקיישוד ,ןאמדלעפ

 ךימס 1761404מ ץקסונמ02110ת.

 .עקיסקעמ --- לארׂשי ,ןַאמדלעֿפ

 .עקיסקעמ -- .מ ,ןַאמדלעֿפ |

 קנעדנָא ןיא ,קרָאי-וינ -- ןילקנערפ ,ןַאמדלעֿפ

 -.ןַאמדלעֿפ ןבואר ןוֿפ

 קסו 112408110---14660 ע014, {מ תנס-

 עמסצִצ 0{ ת6006מ 01002*1מ |
 ,עדאנאק ,געפיניוו --- .ש ,ןַאמדלעֿפ

 ,זירַאּפ -- (ןייטשלעדע) הלכימ ןוא קידצ ,רעפעֿפ

 -עשוהי ןוא הּכלמ :ןרעטלע ענַײז ןוֿפ רכז ןיא

 גןלױּפ ,ןילּבול ןיא 'טשעג ,רעפעפ .לשעה'

 ,ןיטשלעדע היבצ ןוא םייח :ןרעטלע סױרֿפ

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארּבעגמוא |

 = - סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי ,עלַארטנעצױעױרֿפ
 ,קרָאיוינ

 ..שימ ,טיָארטעד --- הרׂש ןוא סירָאמ ,ןַאמדירפ

 טיערג -- .ָאק ןָאשײקילּבָאּפ קירעדערֿפ סָאגָאק
 ,י"נ ,קענ
 1, 0808 2164610, 2011024/0ת 00, |

 ,ֿביבָא-לּת --- ןהּכ רּתסא ,רעדָאק
 ןוֿפ רכז ןיא ,עדַאנַאק ,רעװוקנַאװ --- ןָאעל ,ןהָאק

 ;ןימינּב רעדורּב :םירמ רעטומ :לואס רעטָאֿפ
 ,קָאשישייא ןוֿפ שטיװָאנַאגַאק עדירֿפ רעטסעװש
 ןטייװצ ןיא סיצַאנ יד ןוֿפ טכַארּבעגמוא ,ןלױּפ

 - ,גירק- טלעוו :
 .קרָאיינ -- ךלָארעה ,ןעהַאק

 ססםסמ ,4. 100000200ת, 1{מס. (00מ60

.0108 ,1121010 

 ןיא ,עדַאנַאק ,רעוּוקנַאװ --- םייח-ףסוי ,ןעהָאק
 ןעהָאק קעלַא ןוא זוָאר ןרעטלע ענַײז ןוֿפ דוֿבּכ

 | /  יצדַאנַאק ,ירַאגלַאק ןוֿפ
 ֿבקעי ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאי-וינ --- סירָאמ ,ןעהָאק

 ,4 ינוי ,קסװָאטיל-טסערּב ןיא י'ּבעג ,רענשוק
 ,1969 ,'רּבעפ ןט5 םעד 'טשעג ,6

 060, 1/101119---16 יד סע זה תמסתמסזע

1801 14000 04 
 קנעדנָא ןיא ,קרָאיײוינ -- 'סרמ ,קנערֿפ .ףעהָאק

 .ןעהָאק קנערֿפ ןוֿפ

 (602סמ 1204, !6113.---11900 1100 (20תג-

 .1016066, הא .צ-
 .  .קרָאוינ -- הרׂש ןוא דרַאנרעּב ,ירד ,ןעהָאק

 סט, כע. 0102 80 5824---ןזסטש יע סע
 ומ זמסתגנסזע 01 ,גזםט; רוׂש 80608660

 {זסתג 218 81406001141סמ.
 (0סטסת, . 28000146 1,161 1065

 זת תמסתנסזע 01 סח 1810 עטס ןאמזממת
 (סס8סע, ל"ז

 ,קרָאיד וינ -- לחר ןוא .מ- סָארָאה .ןעלַאק

 8 411ס0,6 אז 2 128061---11סשש י/ ס14

 6ס00011, 2 תמם. .קרָאי-וינ --- 'סרמ ,ַאנַא ,ףָאנָאק

 טוַאס --- יקציוועל יאול ֿברה ,םולש ֿבהוא יגנָאק
 | .שזד"נ ,שזדנערַא/

 0290 0:0!8522 0088168400מ --.50ט48

 014096, ?ז.1. 8001 1 סט19 1 60148ע
 -- ףַארק לעוימעס 'רד ֿברה ,ָאגַאקיש יניס יגנָאק

 ,ליא ,ָאגַאקיש

 סו וטמ0 081 (00081684110ת4 מט; טז

 52ת0061 1141 :
 -- ףָאהירֿפ ןָאמָאלָאס ברה ,םולש ףדור יגנָאק

 . .ע"ּפ ,גרוּבסטיּפ

 1400 פ01סזג (000810941102---21443-

 . טטזַפ8, 24 28001 5010תמ10ת 1:06001 4

 2001 1כז. טש8146 124000. |
 ,לָאערטנַאמ ,טנוָאמטסעװ -- םימשה רעש יגנָאק

 תגסט1 שש. 5800844. .עדאנאק

 -רעּבצרואו רעטלָאװ ֿברה ,,הליֿפּת ירעש יגנָאק
 י"ג ,ײװַאקַאר רַאֿפ --- רעג

 (ט0281688400 5822120/ '101112 -- תגז 82-

 סאגשסש} ראי{. 824001 902/60/ ששטע2-

 ט01801-
 .שזד"נ ,ןָאסרעטעּפ טסיא --- קנערפ ,רענָאק

  ס8מסז 1204.

 .עדַאנַאק ,ָאטנַארָאט --- לטיג ןוא בקעי ,יָאסָאק

 16059014, 1 0015. :קרָאיײוינ --- סיאול ;ףַאסָאק
 טקיּבײארַאֿפ ,ע"ּפ ,עיֿפלעדאליפ --- עלייּב ,ןַאלּפַאק

 בי

 יּפַאק (החמׂש) ינדיס ןוז ריא ןוֿפ ןעמָאנ םעד
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ןּברק ַא ,ןַאל

 ..ֿפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל --- השמ ,ןַאלּפַאק
 .דנעלירעמ ,רָאמיטלַאּב -- סירָאּב ,ץַאק
 ,קרָאײיװינ ---ַאנעל ןוא פיליפ ,קינוק

 .עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ --- .ק ,סעלייק
 .קרָאיזוינ --- קנערֿפ ,ןיילק

 1161, תזגמא/ 4
 (08ז01721 (016440258.

 | .ַאלַאמעטַאװג --- ןָאעל ,דלעֿפניײלק

 ןיא 'בעג ,קרָאי-וינ -- .ּב דוד ,'רד ,וָאנַאּבעלק
 "לע ענַײז ןוֿפ רכז ןיא ,ןלױּפ ,קסיװָאקלָאװ

 ;װָאסירָאּב ןיא 'ּבעג ,השמ רעטָאֿפ :ןרעט/

 ,עמזַאיװ ןיא יּבעג (ןַאמדנילש) הנח רעטומ
 יַאנ ידי ךרוד ןרָאװעג טכַארּבעגמוא ,דנַאלסור
 .קָאטסילַאיּב ןיא סיצ

 ,עקיסקעמ --- יֿבצ ,לסעק

 .עדַאנַאק ,געפיניוו --- .ּפ ,יקצעװַארק
 -  .קרָאיוינ --- םירֿפא ,לעגירק
 -ּוקנַאװ -- עינַאמ ןוא דוד ,(קורָאװירק) יָאװירק

 -ָאװש ןוא רעדורּב ןופ רכז ןיא ,עדַאנַאק ,רעװ
 ,1914 ,ןיטָאכ ןיא יּבעג ,קורָאװירק לארׂשי רעג

 ןיא סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא ,עיּבַארַאסעּב |
 ,גירק-טלעװ ןטייווצ

 .קרָאי-וינ -- ירעמ ,ףרָאדסמערק

 סעלעטורנַא סָאל -- הרֿפש ןוא סקעלַא ,ןיּבַאר

 .יֿפילַאק

 .קרָאי-וינ --- - ןעיליל ןוא םייח ,סניּבָאר

 ,י"נ ,רעטסעשטָאר --- ןעּב ,לעגָאפּבָאר

 טקיּבייארַאפ ,םילשורייקרָאי-וינ --- דוד ,וָאגָאר

 ,1940 ןיא 'טשעג ,רּתסא רעטומ :ןרעטלע

 ַאדירֿפ רעטסעװש ןוא ןועמש רעטָאֿפ :ענליװ

 תעּב ענליװ ןיא סיצַאנ יד ךרוד טכַארּבעגמוא

 י ,המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד
 -רַאֿפ ,םילשורידקרָאי-וינ --- אנינ ,ןאמלושיוװָאגָאר

 :רעטסעװש :הָאל ןוא לואש ןרעטלע טקיּבייא

 ,עללעשרעה רעדורּב ןוא עלהיח ןוא עיליצ

 רעד תעּב ָאטעג רעקסנימ ןיא טכַארּבעגמוא-

 ,המחלמ-טלעװ רעטייווצ

 ,דנַאלדירֿפ סקַאמ .יטעַײסָאס לעושטוימ רעמָאדַאר

 ,קרָאיײינ -- רַאטערקעס

 22600ת06ז 2104021 50016/ש 01 ןסש + סז

 188 1711001200, 500 עץ; פב

 ,ןוַאטגנינעּב -- הרובד ןוא לבייל ,םולֿבנזַאר

 ןוא לדוי ןרעטלע ערעייז ןורּכזל ,טנַאמרעװ

 .,םולּבנזָאר לעשימ
 .ַאישוד ,ַאנַאװַאס -- ַאנעל ןוא ינדיס ,גַײװצנעזָאר

 ,קרָאי-װינ --- סקַאמ ,טָאר

 ןַאמ| ?ריא -ןורּכזל ,קרָאי-װינ -- הרׂש ,ןַאמטָאר

 : ,ןַאמטָאר לראק

 ,קרָאיײוינ --- 'סרמ .מ ,ןילכָאר

 860811מ , 54. 17115-----13סש .+ סע,

 ,לָאערטנַאמ -- אשַאמ ןוא ּבייל-הדוהי ,סעקסָאר

 רעזדנוא ןוֿפ קנעדנָא ןקיטכיל םוצ ;עדַאנַאק
 -,ץ"מ יבצ-שריה רעגָאװש ןוא רעדורּב

 .ַאילפ ,שטיב-ימַאימ ---ילָאמ ,ןייטשניּבור

 - ,י"נ ,רעטסעשטָאר --- גניווריוא ,ןאמרעדור
 .ע"ּפ ,עיֿפלעדַאליפ --- .י סירָאמ ,טור

 יע סס4+ 12101113 } .----281144610012, 2.
 | .שזדי"נ ,ןָאינוי --- סירָאמ ,ןעזייר

 י}



 .קלָאיזוינ -- עוויר יורפ ןוא ןתנ ,'רד ,ךַײר
 ָאט -- סרעַײד דנע סרעסערד רַאֿפ לּבעַײליר

 ,עדַאנַאק ,ָאטנַאר

 אס קטז 171055019 46 12ץס1פ (1960)

1 1011466- 

 --- זוָאר-עװיר יורפ ןוא המלש-השמ ,'רד ,ןַאמייר

 הוח ןעּבָאּב רעד ןוֿפ רכז ןיא ,!שַאװ ,לטַאיס

 ,שזר"נ קרַאונ ןיא טשעג ,ןַאמדלָאג (ןַאמדירֿפ)

 ,1951 'נַאי ןיא

 502מס/ , 1040: .קרָאי-וינ --- רָאטקיװ ,קָאנַאש

 'סַאמ ,ןָאטוינ --- רעדנַאסקעלַא ,ָאריּפַאש
 ,קרָאי-וינ -- ה"ע ,הנח ןוא לדוי ,ָאריּפַאש

 ,י"נ ,רעטסעשטָאר -- ֿבקעי-השמ ,'רד ,ָאריּפאש
 לחר-המחנ רעטומ :ןרעטלע ענַײז ןוֿפ רכז ןיא

 'טשעג ,1882 ,ענליװ ןיא 'ּבעג ,(ןײטשדלָאג)

 והירכז רעטָאפ ;1966 ןיא רעטסעשטָאר ןיא

 ,ענדָארג ,ץישטאלימ ןיא 'ּבעג ,ָאריּפַאש-רערוש

 | ,1965 ןיא 'טשעג ,1880 ןיא
 יָא ,דנַאלװילק --- .ל לואּפ ,ָאריּפַאש

 ,םילַאק ,ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס -- .ל .ש ,'רד ,ָאריּפַאש

 - ה"צ ,שטיװָאמַארּבַא שריה

 ה"פ ,(טעזלע .י) עדיֿבַא הדוהי ֿברה

 ןַאמרעטנוא .י 'רד

 ןַאּבזיא .ש

 גרעּבנזַײא שריהזיבצ

 יקצילָא סעטַאמ

 ה"ע ,ימלַא .א

 ןירעּפלַא החונמ

 רעּבײהנָא לולעװ

 ה"צ ,רעקײטּפַא בקעי

 ינטורקָא ףסוי

 ה"ע ,שטיװַָארעשָא .מ

 יּבָאֹּב האל

 רעוַאּב ילַא

 רעלַאּב לאלצּב

 סָאּב דוד

 ןיײטשנרַאּב הרׂש

 ה"צ ,ןַאקרַאּב .ח
 טרַאגמיוּב לאינד

 יקסנעטיּב ףסוי

 ןַאמרעדייּב ןַאמטוג

 לעטַײּב .ל

 לַאטנעמולּב ןמחנ

 אינעּב אשאמ

 קעּב .ה
 ה"ע ,רעגרעּב װַאטסוג

 | רעגרעּב לאיתוקי

 ןרעּב .א

 ַאטע ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ םעד טקיּבייאראפ

 רעשידִיי ןופ ןירעצעזרעּביא ,ָאריּפַאשךָאלּב
 ןט18 םעד 'טשעג ,שילגנע ןיא רוטַארעטיל
 ,ָאקסיצנַארֿפַאס ןיא ,1960 ,'רּבעפ !

 ןוֿפ רכז ןיא ,שַאװ ,לטַאיס --- יטעּב ,ןַארּפַאש
 םעד 'טשעג ,ןַארֿפַאש (ןַאמייה) םייח ןַאמ ריא
 .ישַאװ ,לטַאיס ןיא ,1965 ,'װָאנ ןט4

 .עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט --- עקטיא ןוא ןתנ ,ןַארפַאש

 ריא ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,םילשורי -- הקבר ,ןַארּפַאש

 ,ה"צ ,עּביל רעטומ

 נָא ןיא ,ֿפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל --- יליוו ,רָאש

 ,ַאזיל יורפ ןַײז ןוֿפ קנעד

 ,ע"פ ,עיֿפלעדַאליפ --- ה"ע ,רָאדיזיא ,ץרַאװש

 ,ֿפילַאק ,ָאקסיצנַארפןַאס -- עדליה ,ץרַאװש

 ףלָאדַא רעטָאפ ןוֿפ ןעמָאנ םעד טקיּבייארַאֿפ

 רעטומ ;1856 ,ַײמ ןטס31 םעד יּבעג ,ץרַאװש
 ,סקַאמ רעדורּב :ַאנימ

 ,זירַאּפ -- אנילאק ַאידַאנ ױרֿפ ,לכימ ,רעמיווש
 היבצ רעטומ :ןרעטלע ערעייז ןופ רכז ןיא

 ,ןליופ ,ןידנעּב ןיא ,1896 'ּבעג ,(קיטאקאק)
 -ַאפ ;זירַאּפ ןיא ,1965 ,'װָאנ ןט3 םעד יטשעג

 סרעלמַאז ןוֿפ המישר

 לַאטנרעּב .ל .י

 דלעֿפנרעּב ףסוי 'רד
 ןייטשנרעּב ריאמי-קיזַײא

 ןייטשנרעּב .ג

 רעזערעּב דוד

 לאירּב ףסוי 'רד

 רעלדנארּב םירפא

 שזַאקָארּב םייח

 רעשזדירּב דוד

 סקירּב לאימחרי

 רעלסערּב ףלָאװ

 ּבמָאלָאג םהרבַא

 סָאלָאג הדוהייםוחנ

 גרעּבדלָאג ןעלעה

 רעסַאװדלָאג השמ

 ןַאמדלָאג הוח

 ה"צ ,קיטסדלָאג רָאדיזיא 'רד

 ה"צ ,ןײטשדלָאג ּבייל'קחצי

 הילַאג הירַא 'רד

 ה"צ ,ןידרָאג אּבֲא

 ןַאמלעװרַאג .י

 קילערָאג בקעי
 שטיווערוג .ּב

 רעזַאלג השמ

 ה"צ ,סעלעיעליץנַאלג .ַא

 ןַאסקילג ףלָאװ 'רד

 ה"ע ,סָארג ילּתפנ

 ה"ע ,רעגעלדנורג ךלמ-ןועמש

 ני

 ,ןידנעּב ןיא יּבעג ,רעמיװש ּבייל-יכדרמ רעט

 .זירַאּפ ןיא ,1967 ,'װָאנ ןט15 םעד 'טשעג ,5
 ,קרָאי-וינ --- עזָאר ןוא לארׂשי ,םיוּבנײטש

 ,קרָאי-וינ -- ָאעל ,גרעּבנייטש
 רכז ןיא ,ֿפילַאק ,ילקריוּב --- עגיײֿפ ,גרעּבנייטש

 ןיא יּבעג ,גרעּבנייטש לשרעה ןַאמ ריא ןופ
 םעד ,ֿפילַאק ?לקריוב ןיא יטשעג ,1888 ,עטיל
 ,1952 ,'טּפעס ןטס0

 .שזד"נ ,דַײסנעטנוַאמ -- 'סרמ ,טרעּבלַא ,רעצינש

 .,שזדײנ ,טעּבַאזילע -- .ר ירנעה ,רעצינש
 'ד'תס 11סמז/ . 50801126 100מ02110ת.

 'שימ ,טיָארטעד --- טידיא ןוא ינדיס ,ץיוועש

 .י"נ ,ןילזָאר --- רעטנעס שיאושזד קאר רעטלעש
 פמס1!סז ם0ססא 1665 (00010/ -- 80891ץמ;

 א
 ,י"נ ,רעטסעשטַאר --- חנ ,רעש
 ,לטַאיס -- ןעטיינ טרעּבלַא ,'פָארּפ ,רעּביירש

 ןוֿפ דוֿבּכ ןיא (טערעּב) ענייש ױרֿפ ןוא ישַאװ
 ןיא ,טערעּב לדוי ןוא האל :ןרעטלע עריא
 .ָאגאקיש

 .י"נ ,רעטנעס ליװקַאר -- ןעּב ,רעּביירש

 סענירג לכימ

 ץנירג .מ .י 'רד
 ןַאּפשנירג המלש

 סעקשורּבָאד הירזע

 ינווָאכוד לאלצּב
 רעלקוד ּבייל

 ןָאסּבָאקיישזד לדָאג

 ה"צ ,טנַאמַאיד לװנַײז
 שטַײד לארׂשי

 שטַײר סעטַאמ

 (םיוּבלטייט) ןילּבמעד .ּב
 ה"ע ,ןירעּפלַאה ךונח

 ה"ע ,ןרעּפלַאה (ּבייל) ןָאעל
 ןרעּפלַאה יכדרמ

 רעמַאה ןעיליל

 ה"ע ,ףרָאדנערַאה .י .ש

 יוװַאקראה .ר

 ץיבורוה יבצ

 ה"צ ,ץיוורוה השמ

 ה"ע ,ץיוורוה לאוש

 רענַארּבליײה .9

 ןיקַײה םוחנ

 ץרעה .א .י

 םיוּבגינָאה-דלעֿפשרעה עיסעּפ

 ףלואוו ףסוי

 יקסװעליסַאװ םולש

 ןַאמרעסַאװ לרעּב

 ה"ע ,ךַײרנַײװ לאירוא



 ךַײרנַײװ הניּב

 רעקנעשנַײװ קחצי

 סַײװ םהרֿבַא

 ןַאמסַײװ לאירֿבג

 טױװקסַײװ קיזַײא

 דניקלַאז .מ = -

 רעמָאז ןרהַא-רזעילא -
 יקסװָאקילקַאז דג
 ה"צ ,יקצערַאז ןויצדןּב

 יקצערַאז עדניה

 (יקצינטָאלז) יֿבהז השמ-ןועמש
 (יקצינטָאלז) יבהז עוויר

 גרעברעּבליז ןרהַא:לארׂשי -
 ןייטשרעּבליז ןבואר-םייחןרהַא

 ָאקנַאלעיז בקעי
 ה"צ ,קַאּבמָאט דוד

 ןרָאהט ןרהַא

 םיוּבנענעט (הירַא) ּבייל"ןמלק
 ץלָאהנענעט והילא |

 ה"צ ,יקסווָארענעט המלש
 שטַאקט למיז-ריאמ

 קנורט לאירבג

 קנורט היעשי

 סורט רעטלַא

 (יקסווָאקנורט) ןַײרט השמ
 ה"צ ,ינרַאשט לאינד

 קינסעשט .ס

 .קַאינרעשט ףסוי
 סענָאי והילא

 שטיװָאּבוקַאי סוקרַאמ

 יקסנילָאמרַאי םהרבַא ירד

 | ןהֹּכ ֿבקעי
 ה"ע ,ץּכ ףלֲא

 סקַאל ףסוי

 ןַאמרעּביל (בד) רעּב
 ןַאמרעּביל םייח ברה

 (שטיװָאװל) יוויל (םעס) םולש 'רד

 ה"צ ,רעויל םהרֿבַא

 ץישֿפיל לדנוז

 (קרָאיײוװינ) ןאמרעדעל .מ .י

 ה"צ ,רערהעל שוּביײל

 ה"צ ,רערהעל עּפיל

 שטיוועל בקעי 'רד
 ןיוועל .א

 ה"צ ,ןיוועל בקעי

 יקסנעל שוּביײל

 ןַאמרעל דוד

 רענרעל דוד

 ןָאסיטַאמ (יבצ) לשרעה
 ָאקנעטַאמ חסּפ ירד

 ץלַאמ לואש

 (ןַאמרעדעל) קינַאמ עשוהי
 קרַאמ ןתנ

 סוקרַאמ .ה

 רעטסומ .מ

 קנוָאדָאימ יבצ

 טקנוּפלטימ .ד .י

 יקסווָאקַאלימ קחצי

 ה"צ ,רעללימ .ש

 קינדעימ ןרהַא

 קעטָאלמ םהרֿבַא

 רהעמ קחציירשָא

 רעצלעמ ןושמש
 ןָאסלדנעמ .מ

 שטיוועלעדנעמ םהרבַא

 ה"צ ,לטסעמ בקעי ,

 ןַאמיונ ףסוי

 םוחנ יכדרמ 'רד

 .לעּבָאס .ס

 ןדס ֿבד

 טידוס םולש

 רעוועקצוס םהרבַא

 לַאגיס לרעּב

 יקסווָאלַאגיס חנ

 יקסװָאלַאגיס הרׂש

 קַאװיס דוד

 שטיװָאכמיס .ס

 יקצולס .ש

 לעּבעס קחצי

 ה"צ ,סעקטע יבצ

 ה"צ ,ןיע םהרבַא
 גרעּבלע הדוהי

 ה"צ ,ןיקלע לדנעמ

 רענזָאּפ םוחנ

 ה"צ ,טַאּפ לאונמע 'רד

 (יקסנילָאּפ) ןעלָאּפ סחנּפ

 ה"צ ,ץנַארעמַָאּפ םייח 'רד

 רעגערטנקַאּפ ריאמ

 ןַאמגרַאּפ לאלצּב

 ספוּפ .מ

 װָאקשוּפ המלש

 ה"צ ,טַאלּפ דוד

 ה"צ ,טעּפ םייח

 װָאלעסעּפ עיסעּפ
 ה"צ ,סורּפ םייח

 םידָאפ םהרֿבַא

 סקוֿפ ּבייל-םייח

 ןַאמסקופ ףסוי

 ךַאּבשיּפ סוילוי

 'ועגנינילוװ-דירפ השמ

 ךילײרֿפ השמ

 ו"ע ,רעמירפ היחתּפ

 טַאלּבשירפ ריאמ

 ינוקדצ בקעי

 ןַאמרעקוצ לאימחרי

 ןילטייצ ןרהַא
 ןַאמרעמיצ םירפא

 ןַאמרעמיצ היער

 ןַאהַאק לרעּב
 ה"ע ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס
 ןהֵאק .ּב .ל

 ןהָאק .ל
 ןַאדזאק .ש .ח

 ןַאלּפַאק ַאיסוד

 ןַאלּפַאק ןמלז
 ןַאלּפַאק לארׂשי

 ןָאסלענעצַאק בייל-יכדרמ
 ה"ע ,ןַאמרָאק ארזע

 ץענזוק .ה

 ןַאמסוק (ןָאעל) לאירזע
 רעּפוק .ס

 ה"צ ,ןַאמלטיײיק .י

 די

 : רישעק דוד

 ה"צ ,(ןויטּבמס) יקסנַאינסַארק .מ

 + ה"צ ,(יקסניּפורק) ןיּפורק ןמחנ

 :יקסווָאזירק .א
 ךאּבאר לרעּב

 ה"צ ,קַאּבָאר .א .א

 ןָאסניּבַאר .ה ןרהַא 'רד

 וָאגָאר דוד

 יקסניװָאר םהרֿבַא

 יקציװַאר םחנמ

 טַאלּבנזָאר בקעי

 גרעּבנעזַאר .מ

 גרעּבנעזָאר המלש

 רלעֿפנעזָאר קחצי
 טָאו ןרהַא

 טָאר .י

 טָאר הּכלמ

 טרַאבטַאר .מ בקעי

 - ןַאר רעזייל
 ה"צ ,טרָאּפָאּפַאר ןרהַא

 ןיּבר בד

 ה"צ ,ןיּבור לארׂשי

 ה"ע ,יָאדור סחנּפ

 (לסירּב} ַאּביר
 רעּביר אֹּבַא

 ה"צ ,(שטיװָאמייג) סעװיר .ַא

 ָאדרַאּב-ןיקװיר ענימ

 םולּבנגַײֿפ-רענזייר הקבר

 רענזייר .ט

 ה"צ ,ןרָאדנעזָאר-ןעזייר הרׂש
 רעזייר ּבייל

 ןַאמיײר לרעּב
 ןאמטכער םהרבַא

 ריֿפַאש .מ .מ

 ןַארֿפַאש הקבר
 קרַאמ-ןַארֿפַאש לגיײֿפ

 ּפרַאש ןמלק

 ןַאמרעגוש .ר

 ןָארדַאװש םוחנ

 טרַאּבצרַאװש .מ

 גרעּבצרַאװש המלש

 ןַאמצרַאװש ריאמ ירד ברה

 ה"צ ,דייווש קרַאמ

 ןַאמלוש בקעי
 רעלפוש בקעי

 קויַאּפ רעקוטש עשאמ

 ןרעטש םחנמ

 יקסניװַאשטש ףסוי

 דלעֿפניײש עזַאר
 ה"צ ,רעלדניש .ל

 (ןייח לּבייל) ינועמש .ל

 ךילנש לארׂשי

 רעדַײנש ףסוי-השמ
 יקסּבוילעש .י .מ

 ןיקסעש םייח

 (יקסוועשערעש גילעז) רעש .ז

 רָאש-רעצרעש ןושמש

 דירֿפטָאג-ןַאמזיּפש תור
 קינלָאקש סיאול

 רעילרש םירפא



 .רָאטקַאדער םעד ןופ

 גנולמַאזנָא יד זיא דנַאּב ןטירד ןוא ןטייווצ םעד ןשיווצ רָאי ףניֿפ יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא

 ןסיורג רעזדנוא ןוֿפ םענרַאֿפ רעצנַאג רעד ןוא רעכַײר ךס א ןרָאװעג ןלאירעטַאמ יד ןוֿפ

 ןגעוו רָאנ ,ןעצ ןגעוו טינ ןדער וצ סיוא ןיוש טמוק טציא .רערָאלק ןרָאװעג טקעיָארּפ

 דנַאּב רעטרעֿפ רעד .ךיוא זַא רימ ןעעז טציא ; ךוּברעטרעװ רעזדנוא ןוֿפ דנעּב ףלעווצ

 רימ ןעײטשרַאֿפ טציא ;ףלַא תוא ןֿפױא רעטרעוו םימ ןעמענרַאֿפ ךיז רקיערעד טעוו

 תושר ןיא ןטַאטיצ יד ןרעמרַאֿפ וצ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג קיטיינ ךָאנ ןענַײז םע זא

 ןיא .ןרָאי רעקיצֿפוֿפ .יד ןוֿפ טעּברַא-למַאז יד ןעַײנַאּב וצ ןוא סרעשטַײטסױא יד ןוֿפ

 -ָאה יד םיוקמ טרעוו סע זַא ןריטַאטסנַאק דײרֿפ טימ ןעמ ןעק טַײצ רעקיּבלעז רעד

 יד ןלעוו רעטַײװ סָאװ זַא ,דנַאּב ןטשרע םוצ המדקה רעד ןיא טקירדענסױא ,גנונעֿפ

 .רעקידשודגו-אלמ ןוא רעסעּב ןוא רעכַײר ןַײז דנעּב

 סָאװ תודוסי:טנורג יד וצ ַײרטעג ןּבילּבעג ןעמ זיא דנַאּב ןטירד םעד ןטיירג םִַײּב
 ןענַײז גנַאגוצ רעד ןוא ליצ רעד .דנַאּב ןטשרע םוצ המדקה רעד ןיא טרילומרָאֿפ ןענַײז

 ,רעטרעוו יד ןשטַײטסױא ןֿפוא רעד .דנעּב ייווצ עטשרע יד ןיא יװ עקיּבלעז יד ָאד
 ןשירעגייטש ןוא ןשיטסירָאלקלָאֿפ טימ ייז ןדײלקַאּב סָאד ןוא גנוריזירעטקארַאכ רעייז

 עקידרדמּכ ןעמוקעגוצ רעּבָא ןענַײז םע .עקיּבלעז םָאד טעמּכ זיא ץלַא---לַאירעטַאמ
 - יד ןרָאװעג רעטלֹוּב זיא םֶע .טרָא ןרָאּפשוצנַײא ןעלטימ עַײנ ןוא ןעגנורענַײֿפסױא

 רעצריק זיא םע ;רעטרעװ םינימ ענעדײשרַאֿפ וצ גנואיצַאּב רעד ןיא .טייקשרעדנַא

 -לוֿפ ןוֿפ ּפיצנירּפ ןּבילוצ ןַײרַא ןעמוק סָאװ ןסנייא עכלעזַא ןטעּברַאאּב םָאד ןרָאװעג
 ןוֿפ טײקיטַײמַאּבלֿפ ןוא -ליֿפ יד טלעטשעגסױרַא רעקיטנָאק ךָאנ טָאה עמ ןוא ,טייק

 ןוא רעגייטש ןוֿפ סרעגערט ןוא ןלָאּבמיס ןיא טֿפיטרַאֿפ ךיז רעמ ךָאנ ןוא ןּברעוו עטֿפָא
 .ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא לָאצ ַא ןֿפ ןשטיינק עקיטַײטַאּב ןיא

 רעּבָא .קרָאיײרינ ןיא ןרָאװעג טיירגעגוצ ןצנַאגניא טעמּכ ךָאנ זיא דנַאּב רעקיטציא רעד

 ,ָאד טריֿפעגכרוד ןּבָאה רימ סָאװ דנַאּב ןֿפױא טעּברַא טנעצָארּפ ןצֿפוֿפ רעדָא ןעצ יד

 זיא ָאד לַײװ ,דנַאּב םעד טָא ןוֿפ תוכיא יד טרעכעהעג קֿפס-ילּב ןּבָאה ,םילשורי ןיא

 םעד ןקוקוצרעּביא טײהרעטכַארטַאּכ ןוא טייהרעקיאור לָאטַאכָאנ ךעלגעמ זעוועג

 יירעווש עשינכעט ךס ַא ןעוועג ָאד ןענַײז קרָאיזוינ טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא .טסקעמ ןצנַאג

 ַא טאטלוזער רעד זיא יז ףיוא טקוקעג טינ רעּבָא ,ןקורד םַַײּב ןוא ןצעז םַײּב ןטייק

 | .רעטוג תמאּב

 -רעּבירַא ךיז עיצקַאדער יד טָאה טקעיָארּפ ןזעידנַארג ןרַאֿפ הטש .רעקידלזמ 8 ןיא

 ,ךעלטֿפַאשלעזעג ןוא שירָאטסיה זיא םעדכרוד .םילשורי ןייק ,לארׂשי-ץרא ןייק ןּבילקעג

 ןוֿפ ךוּברעטרעװ רעפיורג רעד זַא ןרָאװעג טרעכיזרַאֿפ קידנטקַאֿפ ןוא שיגָאלָאכיסּפ

 םעּברַא עצנַאג יד טעמּכ .רמג ןלוֿפ ןַײז וצ זיּב ןרעוו טריֿפרעד לָאז ךַארּפש רעשידִיי רעד

 עכלעזַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא םילשורי ןיא טריֿפעגכרוד ןיוש טרעוו דנַאּב ןטרעֿפ ןרַאֿפ

 -רַאֿפ ןענַײז רימ .ץראל-ץוח ןיא ןּבָאה טנַאקעג טינ יז טלָאװ עמ סָאװ סרעטעּברַאטימ

 לץֿפמ 8 יו ןרינָאיצקנוֿפ רימ ואוו ,םילשורי ןוֿפ טעטיסרעווינוא ןשיאערּבעה ןטימ ןדִנוּב

 גנודניּברַאֿפ יד טעוו רָאי רעדעי טימ זַא קֿפס ןייק טינ זיא סע .תודהיה-יעדמל ןוכמ ןוֿפ

 .רעטנעעגנ ןוא רעטנעעגנ ןרעוו

 וט
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 עכלעזא ןוֿפ רעװנָא רעד טימעג ןֿפױא ןוא ןצרַאה ןֿפױא טגיילעג ךיז טָאה רעווש רעייז

 :עטנעָאנ ןוא ערעַײט

 ;ץעוי-לעּב ןוא טנַאטלוסנָאק -- ה"ע ,לקיּב המלש

 גָאט ןטצעל ןזיּב טקעיָארּפ ּבײהנָא עמַאס ןוֿפ טָאה סָאװ--ה"ע ,ךַײרנַײװ לאירוא

 ;רעלמַאז 8 ןוֿפ טעּברא רעד טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןּבעל םענעטינשרַאֿפ-ירֿפ ןוֿפ

 ינעטש ןוא רעטריסערעטניארַאֿפ רעּבָא ,רעלעיציֿפָא-טינ---ח"ע ,ךַײרנַײװ סקַאמ

 ;ץעוי-לעּב ןוא טנַאטלופנָאק ןֿפלעה וצ רעטיירג קיד

 ;רעשטַײטסױא ןוא רעלמַאז ,טנַאטלוסנָאק -- ה"ע ,ץּכ ףלא

 -ידעמ לָאצ ַא ןוֿפ רעשטַײטסױא ןוא טנַאטלסנָאק -- ה"ע ,טַאּפ לאונמע 'רד

 ;ןענימרעט עשינוצ

 .ָארויּב ןוֿפ רַאטערקעס ןוא רעטרעוו ןוֿפ רעשטַײטסיױא-- ה"ע ,סורּפ םיי ח
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 -ַאּב םוצ ,ֿבוח ןעמענעגנָא םוצ רימ ןעמוק ןטלעוו ייווצ ןשיווצ גנורּפש-לידבהל ןטימ

 .קנַאד ןטסקיצראה רעזדנוא טרעוו רעכיז ןענַײז סָאװ יד ןוֿפ לייט ַא שטָאכ ןעקנַאד

 רעוט רעטסנּבעגעגרעּביא רעד ,דנַײרֿפ רערעַײמ רעד זיא ייר רעד ןיא ןושארו-שַאר רעד

 ןשיגָאלָאקיסקעל ןשידִיי ןוֿפ רָאטקעריד רעד ,דניקפיז ןתנ ךוּברעטרעװ ןוֿפ רעיוּב ןוא

 רעד ,ןטנַאטלוסנָאק יד ןשיווצ רעטסקיטכיוו רעד ,שזדעלָאק-יטיס םַײּב טוטיטסניא

 ןוא גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד ךיוא טציא ןוא שידִיי-טלַא ןוֿפ החמומ רעסיורג

 ןַײז ןָא ;קרָאירינ ןיא ןָאמטעג טרעוו סָאװ טעּברַא רעצנַאג רעד טימ רעריֿפנָא רעד

 טעּבּרַא רעלענָאיצקַאדער לייט םוצ ןוא רעויטַארטסינימדַא רעד ןיא ךיז ןענַאּפשנַײא

 .םילשורי ןייק עיצקַאדער יד ןריֿפרעּבירַא סָאד ןעוועג ךעלגעמ טינ טלָאװ

 ךיז ףיוא ןעמענ ןרַאֿפ ןוא גנורעטנומרעד רעקידרדסּכ רַאֿפ ןדס ֿבד יֿפַארּפ ןעקנַאד רימ

 ױרֿפ ןַײמ טמוק קנַאד רעכעלטנֿפע ןַא .טּפירקםונַאמ ןוֿפ לייט א ןקוקוצרעביא החרט יד

 .שילױּפ ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ רעטרעוו ץעלַא ַײּב ןֿפלעהסױרַא ןרַאֿפ קרַאמ-ןַארֿפַאש לניײֿפ

 קנַאד ַא .ןעמזיווַאלס ןוֿפ חטש ןֿפױא ןעגנוזַײװנָא רַאֿפ רעױּבטלַא .מ יֿפָארּפ קנַאד ַא

 ןוא ןרעטיירּבוצסיױא גרָאז יד ןקעוו ןרַאֿפ ןוא תוצע עקיטכיוו רַאֿפ קורעמש אנח י'ֿפָארּפ

 ןעקנַאד רימ .רוטַארעטיל רעַײנ ןוא רעטלַא רעד ןוֿפ ןטַאטיצ רצוא םעד ןרעכַײרַאּב וצ

 ןעמוק סָאװ יד ךיוא ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןטנַאטלוסנַאק ערעזדנוא עלַא

 רעציזרָאֿפ רעקילָאמַא רעד .לארׂשי-ץרא ןיא ָאד עפורג רעד טָא ןיא ןַײרַא זַײוװכעלסיּב

 ןוא תוצע טימ ףליה וצ ןעמוקעג רעדיוו ָאד זיא ןיצּפיל לָאס גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ

 .ןעגנוזַײװנָא

 םעד רַאֿפ רעטרעוו טשטַײטעגפױוא ןּבָאה סָאװ עלַא יד טֿפַאשקנַאד טימ ןענָאמרעד רימ

 רזעילא ,קרַאמ לדנעמ ,יקסניּבושט ךורּכ ,ישורּב קילץז ,םיוּבנריּב בקעי :דנַאּב ןטירד

 | .ווָאגָאר דוד ,לקנערֿפ

 ןוא ,1970 רעּבמעטּפעס ןיא םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןווָאגָאר דוד ןעקנַאד רימ
 רעקידתוירחא רעד ןעוועג דנעּב ייווצ עטשרע יד ַײּב יו סָאמ רערעסערג ליֿפ ַא ןיא זיא
 רעד רעּביא רעסַאּפֿפױא רעקידוװעגרָאז רעד ,טּפירקסונַאמ ןצנַאג םעד רעּביא הנוממ
 ,רוטקערָאק רעד רַאֿפ רעכעלטרַאװטנַארַאֿפ רעד ןוא טעּברַא-קורד

 זמ



 ּבייל ,סעקליס עינעג ,ןַאמיײר לרעּב :דנַאּב ןרַאֿפ טעּברַאעג ךיוא ןּכָאה קרָאיוינ ןיא

 ןוֿפ ראמערקעפ םעד ,ןלַאטנעװעל ןמחנ קנַאד ַא טמוק סע .רַאלָאטס עּביל ,יקסנעל
 .ףליה רעוויטַארטסינימדַא ןַײז רַאֿפ קרָאיוינ ןיא ָארויּב

 רַאֿפ םילשורי ןיא ַאֿפלַא ַײרעקורד רעד ןוֿפ םרעצעז יד ןוא םיּתּב-ילעּב יד ןעקנַאדַאּב רימ

 .יעּבדּכ ןעמוקסיורַא לָאז ץלַא זא ןעננואימַאּב ערעייז

 ןּבָאה סָאװ עלַא ,ןטַאמיצ ןוֿפ סרעּבַײרשסױא עלַא ,סרעלמַאז עלַא גנונעקרענָא רעזדנוא

 רָאטקַאדער רעד .ןינּב רעזדנוא ןוֿפ ןרָאג ןטירד םעד ןלעטשֿפױא םַַײּב טנַאה ַא טגיילעגוצ

 ןקירָאיגנַאל ןַײז ןוא קרָאיריג ןיא גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא טקנַאדַאּב
 האי אי .רענַײװ ןושרג 'רד רעציזרָאֿפ

 ךעלגעמ ןּבָאה סָאװ ןענַאזרעּפ יד ןעקנַאדַאּב וצ רעּביא רימ ןזָאל ביבח ןורחַא-ןורחַא םעד

 טנעדיזערּפ ןקידרעִירֿפ םעד : טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןטימ גנודניּברַאֿפ יד טכַאמעג
 -פָא ךיז שיטסַאיזװטנע המחלמ רעקיגָאטסקעז רעד ךָאנ ךַײלג טָאה סָאװ ,תליא והילא

 -ערּפ ןקיטציא םעד ;םילשורי ןייק עיצקַאדער יד ןריֿפוצרעּבירַא ןַאלּפ ןֿפױא ןֿפורעג
 ןַא ,ןקידנעטשרַאֿפ ַא םיא ןיא טָאה ךוּברעטרעװ רעד סָאװ ,ןַאמרַאה םהרֿבַא טנעדיז

 -יעדמל ןוכמ ןוֿפ שָאר ןקידרעִירֿפ םעד ; רעֿפלעה ןוא דנַײרֿפ ןעמערַאװ א ,ןקיטכירֿפױא
 ןשיווצ גנודניּברַאֿפ יד זַא טעּברַאעג שֿפנו ֿבלּכ טָאה סָאװ ןיּבר םייח יֿפָארּפ תודחיה

 -ציא םעד ןוא ןּבעל ןיא ןרעוו טריֿפעגכרוד לָאז םעטיסרעווינוא םעד ןוא ךוּברעטרעוװו
 .ךוּברעטרעװ םעד תֿבוטל ימ ןייק טינ טעװעלַאשז סָאװ טרַאנייּב םייח יֿפָארּפ שָאר ןקימ

 - בײלשּת ןוושח-רמ ,םילשורי

 .1971 רעּבמעװָאנ

 זי



 ַאא

 ווזאא

 /ראא

 בא

 גּבַא

 קֿבא

 גַא

 פגַא

 תרגא

 המלש

 לגדא

 וװדַא
 : ידַא

 װו"א

 וּוא

 עװַא

 וטוא

 לוא

 'גמוא

 פמוא

 ייגנוא

 קוא

 רקוא

 חרוא

 ט"א

 רטַא
 יײ*א

 זּביא

 ףפביא

 טיא
 יא

 'ונַײא

 ֿפיײא

 ּפמיא

 ווניא

 ףניא

 עירָאטסיא

 ןוא ןעגנוצריק

 א

 .ערעדנא ןוא |

 רעטַײװ ױזַא ןוא
 קַאּבָאר .א .א
 (יזנּכשא יול הילא) רוחֹּב הילא

 רעּבָאלטָאג רעּב םהרֿבַא

 "אלמ ירֿבע-ידיא ןולמ, ,קַאינזערעּב
 ענעֿפורעגרױזַא |

 ןעדַאפדלָאג םהרֿבֲא

 1732 קעּבזנַאװ ,המלש תרגא

 ןכַײלגסָאד ןוא

 ּברעװדַא

 וויטקעידַא -
 רעטַײװ ןוא
 בװ ךַײרנַײװ לאירוא

 ,ןַאמעלַאל'עװַא
,260:061!11/7) 64601190/16 1009 

2 612218 1 

 ּברעװ רעװיטיזנַארטמוא

 רצוא סעּכָאּב רעד ,רעװָאנילוא .מ

 טנגעגמוא

 ךעלנעזרעּפמוא
 שידִיי שירעגנוא

 .שיניאַארקוא
 (שידִיי ןיא) ןשינעדייר עשיניאַארקוא

 ןולמ ,"רושימ חרוא, ,ןודרוג .ג .א

 ד"ערּת עשרַאװ ,ןוגרז-תירבע יכנּת

 לטיט ןרעטנוא

 ויטוּבירטַא ,טוּבירטַא

 לארׂשייץרא

 רעצעזרעבניא ,גנוצעזרעּביא

 גנומערופרעּביא

 שינעילַאטיא

 ןושל שיאעּפָארײא ןַא

 רעניואווניײא

 שיטסימעפייא ,םזימעֿפיײא

 ויטארעּפמיא

 טנַאירַאװניא

 וויטיניפניא

 -ניא םעד ןופ עירָאטסיא ענייש א

 דרַאליֿמ טנַאטידַא:לַארענעג ןישליג

 -- שיסור ןוֿפ ץעזרעּביא ,גרָאעג

 ,ענעמשָא שיא שטיװעילַאמ םהרֿבַא

 1874 רימָאטישז

 טַײצ עקיטציא

 רעֿפמעק רעשידיא

 שינָאריא

 ןיסעיל םהרֿבַא

 עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא

 הׂשצמ' ,ספלַא אביקע הימרי ןויצ-ןּב

 יסֿפלא

 ןדי

 זוקַא

 װזוקַא

 שקַא
 רא

 כרַא

 טשא

 זנּכשַא

 ּב

 אב

 א"ב

 טָאּב

 יעלַאּב

 שינרעג

 שַאּב

 בֹּב

 ריִּב

 מולּב

 רעטעלב

 מב

 עּב

 מעב

 סעּב

 רעב

 גרעּב

133 

 דָארב

 טנַארב

 ןתוֿביּת

 לפייווצ רזעילא

 יאקירעמא :עקירעמַא ;םזינַאקירעמַא

 רענ

 קיד ריאמיקיזַײא

 ַאווְיי ,סקנּפ רענַאקירעמַא

 םַאדרעטסמַא ,םַאדרעטשמא

 ןעמָאנ ןרעטנוא

 שיאעפָאטַאמָאנָא

 ץכעלנע ןוא

 ושָאטַאּפָא ףסוי

 ןַאּברעױא םירֿפא

 לָאצנייא
 גנונעכערטַײצ ענעמונעגנָא

 גרעּבנירג יבצ-ירוא

 זיטַאזוקַא

 ּברעװ רעשייטַאזוקַא

 װָארינשוק ןרחַא

 ןעזייר םהרבא

 שיאאכרא

 גרַאּבניטש רזעילא

 ,קַאלַאּפ ןוא זנּכשַא ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב

 זווו שֿפְו 1675 גָארּפ

8 

 טַײטַאּב

 לָאצנייא זיולּב
 סערַײא:סָאנעוּב

 קינַאטָאב
 ןוֿפ גנורעגַאלַאּב ןוֿפ קינַארכ עשידיי

 א{(טעז ,ד"מּת גָארּפ ,1683 ןיװ
 וו ,7
 סיװעשַאּב קחצי
 ןטַײטַאּב
 םיוּבנריּב המלש

 ַאטעג ןוֿפ גנולמַאז סלַאטנעמולּב .נ

 רעטרעװ:-טעצַאק ןוא

 יצלּב {ץיװָאניּבַאר ןָאעל} ידוהי שיא

 1900"01 גרוּברעטעפ ,רעט

 לָאצרעמ זיולּב
 היעדי 'ר ,זּביא ךַאּברעױא .א  .י

 ךַאּבצלוז ,"םלוע תוניחּב; = ,ינינּפה -

1744 

 תובשחמילעג

 עיּבַארַאסעּב

 -רַאװ ,"טעּברַא:לּבעמ, ,ןַאמרעּב .מ .י

 1929 עש

 ןָאסלעגרעּב דוד

 גרעּבדלָאג .צ .ּב

 ןָאזרעדַארּב השמ

 ."לֵגיּמש טנארבא ,שכענעה השמ 'ר
98 1676, 1706 



 ןוירב

 שַּב

 'ג

 רָאג

 . הג

 יּבוג

 ווג

 גטוג

 .?ג
 נג

 יועג

 רעג

 קג

 / לקג

 רג

 מַארג

 נירג

 שג

 דד

 הד ,ה"ד

 ווװד

 זד

 ּבזד

 .ווזד

 שטד

 משטד

 / פד

 וװֿפד

 ווצד

 'רד

 ןיזיירד

 ָאװ

 לואוו

 יעיָאװ

 רַאװ

 /ּבװ

 זו

 סַײװ

 שטניװ

 ןיא עילָאדָאּפ ןוֿפ וירּב עטַאװירּפ

 היי ,20 ןופ ןרָאי רעגס
 - רעלעטשנווירב

= 

 טנגעג
 ןָאדרָאג לכימ

 .לימַאה לקילג

 עינרעּבוג
 קרעװ עטלמַאזעג

 -עגלַא ןוא עלעיצעּפס, ,םיוּבנטוג .ק
 "רַאװ ,"עירָאעט-סטעטיװיטַאלער עניימ
 1923 עש

 רעדיל עטלמאזעג |

 ןעמָאנ רעשיפארגָאעג

 רענעזעוועג

 ווידנורעג

 טייק ענעדלָאג

 רעדיל ענעּבילקעג

 | שיכירג

 שיטַאמַארג ,קיטַאמַארג

 גרעּבנירג םייח

 ענעּבילקעג ,ןטֿפירש עטלמַאזעג

 ןטפירש

 ֹח

 שיטקעלַאיד ,טקעלַאיד -
 ןרָאהנייא דוד

 ןטקעלַאיד
 טסייה סָאד

 טרָאװ עקידרעטַײװ סָאד

 עקיּבלעז סָאד

 טַײטַאב רעקיּבלעז רעד

 סָאװ עקיּבלעז סָאד |

 ינרַאשט לאינד

 - שירעמשטַײד

 יקסניּפ דֹוד

 טרָאװ עקידרעירֿפ סָאד

 קרעװ עטריטיצ סָאד

 | רָאטקָאד
 ךוּברעטרעװ שידִיי-שיסור סניזיירד

 ה

 ןיקלַאה לאומש

 ןײטשּפָאה דוד

 'ּבװ סיװַאקרַאה

 - קיוייל .ה
 טַאלּבנזױר .ה

 ָאוִיי ,ןטֿפירש עשירָאטסיה

 וז

 ּברעװ

 ןילָאװ

 רַאגלואוו

 טֿפַאשדָאװעיָאװ

 לקטװַאשראװ קרַאמ

 .ףוּברעטרעװ

 רעשז(ע)רַאּבז לוולעוו

 גרעּבנסַײװ .מ .י

 יקס'וועשטניוו סירָאמ

 אח
 א"ח
 ב"ח
 גח
 ג"ח
 | הח
 װ הח
 וװ הח
 .תחח

 טעה

 .חט

 זמט
 רָאטַאיעט

 טכעט

 וָאלדנעט

 ןורט

 ח"ּת טשמַא ,ץניוו תליגמ

 | ןזיוהנציוו

 ןעמָאנ רעכעלּבַײװ

 ב"צקּת "סקנּפ, רענליוו

 דנַאלסורסַײװ ,שיסורסַײװ

 (שידִיי ןיא) ןשינעדייר עשיסורסַײװ

 יי ליּפשטרָאװ

 טַײז |

 ךוּבלמַאז

 .טרָאװצַאז

 ןטַײז

 ןטלעז

 שטיװָאנַאמלַאק קילעז

 ןעזייר ןמלז

 / 1861 גרעּבסגינעק ,םיערז תוינשמ

 .רואינש ןמלז

 לַאנרושז

 יקסװָאלטישז םייח

 ֹח

 | קלח

 1863 ץעגליוו ,גיצנַאד .א ,םדָא ייח

 א קלח

 ּב קלח

 ץדַארג םייח

 ג קלח

 1716 טשמַא ,תובֿבלה תוֿבוח

 . 1820 ווָאקלידס ,תובבלה תוֿבוח

 1848 רימָאטישז ,תוֿבֿבלה תוֿבוח
 ?טרָא ,טשטַײדרַאֿפ ,הרוּת ישמח השמח

1829 

 1851 רימָאטישז ,שטַײטירֿבע םע שמוח

 ֹט
 -  ןימרעט
 ,1936 -- 1928 עשרַאװ ,תועידי-ײזָאט,
 ןַאמלואװ .ל 'רד ידער

 טרָאװשטַײט |
 "מש יר ןּב קחצי יר -- שמוח-שטַײט
 .תצק םע הרוּת ישמוח השמח ,ןוש
 1610 גָארּפ ,ט"ע םישרדמו יײשרּפ
 - לַאנרושז-ןגרַאמיגַאט
 גרעּבמעל ,םידיסח ןוֿפ רָאטַאיעט -

 ןו שהָו ,143 --- 8391
 ןימרעט : רצשינכעט

 ,אטנ2מגזמ '1600184ט, 5 קזי;ס/גועסז--
 {סז 1406 26660050/16 401:15011-
 100190/0/+ 1001260/ ךיזגתא{ט4

 םזמ 1141 0 0
 ברעװ רעװיטיזנַארט

* 2 

 רלעֿפנעסקַא לארׂשי

 :עפָאי .ַא ַאדוי
 יױװטַאנ ףיוא ךוּביטעּברַא, ,ןָאסניכַאי

 1926 וועי ,וו ז ,ײטֿפַאשנסיװ

 . ןײיטשטַאלג בקעי

 ןָאזעניד בקעי



 היי

 להי

 ?ַּבוי

 גוי

 נַאהְיי

 י"ב ,יֵּב

 1474 י"כ

 צַּכ

 - טרעדנוהרָאי

 יקסניוועל יולה קחצי ,ל"הי

 רעטעלּבָאװלי

 "טלעג עשידליא ,דניקֿביר .י

 ענװָאק ,רעקרעװטנַאה רעשידִיי

1940 -- 1938 || 

 רעגניז .י .י

 קנורט י.י
 יקצעניל .י .י

 "םילכאמ עשידִיי; ,רעװָאסָאק .מ

 ,1939-1938 עשרַאװ ,עלַא רַאפ שידִיי

 יקצולירּפ חנ 'דער

 גרוּברעטעּפ ,טאלּבסקלָאֿפ סעשידוי

 1924 ,ץיגָאלָאליֿפ עשידִיי

 ץרַאװש .י .י

 קרָאי-וינ ,ךַארּפש עשידִיי

 ,"ןילוח תחיִׂש , ,ןָאדרָאג ּביל-הדוהי |

 1889 עשרַאװ

 קרַאמ לדוי

 טעזלע הדוהי

 ענליװ .םיֿבתּכ עשידִיי סלרעּפ ףסוי
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 "תונורכז ענַײמ , ,קיטָאק לאקזחי

 דלעפנזָאר הנוי

 "שרדמ-תיּב ןוא רדח; ,ןרעטש לאיחי

 'וועלק ,ךַארּפש עשידִיי

5 

 דייבתּכ

 דּבכנהל יּתֿבתּכ הזי .ןטּפעצער ?רּבחמ
 םנייא שיוא קרעּברונ ןַאמקילעז 'ר
 .ןע אפ ,אקווד| יןיילכוּב

 טרָאװלָאצ-תומּכ

 ןַײטַאל

 ץישפיל ,ךוּברעטרעװ רעשיסור:שידִיי

 ץישֿפיל ,ךוּברעטרעװ רעשידיי-שיסור
 סעלעשזדנַא:סָאל

 רענַײטַאל ףסוי
 ןעפירּב רעַײנ ןייא רעדָא םיֿבּתכמ

 ןָאיל םהארבַא ןיוועל ןָאֿפ ,רעללעטש

 ענליוו ,רָאד

 םזילַאקָאל

 טקעלַאיד רעשיווטיל

 קחצי-ףסוי 'ר ןופ "םירוּביד יטוקיל,
 ןָאסרואינש |

 1723 םַאדרעטסמַא ,בוט-בל

 1838 ווָאקלידס ,ֿבוט-ֿבל

 - שיװטיל

 "תומשנ עשידִיי , ,ןיוטיל

 ךַארּפש-רוטַארעטיל

 רערהעל שוּבייל

 ֿביבָא-לּת ,סעַײנ עטצעל
 סעלעיעלדץנאלג ..ַא

 טַײצ ענעגנַאגרַאפ-גנַאל

 | . שדוקרושל

 טקעלַאיד ןשיװטיל ןוֿפ ןשינעדייר

 נַאמ

 ןַאמקַאמ

 ּבװ קרַאמ

 ּבמ

 ַאּבמ

 .גמ

 לגמ

 דהמ

 מהמ

 וומ

 טזומ

 קומ

 זמ

 ויזמ

 הנחמ

 יימ

 יּפנימ

 למ

 הלמ

 ללמ

 הרלמ

 ממ

 סוממ

 םיגהנמ

 טעמ

 ןמוא הׂשעמ

 צמ

 קמ

 רמ

 יכדרמ

 שמ

 מָאנ

 צונ

 בחנ

 י"1ר

 לָאענ

 מ

 עּפָארייא-חרזמ

 קיטַאמעטַאמ

 יקסווָאדָאלָאמ עידַאק
 רעגנַאמ קיציא

 ןוֿפ עסינמייהעג יד, ,ןַאמקַאמ װַאטסוג

 1865 עשרַאװ ,"טלעװ רענעי

 "רעטרעוו שידִיי-שילוּפ , ,קרַאמ ןרהַא

 1929 עשרַאװ ,"ךוּב

 א"סּת טשמַא ,ךוּב-הׂשעמ

 ָאשיירָאּב םחנמ
 עיצילַאג"חרזמ = |

 ,טפלעה עט2 ,ה"י .14/ 'דיל-הליגמ'

 רעד קיזַײא :רּבחמ .י*ּכ ,ןטיּבעג-ןַײר

 ףסוי 'ר :רעּבַײרשרעּביא .רעּבַײרש

 1544 ;רעלצעוו ןוֿפ בקעי 'רּב

 שטַײדכיוה:לטימ

 תקּתעה ,1722 טשמַא ,רואמה תרונמ

 ימַא קי"קּב ןייד ,טרופקנרפ השמ 'ר

 םדרטש

 ךַײרנַײװ סקַאמ

 ןימרעט רעשילַאקיזומ

 . ינודקומ .ָא|

 לַאנרושזןגרָאמ

 שידיי-חרזמ

 רֿפס; ,ץיװָאקשיּב ןמחנ םייח ברה

 ח"צרּת קָאטסילַאיּב ,"הנוהכ הנחמ

 שידיי-ברעמ

 רעשידְלי ןופ ןרענָאיּפ , ,װָאקנימ .ּב .נ

 1956 י"ג ,"עקירעמא ןיא עיזעָאּפ

 ּבייל ינַאמ

 ןרעּפלַאה ּבייל-השמ

 1760 ןילרעּב ,הולאל םילמ

 1832 עטיװַאלס ,הנשה שארל רוזחמ
 - החנמ ישיגמ

 - םירֿפס-רכומ עלעדנעמ

 ןעיצענעווו גידענעו ,םיגהנמ ,ל"ירהמ

1590 | 

 רעװָאנַאטַאס לדנעמ

 עיצילַאג-ברעמ

 ןיצידעמ

 שימינַאטעמ

 װָאקלידס ,"ןמוא ןמ הלודג הׂשעמ ,

 | ןו שהְו 4

 לָאצרעמ

 קַאּבלוק השמ

 .דלעֿפנזָאר סירָאמ
 ,ירּתסא 'נוא יכדרמ ןוֿפ ליּפש שאז'

 1718 טשמא

 1737 אדרויפ ,חיׂש דמלמ

 י

 רידאנ השמ

 גרעּבמָאנ .ה

 טנגעגַאּב טינ ,טנַאקַאּב טינ

 ג"מרּת ענליוו ,םיֿפוצ תֿפונ

 "תויׂשֲעמ ירוּפס, ,רעװעלצַארּב ןמחנ 'ר

 | קרָאידוינ

 רּתסנ רעד

 םזיגָאלָאעג



 ןצנ

 23ֿנ

 / צוס

 ףוס

 רוס

 שטוטס

 לס

 ּבמס
 געס
 ּפס
 ,יצעּפס

 צעפס
 סצ 

 ישס

 חע-

 טע

 ןויע

 לע

 גנע ,נע

 ךלָאגצנע

 קע

 יקצולירּפ חנ

 1711 ןַײמד טרופקנַארפ ,יבצ תלחנ

 186 ... רימָאטישז ,יבצ תלחנ

 ךַארּפש-ללּכ רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ

  ףיטש םוחנ

5 

 - רפס!

 שיטעװָאס

 ,1691 גָארּפ ,1625 ןילּבול) דיגמה רֿפס

 (1717 ףרָאדשרמרהליװ
 "בוס ,גנוריויטנַאטסּבוס ,יטנַאטסּבוס

 שיוװיטנַאטס

 רעוועקצוס םהרבא

 סעללַא זיא טוג זיא ףוס רעד סלַא;

 ןוֿפ עידעמָאק עשידִיי עמינָאנַא ,"טוג

 -רעדָאמ ,תורעה ,המדקה .הייי .18 ףוס

 זירַאּפ ,סקופ .ל ןוֿפ חסוג רעטריזינ
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 ,"םירֿפא רעש , ןיא תואופרו תולוגס

 חיּפּת אדרויפ ,םייהטרעוו םירפא יר ןוֿפ

 רעד ןוֿפ רצוא רעד, ,וָאקשטוטס .נ

 "ףַארּפש רעשידִיי

 -ַאלסרַאֿפ קרַאטש זיא סָאװ ןושל ןיא

 רעד רַאֿפ טרידנעמָאקער טינ) טשיװ

 (ךָארּפש-ללּכ

 "לייטטלעװ רעטסקעז ַא, ,ןויטּבמס .מ

 שטיװָאלַאגעס .ז

 רָאטקעּפס יכדרמ

 לציצעּפס
 / טרָאװלָאצרדס

 עשרַאװ ,"קחצי ירעש רפס/; ,רעלָאז

 ט"ערּת

 ע
 רוציק) "םייח ץע רֿפס, ,סלשרעג זּביא
 ביייקּת אדרויפ ,(ה"לש

 רעגניטע המלש

 1732 ןילרעּב ,קחצי ןויע
 ׁשידִיי רעסַאזלע

 שילגנע

 :ַאלקיצנע עטרירטסוליא עניײמעגלַא יד
 1923 יײנ ,טַאלּבדלַאג דוד 'דער ,עידעּפ

 ןייטשּפע לכימ לאיחי

 ןַאמרָאק ארזע

 ַּפ

 ןָאזרעּפ
 עילָאדָאּפ
 וװיסַאּפ ןיא ּברעװ ,יסַאּפ

 םיציטראפ

 ווירּב עטַאװירּפ

 טקעלַאיד רעשיליוּפ

 ןייּבשריה ץרּפ

 שילוּפ

 גנוצעזרעביא'הנשמ ,אקשורטעיּפ .ש

 שיקרַאמ ץרּפ

 ,בייפרּת ןילרעּב ,אטיל תנידמ סקנּפ

 װָאנּבוד ןועמש

 אכ

 יכיספ

 ָאיעפ

5 

9 / 

 רַּפ

 ַארּפ

 ּבגָארּפ

 ּפערפ

* 

 פא

 = 4 טכו -{/ 4

 . = 24 20 2 4 416 !םו ןםו !טו
 8 מו {!מו מו (מו מו !טפו !מו כו !פו סו

 יצ

 ַא"צ

 .הניאצ

 ּבצ

 זגצ

 .י ווצ

 טכוצ

 נוצ

 קוצ

 רוצ

 רוזצ

 טיצ

 ֹי טייצ

 שיגָאלָאכיסּפ

 ויטַארָאיעּפ

 ןענַאזרעּפ

 םערָאפ עלעלַארַאּפ

 טקעלַאיד ןשילױּפ ןוֿפ ןשינעדייר

 - םָאנָארּפ

 1621 ,ווירּב רעגָארּפ

 לענָאיציזָאּפערּפ ,עיציזָאּפערּפ

 ֿפ

 םערָאֿפ

 גנונעכערטַײצ רענעמונעגנָא רעד רַאֿפ

 סטרעװרָאֿפ

 עמיטש רעטעּברַא עַײרֿפ

 גָאלרַאפ

 שינעּבײלגסקלָאֿפ
 ,1940 -- 1923 ענליוו ,טנוזעגסקלָאֿפ

 ;ץַאמ שריה ,דַאּבַאש חמצ 'רד 'דער

 ,ל 'רד 'דער ,1951 --- 1948 זירַאּפ

 דנַאלרוק

 םערַאֿפ-רעסערגרַאפ |

 ץיװסקלָאֿפ

  -העװ רעשינכעט ידי ,לעקניֿפ .א .ח
 1923 ווָאקרַאכ ,ךוּברעט

 לטרעװסקלָאפ

 שירארעטיל טינ ,ךעלמיטסקלַאֿפ

 וויטארוגיפ

 גרעּבנַײֿפ .ל

 ךילסקלַאפ

 ןּברוח ןטצעל ןוֿפ

 הֵׂשַעמ-סקלָאֿפ

 ,עיגָאלָאמיטע-סקלָאֿפ

 | שיגָאל
 ךַײלגרַאֿפסקלָאפ

 רעדָא-טרוֿפקנַארפ

 ןַײמ(ד)-טרוֿפקנַארפ

 טַײצ ענעגנַאגרַאֿפ

 . םערָאֿפ- רענעלקרַאפ

 - שיזייצנַארפ

 ךַײלגרַאֿפ

 שינעטערסקלָאפ

 ָאווַיי ,ןטפירש עשיגָאלָאליֿפ

 ָאמיטע-סקלַאפ

 ןטַאטש עטקינייארַאֿפ !

 ּצ

 גנוטַײצ
 ערעדנַא ןשיװצ
 א"עּת טשמַא ,הניארו הניאצ
 (גנו)דניּבֿפיונוצ
 טצעזעגפיונוצ

 טרָאװלָאצ

 "לגיּפש טכוצ רעד, ,ןמקילעז אמלוא

 1680 טרוֿפקנַארפ

 עּבַאגסיױא עשיטירק ,רעזנוצ םוקילא

 1964 י"נ ,ָאוװְיי

 טפנוקוצ

 ב"לרת ענליוו ,הניארו הניאצ

 ּברעװ רעטצעזעגפיונוצ

 ַײּב טַאטיצ ,ןופ טריטיצ :

 ןילטייצ ןרהַא



 ניצ

 מ"צ ,מצ

 דעצ

 פצ

 שצ

 ּבװ לַאק

 ייל רעד ןוֿפ עטכישעג יד; ,גרעּבניצ ,י

 .1935 ענליװ ,יןדִיי ַײּב רוטַארעט

 רעטעמיטנעצ

 ןופ עסינמייהעג איד, ,םיוּברעדעצ .ַא

 1870 עשרַאװ ,"בושטידרעּב

 םערָאֿפ-לטרעצ

 דַאּבַאש חמצ ירד

 ק
 זסת. 11010100 0211ס0ט00/8, 70
 2, 8 ק ס1601111

1736 112116 

 עיצקנוינָאק
 רעװָאסָאק יכדרמ

 י"ג ,ןטפירש ,קינלַארָאק .א

 / -.'ףשיה בק

 י"נ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ַאקטיווק ּבייל !

 טַארדַאװק

 ּברעװ (רעלַאקָארּפיצער) רעקיטַײזנגעק

 1875 גרעּבמעל ,םידיסח להק

 לדילרעדניק
 ןושל-רעדניק

 רׂשבמ לוק

 רעטעמָאליק
 לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק

 םערָאֿפ ערעצריק

 טַײצ עקידעמוק

 רעטעמָאליק-טַארדַאװק

 ף

 יּבר ,ּבֹר !
 הנשה:שָאר

 ןייטשניּבור ףסוי

 שינעמור

 שיסור

 םזיציסור

 דניקביר קחצי

 שטַײדכױה:טלַא
 שיסורסַײװ

 שטַײד

 שילגנע

 שיזייצנַארפ

 שינעילַאטיא

 ןַיײטַאל

 שיוװטיל

 ידער

 .לפער

 קקּת
 אמיגרת

0 

 זי
 ש/טשע'2/ א44ס4טמפסמ ?עז

 (1050410266 טת48
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 שטַײדכיוהי-לטימ

 שיזייצנַארפ-טלַא

 שיליוּפ

 שיסור)

 שינעמור

 שינַאּפש

 שיניאַארקוא

 - שירעגנוא י -

 .עיצקַאדער ,טריטקַאדער ,רָאטקַאדער
 'םערָאֿפ עויסקעלֿפער

 : ןשינעדייר י 1

 יש

 הרוש

 -נַאלעמַא יולה המלש ןּב ןזַאומ םחנמ

 1743 טשמַא ,"לארׂשי תיראש, ,רעד

 עטכישעגיטלעוו ידע ,וָאנּבוד ןועמש

 ."קלָאֿפ ןשיריי ןוֿפ

 עשרַאװ ,אעיצמ אֹבּב ,םידמלמה יליֿבש

15 | | - 

 טרָאװכירּפש

 -רעוו) רשוי ירֿבד רֿפס ,ּבאווש םהרבַא

 .ז"בקּת טשמַא ,ןךוּברעט

 תוֿבושּתו תולאש

 הדוהי טבש

 רעללימ ןיש

 רעגינ לאומש

 | םכילע-םולש

 1602 גָארּפ ,הימרי רפס ,שליטרעש .מ

 טלַאּפש

 םזינַאּפש

 ֹׂש

 {701 טשמַא ,הרורּב הפׂש

 שפנה תחמׂש

 ת

 ביבָא-לת

 -ידימלּת ןוֿפ ןושל ןיא ,םכח-דימלּת

 םימכח

 שָאוהי םוגרּת
 שידומלּת

 תּנכיש  /

 1595 ,הליהק רעװעקָארק ןופ תונקּת

 תווצמה רֿפס אוהו א"מיגרּת ינימ רפס/

 ?רָאי ?זדָאל ,שטַײט-ירֿבע ןושל לע



 - רוּברעטרעװ ןוֿפ רעצונַאּב ,גנוטכַא

 תיּב-ףלַא ןוֿפ רדס רע 1

 ,(ם) מ ,ל ,(ך) כ ,ּכ ,י ,ט ,ח ז ו ,ח ,ד ,ןג ,ב ןב ,א

 .ת ,ּת ,ש.,ש ,ר ,ק ,(ץ) צ ,(ף)ֿפ ,ּפ ,ע ,ם ,()נ

 ;תויתוא ערעדנוזַאּב ןענַײז 2 ןוא ּכ

 :ן 7 א . 8 5 / 5

 ; 7 2 . 4 : 5 / ַּפ

 ; 6 2 , ה 5 א 5

 שי לז שש ֹׂש 2 ּש

 .ש ךַאנ טמוק ׁש

 ,(ןּביוא ןוֿפ עלעכירטש ַא ןָא ןוא עלעטניפ ַא ןָא ם

 . --(ןּביוא ןופ עלעכירטש א ןָא ןוא עלעטניּפ ַא ןָא 9

 ,רעקיאייווצ ַא ןַײז ןעק דײרסױרַא רעד ןעוו ,שדוק-ןושל ןופ ןטַאטיצ ןיא ,ןטסקעט עטלַא ןיא ןעמוק

 ּפ א ,ֿב ַא רעדָא ב ַא ךיז רַאֿפ ןּבָאה רימ יצ ,רָאלק טינ זיא סע ןעו .ףלַאפ עלַא ןיא ללכּב ןוא

 | | ,8 א רעדָא

 ,תויתוא ערעדנוזַאּב יװ טנכערעג טינ ןרעװ -- ָא ,ַא ,א

 .תויתוא ערעדנוזַאּב יװ טנכערעג טינ ןרעװ -- 1 זו ;ו

 .תויתוא ערעדנוזַאּב יװ טנכעועג טינ ןרעװ-- ? /י

 ןשידִיי ןוֿפ תויתוא עלעיצעפס יװ טכַארטַאּב טינ רדס ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ןרעװ -- יי ,יי ,יד ,וו
 .תויתוא עטרעדנוזעגּפָא ייװצ יװ רדס ןטיול ןעמוק רָאנ ,תיּב ףלַא

 יב -- רעקיּבלעז רעד זיא דנַאטשַאּב-תויתוא רעד ןעו

 : ַא רַאֿפ טמוק א ;(הדוקנ םוש ןָא) א רעירֿפ טמוק

 .רָאהרעּביא רַאֿפ רַאהרעּביא ,טָא רַאפ טָא

 ,ןעַײנרעּביא רַאֿפ ןעיינרעּביא ,ןלײהרעטנוא רַאֿפ ןלייהרעמנוא;ל רַאֿפ יי טמוק |

 :ףַארט ןקידרעטשװ ַא ףיוא טנעצקַא ןטימ טרָאװ ןרַאפ ףַארט ןטשרע ןֿפױא טנעצקַא ןטימ טרָאװ סָאד טמוק

 | .ןטלייגרעּביא רַאֿפ ןטליגרעּביא ,ןעלדניַאהרעטנוא רַאֿפ ךעלדנַאהרעטניוװ זאו |

 ןוא ףקמ םעד טכַארטַאּב ןיא םינ ןעמ טמענ רעטרעוו יד ןלעטשפיוא ןוֿפ רדס םַַײּב
 .רעטרעוו ערעדנוזַאּב ףיוא גנולייטעצ יד טינ ךיוא

 :רוָאוװ ןקידרעמַײװ א ןוא ןווָאװייווצ ןשיווצ ףלא ןעמומש ןגעוו טקנעדעג
 ןעָאװקעװַא רַאפ ןעניואװקעװַא ,ןריסנַאװַא רַאֿפ טמוק ןאווַא

 י ןוא ז רַאֿפ ףארט ּבײהנָא ףלא ןעמוטש ןגעוו טקנעדעג
 ,דילגרעּביא רַאֿפ גנואילגרעּביא ,ןרענַײגיצסױא רַאֿפ טמוק גנואיצסיוא

 :ּכ



 'ִא ,יא ,א

 ַא ןָא ףלַא ןַא טימ ןָא ךיז טּביײה סָאװ טרָאװ ַא רַאֿפ זיא 'א ,טשטַײטעגסיוא ןרעװ סָאװ רעטרעװ יד ןטַײּברַאֿפ

 ןזײא סנייא ןרעטנוא ;דחא טרָאװ סָאד יא טַײּברַאֿפ דחא סנייא ןרעטנוא :לשמל ,ףלַא ןעמוטש ַא טימ רעדָא הדוקנ

 טַאיזַא סנייא ןרעטנוא :לשמל ,א טימ ןָא ךיז טּביה סָאװ טרָאװ א רַאֿפ זיא 'א .ןזַײא טרָאװ סָאד יא טַײברַאֿפ

 סָאװ טרָאװ ַא רַאפ זיא 'ִא ,תודחַא טרָאװ סָאד יִא טַײּברַאפ תודחַא סנייא ןרעטנוא ;טַאיזַא טרָאװ סָאד יַא טַײּברַאֿפ

 = טַײּברַאפ יחָא סנייא ןרעטנוא ;ןָאזָא טרָאװ סָאד יט טַײּברַאֿפ ןָאזָא סנייא ןרעטנוא :לשמל .ָא טימ ןָא ךיז טּבייה

 ;יחָא טרָאװ סָאד יַא

 -- תורצוא רַאֿפ ,רצוא טרָאװ םַײּב :לשמל ,' ןכָאנ ךַײלג טלעטשעגוצ יז טרעװ ,גנודנע ןַא וצ טמוק סע ּביוא

 .ךעיא -- ךעלגייא רַאֿפ ,לגייא טרָאװ םַײּב ;תויא

 ןוֿפ ןתוֿביּתישָאר יד ןעמוק רעטרעװ רעמ רעדָא .ייווצ ןוֿפ ןעײטשַאּב סָאװ .ןקורדסיוא ַײּב .רעדָא ףקמ ַא ַײּב
 -- קושה ןמ דחא רַאפ ;'ה"ַא -- המואהיתודחַא רַאֿפ ;'ל 'א -- האמל דחא רַאֿפ :לשמל ,ןלײטדנַאטשַאּב עלַא

 | טיפ | .'ה ימ יא

 ןעק -- (ע)רעֿפסָאמטַא :טרָאװ ןוֿפ לייט ַא ןַײז טינ רעדָא ָאי געמ :טַײטַאּב ךוּברעטרעװ ןוֿפ סנייא ןיא
 .קידװעטַײּברעּביא ןַײז ןעק ןוא קיטַײּברעּביא ןַײז ןעק קידװע)טַײּברעּביא ;ערעֿפסָאמטַא ןַײז ןעק ןוא רעֿפסָאמטַא ןַײז

 ןענעק סע :גנושטילטסיוא רעד ןוֿפ לייט ַא ןַײז טינ רעדָא ָאי ןעק סע :טַײטַאּב גנושטַײטסיױא רעד ןיא 2
 ,גנושטילטסיוא רעד וצ ּבָאגוצ רעקיטיינ ַא זיא סע ;ןלַאֿפ רעמ ךָאנ רעדָא עדייּב ןַײז

 .םירֿפס עטלַא ןוֿפ ןריטיצ ןכעלטקניּפ ןיא ןַײרַא ןעמוק סָאװ רעטרעװ עשדוק-ןושל םורָא 3

| { 

 .טַאטיצ ַא וצ בָאגוצ 1

 .עיצַאמרָאֿפניא-ּבָאגוצ םּתס ;ןיד ,גנוריֿפ ,רעגייטש ןגעוו עיצַאמרָאֿפניא 2

 .שדוק-ןושל ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ לַלּב לעיצעּפס ,דײרסױרַא ןֿפױא זַײװנָא 3

 | ,גנונַײשרעד רעשיטַאמַארג ַא ףיוא זַײװנָא רעקיטַײז 4

 .תועט ןכעלגעמ א ןגעק גנונערָאװ 5

 ם י נ םי ס

 .ןעז -- +-

 .ןוֿפ טמַאטש -- 22

 ,(תויתוא עשידיייטינ ןעמוק סע ּביוא) ןוֿפ טמַאטש -- ==

 .וצ ךַײלג זיא ,ןופ טַײטַאּב םעד טָאה -- =

 - .תוא םענעּבעגעג ןזיּב רעדָא גנודנע רעד וצ זיּב טרָאװ ןוֿפ לייט רעצנַאג רעד -- -

 :לשמל ,ןּבָאגוצ יד ןוא רעטרעװ עקימַאטשּפָא יד ַײּב רעּביא ךיז טרזח סָאװ טרָאװ ןוֿפ לייט םעד טזַײװ --

 .היטַארעטיא טָאטשנא ,ויטַאז -- ןריןרעטיא ַײּב

 ;רעטנוא סע טַײּברַאֿפ -- -רעטנוא טימ ןּברעװ ַײּב ;מוא סע טַײּברַאפ -מוא טימ ןּברעװ :ַײּב) ברעװנָאק רעד א

 א ךיוא יװ (גַײא סע טַײּברַאֿפ -- -נַײא טימ ןּברעװ ַײּב ;רעּביא סע טַײּברַאֿפ --- -רעּביא טימ ןּברעװ ַּב
 .ןּברעװ יד טָא ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ רעטרעוו ַײּב ןלייט עקיּבלעז יד ןוֿפ טַײּברַאפ

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא --- ה"י ,19 ןיא :לשמל ,לָאצירדס ַא זיא סע זַא טזַײװ רעפיצ ַא ךָאנ --

 .קורדסיוא ןשיטַאמָאידיא ןַא רַאֿפ ךעלנייוועג טמוק ;טכַא ןגייל :טַײטַאּב -- +

 דכ



 ןעלטניּבנַײא

 ,טלטניּבעג-- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטניּבנַײא
 יד יא .לטניּב ַא ןיא ןדניּבפיונוצ ,ןעמענפיונוצ-

 ָאשעצ סָאד 'א .ןרעמ ,ןיירכ 'א .ךעלעמילּב
 .ייה ענעט

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן' ,רעד -- פיּבנַײא
 .רעּפרעק ַא ןיא טרָא רענעסיּבעגנַײא .ןסַײּבנַײא
 ,ןייצ עֿפרַאש טימ יא ןַא .'א רעסיורג וצ ַא
 לגרֿפ ."ןלָאװשעג ץלַא ךָאנ זיא יא רעד ,עזפ
 בה ,1095 ,סַײּבנַײא -

 = מ: טטצ- .כרַא .װטוא 8 ?װרט -- ןֿפיּבנַײא
 רכנעמ טוט, .קזיה ןּבָאה ,ןרעװנָא .סמ
 זע טוט םיאמר יד 'נוא ןסיּב ןַײא ןַאמ רטוג
 טרעװ רע זד ׂשייװ סע רעװ, .זנּכשַא ,"ןסינג
 רָאט וזַא ,ןרק ןא ןיזיּב ןַײא טשינ ֿבוט םוי ךָאנ
 ןעו ךָאד ,ןדעומה-לוח םוא} ןֿפוק רֿפ טשינ רע
 וזַא ...(בוט םוי תואצוה) ףיוא טאה טינ רע
 -סיוא רעד ןיא) .ד/טס ,חע ,ײןֿפוק רֿפ רע געמ
 ןטיּברַאפ 'א ןעמ טָאה ז"צקּת עשרַאװ עּבַאג

 -רַאֿפ טינ ןיוש יא טָאה עמ ;ףסַײּבנַײא' ףיוא

 טצעזג ףיוא ןשנעמ םעד זיא ץלַא, {.ןענַאטש
 ׂשאוו ה"ר ןרדנַא םוצ זיּב הנשה שאר םנייא ןופ-

 ,שפע ,"ןסיּב ןַײא ו"ח רדא ןנואװג לָאז ןמ
 . .1796 וװָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד .

 ,ןַײא ךיז עועק- .ווטוא -- ךיז ןעוװעקיּבנַײא
 .ךיז ןענשקענַײא .קיּב 22 .טעװעקיּבעג-- ךיז

 קָארּב ןוא םיא קַאה שטָאכ ,ךיז טעװעקיּבעגנַײא
 ,םיא

 .טרעגריּבעג--- ,ןַײא רעי .ורט -- ןרעגריּבנַײא
 יד 'א .טנַארגימיא ןַא טכעררעגריּב ןּבעג .1
 עמ, .דנַאל ןיא ןַײז רָאי ףניפ ךָאנ ןטנַארגימיא -

 רעּבָא ,ץייװש רעד ןיא ןזָאלנַײרַא ךַײא טעװ

 ןצעמע ןעמעננַײרַא .2 ."'א טינ ךַײא טעװ עמ
 טנגעג רעדנַא ןַא ןוֿפ רעדָא) דנַאל דמערפ ַא ןוֿפ
 -סנּבעל ןפַאש ןוא (דנַאל םענעגייא םענופ

 ,ענעסעזעג-טלַא ענעגייא רַאֿפ יװ ןטייקכעלגעמ |

 -רעּבוג יד ןיא יא םוצ . . .טכער סָאד ןּבעגע |
 ןעמוקַאּב וצ, .29 ןאפ ,1868 ,מק ,". . .סעינ |

 יקַאװָאלסָאכעשט יד טָאה ,טֿפַאשרעגריּב .רעייז
 ןעלטימ עכעלגעמ עלַא ןעמונעגנָא טכַאמ עש
 .ה .צ ,"ןדיי ץזָאלטַאטש יד ןרעגריּבוצנַײא
 .קירַאסַאמ ןוא ל"רהמ ןופ דנַאל ןיא ,ןַאמסקַאװ

 ,ןלעטשנַײא .ןעלצרָאװנַײא 23 .1936 עשרַאװ
 רעשידיי ןוֿפ לוּבלּב םוצ ףוס ַא טכַאמ - . ,,|

 -רַאֿפ ענעגייא ןליֿפַא סָאװ לוּבלּב א ,תונדחּפ
 ,זמט ,גי ,"יא ןֿפלָאהעג ןּבָאה ןדִיי עטענַאיװ

 ,14 וש 1967

 רַאפ ןעניפעג (ןוא ךיז ןצעזַאּב) -- ךיז טימ

 -קיטכערַאּבלוֿפ ַא יװ ןטייקכעלגעמ-סנּבעל ךיז !

 -ָאק םעַײנ א ןוֿפ רענייא יװ ןרעװ .רעגריּב רעט -

 ןרעװ ןוא לוש רעַײנ רעד ןיא ךיז יא .וויטקעל
 ןַײא ךיז ןרעגריּב ןסוריוו ,ןּבָארקימ :ךיוא .יאּבג
 טָאה תולד רעד .גיֿפ ..רעּפרעק ןטכַאװשעגּפָא ןיא

 .שינ .גנ|-  ,ייז ַײּב טרעגריּבעגנַײא ךיז

 ,ןזָאלּבעג -- ,ןַײא זָאלּב .ורט -- ןוָאלּבנַײא
 .סעּפע ןיא (טֿפול) ןזָאלּב .1 .טזָאלּבעג-
 ןיא ךיור יא .ןָאלַאּב ןיא טפול יא .ןזָאלּבנַײרַא

 גילייה איד דיר, .ףוג ןיא המשנ יד 'א .ןגיוא יד

 ןַײא טרּבלעז ןעשנעמ םעד טאה ה"ּבקה אוד

 ךאלמ ןייא םאק אד,-.ח קרּפ ,טנַארּב ,"ןזאלּביג

 ,טעד- ,טעיזד-

 ןוא דלַאװ ןיא יא .ןרעװ טעשזדנָאלּברַאֿפ ,געװ =

 .וטוא --- ןעקנַאלּבנַײא
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 "אפ .ןייא ֿבירחנס ןוֿפ ןַאמ םכילטיא רַאװ !נוא/

 וזַא ןרַאװ איז 'נוא ןזאלּב ןַיײא ראײֿפ ןופ םיד

 טאה ךונ אד; .ינימש ,הניאצ ,י. . . טיטיג ילַא

 זד המשנ איד ןזאלּבג ןַײא ןןעמדָאו םיא רע

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"גידנּבעל רַאװ רע

3, 

 יעצ ןוא רַאשז יא .ןזָאלבֿפױא ,ןזָאלּבעצ .2
 טָאה טניװ רעד .ןשעלרַאֿפ ,9 .רעַײֿפ ַא ןריֿפ |

 ,ןליטשנַײא :גיפ .ןרעטמַאל םעד טזָאלּבעגנַײא

 טינ יא תקולחמ יד ףרַאד עמ, .ןקיאורנַײא

 - ."ןוָאלּבּפ}יוא

 העיקּת ַא יא .ןלַאשנַײא ,ןרעטיימורטנַײא 4
 'א .ןהחיֿפננַײא .0 .ןַײרַא רעיוא ןיא ךַײלג
 .זָאנ עמַאס רעד רעטנוא םענעי

 ,גנונעֿפַאה ,טומ) ןּבעגנַײרַא ,ןכױהנַײרַא 0

 םייח(ה)-חור ַא יא .המשנ עַײנ ַא יא .(עא תוחוּכ

 יד ןיא 'א .טֿפעשעג ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא

 ןיא גנונעֿפָאה 'א .המשנ עַײנ א עטשואיירַאֿפ

 ,םענעלַאֿפעגכרוד םעד

 ןעװַארּפ ,זגֹורּב ןרעװ :ךיױא -- ךיז טימ

 "מַאמ עטעקשטַאּפעג-לדייא ןַא יװ ךיז יא .זגֹור

 .גנו- ,רעד -- זַאלּב-- :ּבוס ,לעז

 יָאֹּבב .רעטעלב- ,רעד 4 סָאד -- טַאלּבנייא
 -עכייצ סָאװ ןסקיװעג לָאצ ַא ןוֿפ ןעמָאנ (קינַאט
 צעּפס ,טַאלּב (ןסיורג) ןייא טימ סיוא ךיז ןענ |

 םַײּב רעדָא םולּבצלימ רעד ַײּב, .זָארג-סַאנרַאּפ

 . .  רילָאק-דלָאג םעד ןֿפַאש (זָארג:סַאנרַאּפ) יא

 -לעװ ףיוא ,רעטעלּב עכעלּבלעג עטשרעּבייא יד

 .י ,"ךעלרעלעט ףיוא יװ ןציז ןעמולּב יד עכ
 ,1927 װעציק ,ןסקיװעג ןוֿפ ילּב ,יקסנַאילָאּפ

 .עּבַאגסױא עיא .ןָאזַאװ רעיא .ידַא -- קי"

 זָאלּבעגי- ,ןַײא קיט" .ורט -- ןקיטַאלּבנַײא
 ,עטָאלּב טימ ןרימשנַײא .ןקיצומשנַײא .טקיט

 ,טרימשעגסיוא יז ןּבָאה,, .עגָאלדָאּפ יד יא ,טיוק

 עב א ןטלַאה וצ ןּבעגעג ריא ,טקיטַאלּבעגנַײא

 ,שַאּב ,ַאגַאייַאּבַאּב א ריא ןוֿפ טכַאמעג ,םעז

 -עלדיז טימ ןֿפרַאװַאּב .גיֿפ ,30 וא 1967 ,רָאֿפ

 .רענגעק םעד יא .ןעמָאנ םעד ןצומשרַאפ .ןעַײר

 ןוא ןטייּב ןשיװצ ךיז ןערָאּפ -- ךיז טימ

 ןעמענ םַײּב ,עיצַארוק ַא ַײּב ךיז יא .ךיז יא

 .סענַאװ:עטָאלּב

 -עג'- ,ןַײא ריּב .ורט -- ןריּבמָאלּפנַײא
 8 ןגױלצרַא ,ןריּבמָאלּפ -- :89 .טריּבמָאלּב
 ַא יא .עּבמָאלּב ַא טימ ןקיטסעֿפרַאֿפ .עּבמָאלּב

 ,23/- .הרוחס קַאּפ םעד יא .ןָאצ

 ,153 ,ןרימַאלּנסױא + -- ןרימַאלּבנַײא
 .וטוא -- ןעד" ,ןעיזד" ,ןע(ש)זדנָאלּבנַײא

 ,טע(ש)זדנָאלּבעגי- ;ןַײא עד- ,עיזד- ,ע(ש)זדי

 ןקיטכיר-טינ ַא טימ ןייג .1

 ןעמוקנַײרַא .2 .ןטרָאד ןוֿפ סיױרַא ןענעק טינ

 טינ ליװ ךיא, .הנװּכ ַא ןָא ,קילעֿפוצ ץעגרע

 -נָאלּבעגנַײא רָאנ ּכָאה ךיא .דילגטימ א ןרעוװ
 ןייג -- ךיז טימ| ."רעמיצ רעַײא ןיא טעשזד
 .שינע- .ךיז 'א ןוא ןייג ןוא

 זעגי+  ,ןַײא עקי
 ַא יװ ףרָאד ןיא יא .װֿפד װזד ,1

 סױא:סַאג 'א ,ליצ א ןָא ןייג .2
 .,שינע-

 .טעקנַאלּב

 .רעדמערפ

 .ףיז טימ .ןַײא-סַאג

 .ןקעלֿפ עטיור יד יא .ּברַאפ |

 .ידַא -- קימולּבנייא

 ןּבַײלּבנַײא
 .טסַאלּבעג--- .,ןַײא סַאלּב .ורט -- ןפַאלּבנַײא

 יד 'א .רילָאק ןיא רעכַאװש ,רעכיילּב ןכַאמ .1
 וצ ןריֿפרעד .2 יו י

 ,טסַאלּבעגנַײא םיא טָאה קנערק יד .טײקסַאלּב
 טימ יא .ןטָאש ןיא ןלעטש .ןעלקנוטרַאֿפ ,9 |

 עדער ןַײז טימ; .ןעיורפ ערעדנַא עלַא טייקנייש

 -ךער עקידרעירֿפ יד טסַאלּבעגנַײא רֶע טָאה
 .קערשרעד ןוֿפ ךיז יא -- ריו טימ ."סרענ
 ,2נוד

 .טָאלּבעג -- ,ןַײא .ָאלּב .וורט -- - ןעַאלּבנַײא
 .ןעױלּבנַײא וזד .דל

 (עג)-- ,ןַײא ריק- .װרט -- ןריקָאלּבנַײא
 -ןַײא ,ןלעטשנַײא ,ןעמיוצנַײא .1 .טריקָאלּב

 רָאֿפוצ םעד ,געװ םעד יא .גנורעטש ַא ןקיטסעפ
 (+-) ןריטרַאװקנַײא .2 .טָאטש רעד וצ
 ,גנו- )-+(,  ןריגָאיַארנַײא ,9

 -ןלּבעג- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטולּבנַײא
 ןיא ןרימשנַײא .1 .ןטולּכ -- :ךיוא .טקיט
 = טנעה יד 'א* .רעדיילק יד 'א .טולּב (טימ)
 ,ןדנוַאװרַאֿפ .2 .ןשטנעמ ןעגנערּבמוא ,ןטייט

 .גיֿפ 2 .רעגניֿפ א יא .(ףוג ןגעוו) ןדַײנשרַאֿפ
 ןגײא יװ יױזַא ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .לֵאענ
 עַײנ ַא ךיז ןיא ןקיטולּבוצנַײא רעװש,  .טולּב

 .ֿביֿבָא'לּת ןיא ְךָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ךארּפש

 טקיטולּבעגנַײא ךיז טָאה ןוא -- ךיז טימ

 -נַאשרָא ירד ,ײןצנַאט םַײּב ןוא ןרעטעלק םַָײּב

 ץשרַאװ ,לאימולש ץרּפ ,ָאסימַאש ,זביא יקס

 | ,םנ/ .2
 ,טולּפעג- ,ןילא יולּב .ורט --- ,ןעוולבנינא

 א עקניס ,סיולּב ,ץכעיולב ןבעגנרַא 4
 םַײּב (םערָאֿפ רעטרַאה א ןיא רעדָא קישָארּפ
 עסַײװ יד יא טעװ עמ זַא, .שעװ עסַײװ ןשַאװ
 -נעל ןגָארט ייז ןעמ ןעק ,ןשַאװ םַײּב רעדמעה
 ,ּברַאֿפ עיולּב ךָאנ ןשימוצ ,ןּבעגוצ .2 ."רעג
 .רילָאק ןעיולּב ןרעקרַאטש ַא טימ ןּברַאפַאּב

 -נילא ,8 .טנורגרעטניה ןוֿפ טנָאזירָאה םעד 'א
 ןצעז .קעלֿפ ןעיולּב ַא ןכַאמ ,ןעיולּב ןיא ןטכיר
 .ךיילק סָאד 'א ןוא סעדגַאי עיולּב ףיוא ךיז
 ןקַאהרעטנוא .שירעגנויליואו = גױא ןַא יא'
 ןכייצ רעױלּב ַא ןּבַײלּב לָאז סע ,גיוא ןַא

 .ךיז יא ןוא ץכעױלּב ןטלַאה -- ךיז טימ
 ,שינע-  .ץכעז

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ
 .ןָאזַאװ רע'א ןַא .ןסקיװעג עיא .םולּב

 .טעקסַאילּבעג-- ,ןַײא עק- -- ןעקפַאילּבנַײא
 ,ןַײש רעקרַאטש ַא טימ ןעגנירדנַײרַא -- וטוא

 ךרוד ןַײא טעקסַאילּב ןוז יד .קסַאילּב ַא טימ

 ןכַאמ -- חרט .סנדָאל עטכַאמעגוצ:ּבלַאה יד

 סע ,םעד וצ ןריפרעד .קסַאילּב ַא ,ץנַאלג ַא

 ןעגניז ןלָאז ייז ,ךיש יד יא .ןצנַאלג לָאז
 ,שינעז

 עג 7 ,ןַײא עוועק- .וורט -- - ןעװעקַאילּבנַײא
 ןוז יד .וּב ,ןסַאלּבנַײא װזד .טעװעקַאילּב

 טימ .רעכיט עטרילָאק יד ןַײא טעװעקַאילּב

 .ךיז
 .ןבילּבעג ,ןַײא ּבַײלּב .וטוא -- ןּבַײלּבנַײא
 ַײב 'א .טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ טינ .ןּבַײלּברַאֿפ .1 |

 טינ ,2 .םיֿבוט-םוי יד רעּביא זיּב םיֿבורק-



 ןכיילּבנַײא

 'א סע לָאז .זיא / סע יװ ןזָאל .ֿבצמ ַא ןטַײּבנַײא

 | .זיא סע יו

 .טכיילבעג--| ,ןַײא ךיילּב .ורט -- ןכײלּבנַײא
 ןכַאמ (טערג ןגעװ) ,2 ,ןסַאלּבנַײא +- .1
 רעד ףיוא טערגסַײװ עסאנ ןגיילא .סַײװ רָאג

 ןזָאל ןוא גָאט ןכרוד לָאמ עכעלטע ןצענַאּב ,ןוז

 רעקידלרעּפ רַאפ לטימ א -- ,ןענעקירט ךיז

 ןרעװ ןוא ךיז יא -- ךיז טימ .?טײקסַײװ
 ,ףנו .שטנעמ ַא ןופ ןטָאש ַא

 ,טילּבעג-- ,ןַײא ילֹּב .װטוא -- ןעולּבנַײא
 יװ יא .ןצָארּפש ןּבעגסױרַא ,ןעילּב ןּבײהנָא

 יצצ ,ךיז ןעולּבעצ 2 .ןגער ןװָאיַאמ ַא ךָאנ
 ץנייש ַא יװ יא .ךיז ןסקַאװעצ ,ךיז ןענירג
 | .ץכע- - .זיור

 ווטוא ,טצילבעג- ,ןַײא ץילּב -- ןצילּפנַײא
 "יךגנילירפ רעד .ץילּב א טימ ןעמוקסיורַא --

 .גיֿפ .ןגער א רַאֿפ יװ ןַײא טצילּב למיה רעק

 ,ןעלקניֿפנַײא .1 --- ורט .קנַאדעג א טימ יא |
 יעש לָאז סע ,סעֿפעג סָאד יא .ןעקסַאילּבנַײא

 ךיג סעּפע ןעגנערּבנַײרַא .לָאענ 2 .,ןרירעמ |
 ןריּפָאלַאג ןטניוװ עסַאנ, ,ץילּב א יװ ,ןייש ןוא

 "יאיה ןייק טינ תומולח ןַײא ןצילּב ןוא ...

 .סקידלַאװ ,צוס ,"עק

 -ןַײרַא ,קילּבנַײרַא .1 .ן- ,רעד -- קילּפנַײא
 רעֿפיט ַא .ןינע םעד ןוֿפ ךוּת ןיא יא ןַא .גנירד
 זַײװכעלסיּב עיסימ עקילַײא ןַא טשינ זיא, .יא
 יד ןוֿפ ןּבעל םעניא יא ןַא ייז רַאֿפ ןענעפע וצ

 -יא ,2 2 ,1939 ,ַאֿפי ,פנ ,*. ..ןעגנודער
 . ..דליּב סָאד, .גנונעקַאּב עקידנוזּפיחּב ,עקיל

 ןוא ןקילּב עקיטַײז ךרוד טריטסעגוס . . . טרעוו
 .מט8 .8 ....ןצנעדנעטיטנורג ,ןיקוויר .ּב ,ךיא
 א יװ ןצעמע טימ 'א ןַא ןפַאכ .קילּבנָא ווזד

 - .גניליווצ רענערָאּבעג

 ,ןַײא קילּב .ןז) ורט 8 וטוא -- ןקילּפנַײא
 ַא .קידנוזּפיחּב ןקוקנַײרַא 1 .טקילּבעג-+
 'א .הקיּתשּב רעדָא ךיג רעד ףיוא ןָאט קוק
 ,גוטַײצ סנכש ַא ןיא סעציילּפ יד רעּביא

 "רעד ,ךַאז א ןוֿפ רקיע םוצ ןעגנירדנַײרַא 2
 ענַײז וצ זיּב ןינע םעד (ןיא) יא .לגדא גנונַײש
 ןקוקנַײא װזד .1 -- ךיז טימ .םירדח-ירדח
 סע טלַאה יז, .ןצעמע ןיא טוג ךיז יא .ךיז
 עדמערֿפ ןיא ךיז יא סָאד עֿבט רעטכעלש ַא רַאֿפ
 ףיט ,טוג .2 .29 טווו 1966 ,רָאֿפ ,"רעמינּפ
 סעצָארּפ רעד יװ .םעד ןיא ךיז יא .ןטכַארטַאּב
 .ץכע- .ןעגנַאגעג זיא

 ישילּבעגי- ,ןַײא עשטשי -- ןעשטשילּבנַײא
 "נירדנַײרַא .ןעקסַאילּבנַײא -- װטוא -.טצשט
 ךרוד .ןענַײשנַײא .טייקיטכיל רעלעה טימ ןעג

 -- ורט .ןוז יד ןַײא טעשטשילּב ענורַאּפש ַא

 .ןצנַאלג ,ןעשטשילּב םוצ זיּב ןקיניר ,ןצוּפנַײא

 ,ּפענק ענעשעמ יד יא

 -עלּבעג-- ,ןַײא לז- .װרט -- ןעלזעלּפנַײא
 ןכָאקנַײא ,ןעלסיירטנַײא) ױזַא ןכַאמ ;1 .טלז -

 "זעלּב ןרעװ ןלָאז סע (סעּפע ןטישנַײרַא רעדָא

 'א .עדָאסקנירט טימ רעסַאװ זָאלג ַא יא .ךעל
 ןיא רעסַאװ סָאד 'א .זַאג רעמ טימ ןָאֿפיס םעד
 .ןזָאלּב ךרוד ךעלועלּב ןֿפַאש .2 .קינַײשט

 ןוא רעסַאװֿפיײז ןיא ןזָאלּב עלעיורטש ַא ךרוד
 יֿפיױא .(400 ,+-) ןעלזעלּבפיוא .8 .יא סע
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 עג ןגָאלשסױרַא ןלָאז סע ,טיוה יד ןזָאלּב -
 טיוה יד ןַײא טלזעלּב ןוז עסייה יד, .ךעלריווש

 .ךיז טימ ךיוא ."םינּפ ןצנַאג ןפיוא

 -עלּבעג- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטעלּבנַײא
 סָאד ןשימרַאֿפ .ןרעטעלּברַאֿפ .1 .טרעט
 ךוּב סָאד יא .ךוּב ןיא טנעייל עמ ואװ טַאלּב
 עמ ואוװ טונימ עכעלטע ןכוז ךָאנרעד ןוא
 ַאּב רעדָא ןגיילסיוא .2 .ןענעייל ןיא טלַאה
 -ניײא .8  ,עגָאלדָאּפ יד יא ,רעטעלּב טימ ןטיש
 ףיוא גייטרעייא 'א .רעטעלּבגײט עניד ןרעגלעוו

 'א ,גייט םעניד ןיא ןעלקיװנַײא .4 .ןשקָאל
 --ךןיז טימ .סעצנילּב ןכַאמ ןוא זעק ןשירֿפ !

 עקנָאל יד .טרעטעלּבעגנַײא ךיז טָאה ךוּב סָאד
 ,םיוּב סנכש םעד ןופ ןַײא ךיז טרעטעלּב

 -עלּבעג-- ,ןַײא לכ- .ורט -- ןעלכעלּפנַײא
 ןיא (עא ןסיגנַײא ,ןטישנַײא) ןָאטנַײרַא .טלכ
 ,סעּברַא ,טפַאזטכורפ יא ,עקשוּפ רענרעכעלּב ַא
 .עא שיײלֿפ

 -נעלּבעגי- ,ןַײא דנעלּב .ורט -- ןדנעלּבנײא
 ןענַײש קרַאטש ,ןדנעלּב לָאז סע ןכַאמ .טד
 יד 'א* .ןקַאנק לָאז סע ,ךעלעוויטש יד יא

 ןלעטשסױרַא ,תמא םעד ןלױהרַאֿפ (א = ןגיוא

 ;תונורסח יד ןגַײװשרַאפ ןוא תולעמ יד

 .םיצוריּת עשלַאֿפ רעטנוא ךיז ןעײרדסױרַא (3
 ,21/- .תוחטּֿבה עשלַאֿפ טימ ןגױא יד 'א

 | ,שינע-
 -עג- ,ןַײא ץרעק- .ורט -- ןצרעקעלּבנַײא

 נַײא 1 ,ןצכעקעלּב- :85 ,טצרעקעלּב
 ןוא ןרוּכישנָא ךיז .ץכעקיימ טימ ןקיצומש
 "נַײרַא (ּבָארג) ,2 .םישוּבלמ ענעגייא יד 'א
 .ןַײרַא ןרעיוא יד ןיא דייר עסואימ יא .ןעילרש
 ,רחַא-רֿבד א יװ ךיז יא .לֿפער -- ףיז טימ

 .טעּבעּבעג-- ,ןַײא עּב .ורט -- ןעמעּבנַײא
 עמ זַא ,סעּפע יא .ןעלמַאטשנַײא .ןעלמרומנַײא
 -גַײא לגרֿפ .טרָאװ ןייא ןייק ןײטשרַאֿפ טינ לָאז

 .שינע  .ןעקעּב
 -עבעגייי ,ןַײא םעז" .וורט -- ןעמעועבנײא

 ןיא) םעזעּב א טימ ןסַײמשנַײא .1 .טמעז
 טיוה יד זַא ,םענעי יא .(ךיז ןערַאּפ םַײּב דָאּב
 ,ןעלדיז קרַאטש .2 .רעטנורַא םיא ןוֿפ לָאז
 לָאז רע ,קַאטסָארּפ א 'א .ןריקיטירק ,ןרסומ
 ףיוא ןײגֿפױרַא --ךיז טימ .טרָא ןַײז ןסיװ
 ,'א ךיז עקלָאּפ רעטשרעּבייא רעד

 .ורט ןרקוא ,דפ ןיא ע עגנַאלו -- 1 ןטעּבנַײא

 ןצעמע ַײּב ןלעוּפ .1 ,ןטעּבעג-- ,ןַײא טעּב
 .עא ןזַײװֿפױא ,ןהנעטנַײא ךרוד ןָאט וצ סעּפע
 ןלָאז ייז ,רעדניק יד יא .הֿבוט א יא הענכה טימ

 עמ =ןטעּבוצנַײא טינ זיא רע" .ןעװעדלַאװג טינ
 =''א ןענעק טינ" .םיא ַײּב 'א טינ ךיז ןעק
 רעּביא, .ןלעוּפ טינ ןוא ןטעּב ךיז ,ןהנעטנַײא
 ןזעװעג הכֹוז טשינ רעהַא זיִּב ןעמ טָאה םעד
 -נַײרַא ןיהַא ןֿפוא-םושב קידצ םעד ןטעּבוצנַײא
 ,...ףלָאװ 'ר תלודגי ,ןַאגַאלַאמ םייחָו ,ײןרָאֿפוצ
 ,ןטעּבעגנַײא םיא ךיא ּבָאה ןגרָאמ ףיוא, .ןפיִו

 ,סוממ ,ײקירעּביוּבב ןייק ןריפּפָא ךימ . . . לָאז רע
 טינ ןהמשנ עשידִיי יד| יז ןעק עמ, .'ףוליח רעד'

 ךרוד רָאנ ןדמס ,ךאז םוש ןייק ךווד יא ןעמענ -
 .תועסמ ,סוממ ,"ךָאּב ַא

 טעװ -- ,ןָאט טינ טצװ רע, .ןטיינ .ריא ,2

 ןשטנעּבנַײא

 ."ןקעטש ןטוג ַא טימ ,עקיזומ טימ יא םיא ןעמ
 ַײּב 'א ךיז (ןענעק טינ)--ךיז טימ טּפָא

 ןקיטכעגרעּביא ןזָאל לָאז עמ ךיז יא .ןצעמע
 ךימ טנַײפ ּבָאה ךיא, .טעּברַא ןַא ףיוא ךיז יא

 ןּבָאה ..., .הװאת ןוא האנק ,סַײװ ,"ןטעּבוצנַײא

 יז לָאז עמ ,ןטעּבעגנַײא םיוק גנַאל טינ ךיז

 1895 ענליװ ,ןאטלוס רעד ,זמא ,"ןעמענוצ
 ,ןטעּבעגנַײא ר י מ .ךיא ּבָאה תורצ טימ םיוקס -

 ,"טנַאה יד ןּבעגרעּביא רימ לָאז . . . רעטלַא רעד
 יז ןלעװ ףוס--לּכ-ףוס, ,יקיצכעז-ןוא-סקעזי ,עש
 ןשימסיוא ןזָאל ךיז ייז לָאז עמ זַא ,'א ךיז
 ידַײז .ל .א ,"ןרילימיסַא --- רעקלעֿפ יד ןשיװצ

 1898 װעשטידרַאּב ,רימ ןֿפרַאד סָאװ ,ןַאמ

 -- (עקה ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעי
 עניימ,ע ;(10 ,ג ,הינֿפצ) ירתע' טשטַײטרַאֿפ חרוא
 .טרעי .ן"רעטעּב ענַײמ; :יּתָו ירעטעּבנָא ,'א

 .טעּבעג-+ ,ןַײא טעּב .ורט -- 1 ןטעבנַײא
 .טנַאװעגטעּב סָאד רדס ַא ןיא ןגיילפיונוצ 1
 רעד וצ ןייג ןוא טעּב סָאד יא ,ןײטשֿפױא
 'א ,153 +- ,וו ןטעּבסיױא וזד .2 .טעּברַא

 ןשיװצ סעּפע ןגײלנַײרַא .23 .סנשיק ןשיװצ
 עמ  ,ןריקסַאמרַאֿפ ,,ןקעטשרַאֿפ -.,טנַאװעגטעּב
 -ץנָאק טכיז עמ,, .ןגיוא יד רַאֿפ ןעז טינ סע לָאז

 א טוומעג םיא טָאה .ןיילא יּבר םעד ענשט

 טנַאװעגטעּב טימ טעּב ַא ןיא ענעדיי עמורֿפ
 ,...ףלָאװ 'ר תלודג ,ןאגַאלַאמ םייח} ,"יא

 ,ךייװ זיא סָאװ סעּפע ןיא ןקַאּפנַײא 4 פז
 טימ .לָאטשירק יא .עטַאװ ןיא גורתא םעד יא

 ,ךיז רַאֿפ -- ךיז

 ןןעװעטַאּעלַאּב ,.} = ןעװעּתבה-לעבנַײא
 -ַאמ 1 .טעװעּתּבה-לעּבעגי-- ,ןַײא עוועּת- .ורט
 .עא טֿפעשעג ,גנוריפזיוה רעד ןיא רדס ַא ןכ

 עמ זַא ,ױזַא 'א .ריא ךיוא .םרַאֿפ עַײנ יד יא |
 ןוא עּברַאט א ןעמענ םורַא רָאי א ןיא לָאז
 -נַײא ,ןֿפַאשנַײא 2 .רעזַײה יד רעּביא ןייג

 .לּבעמ ערעַײט יא .טייקשיּתּבה-לעּב ַא ןעלדנַאה |

 ,ךיז ןעװעטַאּבעלַאּצנַײא + .1 -- ךיז טימ |
 טימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ךיז ןערָאּפנַײא 42 2
 ןעורּפָא ןצעז ךיז ןוא ךיז יא .טעּברַא רעד
 ַא ,תיּבה-לעּב ַא ןרעװ .ךיז ןרעגריבנַײא 9
 ןרעװ ןוא ךיז 'א .טרָא ןסיװעג ַא ןיא ֿבשוּת

 .  .ריעהיֿבוט העֿבש יד ןופ רענייא

 -לַאּב .} -- ףךיז ן(עװ)הכָאלמ-לעּבנַײא
 (עג)* ךיז ;ּבנ פמיא ,ציא .װטוא ןזעכָאלעמ

 ןטיננַײא ךיז ,ןעניואוועגוצ ךיז .טהכָאלמילעּב

 ַא עקַאט טרעװ לעזעג ַא זיּב, .הכָאלמ א ןיא

 - .י"תרּכו ןידּכ 'א ךיז רע ףרַאד רעטסַײמ

 ןַײא עשט  .װרט -- ןעשטעמעלעבנַײא
 ימַאטשנַײא .ןרעדױלּפנַײא ,טעשטעמעלעּבעג
 טינ לָאז עמ זַא ,רעיוא ןֿפױא סעּפע יא .ןעל

 .טרָאװ ןייא ןןייק ןייטשרַאֿפ

 זיא םעד ףיוא סָאװ .ידַא -- קידלדנעּבניײא
 ךעלנייװעג) לדנעּב ןייא רָאנ (טָאה סָאװ) ָאד

 יעטילימ ןטסקירעדינ םעד ןוֿפ ןכײצּפָא ןַא יװ
 רעד טימ רענלעז רע'א רעד .,(גנַאר ןשיר

 -- ּבּוס טֿפָא ,לּברַא ןפיוא עמשַאט רעלָאמש
 : יי .רעד |

 גיי ןַײא שטנעּב .וורט --- ןשטנעּפניײא
 ַא ןשטנעּב ,תוכרּב לָאצ א ןבעג .טשטנעב |



 ךיז ןעקנעּבנַײא

 -שטיטלַא רעד, .ֿבוטילּכ טימ םינכש יד יא .ךס

 ךס ַא טימ ,הסנרּפ טימ ןַײא ךימ טשטנעּב רעק
 טעװעשטניװ רע ןוא -- רעדניק עטוג טימ ,ןרָאי
 ינַײא --- שיטסַאקרַאס ךיוא ,"טעװעשטניװ ןוא
 ןקעטש ַא טימ ןצעמע 'א ,ןקיזמנַײא ,ןגָאלש

 .שינע- .גנו- .רענייּב יד רעּביא

 ,ןַײא ךיז קנעּב .וטוא -- ךיז ןעקנעּבנַײא
 טימ ןעגנורדעגכרוד ןרעוו ,טקנעּבעג = ךיז |

 ,םייה רעטלַא רעד ךָאנ ךיז יא .טֿפַאשקנעּב |

 .,לכאמ ןשימייה ַא ךָאנ

 -עּבעג-- ,ןַײא רע .װרט -- ןרעפעּנַײא
 ײזָאּפ סָאד ,עטוג סָאד ןריֿפרעד .1 .טרעס
 ןפוא םעד 'א .הגרדמ רערעכעה ַא וצ עוויט
 -רַאֿפ ,2 .רעטקַארַאכ םענעגייא םעד יא .ןענרעל
 יד 'א .טסקעט ַא 'א .םינוקיּת ןכַאמ ,ןטכיר
 ןיא םעטסיס יד יא .קירּבַאֿפ ַא ןוֿפ קינכעט
 ייװצ ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד יא .ָארויב ַא
 ,גנ- .ךיז טימ .רעדנעל עשינכשי

 .טעקעּבעג-- ,ןַײא עקי .ורט -- ןעקעּפנַײא
 וצ עכעלנע ןעגנאלק טימ ,ליטש ,רָאלקמוא

 'א .ןעשטעמעלעּבנַײא .ןגָאזסױרַא סעּפע עּב-עּב
 .ןַײרַא רעיוא ןיא ןטַאט םעד דוס ןשרעדניק ַא

 ,שינע - .ןעּבעּבנַײא לגרֿפ

 -עגיי* ,,ןַײא לטש- .ורט -- ןעלטשרעּבנַײא
 "רעּב ַא טימ ןקיניײרגַײא ,ןצוּפנַײא ,טלטשרעּב

 ןוא דרָאּב יד ,רָאה יד יא .רעדיילק יד יא .לטש

 ,שינע  .ןיז טימ ךיוא .סעצנָאװ

 -ץג-- ,ןַײא טשרעּב .ורט -- ןטשרעּבנַײא
 156 ,ןטשרעּבסױא +- .װֿפד +- .טשרעב |

 .שינע-
 רוציקּב .וורט ןןרעציקנּב . . .} -- ןרוציקּבנַײא

 ,156 ,ןרוציקסיוא +- .טרוציקּב-- ,ןַײא

 .ורט {ןעשַאקַאּב ...} -- ן(ענ)חשקּבנַײא
  ןטעּבנַײא וזז .טהשקּבעג-- ,ןַײא השקּב

 ךעלנייװעג .ןטעּב קרַאטש טימ סעּפע ןלעוּפ
 ןעמענּכָארַא לָאז עמ ,'א ךיז .ךיז טימ

 ,ףָארטש יד

 ן(ענכע(יזדָארּפ- ,ן(ענ)עשזדָארּבנַײא
 ,יזדָארּבעג-- ,ןַײא (עזד- ,עיזדי) עשזדי -- |

 ןכירקנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא 1 --- װטוא .טע6ש
 ,ינק יד וצ זיּב ּפמוז ַא ןיא יא .עטָאלּב ַא ןיא
 יד ןיא 'א .ןעשזדָארּב טַײצ ערעגנעל ַא .2
 ןקידורּבנַײא ,1 -- װרט ,סעטָאלּב עקידנעיסָא
 יד רעּביא זיּב ןזוה יד 'א .קידנעשזדָארּב
 יז 'א .ןעצױלַאקנַײא .ןעטיוּבנַײא .2 .,ינק
 .רעסַאװ סָאד ענטומ ןכַאמ ,עקשטיר

 -עג'- ,ןַײא עג- .ורט -- ן(ענ)ענזַארבנַײא
 -טרּבנַײא .1 .ןעגזַאירּב-- :ךיוא .טעגזַארּב
 ,ןטפעשעג יד ןוֿפ ןּביױוש יד יא .גזַארּב ַא טימ ןכ

 ,ןפַאלקנַײא ,2 .רענייּב יד ,ןטַײז יד יא :ךיוא
 ןיא קָאװשט ַא יא .גזַארּב א טימ ןגָאלשנַײא |

 יא .עא ןפױזנַײא ,ןסערֿפנַײא .גיֿפ ,2 .טנַאװ
 ,וליֿפַא ןעמירקרַאֿפ טינ ךיז ןוא ןֿפנַארּב זָאלג ַא
 ןיא יא .ַײרעגזַארּב ַא טימ ןּפַאלק .וטוא 4
 - ,םינכש יד ןקעװֿפױא ןוא ןצַאט יד

 יָארּבעג- ,ןַײא טָארּב .ורט -- ןטָארּפנַײא
 וצ ,2 .156 ,+- ןטָארבסױא וזד .1 ,ןט
 ,ןטָארּבכרוד ןצנַאגניא טינ ,לסיּב ַא רַאנ ןטָארּב
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 -ּבלַאה ןּבַײלּב קיניײװעניא לָאז סע ,שײלֿפ יא
 יא רעקַאמשעג ַא .רעד -- טָארּב-- .יור

 .,שינע/ .ץכע- = .גנז |

 רנ ,ךורּב = :ךיוא .ן" ,רעד -- .ךָארּבנַײא

 טימ ןקיטַײזַאּב סָאד .ןכערּבנַײא ןוֿפ טקַא 1
 .סָאלש םעד ןוֿפ 'א רעד .גנומוצרַאֿפ ַא חוּכ

 .ןכערּבנַײא ןַא טימ ,ּבױר ןוֿפ טקַא .,הֿבינג ,2)
 .טֿפעשעג-רילעװּוי ַא ןיא יא ןַא טכַאנַײּב ןכַאמ+
 טָאה עמ ןוא זיוה ןיא זדנוא ַײּב יא ןַא ןעוועג;
 .ןגָארטעגסױרַא ץלַא

 . 'א זַא .ךָאל ,גנונעפע ענעכָארּבעגכרוד 3
 ןיא ןכירקנַײרַא .רעסַאװ ןּפעש וצ זַײא ןיא

 ןיא ןסַײרנַײרַא ךיז .טיולּפ ןיא יא ןכרוד ףיוה

 -לייט 4 ,טנַאװ ַא ןיא 'א ןַא ךרוד גנוטסעֿפ
 -צגּפָא ןַא .ץַאלּפ ,טלַאּפש .טײקנכָארּבעצ עזַײװ |

 ַא יטױקטלַא ןוֿפ 'א ןַא טימ טנַאװ עטצַארק

 ,'א ןַא טימ עזַאװ

 -מעצולפ) .רעּפרעק ןוֿפ גנוקידעשעצ .םומ 9

 יירק, .'א רעזעוורענ .טנוזעג ןיא סיר (רעקיד

 עכעלרעּפרעק עלַאמרָאנמוא גונעג טימ עלענימ

 סָאד .0 .לה ,"ן'א עשיזיֿפ ,ןשינעײרדרַאֿפ
 -ךימ ,טײקטכַאװשעגּפָא טימ) ךיז ןכערּבנַײא

 ןוֿפ יא ןוא ...גנַאזעג, .(טייקידהענכה ,טייק

 .םיוּבלּפע ...טַאלּב ,לה ,"טנעה ייווצ עסַײװ

 ,ינק יד ןיא יא טימ ..,ןלַאפוצ טסלָאז ודע

 ,זמט ,על ,"ץרַאה ןיא תוממורתה ַא טימ רעּבָא

 | .5 וו 3

 (עקילָאמַאטימ) עכיג .סַײררעּביא .סיר

 ןיא ,רחסמ ןיא 'א .ֿבצמ א ןיא גנורעגרערַאֿפ

 :רעטנוא) ןעגנואיצַאּב ןיא יא .ןטֿפעשעג יד

 .רעדנעל עשינכש ייווצ ןשיװצ (ןעגנולדנַאה

 טימ סַײנ סעּפע ןוֿפ ןעמוקֿפױא סָאד .8
 'א רעד .ןקידרע;רפ םעד ןופ סַײררעּביא ןַא

 ,גנילירֿפ ןופ יא רעד .גָאט ףיוא

 ,הרצ .ןרעגרע םוצ יוניש רעסיורג ,9
 ןיא יד ןעמַאצרַאֿפ לָאז ךרּבתי םשה; .הריזג
 1819 ,'האווצ ַא ןוֿפי ,ײ. ..לארׂשייינּב וניחַא ןוֿפ

 :סיוא ,גייּב רעֿפרַאש .10 ,ן6-5 ,אוו לּביו
 ַא ןוֿפ ,םָארטש ַא ןוֿפ ,געװ א ןוֿפ) גנומירק
 טמוק דלַאּב לַײװ קיטכיזרָאֿפ ןַײז .27 .(גערּב

 ןיא ףיש רעד טימ ןרָאֿפנַײרַא .געו ןיא יא ןַא !

 .עטכוּב רעד ןיא ,'א

 -עג-- ,ןַײא םַארּב .ורט -- ןעמַארּבנַײא
 ,םַארּב א ןעוּבנַײא ,ןעמַארּכ .- :99 .טמַארּב
 .ךַאדּפָא ןַא טימ רעיוט םעד יא .ּבלעװעג ַא

 (ריו(ד)נָארּב .ורט -- ן(רי)ז(ד)נָארּבנַײא
 לסיּב ַא ןקעדַאּב . .ט(ריו(רונָארּבעג-- ,ןַײא

 א 'א .רעװלוּפדנַארּב טימ ןצנַאגניא רעדָא

 . .81/ .,סרעטכַײל ,ּפמָאלגנעה

 ןַײא .עװעד .הרט -- ןעװעדנַארּבנַײא

 ףיוא ןמיס ַא ןענערּבנַײא .טעװעדנַארּבעג--

 עיטרַאּפ יד יא .דרעֿפ ַא יא .עא לעפ ,ןרָאה ַא |

 געװ ןיא ייז טימ ךיז טזָאל עמ רעדייא ,ןסקָא
 .ןַײרַא

 ַארּבעג- ,ןַײא רינ- .װרט -- ןרינָארּבנַײא
 רעד תעּב .2: סטסצעמטסמ81עפ .וָאס --- .טרינ

 ַײּב ןגירק ,ןלעוּפסױא (המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ןטנעמוקָאד לָאצ ַא ןצנַאטסניא עשירעטילימ -

 -ץגנָא רעטעּברא עטריציֿפילַאװק(-ךיוה) רַאֿפ

 ןזגורּבנײא

 עמ ,רעטעּברַא .עלעוטקעלעטניא ןוא (עטלעטש

 .ײמרַא רעד ןיא (ןֿפור) ןעמענ טינ ייז לָאז |

 רעקינַאכעמ -יד יא . .ןרָאיטקַא ,רעּבַײרש יד יִא
 ,דָאװַאז ןוֿפ

 זעג י* ,ןַײא עװעג- .ורט -- ןעװענָארּבנַײא
 םעד ןעלשירקעצ .ןעװענַארּברַאֿפ ..טעװענָארּב

 סָאד יא .ענָאר(ָא)ּב א טימ ןדָאּב ןטרעקַאעגֿפױא |
 - .דלעפ עטרעקַאעגפיוא |

 -ַארּבעג - ,ןַײא ריק-- .ורט -- ןריקַארּכנַײא
 .סױא װזז .,ןעוועקַאר3:- :ךיוא .טריק
 עטקישעגוצ .עלַא יא .(156 ,+-) ןריקַארּב
 -ירּפ םַלּב 'א .קירוצ ןקישּפָא ייז ןוא תורוחס

 .שינע- .גנ|- .ויז

 .טקַארּבעג-- ,ןַײא קָארּב .ורט -- ןקָארּפנַײא
 -שירקעצ ,ןדַײנשעצ -- גרַאװנסע ןגעװ .1
 ,ןָאטנַײרַא ןוא ךעלקיטש עניילק ףיוא ןעל
 ענירג ןוא ךעלכעטער יא .סעּפע ןיא ןטישנַײרַא

 הצמ 'א .עא טשרָאּב ,ענעטעמס ןיא עלעּביצ

 .ךיוישיֿפ ןיא הלח 'א .עא ךיוי ,ךלימ ןיא -

 ןיא רדוא ךלימ ןייא ןיא ןַײא ׂשטקָארּב ...;
 ךיוי יד ןמזילּכ, .זי קרּפ ,טנַארּב ,"סגיכלימ .

 הצמ ןייק יא ןתּבש םואו טינ ןעמ רָאט . . . טירּב
 א יא* .בּפ ,| ישס ,יילשבמ' טסייה'ס ,הלח רעדָא

 "וצ (ב :עשַאק ַא ןכָאקרַאֿפ וזז (א = עשַאק
 סע רעװע .עשַאק ןייא ןיא ץלַא ןשימפיונ

 .װש ,"ןסע(םיוא) יז לָאז עשַאק יד ןַײא טקָארּב

 ,ךעלצענעּפ עניד ףיוא ןקַאהעצ ,ןדלנשעצ .2 |
 ןזָאל ,ןשקָאל יא .ןקָארּבסױא וזד .ךעלקיטש |

 עמ יװ, .ןְכָאק ךָאנרעד ןוא ןענעקירט לסיּב ַא
 טסע ױזַא ,לֿפרעֿפ) לפרַאפ יד ןַײא טקָארּב
 רעניה יד רַאֿפ יא :ךיוא .װש ,"(ףיוא) ייז ןעמ

 טיורּב יא רימ ןגעלפ הריש תּבשג .ןסע רעייז

 ."ךעלעגיײֿפ יד רַאֿפ

 .סעּפע ןיא סעּפע ןגײלנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .3
 -נַײרַאפ .טֿפעשעג קנַארק ַא ןיא טלעג ךָאנ יא

 רעד טימ ןדנ םעד לקירּבַאפ ןיא טקָארּבעג

 -רָאק ַײּב) ."דמעה א ןָא ,יקנ סױרַא ןוא השורי

 ןיא ןענואוועג רעלרֿפ טָאה עמ סָאװ יא (ליּפשנט

 -נַײרַא ,ןשימנַײרַא .4  .ןָאק ןטצעל עמַאס
 -בײלג 'א .סנגיל 'א .ןשימפיונוצ .ןעגנערּב

 -דחא ןַײא טקָארּב . ..4 .סעומש ןיא ךעלטרעוו

 ןעמָאװש ייוװצ יװ ןיקסװעשטידרעּב טימ ןעמעה

 ףיטרַאפ, .. ..ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ײטשרָאּב ןייא ןיא

 ַא ןעמַאזוצ ןאּפש ,אישק-טלעװ ַא ןיא ךימ

 ןַײא קָארּב ,םּבמר ןּברַאה ַא טימ תופסוּת ןרעוװש

 ,"'םימוּת' ןטימ סיוא שימ ןוא 'עשוהייינּפי ַא

 ךיזמ -- ךיז טימ ....ןעגנולייצרעד ,ץרפ

 ,מפ ,"טוקרעּב ַא יװ רֶע טָאה טקָארּבעגנַײא

 .שיגע- .וו המחלמ

 סָאװ סָאד .(רעי ן ,סָאד -- ץפעקָארּבנַײא
 ,װַאשטש ןיא ,טשרַאּב ןיא יא .ןַײא טקָארּב עמ

 רעסייה ןיא הצמ ןוֿפ יא .ּפוז ןיא ןסנירג ןוֿפ 'א

 עשידיסח יד ןיא ךיז ןעמ טָאה חסּפ, .ךלימ
 .""א"-הצמ רַאֿפ טיהעג ןעמייה |

 ןַײא רירוש- .ורט -- ןרי(רו)שָארּבנַײא
 -ַאֿפ-רושָארּב ןיא ןדניּבנײא  .טרי(רו)שָארּבי-
 ,גנו- .רַאלוקריצ ,גָארטרָאֿפ ַא יא .םער

 וגֹורּב .ורט {ןזעגיוד(ַאב . . .} -- ןוגורּפנַײא
 ימוא ,זגורּב ַא וצ ןריֿפרעד .טזנֹורּבעג-- ,ןַײא



 ןקידורּבנַײא

 ןקרַאטש א ןיא ןעגנערּבנַײרַא .טפַאשדנַײרֿפ

 ךיז טימ .קלָאפרָאּפ ַא ,םירֿבח ייווצ יא ,זגֹורּב

 א ןָא ךיז 'א .טייקיניילק ַא ּבילוצ ךיז יא --

 .סָאװרַאֿפ

 ורּבעגי-- ,ןַײא קיד .ורט -- ןקידורּפנַײא
 ,שעװ יד 'א .ןעקשטַאּפנַײא ,ןצומשנַײא ,טקיד

 סמענעי יא .גיֿפ .םינּפ סָאד ,ליד םעד ,טנעה יד

 ךיז ןערָאּפ -- ךיז טימ טפָא .עיצַאטוּפער

 - ,ךיז יא ןוא ּפעט יד םורַא

 ורּבעג- ,ןילא עשט- .ורט -- ןששטורּבנַײא
 .1094 ,+- ןעשטרוּבנַײא וזד .1 .טעשט
 .+- ןעשטורמנַײא ווזד ,2

 ,טזיורּבעג- ,ןַײא זיורּב .ורט -- ןזױרּפנײא

 טלַאק 'א .ןזיורּב ןוֿפ ֿבצמ םוצ ןריֿפרעד .1
 טניוװ א טמוק טָאק .עדָאס לסיּב ַא טימ רעסַאװ

 -נײא .2 ."עלעכַײט סָאד ןַײא טזיורּב ןוא

 ןעמוקֿפױא ןלָאז סע ,ןזיורּב לָאז סע ןעלקָאש
 ,ןצעהרעטנוא .גיֿפ .8 ,רעצלעז יא .ךעלזעלּב
 ,םידדצ עדייּב יא .רעטימעג יד 'א .ןצעהֿפױא
 ןוֿפ יא םעד ןעקנירטסיוא .רעד -- זיורּב --
 .שינע- .ץכע- ,גנו- .טפַאז טימ רעצלעז

 ,טכיורּבעג = ,ןַײא ךיורּב .וורט -- ןפיורּפנַײא

 יניװ םעד ץלָאה ךס ַא 'א .ןצינרַאֿפ ,ןציננַײא |

 -עטַאמ ןוֿפ 'א רעד .רעד -- ךיור3-- .רעט
 ,2ג/ .גנואיוּב רעד רַאֿפ ןלַאיר

 ,טניורּבעג -+ ,ןַײא ןיורּב .ורט -- ןענױרּבנַײא
 -נַײא רעדָא ןרימשנַײא 1 .ןעניירּב-- 9
 טימ ןריט יד ןּברַאֿפ .ןיורּב (טימ) ןיא ןּברַאֿפ
 עא ןכָאק ,ןקַאּב 2 .טנעה יד 'א .ןוא ןיורּב
 קַאּב לָאז לכאמ רעד רעדָא סקעּבעג סָאד זַא
 'א .לפָאטרַאק יד 'א .רילָאק םעניורּב א ןעמ

 ןוז עקידזומּת יד. .ןיורּב ןכַאמ .8 .עשַאק
 ןֿפױא ןגיל -- ךיז טימ .י'א זדנוא טעװ
 ןגירק .רעד -- ןיורּכ-- .יא ךיז ןוא דמַאז
 .ץכצע- .בנו- יא םענייש א

 יעג-- ,ןַײא (ע)יורּב .ורט -- ןעױרּפניײא
 ,ןצעהנַײא ,2 .ןעַײרּבנַײא וזד .1 .ט(ע)יורּב
 -ץטנוּב ןּבײהנָא ךיז לָאז עמ זַא ןומה םעד יא
 ןכַאקפיוא ,ךיז ןגערֿפױא -- ךיז טימ .ןעוו

 ,ץכע-- .ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז ןוא ךיז יא .ךיז

 .שינע-

 .+- ךָארּבנַײא וזד .ן ,רעד -- ךורּבנַײא
 ענַײד ןיא ךָאטשנַײא ןַא ןוא יא ןַא; .ןיזיירד

 ָאװד אנכיװ ,{ןײטשָאלּב רזועַו .ּב .ע ,"רענייּב -
 "רע רעד ןעװעג זיא סָאדע ,1893 ענליו ,עש
 -עגעגרעּביא רעכעלדנעמוא ןריא} ןיא 'א רעטש
 'א רעד, .יגנַאגרעּביא רעד' ,וו סַײװ ,"טייקנּב
 .ןירּבַאק ןַאעל ,"ןסַײרּפ יד ןופ

 -מורּבעג-- ,ןַײא לּב- .ורט -- ןעלּבמורּבנַײא
 .ןעמורּבנַײא ליטש ,{+- ווװד ןוֿפ ֿפקֿפו .טלּב -

 .ןעלּבמורּב ךרוד ןליטשנַײא :ךיוא .ןוגינ א יא

 0 ,גיוו ןיא דניק סָאד יא

 ,טמורּבעג- ,ןַײא םורּב .ורט -- ןעמורּפנַײא
 רעד .ןעגנַאלק עקידעמורּב טימ ןעילרשנַײא ,1
 .ןַײרַא ןעמיוק ןיא גָאלק ןַײז ןַײא טמורּב טניוו
 ןגָאז ,2 .דלַאװ ןיא ןַײא ןעמורּב תויח יד

 -נילא ,2 .רעיוא ןיא דוס ַא יא .קידנעמורּב סעּפע |

 .ורט -- ןעײרּפנײא

100 

 'א (רעטרעװ ןָא רעדָא טימ ,םיטניא) ןעגניז
 יירע- .שינע- .ןוגינ ַא

 -עג-- ,ןַײא טסורּב .חרט -- ןטפווּבנַײא
 .טסורּב יד ןלעמשנַײא (ײרעדַײנש) .טסורּב

 ,157 ,+- ןטסורּבסיױא ןופ ךוּפיה

 דורּב(עג)י- ,ןַײא ריק- .ורט -- ןריקורּבנַײא
 "סא טימ ,רענייטש טימ ןקעדַאּב .1 .טריק
 םעד יא ,ךעלסעג יד ןוא ןסַאג יד יא .עא טלַאֿפ
 יד ןיא רענייטש 'א .ןרעױמנַײא .2 .זָארטש
 -רַאֿפ ,ןקיטסעֿפנַײא .8 .טנַאװ רעד ןוֿפ רעכעל
 .דלָאג ךָאנ טימ עטולַאװ יד 'א .ןקיטסעֿפ

 -ייטש ץיא .ןסַאג עיא .ידַא -- טריקורּב--
 ,בני .טייהרע- .רענ

 .טעקורּבעגי- ,ןַײא עקי .וורט -- ןעקורּפנַײא

 רעדָא ןקידזגֹורּב ַא ףיוא סעּפע ןגָאזנַײרַא 1
 ,סעּפע יא .ןפֹוא ןכעלדנעטשרַאפמוא ןַא ףיוא

 ,קיכלימ טינ קישיײלֿפ טינ ןּבַײלּב לָאז עמ

 עכעלנע ,ןעגנַאלק טימ ןעגניז רעדָא ןגָאז 2

 ,ןּבוט ןוֿפ (ןעקורמ) ןעקורּב םוצ

 ירּבעג-- ,ןַײא רע  .ורט -- ןרעדירּבנַײא
 ,רעדירּב ןשיװצ יװ גנואיצַאּב א ןפַאש .טרעד

 עדמערפ-דליוו יא .טפַאשדנַײרֿפ עטנעָאנ רעייז א

 יד ןרעדנַא ןרַאֿפ רענייא ןלָאז ייז ,ןשטנעמ
 טימ ךיז 'א -- ןיז טימ .ןּבעגקעװַא המשני

 ךיז טדער סע ןעוֶו .21נ/- .אנוׂש ןקיטכענ ַא
 ןרעדורּב-- ;דל ןיא ןשטנעמ ןייא ןגעוו

 | .{(דיס
 ,ןַײא הירּב .ורט ןןעירעּב ...} ןהירּפנַײא

 ןרעװ לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ .טהירּבעג =

 ינוא .סעּפע וצ ןגיוטסיוא ךיז לָאז ,הירּב א

 -רַאֿפ א ַײּב רעדניק יד יא ןוא טומ ןּבעגרעט
 ןוא ךיז יא -- ךיז טימ ךעלנייוועג .טסעמ
 ןוא ךיז יא .אׂשמ ערעװש יד ןּפעלש ןעמענ
 טהירּבעגנַײא ךיז טָאה . . ., .ןעַײרד רַאֿפ ןָאט
 ּב ,"טֿפַאשנדַײל ןגָאװ ןרעװש א ןּפעלש ףיוא

 ..ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקװיר

 יזירּבעג-- ,ןַײא עג" .ורט -- ןעגוירּפנַײא
 -ָארט טימ ןכַאמ סַאנ .ןצירּפשנַײא .1 .טעג
 ,ןסערּפ ןרָאֿפ רעכעלַײל יז יא .עא רעסַאװ סנּפ
 -נלא .2 .ןָאלָאקעדָא טימ שוּבלמ םעד יא
 רעדָא טייקיסילפ רעניירמוא ןַא טימ ןקיצומש

 טימ ןזיוה יד 'א .ךייו זיא סָאװ סעּפע טימ
 ,עטָאלּב טימ םידנּב יד יא .הנּתשה

 ,טנַײרּבעגי- ,ןַײא ןַײרּב .ורט --- ןעניירפניײא
 "ךַײה יא ,דפ צעפס .+- ןעניורּבנַײא וזד .דּפ
 -ענאמ עינלעטַאּפ ַא ףיוא ןכַאמ ןיורּב = ךעל

 "רַאק טימ ןעמַאזוצ ןכָאק ךָאנרעד ןוא עשַאק
 ,ץכע- .(ןעמָאװש עטנקירטעג ןוא) ּפוז-לֿפָאט

 -עגי- ,ןַײא (ע)ַײרּב
 ,ןּפָאה טימ ןדיזנַײא ,ןכָאקנַײא .1 .ט(ענַײרּב
 "נַײא ,ןכַאקנַײא םּתס ךיוא 2 .דעמ ,ריּב יא
 טינ ליומ ןיא לָאז עמ ,סטכעקעג א 'א .ןדיז

 ןעניוװעג וצ ידּכ ןדער גנַאל .8 .ןעמענ ןענעק
 ,ןהנעטנַײא .דצ םענעגייא םעד ףיוא ןצעמע |

 ןוא ןצעמע טימ יא .ןזַײװרעד ןעימאּב ךיז
 טימ הׂשעמ יד יא .קלָאט ַא וצ ךיז ןגָאלשרעד

 .שינע .ץכע- .סנגיל יא .ךעלרעּפילק עלַא

 .ןעגזירּבנַײא +- -- ןעקפירּפנײא

 ןכערּבנַײא

 טירּבעג-- ,ןַײא ירֹּב .ורט -- ןעירּפנַײא
 .ןדיזנַײא ,ןכָאקנַײא .1 .(טעירּבעג-- :ךיוא)

  'א ,ייט יא ,ךלימ יא .ןעירּברַאפ .ןערַאּפנַײא

 .ַאשטעּפ ןכַאמ ןוא ךעלסיֿפ ענרעּבלעק יד |

 רעד טימ ,קידוז ,סייה ןַײז לָאז סע ןכַאמ 2
 ןוא רעניטש 'א .ןכָאק ןוֿפ רוטַארעּפמעט

 ,חסּפ ףיוא ןרשּכ םִַײּב םילּכ יא .ייז טימ ןרשּכ

 ןעק ןוז יד ,ןוז רעד ףיוא רעמ טינ טגיל;

 טימ סיֿפ יד יא .ןענערּבנַײא ,3 .ייא ךַײא

 טינ ןוא) ןעמערַאװסיױא ןּביײהנָא 4 .עוװעּפָארק

 הלועפ יד זיא סָאװ, .(ןעירּבסױא ןקידנערַאפ

 טינ ייז טירּב ןוה יד ביוא ,רעייא יא ןוֿפ

 | ,גנוא- רעד -- ירּב-- .ײי?סיוא

 .ורט -- ןעוועקירּב -- /ן(ענ)עקירּבנַײא

 יָאקנַײא .1 .ט(עװ)עקירּבעג- ,ןַײא (עװ)עק-
 םיא ןוא ןצעמע ןרעגלַאװמוא .סיֿפ יד טימ ןעּפ

 -נַײרַא .2 .עקלעשטָאמ ַא םיא ןוֿפ ןכַאמ ,יא
 ןַא יא .ןעקירּב טימ) ןּפוטשנַײרַא ,ןסיוטש
 - .רעמַאק-הסיֿפּת ןיא טנַאטסערַא

 צעּפס ,ךָארּבנַײא וזד .ן ,רעד -- ךערּבנַײא
 יי | ,2--1 ּבּב

 רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנופערבניַײא
 םידוהי יד ןּבה אד. .ןכערּבנַײא ןוֿפ טַאטלוזער
 ןופ גנוכערּב ןיא יד ןאיוּב וצ םוא טלַײאג ךיז
 ֿבנג ַא זַא; .1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"(לכיה) זד
 ,"ץתרּתחמּבו 'א ןַא ַײּב ןרעװ טּפַאכעג טעװ
 ,1 ,בכ ,תומש ,יּת

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיפערמנײא
 עיא ,גנוטסעפ עיא .לַאירעטַאמ רעיא .ןכערּבנַײא

 ,ןרנ ,רַאּבכערּכ -} .טייקי- .תונשקע

 .ןכָארּבעג-- ,ןַײא ךערּב .ורט -- ןפערּפנַײא
 -כרוד טינ רעּבָא ,ןכערּבנָא .זַײװליײט ןכערּב .1
 ןכַאמ ,ּפָאט א 'א .טלַאּפש א ןכַאמ .ןכערּב

 גַײװצ ַא יא .ןּבױא ןוֿפ ברעשטש א םיא ןיא
 זיּב ןעגנעה ןּבַײלּב לָאז גַײװצ יד ,םיוּב ַא ףיוא

 סָאד יא .למייּב גנוי א 'א .ןרַאדנַײא טעװ יז
 ר ,הצמ יד ,לטיירּב

 ןכַאמ .רעּפרעק ןוֿפ דילג א ןגעװ ווזד .2
 ,ןרָאה ַא ,לגילפ א ,סופ ַא יא .םומ א ,דנואוו ַא
 םעד םיִא ,ןרעטש ןיא ךַײלג ןֿפָארטעג םיא;,

 .ַאטַאװַאַײה ,שָאוהי ,ײןכָארּבעגנַײא ןּברַאש
 -עצ ,ןריניאור ,ןכַאמ ֿבורח .ןֿפרַאװנַײא 2

 ןזיּב ןכערּבעצ גנוגנערטשנָא סיורג טימ .ןרעטש
 ,גנוטסעֿפ ַא יא .טנַאװ ַא ,זױה א 'א .ףוס
 ,"ךילא טכערּב רע, -- 'רתומ' טשטַײטרַאֿפ ּבׂש
 יֿמיִּת ןיוה וצ טנהאנ זיא ,לוש ןייא ןּבָאה רימ,
 טֿפוש רעד טיּביג טציא ינוא . . . םירצונה תל

 טשמַא ,יש ,ײלוש יד ןכערּב ןַײא ןלָאז רימ זד |

 ,"ןאיוּב רדיוװ 'נוא םוניינּב ןיכערּב ןַײאס .0
 -לעז ךַא ןּבאה םידוהי רימ 'נוא, .ג/ב ,וצנ
 ןיא ראיומ טאטש רזנוא ןיֿפלעה ןזומ טֹׂשֹּב
 דיל גאלק אנ ןייא ,"ןיצרעטש 'נוא ןיכערּב
 ,שֿפו 1723 טשמַא ,אשיימרװ ק"ק ןּברוח ןופ

 'ורי ןוֿפ ןיראיומ יד טיאיוב רֶע 'נוא, .ץווו
 ,ןוֿפיסוי ,"טה ןיכָארּבג ןַײא סויּפמוּפ יד ,םילש
 ןופ ןרעיומ יד ןַײא טכערּב; .1764 אדרויֿפ
 .גיֿפ ךיוא .לקג ;רעװָאשװָאּב .י ,"גנוגיזַאּבמוא
 ,"טלעװ רעזיד ןוֿפ זה ׂשד ןַײא ךערּב

 .1740 ןילרעּב ,באזה תשירד ,ףסוי ירּב באז יר -



 ןכערּבנַײא

 ינוא טלעג ןַײמ ךָאד רימ- ןעק . . . ה"ּב טָאג,
 ייוא םעד יא* .ב/ח ,עּב ,"ןכערּב ןַײא רדיוװ טוג

 (138 +-) ןװױא םעד ןפרַאװנַײא וזז = ןװ

 ןּביל ַא רעדָא םענעטלעז ַא ןגעװ קורדסיוא
 ךיז טצעז ... ,רָאי טוג ,תּבש טוג, .טסַאג
 טנעז ריא ,ןוויוא םעד 'א ףרַאד עמ .רעדינַא

 ,18 א ,,1884 ,לָאֿפוי ,"טסַאג ַא רימ ַײּב ךָאד .-

 -סיוא .דלַאװגרעּביא . ,חוּכ טימ .ןענעֿפע ,4
 .רעטצנעפ ַא יא .ריט יד יא .גנַאגכרוד א ןקַאה |

 א; .ןענעֿבנגאּב :ךיוא ןוֿפרעד .עסַאק יד 'א |

 ןופ ץלַא ןגָארטסױרַא ןוא 'א ָאד ןעק ֿבנג

 טעה ןיא ןמ ןעװ ֿבנג ןייא, .(גמ) דייר ,"ּבוטש

 שלש רוזחמ ,"טכערּב ןַײא רע אד טגרַאהג

 ,ארומ טאה רע; .ב/אלר ,1713 טשמַא ,םילגר

 ןיטכעמ טַײל הזיּב ירדנא טׂשנוז רידא םיֿבנג

 ,ןמגילעז הדוהי ירּב ּביל הירא ,ײןכערּב ןַײא םיא

 ןענוֿפעג טינע .1729 אדרויפ ,םידעומה ינוקּת

 -גייא ןּבָאה סעּפע לָאז עמ זַא ,ןכייצ םוש ןייק

 ,1884 ,לָאֿפיי ,"הריד סֿבר םעד ןיא ןכָארּבעג
 ןכערּב טנעה יד ןיא קעה טימ םינלזג, .1 א

 .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"טנעוו יד ןַײא

 -ערט ןקיּבוטש םַײּב ןשרעהַאּב ,ןעמיוצ .9
 :ךיוא ױזַא .ןַאּפש ןיא ןייג וצ דרעֿפ ַא יא .ןרינ
 רעד ןופ ןעמַאטש , .גנוי םענעזָאלעצ .א !א-

 טינ ךָאנ ויא ...שטנעמ רעד ןעװ .,טַײצ -

 ,זמט ,גצּב ,"תויח עדליװ 'א םוצ ןעגנַאגרעד

 ןַײז הֹּתֹפִמ ,ןדערנַײא = יורפ א יא* .4

 ןּבָאה ַאזַא אקוודא .ןּבעגרעטנוא ךיז לָאז יז
 ,םערָאֿפ .ל ,"ןכערּבוצנַײא ּביל טֿפָא רענעמ

 | 5 ןש 1959 ,רָאֿפ
 .טעּברַא רערעװש ַא וצ ןעניואוועגוצ .0

 -ןרעל יד יא .ךַאז עטריצילּפמָאק א ןענרעלנַײא
 רעַײנ רעד ַײּב ןטעּברַא וצ ןצעמע יא .ךעלגניי

 וצ ןעניואועגוצ = רעוא םעד 'א* ,ןישַאמ

 ,טי ,תומש ,ישרכ? .ןרעהוצוצ ךיז ,ןרעה(רעד)}

 | :ןזואה תא רּבשִל 8

 חצנמ .דנַאטשרעדיװ סנצעמע ןכערּבכרוד 7
 םעד יא .קורד ןשיזיֿפ רעדָא ןקיטסַײג ךרוד ןַײז

 ןופ ןרעלעק יד ןיא םיסונַא יד יא .תודע ןשלַאֿפ

 ,עיציזיווקניא

 יייא ןַא ,ךירטש ַא ןעמיוצנַײא ,ןַײז רֿבוג 48
 .ערעדנַא רעדָא ךיז ןיא ןורסח א ,טפַאשנג

 יַאכ ןגעו) ןפוא ןלַאקידַאר א ףיוא ןַײז הנשמ

 צ הװאּת יד 'א ,(עא גנוריֿפֿפױא ,רעטקַאר -

 וצ טייהניואװעג יד 'א .רעדיילק וצ ,טלעג

 םיא ףרַאד רע .תונשקע סמענעי יא .ןרעכייר

 םיא ןיא 'א ןוא ןַײרַא טנעה יד ןיא ןעמעג

 ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײּפ ,"תונשקע יד

 ןעקידנעטשרַאֿפ .יד|, ,1932 װע;ק-װָאקרַאכ ,רימ
 ןַײא איז ןהאוט ןצונ יכילגנערּב רֿפ יגריּביא

 -לָאשז ,םלוע תוניחּב ,זּביא ריוװַאּפ .א ,"ןיכערּב

 ,ה"סקּת וועק

 ןעזנַײא רעמ טימ ,רעכייוו ןצעמע ןכַאמ .9

 -עגנַײא םיא ןּבָאה ןרערט עריא, .תונמחר ןוא

 ןקיטכיל ןריא) ןעזרעד לָאז רע; ."ןכָארּב

 ,עמיטש עסיז ריא ןרעה לָאז רע . . . ,םינּפ

 ,שטיװַאר .י.ג ,"ןכָארּבעגנַײא םיא סָאד טלָאװ

 םיא טָאה יז, ,1865 ענליװ ,...החּפשמ ביר

 טכערּב עמ יװ ױזַא ,ןכַארּבעגנַײא ןוא טמַאצעג

 ,רָאֿפ ,ןַאדרָאג .ס ,"דרעפ דליװ ַא (53) ןַײא
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 ןפורסױרַא (א = ץרַאה סָאד 'א* .,9 וו 3

 ץרַאה ןַײמ, .ךַײלטימ ,ליֿפעגטימ+ ,תונמחר -|
 ןענעז ןגיוא ענַײמ ,'א טזָאלעג טשינ ךיז טָאה

 ;6 4| 1964 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןקורט - ןּבילּבעג

 ןכערבוצנילא הירּב ַא .עּביל סנצעמע ןעניוועג ( 3

 | .רעצרעה עשלדיימ

 םעד יא .ןגיזַאּב ,ןלעטשּפָא ,ןטלַאהנַײא 0
 'א .תולייח עכעלדנַײֿפ יד ןוֿפ שרַאמסיױרָאֿפ
 .דנַאטשרעדיװ םעד ,גנוקידייטרַאֿפ יד

 -ַאּב יװ ױזַא זיאס) רעמעװקַאּב ןכַאמ ,1
 ַא ןכַאמ .12  .ךיש עַײנ רַאּפ א א .(ןשרעה |

 יקצַאזָאקיָאּפ קישַאד םעד יא .שטיינק ,דלַאֿפ

 ,ןוי הׂשעמ ,עכַאּפַאּפ יד 'א
 ןיא ץַאז םעד ןלעטשסיוא (ַײרעקורד) 8

 ןוא ץַאז םעד ןריגערָאקסױא ,ןטלַאּפש ,ןטַײז
 43 יװ ןכערּבסױא ווזד ,םידומע יד יא .יא
 | ,ןעװעטסרָאיװ

 יא .ןעמענַאּב .קיטסַײג ןַײז רֿבוג .גיפ ,4
 ןשיװצ דיישרעטנוא םעד יא .איגוס עּברַאה יד
 ,ןעמעטסיס עשיפָאסָאליפ עדייּב יד

 ןַא ןכַאמ ,1 .וֿפז +- .וטוא -- ןפערּפנַײא
 ןיקודלה ביי, .ןּביױר ,ןענעֿבנג .23 ,ךָארּבנַײא

 ןיא הביקע 'ר שריה אַײּב ןכארּביג ןַײא ןּבָאה !

 רעד עשר ןייא, .ןוו שהְו 1588 ,בפ ,"ּבלעווג

 ,"תוֿבינג טוט 'נוא טכערּב ןַײא ךילמייה אד

 .ב/וכ ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ

 טֿפוא איז ןמ זומ ,ןַײא םיוג אֵלּב יז ןכערּבא
 .זנּכשַא ,"ןַײז ליצמ הילּת רעד ןופ

 ,ךיג .לַאֿפרעּביא ןקידמעצולּפ א ןכַאמ 2

 יד; .חוּכ ףיוא ץעגרע ןעמוקנַײרַא םעצולּפ

 ,"רעמיצ ןיא ייז וצ יא לָאמַא טגעלֿפ ײצילָאּפ
 תעּב ןצעמע עװעטַארוצסױרַא זיוה ןיא יא .רֵא
 .הפירׂש א

 איד; .ןרעװ ןכָארּבעצ ,ןלַאֿפנַײא ןבײהנָא 49.
 טניימיג ןיּבאה .לוש רעד ןיא ןּביוא ריּבַײװ
 ףיוא ינוא ןיכערּב ןַײא טרעװ ּבלעװיג יצנג זאד
 - ,325 ,הג ,"ןילַאֿפ ןיניא

 -סיוא ווזד .ןקרִיו ןּבײהנָא ,ךיז ןּבײהנָא 4
 איז ןעד, .כרַא .158--157 +- ,23 ו ןכערּב
 ןַײא רטַײװ טרעװ הריזג איד ׂשד . . . ןטכַאדג
 .ראש ,ײ. . . ןכערּב

 ױזַא ,טַײצ ןיא ןעמוקֿפױא .קינָאזרעּפטירד .8
 = גָאט ףיוא ןַײא טכערּב סע .טכירעגמוא יװ
 טכערּב גָאט רעד יו, ,ןגָאט וצ ןָא טּבייה סע
 ,ריוַאפ .א ,"ןדניֿפ םיא ןיוש ןעמ טעװ ,ןַײא
 ,ח"צקּת ווָאֿפעזוי ,ףסוי תלודג

 ךיז ,ןַײא ךיז ךערּב .וטוא -- ךיז ןכערּפנַײא
 ,ןכערּבנַײא ,וורט ,ןכערּבנַײא +- .ןכָארּבעג --

 ןופ ךיז יא .זױה ַא ןיא ךיז 'א .װטוא

 -וצ ךיז = ...|צ ךיז 'א .עא תוגאד ,תורצ

 יד .ןעגנוגנידַאּב עטסגרע יד וצ ךיז 'א .ןסַאּפ

 טּביײה ןקלַאּב ַא ןעװ, .ןַײא ךיז ןכערּב תוחוּכ

 ןעמ גָאמ ,תּבש םוא ןכערּבוצנַײא ןְזָאו ךיז |

 לָאז רע ,קנַאּב א טימ ןרַאּפשרעטנוא םיא |

 א ןופ, .א/הס ,2טל ;"'א רעטַײװ טינ ךיז

 ,רענװעל .ח .ג ,""א ךיז רע ןָאק טניװ ןסיורג
 -פיוא ןריט, .1897 ענליװ ,רעטעֿפ רעתמא רעד

 שירעּב ,ײןכָארּבעגנַײא ךיז רעּביטש ןיא ,ןסירעג

 רֶעּבירַא ןוא רעמ בוא, .עשייר ןײטשנַײװ ! 
 ןעמ טכערּב .סיוא טינ ןעמ טלַאה ,סָאמ רעד

 ידַא -- קידװעכערּבנַײא

 .ּבנ נװ .ס- ;רעד -- רעכערּפנַײא

 גנערּבנַײא

 החּפשמ יד ,סנו ,"רעדינַא טלַאפ עמ ןוא ןַײא ךיז

 40 רעבשַאמ -

 ךיז טזָאל סָאװ

 .רעזעלג עיא .קיכערּבנַײא .ןכערּבנַײא (גנירג)

 רעװ .1
 .-ךרעֿפ, .רערעטשעצ .רעּבױר .ןַײא טכערּב סע

 ףסוי 'ימרי ,"ךעלמיֿבנג עניילק ןוא 'א ,םיֿבנג

 ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי

 ןַײא איד 'נוא ףיוא טכיר דוד ןוֿפ טיה איד;

 שלש רוזחמ ,"טשיו רפ םיוצ ריא רכערּב -
 ,לוע'קרוּפ .צעּפס .2 ,1713 טשמַא ,םילגר
 ןיא יא יד טרעמעג ךיז ןּבָאה'ס ,, .רדג-ץרוּפ

 ,גח ,"טלעטשעגֿפױא ןּבָאה תוֿבָא יד סָאװ רדג

 .10 ןא 1965 ,זמט

 יעג-- ,ןַײא זמערּב .ורט -- ןזמערּבנַײא
 ,ןטלַאהנַײא .ןעזמערּב-- :ךיוא .טזמערּב
 'א .ןריזַאמרָאט ,ןעװעמַאהרַאפ ,ןעװעמַאהנַײא
 םעד 'א ָארַא-גרַאּב ךיז טגָאי סָאװ ןגָאװ א
 ,ָאטױא

 -עגי-- ,ןַײא םערּב .ורט -- ןעמערּפנײא
 טנװַײל ןוֿפ ןכַאז ףיוא םיוז א ןכַאמ .טמערּב

 ,גנַאהרָאֿפ ,עקנַאהריֿפ ַא ,ךעלַײל ַא יא .עא

 זָארּפ רעדָא טקַא .1 ..ןע- ,רעד -- ןערּבנַײא
 -עּפ טימ יא ןַא ןכַאמ .ןענערּבנַײא ןוֿפ סעצ
 דנואו .2 .יא רעקילַײא ןַא .ךעלעניק עקיכ
 ליוק רעסייה ַא ףיוא ןטערטֿפױרַא .רעַײפ ןוֿפ

 יא ןַא ןעמוקַאּב ןוא
 -עצ טימ טנערּבעגסױא ,ןכייצ-ןעקרעד .9

 רעדָא ,רענרעה יד ,לעֿפ רעד ףיוא ןזַײא ןטילג

 ןסקָא ןֿפױקנַײא .עא דרעֿפ ,ןסקָא ןוֿפ סעטעּפָאק
 ,קעלּפדנַאש .4 .יא ןַא ןרעדעי ףיוא ןכַאמ ןוא
 ירַאֿפ םעד ןלעטשסױרַא .ןכייצ-ןיק ,ןכייצדנַאש
 ןַא .יא ןַא םיא ןכַאמ ,ּפולסדנַאש םוצ רעטער

 | .יעצינפאונ ַא ןוֿפ טסורּב רעד ףיוא יא
 "עג ןימ רעדעי .קעלַאּפדיּפ ,לכיקרעטוּפ

 "עניא ןוא ןיורּב ןּבױא ןוֿפ זיא סָאװ סקעב
 ,לטיירּב .ןקַאּבעגכרוד ןצנַאגניא טינ קיניײװ
 לייא ןוֿפ שימעג .0 .ןליוק ףיוא ןקַאּבעג ,עדנָאּב
 :ןּבָאגוצ ערעדנַא טימ ךיוא) לעמ טימ (סטעפ)

 רעדנוזַאּב טלגערּפעג ,(עא רעקוצ ,ץלַאז טימ
 ןיא ןָאטעגנַײרַא ךָאנרעד ןוא עינלעטַאּפ ַא ףיוא -

 -רַאֿפ וצ יא ןַא .ןוַײּפש אא סעמיצ ןיא ,ּפוז
 ןּפָאטשוצנָא יא ןַא .(ּפוז) סטכעקעג ַא ןעװַארּפ
 ןָאפ .עשַאק וצ 'א ןַא .עא עקשיק ַא ,לזדלעה ַא

 םעט ןייק סעמיציקַאנרעטסַאּפ ַא טָאה יא ןַא
 םַײּב) טלייטעגסיוא טָאה עלעװלעװ יר, ."טינ
 ָאטרַאק עלעסיש ַא חרוא ןדעי רַאֿפ ןלָאמטכַאנ

 ?רָאי ,גרעּבמעל .ל"מר יחבש רֿפס ,יייא טימ לֿפ -
 ַא טמענ עמ :עירַאנילוק רעמילשורי רעד ןוֿפ , -

 ןוֿפ למיוּב טרָאס רעכַאֿפנײא ןַא) סעריש לסיּב

 ןפיוא קעװַא סע טלעטשימ ,. . . (ךעלרעק-םַאזעס

 א ןעמ טמענ ,סייה טרעװ סע זַא ןוא ,רעַײֿפ

 טזָאל עמ ןוא ףיונוצ סע טשימ עמ ,לעמ לסיּב
 ןעמ טליֿפ יא םעד טימ טָא .ןענערּבנַײא סע
 ,סָאק ,"לגדא טנלָאשט ןיא ךעלזדלעה רעגײטשַא

 ..שידוי-י"א ןגעװ עיצַאטרעסיד'

 'לוזער רעדָא טקַא .,ןע- ,רעד -- גנערּבנַײא

 רעקידהשקשינ ץנַאג ַא .ןעגנערּבנַײא ןוֿפ טָאט
 . . י יא



 קי(דווע)גנערּבנַײא

 סָאװ .לָאענ .ידַא -- קי(דווע)גנערּבנײא
 .ןטֿפעשעג עיא .חװר טיג סָאװ ,ןַײא טגנערּב
 ."האצוה עקידוועגנערנַײא ןַא זיא סָאד רעּבָאמ
 ,טייקי-

 נַײא (רע2) ז ,סָאד -- ץיכטגנערּבנַײא
 ןעגנערּבנַײא ןוֿפ אצוי-לעוּפ ,טַאטלוזער .גנערּב
 עגנוי טימ טנַאקַאּב טַײלעגנוי ןרעװ, .(ךיז)

 ןיײיגַאּב ךיז ןעמ ןָאק ךָאנרעױזַא ןוא .ךעלדיימ
 ."רעליּפש-םירוּפ' ,ץרפ ,ייא ןַא ךיוא :םינכדש ןָא

 "עגי- ,ןַײא גנערּב .ורט -- ןעינערבנַײא
 ינערּב .ןגָארטנַײרַא .1 .טגנערּבעג -- ,טכַארּב
 ץלָאה יא .ןרעדנַא ןַא ףיוא טרָא ןייא ןופ ןעג

 ןריֿפנַײרַא 2 .ןַײרַא ךיק ןיא לַאטש ןוֿפ
 ייא ןצעמע יא .ןַײז סינכמ .ןריֿפ וצ ןעגנערּב

 -רַאפ בׂש .תּבש ףיוא םיחרוא 'א .דלַאװגרעּב |

 ,עשוהיע ."ןַײא טגנערּב רע; --- 'סינכמ' טשטַײט
 םיא לארׂשי ןגנערּב ןַײא טרעװ אד רעד

 'נוא ..., .ישר ,14 ,זי ,תומש ,חט ,ײדנַאל

 ןעװ ,רָאט םילשורי ןיא ןגנערּב ןַײא איז לָאז
 ,םילשמ רֿפס ,יןַײז טיוּביג רדיװ טרעװ זע

 סּפדנ ןנַײז שאו ס"שה איד ׂשד, .ז"מּת מדפ9פ -

 יּפ"ע ןַײז ס"שה ׂשד דֿבלמ ,ךַאּבצלוזּב ןידראוו
 ,"...ןיגנערּב וצ ןַײא ןיטָאּברֿפ ה"רי תוכלמה הוצ
 ילַײה .י) 1764 גָארּפ ,'אדנל לאקזחי 'ר זורּכי

 {ה"שּת םילשורי ,תוצרא עּברא דעו ,ןירפ
 טׂשייה ןיא רנייא ןעװ . , , םיחרוא סינכמ,|

 ןַײא טׂשעג טשייה שאד ,ןיג זיוה ןַײז ןיא
 ,אּבה םלועל ושיה ךרד .שּפע ,"טכַארּבג

 ךֶיי ןייק רָאג זיא רעש .א/חכ ,1796 וװָאלקש
 ןיא םיא 'א םַײּב ןעלרשעג רֶע טָאה ...טינ
 ,געוומוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,?ָאטעג

 -נלא טָאה עמ סָאװ סעּפע ןעגנערּבטימ 9
 .עא טּפעלקעגנָא ךיז טָאה'ס סָאװ רעדָא טּפַאזעג
 יד טימ 'א .תוחיר:דלעֿפ עטוג ךיז טימ יא

 0 ,ןסיורד ןוֿפ עטָאלּב לוויטש
 .ןּפַאכקירוצ .ןעמוקַאּבנַײרַא ,ןגירקנַײרַא ,4
 ,טרעגנוהעג ןרָאירעדגיק יד ןיא ןּבָאה יז,
 ריא, ."ןסע ןופ האנה יד טציא 'א ייז ןליוו
 גניװ טגנערּב ריא ינוא ...טייזג אוי טוה
 ןלעװ דלּב רג, .6 ,א ,יגח ,מהס ,יןַײא ןקינײװ =!
 ליװ טכנ 'נוא גאט 'נוא ,ןכמ טַײצכוה יד רימ
 ןאה טמיוז רוֿב ךיא שװ ,ןגנעה םיא ןא ךיא
 - 18 .ךוּב-אבּב ,ןגנערּב ןַײא ךיא ליוו

 -ץלק ןכַאמ (וצ ןעֶימַאּב ךיז) .ןרָאּפשנַײא 9
 -רַאֿפ .ןּבעגסױא רעקינייװ סָאװ ,תוָאצוה ערענ
 ַא יא .רעדיילק ןוֿפ יא ,ןסע םענופ יא .ןרָאּפש

 -נָאיַאמ ַא) רעטרעדנוה א ןרעװנָא ןוא ןשַארג
 ,ןַײא טגנערב עטתיּבה-לעּב עטוג ַא, .(קיט
 ןלדּתש ןיא אייז, .וש ,"סיוא טגנערּב עקַײטלוה
 ,הג ,יןגנערּב וצ ןַײא טלעג ה"רי סּכוד םעד
 .טכַארּבעגנַײא טלעג יז טָאה לָאמנייא, ,359

 ריא טימ םענייאניא תירּב סדניק ריא טָאה יז |
 -נעמ ינימ ענעיג .רעדיל ,טע ,"טכַאמעג הנותח

 ,להק םורַא דיִמּת ךיז ןעיירד סָאװ ךעלעשט |

 .עשטַאילק ,סוממ ,"'א קר טָאטש רעד ןליװ
 ענעדײשרַאֿפ ןבעגעג רונש רעד יז טָאה;
 .| סַײװ ,"יא סעּפע ןענעק לָאז עמ .. .תוצע

 ןּבָאה ,(םיוחװר ןגירק .טיֿפָארּפ ןעגנערּב 0
 ,(ל)טסנידרַאפ ַא יא .טלעג יא .ןענידרַאֿפ ,הסנכה !

 ןַײא טגנערּב םָארק יד .הסנכה (עטוג ַא) יא
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 ןייק טינ טסָאק טרָאװ טוג א; .המכו המּכ
 טגנערּב לכׂש, ;"ןַײא .דימּת טגנערּב ןוא טלעג

 "רק ןַײד, .װש ,"טנעה יד יװ ןַײא רעמ לָאמַא
 טׂשניד רֿפ ליפ וזַא טינ ריד ןגנערּב . . . תועק
 ןוומ סעקינשַאּפערָאה יד; .ב/הנ ,ןויע ,"ןַײא

 יז ידַּכ סעּבָאסָאּפסס ײלרעלַא ףיוא טלעג 'א

 עג ,"ןּבעג וצ תונוידּפ ןדיי-עטוג ןּבָאה ןלָאז

 טעּברַא יײלרעלַא ןופ, 11815 .טלעװ עטרַאנ

 ליומ ןטימ ןרעדיולּפ רָאנ ,ןַײא סעּפע טגנערּב

 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"סיוא ֿבור סע טגנערּב

 וצ הריֿבע ןַא ריִּתִמ . . .ךיז זיא רע, .22 ,די

 ,אח ,"ןַײא טלעג םיא טגנערּב סע ןעװ ,ןָאט

 יװ רעמ יא טעװ ןדָאּברעקַא רעטוג ַא? .ב/חמ

 יידוי רעד ,רעּבעװ .מ ,"ןדָאּברעקא רעניימעג ַא |

 םעדכַאנ; .1891 עשרַאװ ,רעטַײּברַאדלעֿפ רעש

 רע טעװ ,לּברעק א יא ןענַאק טעװ רע ןעװ
 ,עש ,"ךיוא ןעגנערּבסיוא ןענַאק אליממ ןיוש

 ןענַאמָאריטנגוי

 יוטיטסניא ןַא רעדָא) רעצעמע זַא ןכַאמ 7
 זַא טניימ עמ, .הסנכה רעמ ןּבָאה לָאז (עיצ
 ןעמענרעּביא סע טעװ גנוריגער-טָאטש יד ןעוו
 רעד, ."טציא יװ רעקינייװ 'א ריא סע טעװ
 -נערּבוצנַײא טערַאטסעג יאדװַא ךיז טָאה ןכדש
 רע טָאה 'רַאֿפרעד} זיצקַא הכולמ רעד ןעג
 ןעקנירט רעמ סָאװ לָאז עמ זַא טלָאװעג

 "מַאזנַײא .8 ,35 אט ,1887 ,לָאֿפוי ,"ןֿפנַארּב
 טלמַאזיג ןַײא טאה אד רעד, ,ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןעל

 איז טכַארּביג ןַײא 'נוא ןןרעסַאװ יד =} איז
 "מוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,י. . . ראיומ ןייא זַא

 הנוממ ןייא זיא רעד, .ב/חלק ,1721 גרוּב

 וד תוערה לכו תונוועה לּכ ןיגנערּב וצ ןַײא

 הזּב ...ןארד טֿפעהּב טאה ךיז שנעמ רעד
 ,ב ,תלהק) 'סונכלו ףסאל' .ג/ט ,וצנ ,"םלועה

 וצ ןוא, :יּת} "ןעגנערּב ןַײא וצ 'נואע 6

 | .יןעלמַאז
 ףיסומ ,ןּבעגוצ ,ןלעטשוצ .ןגָארטנַײרַא .9

 ןיא 'א .תודע ןוא ןטנעמוקַאד ךָאנ יא ,ןַײז
 -רָאפ ַא יא .ןצעמע ףיוא גָאלקנָא ןַא טכירעג

 ,דנַאטשוצ-טימעג ַא וצ ןריֿפרעד .10 .גָאלש
 ןליטשנַײא .רעירֿפ יװ גנואיצַאּב רעדנַא ןַא וצ
 -כעליירפ ןיא 'א .םולש יא ןוא הקולחמ יד

 קיזומ אזא; .טימעג ןופ טײקטכַײל ןיא ,טייק

 .גיֿפ .עילָאכנַאלעמ ַא ןיא ןַײא ךימ טגנערּב
 יסורַא םיא; .טלעװ רעַײנ א ןיא ןצעמע יא

 -סָאמטַא רעזעיגילערךייר רעד ןופ טריֿפעג

 ןלאער םעד ןיא םיא טכַארּבעגנַײא ןוא ערעֿפ
 . | ראק ,"ןּבעל

 -נַײרַא ,ןגָארטנײרַא .ןּבַײרשנַײא .כרַא ,
 ןַײז ןיוש טה רע ןעװ 'נוא. .ךוּב א ןיא ןריֿפ
 (דעומ לוח) איז ליװ ינוא ןּבירשג ףיוא ןכַאז
 ,"טינ רע רָאט -- ןגנערּב ןַײא ךוּב ןייא ןיא
 .א/ע ;חע

 טעּברַא ךיז יא .גנַאג א ךיז יא -- ךיז טימ
 ךיז יא .קיטײװצרַאה ךיז יא .(החרט יד ,ימ יד)
 ייא שֿפנ ןַײז ןלעטשנַײא ךיז זומ רע, .תוָאצוה

 ,"הסנרּפ ןַײז ןַײא ךיז טגנערּב רע ןרעדייא =!
 .א/בל ,18232 עטיװאלס ;הנשה שארל רוזחמ

 רע טנעס לֿפיװ ןענוּבשחוצסיוא טינ טסעגרַאפ;

 ןײלַא טייג רע סָאװ ,גָאט א ןַײא ךיז טגנערּב
 טגנערּברַאפ טֿפָא ,יתילכּת ַא' ,ַאּפָא ,"ןֿפױקנַײא -

 .ךע- ,סָאד -- לדנערּבנַײא

 ןענערּבנַײא

 ,"ןייא רעמ ךיז רע טגנערב טימרעד ןוא רענייא
 .6 .שיגע- 24 ,אי ,ד"צקּת ילשמ ,סמ

 ,ס" ,עק- ןיד נװ .ס- ,רעד -- רעגנערּבנַײא
 טימ תוָאצוה טכַאמ ,ןַײא טרָאּפש סע רעװ 1 |

 זיא יא ןַאק .(רעגנערּבסיױא ןוֿפ ךוּפיה) ןוּבשח
 ךָאנ; .וש ,"רענידרַאֿפ ַא יװ (רעמ) רעסעּב
 רעטסנדליג רעד ,ךיז טכוד ,טלָאװ רעגרַאק
 ,2 ,1939 ,ַאֿפיי ,פנ ,"ןַײז וצ ןזיװַאּב טשינ יא
 רעװ ןוא, .הסנכה ןַײרַא טגנערב סע רעװ 2
 א ?ַײרחוס ןיא טייקשהירּב ןַײז ןופ טסעומש
 .עלעקרעס ,טע ,יֵו , . . רע זיא 'א ןַא סעװָאטַאק
 -רַאפ רע ןוא ּבוטש ןיא סעק'יא יד ןרָאװ יז,

 עזר ,דמא ,"רעגנערּבסיוא רעד רַאװ טרעק
 -נערּב סע רעװ 8 .ד"לרּת ענליװ ,. . . לעקניֿפ
 סע רעװ .ןרעדנא ןַא ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ טג

 זיוא רעד טַײצ לֵא ךָאד רע זיא; .ןַײרַא טריֿפ

 ןוֿפ ןיזעװיג ריגנערּב ןַײא רעד 'נוא רהיצ

 ,2 ,ה ,ּב לאומש ,מהס ,ייקלָאֿפ םעד

 -שי- ,ןעלטימ עיא .ידַא -- שיי ,יירע-
 | ,טייק

 ,ןערבנַײא וזד

 ןענערבנײא .פוז רעד וצ 'א ןַא ןכַאמ .3
 .'א ןַא טימ ּפוז-לפָאטרַאק

 .קידווענערב :ךיוא .ידַא -- קינערבנַײא

  ףיא .רענייטש עיא .ןענערּבנַײא ןעק עמ סָאװ

 .עא ץלָאה ךעלטַײש ,ךעלעניק

 ,טנערּבעג -- ,ןַײא ןערּב .ורט -- ןעגערפנַײא

 ,טייקיד

 ןענערב סָאװ ןלַאירעטַאמ ןגעוו) ןדניצנָא .1
 רענעּפש ענעקורט ךס א ןגיילרעטנוא .(ךַאװש

 ןיא ץלָאה ךעלטַײש עסַאנ יד ןענערבוצנַײא

 "ךיסָארעק ַא ןופ טיונק א 'א :ךיוא .עּבורה

 ןַײז ;ןהירֹּב ךיי = טל עוו ַא 'א* .ּפמָאל
 .טעּפמיא .,עיגרענע קידנזַײװסױרַא ,שירעוטפיוא

 רצ ;2 .טלעג ןרעװנָא ןוא טלעװ ַא יא :ריא
 .זילװלייט רעדָא לסיּב ַא ןענערּברַאֿפ .ןענערּב

 .שעװ יד יא ןוא סערפ ןסייה וצ ַא טימ ןסערּפ

 תוכילש ןיא צעּפס ,קרַאטש רעייז ןצײהנָא .8
 ןענעקירט .חסּפ ףיוא ןוויוא םעד ןרשּכ טימ

 ןװיױא םעד 'א .עא ןוװיוא ןטכַאמעג-שירֿפ ַא
 לָאז ץמח ןופ רכז ןייק ,חסּפ רַאֿפ געט ַײרד

 טימ טָאה יניס רעד ןעוו, .ןּבַײלּב טינ םיא ןיא

 טימ ןדנַאלגנעו יז ליװ ,טנערּבעגניײא רעַײפ

 יד ,ּבז ,ןַאמרעּביל םייח ,"ןרימשרַאפ טניט

 רעדָא ןכָאק ,4 .1940 י"נ ,לָאט ןוֿפ עמיטש
 -ערּבוצ לָאז רעַײֿפ סָאד זא ןזַאלרעד ןוא ןקַאּב

 גנַאל וצ טיורּב סָאד ןטלַאה .לכאמ םעד ןענ

 זנַײא ,ןעלגערּפנַײא ,0 סע יא ןוא ןוויוא ןיא
 .ןערּבנַײא ןַא ןכַאמ ,לעמ יא ,ןטָארּב

 .(ןכַאמ ןיורּב ןוא) ןציהנָא לָאז סע ןכַאמ 0
 רעדילג יד 'א .ןוז רעד ףיוא ןקור םעד יא
 .רישכמ ןשירטקעלע ןא טימ ייװ ןעוט סָאװ

 א ןזיײא ןטילגעגנָא טימ ןעלּפמעטשנַײא 4
 ,סעטעּפָאק ,רענרעה יז ףיוא ןכייצ-ןעקרעד -

 ןוּבאְט א ןיא ָארװאט א 'א .תויח ןופ ל8ֿפ

 ןופ םיפיקּת יד ןלַאפ, .ןסקָא עדאטס א ,דרעֿפ

 ןַײא ןענערּב ןוא האצמה ןא ףיוא תומוא יד

 ןיק:א עלהמוא םעניילק םעד ,סיעכהל ףיוא
 *רזכַא ןוּפ םתוח א---ןרעטש ןַײז ףיוא ןכייצ

 ןיו ,.,.ךעלַאכערטש ,שוּברעבליז .י .ד ,"תוי |
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 ןעלקערּבנַײַא

 המשנ רעד ןיא יא .ןקריװ קרַאטש רעייז .8
 עקיאילג טימ 'א .םויק ןשידִיי םוצ רעגַאּב םעד

 .... ןּביױלג םוצ טֿפַאשַײרטעג דיר

 םתוח רעד; .רעגניפ א ךיז יא--ךיז טִימי
 ןַײז ןיא ךיז טָאה ןצרּפ םורַא ןרָאי יד :ןוֿפ
 ,ײקַאל ןטיור ןוֿפ לגיז ַא יװ טנערּבעגנַײא המשנ

 ןיא ךיז יא* ;1 0 1960 ַאנעק ,שטיװַאר ךלמ -

 ךיז יא .סעּפע ןיא טכָאקרַאֿפ ןַײז (א = סעפע

 -עגנַײרַא ןַײז (ּב ;....רַאֿפ טעּברַא רעד ןיא

 ךיז יא .ןָאטֿפױא ַײברעד ןוא סעּפע ןיא ןָאט
 -עמע ןיא ךיז 'א* .ךַײר ןרעװ ןוא רחסמ ןיא
 .ץכע- .ננו- .ןּבילרַאֿפ קרַאטש ךיז = ןצ

 "נַײא רישכמ ,טַארַאּפַא ךיוא -- רעד .ש'ינע-
 .ןענערּבוצ

 -ץרּבעג -- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקערּבנַײא
 ןוַײנשנַײא ,ןלָאמנַײא ,ןכערּבנַײא ,1 .טלק
 טלַא 'א .ךעלקיטש עניילק ,ךעלקערּב ףיוא

 ןָאט ףרַאװ ַא .תוֿפוע יד ןּבעג ןוא טיױרּב
 -עקיטש:קיטש ףיוא םיא יא ןוא זַײא קיטש ַא

 ךעלקערּב ןטישנַײרַא .ןעלקערּבנַײרַא .2 .ךעל
 הצמ ,ייט ןיא סערַאכוס יא ,סטלקערּבעצ רעדָא -

 םעד 'א .ךעלקערּב ןטישרַאֿפ .2 .ךלימ ןיא
 -ךָאּפ עצנַאג יד 'א ןוא טיורּב ןסע .ךעטשיט -

 .ןַײא טלקערּב עמ סָאװ סָאד -- ץכע-  .עגָאל
 יי י .שינע-

 .ןּבעגנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ןז ,רעד -- ּבָאגנַײא
 ,ּבָאגֿפױא ,2 .ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ יא רעד
 ןֿפױא טיג עמ סָאװ טלעג .טלעגטנַאה ,ףױרעדַא

 ןוא רעטרעדנוה ַא ףיוא הרוחס ןֿפױק .ןוּבׂשח
 סָאד (שירעדַײנש) .9 .לרענעצ ַא יא (ןַא) ןּבעג
 סע סָאװ סָאד .ןסקַאװסיױא ףיוא זיא סע סָאװ
 הרוחס לרעטינרַאג ַא ןפיױק .לַאֿפנַײא ףיוא זיא

 זיא סָאװ סָאד ,4 .'א ףיוא רעטעמ ןּבלַאה ַא טימ
 ,(עא ַײרעגירק ,געלשעג א ןוֿפ) ּבײהנָא רעד רָאנ

 תוללק ןוֿפ יא ןַא .סעקַאסוטס רָאּפ ַא ןופ יא ןַא
 ריד וטסָאה ָאד, .רָאה יד רַאֿפ ךיז ןסַײר ןרַאֿפ
 וטסעװ קלח ןקיטכיר םעד ,יא שטעפ עכעלטע
 ."רעטעּפש ןגירק טשרע

 אגעג-- ,ןַײא רע .װרט -- ןרעװַאגנַײא
 ,רעװַאג טימ ןקיצומשנַײא ,ןטכירנַײא ,טרעוו

 .טסורּב רעד ףיוא עקטעוורעס יד יא .ץכעַײּפש

 םַײּב ךיז יא -- ךיז טימ ךיוא .למינּפ סָאד יא

 סָאמ יד ןּפַאכרעּביא ,ךיז ןעינילכרַאֿפ .גיֿפ ,ןסע

 ענעּבירטעגרעּביא טימ ךיז 'א .,ןּבױל םַײּב

 ,רַאליּבוי ןוֿפ ןוּבשח ןֿפױא םיחֿבש

 .טזַאגעג-6 ,ןַײא זַאג .װרט -- ןזַאננײא

 ןוא טנעיצַאּפ םעד 'א .זַאג טימ ןּבױטרַאֿפ .1
 טימ ןעגנערּבמוא .2 .ןָאצקַאב ַא ןסַײרסױרַא
 טזַאגעגנַײא ןּבָאה ןשטַײד יד .ןזַאגרַאֿפ .זַאג
 טימ .סנוװױאזַאג ערעייז ןיא ןשטנעמ ןענָאילימ
 .גנ- .ךיז

 .טעזַאגעג-- ,ןַײא עז .װרט -- ןעוַאננַײא
 ַא יא ,ןיסָארעק ,עזַאג טימ ןּפַאזנַײא ,ןצעננַײא
 .ןטעּב יד ריא טימ ןקיניײר ןוא עקטַאמש

 זַאג-- ,ןַײא רישז .װרט -- ןרישזַאננַײא
 .ןגירקנַײרַא .ןרישזַאגנַא .מט9 .רנ .טרישז |

 'א ןײלַא רימ לעװ ךיא, .ןֿפױק ןוא ןלעטשַאּב

 ,לדנעמ-םחנמ ,עש ,='ךעלריּפַאּפי ענמוזמ
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 ןואךייא .לָאענ .ּבנ צמ .רעד -- טָאנניײיא
 ןַײד ,ריי א .דחא רעד .טָאג רעקיצנייא
 יילציא .ןטלעצעג ... ,אֿפא ,"זיא םַאטש

 .םזיאעטָאנָאמ .רעד -- ן ב

 -סיוא לָאצ ַא ןוֿפ ּביײהנָא -- .+. טָאג ןייא
 'א .זיולּב ,רָאנ :טַײטַאּב ן יי א ואוו ,ןקורד
 ךיא זַא) רעטיּב זיא רימ יװ טסייוו יג

 םעד גָאז ךיא זַא ,ֿבוח םעד ןלָאצּפָא טינ ןעק
 עג טָאה יז סָאװ ,טסייוװ 'ג יא, ,(װזַאא תמא
 ןייטשסיוא םיצל יד ןוֿפ טַײצ רענעי ןיא טזומ
 (ןעק) לָאז יג יא .עשטַאילק ,סוממ ,"ךעּבענ
 'א .רענעלַאֿפרַאֿפ ַא ןיוש טסיּב וד, .ןֿפלעה

 יג 'א ,, ,.טסרעה, .ןֿפלעה רָאנ ריד ןעק יג
 ,רעדורּב ,טוג טשינ זיאס ,ןפלעה רימ לָאז |

 ידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ,ַאפָא ,"לָאמש טלַאה'ס

 םחרמ ךיז) ןעמערַאּברעד ךיז לָאז יג יא .ֿבנג

 .עא (ןַײז

 .טריּפָאלַאג-- ,ןַײא .ריפ- -- ןריּפָאלַאגנַײא
 -ַאג ןיא ןעמוקנַײרַא .ןריּפָאלַאגנַײרַא -- וטוא

 א טימ טָאטש רענעמונרַאפ רעד ןיא יא .ּפָאל |

 סנטייווצ א ןיא קיטסַאה ןרָאפנַײרַא .גיֿפ .קסַארט

 -- ךןיז טימ .היהש הׂשעמ ַא טימ 'א .דייר

 ,טעּפמיא ןַא ןיא ךיז ןעגנערּבנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא

 .ןלעטשּפַא ךיז ןענעק טינ ןוא ,תולעּפתה ןיא
 ,ץלַא ןליּפשרַאֿפ ןוא ךיז יא .סנגיל ןיא ךיז יא

 יַאג ןיא עא דרעֿפ ַא ןּבַײרט ןּבײהנָא --- װרט

 ןענערּב לַאז דרע יד זַא ,םיסוס יד יא .ּפָאל

 .בנו .סעטעּפָאק יד רעטנוא

 ,ןדליגנַײא +- -- ןדלַאגנַײא
 -לַאג-- ,ןַיײא ריז .ורט---ןריזינַאװלַאגנַײא

 ןוֿפ סעצָארּפ םוצ ןטערטוצ .1 .טריזינַאװ
 ןשירטקעלע טימ ןדָאלנָא ,עיצַאזינַאװלַאג

 -ערפ .2 .עקיײרעטַאּב עטיוט ַא יא .םָארטש
 ןוֿפ ןלייט יא .טסָאר ןוֿפ ןכַאזילַאטעמ ןריוורעז

 .ָאטיױא

 טָאה סָאװ .לַאגע .מט5 .ידַא -- קילַאגניײא
 ינַאװק ןוא טעטילַאװק ,ןעזסיוא ןקיּבלעז םעד

 םוצ ךעלּפענק ע'א רַאּפ א ךוז ךיא, .טעטיט

 ,"לטנַאמ

 .טקילַאגעג- ,ןַײא קי  .ורט -- ןקילַאגנַײא
 .ךעלנַײּפ ךעלגערטרעדמוא ןכַאמ .,ןרעטיּבנַײא

 .ןּבעל'ס םענעי יא

 .טלָאגעג-- ,ןַײא לָאג .װרט -- ןלָאננַײא
 טייקירעװש טימ רעדָא ךעלטנירג ןלָאג .1

 'א .דרַאּב עטרַאה ַא 'א .(ךיז קידנטיהסיוא)

 ןטימ ןּפַאכרַאֿפ .2 .םינּפ טַאװעשטשירּפ ַא
 עלעטניּב ַא ןוװיּכּב טינ ןלָאגּפָא (רעסעמלָאג

 -עגנָאטינ ןּבַײלּב טֿפרַאדַאּב טָאה סָאװ רָאה
 לייט א ןלָאג(סיױא) .9 .האּפ לקיטש ַא יא .טריר
 ּפָאק ןיא סַאּפ א יא .הנװּכ רעלעיצעּפס ַא טימ

 .ןפייזנַײא +- .,טנַאטסערַא ןופ

 -עגי- ,ןַײא עוועק- .ורט -- ןעװעקלַאגנַײא
 ַײּב) עקלַאג יד ןֿפרַאװנַײרַא .1 .טעװעקלַאג

 ןּב ינולּפ רַאֿפ יא .(ןריטָאלַאּב ןפוא ןטלַא ןַא

 ַא ןכַאמ ,!א .לָאהָאקלַא ןעקנירט .2 ,ינומלַא
 ,םייחלי

 רעדעי .1 (גנעג--) ןעז ,רעד -- גנַאגנַײא
 ,ןײגוצנַײרַא ףיוא טמיטשַאּב זיא סָאװ טרָא |

 וצ רעװש ?'א רעד זיא ואװ .ןעמוקוצנַײרַא

 גנאגנייא

 ןייק. .'א (רעטיירּב) רעלָאמש .יא םעד ןעניֿפעג

 ,ןענופעג טינ ךיא ּבָאה 'א ןייק ןוא ריט
 'א ןרעּביא ןּפיהרעּביא טעװ טָאג ןוא, ,שָאוהי
 -נַײרַא רעגנערּבמוא םעד ןזָאל טינ טעװ רע ןוא

 ,תומש ,יּת ,"ןגָאלש וצ זיוה רעַײא ןיא ןעמוק-
 ישילׁשה אובמ לא טשטַײטרַאֿפ ללמ .23 ,בי

 ."גנַאג ןיײא; :(14 ,חל ,הימרי) יה תיֿבּב רשא

 -נייא ןוא זיוא ילַא ןיא .ןדנַײּפ טניגעגיּב !נוא, |

 .ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רפס ,"גנעג

 ,"ןרעיוט 20 טימ גנעגנַײא 31 טָאה עײשַאמ יד;
 סָאװ ריט -- ריט-ס}ץא .10 אפ ,1865 ,מק
 2 ,ןסיורד םוצ טריֿפ

 ןינּב ַא ןיא ןעמוקוצנַײרַא ףיוא גנונעפע ,2
 -טנַא ןֿפָאלעג ייז ןםהרֿבַא) רע זיא ױזַא, .עא

 ,תישארּב ,יִּת ,"טלעצעג ןוֿפ יא םעד ןוֿפ ןגעק

 ןזָאלעגרעּביא ןעמ טָאה ןטלעצעג) ןיא, .2 ,הי
 -נַײא יד ןוא, .ןלעװָאנ ,ָאריּפַאש .ל ,ייא ןַא
 .תוליגמ ףניֿפ ,ץרפ ,ײןעגנַאהַאּב טכורֿפ ---.גנעג
 ןוֿפ לייט ַא) ןינּב ןטכַאװַאּב ַא ןיא טרָא 2
 -ערג ,גנוטסעפ רעטכַאװַאּב ַא ַײּב רעדָא (ןינּב
 ןטימ רָאנ ןטערטרעּביא ןעק עמ סָאװ ,ענָאז ,ץענ

 םַײּב ןטנעמוקָאד יד ןזַײװ .(םיורמוש ןוֿפ םּכסה
 גנוסילשיּב איד ןניא וצ ןטנפוא איז 'נוא , .יא
 טימ ןראוו ןסָאלשיּב אד איד . . .גנעג ןַײא רעד
 / ַײּב/ .1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןלגיר ןנוזַײא

 ילשמ :,סמ ,"טָאטש רעד ןוֿפ יא ןיא ןעמָארּב יד
 "א .רעיו ט"א .ךַאוו-א .3 ,ח ,ד"עקּת
 -ס'א ןַא טימע -- טעליב-סא .טקנופ

 רעטשרע רעד וצ זיּב טּפַאכעגֿפױרַא ךיז טעליּב

 (לןגעװ .4 .ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"עייר
 יַאֹּב ַא וצ ,ןינּב ַא וצ טריפ סָאװ עקשזעטסי

 ךרוד, .דמַאז טימ יא םעד ןטישַאּב .טרָא טמיטש

 רעד טריֿפ ןסערּפיצ ןוא ןעמלַאּפ תורוש ייווצ

 ,הפ ,"עדמערפ יד ןוֿפ םלוע-תיּב םוצ יא-טּפיוה

 ,רעדנעל עטַײװ ןוֿפ

 רָאֿפכרוד ,גנַאגכרוד רעגנע ןימ רעדעי .9

 ,חטש ןרעטיירּב ַא ןיא ןַײרַא טגנערּב סָאװ

 .ןװַאה (םוצ) ןיא יא .לַאנַאק ןכרוד יא רעלָאמש

 ינַײרַא .כרַא ,0 .ןגָאמ םוצ יאדזדלַאה :ךיוא
 ןַײז (ואובמ) סייװ ןוז איד, .גנַאגֿפױא .גנאג

 א ןייא, .19 ,דק ,םילהּת ,מהס ,ײןגנג ןַײא
 ןמוק ןעק ןמ ךרוד ואװ געװ ןייא 'נוא גנַאג

 ןסיוװ* ,1716 טשמַא ,הח ,"טׂשניד שטָאג ןעד וצ

 עמ יװ ןסיװ = גנעגנַײא יד ןוא גנעגסיוא יד

 סע סָאד ןעקנעד הלילח ןעד וטסוט, .ךיז טריֿפ

 ענַײד סייוו סָאד רעד ,ריד רעּביא ה"ּב טָאג ןייק
 'יחּב ,זּביא ריוװַאּפ .א ,"גנעגנייא ןוא גנעגסיוא
 - ,ת"סקּת װעקלָאשז ,םלוע תונ

 ןּבָאה"* .רעקרַאֿפ .םוקנַײרַא רעטֿפָא

 ןּבָאה ,ןרעקרַאֿפ ,ןעמוקנַײרַא טֿפָא = 'א (ןַא)
 ,ןלעוּפ = 'א (ןַא) ןכַאמ" .ןָאט וצ טֿפָא

 יֿבַא 'ר, .'א ןּבָאה לָאז רעצעמע זַא ןקריװ -

 ייה עשיטַײל ליפ ןיא יא טַאהעג טָאה םהר
 ,סוממ ,"םידיגנ םורַא ןּבירעג ךיז ןוא רעז
 רעזדנוא זַא דוֿבּכ א זדנוא רַאֿפ זיא, .ֿפשטניװ
 סָאד ,"רַאמירּפ םַײּב 'א ןַא ןּבָאה ןעק דניק
 ןַײד אלימ, .1884 גרעּבמעל ,ליגנוי עטפיױטיג

 יד ןיא יא ןַא טכַאמעג םיא ךָאד טָאה עטַאט
 -עלרע ןַא, .יורֿפ עטכעלש ַא ,סַײװ ,ײןרַאשוקי

 ,סמ ,"טטלוה א וצ 'א ןַא טָאה סָאװ ...רעכ



 םָאגנַײא

 -סיוא ןּבָאה ךיוא .12 ,אכ ,ד"עקּת ילשמ
 ףיוא 'נוא, ,(גנַאגסױא ןוא יא) יא ןוא גנַאג

 זיא גנג ןַײא 'נוא גנג זיוא רימ זד טַײל יד לַא !
 ,16 ,ּב ,היעשי ,מהס ,ײןפיש ףיוא

 -ָעמ איד ןצ גנאגניא, .המדקה ,ריֿפנַײרַא .8
 ןיא, .1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,,"תויׂש
 ייז . ..תוכָאלמיילעּב עלַא רע טעּב יא םעד
 ,19 אי ,1863 ,מק ,"ךעלגניי-ןרעל ןקיש ןלָאז
 ,11903 סעדַא ,םילמה רֿפס ,ץיורוה} הסנכה 9
 ,ןשרַאמ .י ,=. . . רדלעג רד גנַאג ןַײא ַײּב !נוא,

 | ,1774 אדרויֿפ ,רענל ךונח

 רעדָא סעצָארּפ ,טקַא .1 .ן" ,רעד -- םָאגנַײא
 "ןלא .וזד ,2 -6,  .סיגנא ןופ טַאטלוזער
 ,+- סוג

 -סַאג(עג)- ,ןַײא ריט- .חרט -- ןױריטפַאננַײא
 יָאק עכעלטע 'א .ןריטרַאװקנַײא .ריא ,טריט
 נעל ַא -- ךיז טימ .זיוה שידִיי א ןיא ןקַאז
 וצ ךיז ןטלַאהרַאפ ,ןּבַײלּברַאֿפ טַײצ ערעגי

 יװ ןטלַאהּפָא ךיז לָאז עמ , .טסעג ןיא ,טסַאג

 'א טינ ךיז לָאז עמ סָאד רָאנ ןעק עמ טַײװ
 ,ץרא ךרד תוכלה ,דמא ,"ןרעדנַא םעד ַײּב

 | .גנז .1871 ענליו

 .טלּפָאגעג-- ,ןַײא לּפ- .ורט -- ןעלּפָאגנַײא
 ףיוא ןעמענסױרַא .לּפָאג א ַא (ףיט) ןקעטשנַײרַא
 ןֿפרַאװֿפױרַא ןוא ייה לטניּב ַא יא .לּפָאג ַא

 .ןגָאװ ןֿפױא

 זַאגי- ,,ןַײא ריטי .וורש - .ןריטנַארַאגנַײא
 ןריטנַארַאג ,תוֿברע עלוֿפ ַא ןּבעג .טריטנַאר
 ,גנ/- .לסקעװ א ,ֿבוח ַא יא ,עמוס עלוֿפ יד

 זעגיר= ,ןַײא ּברַאג .װרט --- 1 ןּברַאגנַײא
 -עגּפָא יד 'א .ןּברַאג ןיא ןדניּבנַײא  .טּברַאג
 / -.. יהאוֿבּת ענעטינש

 -ץג-- ,ןַײא ּברַאג .ורט -- 11 ןּפרַאגנײא
 -רַאג ןיא לעפ .ןטעּברַאַאּב ןּבײהנָא ,טּברַאג
 ,טכוי עיטרַאּפ .ַא יא .ַײרעּב-

 .ךיז ןעּברָאהנַײא +- -- ךיז ןעּכרַאגנַײא
 ךיז ,ןַײא ךיז לג- .וטוא--- ךיז ןעלגרַאגנַײא

 (ךיז ןרעמַאלקנַײא) ןּפַאכנָא .1 .טלגרָאגעג =
 אנוש ןיא ךיז 'א .לגרָאג (ןיא) ןרַאֿפ ןצעמע

 ןטינעגנַא - .ָאיעפ .2 .ןזָאלּפָא טינ םיא ןוא
 -יטש עשינוח ןיא ךיז ' 'א .עא ןעגניז ךיא ךיז |

 - ףעלעק

 -רַאגעג-- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטרַאגנַײא
 ןרַאֿפ צעּפס) לטרַאג ַא טימ ךדניבנילא ,1 .טלט

 תילט ַא ַא ןָאטנָא ,עטָאּפַאק יד יא .(ןָאט הליפּת /

 ,תירחש ןקידֿבוט-םוי םוצ ךיז ןלעטש ןוא
 יד 'א .ןדניּבמורַא ,ןדניּבנַײא ללכּב וזד .2

 --ךיזז טימ .ןעלטילש ךיז ןזָאל ןוא ךעלצלעפ

 : ,טסָארפ א ןיא יװ ךיז יא

 לקָאל .טרָאגעג -- ,ןַײא רָאג .וורט -- ןרָאננַײא
 "רדח ןוֿפ ןושל ןיא .(יּבוג רעצלעיק ,װָאלדיש)
 שטַײט םעד יא .ןרזחנַײא ,ןענרעלנַײא .ךעלגניי
 יד יא ,םִיקוסּפ לָאצ ַא ןוֿפ רעטרעװ עלַא ןופ

 טינ ןוא 'א טוג .ןישר ןוֿפ ןשינעדיירסיוא
 .שינערעהרַאֿפ ַא רַאֿפ ןּבָאה ארוְמ =

 (טָאה} ןוֿפ זיא סָאװ ,ידַא -- קידנרָאגנײא
 ,סיא ,סנרעצליה ַא ,זױה ַא; .שזַאטע ,ןרָאג ןייא

 יד ךעלפערט עכעלטע ףיוא לקינַאג ַא טימ
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 ,'א זיא ןַאמָאר רעד, .המלש ,סוממ ,"ךייה -
 ."קידרעמיצנייא זיולּב רשֿפא

 ,טריגרַאג- ,ןַײא רינ- .חרט -- ןרינרַאננַײא
 'א .רענעש ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ .ןצוּפנַײא

 טעּפ רענירג ןוא ךעלרעֿפעֿפ עטיור טימ שיֿפ !
 .2ג/- ,עקשיר

 .חטוא -- ךיז ןעיטסָאג- ןןעשטשַאננַײא
 טעשטשַאגעג-- ךיז ,ןַײא ךיז (עיטס-) עשטשָאג
 טַײצ ַא ףיוא ןטלַאהרַאֿפ ךיז .,1 .(טעיטס')
 וצ (ןטעּבעג יװ ןליװ םענעגייא ןוֿפ רעמ)
 זאננַײא .2 ,ֿבורק ןטַײװ ַא ַײּב ךיז יא .טסַאג
 .טכַאנרעדֿפױא ןדעי זדנוא וצ ךיז 'א .ךיז ןעיד
 .שינע-
 לדג .װטוא ןעלדאג ..1 -- ךיז ןעלדגנַײא

 ןטלַאה ךיז ןּבײהנָא .טלדגעג'- ךיז ;ןַײא ךיז
 ךורעי ימו יל הוושי ימ ,ךיז יא .ץלָאטש ,סיורג
 : יט

 ,ןַײא רדג .װרט ןןרעדעג ...} -- ןױדגנַײא
 ,םיוצ ,רדג א טימ ןעמענמורַא  .טרדגעג י-

 ,ןעמיוצנילא |
 ביל ןיא טרדגעגנַײא ךיוא רעדיל עכלעזַא

 | ךוּת ,גי ,"טּפַאש

 זצגי- ,,ןילא עוועד- .וטוא---ןעװעדלַאװגנַײא
 ללכּב ,דלַאװג-דלַאװג ;ןעַײרשנַײרַא .טעװעדלַאװג
 ּבוטש ןיא ןֿפױלנַײרַא .ןעַײרשנַײרַא שירעטסיה
 .- .סעקינּבוהעשוד ,םיחצור :'א ןוא

 -עג+ ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעוועטניװגנַײא
 -נילא ,ןעיירדנַײא ,ןֿפױרשנַײא .1 .טעװעטניװג
 רעד ןיא טניװג ַא 'א .ףיורש ַא ןקיטסעפ
 .ןעדנעּבעלעט טינ ךיז לָאז יז ,עסעװַאז

 ַא ןיא ןצעמע ןעלקיװרַאֿפ .שירעגנויליואװ ,2

 ךיז רעװש ןַײז לָאז סע ,עיצַאוטיס רעסואימ
 זַא ,ױזַא ןַאמיהרֿבח םעד יא .ןעיײרדוצסױרַא/

 - ,םיא טסייה עמ סָאװ ןָאט ןזומ לָאז רע

 ,טקיטוגעג- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטוננַײא

 ,רעסעּב ןכַאמ . .ןקיטמינ;- :לגרֿפ .דלי
 -מָאק .ןקיטיגרַאֿפ .2 ,לכאמ ַא יא .רעטמעטַאּב
 .הלװע רענענָאטעגּפָא ןַא רַאֿפ יא .ןריסנעּפ
 ,גנוד

 ייוגעג-- ,ןַײא שיא .ורט -- ןשיאיוהנַײא

 .טינ א ףיוא ןריפניא :;ןשיאױגרַאֿפ - .טשיא

 א ןיא ןריֿפנַײרַא .רעגייטש ןשיאיוג ,ןשידלי

 םותי םעד 'א .רעֿפסָאמטַא ,הֿביֿבס רעשיאיוג

 -וטיטסניא עשידִיי ַא 'א .ףרָאד ןיא טּבעל סָאװ
 ןוא ךיז יא -- ךיז טימ .הווצמד רּב יד !א .עיצ

 .סענַאװיא עלַא יװ ןַאװיא ןא ןרעו !

 ןַײא ךיז רע" .װטוא -- ךיז ןרעדױננַײא
 רעדיױג א ןזָאלּבנָא .ריא .טרעדיוגעג- ךיז
 הׂשֲעמ ךיז יא .רעשידיגנ ,רעטעפ ןקוקוצסיוא

 ,דיגנ }

 ,ןַײא םלֹוג .וורט ןזעמעליוג ...| ןעמלוננַײא
 ןכַאמ .ּפמעט ןכַאמ .ןפמעטנילא .טמלוגעג יֵ*

 גנוי םעד 'א .םלוג ַא רַאפ ןצנאגניא טעמּכ

 דָארַאנ ןטסָארּפ םעד 'א .ּפעלק עקידרדסּכ טימ

 עט יד; .ןגָאװצ עשיראנ טימ ,עשטָאילק טימ |

 עלערוטלוקמוא עריא טימ ןַײא טמלוג עיזיוועל

 -ןַײרַא --- ך יז טימ .(יינ) דיר ,ײןעמַארגָארּפ
 ןטימ 'א ךיז .ךיז 'א ןוא קעה ַא ןיא ןלַאֿפ-

 . | ,ןרוּכיש --

 .טימ טרעװ ןושל עשידִיי סָאד;

 ןייגגוא ==

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ןי ,רעד -- םוננייא
 יװ ןוא; .רעסַאװנגער םענופ יא .ןסיגנַײא ןוֿפ

 ָאװעג יא ןַא -- ןרָאלרַאֿפ ןעמַאלפ ןיא ןעגנוצ

 טַײװ ןַײרַא טייג סָאװ סַאּפ'םי ,2 .קמ ,"ןר
 .'א רענאקיסקעמ :ףלָאג .עטכוּב .השּבי רעד ןיא

 םי ןוֿפ גערּב רעד, .דנַאלַײא-גנַאל ןופ יא רעד

 רעטסדנימ רעד ןָא ,רעכַײלג א זיא דודשַא ַײּב
 המלש ,"'א ןַא ףיוא ,גייּב א ףיוא גנוטַײדנָא

 שה ..גיֿפ .8 5. שוװ 1964 ,רָאֿפ ,לארׂשירּב
 ,טרסומעג ןוא טדערעג טָאה רע, ,גנוקריוו ,העּפ

 "רַאֿפ יד ףיוא 'א םעד ןעזעג שממ ּבָאה ךיא-

 ."רעדניק יד ןוֿפ ךעלמינּפ עטלטייר

 ןייא ןוֿפ יא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיֿפוגנייא
 רעוא זיא ...למעָאּפ יד, .ךעלטייהנייא .סוג

 ,ײטכַאמ יז סָאװ קורדנַײא םעד טיול רעצנַאג ןוא
 .טייקי: ,1921 ,נש

 .טרוגעגי-- ,ןַײא טרוג .ורט -- ןטרוגנַײא
 -רוגנָא לגרֿפ .ןדנעל יד יא .ןעלטרַאגנַײא ווזד

 .ךיִז .ןעלקיוונַײא :ךיוא כרַא -- ךיז טימ ןט

 גנוי .רעד ךיז טריוג רדיילק רדנַאװ ןַײז .ןיאע

 ,6 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,ײןַײא רדיוו

 סָאװ .ידא ן.. .לריוג ...} -- קידלרוגנייא
 יוג ןקיּבלעז םעד ,לרוג ןקידתוֿפּתושּב ַא טָאה
 טייקי- .,ןדײרֿפ ןיא ןוא ןדייל ןיא יא ןַײז .לר
 סקיװיל ...לרוג ןייא עלַא ןּבָאה ייז; --

 יד זיא תוגרדמ ערעכעה עריא ןיא עיזעָאּפ
 .קיווייל .ה ,נש .יייא . . . ןוֿפ עיזעַאּפ = -

 .טקיטיגעג ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטיננַײא
 ,ןטוג טימ ןליטשנַײא ,1 .ןקיטוג-- :לגרֿפ
 .ןריסנעּפמָאק .ןקיטיגרַאֿפ .2 .סעּכ סנצעמע יא
 ,גנוד ;םינױדָאש יד רַאפ יא

 (ּבָאה) ןיּב ,ןײא ייג .וטוא -- ןייגנַײא
 .ןענַאגעג- ,ןאגעגי+ :מטֿפ ךיוא .ןעגנַאגעגירי
 טרָא ןייא ןוֿפ ןעמוקנַײרַא .ןײגנַײרַא .כרַא .1
 הֹּתַא ךורבו ךאוֿבּב הֹּתַא ךורּב', .ןטייװצ ַא .ןיא
 | וטסלָאז .טשנעּביג :שטַײט זיא סָאד ,ךתאצּב

 וטסלָאז טשנעּביג ןוא ןייג ןיא םנַײד ןיא ןַײז
 טרעהא .ב/בנ ,וטל ,"ןייג שיוא םנַײד ןיא ןַײז
 שאד אדוי ןוֿפ ריא טרָאװ שטאג אד לַא ריא
 .2 1 ,רירעש ,"טיג ןַײא רוט םזיד ןיא ריא
 רנַײז זיוה שד ןי א ןיג ןַײא טינ טׂשגאמ וד,

 ןונ רע אדא .1661 טשֹמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןטכענק
 ןַײז ןיא ךילטנַײרֿפ ראג ,גניג ןַײא זיוה םוצ

 .1686 מדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס ,"גניפטנא איורפ -

 איד ןלמַאז רֿפ טרעװ טָאג איד ןגירּביא איד,
 רוזחַמ ,"ןטראג טׂשול ןעד ןיא ןיג ןַײא טרעוו

 ןייגסיוא ןענעק* .1713 טשמַא ,םילגר שלש
 ןריֿפ ,טלעװ ַא ןריֿפ וצ תוחוּכ ןּבָאה = יא ןוא

 ןַא ןיוש ןיּב ךיא, .עא סעּפע ןריֿפנָא ,םירחסמ

 רעמ טינ ךיא 'א ןוא ןייגסיוא ,ןַאמ רעטלַא
 . . .1808 אהרטסוא ,ינומדקה לשְמ ,"ןעק

 יַאֿפ ןרֶעװ ,ןצעמע וצ ןעמוקנַײרַא טּפָא .2
 .רֿבח ןטלַא ןַא וצ 'א .ןכש םוצ 'א .רעילימ
 | | - ,רעייגנַלא ןַא ןרעװ ןוא יא

 .ץרַאה ןיא יא .חומ ןיא יא .ןעגנירדנַײרַא .2
 ןרעיוא =} ןרוא םנייא .וצ ןַײא םיא טיג זע;
 ,םילשמ רֿפס ,"זיוא רדיװ ןרדנא ןעד וצ 'נוא -

 ןַײא ךַײלג םיא גניג זע; :ב/דל ,1686 מדפ8

 ינוא, .ב/אנ ,ןטרַאד ,;"ןַײװ סַאפ ןייא .ןיא זַא



 ןייגנַײא

 ןוא ןעגנַאגעגנַײא ייז ןענַײז רעטרעװ ערעזד

 ,"ןרָאלרַאֿפ ךודיש םעד וצ קשח םעד ןּבָאה יז

 ךיז טרעװ רעד ןזעל טעװ ןנירד רעװ, .פי
 ,"ןַײא ןייג םיא טעװ םימש-תארי ןוא ןַײז חמׂשמ
 עשראו ,ןרהא חצמ רֿפס ,שבירטמ ןרהא י'יר

 ,ג"רּת

 .געװ (ןגנַאל) קיטש ַא ןייגכרוד .וזוקַא 4
 -נַאגעג זיא ןֿבל עז ןוא םוק; .געװ ןגנַאל א יא

 ןעגנאגעגנַיײא זיא ֿבקעי סָאװ גָאט ןייא ןיא ןעג

 .א/דמ ,2צנ ,"געט ןּביז ןיא

 -נָא םַײּב ןַײז .(טַײצ ןגעוו) ךיז ןּבײהנָא .9
 "ייה רעד ןעװ, .עא ֿבוט'םוי ,תּבש ןופ ןעמוק

 ןא חישמ טפַײרגיּב אד ,ןיא טייג תּבש גיל

 ,"גנַאזיג ןייא ןא איז ןּביה אד ,גניר ריֿפ יד

 ,ןגה רֿפס לּכ יֿפּב ארבנה אּבה םלוע רפס

 ,..טַײצ איד ןׂשיװ טינ ןאק, ,1659 טשמַא

 ראירפ ...רע זומ ...טיג ןַײא תּבש ןעװ

 ןמא .ישר ,2 ,ב ,תישארּב ,חט ,ײןכַאמ תּבש

 רעד שאד יא ,תּבש ֿברע םא ןטלַאה תּבש לָאז
 ךארּפש רע. .אׂשת יּכ ,הניאצ ,"טיג ןַײא תּבש

 ,"ןיגנגיג ןַײא ראו טכנ איד זד העשֹּב םיא וצ |

 וי רעד ןעװ ןַײז ןייר לָאז רע .ד/ול ,וצנ

 ןונחּת טינ טגאז ןמ, .ג/גנ ,חע ,ײטיג ןַײא ֿבוט

 שדח שאר ןעװ ,שדח שאר ֿברֶע םא החנמ וצ

 .א/י ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,ײטיג ןַײא

 ַא ןרעװ .עא טֿפעשעג א ןריֿפ ןּבײהנָא .0
 -יילק רעד, .גנומענרעטנוא ,רחסמ ַא ןיא ףּתוש
 וקנַאק טינ םענעי טימ רָאג ןעק ןרחוס} רענ

 ,טפעשעג א ןיא ןַײא טייג רֶע זַא ןוא ןריר

 ,1867 ,מק ,זרא ,"רערעַײט ןיוש םיא טסָאק |

 יקסל ןַא ןיא יא טשינ ליוו שטנעמ רעד, .30 א

 קזיה ןּבָאה טעװ רע זַא דחּפ טָאה רע לַײװ

 טימ טייג רֿבח ןַײז זַא ןֿפואּב רָאנ טלעג ןופ

 יוקיל ,גנילרעפש .י .א ,"תופּתושּב ןַײא םיא

 ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וו םיט

 .סעּפע ןיא ןקילײטַאּב(טימ) ךיז ןּבײהנָא 4
 עג סָאד ריא טָאה --, .תוּכיװ א ןיא יא -

 ךיא ייג םעד ןיא -- ?ןעמעװ ןוֿפ . .. ?טרעה

 טרעוװ ןלגייפ יד =} עמ , .רָאטַאיעט ,ײןַײא טשינ

 "יש ןיא ןַײא טייג ןעמ| ןוא טנַאקַאּב רעטנענ

 סָאד ןטלַאהרעד וצ ןפלעהרַאֿפ סָאװ םיכוד

 .49 ןאפ ,1882 ,לָאֿפוי ,ײטכעלשעג:לגױֿפ

 ןגעוו) ןעמוקנַײרַא .ןסילֿפנַײרַא ,ןעמוקוצ .8
 ןיג ןַײא לָאז ׂשעע .הסנכה ןעמעננַײא .(טלעג
 ,"טּברע ןַײמ ןׂשיװ לָאז ןמ רדיא ינוא ץנימ ןַײמ

 םיסנרּפהוע .1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 וצ ןגינעי ןעד הנש לּכ תושר ןּבָאה םיבוגהו

 ןַײז ןיגנַאג ןַײא ילאמ תצקמ בוא ןגארֿפּב

 סקנפ' ,"ןריסַאק וצ ןַײא , . .שילשה קלח ידּכ

 רעד ןיא, .ןוש לּביְו ג"צּת ,ילקנור ק"קד להקה
 רעד ןיא ןּבַײרשנַײא ןוֿפ ןעגנאגעגנַײא זיא טַײצ

 תוֿבדנ; .25 אפ ,1863 ,מק ,יּכ"ור 335 . . . הרֿבח

 ןופ ןגער א...ןעגנַאגעגנַײא אקווד ןענַײז

 ,עש ,"ּפעק ערעייז ףיוא ןסָאגעג טָאה תוֿבדנ

 ןַא ןּפעלקסיױא טע'מ, .יםיֿפרׂשנ רעקוועלירתכי

 א ךיז טעװ םלוע רעד ,רעטַאעט ןרַאֿפ שיפַא

 ,"רעסַאװהצמ יװ יא טעװ טלעג ןוא ןָאט זָאל

 טרעװ רע (א =ןַײא טײג לסקעוו אי

 500 ףױא לסקעװ סינולּפ ,טסעז, .טלָאצַאּב

 טסָאה וד שטָאכ ,ןעגנַאגעגנַײא זיא ךעלּברעק
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 סע (3 :"ןריטָארקנַאּב טעװ רע זַא טניימעג

 יד, .פּב +- ,ןלָאצ וצ םיא ןימרעט רעד טמוק

 טלעג ןעמ טמענ ואוו ,יא דלַאּב ןלעװ ןעלסקעוו

 | ,"?ןלָאצַאּב וצ
 ןּבָאה ,ןרעװנָא ,ןרילרַאֿפ .8ּב ןוֿפ ךוּפיה .9

 -עלק טרעװ = ןַײא טייג טפעשעג סָאד .קזיה

 ,ןרק ןַײמ רילרַאֿפ ךיא, ,תוקזיה וצ טריפ ,רענ

 קסע רעד .ןָא ךיא רעװ גָאט ןדעי ,טינ טייג'ס

 דייר ,"רעסַאװ ןיא ץלַאז יװ ןַײא טייג רענַײמ

 .ןוז רעד ףיוא רעטוּפ יװ 'א :ךיוא .(עטיל)

 ,ןעגנאגעגנַײא ליפ רימ ןענַײז ןוֿפרעד . . .,
 ןייק ,ןעװעג טינ ךוּב רעטכער ןייק זיא סע

 ,תרגא רדסמ ,"ןריפ לָאז שטנעמ רעטכער

 .ה"ּפקּת ,אנדארוהו אנליוו

 ינַײא קרַאטש ,ןרעצנַײא (טנוזעג ןגעװ) ,0

 י"נארק ,רעגנוה ןופ) ןרעװ טכַאװשעגּפָא .ןרַאד

 -רעפעג א ןיא ןַײז .(טײקטרעטַאמעגסיױא ,טייק

 .גָאט וצ גָאט ןוֿפ יא .דנַאטשוצ:טנוזעג ןכעל

 ,קיטײװצרַאה ןוֿפ ,תורצ ןופ יא .טכיל א יװ יא

 טייג ץ ר ַא ה סָאד* .טנעה יד רעטנוא שממ יא

 יװ ױזַא טרעװ ,רימ ןיא טרעטיצ = ןַײא רימ

 טייג סָאװ םעד, ,קיטייװ ןוֿפ ןּפמורשעגנַײא

 ,ֿבויא ,יּת ,"רֿבח ןַײז ןוֿפ תונמחר טמוק ןַײא

 ןרָאװעג רענעש גָאט עלַא זיא עקלע, .14 !ו

 עג ןיא ןעגנַאגעגנַײא גָאט עלַא זיא לּפָאק ןוא

 ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טנוז

 ןּבױהעגנָא טָאה ןַאמרעגנוי רעד, ,1887 סעדַא

 ,צֵלֹא ,"גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןייגוצנילא טושּפ

 יז ןיא ליטש, .1865 ענליװ ,םייח תחכוּת

 .עש ,"טכיל ַא יװ טקנַאצעג ,ןעגנַאגעגנַײא

 ַא יװ יא .ןּברַאטש .ןייגסיוא ןצנַאגניא ,1

 טייג ןוויוא ןיא רעַײֿפ סָאד .טניװ ןפיוא טכיל

 טָאה לפוג עטכַײל רעדעפ סָאד זיולּבא .ןַײא

 -נאגעגנַײא זיא שטנעמ א ,ןָאטעג קוצ ַא טכַײל

 סנּבעל ןוֿפ טרעלקעג ּבָאה, .גרעּבזיּב ,"ןעג
 ,שטיװַאר ךלמ ,"ןעגנַאגעגנַײא ןענַײז עכלעוו

 .רעדיל עטעקַאנ

 -קע ןרעהֿפױא ,ןדניװשרַאֿפ .ןייגרעטנוא ,2
 רֿפ זיא םילַא טימ חרק אד י'נוא, .ןריטסיס
 שאד ןא ןגנג ןַײא זלַא זיא אד ,ןרָאװיג ןדנולש

 ,הרוּת-דומלּת יד, .1 ,במ ,םילהּת ,מהס ,"טרוא
 -עלַאּפ ליֿפ ױזַא ןעװעג זיא סע רעכלעװ רעּביא

 ,מק ,"...ןעגנַאגעגנַײא ץנַאג זיא .. .ןקימ

 'א ןזָאל לָאז עמ רשוי א זיא; ,48 ןאד ,8

 ןכיללגסריא טָאה סָאװ ,טלַאטשנַא עכעלצונ ַאזַא

 ,ןַײא טייג'ס ---ש .1 א ,1885 ,לָאֿפוי ,"?טשינ

 "שידיי'ס --.?ןַײא טייג סָאװ ---!ןַײא טייג'ס

 .מ .י ,"ֿביײח ולּכ רָאג ןיוש טרעװ רשפא .טייק
 ,1923 עשרַאװ ,סּביוא-תּבש ,ןַאמיינ

 ןפמורשעגנַײא ,ןֿפױלנַײא (ףָאטש ןגעװ) 8
 זיא לדמעה עקיליּב סָאד .ךיז ןעלצנַײא .ןרעוו

 ךַאז ענעלָאװ א, .ןשַאװ ןכָאנ ןעגנַאגעגנַײא

 סע .רעסַאװ סייה ןיא ןשַאװ טינ ןעמ רָאט

 .ןַײֿפ ץנג ךיוא רימ ןַײז רדַײנש יד, ."'א טעװ

 דוד ,"ןַײא רֹׂשֲאװ ןיא טיג ךוט זד ןיגאז איז

 ׂשקרעװ דנה יד ןוֿפ ךיל ןיש ןייא ,סוקיזומ

 ,לסעק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא; .ןו שֿפו 1775 ,'טייל
 ,אריפש .ש ,"ןעגנַאגעגנַײא רעדיילק יד טימ

 ,1900 עשרא ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק

 (יַאנּת א וצ) ןעמיטשוצ .ןַײז םיּכסמ ,4

 ןייגנַײא

 יוּב ַא ףיוא ,הרשּפ א ףיוא יא .ןרעװ הוושומ

 'א "א (טיננ רע טעװ םעד ףיוא .תורר

 ףיוא יא ,םַארגָארּפ ַא ףיוא 'א .ךודיש א ףיוא

 ךייו טרעװ רע .ןסימָארּפמָאק עשיגָאלָאעדיא

 טימ ,, ."גנידצלא ףיוא ןַײא טייג ןוא רעטוּפ יו

 סָאד ,"ןַאגעגנַײא ןענעז םירָאסייק יד ןגינעגרַאפ

 ןוא,; ,1939 עװקסָאמ ,רעקלעֿפ יד ןופ גנַאזעג

 'א רעּביל טעװ ןוא ןרעװש ןלעװ טינ טעװ רֶע

 ,עטּבילרעֿפ עטנַאקעּבמוא יד ,להי ,"רשּפ ַא ףיוא

 -פאק א ךַײא ּבעג ךיא ןעװא .1901 עשרַאװ

 ךיז טלָאז ריא ףיורעד 'א ריא טעװ טסילַאט

 נָאלּב ,עש ,"?ןטסנידרַאֿפ עלַא טימ . . . ןלייט
 רעד ףיוא זיא תעגושמ ַא, .| ןרעטש עדנעזד

 טשטַײטעגסױא ןעמ טָאה ,ןלַאֿפעגנָא לדיימ

 ןוֿפ, .ּבלַאק עשַאי ,זיי ,"ךודיש ןפיוא יא ריא

 טינ זיא עטקישעגסיורא טנזױט עכעלטע יד

 ןטַײּב ףיוא 'א לָאז סָאװ רענייא ןייק ןעװעג

 .שוו דש ,זּביא מי ,"הנומא יד

 ַא ןיא ךעלנייװעג ןוא קינַאזרעּפטירד ,9
 ַא ןיא זיולּב טעמּכ וװיטיזָאּפ) ץַאז ןוויטַאגענ

 .ןעמוקַאּבליואװ (טינ) .ןלעֿפעג (טינ) .(ץַאזגערֿפ

 .אחינ ןַײז ,ּביל ןַײז (טינ) .ןּבָאה האנה (טינ)

 טינ ןויטַאד} ם י א טייג טלעװ יד ,ןּבעל סָאד

 ענעקורט סָאד ןַײא טינ ר ימ טייג סע .ןַײא

 טייג'ס ,ןעגניז ךעלעגייפ טרעהעג ּבָאה'כ, .ןסע

 טעװ עּביל ןַײמ ןוֿפ . . .ןַײא טשינרָאג רימ

 ןַײא החמׂש ןייק זיא רימ, .לֿפ ,"ןַײז טשינרָאג

 תליגמ י"ּכי ,"ןראיורט לטייא טראיינ ,ןיגנג

 יטוג ילֲא טנוש ןונ ךיא בוא, ,1703 ,'הֿביא

 זיא ,טאהיג ּבאה םלועּבש דוֿבּכו ןיטנעמיטקַארט

 זיאס ,, 248 ,הג ,"ןיגנג ןיא טינ שילַא ךָאד רימ

 ...ןעמָאלּפ עשירֿפ יד ןעגנַאגעגנַײא טשינ רימ

 דֹּבכִמ ייז טימ ךימ טָאה תיּבה:לעּב רעד סָאװ

 ןיא, .ו רעדניק ידִיי רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"ןעװעג

 טלעג ןגירק טנַאקעג ּבָאה ךיא ןעװ טַײצ רעד

 ,"ןעקנירט ןוא ןסע ןעגנַאגעגנַײא טינ רימ זיא

 רעסעדַא יד ףױא דפסה ,ּבורטֿפלאװ רעּב ןמלז

 ןַײמ) יז םענ ,{טָאגנע .1906 סעדַא ,תונּברק

 ןרַאֿפ טונימ ַא רעוא ןַײד ןיא ףיוא ןהליפּת

 ,טייצ ,"א ריא טעװ טוט רעד ןוא --- טוט

 ליּבוא ׂשע גניג םעד אֿבּב , .'יינש ןפיוא סנטָאש'

 ,ןעגנַאגעגנַײא טכעלש םיא זיא סע =} ןַײא

 דיל ׂשװ םיא ,{ןקיטײװצרַאה טַאהעג טָאה רע
 ,161 ,ךוּביאֿבּב ,"ןרעה ןּביל ןַײז םוא

 -נַײא ,םולשּב ןײגכרודַא .קינָאזרעּפטירד ,0
 יד .'א (טשינ) טעװ סע .ןעגנילעג .ךיז ןּבעג

 זא טסואװעג טוג טָאה רעג .'א טעװ האצמה

 ףיוא ןעד ,'א םיא טעװ ןוט טעװ רע סָאװ ץלַא

 ,"ָאטינ טפוש ןייק ןוא טּפשמ ןייק זיא םיא

 זַא ןעזעג טָאה סחנפ; .28 ןאנ ,1887 ,לָאֿפְוי

 ...רעדיוװ רע טָאה ,ןעגנַאגעגנַײא זיא סע

 ,ןוחא .מ ,"טנוֿפ ףניֿפ עסַאק ןופ ןעמונעגסיורא
 ןזײל טסעװעא .ס"רּת ענליו ,רעגעװש ייװצ יד

 'א טשינ רימ טעװ סע םָאֹּב ,רעטעּפש טשרע

 .עלעשטנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"הרּבסה ןַײמ

 ,ןעמענַאּב וצ) ןעמוקנָא .קינָאזרעּפטירד ,
 טינ ןענרעל סָאד ןיא ריא, ,(ןייטשרַאפ וצ

 ינוא, .(ןקז א ןופ) דייר ,=ןעגנַאגעגנַײא גנירג

 רעװש ןויטַאד ,ןהשמ =| השמ ׂשע ׂשד םורד

 םעד ןופ רועיש ןעד ןיטש רו וצ גניג ןַײא



 ךיז ןייגנַײא

 םעד טימ ןזַײװ טָאג שמיא ראו אז ,דלומ

 .ישר ,ב/בי ,תומש ,חט ,ירגניו

 ,ךיז ןטערטנַײא .װֿפד + -- ךיז ןייגניײא
 ןגעו) סיֿפ יד ףיוא ןגָארט וצ רעמעװקַאּב ןרעוו

 "נייא ךיז (ןּבָאה) ןענַײז לװיטש יד ,(ַאא ךיש

 .ןעגנאגעג

 .שינע- .ץכע-

 טמוק סע רעװ .1 .ס' ,רעד -- רעייגנַײא
 ,דנַײרֿפזױה ,סנכנו אצוי .ּבוטש ןיא ןַײרַא טֿפָא

 ַײב 'א רעטנעַאנ א רָאג זיא רע, .טסַאגמַאטש

 ריא, .קנעש ןיא 'א ןַא ."ּבוטש ןיא זדנוא

 רעייז ס'א ןוא טַײלזױה ערעַײא עלַא טנעק

 סיֿפ ןייק טינ טעז עמ, .עלעקרעס ,טע ,"טוג

 ,דנַײרפ"עטוג ,עטנַאקַאּב ,'א עקידרע;רפ ןופ

 רָאי סקעז, .המלש ,סוממ ,"רעטיּב-ֿבוט-םוי-טוג

 ןיא יא רעכעלגעטגָאט א טעמּכ ןעוועג ךיא ןיּב

 -עט עשידוי סָאד ןוא ץרפ ,קומ ,"ויוה סעצרפ

 ןַײמ ןיא 'א ןא ןרָאװעג זיא'ר טניז, .רעטַא

 -ןצוצ הכמ א וצ יװ ןעװעג רע ןיא ,ּבוטש
 .םֹּת לּפמיג ,שַאּב ,"ןגייל

 ןוֿפ שטנעמ רעטנעָאנ .רעגנעהנָא ,דיסח .2

 םַײּב יא ןַא .ןיּבר םַײּב יא ןַא .לודג םדָא ןַא

 -לַאשטַאנ ַײּב ,רָאטַאנרעּבוג םַײּב יא ןַא .ץירּפ

 ןַא ןַײז וצ היכז יד טַאהעג טָאה . . ., .עווטס

 .ןטכישעג 'טסקלַאפ ,ץרפ ,"םייח-חרוא םִַײּב 'א

 ןַא םיא ַײּב ךָאד ןיּב ךיא !רענילרַאק רעד;

 .טַײצ-םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"בושח קיטש ַא ,א

 ןוא ןַײרַא טשימעצ ןֿפױל 'א ןוא םיׂשמש,

 ןעװעג ןענעז ייז, .יֿבוט לזמ' ,סַײװ ,"סױרַא

 .לרעּפ ,זיי ,"תונמלַא-סניפערג עטלַא ַײּב יא לָאמַא

 "א עלַא רַאֿפ , .רעמוקנַײרַא ,רערָאֿפנַײרַא .9
 רעש יאּב| טָאטש ןַײז ןופ רעיױט םעד ןיא

 -- יירע- .10 ,גכ ,תישארּב ,יּת ,"ןוריע

 ."?יא ןַײז ןוֿפ רוטּפ ןעמ טרעװ יוומ

 נװ .1 .סי ,עק- .ס ,יד -- ןױרעײגנַײא
 -סיוא ןַא זיא יא ןַא, .װֿפד +- ,רעײגנַײא רַאֿפ

 װש ,ײעקרעגָארטסױרַא ןַא זיא עקיא ןַא ,רעגנערּב

 ;סיוא ךיז ןעמ טגנערּב ,דוּביּכ ןעמ טיג יא ןַאְו

 ,ּבוטש ןוֿפ תודוס יד סיוא טלייצרעד עקיא ןַא

 ןעועג זיא עמַאמ ןַײמ , .ןתוליכר טריֿפרַאפ
 עלעסָאי ,עש ,"ןייא עטפָא ןַא עּבָאּב רעַײא ַײּב

 ןרָאװעג זיא ענסַא יװ םעדכָאנ טשרעע .ײװַאלָאס

 טכַארטַאּב ןיוש יז זיא ,זיוה ...ןיא ןיא ןַא

 ,31 ע 1963 .זמט ,גח ,"הלּכ ןַײז יו ןרָאװעג

 ןוא טֿפָא טמוק סָאװ ןירעֿפױקרַאֿפ צעּפס ,2
 -רעלַא; .ןַײרַא ּבוטש ןיא הרוחס ריא טגנערּב
 ןּבָאה סָאװ ,סעק'א ענעפורעג-ױזַא ,סענעדַיי ייל

 טימ ,תוֿפֹוע טימ ןשיוק עלופ טגנערּבעגנַײרַא

 -נַא ןוא ןגרַאװנסע ענעדיײשרַאֿפ טימ ,סקיכלימ

 וליֿפַא, .וו ןליוּפ ,טיי ,"ןֿבוט-לּכ רעשזדָאל ערעד

 ,ליי ,"ךיוא ןענרעל סעכעדעס יד טימ סעק'א יד

 יד האל, .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ טױט טינ

 יה ןיא ןיא ןַא סעּפע ךָאד זיא ןירעקיכלימ

 ןיא ךיק יד; .ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ ,"רעז

 ןוא סעקרַאיניגַארטס ,סניײא טימ לופ ןעװעג

 ,'ץנימ לסוי 'ר' ,יקסװַאשרַאװ .י ,"סנירעֿפלעהוצ

 'בוטש רעד ןיא טפלעה סָאװ יורֿפ עשידִיי ,9
 ןוֿפ רָאנ ,טסניד עקידנעטש ַא יװ טינ טעּברַא

 טַאהעג ןאד ןּבָאה רימ ןעד, .טַײצ וצ טַײצ

 עמערָא ענייא טסייה סָאד) עק'א ענייא רונ
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 טשאװ ,רעסאװ ,ץלָאה ןָא טגָארט סָאװ יורפ

 עמ, .דמא ,"סעֿפעג טרעַײש ,עגָאלדָאּפ יד

 דניק א ןעמ לָאז יצ ,רעירֿפ סָאװ טינ טסייוו

 ,ןּבעג דומילי-רכׂש דמלמ םעד יצ ,ןֿפױק לכיש א
 ,סומלַאק ,ײןלָאצַאּב טערג םעד רַאפ ןייא רעד יצ

 ,.1882 עשראוו ,תירּב רענעטלעז

 עֿבט יד טָאה) זיא סָאװ .ידַא -- שירעייגנײא
 ןוּבשח ןרָאלק ןייק, .(ןיורעיײגנַײא ןַא (ןופ

 סענעדִיי ע'א יד טשינ טסואוועג טשינ ןּבָאה
 .װ ןליוּפ ,טיי ,"ּבַײװ סלקעי-םייח 'ר טשינ ןוא

 ;89 ,טדליגעגי- ,ןַײא דליג .ורט -- ןדליגנַײא
 ,ןגײלַאּב .1 .ןדלָאנ-- :ךיוא ,ןטליג;-
 'א .דלָאג טימ ןעלמערמורַא רעדָא ןענצרעּביא

 טימ ןּברַאֿפנַײא ,2 ,רֿפס ןוֿפ דנוּבנַײא םעד
 -ליִגּפָא .0 .ןעמער-רעדליּב יד יא .,רילָאק-דלָאג
 לעװ ,יא ךימ לָאז עמ, .טלעג ךס א ןּבעג ,ןט

 ."(ןקעמשנַײרַא טינ ייז וצ) ןָאט טינ סָאד ךיא

 יא .1 ,ןסָאגעג'- ,ןַײא סיג .וורט -- ןֿפינגײע
 'א .רעלעט ןיא ּפוז 'א .סעּפע ןיא ןסיגנַײר

 'א .רַאװַאמַאס ןופ ייט 'א .,ּפָאט ןיא רעסַאװ

 ךלָאג 'א* .םערופ א ןיא לאטעמ םענעזָאלעצ
 -ילט טימ ןּפָאטש = ןַײרַא זדלַאה ןיא (טנַאמש)

 טרּבלעז לָאז תיּבה:לעּב רעד ןוא , .םילכאמ ערע

 םוגּפ טינ זאד ןַײװ רּביא ןשנעּב וצ ןסיג ןַײא
 ןעד םיא טסיג איז 'נוא, ,ב/טז ,וטל ,"זיא
 ןיא זַא ןייא ךַײלג םיא גניג זע ,ןַײא סקאיירט

 .ב/אנ ,1686 מד99 ,םילשמ רֿפס ,ײןַײװ סַאפ ןייא

 לסיּבַא ןמ רעהג הלדֿבה וצ טסיג ןַײא ןמ ןעוו,

 ,חע ,"הכרּב ןמיס זיא שאד .ןסיג וצ רּביא

 ,ם'ע רוֿפ-סיגנַײא .ג/טמ
 ןַײװ סוּכ ןלוֿפ ַא ןּבייהפיוא ,ןסיגראֿפ .2

 עלופ יד טימ ליד םעד יא .ךעטשיט םעד יא ןוא
 ,רעסַאװ סרעמע

 לדנעק ַא טימ .רעסַאװלגענ יא .ןסיגּפָא .9
 -םיוא .4 .רעגניֿפ-ץיּפש יד יא טנַאה ןיא רעסַאװ
 .ןענכוד ןרַאפ םינהּכ יד ןוֿפ טנעה יד 'א .ןסיג
 יז ,סענָאזַאװ יד יא .ןצירּפשַאּב .ןסיגַאּב .2
 .ןרַאדנַײא טינ ןלָאז

 ,ררעטַײש א 'א .רעַײֿפ ַא ןשעלנַײא .0
 ּפוז יד יא .םיקלח ןיא טיײקיסילֿפ ןלייטנַײא ./
 -ָארט יא ,ןצירּפשנַײא .8 .סעיצרָאּפ עכַײלג ןיא
 .הנּתשה טימ ןצענַאּב 9 ,ןגיוא יד ןיא סנּפ
 ,טנַאװעגטעּב סָאד 'א

 ךיז יא .ייט זָאלג א ךיז 'א -- ךיז טימ

 ,ףָאלש ןיא

 ,ןיײ) רער .שינע/ .ץכע- .גנז
 ,ײרע- .(עק-
 -פיגעג'-- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטֿפיגנַײא

 'א .ןעמסרַאֿפ זַײװלײט .ןעמסנַײא .1 .טקיט
 יד 'א .םס סעזָאד עניילק טימ ץנירּפ םעד
 ןרימשנַײא .2 .ןזַאג עקיטפיג טימ רעֿפסָאמטַא
 ןפַאש ,28 .לַײֿפ ,זיּפש ,לכיט א יא .םס טימ
 ןּבַײרש ,ןדער .ןצעהפיוא ,ןתקולחמ עפרַאש

 ,האנׂש טימ הֿביֿבס עצנַאג יד יא .זייּב רעייז
 .תומה-םס טימ טרָאװ רעדעי יא

 .2נ- ,ןגָאמ םעד ךיז יא -- ך יז טימ

 ַאלגעג'- ,ןַײא ריז  .ורט -- ןריזַאלננַײא
 ,6- ןזײלגנַײא וזד .טריז

 ,טזָאלגעג- ,ןַײא זָאלג .װרט -- ןוָאלגנַײא

 ןרעדילגנַײא

 ,ןעמַאר-רעטצנעֿפ ןיא ןּבױש ןלעטשנַײרַא .1
 ףיוא רעטצנעפילּפָאט יד 'א .עא סענירטיוו
 טעז סָאװ טכיש ַא טימ ןקעדַאּב ,2 .רעטניוו
 -ץוָאלעצ טימ רעכעקעל יד יא .זָאלג יװ סיוא
 ןלעטשנַײרַא 8 .טעקרַאּפ םעד יא .רעקוצ םענ
 ,דליּב ַא יא .זָאלג ןיא

 ,זָאלקורדסױא ןכַאמ .ןרעװילגנַײא .גיֿפ .4
 ערעייז טזָאלגעגנַײא ןּבָאה טליגכַײלג ןוא שואי;

 טימ ןקעדַאּב ,ןרירֿפרַאֿפ .גיֿפ ,0 ."רעמינּפ
 ןוא ךַײט 'א טסָארפ רעד טעװ דלַאּב, .זַײא
 ,גנו .."עקשטיר

 -ַאלגעג -- ,ןַײא קיט- ,ורט -- ןקיטַאלגנײא
 א יא ,(קױטַאלג (לסיּב ַא) ןכַאמ .1 .טקיט
 בלא ,2 .עא ךעלַײל ,ךעטשיט ןטשטיינקעצ
 -ינייו ןּבָאה לָאז סע ןכַאמ .ןסערּפנַײא ,ןקירד

 .הנ|- .ײסָאש םעד יא .ןעגנוּביײהסױרַא רעק

 -עגי- ,ןַײא ץנַאלג .װרט -- ןצנַאלגנַײא
 -וקַאּב לָאזס ןצוּפנַײא ,ןרעײשנַײא .טצנַאלג
 יד 'א .ןעזסיוא ןקידנענַײש ,ןקיצנאלג א ןעמ
 ענעשעמ יד 'א .ןעלרעּפ ייז ןוֿפ לָאז'ס ,ךיש

 רָאה יד 'א .דלָאג יװ ןעשטשילּב ןלָאז ייז ,ּפענק

 ,שינע- .גנ/ .עדַאמָאּפ טימ

 ךיז ,ןַײא ךיז ץָאלג .וטוא -- ךיז ןצָאלגנַײא
 ןגיוא ערַאטש טימ ךיז ןקוקנַײא .טצָאלגעג י+
 ץלג ייװצ טימ ןצעמע ןיא ךיז יא .(ןקילּב)
 ,ןגיוא ענרעז

 ,טנַאירַאװניא ,וויטַאקידערּפ ,ידַא -- ש'ָאלגנַײא
 ןוא װעקטרַאשט ,לקַאל .ש'ָאלנניא 9
 רעד .טציהעצ ,טמַאלֿפרַאֿפ ?22 .גמ ,'גמוא
 לּבַײװ'ס .רוטַארעּפמעט טָאה רֶע = 'א זיא הלוח
 -ריֿפ רעד, .טכָאקעצ ,טציהעצ .ריא = יא זיא
 ןרָאװעג ,טנַײשעגפיוא טָאה םינּפ רעיוז סניטש
 ,חיישּת ה"ר ,קיא ,רעלסער .3 ,יי'א

 -- שינעּבולגנייא ,,ךיז ןבױלגנַײא
 ,שינעּבײלגנַײא ,ךיז ןּביילגנַײא +-

 .קינָאזרעּפטירד ,װטוא -- ךיז ןטסולגנַײא

 (טָאּפש טימ) .טסולגעג-- ךיז ,ןַײא ךיז טסולג

 -ניײא םיא ךיז טָאה'ס .סעּפע וצ קשח ןעמוקַאּב
 ,למיה ןופ לרעלעט סָאד טסולגעג

 טָאה סָאװ סָאד .רע- ,(רעד) סָאד -- דילננייא
 קורדסיוא רעשיאַארּבעגלַא ,1  .דילג ןייא רָאנ
 רעדָא רוּביח טינ זיא טקַא רעטצעל ןַײז סָאװ

 ןיא ,קורדסיוא רעשיאַארּבעגלַא ןַא; .רוסיח

 גנונעדרָא רעד טיול טקַא רעטצעל רעד ןכלעוו

 הגרדמ ַא ןיא ןּבייהרעד ,קוליח ,לֿפּכ זיא

 דַלָאג .א ,י'א טסייה לצרָאװ א ןעיצסױרַא רעדָא
 װָאקינשַאּפַאש .נ} זּביא שטיװָאניּפרַאק .י ,ןייטש
 עשיַארּבעגלַא ןוֿפ גנולמַאז ,{װָאצלַאװ .ק .נ ןוא

 ,דילגייווצ -- 4+ ס .1934 קסנימ .וסעּבַאגֿפױא

 .'א זיא -- (4+ ס) ס רעּבָא
 -ָארּפ ,עירָאזוֿפניא ,םייח-לעּב רעטסטושּפ 2

 ,דילג ןייא רָאנ טגָאמרַאפ סָאװ (ןואָאזָאט

 -סיוא רעשיטַאמעטַאמ רעקייא ןַא .ידַא -- קיד
 .םייח-ילעּב עקייא .קורד

 -ילגעג-- ,ןַײא רע .װרט -- ןרעדילגנַײא
 ((טימ) ַא יװ ןעמעננַײרַא ,ןסילשנַײא .טרעד

 -רעטנוא ,ויטקעלָאק) עּפורג א ןופ לייט ,דילג

 ויטארעּפָאָאק ,ןײארַאֿפ א ןיא 'א ,(עא גנומענ
 ןעוועג זיא עּבַאגפיוא ריא . . . עיסימָאק א, .עא



 ןרעווילגנַייא

 -טֿפַאשטריװ ןיא . . . עכעלטנגוי ןרעדילגוצנַײא

 .ָאטעג רעשזדָאל ,קנורט היעשי ,"ןּבעל ןכעל

 יד ןופ ןטעּברַא עלַא ןיא טעּברַאקיטש יד יא;

 ,יקסניּפרַאק .װ ,זּביא רָאטנַאק .א ,"ןוויטקעלָאק

 יד/ 4 עװקסָאמ ,םזינינעל ןגעװ ןסעומש

 עריא . . . עיגָאלָאכיסּפ עלַאטנעמירעּפסקע עצנַאג

 -נַײא ןענעק ןלָאז ןעגנוכיירגרעד עקידקפסנָא
 -לוק ןופ גנושרָאֿפ רעד ןיא ןרעװ טרעדילגעג

 לקניװא .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"רוט
 ,דמַאז לשירק א יװ ףיוא ךימ םענ ,ןַײא ךימ

 .א ,"ןּבעװעגנייטש ענַײד ןיא ןַײא ךימ רעדילג

 ,41 ןט ,קג ,רעשטַאימוש

 -ץגלַא םעד ןיא 'א ןײלַא ךיז, -- ךיז טימ

 ןוא טריטסיסקע סע סָאװ םעד ןוֿפ םַאר םעניימ

 ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"טעשעג

 ...יד רוטנעגַא עשידִיי יד טכַאמ, -- גנו-

 ,"םילוע עַײנ ןוֿפ (הטילק) 'א עטסוװיטקודָארּפ

 ,21 א 1964 ,זמט ,ןילביר .מ

 .טרעוילגעג-- ,ןַײא רע -- ןרעווילגניַײא
 ייסילפ (עטכידעג) א זַא ןעגנערּברעד -- וורט

 ןדילָאס(-ּבלַאה) ַא ןיא ןייגרעּביא לָאז טייק

 'א .אשטעּפ יא ,ץלַאמש ,רעטוּפ יא .דנאטשוצ

 ,לַאטעמ םענעצלָאמשעצ יא .'עלעשז

 -ילֿפ ןוֿפ טֿפַאשנגיײא ןרילרַאֿפ ,1 -- חטוא
 -קנוֿפ ןלַאמרָאנ ןוֿפ ,טײקיגעװַאּב ןוֿפ ,טייקיס

 םענופ ןַײא ןרעוװילג סיֿפ ןוא טנעה .ןרינָאיצ

 סָאד טרעװילג קערש ןוֿפ ,טסָארֿפ ןקיסַײּב
 ,עקימייל ךעלּביטש, .ןרעדָא יד ןיא ןַײא טולּב

 ,סייהפַאנק השמ ,ײןַײא ָאד ןרעװילג ,עטלעגרַאפ

 .112--110 שש ,רעטעלּב 'רעטיל 'רטסוליא

 צג ןרעװ .ןרעװ טמוטשטנַא ,ןרעװ ליטש .2

 יד ןוֿפ 'א .ץלַאז קיטש ַא יװ יא .טֿפעלּפ
 ןדעי ןרילרַאֿפ ןוא ןעגנוּבעלרעּביא עשיגַארט

 וצ ךיז ןרעהֿפױא .8 .םורַא םוצ סערעטניא
 ,""א ןעמונעג טָאה טנַאלַאט ןַײז, .ןעלקיװטנַא

 .14 א 1966 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ

 ךיז טָאה טר'עזעד רעד יצ עז, -- ךיז טימ

 ,(י"נ) דיר ,"טרעווילגעגנַײא ןיוש

 -עג-+ ,ןַײא שטילג .ורט -- ןשטילגנַײא
 -רַאֿפ סָאד 'א .קישטילג ןכַאמ .1 .טשטילג
 -רעל .2  .ּפָארַא-גרַאּב םעד 'א .לגרעּב עטיינש

 ןצעמע ןשטילג ,ןריֿפ .ןשטילג ךיז ןצעמע ןענ

 א ףיוא גרַאװניײלק סָאד יא .שטילג א רעּביא

 ,טשטילגעגנַײא ךַײא ּבָאה ךיא , .שטילג ןשירפ

 ףיוא ןרָאֿפנַײא .90 ,"ןיילַא ךיז טשטילג טציא
 .עלעטילש עַײנ סָאד יא .שטילג א

 ןגעװַאּב .1 .וֿפז + -- ךיז ןשטילגנַײא
 ןייג ,ןלַאֿפמוא ןוא טרָא קישטילג ַא רעּביא ךיז

 ךיוא .ךיז יא ןוא עגָאלדָאּפ רעסַאנ ,זַײא רעּביא

 ,רעֿפטנע ןשיטַאמָאלּפיד א ַײּב ךיז יא .יפ

 רענערױרֿפרַאֿפ רעד .(רע)קישטילג ןרעװ 2
 ןרָאװעג ןוא טשטילגעגנַײא ךיז טָאה וואטס

 ,ךיז ןשטילגנַײרַא .8 .לגיּפש א יװ טַאלג
 -ילג ךרוד רעדָא סרעשטילג ףיוא ןעמוקנַײרַא

 .ןַײרַא ףיוה ןיא סַאג ןופ ךיז יא .ךיז ןשט

 ךיז יא .טייהרעטקרעמַאּבמוא ןעמוקנַײרַא 4

 -ַא ,ס .ןקרעמַאּב טינ לָאז רענייק ,ּבוטש ןיא

 ךיז יא .קיטש-דמש ,הפינח ךרוד ךיז ןגירקנַײר

 -אמ רעצנַאג א ןרעװ ןוא עטילע רעד ןשיװצ

 טֿפַאשּביל ,יורטוצ סנצעמע ןעניוועג ,0/ .רעכ |
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 רעטכָאט סדיגנ םַײּב ךיז יא .גנוגנערטשנָא ןָא

 -טינ ךיז ןריֿפוצֿפױא ןּבײהנָא :{ .ןצרַאה ןיא

 טימ ךיז ןּפעלשמורַא ןוא ךיז 'א .קידנעטשנָא

 ריא ףיוא טגָאז עמ ,, .ןעניושרַאּפ עקיטכעדרַאֿפ

 רעלעדייא -- "טשטילגעגנַײא ךיז טָאה יז זַא

 .ענעלַאפעג ַא זיא יז :יוו

 ,ןַײא ךיז ּביײלג .חטוא -- ךיז ןּבײלגנַײא
 ןיא הנומא ןעמוקַאּב .1 .טּבײלגעג-- ךיז
 'א .ןײלַא טָאג ןיא יװ ךיז 'א .ןצעמע

 (ןצעמע ןיא) ךיז יא ,ריא .הרוּת רעד ןיא יװ ךיז

 .רעטקָאד א ןיא ךיז 'א .טָאג ןשיאיוג ןיא יו

 עגנַײא ךיז ןּבָאה םכש ןופ רענעמ יד ןוא,

 רימ, .26 ,ט ,םיטפוש ,יּת ,"םיא ןיא טּביײלג

 ךיז ןּבײלג ןעמורפ} ענשזָאּבַאנ זַא טפָא ןעעז

 ןוא םורֿפ טינ זיא ןסָאװ} ןַאמ ןכַײר א ןיא ןַײא

 יעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .ּב .מ ,"ןענרעל טינ ןָאק

 הנומא ןעמוקַאּב ,2 1887 עשרַאװ ,וו טַײצ ער
 ךיז יא (טרעװ טינ סע זיא סָאװ) סעּפע ןיא

 עקסּבַאּב ןיא ךיז 'א .תולוגס יײלרעלּכ ןיא

 סָאד וא ןעזעג סָאד ריא טָאה ואוו, ,תואופר

 טָאה ריא סָאװ ,ןּבירשעג ץעגרע ןייטש לָאז
 ןםלוע-תיּב ןפיוא| הּפוח א זַא טּבײלגעגנַײא ךיז

 ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,ײןֿפלעה טעװ

 זַא ךיז יא .ךיז ןדערנַײא ,9 .ג"מרּת עשרַאװ
 ןייק .לסייטש ןופ עטשרעּבייא סָאד זיא ןעמ

 עכלעזַא 'א טזָאלעג טינ ךיז טלָאװ רענעייל

 ,17 וו 1956 ,קיא ,גי ,"ךייר-םולח

 ייילגנַײא וזז .ן ,סָאד -- ץכעּביײלגנַײא
 ןופ יא שירַאנ ַא .לוטיּב רעמ טימ רָאנ ,שינעּב

 ,ןשטנעמ עװיטימירּפ

 סעצַארּפ .1 .ן ,(יד) סָאד--שינעּבײלגנַײא
 ןיא סָאד .ךיז ןּביײלגנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא
 -ףושיּכ ,םידש ןיא יא .ןַײא ךיז טּביײלג עמ סָאװ
 גַײװצ םוש ןייק ןיא, .ךעלעטערש ,סנירעכַאמ
 רימ ןֿפערט טֿפַאשנסיװ רעשיניצידעמ רעד ןוֿפ
 ןוא ןץ'א ,ןלײטרוארָאֿפ לָאצ עסיורג אזַא טינ

 ,"ץירטַאידעּפ ןופ טיּבעג ןפיוא יװ סענָאּבאּבאז
 סערעטניא רעד, .8 אפ ,1940 ענליו ,זעגפ

 ,"א זיִּב טרעדינעגּפָארַא ...טָאה םולח םוצ

 ,שינעדערנַײא .2 ....זילַאנַאָאכיסּפ ,זּביא װמ
 .תוחוּכ ענעגייא יד ןיא 'א ןַא .שינעטכַאדּפָא
 -יךייישעמ ןייק טשינ ,'א ןַא ,ןוימד א זיא'ס,
 ,ןײארַאֿפ ירּבַאֿפ יקירטש ,ּבז ,רעגַאה .ּב ,"םדָא

 'א ,תועט ןיא טריפעגנַײרא ןּבָאהש .1961 א"ּב

 ,2 ,אצווו לּבִיי ,"טייקינעּפשרעדיװ ןוא

 װזד .לָאענ .ןע  ,סָאד -- יירעּביײלגנײא
 -יטקיט הקֿברש .שינעּבײלגנַײא ,ץכעּבײלגנַײא
 "רעד טדנעװעג ךיוא ןענַײז דייר-רסומ ןסרענ
 ,"א ןגעק ייז יז טנרָאװ ֿפגַא ;ןעױרֿפ וצ רקיע
 ,295 ,שו דש ,זּביא קז

 זיא סָאװ .לֵאענ .ידַא -- שירעּכײלגנַײא
 ןַא סױרַא טֿפור סָאװ ,ןּבײלגוצנַײא ךיז טגיינעג
 .טלעו ןופ ןטנעמעלע עיא יד, .שינעּבײלגנַײא
 .שרעה ןַאמּביל ,"םענַאּב

 ןּבײלגנַײא וזד .לֵאענ -- ךיז ןרעּבײלגנַײא
 .(רעשיטַאֿפמע סע ןכַאמ וצ וּורּפ ַא טימ) ךיז

 ,"רעדנואוו עלעּביױטש םעד ןיא יא ךיז לעוװ'כ,
 ןטַאש סנטַאט םעד ,גי

 ,טזיילגעג'- ,ןַײא זיילג .ורט -- ןזיילגנַײא

 ןטעלגנַײא

 ,.רעטניװ ףיוא רעטצנעֿפ יד 'א ,ןזָאלגנַײא 1
 יא .ןענערּבנַײא ןוא רוזַאלג טימ ןרימשנַײא 2
 (ףיוא) ןיא ךיז יא -- ךיז טימ .ּפעט ענעדרע
 .קילּב ןרַאטש א טימ ןקוק גנאל = ןצעמע

 ,שינע-

 ,טיילגעג-- ,ןַײא טיילג .ורט -- ןטיילננײא
 ,ךעלעסיש ענעמייל יא .23ב ,ןזיײלגנַײא ווזד

 טכַײלגעג'- ,ןַײא ךַײלג .ורט -- ןכַײלגנַײא
 רעקינײװ ,רעכַײלג ןכַאמ .1 .(ןכילגעגי--)
 יא .ךעלגַײװצ ענעגיוּבעצ יד 'א ,טמירקעגסיוא
 .ךיילק ןוֿפ דנַאר א 'א .עלעמייּב עגנוי סָאד
 .רישכמ ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ךַײלג ןכַאמ .2
 ןוֿפ רענייצ יד 'א .סעּבַאטש ענעלַאטעמ יד יא
 ןטישרַאֿפ .רעטַאלג ןכַאמ .9 .דָאר-ןישַאמ ַא
 "רע עקידלגרעּב יד ןדַײנשּפַארַא ,ךעלּבירג יד

 .געװ םעד יא ןוא רעט
 סע ,תוריכׂש יד יא .ןכַײלגסױא לייט םוצ 4

 דיישרעטנוא רעסיורג וצ ןייק ןַײז טינ לָאז
 ןעמוק ,םידדצ עדייּב יא .ןטלַאהעג יד ןשיװצ

 רערעדעי סָאװ םיקלח יד 'א .הרשּפ א וצ

 'א .ךַײלגרַאֿפ ַא ןכַאמ .ןכַײלגוצ ,0 .טגירק
 | ,םעדיוּב וצ ץָאלק

 -ַאמ ענעדײשרַאֿפ ייווצ זַא ןכַאמ (טָאמ) 0
 ללכּב ןקורדסיוא רעדָא ןעלמרָאֿפ עשיטאמעט

 ץלַא ןקירדסיוא .ךעלנע לייט םוצ ןרעװ ןלָאז

 ,למרָאפ יד יא ןוא ןסוניסָאק ןיא

 עג טָאה ןוז רערעטלע רעד, -- ךיז טימ

 "ניי רעד טָאה ךָאנרעד רעּבָא ,רעמ ךס א טנעק
 ."םיא טימ ןכילגעגנַײא ךיז רערעג

 טַארַאּפַא :ךיוא -- רעה .שינע- .גנוז
 ןַײא טכַײלג סָאװ

 -- ורט .טילגעג-- ,ןַײא ילג -- ןעִילגנַײא
 םוצ ןזַײא קיטש ַא יא .ןעילג ןזיּב ןציהנַײא 1
 'א .חסּפ ףיוא ןרשּכ םַײּב ןַאֿפ א יא .ןדימש

 'א .ןצײהנָא קרַאטש .2 .ןרשּכ םוצ רענייטש
 ןיא ןרעװ טלגערּפעצ לָאז עמ זַא ,ןוויוא םעד
 (עא תויתוא) םינמיס ןענערּבנַײא 9 .ּבוטש
 -דנעהנסקָא ַײּב) תומהּב ַײּב עא לעֿפ רעד ףיוא

 -אקסע ןופ רעמונ םעד יא ,(עא רעטילימ ,רעל

 .ןצעהנָא 4 .דרעֿפ יד ןוֿפ ןטניה ןֿפיוא ןָארד
 - ,רעפסָאמטַא יד יא .טנגוי יד יא

 רוטַארעּפמעט עכיוה א ןעמוקאּב -- וטוא
 יװ 'א ןוא ןליקרַאֿפ ךיז .טייקנארק א תעּב

 .ןקָאּפ ףיוא
 ןצרַאה סנצעמע ןיא ךיז יא -- ןיז טימ

 ןַײמ ןיא טילגעגנַײא ךיז טָאה קיטייװ רעד;
 .שינע- .,גנוא- ."המשנ

 -- װרט ,טקילגעג-- ,ןַײא קילג -- ןקילגנַײא
 ,קילג ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא ןעגנערּבנַײרַא ,ןקילגַאּב
 ענַײד טינ ףרַאד ךיא ,ןַײא טינ ךימ קילג;
 ןּבָאה .ןקילגּפָא -- ֿפמוא ,װטוא ."תובוט

 ןיא סָאד זַא טסניימ ודע .קילג ,לזמ ,החלצה

 -עגניײא טושּפ םיא טָאה סע ?המכח ןַײז ןעוװעג
 ,"טקילג

 .ןזיילגנַײא ,ןזָאלגנַײא וזד -- ןזעלגנַײא

 ,ןקיטַאלגנַײא +- -- ןקיטעלגנַײא

 ,טעלגעג'- ,ןַײא טעלג .חרט -- ןטעלגנַײא
 רעטוּפ יד יא .רעטַאלג רעדָא טַאלג ןכַאמ .1

 רעד ףיוא ענּפַאװ יד 'א .עצינעלסַאמ רעד ןיא



 ןענעבנגנַײא

 'א .גנונעדרַא רעלופ ןיא ןעגנערּב ,2 .טנַאװ
 -עּבנַײא .גיֿפ .ןעגניז לָאז'ס ,טנאועגטעב סָאד

 -רַאּבנַײא ,ןגיילנַײא ,9 ,ליטס םעד 'א .ןרעס
 ץענ ַא טימ ,רעסַאװ טימ רָאה יד יא .ןטש

 א טימ ,טנאה רעד טימ דרָאּב יד יא .(עקטעס)

 א ןופ ןציּפש יד 'א .ןסערפנַײא ,4 .למעק
 ַא יא ,ןליטשנַײא ,ןקיאורנַײא .9 .רענלָאק
 -נַײא .0 .סעּכ סמענעי יא .ךוסכס א ,הקולחמ
 טימ רעדָא רעגניפ ץיּפש יד טימ ןריפ ,ןעלטרעצ

 'א .ןטּבילעג א 'א .ןצעמע רעּביא טנַאה רעד

 ,עלעּפעק סדניק םעד

 ,שינע .ץכע- .ךיז טימ

 עֿבנג .ורט ןןענעװנַאג ...| -- ןענעבנגנַײא
 .תוֿבינג ךרוד ןגירקנַײרא .טעבנגעג'- ,ןַײא

 ןענעֿבנגנַײרַא -- ךיז טימ .גרַאװרעּבליז יא

 טסַאּפ'ס סָאװ סניוזַא הקיּתשּב סעּפע ןָאטּפָא .ךיז

 ךיז יא .טײהרענעֿפָא ןָאט וצ טינ ךיז (טניול)

 ,ּבַײװ סרֿבח םוצ

 ךיז ,ןַײא ךיז עד- .װטוא -- ךיז ןעדינגנַײא
 א יװ סעּפע ןיא ךיז ןסענַײא .טעדינגעג *

 טעדינג רעיורט רעד .זיול א יװ ךיז יא .(ע)דינג

 -עלדניווש יד ןקיטַײזַאּב; .ץרַאה ןיא ןַײא ךיז

 ףיט ױזַא ךיז ןּבָאה עכלעו ,ןטנעמעלע עשיר

 .פ ,"עירטסודניא ...רעד ןיא טעדינגעגנַײא

 ,15 א 1967 ,שַאֿפ ,ןַאטסנָאק

 טלייצרעד םיא טָאה . . ., .טסגנַא +- -- םגנַײא

 סָאװ ןוז ןַײז ןוֿפ טָאה רע סָאװ ןיסגנַײא יד

 .ט"שעּב יחבש ,"ןלייצרעד וצ טינ

 -עג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- זעגנַײא

 + גייא + ...ץננַײא טימ טינ טניֿפ

 ,םַאטש ןופ תוא ןטשרע םעד

 ,+- ןרעדָאנַײא רַאפ ,ידא -- טרעדָאעגנַײא
 ,"טלמירדעג 'א דרערד ןיא ןּבָאה סָאװ סנזַײא יד;

 ,טייק- .ןזירּפַאק ,געס

 ,+- (ךיז) ןּביאנַײא רַאפ ,ידַא -- טּביאעגנַײא
 טינ לָאז שטנעמ רעד ,טגָאזרַאֿפ ןּבָאה . . .,
 ,"טייקרעיורט טימ ןוא רעטכעלעג טימ יא ןַײז

 ."לרּת ענליו ,רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי .ל .י

 .טייק-

 ,+- ןעלגייאנַײא רַאפ ,ידַא -- טלגײאעגנַײא
 .טייק- .עלעגַײװצ יא ןַא

 ,+- ןענעגייאנַײא רַאּפ ,ידַא -- טננייאעגנַײא
 .טייק- .סנגעמרַאפ עיא

 ,6- ןלײאנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלייאעגנַײא
 ,טייהרע- .ןישַאמ עיא

 ,+- ןֿפמיאנַײא רַאפ ,ידַא -- טפמיאעגנַײא
 1 .רעדניק עיא

 ,+- ןרעקנַאנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעקנאעגנַײא

 ,י"א ןופ ,לארׂשי קלָאֿפ תישארּב, .ןפיש עיא

 -ירּב ןופ ,ףַאשַאּבטלעװ ןופ תישארּב ןיא יא זיא

 .17 א 1965 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה 'רד ,"םלועה-תא
 ,טייק- ,טייהרע-

 ןטעּברַאנַײא רַאפ ,דַא -- טעּברַאעגנַײא
 ליֿפ טעּברַא ןישַאמ עַײנלגָאּפש א, .+ (ךיז)

 .ּבַא 'רד ,י"ןישַאמ ע'א ןַא יװ רעגרע לָאמ

 ךָאנ ןַײז ןעק סָאװ, .1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק

 -רע- .ו ךוּת ,גי ,"ףיוה רעשיּבר ַא יװ רעיא
 ,םייק- .,טייה
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 ןענעדרָאנַײא רַאפ ,ידַא -- טנדוָאקגנַײא
 'א 1878 ןיא טשטַײטראפ דמא| .+- (ךיז)

 זעּב רעגיטַײצנוא רעד ,טעזדנַארַאּפעגנַײא :טימ

 ,גנוניואוו עיא .לָאטיּפש ןיא לײטּפָא רע'א .ןךוז

 ומש ,"הכלהּכו תדּכ קיטכיר 'א זיא לוש יד;

 ,1893 גרעבמעל ,םולשהו תמאה רֿפס ,יאלּפ

 יא עַײנ ַא -- טייקקה .טייהרעי

 ןעלּבַאּבנַײא רַאפ ,ידא -- טלבַאבעגנַײא
 רימ, .ןֿפָאלש ןוא רע'א ןַא ןגיל .+- (ךיז)

 -עגטעּב ןיא יא ,עטמעלקרַאפ ןגעלעג ןענַײז

 -וצ , .ּבוטש ןיד תיּב סנטַאט ןיא ,שַאּב ,*טנַאװ

 ץיא ןַא ןציז ןפָארטעג יז ןעמ טָאה סנגרָאמ

 ,רָאֿפ ,ןַאמלעטייק .י ,"לַאש רעיורג ריא ןיא |

 ,רָאי ַײרד ןרָאװעג זיא עלעגניי א, ,181 9

 -עג ןכָאנ דלַאּב קיטסניד א ןיא סע ןעמ טָאה

 ןרעּביא יא ,תילט ַא ןיא טלקיװעגנַײא גָאטנריוּב

 ,ַאֿפי ,"ןַײרא רדח ןיא ןגָארטעג ... ּפָאק

 .טייק- .8 ,1938 עשרַאװ

 ,+ ןטָאּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאּפעגנַײא
 ,"ֿבר ךלהמ א זיא טלָאצַאּבנַײא זיּב יא ןופ,
 ,טייהרע-

 ַא ,+ ןקַאּבנַײא רַאפ ,ידא -- ןקַאפעגנַײא
 טיורּב יא .עדנָאּב א ןיא רענע'א ןַא ,גנירעה

 ,ןשקע ןַא = רענעיא ןַא* .ןקַאּבעגסױא טוג --
 קרַאטש טָאה עמ = ןצרַאה ןיא 'א זיא (יז) רע"

 ןַא רעדָא טרָא ןַא ,גנוריֿפ א ,ךַאז א ךיוא .ּביל

 ןעק עמ = ןצרַאה ןיא יא ןַײז ןענעק (ע)יידיא
 טסיּב וד, .ייז ןופ ןגָאזּפָא טינ ךיז ןֿפוא-םושּב

 טגַײצ סָאד ,ןרָאװעג יא ןצרעה םענַײמ ןיא ױזַא

 ,ריװַאּפ .א ,"ןענעז גוויז ַא עדייּב רימ סָאד סיוא

 ןיא קינייװעניא, .ח"צקּת ווָאפעזוי ,ףסוי תלודג

 ביל ױזַא ךיד ךיא ּבָאה ,'א רימ וטסיּב ןצרַאה

 "ץגזיוה סָאד, .עלעקרעס ,טע ,יןייֵלַא ךימ יװ
 ףיט ,ןּבעל עצנַאג סָאד ןדִיי ַא ַײּב זיא דניז

 .טייהרע- .ּפשטניװ ,סוממ ,"ןצרַאה ןיא 'א
 ,טייק- |

 ןרױּבעגנַײא +- .דל .ידַא -- ןרָאּפעגנַײא
 .ןרעװ ןרָאּבעג ןטימ ןעמַאזוצ טמוק סָאװ .1
 ןַײז טימ .ןָא ןרעװ ןרָאּבעג ןופ זיא סָאװ

 .גנַארד רענע'א ןַא .חזצ -- ןר עוו רעדַא

 ןרַאֿפ קערש, .דניז רענע'א ןופ עיידיא יד

 ןַײז ןיא ןרָאּבעגנַײא ןעװעג זיא סָאװ ןטיוט

 ,1900 י"נ ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"ןצרַאה

 זַא ןשטנעמ ַײּב עיידיא ענע'א ןא זיא סע;

 עדעי ,ךאזרוא ריא ןּבָאה זומ גנוקריוו עדעי

 ,יקסװָאקינרעיװ .י 'רד ,"הּביס ריא הלועּפ

 ,1905 י"נ ,, ..לארׂשי תנומא

 -יואװנַײא עטשרע יד וצ טרעהעג סָאװ 2

 ןשרעהַאּב ענעמוקעגנָאיַײנ יד ,דנַאל ַא ןוֿפ סרענ

 -בלעז וצ ענע'א יד ןוֿפ גנואיצרעדג .ענע'א יד

 ,1917 יײנ ,צוו טישז ,"טייקידנעטש

 ןָא יא ןופ ןיוש זיא סָאז -- טייהרעד
 ,טייקד

 ,+ (ךיז) ןגייּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגױּפעגנײװ
 רענעיא ןַא .רֿפס ַא רעּביא 'א טציז .'א ןייטש

 = ןקור םענע'א ןַא טימ* .השוּב ןוֿפ ,רעצ ןופ

 -נוא 'א ןעייווצ ןיא .קינעטרעטנוא ,קידהענכה

 ,ץירּפ ַא רַאפ ןעַײרד ןיא יא .אׂשֹמ א רעט

 ,שטַאּברָאה ַא יװ ,רעקיוה ַא יװ יא :98 .לשֹומ ַא

 ןטיּבעגנַײא

 ,תולד רעד יװ יא ;וכרּב וצ יװ ,עּברעװ א יװ
 ןַא ,עצעּבאּב עטלא ןַא ,רעלטעּב רעטלַא ןַא יו

 יװ ,טור רעד רעטנוא יװ יא ;רעדורּב רעמערָא
 יװ ,ךָאי ןרעװש א רעטנוא יװ ,יָארטסַאק וצ

 "רַאפ ַא יװ 'א ;(ָאמרַאי ןיא) ךָאי ןיא סקָא ןַא
 א יװ ,קיטסילכ א ,עיטורּפ א ,לגַײװצ טרַאד

 -אנעשוה א יװ ,(טניומערוטש) טניװ ןיא למייּב
 -רוּכ ןלַאֿפ םַײּב (ןזח רעד) יװ יא ;למיײיּב-הּבר
 ַײּב ֿבלול (םעד) א יװ ;ןנּברד םידומ וצ יװ ,םיע
 יא .אנעשוה ענעגָאלשעגּפָא ןַא יװ ,םיעונענ יד
 ַאה א יװ ,קורק רעד יװ ,ערעשטָאק יד יװ
 ,לקישט

 ,?ןגיצ עלא ןעגנירּפש םיוּב םענע'א ןַא ףיוא;,
 רָאנ ןענעװַאד ןלעטש טינ ךיז לָאז עמ, .װש
 סיורג תמחמ ּפָאק םעד 'א ,שָארידבוּכ ךוּתמ

 ,גכ תוא ,1822 וװָאלקש ,םירוועיחקֹוּפ ,"השוּב

 ץלַא יז זיא ,!א זיא ךַאלֿפ יד רעקינייװ סָאװ;

 -ַאטנָאזירָאה רעד ןופ גנוטכיר רעד וצ רעטנענ
 ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק .ּבַא 'רד ,"ךָאלֿפ רעל

 טימ ךיז ןּפעלש ,ענע'א ןעייג ,ןשטנעמ ןעייג;

 .ןגעװ רעּביא ,לה ,"ענעגיוזעג-טינ רעדניק |
 טכַײלג רעמ ץלַא ,ןרעװ רימ שטנעמ רעמ סָאװ,

 ,"ןקור רענע'א רעזדנוא זדנוא ןיא סיוא ךיז
 ,1912 י"נ ,װ טישז

 ןצנַאט הענכה סיורג טימ יא, -- טייהרע:
 -- טייק- .אווו לֹּבִי ,ןאמטכער םהרֿבַא ,יײייז
 "עדינ ןַײז ןוא טָאג וצ טייקינעטרעטנוא ןַײז;,
 ,98 ,ב ,הח ,"טָאג רַאֿפ יא ןַײז ןוא טייקיר

 ,+- ןרעיוּבנַײא רַאּפ ,ידא -- טרעיובעגנַײא
 ןגעלעג טלָאװ ךיא יװ, .ןצרַאה ןיא עיא ,ןרעצ
 ,8 ווו 1968 ,זמט ,גח ,ײזַײא קיטש ַא ןיא יא

 זעגנַײא +- .רקוא ,דּפ .ידַא -- ןריױּבעגנַײא
 ענעיא ןַא .שרטיל ןיא טײרּפשרַאֿפ רעמ .ןרָאב

 ,ץנעגילעטניא ענע'א .תודימ ענע'א .טֿפַאשנגײא

 ןיא רענע'א רעצרַאװש רעד .תועינצ ענעיא ןַא

 .טייק- ,דנַאל םעד

 "ער רעדָא סענָארּפ .ןע- ,יד -- גנוּפעגנַײא
 ןיצידעמ ןוֿפ 'א ןַא .ןּבעגנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 | ,דלַאװגרעּביא

 ;89 .+- ןדניּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןדנוּפעגנַײא
 לָאז ׂשֶע 'נואע .עיצילַאג ,רפ ,ןענוּבעג =
 ןדנוּביג ןַײא ןרעה םינַײמ ןופ ּבַײל רעד ןַײז

 ,"רַאה ןַײד טָאג טימ ןגידניּבעל ןעד טנוּב ןיא |

 ןמיס א ןגָאז טעװ, .29 ,הכ ,א לאומש ,מהס
 יג , .ב/זט ,מהש ,"'א זיא טלעג סָאד סָאװ ןיא

 יװ ךיז טימ ץרַאה ןַײמ גָארט ןוא סױרַא ךיא

 ,ןרָאק לחר ,"קַאז ןיא ענענוּבעגנַײא ןַא ץַאק א

 .טייקק .,טייהרע- .יףרָאדי

 ,+- (ךיז) ןקוּבנַײא רַאפ ,ידַא -- טקופעגנַײא

 (הענכה) טימ ןַײז לָאז גנַאג ןַײז, .'א ןייג

 ,ד/חי ,חע ,"דרע יד וצ ןגיוא יד ,יא ףּפָאק םעד

 ראיומ יטלַא ןייא רטנוא טיג רע ןעװ ...,

 ,מהמ ,יןלַאפ וצ ןיא םוא זיא טקוּבג ןַײא איד

 ןיוש זיא רעקשטיטלַא רעד, .א/וצ ,1722 טשמַא

 ,1885 ,לָאפִיי ,ייא ,ןגױּבעגנַײא קרַאטש ןעוועג
 ,טקיּבעגנַײא ןציז רעּבַײװ ַײרד . .., ,13 אפ

 יָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"טקילפ ןרעדעֿפ ענייא

 .ןעמע

 ןַא .+- ןטַײּבנַײא רַאּפ ,ידא -- ןטיּפעגנַײא



 טגייּבעגנַײא

 ךיג טייג לדנער 'א ןַא; .רעטרעדנוה רענע'א |
 ,טייהרע- .װש ,ײקעװַא

 ַא .+- ןגיײּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טגיײּפעגנַײא
 ןוֿפ רעדע .(+-) ןגיוּבעגנַײא יװ רענעטלעז ךס
 .שג ,דָארּב ,"ןַאמ רע'א טפאשגולק

 .ךרענייּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- םרענייּבעגנַײא
 ןרָאװעג ,ןייּב ַא יװ ױזַא ןַײרַא זיא סָאװ .לָאענ
 רעד ,גנַאלשרעּפוק ַא --- גיוא סָאד,, ,ןייּב יװ
 חסּפ ,קיא ,דיסח .מ ,"'א ףוג ןיא -- דמאז
 ,חיּכשּת

 .ןרעכיּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- םרעכיּפעגנַײא
 סָאװ ,רעכיּב ןיא ןַײרַא ןיוש זיא סָאװ .לָאענ
 ןַא ןענואװעג רעכיּב ענַײז טימ ןיוש טָאה
 -ערּבעה רעד ןיא; .רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא
 טרעגריּבעגנַײא ןיוש רע זיא ץיזעָאּפ רעשיא
 ,20 או 1966 ,זמט ,על ,ייא ןוא

 (ךיז) ןדליּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעדליּפעגנַײא
 ךיז טָאה עמ סָאװ :1 .טצינעג טֿפָא ,משטד ,+-

 ןיא סָאװ .טסעומשעגנַײא ךיז ,טדערעגנַײא
 ףיוא טשינ ,עיזַאטנַאֿפ רעד ןיא ןַארַאֿפ זיולּב
 .רעקנַארק רעיא ןַא ,קנערק עיא ןַא .תמא ןַא
 יא שיקַאינַאמ ןַײז

 א טימ ,לייטרוארָאֿפ ַא טימ זיא סָאװ .2
 עיא .ךיז ןטכַארטנַײרַא ןָא ,סולשַאּב ןקיסיורָאֿפ

 ,ןשטנעמ עװיטַאװרעסנָאק, .ןעיידיא ,ןעקנַאדעג
 -עּב .ּב ,"םיגהנמ עטלַא ,ןעקנַאדעג עטלַא ןיא יא

 עשרַאװ ,לעגעיּפש רעשידוי רעד ,ּבז ,ןנַאמרעק

 .טייק-ה .5

 ןַא ,+- ןסַײּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןסיּבעגנַײא

 -רַאפ ַא = (שטנעמ) רענע'א ןַא* .לּפע רענע'א

 רע טעװ . . . םענייא, .רעטנשקערַאפ ,רענעסיּב

 ןּפיל טימ ןוא ןגיוא עטיור טימ ,ןעניפעגסיוא
 טימ יא? .ןעלגיז ןּביז רעטנוא ,שָאוהי ,ייא

 ..+ ךיז טרעדַײלש ,זדלַאה סרעגיט ןיא ןייצ יד

 "רעמיצ עקנַארק סָאד' .לה ,"ךלמ רעד

 ןרעגריּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעגנריּבעגנַײא
 ןַא ןיא ןּבעל .ֿבשוּת ַא ,רעיא ןַא .+- (ךיז)

 ןליפ םיוק; .שידִיי ןיא רעטרעװ עיא .תולד ןיא

 תודע דלַאּב ןגָאז ,'א ןרעװ ןוא רעכיז ךיז ייז
 ,מק ,"תולעמ ערעייז ףיוא ןדַײּבעג עטמיטשַאּב
 ,רענעסעזַאּב א ןיוש ךיז ליפ ךיא , .39 5

 -רעּביא רעד' ,וװ סַײװ ,"תּבש םעד ןיא רעיא ןַא
 ,"ענעגושמ עיא ןַא ןלטעטש ןיא} זיא יז,, .יגנַאג

 .טייק- .ערדנַאּפ חנ ,שז

 ,+- ןּבַײלּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּבילּפעגנַײא
 .וחש ,"טסַאל וצ דימּת טלַאֿפ טסַאג רענעי'א ןא;

 .טייהרעי

 ,+- ןדנעלּבנַײא רַאפ ,ידא -- טדנעלּבעגנַײא
 ץנרָאֿפסָאפ ןיא יא ,זַײא רעטנוא, .יינש רעיא

 -טנװָאי ,צוס ,"שיטריא רעד טרעּביֿפ ,ןלָאטשירק

 ,'טיורּב

 +- ןעמרָאֿפ ערעדנַא! ּביג .ורט -- ןֿפעגנַײא
 -קעװַא .כרַא .1 .ןּבעגעג-- ,ןַײא ןןּבעגסױא
 טָאה ןקירעּברַאה םעד| שאד; .ןעקנעש ,ןּבעג

 ןמוקיג רַאװ רע אד ,ןּבעגיג ןַײא םיא ךלמה דוד
 ,17 ,אמ ,רירעש ,"םולשֿבַא תמחלמ רעד ןופ

 ןייא ריא ןמ באג אד ,ערֹוצמ איז רַאװ אד,
 ,קרַאמ ןעד ףיוא ןמיור ןיא =} םור וצ ןייא זיוה
 -ןצמ איד ןמ שד ...רדס רעד רַאװ ׂשע ןעד

 ,קנַאדעג א 'א .דמערפ ןעװעג םיא
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 ,ּבמ ,"ּבאג ןייא זיוה ןייא םכילטיא םיער

 ןַײא ןהרוּתידמול ידו ךיא ּבאה .טנ הׂשעמ

 זיוה ןגייא ןַײמ ןיא קָאטש ןיׂשורג ןייא ןיּבעג

 ,1703 ,'הביא תליגמ' יײּכ ,"ןיּבוטש ליפ טימ

 -ַאּב ַא טימ ןּבעגרעּביא ןוא ןַײז ֿבדנמ 2
 -ילייה א) הרוּת-רפס ַא יא .עינָאמערעצ רעטמיטש

 א, (שרדמ-תיּב) לוש ןיא (טייקינייר א ,טייק

 םעד טיינעגסיוא רעּבַײװ יד ןּבָאה טַײצ רָאי

 ,"לוש ןיא ןּבעגעגנַײא םיא תועוֿבש ןוא תכורּפ

 ,(עטיל) דייר

 ַײּברעד ןוא סעּפע ןריֿפוצכרוד ןּבעגרעּביא .9

 ןֿבדנ םעד יא .תואקדנס ֿבר םעד יא .ןַײז דּבכמ
 .תיּבה-תּכונח םַײּב רעטרעװ רָאּפ ַא ןגָאז וצ |

 לָאז ,ןשטנעּב וצ ןַײא טיג ןעמ סָאװ רעד ןוא;
 ,2טל ,"טנעה עדייּב טימ ןעגנַאפטנַא סוּכ םעד

 ,ב/גנ
 ַא ןיא הרוחס יא ,ןטיה וצ ףיוא ןּבעג .4

 "רעַײֿפ ןיא ןסילשרַאפ וצ גנוריצ יד יא .רעגַאל

 :שטַײט זיא שאד (יחור דיקֿפא ךדיּב). .עסַאק
 ינַײמ (ןודקּפ) ןייא ןַײא ךיא ּביג טנה רנַײד ןיא
 | .א/ו ,וטל ,"המשנ

 א ןיא) סעּפע ןטישנַײרַא ,ןסיגנַײרַא .9

 'א ,האיֿפ ר ַא 'א .ןעגנילשוצּפָארַא ןּבעג
 .קנַארטעגּפָאש ַא 'א .םעזיּפ יא .םס

 ,ןעמענ וצ ןגָארטוצ ןוא (קנַארטעג ַא ,זַײּפש

 ַא יא ןוא ןייצ יד ןקַאהֿפיוא* .זַײװנּפָארט יא |
 ,סטוג ןצעמע ןַאט דלַאװגרעּביא :ךיוא = האופר

 'א ןוא (סטכַאמעגנַײא) רעקוצ טימ ןשימרַאֿפ*
 ןיא טינ יװ :ךיוא = קישָארּפ ןרעטיּב םעד

 טוט עמ רעדָא ןָא טגָאז עמ ןעװ ,ןסיזרַאפ
 ,םענעגנָאמוא רָאג זיּב זיא סָאװ סעּפע ןצעמע -

 רעטַאלג ,רעכײװ = למיוּב 'א* .טכעלש

 רָאּפ א םיא גָאז, .ןקיאורַאּב ;ןינע ןַא ןכַאמ
 'א* ."למיוּב ןַײא םיא ּביג ,רעטרעװ עטוג

 סנױזַא ןצעמע ןָאט רעדָא ןגָאז =לייאנציר
 א 'א* .לקע ,ןליװרעדיװ סױרַא טפור סָאװ

 סעפע לטימ (ןקיצנוק) א ןעמעננָא -- לטימ

 ,ןכיירגרעד וצ ,ןריֿפוצכרוד |
 ןוֿפ ןייּב ןייא םינ .תיעיֿבר תחדק ׂשד רפ,

 ינוא רֿבלוּפ וצ לאו ׂשֵע שוטש 'נוא רגּפ םנייא

 ,'תואוֿפרה רפסי ,יײּכ ,ײןַײא ןקנרק םעד ׂשע ּביג |

 תרגורג לש םיַמ םיא טיג, .{17 אט ,אקװדו 4
 םיא טָאה רע יװ . . . ליומ ןיא לירער ןייא ךרוד |

 ןייא םיא ףיוא טמוק אד ,ןיּבעגיג ןַײא שאד
 לָאז רע, .ד/המ ,וצנ ,"םינּפ ןַײז ףיוא סייווש

 ,ײןַײז ליּפמ ןֿפרַאד לָאז יז ,'א סנױזַא דיומ רעד
 ילרק ןימ אזַא ןּבעגעגנַײא םיא טָאה רע, .פי
 עמַאמ יד, .המלש ,סוממ ,"סכלעזַא ץכעט

 טיורקמערעװ שדֹוח:שָאר עלא 'א ייז טגעלֿפ

 .| דירַאי םענוֿפ ,עש ,"קינַאה טימ

 ךרוד יװ ױזַא) ןצעמע ףיוא ןַײז עיּפשמ .0
 לָאז רענעי ,(האוֿפר עקיטסַײג ַא ןּבעגנַײא |

 זיא סָאװ סניוזַא ןּבעלרעּביא רעדָא ןטכַארט

 ,הבשחמ ַא

 .לכ ׂש יא ,דנַאטשרַאֿפ יא .(עןיידיא עַײנ א יא

 יַנייש רַאֿפ ליפעג א 'א .ןענרעל םוצ קשח יא

 ילָאװ יּבלעז רעדע .טומ ,ץר ַא ה 'א .טייק |

 ןַײא העיד ןייא אוז ךַא טָאג יגיטיג רעד ךָאד
 וזַא טרעװ ןישנעמ םעד טָאג, ,176 ,הג ,"ןיּבעג
 'ימרי 'ירּב בקעי ,"...ןּבעג ןַײא ץרעה ןיא

 יא .עיצַאנגיזער יד 'א -- ןרינגיזער |

 ַא ץלַא זיא ןַײא ךיז טיג סָאװ

 ןּבעגנַײא

 -שרמליוו ,בוט חקל תרוּת ,זּביא ,יולה והיתּתמ

 ,"ןּבעגוצנַײא לכׂש -- עטַאװעמּת, .ד"ּפּת ףרָאד
 עטעדליּבעג יד ןעמ ףראד, .4 ,א ,ילשמ ,סמי

 רערעַײט רעזדנוא וצ טֿפַאשּביל יא ךעלדיימ

 -וצנילא ןפלעהטימ, .9 או ,1864 ,מק ,"הנומא

 ַא ,סוממ ,"טסַײג ןשירֿפ א קלָאפ םעד ןּבעג

 ,'רָאה עיורג

 ןלעיציֿפָא ןַא ףיוא ןּבעגרעּביא ,ןעגנַאלרעד 1
 א ,טֿפירש א ,השקּב א יא .טמַא ןַא ןיא ,ןֿפוא
 ןַא ,גָאלקנָא ןַא יא .עיציטעּפ ַא ,טסעטָארּפ
 טכירעג ןיא 'א .עטיּב א ,עינעשָארּפ א ,קסיא
 ףיו א יא .רעטכיר ַא רַאפ גָאלקנָא ןַא יא =

 -רַאֿפ ;ןצעמע רַאֿפ ןצעמע ןגָאלקנָא = ןצעמע
 -ָארימ םוצ 'א ,ןצעמע ןגעק סעצָארּפ א ןריפ
 ןיא ץנַאטסניא רעטסקירעדינ רעד וצ --- יָאװ
 ,מטפ --ריּפ אפ ַא יא .דנַאלסור ןשירַאצ
 -לַאמ ר ָא 8 יא .טפירש עלעיציֿפָא ןימ רעדעי
 לדויג .ןפוא ןלעמרָאפ א ףיוא ,מט9פ -- עג

 .לדוי ,סוממ ,"ןַײא ץירּפ ןפיוא סּכוד םוצ טיג

 ןוא ןעװעג ֿבשיימ ךיז טָאה .ק רעטקָאד רעד,

 -םחנמ ,עש ,ײ.ל רעטקָאד ןֿפױא ןּבעגעגנַײא טָאה

 .לדנעמ

 -נעל ,רעטיירּב :ןעייננַײרַא (שירעדַײנש) .8
 יד ןיא 'א .רעגניפ א ךָאנ יא .ןכַאמ רעג
 .סעװכַאּפ

 ,ךיז ןע;צקירוצ לעיציֿפָא ַײּב טצינעג .9
 ײד ןיא

 . . . עיסימיד ןַײז ןּבעגעגנַײא טָאה . . ., .עיסימ

 ןוֿפ עיסימָאק רעד ןיא טפַאשטנעדיזערּפ ןופ

 ,20 אפ ,1865 ,מק ,"גנולעטשסיוא-טלעוו רעד

 -סינימדַא) ןענַאמוצפיוא ןּבעגרעּביא .0
 -הריד רַאֿפ ןּבעגעגנַײא ךימ טָאה עמ, .(וויטַארט

 -ילעּב יד זַא ,סעּפע טלמומ טלעװ יד, ."טלעג

 ,"ןעלסקעװ יד יא ךַײא ףיו א ןליװ תוָאװלה
 יכָאי 'ר ,(ןייטשנרעּב .ש| עטנעי רּב םושלש ינא

 קעװַא טלעטש עמ, .1884 ווענעשעק ,האג לד יצ |

 םיֿבתּכ ןוֿפי ,ײסעטַאר יד ןַײא טיג עמ ,סעטַאד
 .ץיוורוה .ׁשֶו יןחדּב ַא ןוֿפ
 ןַא ןכוז ,השקּב א ןעגנַאלרעד .ווטוא ,

 ןעמעננָא לָאז עמ ןעִימַאּב ךיז ,לעטש ַא ,טמַא |
 'א 433 ,ךיז טימ לגרֿפ) טלַאטשנַא ןַא ןיא

 ןטלַא םעד ןעמעננָא לָאז עמ ,םינקז-ֿבשומ ןיא -

 עמ ןֿפױא ןּבעגעגנַײא טָאה ןוז ןַײמ , ,ןטַאט

 לגרֿפ) טחֹוש ףיוא יא .?טעטלוקַאֿפ ןשיניציד

 ,(7ּב

 "עג ,ןטָארעג .קינָאזרעּפטירד ,1--.ךיז טימ
 (טינ) ךיז טיג טעּברַא ןַא .ןַײז הפי הלֹוע ,ןעגניל

 רעד) דליּב סָאד .ןוויטַאד| הכָאלמ-לעּב םעד ןַײא

 םעד) רעלָאמ םעד ןַײא ךיז טיג (רעטקַארַאכ

 -רעטנוא יד ,טֿפעשעג סָאד ,קסע רעד .(רעּבַײרש

 טנעמירעּפסקע רעד .ןַײא ךיז טיג --- עא גנומענ

 וצ ןַײא ךיז טיג סע .,ןּבעגעגנַײא ךיז טָאה

 וצ ןַײא ךיז טיג סע .עגארפ יד ןרעפטנעראפ

 טײקשירַאנ א, .עא ךיז ןעװעטַאר וצ ,ןֿפױלטנַא

 ;"טייקשיראנ

 ,"ליֿפ וצ טינ ליװ --- ליּפש ןַײד ןַײא ךיז טיג,

 -נַײרַא ןלענָאיצַאמע םוש ןָא ןלייטרוא, .װש

 טיג סרעקיטירק קינײװ רעייז .. .ךיז ןשימ

 זַא; .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ןַײא סע ךיז

 "רַאֿפ ,ןַײא ךיז טיג קרַאמ רעד ,טֿפלעה טָאג



 טעּבעגנַײא

 ,"טלעג טימ ריֿבג ןצנַאג א ךַאד ןעמ טניד

 .ן| ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב

 -שמ רעד ןופ) ןצעמע ןיא ןטָארעג ןַײז ,2

 "קַארַאכ ןטיול ןַײז .רעצעמע יװ ןעזסיוא .(החּפ

 ךיז ןּבָאה ןיז ענַײמ, . ...ֹוצ ךעלנע רעט

 ,עכױה :ה"ע ןטאט רעייז ןיא ןּבעגעגנַײא

 ןּבָאה ןעמעװ ןיאק ."עקידעגַײװש ,עצרַאװש

 ילנש ןַײז טימ עּביל ןעק ןּבעגעגנַײא ךיז ייז

 .'רעטכעטי ,רַא ,"ןַײז גיׂשמ טינ לכׂש ןשרעד |

 טנכעררַאֿפ ,ןעמוקוצנָא ףיוא ךיז ןדלעמ .9
 יװ ךיז 'א .ןרעװ וצ ןעמונעגנַײרַא ,ןרעװ וצ |

 לַארענעג ַאק .ײמרַא רעד ןיא רעקיליװַײרֿפ ַא

 וטסליװ סָאװ וצ :ןּבעגעג גערפ א םיא טָאה

 ןוא תויׂשעמ ,עש ,"טסניד רעד ןיא 'א ךיז

 ...טסניד ןופ ...קידנעמוקמייהַא, .סעיזַאטנַאֿפ

 ,בפ ,"ךילַאװניא סלא ןּבעגעגנַײא ךימ ךיא ּבָאה

 | | ,ן5 ,1938 ,ַאֿפיי} 1925 רעמזיוצ

 -מוא, .ןריסַאּפ ,ךיז ןֿפערט .קינָאזרעּפטירד .4
 סע, ."ןַײא ךיוא ךיז ןּביג ןכַאז עכעלּבײלג

 ,"רעדורּב ַא ןופ רעסעּב ֿבהוא ןַא ןַײא ךיז טיג

 ,24 ,חי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ -

 , .. ץא ןוא ןסערּפמָאק . . . ןוֿפ, -- ץיכעז

 ברע ,ןילּבמעד .ּב ,"ןרָאװעג רעסעּב טינרָאג זיא

 .שינע- .1954 ָא"ּת .טכַאנ

 ,+- וו ןטעּבנַײא רַאפ ,דא -- טעּבעגנַײא
 ןיא יא םענעריוּבעג-ײנ ריא ןטלַאהעג טָאה יז, |

 לגָאנ רעדעי, .דיי-םיליהּת ,שַא ,"ךיז ןּבענ ןשיק

 זירַאּפ ,זעגפ ,ּפיא .י 'רד ,"טיוה רעד ןיא יא זיא

 -עז ... רענייטש עיורג-סַײװא ,1 אפ ,8

 ,ןילּבמעד .ּב ,"דרע רעד ןיא 'א ןגעלעג ןענ

 זַאֹּב ןשיװצ 'א ,לכַײט סָאד,, ,13 וו 1953 ,שַאֿפ-

 ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"ןדנאר עטזָארג

 .טייהרע- .געװמוא

 ,=- ןןטעּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטעּבעגנַײא
 ,ןטעּבעגנַײא ךיז טָאה סָאװ = טסַאג רענעיא ןַא
 ףיוא ןַײז (ר)ענע'א ןא יװ ןריפֿפױא ךיז ,ןַײז
 טָאה סָאװ אזא ןופ ֿבצמ ןיא = טיור ּב יא

 טָאה עמ, .ןציטש םיא לָאז עמ ןטעּבעגנַײא ךיז
 יװ לעפַאּב ריא ךרוד ןטלַאהעג ןךימ =} רימ

 ,1887 ענליוו ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"םענעיא ןַא

 ןוא ,ענע'א םינכש רעּבָא ,םינכש ןענעז רימ ,
 הֿבישיב' ,סוממ ,"םיינע עסיורג ךָאנ וצרעד
 ,דנַאל א ןָא קלָאֿפ א ןענעז רימ , .'הטמ לש

 ,בז ,"ענע'א רַאֿפ םוטעמוא זדנוא ןעמ טלַאה

 ןוֿפ ךוּפיה) 1985 סעדַא ,קינוּבילּכ רעניילק רעד

 ,טייק- .טייהרע- .ןןטעּברַאֿפ -- יא

 ןשטנעּבנַײא רַאּפ ,דא -- טשטנעּפעגנַײא
 ,טייקק .טייהרע-  .רָאּפ עיא ןַא .6-

 ךיז ןעקנעּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקנעבעגנַײא
 םעד ,גי ,"טלמירדרַאֿפ ,'א טסציז ודת .+-

 ןטַאש סנטַאט

 ןרעסעּבנַײא רַאפ ,ידַא - טרעפעבעננַײא
 טָאה רע'א ןַא; .םעטסיס עיא ןַא .,+- (ךיז)
 ירע- ."קיטש עטלא ענַײז ןפרָאװעגקעװַא רע

 .טייק- ,טייה

 רעדניק) .ליפשרעדניק -- ךעל(ר)עּבעגנַײא
 טימ ןעייר ייװצ ןיא רעדָא ייר ַא ןיא ןציז
 טּבַײלּב ליּפש ןוֿפ רעריֿפנָא רעד .טנעה ענעפָא
 רעריֿפנָא רעד .קעװַא טייג דניק ןייא .ןייטש
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 א סעּפע דניק א ןופ טנעה יד ןיא ןַײרא טיג

 רעד .טנעה יד ןכַאמראפ רעדניק עלַא ,ךאז

 ןוֿפ טנעה יד ןענעפע ףרַאד רענעגנַאגעגקעװַא
 סָאד טיג ,רע טפערט ;ךַאז יד טָאה סָאװ דניק

 גונעג ןָא ךיז ןּבַײלק סע ןעװ .טנַאֿפ א דניק

 ן.סיוא ייז ןעמ טליּפש ,ןטנַאפ

 ,6- ןטָארּבנַײא רַאפ ,ידַא -- ןטָארּבעגנַײא
 .טייקק .,טייהרע- .רעּבעל ענעיא

 סָאװ .ן  ,(יד) סָאד -- שינעטַארבעגנַײא
 א רעדָא יא ןא; .ןטָארּבעגנַײא (טָאה עמ) זיא

 ןעמ רָאט רעַײֿפ םעד ַײּב טייטש סָאװ ןדָאלֿפ

 ,ץלַאמש טימ ןרימש טינ ןתּבש םוא| םיא
 ,"ןטָארּבעגנַײא טוג ןיוש זיא סע ןזעוו) וליֿפַא

 .א/זס ,2טל

 ןעגנערבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכַארּפעגנַײא
 ,"ןענופעג יװ זיא 'א זיא'ס סָאװ, .+- (ךיז)
 ןרעוו 'א .קעטָאילּביּב ןיא עיא ,רעכיּב .װחש

 רימ רפ ןרָאװיג טכַארּביג ןַײא ןַײז דנוציא,

 ,"ןנאייל ןלָאז ֿבתּכ שאד זד ,ררּבייצ ןגולק איד

 ,טייהרע- .,15 ,ה ,לאינד ,מהס

 (ךיז) ןכערּבנַײא רַאּפ ,ידא -- ןפַארּבעגנַײא
 סופ רענע'א ןא .רעצ ןופ רענע'א ןַא .,4-

 רע. .רעיומ ענעיא ןַא .סעיניל ענע'א .שיט ןוֿפ
 א ,רענע'א ןַא גנוקישרַאֿפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא

 ןעמ ןעק לגָאנ םענע'א ןַא, ."רעטקינַײּפעצ |

 -נארפ יד יװ דנוציא, .חש ,"ןכיײלגסיוא טינ
 איד ,דמא ,ײ. . .רישולא ןיא 'א ןענַײז ןזיוצ

 ןגָארטעגטימ , .1868 ענליוו ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװ

 זיּב ענע'א רענייּב ןופ ,ןפוג יד ןוֿפ קיטייװ
 יװ 'א--ןר עוו 'א .רעטציא ,געס ,"טיוט

 ןָאטעגסױא זדנוא טָאה עמ, .עינַאװערָאה ןוֿפ

 ,זמט ,גח ,ייא 'װ השוּב ןופ ןלָאז רימ ,טעקַאנ

 וטסלָאז 'א :תוללק ןיא טפָא ,19 טוו 8

 ןגירק -- צעּפס !יװ (עא ָאד ןעמ לָאז ,רע לָאז)

 קעפ ערעװש עכלעזַא ןּפעלש ןופ, .עליק א

 י*יװ יא ךָאנ ןעמ ןעק

 ,+- ןקָארּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקָארּפעגננַײא
 טגעלפ חסּפ, .ךיוי ןיא טיורּב ךעלקיטש עיא

 הצמ עיא ןסע וצ ןּבעג רעדניק זדנוא עמַאמ יד

 ץנירג ןוא ךעלכעטער עטיור ,"ךלימ עסייה ןיא

 = א טוג ןַײז* .ענעטעמס ןיא 'א ,עלעּביצ

 גוט סָאװ סעּפע ןיא טשימרַאפ קרַאטש :ךיוא

 .לַאדנַאקס א טימ ןקידנע ךיז ןעק סָאװ ,טינ

 ,טייהרץע-

 ,+- ןזגֹורּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טזנֹורּבעגנַײא
 .טייקק .טייהרע- .רעיא ןַא ןייגקעווא

 ןקידורּבנַײא רַאּפ ,ידא -- טקידורּפעגנַײא
 ןעמָאנ רע'א ןא .ךעלעטנעה ע'א טימ .+-

 ,טייק- .,טייהרע-

 ,+- ןעניורּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- םניורפעגנַײא
 ,עּבלוּב טימ טנלָאשט ןתּבשן; .ןוז רעד ןוֿפ יא

 ןיא טקוררַאֿפ ןוא 'א ,רענייּבכרַאמ ןוא שײלֿפ

 ,ץיװרוה לאוש ,"ןוויוא ןטעמתחרַאפ ןסייה ַא

 .טייק .טייהרע- .3 ,אצ ּפשיי

 עיא .+- ןעורּבנַײא רַאפ ,ידַא -- טירּבעגנַײא
 .עװעּפָארק ןופ עיא ,ךעלסיפ עסעװרָאּב .ךלימ

 ,+- ןענַײרּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנַײרּבעגנײא

 .עשַאק ע'א

 טּביילגעגנַײא

 ,+- ןעגנערּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טננערפעגניײא
 .סנשָארג עיא .+- טכארוּבעגנַײא ווזד

 .- ןענערּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- קנערגעגנײא
 ידע .פוז ע'א .ןויוא רעיא ,ץלָאה עיא סָאד

 ןענַײז ,ּבַײל ןשידִיי ןיא 'א ,ןטָאּבעג-רעַײֿפ

 ,עשיאיוג, .,17 וװ 1956 ,קיא ,גי ,"ןשָאלרַאֿפ |
 ,קג ,רעשטַאימוש .א ,"ןכַאילש עיא האנׂש טימ -

 ,טייק ,טייהרע- 41 אנ

 חזד .דפ .רע" ,ן ,סָאד -- םטנערּבעגנַײא
 .לדנערּבנַײא ווזד .63 ,ןערּבנַײא

 ןעלקערּבנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלקערּבעננַײא
 ,טייהרע- .ךעטשיט רעיא .הצמ עיא = ,6-

 ןרעװַאגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעװַאגעגנַײא
 ,טייהרע- .לכיט יא ןַא ,למינּפ יא ןַא ,+-

 ,+- ןייגנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןע(ג)נַאגטגנַײא
 -עגנָא ,לעג, .ןטֿפעשעג עיא .טלעג עיא סָאד

 ,גח ,"ףוג םעיא ןַײז ןופ ּברַאֿפ רעד טימ טּפַאז

 .ףיוהלוש רעד -

 יד .,+- ןסיגנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפַאגעגנײא
 ,טייהרע- = ,ייט רעזעלג ענעיא

 ךיז ןעּברָאגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעּברָאגעגנַײא
 .רעקשטיטלַא רעיא ןַא .(ךיז ןעּברַאהנַײא +-)

 טייטש ...(!ּברָאג רעד זיא קירעיטנזיוט) יא;
 -כרוד עטלַא יד טרעוװילגרַאֿפ קערש א ןיא יו

 .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ײזיולק עטצענעג |

 ןעלטרַאגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלטרַאנעגננַײא
 .טייהרע- .עטָאּפַאק עא ,+-
 "נילא רַאּפ ,ידַא ןטרעדעג . . .} -- טרדנעגניַײא

 ...רעדער ,ןזַײרק, .חטש רע'א .,+- ןרדג
 יןַאמוט ןיא טרדסעגנַײא ,'א ,טרעדערעגנַײא

 .םיליֿפנ ,ןַאמדירֿפ בקעי |

 ,+- ןשיאױגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשיאיונעגנַײא
 ,טייק- .רעֿפסָאמטַא עיא .רעגייטש רעיא

 ,7 ןעמלוגנמא רַאפ ,ידַא -- טמלוגעגנַײא

 ,טייק- ,גנויסֿפרָאד רעיא

 ,- ןדליגנַײא רַאּפ ,ידַא -- ט(ד)ליגעגנַײא
 .טייק .טייהרע- .ןעמער עיא

 ,5- ןזָאלגנַײא רַאּפ ,ידַא--- טוָאלגעגנַײא
 .ןכוק רעיא .ןעמַאר-רעטצנעפ עיא

 .טּביילגעגנַײא +- -- טּבױלגעגנײא

 ,+- ןרעדילגנַײא רַאּפ ,ידַא--טרעדילגעגנַײא
 ןדייא .עמעכס א ןיא 'א .ויטַארעּפַאָאק ןיא עיא
 םעניימעגלא םעד ןיא יא ןענו עקירעמַא ןיא
 .18 עוו 1962 ,רַאֿפ ,סענעמ .ַא ,"ןּבעל-רוטלוק

 .טייק- ,טייהרעז

 ןרעילגנַײא רַאּפ ,ידא -- טרעוװילגעגנַײא
 .רמֹוח קיטש ַא יװ 'א ןגיל .ןזַײּפש עיא .+-

 ,אקרָאיװעיװ .א ,"'א יװ םוטש ןציז ןּבילּבעג,

 -עגמוראע .1909 גרעבמעל ,דרע ןוא לעמיה

 יז ,ןטָאמ ןופ ץנאט-ףושיּכ טימ עטלגניר

 םיא ןיא ּבָאה ךיא, .יבוט יּכ" ,לה ,ייא ןעייטש -
 סעמַאמ רעד ,גח ,"רעיורט ןיא ןַײז טקעוװעגפיוא

 .טייק .טייהרע  .םיתּבש

 ךיז ןּבײלגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּבײלנעגנַײא
 .וזַאא ןיּבר םעד ןיא ,ךיז ןיא יא ןַײז -6, 

 ןָא זיא רע? .רַאנ רעיא ןא .הטיש א ןיא יא
 יָאליֿפ ןוא רעקנעד ערעסעּב עלַא זַא יא סַאּפש



 טכַײלגעגנַײײא

 ילְָע יד ּביוא,; ,1917 יײנ ,שוו טישז ,ײ...ןֿפָאס
 ,ךיז ןיא 'א ױזַא ןַײז טינ רעמ ןיוש ןענעק ערעט
 ,װמ ,"?ןדירפוצ ןוא 'א טנגוי יד שטָאכ זיא יִצ

 ,טייהרע- .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 | -  .שיײקי
 -נַײא רַאּפ ,ידַא -- ןכילגעג" ,טכײלגטגנַײא

 .תוריכׂש עא .געװ רענעי'א ,רעיא .+- ןכַײלג
 ,טייק-

 ךיז ןעדינגנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעדינגעגנַײא
 קורדסיוא ןַא ןּבעג ךָאד ףרַאד רעצעמע; .+-
 ,קיא ,ןרעלגירטש} ,"גנושיוטנא רע'א רעד וצ
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 ,+- (ךיז) ןּבעגנַײא רַאּפ ,ידא -- ןבעגעגניײא
 זיא יז, .הָאצמה ענע'א ןַא .האוֿפר ענעיא ןַא
 רעד ,ר"מש ,יידניק יא ןַא ,טגָאז עמ יװ ,ןעװעג
 ןגָאז יאמש-תיּב, .1887 ענליװ ,סחוימ רעטסופ

 יילז ךייר סנדייּב . . . ױזַא ןגָאז ללה-תיּב ,ױזַא
 סָאד ,שטניװ ,"טָאג ןקידעּבעל םעד ןופ יא ןענ

 'ראפ ,ןיד א, ,1910 ילוי ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ

 חמצ ,גח ,"העיקּת ענע'א-טינ ַא יװ לוק טציּפש

 ,טייק- .טייהרע- .סַאלטַא

 ,+- (ךיז) ןסענַײא רַאּפ ,ידַא -- ןפעגעגנַײא
 עקוַאיּפ א יװ יא .טלעק ערעטיּב ענע'א ןַא ,1

 -ַאשז רענעיא .עטָאלּב ענע'א .(ץרַאה ןיא ףיט)
 "יו . . .קנערק עטּפעלשרַאֿפ ,עטלַא ןַאפ .רעוו
 רעּביא יז טייג ,לייז רעד ןיא יא זיא יז דלַאּב

 ןקעלֿפ עטעֿפ, . . ..הלוגס ַא ,סוממ ,"השוריּב -
 קרַאטש ןוא טרַאדראפ ,טלַא רעייז ןענַײז סָאװ

 -רַאֿפ רעדיילק ,ָאריּפש .ש ,*. . . דיילק ןיא יא
 -קערַאֿפ ,ןסיּברַאֿפ ,2 .1900 עשרַאװ ,ַײרעּב
 לעב רענע'א .האנׂש ענעיא ,אנוׂש רענע'א .ט;ש
 .סעּכ םענעיא ןַא טימ .האירּב ענע'א .תקולחמ

 טשינ ,ענע'יא ןַא ענעדיי א ןעװעג זיא יז;
 -נַײה' ,עש .,"םענייק טימ ןעמוקסיוא טנָאקעג
 עמ סָאװ .טעװעטרַאהרַאֿפ .9 .'רעדניק עקיט
 ןַא זיא סָאװ .ןרעװ רוטּפ טינ םעד ןוֿפ ןעק

 ,ץל רענעיא .םערָאװ רענע'א ןַא .שינעקישנָא
 סעּפע ןעניפעג , .שֿפנ רענע'א ,תונצל ענע'א/

 ,"אישק רענע'א ,ערקירּפ רעד טָא ףיוא ץוריּת א
 ,ח"נרּת ענליוו ,גידעּבעל טינ טױט טינ ,לײ |

 רעד  ,עש ,'!ןעק שטַײד רענע'א ןַא סָאװ;
 -רָאװ רענע'א רעטלַא ןַא ... ךיא, .ישטַײד
 .טכַאנרַאֿפ ,רה ,ײןעמעלַא עשטוקרעד .. .ןושט

 רענע'א רָאנ ,רעטלַאק רעד ןגעק המחלמ ַא;

 יירש עשידוי ןגעװ ,נש ,"םזירימש ןוֿפ הּפילק

 ףיוא לָאמ ןייא טינ זיא טייקשידִיי ,, .ו רעּב
 ,"עמגָאד ענע'א ןייק טינ זיא ,ןּבעגעג לָאמעלַא
 ,טייק- .1922 ,לושקלָאֿפ עכעלטייהנייא ,מי

 (ךיז) ןּבָארגנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿבַארגעגנַײא

 ןגיל .װזַאא ּפולס ,ןייטש רענע'א ןַא -8, 

 רעד ןיא ,טנאוװעגטעּב ןיא ,דרע רעד ןיא 'א

 = לרערד ןיא 'א (ףיט) ןגיל* .סיוש סרעטומ

 ןפלעה ךיז ןענעק טינ ןוא תורצ ףיוא ןַײז

 ךיז ןריזילַאנַא קידנעטש = ךיז ןיא יא ןַײז*

 =:(עא ץּפַאנַאק) לוט ש רענע'א ןא* .אֿפוג

 "רַאֿפ א ןרָאװעג זיא םעד ףיוא ןציז ןופ סָאװ

 ןדניז יד =}| איז ןַײז טרזאוה ױזַא, .גנוֿפיט

 ,זי ,רירעש ,"ןצרעה םריא ףיוא ןּבַארקיג ןייא

 ,"'א ץרעה ןַײמ ןיא טפַאשּביל ןַײד זיא; 1
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 סָאד; ,18239 עשרָאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט

 ,"ץרַאה ןיא 'א ףיט ױזַא ריא זיא שפנ'תמגע
 אע .1884 גרעּבמעל ,ליגנוי עטפױטיג סָאד

 ,"ץנעיא ןגיוא ,עניד א זָאנ יד . . . ענעדִיי ערַאד
 -לּכ וצ רוּפיּכ םוי, .י. ..תֿפי ןוא םש' ,סוממ
 ,שדֹוק-ןורָא םַײּב טייטש יּבר רעד . . . ירדנ
 יצַאק ,ןַאמגרעּב .א ,"תכורּפ ןיא 'א ּפָאק םעד
 .טייהרע- .1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעק-

 ,טייק- |

 יװַארגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריװַארג(עג)נַײא
 ,דליּב םעד ףיוא, .ןלַאיצייא עא .,+ ןור

 ,". . .ָאטָאמ א טייטש ,לטעלּב-"רעש םעד ףיוא יא

 ,טייקק .טייהרע- .ו רַאק

 ,+- ןעזַארגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעוַארגעגנַײא
 ,ײזדלַאה ןזיּב 'א ,טעקשטַאּפעגנַײא דמעה יד,
 ענליוו ,סוחי רעד קיצנעּב ,שטיװעקצטַאמ יתּבש

3, 

 ןריּפורגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריּפורג(עג)נַײא
 .טייק .טייהרע  .םידימלּת עיא .+-

 ןעלּבירגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלּביר;עגנַײא
 יּבק רעד .דמַאז ןיא עיא ,רעניה ,+- (ךיז)
 יד ףיוא רַאה ךעלטניּב ערעטיש טימ . . . ןר

 ,1960 ץרַאמ ,קוצ ,רעטסיירט .ל ,"ןקַאּב עיא
 ,טייק- |

 ,+- ןענזירגנַײא רַאּפ ,ידַא -- םענוירגעגנַײא
 | .תונז ןיא יא .עטָאלּב ןיא יא

 ןעלזַײרגנַײא רַאּפ ,ידַא -- םלוײרגעגנַײא
 .ךעלהאּפ עיא .ךעלעזַײרג טימ טכַאמעג .+-
 ,טייק .טייהרעז

 ןרימירגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרימירג(עג)נַײא
 "רע"  .דייר-טעקנַאּב עיא .םינּפ יא ןַא ,+-

 ,טייק- .טייה
 ןצענערגנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצענערגעגנַײא

 ,טייהרע- .טכער עיא .םוחּת רעיא .,+-
 ' | ,טייקד |

 ןענ(ע)וַאדנַײא רַאּפ ,יזַא -- טנװַאדעגנַײא
 "עװ א; .תוליֿפּת עיא ,עטרזחעגנַיילא-טוג = ,+-

 "רעוו . . . ,קַאט-קַאיס ךָאנ זיא ןענעװַאד קידעכ

 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"יא קרַאטש ,רעט

 ,טייקק .טייהרע-ה ,1

 .+- ןעּבלָאדנַײא רַאפ ,ידַא--טעּבלַאדעגנַײא
 -סיוא עלַא; .ּפָאק ןיא 'א ,הרוּת .רעטערּב עיא

 סָאד זַא טוג ץנַאג ןעמ טנעקרעד . . . ןשינעדער

 סיר א טימ ,לקישטנַאק םעד טימ . . .'א זיא

 ,41 ,דעצ ,"רעיוא םַַײּב

 ,+- ןֿפמַאדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפמאדעגנַײא
 רעד טָאה לַאטש ןרעטצניפ ןיא, .זַײּפש עיא

 ,"טסימ ןשידרעֿפ ןיא . . . טימ טמעטָאעג ךשֹוח

 יסָאמ ,נצרַאװש ןוא רעװָאזַא נשיװצ ,ןָאדרַאג .ש

 .טייק- .טייהרע- .1934 עווק

 'א .+ ןרַאדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרַאדעגנַײא

 ,ןקַאּב עיא .למייּב 'א ןַא .טרַאװקעגנַײא ןוא

 יז ,סעּביל ןריֿפ סָאװ ךעלדיימ עלַא, ,ןּפיל

 ןופ אד רעד ךאּב רעד, .לפ ,"'א ךָאד ןרעוו

 טנקורטיג ןַײא טרעװ (ברחי) ,טמוק ןטרוד

 ,11 ,די ,בויא ,מהס ,"גּביא ףיוא טרדיג ןַײא ןוא

 עיא עכיילּב א ןוא דיי רעטצרַאװשראפ . . א.

 ,?ףינָאלַאק יד ןעמ טזָאלרַאפ סָאד . . . ענעדִיי

 טקורדעגנַײא

 טעמּכ ןוא רע'א רעד, .רעדנעל עטַײװ ןופ ,הּפ

 ךַארּפש רעזדנוא ןוֿפ גַײװצ רענעלַאֿפעגּפָא יו
 ןגעקטנא טינ ףערטַאּב ןסיורג ןייק טָאה (!ימ)
 ןקידחרזמ ןופ םיוּב םענעסקַאװעצ טיירּב םעד

 .טייהרע- .3--2 ,אוװ ּפשִיי ,װמ ,"שידִלי
 ,טייק-

 ,+- ןקידלודנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקידלודעגנַײא
 ןַײד ןעילּבעצ ךיז . . . טעוויס, .סרערעהוצ עיא
 ,גי ,"המקנ ע'א ,עטקיטַײצעגסױא יד ,המקנ
 .ימ רעצנַאג ןַײמ ןופ

 .- ןעגנידנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנודעגננַײא
 ןָאט וצ רעיא ןַא .ןימרעט רעיא .ןזַײרּפ עיא
 ,טייהרע- .טעּברַא ןַא

 ,+- ןעשודנַײא רַאּפ ,ידַא - טעשודעננַײא
 ןענַײז סָאװ רענעט .שיילפ יא ,טפמעדעגנַײא

 -סעּביל רעיא םיוק רעד ךיז טָאה, .יא לסיּב ַא
 ...עמַאלפ עלעה רענייא וצ רעדיװ ןעקנוֿפ

 ,הנוגע איד עלעגײֿפ ,זדמא ,ײטרעקַאלֿפעגֿפױא

 ןצכולש 'א ליטש סעלהּכלמ טָאה, .1875 ענליוו

 נַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,"חומ ןיא טרעּבגעעג םיא
 .טייק .טייהרע- .טכיל עקידנעק

 -עדענ- :89 .יזַא -- טרעוויידעגנַײא
 "עגסױא .(רקוא טטרעווידעג-- ,טרעוו
 סָאװ טכַאװשענּפָא ,טרַאדעגנַײא קרַאטש ,טרעצ
 ףיוא, .קנערק א ךָאנ רעדָא תעּב (יװ ױזַא) זיא
 טסורּב רעקישטַאלּפ רעד טימ ףוג ןיא םעד

 ,עֿפָאי לדוי ,ײ. . . ןירעטיינ-שעװ רעד ןוֿפ טערּב
 .טייקה .1936 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 עא .+- ןקידנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקידעגנַײא
 | ,ךלימ

 ירידנַײא רַאפ ,ידַא -- םריגיריד(עג)נַײא
 .טייק- .טרעצנָאק רעיא .+- ןריג

 רַאּפ ,ידַא --- טפמערעני ,טּפמערעננַײא

 לקיטש 'א ןַא .+ ןֿפמעדנַײא ,ןּפמעדנַײא

 טימ טקעמש . .., .לדניה 'א ןיורּב א .שיילפ

 רעד טימ ,סעמיצױרעמ ןטֿפמעדעגנַײא םעד

 .טייהרע- .ֿברע ,ןַאמטכעש .א ,"עירָאקיצ
 | ,טייק-

 .- ןעקנעדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקנעדעגנַײא
 ,גי ,"ןּביא ןגעװ עיא ענעיג .רעטרעװ עיא

 ,21 אפ ,הביבס

 .*- (ךיז) ןקעדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקעדעננַײא

 ָאד זיא'ס סָאװ; .סערדלָאק (טימ) ןיא יא ןגיל

 ,"ּפָאק רעגולק רעד טינ ךיוא סייוו ּפָאט ןיא ןיא

 םַײּב קישטעּפירּפ ןפיוא . . .סעמיצ רעד, .װש

 יד טיג -- ןשיק א טימ 'א ,לטערּב-טנלָאשט

 -ניו א ןיא . . . גיל'כ,, .יתּבש' ,סוממ ,"טכומש

 ןעמעָאּפ ,געס ,"סנטָאש עליק ןיא יא ,לק

 ,טייק- ,טייהרעי

 ָארדנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעװעטַארדעגנַײא
 .לּפעט ןעמייל יא ןא ,+- ןעוועט

 ,+- ןעגנירדנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעננורדעגנַײא
 .קנאדעג רע'א ןא .טסעג ענעטעּבעג-טינ ,עיא

 יּבײל וצ טׂשול . ..טנגוי ןוֿפ טָאה שנעמ רד;

 ןנירד רעמ ךָאנ טרעװ 'נוא ..,. תואנה יכיל

 רעד, .א/זמ ,1716 טשמַא ,הח ,"ןגנורדיג ןַײא

 וו מעּב ,ײןּבעל ןוֿפ גנאזעג רעיא

 .=- ןקורדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקורדעגנַײא



 טיירדעגנַײא

 סָאד, -- טייהרע- .טסקעט םוצ ןּבָאגוצ עיא
 ."'א ןיוש ןעזעג ךיא ּבָאה לטַײז עקירעּביא

 (ךיז) ןעיירדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טיירדעגנײא
 -קיטש ןיא יא ,רָאה .ןעַײרד ןיא יא ןגיל = ,6-

 ,ףןײלַא ךיז ןיא 'א ןגיל ייז, ,ריּפַאּפ ךעל

 ןיא טסָארֿפ רעד, .לגייפ עקנַארק יד ,לה

 ,"טרַאװ ןוא יא טנגעג עסיורג א טגיל'ס .טראה
 ,6 עװקסַאמ ,ןןַאשזדיּבעריּב ,בז ,קירַאכ יזיא

 זיא ...לפמעל ןיא לרעַײפ עניילק ססָאד;

 -רַאה ןענַײז סנּפָאקוצ ןַײמ, .| רי ,"'א קרַאטש

 ירע- .ירעמייּב ,שָאוהְי ,"ןעלצרָאװ עיא ,עט
 ,טייק- .םייה

 ,+- ןעלמירדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלמירדעננַײא

 .דלַאװ רע'א רעד .ןקז רעיא ןַא .ןרעוו 'יא

 ,טייקקה .טייהרעד

 (ךיז) ןקירדנַײא רַאּפ ;ידַא -- טקירדעגנײא
 ןעלצרָאװ יד ןעזנ|ַײז, .םלוע ןשיװצ עיא ,+-

 ,"'א טסירּב יד ןיא ףיט ,. . . טראה ,ןיילק ץנַאג

 ץנליו ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ

 ייוצ ןיא ןטעּברַא ןשטנעמ טרעדנוה, ,6

 .מ .י ,"טקיטשרַאֿפ ןוא יא . . .ךעלרעמיצ עגנע

 ענליו ,...המחלמ טלעװ יד ,שטיװָארעּפלַא

 ,טייקק .טייהרע- .5

 ןעלמערדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלמערדעגנַײא
 רעד ןיא טעּפש טשרעג .ןרעוו 'א .+-

 ךיא ןיּב יא ,למערד א טּפַאכעג ךיא ּבָאה טכַאנ

 "ורעצ ..., .עשטַאילק ,סוממ ,". . . ןרָאװעג

 ;ןיּפַאל .ּב ,"ףושיּכ ןיא עיא ,סעקערטש יד ןרעד

 ,טייק .,טייהרע- .גורק רעלוֿפ רעד

 ,+- ןעגנערדנַײא רַאּפ ,ידַא -- טינערדעגנַײא
 ...ןסָאג יד, .רעמלַא ןיא ע'יא ,רעדיילק יד

 ,ײױטַײז עלעקנוט יד ןשיװצ עיא ,עליטש ,עָארג
 ,1924 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע

 -ערדנַײא רַאּפ ,ידא -- טריפערד(עגנ)נַײא
 סָאד, .ןצנַאט ןענעק סָאװ טניה עיא .+- ןריס
 ןטימ טֿפױל ,עלעדרעֿפ 'א טוג א יװ קלָאֿפ
 ,1912 יינ ,וו טישז ,". . .קָאלגילַאנגיס ןטשרע
 ,טייק- .טייהרעי

 רַאּפ ,ידַא ןטנשרַאד ..} -- טנשרדעגנַײא

 -- טייק- .,ןטעטילַאנַאּב עיא ,+- ןענשרדנַײא !
 לכׂש ןופ 'א עקידעכָאװ יד םלענ טרעװ סע;
 ןופ טכיל עקידתּבש סָאד ףיוא טכַײל סע ןוא

 ,121 אט ,עקירפַא םורד ,ןהּכ לרעּב ,"ץרַאה

 ,ןרעּבָאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעּבכָאהעגנײא
 ףרַאד רָאי א; .רעּבָאה וצ טניואוועגוצ זיא סָאװ

 רע טמוקַאּב ,רעּבַאה ףיױא דרעפ א ןייטש

 .וטיל ,"רע'א ןַא טרעוו ,ןטַײז עקידכעלַײק

 (ךיז) ןטלַאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטלַאהעגנַײא
 -עג) ץֿפיז רענע'א ןא .רעטרעװ ענע'א ,+-

 .ןוגינ רענעיא ןא .ןעיירשעג ענע'א .(רעטכעל

 'א ןּבעל .םעטָא םענע'א ןַא טימ (ןרעה) ןדער
 .רענע'א ןַא ,רעקידֿבשוימ ַא .קידװערָאּפש ןוא

 .װחש ,"טנעה ענע'א ןּבָאה רעצרעה ענרענייטש,

 טיה ,רענע'א ןַא ,רוחּב רעליטש א זיא ...,

 ,תוצח טגָאז, .ןטנערוקנָאק' ,עש ,"ןשָארג א ּפָא

 טגָאלש ןוא לוק 'א-רעטיּב א טימ טנייװ רע

 ןשיװצ' ,זיי ,"ץראה ןיא טסױוֿפ רעד טימ ךיז

 א ןשַא ַײּב טֿפָא זיא םזיריל רעד, .'רעלטעּב
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 ,"רעטליטשרַאפ א ,רענע'א ןַא ,רענעטלַאהַאּב

 דוס ,רענע'א-ליטש רעד ןיאע .שֵא םולש נשר

 םעד טימ טקעמש טייקידבוט-םוי רעקידתודוס

 ,ןאמטכעש .א ,"סעמיצ-ךןרעמ ןטפמעדעגנַײא

 וצ טײג ='א (טייג) זיא רעגייז רעד* .ברע

 ,טַײצ רעקיטכיר רעד ןוֿפ ּפָא טייטש ,ךעלעמאּפ

 רַאפ ןעמוקַאּב וטסָאה ןעמעוו, -- טייהרע-

 רעד ,ץיװָאלעסָאי .ל ,"'א רע טגערֿפ -- ?ןאמ ַא

 טייק- .ח"מרּת ענליװ ,(דודנה) רעטלגָאװרַאֿפ

 עלַא םיא ןעמענ ,טגָאז רעטסטלע רעד זַא; --

 טרעװ סע זיּב ,שינרעטיצ ןוא יא טימ ןגָאזכָאנ

 רעטסַײמניײװעג םעד רַאפי ,לה ,"רעמָאיעג ַא
 .'רומזמ א

 ןעילָאהנַײא רַאּפ ,ידא -- טע(י)לָאהעגנַײא
 ,"לקעז ַא ןיא יא ,לשיוק א ךָאנ טייטש, ,- -

 ןילָאװ ,מּפ

 ןעװעמַאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעוװועמאהעגנַײא

 רע'א .ןעגנוי עדליו עיא .ןגָאװ רעיא ,+-

 ,טייק- .הוואּת עיא .םָארטש

 ןרעמַאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעמאהעגנייא
 ,טייק- .ןצגנוזָאל עיא .לגענ עיא ,+-

 רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאהעג - ,ןעננַאהעגנַײא

 .ןעלטנַאמ עיא יד .+- ןעגנעהנילא

 ןעלדנַאהנַײא רַאפ ,ידַא -- םלדנַאהעגנַײא
 -לַאע .םעדייא רע'א רעד .האיצמ עיא .+-
 -ַאּפ ןיא לּפע ענערױרֿפרַאפ עיא טימ ,עקשטיט

 "ךעלקינייא ןוא סעדייזי גח ,"ךעלקעז ענעריּפ

 -עג סָאד' ,וו לֵא ,"ע'א ףושיּכ-הׂשעמ ,תוכולמ,

 ,טייהרע- .ידַאזַארַאש ןופ ןייוו

 ,טֿפעהעגנַײא +- -- ןטֿפָאהעגנַײא

 ,+- ןקַאהנַײא רַאּפ ,יזַא -- טקַאהעגנַײא
 ץלַאמש ןוא עלעּביצ טימ רעייא עטרַאה עיא;

 ,"קיסע ןוא ייא ןַא טימ גנירעה רעיא רעדַא ., .

 ןופ ןליוק עא; .3 ,אש פשִיי ,ץיװרוה לאוש |

 .חיזירפ רעד ,סוממ ,"ןרעיוז ןיא שיילפ-קידָאז

 א ךיוא ...סעלעּביצ טימ סעילָאּברַאּב עיא;

 ינרַא לארׂשי ,"סעלעּביצ טימ רעּבעל עיא לסיּב

 ןטַײז עיא .1893 סָאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטש

 .(עקרַאנירַאמ) ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןטינשעגנַײא =

 ,טייהרעי

 ןעּברַאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעּברַאהעגנַײא

 יא (ןציז) ןייטש .טרעקיוהעגנַײא .+- (ךיז)

 טייטש ,יא ,ןגיוּבעגנַײא; .(ןענעצ) ןעַײרד ןיא יא

 .ןעמיורט עליטש ,געס ,"דלעפ ןיא עלעמייּב ַא

 ,ןכיוה ַא ,ּבָאלשז ןטנוזעג א רָאֿפ ךיז טלעטש,

 ,ןענערּב ןקירּב ,עירול .נ ,*. ...ן'א ןַא לסיּב ַא

 ,1929 װָאקרַאכ

 -רַאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװעטרַאהעגנַײא

 .טייהרע- .תורצ ןיא עיא .+- ןעװעט

 (ךיז) ןכרָאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפרָאהעגנַײא
 ,"איטרירטנעצנָאק רע טציז,, .קיזומ עיא ,+-

 טייק- .15 א 1966 ,שַאֿפ ,ןַאמרעמיציסָארג .מ
 -ייא ,'א רעליטש ןיא . . .--- ןגָאטרַאֿפ יד, --

 ,רָאֿפ ,טָאימע לארׂשי ,"ףיוא טייג ןוז יד רעד

 ,30 וא 9

 -ערָאהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװערַאהעגנַײא

 .טעװס יד ןיא עיא .ןשָארג רעיא .+- ןעוו

 ,טייק- .טייהרע- .רעּפעש

 טצייהעגנַײא

 ,+- ןּבײהנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּביוהעגנײא
 ,הרוּת-רֿפס ענעּביוהעגנַײא .יד

 ןרעױהנַײא רַאפ ,דַא - טרעיוהעגנַײא
 ,טײרדעגֿפױנוצ .טעשטרָאקעגנַײא .רל .5- ךיז
 -ץעקניװ יד ןיא עיא ,ךעלרעדניק עטעקַאניּבלַאה
 .ךעל

 ןרעקיױהנַײא רַאפ ,ידַא -- טרעקיוהעגנַײא
 ןַא .'א (ןייג) ןַײז .טעּברַאהעגנַײא .+- (ךיז)
 ,זָאנ עיא עגנַאל יד .ךעלזַײה עיא .גנוטלאה עיא

 ןיא 'א ףקז רע'א .ןקור רעיא סנדיי םעד
 ,רעלטעּב ַא יװ ,םיוּב רעטלַא ןַא יװ יא .ןעַײרד
 -עגנוה, .רָאי ןרעוש א רעטנוא יװ ,ץַאק א יו
 א ןיא ןגָאלשרַאֿפ ךיז ןּבָאה ךעלרעדניק עקיר !
 ַאע .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןטנעצ ןיא 'א ,לקניװ
 לּביטש ן!גיילסיוא סלייֵו טירקועיעגנַײא ןיילק

 סָאד ,"ךַאד םענעיורטש ןטנירגרַאֿפ א רעטנוא |

 טָאטש עכלעװא .1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ

 ,עש ,"?שרדמ-תיּב ןיא ןטלַא אזַא טגָאמְרַאֿפ
 -רַאֿפ ןוא יא ,טרעטַאמרַאֿפ, .ו דירַאי םענוֿפ

 יד טציווש ןוא טציז ...הֹלֹוח ַא יװ טרעמָאי
 "גניי-רדח ערעזדנוא, .וװ גורֿפ ,"הלודג"הקדצ
 יא ןוא טרַאדעגנַײא ,לעג ןוא ןירג ...ךעל

 ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"ןּבעל ןָא ןוא טומ לסיּב א ןָא

 ,1908 עשראוו ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאפ

 ,"רע'א -- טלַאטשעג ריא ,רעיורג --- לטייש ריא;
 יםיתבש סעמַאמ רעד ;גח

 ,רעטיצ ַא לגנִיי סָאד טוט יא, -- טייהרעד
 ןיא רעפיט ןגיוא יד טימ ןַײא ךיז טּבָארג

 ,טייק- .וו רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"רודיס

 ןרעגנוהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעגנוהעגנַײא

 ,טייק- .טייהרע- .םימֹותי עיא ,+-

 (ךיז) ןטיהנַײא רַאּפ ,יזא -- (ן)טיהעגנַײא
 עמ זַא, .ןשָארג רע(נעקא .תוחוּכ ענע'א 4
 -ית רעסיורג א זיא סָאד. , . םיינעל הקדצ טיג

 יד לַא ןוֿפ ןַײז 'א לָאז יז זַא המשנהל ןוק

 תוא ,1832 װָאלקש ,םירװע חקֹופ ,"סטכעלש

 ןַא ןּבילּבעג המוא רעד רַאֿפ זיא יא ןוא; .חֹּכ

 -- לעזסקלָאֿפ יד :ןשידִיי ןיא) רימ ןיא רצוא

 ןוא ךרע ןָא רצוא ןַא ,עמורפ ַא ,עשירפ ַא
 רעקיצנייא ןַא םיוּב ַא, .ישידִייי ,ו לֵא ,"רועיש
 ךיז ךרוד יא זיא דלַאװ ַא ,רמוש א ףרַאדַאּב

 ,טייהרע- .םױּבלּפע ...טַאלּב ,לה ,"ןײלַא
 ,טייק-

 (ךיז) ןלייהנלא רַאפ ,ידַא -- טלייהעגנַײא
 ,טייהרע- .דנואוו עיא ןַא ,+-

 ןשימײהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשימייהעגנַײא
 ,דנַאל םעַײנ םעד ןיא 'א ןליפ ךיז .+- (ךיז)

 -גנעעגכָאנ ןוא רעטרעװ עשילגנע עיא לָאצ א;
 רעד ןיא ןייגנָא ןענעק רעטרעװ עשידִיי עטשיל
 -- טייק- .וּפשִיי ,ומ ,"ךַארּפש רעטקערָאק
 ,קיא ,גי ,י"א-טשינ:ךָאנ ןַײז ,טייקדמערפ ןַײז,
 ,17 טוו 4

 ,6- ןציײהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצייהעגנניַײא
 רטרע יכילטע ןיא; .ןעלסעק ע'א .ּבוטש ע'א
 ןטצייהיג ןַײא םנייא ןיא טנילאש ןעד ןמ טצעז
 רעד זַא רׂשעֹּב ליֿפ, .א/הס ,וטל ,"ןֿבוא קַאּב

 ךילַאק ןטציהיג ןַײא ןייא ןיא ךיז טזָאל םדָאןּב

 ןטַײל רפ רֿבח ןַײז רע יא ןַײרַא ןיֿפרװ ןֿבוא

 .טייהרע- .ב/אס ,ןויע ,"ןַײז שייֿבמ לָאז



 - טליהעגנַײא

 ,+- (ךיז) ןליהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טליהעגנַײא
 'א (עא רעיילש ,לַאש) ,עלײשטַאֿפ ַא ןיא 'א
 'א .דוס א ןיא יא .(שינרעטצניֿפ) סנטָאׂש ןיא

 יא .(תוואּת) דניז ןיא 'א .לטיק ןוא תילט ןיא

 טשטַײטרַאפ ללמ .(עא הרוחש-הרמ) רעצ ןיא

 ןיא; :(14 ,ה ,םירישהיריש) 'םיריפס תֿפלעמי

 יד ןענעז סָאד, .ן"טקעדאּב, :יּתו ?טליהיג

 טימ רעטרעװ עצרוק ןיא יא . , ,ס"שה תודגַא

 -תמיא ןיא יא, .זט ,וו ישס ,"ןעגנוניימ עסיורג

 ףיוא ןּבעל סנשטנעמ םעד טגנעה סע . ...תומ

 םעד ןיא יא, .ילטיווק סָאד' 1 גורפ ,"רָאה ַא

 יַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,י....ןרעװ ןוֿפ םיורט-רוא

 .רעדיל עטעק

 - .םייק- ,טייהרע-

 (ךיז) ןעליהנײא רַאּפ ,ידַא -- סעליהעגנַײא
 ןיא יא ,רעסעװרָאּב א, .לּבַײװ עיא ןַא ,+-
 הׂשעמ ַא ,ןהָאזדוּב .י ,*. . . עטכַאלּפ רעסיורג א

 ,טייהרע- .1927 ענליװ ,.. .ֿבר ַא ןופ

 ,+- (ךיז) ןציהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טציהעגנַײא
 (הריּתי הזא) ןֿבוא ךלאק רעד ינוא, .ןומה רעיא

 ,22 ,ג ,לאינד ,מהס ,ײטציהג ןַײא ריז זיא

 (ךיז) ןטֿפעהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפעהעגנַײא
 ,דָאהַארַאק ןיא עיא ,דודןגמ רעיא ,4-

 ,+- ןצעהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצעהעגנַײא
 ,טייק- ,טייהרע- .ןומה רעיא

 ,- ןעלקעהנַײא רַאּפ ,ידא -- טלקעהעגנַײא
 ,ןרעדנַא ןיא רענייא ןעװעג 'א יװ ןענעז יז,

 ,טייק- .טנורגּפָא םַײּב ,שֵא

 'קרעמפיוא .טמֿפ .ז ,סָאד -- רעהעגנייא
 ,"רעטרעוו ענַײמ וצ יא ןּבָאה טסלָאז ,, .טייקמאז

 | ,(רעמזיוצ) דייר

 (ךיז) ןרעהנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעהעגנַײא

 .טייהרע- .קיזומ עיא .רעטרעװ עיא ,+-
 ,טייק-

 ,+- ןגעװנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגיואוועגנַײא
 .רעקוצ רענע'א ,טנופ רעּבלַאה רענע'א רעד

 ןַײא ןיואװעג .ורט -- ןע|נױאװעגנַײא
 ןכַאמ ,(+-) ןענייוועג = :89 .טניואוועג =
 ךיז לָאז עמ ,ךַאז עכעלנייוועג ַא ןרעװ לָאז סע
 -רעּביא ןָא ,גנוגנערטשנָא ןָא סעּפע ןָאט ,ןריֿפ

 ןָאט וצ ןענרעלנַײא .טסעטָארּפ ןָא ,ןרעלק

 יד יא .ןשינעלקַאװ ןָא ,שינַאכעמ (טעמּכ) סעּפע

 יד 'א .ןסע ןרַאֿפ טנעה יד ןשַאװ וצ רעדניק

 ןופ םיִלֹוע יד טימ ןעמַאזוצ ןּבעל וצ םיזנּכשַא

 רַאװ עריא טייקשידיי יד, .תוליהק-חרזמ יד

 "נייא רָאנ ,טכַאמעג קידנַאטשרַאפ . . . טינ ריא

 .ד"לרּת ענליוו ,לעקניֿפ עזיור ,דמא ,"טניואוועג

 "עגנַײא םיא ןּבָאה יּבר ןַײז ןוא רעטַאפ ןַײז;

 ןעניד ןוא טָאג רַאפ ןּבָאה וצ ארומ . . . טניואוו

 ,וק ,אינּת ,"םיא

 ןיא ןּבעל וצ ךיז 'א -- ךיז טימ טֿפָא

 טינ םיא טָאה ןּבעל סָאד לפיו ,, .טֿפַאשגנע

 טשינ ךָאד רע טָאה ,תורצ ןייק טעװעלאשזעג

 .דיי-םיליהּת ,שַא ,"א ךיז ייז וצ טנעקעג

 ,מק ,"א ךיז טעװ רע זיּב ןרַאהסיוא ...,
 טסּבלעז ךיז ןופ ךיז טָאה רע, ,18 אי ,5

 "עג זיא סע זיּב ,ןריֿפ וצ טניואוועגנַײא ױזַא

 ,ץיװָאלעסָאי .ל .י ,"רוטַאנ ַא רַאפ םיא ַײּב ןּבילּב

 .ו"לרּת ענליוו ,רסומ תחכוּת
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 ןעגנוריפ עיא .יזַא -- טניואוועג =

 טייקט- .ןמָא ןרעֿפטנע יא -- טייהרעט-
 תועינצּב ךיז ןלָאז ןרעטכעט יד} ייז . .,2 --

 טגנערּב סָאד ןעד ,רעטומ רעייז יװ זַא ןטלַאה
 .ב/דע ,2טל ,"'א יד ייז .

 ,=- ןדניוװנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןדנואוועגנײא
 "יג ןַײא זיא איז .. .(תילג) ןופ טרעװש ׂשד;

 ,א לאומש ,מהס ,"ךילַײל ןייא ןיא ןדנואוו

 .10 ,אכ

 ,+- ןעטַאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעטַאװעגנַײא

 רעדעיא .עטַאװ ןיא טליהעגנַײא ,טלקיוועגנַײא
 -המשנ רעשידִיי ןיא יא ...זיא טרָאװ שידִיי
 ,4 ,אוו ּפשיי ,מי ,"טייקמערַאװ

 ןרעגלַאװנַײא רַאּפ ,ידא -- טרעגלַאװעגנַײא
 וצ, .םישוּבלמ עיא .םיוּב רעיא ןַא ,+- (ךיז)
 רעדַארגנילַאטס ןוֿפ זיוה ןקידנענערּבא ןדעי
 עלָאמש, .וו המחלמ ,מפ ,"ןעניאור ןוא תוֿברוח

 ,ןַאמטכעש .א ,ןטױלּפ ענרעצליה עיא ,ךעלסעג

 .טייק .טייהרע- .ּברע

 "ַאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)לַאװעגנַײא

 -צנעפ . . . סָאד; .הֿברוח עיא ןַא .+ ןעױל

 טינ רעמ טניואװ רענייק ןוא יא זיא רעט

 .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,?טרָאד

 ,טייק- ,טייהרע-

 ןענעקלָאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- םנקלָאװעגנַײא
 . . י למירד ַא טּפַאכ רע, .למיה רעיא .+- (ךיז)
 רדנַאסקעלַא ,זּביא ,סנ ,"ךיור-קעּבַאט ןיא יא

 1929 װע;ק ,גנַאל טינ טשרע ,װעיעסָארַא
 ,טייק-

 .+- ןדנעװנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןדנָאװעגנַײא
 .ץעזעג ןוֿפ שטַײטסױא רענע'א

 ןרעדנַאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- םרעדנַאװעגנַײא
 סָאװ עיא. .(ר)ע'יא בוס טֿפָא .ןדִיי עיא יד ,+-
 ךיז ןוֿפ ןּפעלשּפָארַא טנָאקעג טינ . . . ןּבָאה

 'רע- .1912 י"נ ,װטישז ,"טיוה עטלַא יד |
 ,טייק- ,טייה

 ,+- וו ןסקַאװנַײא רַאּפ ,ידַא--טשקַאװעגנַײא
 | .ןליד עיא

 רַאּפ ,ידַא -- ןפקָאװעג-- ,ןטקַאװעגנַײא
 טֿפַאשניואוועג .יא םיוּב ַא יװ ,+- ו ןסקַאװנַײא
 .ןליֿפעג ענעיא .גנוריֿפ ןַײז ןיא 'א זיא סָאװ
 -טינ ַא טימ ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא דניק ריא,
 .10 האפ ,1925 ענליװ ,זעגפ ,"לפָא םענעי'א

 ךַײא ַײּב ןַײז ןיוש טעװ רֿפס ןַײמ דלַאּביװ,

 ,זּביא דניקסיז דדנסּכלַא ֿברה ,ײןעניז ןיא יא טוג -

 ןיא ענע'א . ..8 .1881 ענליו האווצ עגילייה יד
 -עזדנוא ןיא עטּבעװעגנַײא ,רעצרעה ערעזדנוא

 1962 ,רָאֿפ ,ַאמרעּביל םייח ,"תוֿבשחמ ער

 + .טייק .טייהרע- .18װו

 ןעמערַאװנַײא רַאּפ ,ידא -- טמערַאװעגנַײא
 ךיז, .םייה עיא יד .סטכעקעג יא ןַא .+- (ךיז)
 ,"רעטרע ע'א יד ףיוא טעטסעמעגנַײא רעסעּב
 1941 עװקסַאמ ,נקָאטשניּב נשיװצ ,ןיּבָאז .ה
 ,טייק- .טייהרעז-

 ,+- ןֿפרַאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפרָאװעגנַײא
 .טייהרע  .ןאקרַאּפ רענע'א .זיוה יא ןַא
 : .טייק-

 ןעלצרָאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- םלצרַאװעגנַײא

 ןענייוועגנַײא

 .הביבס רעד ןיא עיא .ןדָאּב ןיא .עיא .+- (ךיז)

 איד, .ןּביױלג רעיא ןַא .ןדִיי וצ האנׂש ע'יא יד

 טַײל איד רטנוא זיא ןדרָאּב יד ןלָאג) הריֿבע

 רסומ ירבד תצק ,",..טליצרָאװג ןַײא ױזַא

 טשמַא ןקזהו שארה תואפ תתחשה רוסיא לע

 ןטלצרָאװיג ןַײא ןייא ..ןהעזיג ּבָאה; ?ב"נת

 ריא, ,3 ,ה ,ֿבויא ,מהס ,"עשר 'נוא ןרזאונ

 ןיא זַא גנונואו הטלצרואוויג ןַײא 'נוא דוסי

 ןעװא .ב/זמ ,1716 טשמַא ,הח ,"טלעו הזיד

 רעװ 'נוא ןרָאק רדוא ץטייוו טהעזיג טָאה רנייא

 רעד ךיוא ןמ רָאט ,טליצרָאװיג ןַײא טינ ךָאנ

 ןופ עבט יד, .א/בע ,וט7ל ,"ןיסע וצ ןימענ ןוֿפ

 תוגהנה ,"דניק םעד ןיא יא זיא רעטָאפ ןכעלטיא

 םעד ןיא 'א ןַא -- טייק- .ה"רּת ענליוװ ,םישנ

 ,רֿבע ןטסֿפיט

 (ךיז) ןשַאװנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןשַאװעגנַײא
 -רע- .ךעלמינּפ ענעיא .קעלֿפ רענעיא ,+-
 | .טייק- ,טייה

 ,+- (ךיז) ןגיוונייא רַאּפ ,ידַא -- טגיוװעגנַײא

 ןגערּב עיא יד .קערש רעיא ןַא .דניק ע'א סָאד
 יד; .הקדצילעּב (ַא יװ) רעיא ןַא .לכַײט ןוֿפ

 ,קָאז א ןקירטש םַײּב ןַײא טלמירד ןיציּבר

 .תונורכז ,ץרפ ,"ןוגיניארמג ןוֿפ יא רשֿפא

 ןַא יװ ,טליהעגנַײא ןוא יא ןוא טליטשעגנַײא;

 .דנַאל סמענייק ןיא ,לה ,"דניק ןֿפָאלשעגנַײא
 ןוא טכַאנילולא עליטש-א יד ןסיורד טשרע;
 יָאה ןועמש ,"ןקיאורַאּב םיא ןעמענ לטניוװ ליק

 ןעלטניּפ ןרעטש יד, .יטּפשמ סטָאג' ,קישטנַאר

 ץא טימ ייז ןעייל ךיא ,ךנּת ןוֿפ םיקוסּפ סיוא
 ,טייק- .טייהרע- עטס . . . ,אֿפא ,יּפָאק

 יד .+- ןזַײװנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןזיוװעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .ןתועט ענע'א

 ינייװעג ;צא יװ צמ 8 ן ,סָאד -- דייוועגנַײא
 ןַײמ ּבֹול, .+- דייװעגניא װזד .צמ זיולּב ךעל

 ןלָאז טהעוויג ןַײא ןַײמ לַא 'נוא טָאג וצ לעז
 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,יןמאנ ןגילייה ןַײז ןּבֹול

 (ןוירהה) ןגָארט סָאד, .א/גּפ ,1721 גרוּבמוה

 ןעמָאז רעד עכלעװ ןיא טַײצ רעד ןיא זיא

 יילה ירֿבא) יא סרעטומ רעד ןיא טסקַאװ (ערז)

 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"(הד

 סָאװ ריװשעג רעקידנַארּב א; .1826 ענליוו

 ,הלמ ,"ךיוּב ןיא 'א ןַײמ ףיוא רימ טסערפ

 רעד ןיא ןעּפילכ ענַײמ ן'א עלַא, .וו רעדיל

 .םיליֿפנ ,ןַאמדירּפ בקעי ,"ףיט

 רעיא .+- ןעײװנַײא רַאּפ ,ידַא -- םייוועגנַײא

 יַאמערעצ =} ע'יא יד טיוט יד; .טנעמונַאמ

 .ַאטַאװַאַײה ,זּביא שָאוהי ,"ןעלַאינ

 ,+- ןכײװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפייוועגניײא

 ;(3 ,ו ,רּבדמּב) 'םיֿבנע תרשִמ' טשטַײטרַאֿפ שמ

 'א .ן". . . ןופ טפַאז , :יתָו *. . . טכייוויג ןייא,

 .ןזַײא רעיא ןַא .שיײלֿפ

 -עג'- ,ןַײא ןייװעג .ורט -- ןע|נײװעגנַײא
 נַײא וזז .(+-) ןעניואוועג- :8ּפ .טנייוו

 ןטדערעג ןיא טײרּפשרַאֿפ רעמ| .ןעניואוועג

 זַאע ןשרטיל ןיא רעקיניײװ רשפא רעּבָא ,ןושל

 ,". . .ןעמ טעז ,טנייװעגנַײא לסיּב א טרעװ עמ
 -ַאּפיצנירּפ יד ןענייװעגוצנַײא, .תועסמ ,סוממ

 ,"רעטעּברא ערעייז ןטכַא וצ לסיּב ַא ...ןל



 טסַײװעגנַײא

 ענליװ ....המחלמ טלעװ יד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י

5, 

 ריד ןמ זַא ןּבאה וטׂשליװוא -- ךיז טימ טּפָא

 טינ ךיד ןאיוויג ,ןרעה וצ לָאז רמיא דיר ןַײד

 ךיז טָאה יז, .א/ומ ,ןויע ,"ןגָאז וצ ןגיל ןַײא

 ,"ענראסערפ רעסיורג רעד וצ טנייוװעגנילא ױזַא

 סעדא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש

7, 

 רעיא .ךאז עיא ןַא .ידַא -- טנייוועג--

 וצ יא יד -- טייקט- ,טייהרעט- .ךרד
 | ,דניק א ןגָאלש

 ,+- ןסַײװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טסַײװעגניײא

 ןיא יא ןענַײז םידגּב ןוא טנעה ,, ,טשרַאּב רעיא

 .| סַאלטַא חמצ ,גח ,"לעמ

 (ךיז) ןקייװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקייװעגניײא

 ,טערג עיא .גנירעה רע'א ןַא .שיילפ יא ,+-

 ;םיֿבוט םיׂשעמ ןיא יא .,ןֿפנַארּב ןיא עיא ,הלח

 ללמ .(תוואּת) ןענרעל ןיא 'א .סוחי ןיא יא

 ;(3 ,ו ,רּבדמּב) 'םיבנע תרשמ' טשטַײטרַאפ

 לוז רֶעג .ןטכייוװעגנַײא לגרֿפ} "טקייוויג ןַײא,

 ,חט ,"ןּביורט טגייװיג ןַײא לא . . , ןקנירט טינ

 ,טייהרע- .2 ,ו ,רּבדמּב

 ,+- ןקיליװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיליװעגנַײא
 ,טייק-  .,ןַײז וצ ֿבירקמ ךיז עיא .ךודיש רעיא

 (ךיז) ןעלקיװנַײא ראפ ,ידַא -- טלקיװעגנַײא
 .עטַאװ ןיא 'א ,גורתא ןַא .לֵאש א ןיא יא ,4-

 ןיא יא .ּפָאט ןיא ןַא ןיא ערעשטעװ יד ןגָארט

 ,ןיינ א ןיא 'א זיא סָאװ ַאי א .לּפענ ןטכידעג ַא

 ,"(תילט) ןַײז ןיא טלקיװג ןיא טכיזג ןַײז,

 טלקיװג ןַײא ,טיקאנ ץנאג איז ןגילא .זי ,ראש

 ,זּביא ,טַאטשנעזַײא השמ ,ײןנַײל סאווטע ןיא

 טעװ . ..2 .1746 ?טרָא ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד

 סָאװ ןעמעלַא טימ ןעגנערּב טּפשמ וצ טָאג

 ילשמ סמ ,"זייּב יצ טוג וצ 'א זיא ןענירד

 ןרעװ לָאז ןטנעמיד טימ יא, .14 ,בי ,ט"עקּת

 ,סוממ ,"...טעװ סע רעכלעװ רעקיזָאד רעד

 יד ןיא 'א ןגעלעג זיא טניװ רעד, .תועסמ

 טכאנרעמוז' ,שָאוהי ,"ןפָאלשעג ןוא סענסָאס

 ,טייק- ,טייהרעי

 רעדעי .רפ ?צמ ,סָאד -- םטלקיװעגנַײא
 סיוא טמוק יז ןטיירגוצ םַײּב סָאװ ןַײּפש ןימ

 סָאד .גייט ןיא ,טַאלּב א ןיא ןעלקיווּוצנַײא

 "א (עקידעבלימ) טקידעשיײלֿפ

 ,=- ןצריװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצריוועגניײא
 ,טייק-  .דייר עיא .לגניצ יא ןַא

 טַאטלװער .ן ,(רעד) סָאד -- פעװעגנַײא
 יעֿפ עטרילָאק ןופ יא ןַא .(ךיז) ןּבעװנַײא ןופ

 ןַײמ ,קלָאפ ןַײמ ןוא ךיא -- 'א רעד, .םעד

 ,21 ןאי ,הביבס ,לָאמ ,"ךיא ןוא קלַאֿפ

 (ךיז) ןּבעװנַײא רַאּפ ,ידא -- טּפעװעגנַײא

 .בעװעג סַײװ א ןיא יא ,םעדָאפ רעטיור א ,+-

 ןיא עיא ,תומולח .(תודוס ןיא) תוריּתס ןיא 'א

 ןצֿפעל עקיטומטוג ןסעלעדנעמ|} .רעצרעה

 ּבעוװעג ןסיורג ןיא יא ,םעדָאֿפ א ןיּב ךיא :ןגָאז

 -אלסינַאטס ,ןגעטש ,ןירֿפַאס .ה ,"םוטנדִיי ןוֿפ

 רעד ןיא ,לקניװ ןיא קידנציז . . ., .ו"צרּת ווָאװ

 !קינעמַאּפ א ,וסַײװ ,"'א שינרעטצניפ-ּבלאה

 ,"עיא סנּבַארג ןיא ,ךעלעֿפרעד עטקיטשרעד,

 .טייק- .טייהרע- .המחלמ ,מּפ
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 .ןצלעװנַײא רַאּפ ,יזַא -- טצלעוװעגנַײא
 -רַאפ חרוא .טרעגלעװעגנַײא .טרעגלַאװעגנַײא

 עג, :יּת) 'א ;(4 ,ט ,היעשי) 'הללֹוגמי טשטַײט

 ,ןיטרעגלעוו

 ,6- ןקלעװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקלעװעגנַײא
 ,טייק- .סנּבעל עיא .ןעמולּב עיא

 ,+- ןדנעװנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרנעוװעגנַײא
 עיא ןַא ,עטגערפעגּפָא ןַא .ןןדנַאװעגנַײא :לגרֿפְו

 .סנגיוּב עיא .תוחוּכ עיא .הנעט

 ינַײא +- ,טסקַאװעגנַײא ווזד-- טפקעוװעגנייא
 ,ןסקעוװ

 ;89 ,+- ןדיזנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןרֿאזענניײא

 ןצרַאה ןיא ןטיא .שיילפ יא ,ןטָאזעג = |

 ,"שּכַאװ םטוזג ןיא טימ ךול ׂשד ףּפוטש רו;

 117 אֹנ ,אקװד| 1474 ,'תואופרה רֿפסי ייּכ

 רעמ טלָאז שאד ,טנערּביג ןא זיא שאד ...,

 -רע- .דמ קרּפ ,טנַארּב ,*. . . ןטָאזיג ןַײא ןַײז
 ,טייק- ,טייה

 ,+- ןּבלַאזנַײא רַאפ ,ידַא -- טּבלַאזעגנַײא
 'א ןיוש ךיא ןיּב טציא, .ךלמ רעיא .טיוה עיא

 -גרַאּב ,שָאוהי ,"ןליֿפ שימייה ךיז ןעק ןוא
 ,טייק- .ירעטיוועג

 ,=- ןצלַאזנַײא רַאפ ,ידַא -- ןצלַאזעגניײא
 זיא סָאװ = ןדנ רענעא .טצלַאזעג - :ךיוא
 רָאט ןַײז ןצלַאזיג ןַײא איד שיפ, .טיהעגּפָא

 ךַא איז ןק ןמ ןעד ,ןַײז לטלטמ לואװ ךַא ןמ

 ןטיה ךיז זומ עמ, .א/אֵע ,וטל ,"ןסע אֹור וזַא

 .ב/בל ,אח ,"שיײלֿפ ענע'א עטלַא ןסע וצ טינ

 רעדָא ץלָאה ,ס'א ץלַאמש-ריזח ןעד םיא טלעפ,

 גנַאגרעּביא רעדד ,װ סַײװ ,"?סעלפַאטרַאק

 ,טייק- ,טייהרעז

 (ךיז) ןעלמַאזנַײא רַאּפ ,ידא -- טלמַאזעגנַײא
 ,החּפשמ עיא יד .קלָאפ עיא סָאד .טלעג 'א .,+-

 ,"טלימַאזיג ןַײא שיוה ןַײד ןיא . . . ,רידנעליא,

 'נוא (םימי) ילא ךיוא ןעװ '!נוא, .א/טכ ,עּב

 רוזחמ ,". ..טניט ןרעװ רׂשֲאו יטלמַאזיג ןַײא

 סָאד קנעדעג , .ב/אכר ,1713 טשמַא ,םילגר שלש

 י"א ָאד ןענעז שאו איד לארׂשי קלָאֿפ קיטכרַאֿפ

 רעד; .1848 ץיװַאנרעשט ,םילגר שלש רוזחמ

 ,"סעדגַאי יד ןוֿפ רענרעק יד ןיא יא זיא טּפַאז

 ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןָאסרואינש .ז .ש ברה

 רענעּבױהעג -- ןר עוו 'א .1874 עשרַאװ

 ,ומע לא ףסאיו'2? .ןרעװ רטפנ ןגעװ ןפוא

 ןרָאװעג 'א זיא רע ןוא, .ַאא ,8 ,הכ ,תישארּב

 ,טייהרע- .טרָאד ,יּת ,"קלָאֿפ ןַײז וצ
 ,טייק-

 עיא .+ ןּפַאזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאזעגנײא
 "מוא סָאד .עא הרוּת ,המכח ע'א .,טײקיסילֿפ

 ,דרע רעד ןיא 'א ,טולּב ענעסָאגרַאֿפ קידלוש

 ךיז טליפ טפול רעליק רעקידנגרָאמ רעד ןיא;

 ַא ,סַײװ ,"'תירּב רוכזי ןופ ץפיז רעיא רעד

 ,"...גנוניימ עטלצרָאװרַאֿפ ,עיא יד, .לטעטש

 ,טייק- .טייהרע- .! רַאק

 .רפ .ןצַאזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצַאועגניײא
 ןוֿפ)פ קעד םַײּב ,ןטנוא ןּבילּבעג זיא סָאװ

 ענענַאטשעגסיוא טימ טקעמשעג טָאה'ס, ,(לסעֿפ

 -יילק ןעמערַאװ ןטימ ןוא טיורק יא טימ ,לּפע
 .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדיי ,עלרעפ .י ,"ןע

 טרעַײזעגנַײא

 -נַײא רַאּפ ,ידַא -- טניוועג:- ,ןהיוועגנַײא
 טימ עטיא סָאד .+ (ךיז) ןגייזנַײא ,ןגיוז

 עשיטע יד, .תוחיר ענע'א ,ךלימ סרעטומ רעד

 םעד ןיא יא ןוא ןענורעצ טרעװ . . . עיגרענע

 ,"ןטייקכעלניילק עכעלגעטגָאט יד ןופ . . . דמַאז

 ,ןריּפמַאװ ןופ} ןּפיל ידע ,1912 י"ג ,שו טישז

 -רע- .יריּפמאװי ,שָאוהי ,"ּבַײל ןַײמ ןיא 'א
 ,טייק- ,טייה

 ,+- ןרעיוזנַײא רַאּפ ,ידַא -- םרעיוזעגנַײא
 דָאדימָאּפ עיא .טיורק יא .טרעַײזעג-- 9
 ,טייק- ,.טייהרע- .םינּפ יא .ןר

 ,+- ןעגניזנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנוזעגנײא
 .טייהרע- .רָאכ רעיא ןַא .ןוגינ רעיא ןַא
 ,טייק-

 .ףקיטנוזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיטנוװעגנַײא
 טימ ,ןעגנומיטש טימ ןעמונעגכרוד זיא סָאװ

 םוק'כ, .גָאט ןקידקיטנוז ןוֿפ ןעגנוּבעלרעּביא

 טייטש יז .לוש רעמאזנייא ןַײמ ןוֿפ קירוצ

 יוַאג ןַײמ ןופ ,גי ,"קערש ןיא 'א ךיוא טציא

 ימ רעצ

 ַא .ףקינוזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיגוזעגנַײא
 ןעמונעגכרוד .ןוז רעד ןוֿפ טנערּבעגּפָא לסיּב

 עיצַאקַאװ ןוֿפ ןעמוקקירוצ .ןלארטשנוז יד ןופ

 .רעיא ןַא
 ,+- ןעקניונַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנוזעגנַײא

 ןּבָאה .עטָאלּב ןיא ,דרערד ןיא יא .תורצוא ע'א

 יּביל יד ןיא 'א ףיט ױזַא זיא רע, .ןקַאּב עיא

 -טָאטש יד, .235 ,הח ,"טלעוו-רעד ןוֿפ טפאש

 יד רעּביא זיּב ףיט 'א ןגעלעג ןענַײז םיריזח

 טקניז שטנעמ רעד, .פשטניװ ,סוממ ,"ןרעיוא

 ןצנַאגניא ןיוש טרעװ רע זיּב ,רעקירעדינ ץלַא

 ,יקסניװַאר ֿבקעי ,"טייקכעלשטנעממוא ןיא 'א

 ,1885 עשרַאװ ,ףעירּבידלש רעשלַאֿפ רעד

 'א ןענעז סָאװ ןעמאטש ענעּבמעד עטליוֿפרַאפ ,

 ,שַא ,יןטַײצ עטנַאקַאּבמוא ןוֿפ םיילש םעד ןיא

 ,"רעדעי תוֿבשחמ ןיא יא טרעיוה, .דוי-םיליהּת
 ,םיטילּפ ,גח

 ןַײנ 'װ 'א טסלָאז :הללק .ןרעוו 'א

 ;יװ 'װ 'א .המדֲא רעד ןיא (ןלייא) רעטֿפַאלק

 םירצימ יד יװ ,ךַײט ןיא ןייטש א ,םי ןיא ַײלּב -

 .רעקנַא ןַא יװ 'װ 'א .חרֹוק יװ ,ףוס"םי ןיא

 ,סוממ ,"תולד ןיא זדלַאה םעד זיּב ןרָאװעג יא; |
 ,עשטַאילק

 ,טייק- .טייהרעז

 ןוֿפ ֿבצמ .ן ,(יד) סָאד -- שינעקנוזעננַײא
 --!ךַײא ףיוא יא ןַא ,אש, .ןעקנוזעגנַײא ןַײז

 רעד ֿפַא ,ןיּבַָאד שריה ,"ענעי ךיז טַײרשעצ

 ,1947 עװקסָאמ ,דרע רעשיסורסַײװ

 ,6- ןעלגיזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלגיזעגנַײא

 ,לוגיצ ןוֿפ טסנעּפשעג ןיא יא, .ןטנעמוקָאד ע'א

 -ילמ ,קוצ ,רעקיטש ריאמ ,"ןּפיל יד ךיא ןפע

 ,טייק- ,טייהרע- .1965 ינוי

 עא .+- ןעייזנַײא רַאּפ ,ידַא -- םייזעגניײא
 ,האנׂש ןוֿפ ךעלדנרעק עֶקימַס ע'א .האובּת

 ,טייק- ,טייהרעד

 ,+- ןרעַײזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעײזעגנײא

 -טיצ טימ .טיורק (עץ'א .טרעיוזעג-+ 9

 ּבׂש .ןסנירג עיא .ךלימ ע'א .וואשטש רעיא ןיר

 ץיא , ,"טראייזיג ןַײא, --- שוֿבּכ טשטַײטרַאפ



 סטרעַײזעגנַײא

 זומ . . . לסיּב א טכַאקעג ןענַײז ייז רעדָא תוריּפ

 טינ ףרַאד עמ רָאנ , . .וצרעד ןשַאװ ךיז ןעמ
 יז .ש ֿברה ,"םידי תליטנ לע הכרּב יד ןכַאמ

 ,1874 עשראװ ,ןינהנה תוכרּב רפס ,ןָאסרואינש

 -ָאמ ,'א סָאד ,גנַאג רעקידהענכה רעלֿפש רעד;

 -ץגּפָא ..,, .סעדורה ,רה ,"...עלעצֿפיז רעג

 .ּב ,"טײקיטסַײג רעשידִיי רעיא רעד ןופ טלקע

 ,טייק- .טייהרע- .....קיװייל .ה ,ןיקויר

 רעדעי .1 .רפ ?צמ ,סָאד -- פטרעַײזעגנַײא
 ןעמ טרעַײז יז ןטיירגוצ םִַײּב סָאװ זַײּפש ןימ

 .עצנַאג סָאד רעדָא לײטדנַאטשַאּב א ןַײא רעירֿפ

 .גיֿפ ,2 .י'א טוג זיא טיװעקָא ןתמא םעד ךָאנ;
 יא ןצעמע ןצנַאשוצ .טֿפעשעג טכעלש

 'א ,+ ןֿפײזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפײזעגנַײא
 = רע'א ןַא (ןיוש) זיא רע" .טערג 'א .,םינּפ

 ןיא ןַײרַא = יא זיא רע* .ךַאװש ,יורג ,טלַא

 ,טריפרַאפ ;ןלַאֿפעגכרוד ,טֿפעשעג טכעלש א

 רערעװש א ןיא זיא רע = 'א טוג ןיא רע"

 יד" ,ריא ןופ געװסיוא ןייק טינ טעז ,עגאל

  ןעמ :ןּבױהעגנָא ןיוש = יא (ןיוש) זיא טעּברַא

 ָאד רימ ןענעז, .ריא ןיא ןָאטעגנַײרַא ןיוש זיא
 רעיא ןא טציז הנוק רעד, .פי ,ייא יװ ןּבילּבעג
 .א ,"ןצרַאה ןפיוא ענמוס םיא זיאס ןוא
 -רע- .ףיוהכרוד רענליװ םַַײּב ,שטיװָאניּפרַאק

 ,טייה

 ַא .+ ןגעזנַײא רַאּפ ,ידַא -- ט|געזעגנַײא
 ןייצ יד טימ, -- ןגעזעג-- ןז .ץָאלק רעטיא
 ,טייהרעט- .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב ,"ן'א

 247:4: .'ןעקנעזנַײא רַאּפ ,ידַא-- טקנעזעגנַײא
 ןעקניזנַײא לָאז סע טכאמעג .ת + 68

 יז טנַײז אללּב טימ נוא רּבליז קעווק טימ,

 ,"טקנעזג ןןַײא =} ןייע 'נוא טּביילק רוב

 ,ֿביר} ה"י .15 ,'דיל-לֿפרעװ' ,ןלרגוה לאומש

 ,...ןליפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק

 סָאװ .1 .+ ןציזנַײא רַאּפ ,ידַא--ןֿפעזעגנַײא
 ןסעזעג זיא ןעמ זַא םינמיס עקיטנָאק טָאה

 ענע'א .לָאמ ךס ַא ,טַײצ ערעגנעל א םעד ףיוא

 ,טציז עמ סָאװ .2 .עּפַאנַאק ענע'א ןַא .ןלוטש |
 .טרָא 'א ןא .טרָאד טּבעל עמ ,טניואו עמ

 עקירָאיגנַאל ערעייז ןוֿפ ןדִיי סױרַא ןעמ טקיש,

 ךיז ןסייהעג; .תודוס .פס ,"רעטרע ענע'א

 ,געס ,"רעלעק םענע'א ןטלַא ןוֿפ ןּביױלקסױרַא

 ןוא -- םייה ענע'א אזַא; ןלַײז ענעכָארּבעצ

 ,"טייקכעלמייהמוא עקידנעמָארטש ַאזַא ךָאד

 ,19238 שזדָאל ,שיד"ּבח ,ןינוּב קחצי םייח

 ערעגנעל א ןיוש טּבעל סָאװ .ֿבשֹוּת .ּבוס .2
 ןקיּבלעז םעד ןיא ,טרָא ןקיּבלעז ןֿפױא טַײצ
 ,(ןּבעל ןקיטרָאד םוצ טנייװעגוצ ךיז ןוא) דנַאל

 ךלַאּב ןיוש ָאד ןיּב ךיא, .ענע'א ָאד ןענעז רימ

 ענע'א יד, ."רענע'א ןייק טינ ךָאנ ןוא רָאי ןעצ

 סוּבמולָאק יװ טקנוּפ ,סיורג ָאד ךיז ןטלַאה

 ַא/ ."רעטעפ רעכעלּבַײל רעייז ןעװעג טלָאװ

 ,"ךַײא ַײּב ךיא ןיּב רענע'א ןא ןוא רעדמערפ
 א, :יּת| 2454ו1967 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה 'רד זּביא

 ,ענע'יא:תמא, .{ .."ֿבׁשֹוּת א רעּבָא רעדמערֿפ

 תורוד-רוד ןוֿפ עטרעגריּבעגנַײא .טַײל עקידובּכּב

 לגייפ ענע'א .יקסװָאנרַאק . .. ,זיי ,"דנַאל ןיא

 ,טלצרָאװעגנַײא .4 .קעװַא טינ ןעילֿפ סָאװ =
 םעלא רַאֿפ טַאהעג ץרא-ךרד סיורג טָאה רע;
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 -נעט יד ,ַאּפָא ,"טעװעדנוֿפעגנַײא ,'א זיא סָאװ
 ,עטעוװעדנופעגנַײא ןַא זיא לטעטש סשַא, .ןירעצ

 ןופ ךיז ןריר טשינרָאג טכַארטיס ,ענעי'א ןַא
 .שַא םולש ,נש ,ײטרָא

 סע סָאװ .ןעגנורדעגנַײרַא ףיט זיא סָאװ 9
 ןא .םעד ןוֿפ ןעַײרפַאב וצ ךיז רעװש זיא

 ןַײז טימ ךיז טרעטלע רעק .טסוה רענע'א
 ןוֿפ טײקצרַאװש ענע'א יד ."עמטסא רענע'א
 רעכערּבױזַײא ןַא ןופ רעגניֿפ, .רערעקנעמיוק א
 ,10 טו 1963 ,זמט ,שז ,"רעװַאשז םענע'א טימ

 "נוא ןופ רעדנעל יד -- טייק- .טייהרעי
 ,טנַאקירּבַאפ רעשיסור רעד, .'א רעטלַא רעזד

 קידנּבעג ה"ד ,'א רעטעּברַא ןַײז קידנֿפַאשרַאֿפ
 ...קידנעטש םיא טנעקעג טָאה ,הריד א םיא
 ,יקסװַאינרעשט .ע ,"הריד רעד ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא
 ,דנַאלסורסַײװ ניא רעטעּברַא רעשידזיי רעד

 ,1932 קסנימ

 זעגי- -+.  ןעזנַײא רַאפ ,ידא--ן(ע)טועגנַײא
 ענעעזעג-- .לתועט ןעזעג-- ןַא .(רנענעעז

 חזד מטפ -- צעפס .הנּכס ענעעזעג-- .ןתועט

 'א רעייז זיא רעטלַא רעד. .ֿבושח ,ןעזעגנָא
 תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"לטעטש םעד ןיא

 ןיא גָאט לייט ןטסערג םעד, ,1893 סָאי ,לארׂשי

 זיא רע ,רֿפס ַא רעּביא לזַײלק ןיא ןסעזעג רע
 ןיא םיּתּבילעּב עלַא יד ַײּב 'א רעייז ןעװעג

 | .ֿפשטניװ ,סוממ ,ײלזַײלק

 ,+- (ךיז) ןצעזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצעזעגנַײא

 ,םינקז-בשומ ןיא ע'א יד ,הסיֿפּת ןיא רעיא רעד

 רעיא .ןצנַאלֿפ עיא .דרע רעד ןיא יא ,ןקָאלֿפ א

 .ץַאזרעלקרעד רעיא ןַא .עקטסעג עיא .טנעמיד

 םינֿבא) יד ךילרגניֿפ יכלעז, .הרימש עיא ןַא

 (אטישּפ) ןמ זומ ןּבאה טצעוג ןַײא (תוֿבוט

 רודיס ,שּפע ,"ןשעװ דנעה םעד רַאפ ןָאט שיוא

 ַײּב ןיוש זיא עס, .ג/ב ,ח"קּת ,טשמַא ,תוליֿפּת

 רָאנ זיא רקיע רעד זַא . ..ןעװעג 'א ױזַא יז

 זַאש .הליפּת-לעּבמ הׂשעַמ' ,ּבחנ ,"טלעג סָאד

 ריטַאמ) עלעגייּב א רעדָא ןייצ ע'א טָאה יז

 -סױרַא יז לָאז ,ןעמענסױרַא ןָאק יז זַא (לגניר

 ןגערֿפ הלאש ַא יז לָאז טינ זַא ןוא ,ןעמענ

 רוקמ רֿפס ,יןהליֿבט תעשּב הציצח ןגעווֶו

 םישרש יד; .ב/ונ ,ה"נרּת שטַאקנומ ,וו הכרּבה

 'א זיא יז סָאװ המכח רעד ןוֿפ תודוסי יד ןוא

 יגנעע ,118 יז ,הח ,"....שינעפעשַאּב יד ןיא

 ָאטעיאפ עשהלגעילעּב עסיורג ייוװצ ןיא עיא

 ,גרעּב ,ײ"ןרָאפעגוצ . . , טסעג יד ןענַײז . . . סענ

 .לַאזקַאװ םורַא

 .טייקק ,טייהרע-

 ןרעװַאשזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעװַאשזעגנַײא
 יד -- טייק- ,טייהרע- .ןזַײא יא ,+-
 .תובשחמ עטלעטשעגנַײא ענַײז ןופ יא

 ןעשזושזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעשזושזעגנַײא
 וצ למייּב א זיא טוג, ,לדנוגינ יא ןַא .+-

 א זיא טוג ,טֿפַאשּביל ןיא טרדגעגנַײא ןַײז

 ,ןַאמגנוי השמ ,יןעניּב ןוֿפ יא ןַײז וצ למילּב

 .דלֹומ ןופ ןטָאש ןיא

 ןערומשזנַײא רַאּפ ,ידַא -- טערומשזעגנַײא
 טכרָאה ,רֶע טקוק ןגיוא עיא ענַײז טימ ,, ,+-

 ,"רַאה ןַײז ןוֿפ גנוגעוװַאּב רעד ףיוא טרַאװ ןוא

 ,דוייםיליהת ,שַא

 מעילוטעגנַײא

 ,+- ןכשֹוחנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכשוחעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .רעיא ןוא רעטהרצרַאפ א

 (ךיז) ןריזחנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריזחעגנַײא

 יא .רָאיצרַאװש א יװ יא .טקידורּבעגנַײא = ,-

 ,טייהרע- .,ןקוקוצנָא םיא ןויזּב א זיאס זַא
 ,טייקד

 ,+- (ךיז) ןרזחנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרוחעגנַײא

 .עא ןעגנורעלקרעד ,ןעגנוזָאל ע'א .עיצקעל עיא

 רע טעשטּפעש ןרעיוט םעד} ןענעפע ןתעשּב,

 ,זּביא שטַײט השמ ,ײקוסּפ-הלוגס ןיא ןַא סעּפע

 ,טייהרע- .ףוגילעּב הירַא ,קילַאיּב .נ".ח

 ,+- ןעמולחנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמולחעגנַײא
 טשינ ןצנַאגניא לָאמנייק ןיוש ןעמ טעװ ךימ;

 ,111960 ,קיא ,גי ,"סארומ עיא ןופ ןעַײרפַאּב
 ,טייק-

 .לָאענ .ןלָאטנַײאי רַאּפ ,ידַא -- טלָאטעגנַײא
 ,ןלָאט טימ ןטינשעגכרוד .ןלָאט ןיא טלייטעגנַײא

 רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"'א ןלָאט ןיא -- געװ ןַײמ,
 .גורק רעלוֿפ

 ןעװעמַאטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװעמַאטעגנַײא
 ,טולּב יא .דרעפ עיא .ןגָאװ רעיא ,+-

 .ףיוא .+- ןָאטנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןָאֿטעגנַײא
 -עג -- ,(ןיטעג-} ןוטעג -- םערָאֿפּבײרש
 ,גייט ןיא ענע'א ,סעקנישזָאר .(ר)ענענַאט
 ןעמוקמוא .כרַא -- ןרעוו 8 ןַײז 'א

 וצ ןרעװ יא .ןּברַאטש .ןרעװ ןעמונעגקעווא

 ףסאנ' ,'וימע לא ףסאיו' רַאפ ווט --- 'קלָאפ ןַײז
 .ַאא שמ ,הרוּתה ראַּב ללמ ,חט -- 'ימע לא

 זאד טרעװ ןיג וצ 'נוא ןוטיג ןַײא זיא םורַאד;

 םינימ ילֲא; .4 ,בי ,רירעש ,"ליגֿפ 'נוא ךיפ

 ,וצנ ,"םלוע ןופ ןאטיג ןַײא ןרעװ תוער תוחור

 ןיא רוד עצנַאג גיּבלעז שאד ךיוא 'נוא, ;ב/ה

 ,מהס ,"ןירעטלע ןינַײז וצ ןדראוו ןאטיג ןַײא

 טסיּב וד; .ן'ויתוֿבא לא וֿפסאניו 10 ,ּב ,םיטֿפוש

 יז ןוא טכַאנַײּב טמוק סע זַא ,ןוז רעד וצ ךַײלג

 ,ב/גער ,ג"כרּת רימָאטישז ,צונ ,"'א טרעוו

 -ּפָאטנַײא רַאפ ,ידַא -- םעשטּפָאטעגנַײא

 .לרעַײפ 'א ןַא .עגָאלדָאּפ עא .+- ןעשט

 טסַאל רעד רעטנוא טָאה יורטש ע'א-טינ יד;

 עטָאנ ,"טצעזעגּפָארַא ךיז רעפרעק ריא ןופ

 "רע .1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול
 ,טייה

 ,- ןקָאטנַײא רַאּפ ,ידַא - טקַאטעגנַײא

 ,"'א לטייווק א ןיא לטייווק א . . . ןגַײװצלּפע;

 ,3 ןאפ ,1961 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןַאמטױר .ש

 ,=- ןכױטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפיוטעגנַײא

 א ןיא 'א זיא קרָאיינ ןעװ ,גָאטרַאפ ריֿפ,

 ,21 א 1968 ,זמט ,"שינרעטצניפ רעטכידעג

 .+- ןשיוטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשיוטעגננַײא

 .לרעגניֿפ 'א ןַא .דיילק 'א ןַא .ףיוק רעיא

 | ,טייק-

 (ךיז) ןעילוטנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעילוטעגנַײא
 יה יד, .ערדלָאק א ןיא יא (ןגיל) ןציז -4, 

 ,שינעקיטש ןיא ןוא טֿפַאשגנע ןיא ןעייטש רעז

 קירוצ' ,סוממ ,"רערעדנַא רעד ןיא ענייא יא

 -תיּב ןוֿפ לקניװ ןטסטנטַאשרַאֿפ ןיא, .'םייהַא

 'א ןעור עטיוט יד ןופ תומשנ יד ואו ,שרדמ

 ,שַא ,"ןעלגילֿפ סנרעדנַא םעד רעטנוא סנייא



 ןומעגנַײא

 דניק סָאד טגיל ןשיק ןכייוו ןיא, .דוי-םיליהּת

 ילּברַאֿפ , . . טסילֿפ, .יעמַאמ יד' ,רַא ,"עיא ןא

 -לפע ...טַאלּב ,לה ,"ךעלזערג-ךעלעֿפוע עיא

 ,טייק .טייהרע- .םיוּב

 ,ןָאטעגנַײא +- -- ןוטעגנײא

 (ךיז) ןעקנוטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקנוטעגנַײא
 "ורח ןיא יא ,רורמ .ןעקנוטעג- :89 ,+-
 ,טיורּב ןקורט .רעסאװצלַאז ןיא יא ,סּפרּכ .תס

 ,טייקשידיי ןיא 'א .גנירעה ןוֿפ לסָאר ןיא 'א

 ןיא ןוא דלָאג ןיא 'א .סוחי ןיא 'א .הרוּת ןיא

 'א .רָאלקלָאֿפ ןיא 'א .תוֿבוח ןיא יא .טעמַאס

 ןייק ןצעמע ןוֿפ ָאטינ* .עא דניז ןיא ,האמוט ןיא

 :ךיוא .װירּב םוש ןייק ָאטינ = ןע פ עא

 עיא ןייק ןעמענ טינ* .רעדע 9 עא...

 ,עיטנארַאג עכעלטפירש םוש ןײק = ןעּפ

 קיסַײלֿפ ןעמ לָאז ,לַײּב ַא טכַאמעג ךיז טָאה;,

 הלעּת ,ײרעסַאװ ןטלַאק ןיא יא ,ךעלכיט ןגיילוצ

 הזה-םלוע ןצנַאג ןֿפױא, .1850 ֿבוֿבל ,הכורא
 ןיא טליהעגנַײא ,יא זיא ץלַא ,רעיורט ַא טגיל

 סָאװ סַאג עגנַאל יד, .שידיסח ,ץרפ ,"תוֿבצע

 'א ןעוװעג טינ זיא ןדִיי טימ טצעזַאּב ןעוועג זיא

 ןַא ...למיה רעד; .יםיוּב רעד' ,רַא ,"רעמייּב ןיא

 -ַאװ קידורּב ןיא 'א ,תילט רענעסירעצ:טלַא |

 "מעל ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .א ,"רעס

 ןעמוק ,ָאלּב ןיא 'א ,ןעלזדניא, ,1909 גרעּב

 יךוזירעמוזי' ,שָאוהי ,"ןעמיװש וצ ןוז ןגעק

 יז רֶע טָאה יא ...ןרעּבלײא, -- םייהרעי
 ,טייק- .ב/צ ,םיערז ,"טגיילעג ךיז רַאֿפ

 ,- ןעלקנוטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלקנוטעגנַײא
 ןוֿפ ,גי ,"געו רעד יא, .רעמיצ:לָאטיּפש ןיא ןיא

 ,טייק- .ימ רעצנַאג ןַײמ

 .ררו .(רעד) ן" ,(יד) סָאד -- ץכעקנוטעגנַײא
 זיא סָאװ סעּפע ללכּב ןוא) עקשזעריּפ .רקוא

 ןעמ טקנוט ןסע ןרַאֿפ סָאװ (גייט ןוֿפ טכאמעג

 ,לייא ןיא רעדָא רעטוּפ רענעזָאלעצ ןיא ןַײא

 (ךיז) ןקוטנַײא רַאפ ,דַא -- טקוטעננַײא

 ןיא עקנָאל יד, .הווקמ ןיא (ר)ע'א ןַא .-

 ןיא ןוא ,ךַײט םענרעּבליז-יוט א טימ ןסָאגרַאפ

 ,לטעטש ַא ,סַײװ ,"'א הרֿבח טייטש טימ רעד

 -שוטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעוועקשוטעגנַײא

 'יװ עדייּב ןּבָאה ןליּבצנַאמ יד .+- ןעװעק

 ,"טכיל-טנװַא לסיּב ןטצעל ןיא יא ןֿפָארטעג רעּב
 / .סעדורה ,רה

 ,+- ןשטַײטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשטַײטעגנַײא
 ,טייהרע-  .זייר עיא .השרּפ עיא .קוסּפ רעיא

 | .טייקד
 ,+- (ךיז) ןלײטנַײא רַאפ ,ידַא -- טליײטעגנַײא

 עיא .רעדלעפ ע'א יד .טיורּב סעיצרַאּפ עיא

 .עא תוּתיּכ ,סעּפורג ןיא יא .דוֿבּכ רעיא .טעּברַא

 ,"תעד ,הניּב ,המכח ןיא 'א זיא לכׂש רעד;
 "ךמ ריפ ןיא 'א זיא ףַאשַאּב רעד , .שיד"ּבח

 יק ,אינּת ,"רּבדמ ןוא יח ,חמֹוצ ,םמֹוד :תוגר
 לשמ ,"םירעש ףניֿפ ןיא יא זיא . . . רפס סָאד;

 רעדילק עשרעּבַײװאע ,1816 ענליװ ,ינומדקה

 ןיא 'א זיא הכלה יד .הכלה ערעווש א ןענַײז

 -ץרא; .םייהַא קירוצ' ,סוממ ,"םיקלח ריֿפ

 ןגעװ תודמעמ 24 ןיא 'א ןזעװעג זיא לארׂשי

 ,ןדִיי; .ב/טיק ,םיערז ,"ןעגנערּב וצ תונּברק יד
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 -ַאֹּב סטכער ףיוא .סקניל ןוא סטכער ףיוא יא
 .רעטציא ,געס ,ייןּבעל םוצ ךָאנ עלַײװרעד :טַײט

 ַאֹּב סע סָאװ ןיאא -- טייקקה .טייהרעז

 .ה .נ ירד ,"...ךורע-ךחלש ןוֿפ יא יד טייטש
 ,ז"ּפרּת עשראו ,ךורע ןחלש רעד ,ןַאמרהע

 , ןעַײטנַײא רַאּפ ,ידא -- םעויטעגנַײא
 ,זמט ,לה ,"'א ןסעזעג וזיא רענייא רעדעי;
 | ,20 וש 1957

 ,- ןעלכיטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלכיטעגנַײא
 עג םיא ַײּב זיא םינּפ עצנאג סָאד, ,רָאה עיא
 .דַאנ ,"רעכיט ןּביז ןיא 'א ןוא טלקיווראפ ןעוו

 (ךיז) ןפוניטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפוניטעגנַײא
 ,טייהרע- .טנעה עיא .ךעלעדניװ עיא ,+-

 עיא +- ןענטנַײא רַאפ ,ידַא -- טעיטעגנַײא
 ..י עּבָאסַא ןַא; .קרַאק ןיא ןטעפ ַא טימ .רעדניק
 ַא ךיוא בַײװ ןַײז רַאװ ױזַא ןוא .ךיוּב ַא טימ
 יילעּב עסיורג יװ 'א טוג עדייּב .שטנעמ לוֿפ

 ,1868 ענליװ ,לידנער רעד ,זמא ,"תוינסכַא
 ,טייק-

 (ךיז) ןֿפיטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפיטעגננַײא
 ,לעמעג 'א ןא .תוֿבשחמ ןיא 'א ןציז -4, 

 -ומ ןיא 'א למינּפ ןטימ טגיל עלעדניק סָאד,

 עלעקנוט יד ןיא ךיז ןּבלַאֿפ . . ., ."סיוש סרעט

 טייטש. .ילדײמדלַאװ א ,וװ סַײװ ,"רעטרע עיא

 עמוטש, .ןרטטמ ,טייצ ,"תוירוה ןיא 'א ,רע |
 ,ןיּפַאל .ּב ,"ןגיוא ע'א ךיז ןיא . . . רענייטש
 סנרעטש יד ןיא ... טעמוא טימ ,, .סנכייצ
 יּפָא -- טייק- .טַאטש עסַײװ ,אֿפא ,"ע'א
 ,6 | 1951 ,זמט ,לה ,י'א יד טָא ןשיו

 רַאּפ ,ידַא ןטמעיַאט ...| - טמפעטעגנַײא
 ,טמעטַאּב ןַײז לָאז סע טכַאמעג .י!ןעמעטנַײא'

 ץיא .םעט (ןרעדנוזַאּב) ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ
 : ,ןזרעֿפ עיא .םילכאמ

 ,+- ןפמעטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּפמעטעגנַײא
 ,טייק- .,ּפָאק רעיא .רעסעמ יא ןַא

 ,- ןהנעטנַײא רַאּפ ,דַא -- טהנעטעגנַײא
 ,טייק- ,טייהרע- .סעדווירק עיא

 ,+- ןגַארטנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגָארטעגנַײא
 -נַארט ענע'א ,עטריטָאנרַאֿפ .שוּבלמ רענע'א ןַא
 | ,טייהרע- .עיצקַאס

 ,+- ןטערטנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטָארטעגנַײא
 ענע'א .געװ רענעיא .ןטערטעג = :ךיוא דל
 טכַאמיג ןא ...םייל 'נוא לגיצ, ,עגָאלדָאּפ

 ,"לארׂשי ןוֿפ טולּב רעד ןוֿפ ןטערטיג ןייא 'נוא

 רעד ןגעק ןגעלעג ןענַײז, .24 ,די ,תומש ,חט

 ןוֿפ רעדניק ,שקא ,"דלעפ רעקיטש ענע'א ןוז
 .טייהרע .1928 עװקסַאמ ,קלָאֿפ ןײא

 | ,טייק-
 (ךיז) ןטכַארטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכפַארטעגננַײא

 ,ךעלכַאז ןעמ טָאה ןסעגעג, א ןרעפטנע .+-

 .טייהרעק- .| המחלמ ,מפ ,"ליטש ןוא יא
 ,טייק-

 נַײא רַאּפ ,יזַא - טעװעּבמַארטעגננַײא
 טכיירגרעד דרע עיא יד זיּב, .+ - ןעװעּבמַארט
 ,זּביא ינרַאכַאס .נ ,*....ממ 200 -- 150 ןייק טינ

 ַא ןגעװ ...ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןימורֿפ .ל

 ,1932 וװָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ

 ּפמַארטנַײא רַאפ ,ידא -- טלּפמַארטעננַײא

 טעּפעשטעגנַײא

 סיֿפ עריא טּפעלשעגסירא םיק, .+- ןעל

 ץא ןפיוא יינש םענערָאװעג עג םעד ןוֿפ

 -עצ ןענַײז געט, ,8| 1960 ,זמט ,גח ,"ךאילש

 ָאלּב ע'יא ...ףיוא ןסלער יװ ןרָאװעג טגייל
 ,קיאורמוא זיא כערזימ נֿפַא ,ןַאמגערּב .ש ,"סעט

 .טייק- ,טייהרע- 1924 עװקסָאמ
 (ךיז) ןֿפערטנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָארטעגנַײא

 םַײּב גנאג רענע'א .גנונעפָאה ענע'א ,+-

 .טייק- .ךָאש ןליּפש
 (ךיז) ןעיורטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טיורטעגנַײא

 ךַײא ךיא קיש, .דוס רע'א .חילש רעיא ןַא -4, 

 עלַא ןיא 'א םיא ןיא ןיּב ךיא סָאװ םענייא

 ,(תומש) המכח ילשמ ,אנּבודמ בקעי 'ר ,"םיקסע

 -נעמ עטכַאדעג עטשרע יד, .א/ב ,ן"רּת ענליוו

 רעַײנ ,רָאדנָאיל ,ייא ריד ןיא ןעוװעג ןענַײז ןשט
 "םלֹוע =} תומהּב-טָאטש יד, ,1844 ענליוו ,שּב
 רע ...לַײװ ,'א יֹוזַא םיא ןיא ןענעז ןםלֹוג

 עכילקילג ,ק"לא ,"הרוּת-ןתח רָאי עלַא טפיוק

 ,טייק- .1881 עשרַאװ ,עילימַאֿפ

 יירטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקירעיוטעננַײא

 "יױרט םוצ טנרעלעגנַײא ,טנייװעגוצ .ןקירע
 .21ו1964 ,קיא ,גי .ןרע |

 ןעקנירטנַײא רַאּפ ,ידא -- ןעקנורטעגנַײא
 .ןיײש-הנבל ןיא יא .+-

 ,- ןּבײרטנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירטעגנַײא
 .תומהּב ענע'א יד

 ןענעקירטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנקירטעגנַײא
 ןא .רענייּב עיא .םיוּב רעיא .ץליהעג יא ,+-
 'םיקמוצ םיַדׁשי טשטַײטרַאֿפ ללמ .םינּפ 'א

 ןוא, :יּתו "טניקורטיג ןיא; ;(14 ,ט ,עשוה)

 רעקירָאיַארַאֿפ א יװ יא .{"עטראדרַאפ טסירּב

 םינּפ סָאד, .ןעּבָאב רעד ַײּב יװ יא .גורתא

 סַײװ ,"לעג ,'א טיוה יד ןוא ץרַאװש ױזַא זיא

 'א ןעגנעה סמערָא ידע .'ךעלטעטש עניילק' ,שו

 :צוו יא .ירּבדמ' ,שָאוהי ,"ןעלגָאל עטלא יװ
 טמוק ןטרוד ןופ אד רעד ךַאּב רעד. -- ןר
 טרדיג ןַײא 'נוא טנקורטיג ןַײא טרעװ (ברחי)

 .י + ערגַאדוּפ, .11 ,די ,ֿבויא ,מהס ,"גּביא ףוא

 ףוֿבל ,הכורא הלעּת ,'א טרעװ ןייּבניש רעד
 ,טייק- .טייהרע- ,0

 בה, .+- ןטָארטעגנַײא ווזד -- ןטערטעגנַײא
 זּביא| "טולּב ןַײד ןיא ןטערטיג ןַײא ןהעזיג ךיד

 טשמַא ,הח ,{6 ,זט ,לאקזחי ,'ךימדּב תססֹוּבּתמ'

 טינ ,. ,רֿבח ןַײד םוא וטׂשכעמ , .א/גכק ,1716

 ,ןֿפוריג רגידניז ןייא וד טשרעו ,ןיטעּב י"שה וצ

 ,ןויע ,ײןטערטיג ןַײא דניז ןיא טׂשרעװ איו זַא

 ןרעװ רָאװעג וצ עקשזעטס ענע'א יד, .ב/טל

 ,זצ ,ןװ הח ,"טײהרָאװ ןַײז

 ןעדַאשטנַײא רַאּפ ,ידַא -- סעדַאשטעגנַײא
 ןוֿפ יא .הוואּת א ןופ יא .ּפָאק רעיא ,+- (ךיז)

 ,טייק-  .גלָאֿפרעד

 -עװשטנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעקעװשטעגנַײא
 ףיוא יא יװ ןייטש טּבַײלּב רע, .+- ן(עוו)עק
 ,טייהרע- .רזממ רעד ,שז ,"טרָא ןייא

 ןעפעשטנַײא רַאּפ ,ידַא - טעַּפעשטעגנַײא
 ןרעװ ייז; .רָאה יד ןיא עגנעטס עיא ןַא ,+-

 ,יקסװָאנַאי המלש ,ײּתורצ ליֿפ ןיא טעּפעצעגנַײא

 .טייהרע-  .ג"ערּת עשרַאו ,קחצי תדקע-
 ,טייקד



 טגָאיעגנַיא

 ,- (ךיז) ןגָאינַײא רַאּפ ,ידַא -- טגָאיעגנַײא

 רעד ןוא ענענַאטשעגּפָא רעירפ יד .דרעֿפ עיא

 ,טייק- .םידימלּת עיא ךָאנ

 ךיז ןעשזָאינַײא רַאּפ ,ידַא -- טעשזָאיעננײא
 למעזעג ַא, .שזָאא א יװ טיירדעגנַײא ,+-

 -ןעּפש טימ ,עיא ,ענעלַאפעגנַײא -- ןשטנעמ

 רעד ַײּב ,ןַאמ לדנעמ ,"עיורגיץרַאװש סרעצ
 .לסַײװ

 ,+- ןרעמָאינַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעמָאיקגנַײא
 ,טייק-  ,עיזעָאּפ-ןּברוח עיא

 ,+ ןריוינלא ראפ ,ידַא -- טריויעגנייא
 .ןַײװ רעטריויעגסיוא ןייק טינ ךָאנ רעּבָא רעיא

 ןֿבוט-םוינַײא רַאּפ ,ידַא -- טבוט"םויעגנַײא
 ,גנומיטש רעיא ןַא ןיא .םלוע רעיא ןַא ,+-

 ,+- ןסוחינַײא רַאּפ ,ידַא -- טפוחיעגנַײא
 .ךודיש ןכרוד רעיא ןַא

 ,+- ןשידיינַײא רַאּפ ,ידַא -- טשידייעגנַײא
 ,רעבַײרש רעיא ךעלכַארּפש א .עטרג עיא ןא

 ן(עננעבשינַײא רַאּפ ,ידַא -- טנבשיעגנַײא
 ,ֿבנג רעיא .הסיֿפּת ןיא רעיא רעד .,+-

 ,+- ןֿפושיּכנַײא רַאפ ,ידַא -- טֿפושיּכעגנַײא
 -עיידיא םעד ןיא 'א טינ זיא סָאװ רעד;
 .|רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,י. . .זַײרק

 ,+ ןהֿביתּכנַײא רַאפ ,ידַא -- טחביתּכעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .דוֿבּכל רעיא

 יד .,+- ןּפַאכנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאכעגנַײא
 .הרׂשע-הנומש עיא .טלעג יא .ץענ רעד ןיא עיא

 ,טייק- .טייהרעד

 ןערַאמכנַײא רַאּפ ,ידַא -- סערַאמכעגנַײא
 ,טייהרע- .םינּפ יא .למיה רעיא .,+- ךיז
 | ,טייק-

 ךיז ןערומכנַײא רַאּפ ,ידַא -- סערומכעגננַײא
 ,טייק- .טייהרע- .רעמינּפ עיא עזייּב ,4-

 ןעקַארכנַײא רַאּפ ,ידַא - טעקַארכעגנַײא
 ,טייהרע-  .עגָאלדָאּפ עיא ,+-

 ןע(יױדַאלנַײא רַאּפ ,ידַא -- םע(י)דַאלעגנַײא
 טָאה . . ., .תיּב םולש רעיא .ךוסכס רעיא ,+-

 ַײב ןעװעג זיא סע רעּבָא ,טעװערָאהעגנָא ךיז

 ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"'א ץלא ריא
 ,ג"מרּת עשראוו

 .משטד ,+- ןדַאלנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןדַאלעגנַײא

 םעד ףיוא, .סרעלַײװרַאֿפ ענע'א ,טסַאג רענע'א

 עלַא ןענַײז רוטַאנ רעד ןופ ֿבוט-םוי ןסיורג

 ןעלמייח םעד . . . הליהק יד טָאה, .ן מעּב ,ייא

 .ז ,"טנדַאלעגנַײא תּבש ףיוא עּבָארּפ א ףיוא

 ,! גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רערױמ

 ,טייהרע- 1925 וָאנרַאט

 -נייא רַאּפ ,ידַא -- ןזאלעג = ,טוָאלעגנַײא

 .ךודיש רענע'א .סנַאש רע'א .+- (ךיז) ןזָאל
 : ,טייהרע- .ערַאּפ עיא

 ןעשטנָאלנַײא רַאפ ,ידַא -- םעשטנָאלעגנַײא
 ,םָארטש רעשירטקעלע רע'א ,+-

 -עג-- :89 .ז ,סָאד) רעד -- ףאלעגנַײא
 'א ןַא .עכָאטַאמוס .ףױלֿפױנוצ ,ףױלנָא .ףיול

 .ןעמוקעג טלָאװ דיי-רעטוג א יו

 -עיא ,+- ןֿפױלנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאלעגנַײא
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 ןעלסקעװ ענע'א .הרוחס ענע'א .ךלהמ רענ

 טָאה, .טלעק ןופ ענע'א רעדילג ,לדיילק יא ןַא

 ךיז ,לטערּבשַאװ א יװ רַאד ,טסורּב ענע'א יד

 ,"טוולּב רענעגיױצעגנָא רעד רעטנוא ןגיוצעג

 טקרעמצאּב ןּבָאה רימ , .יםימלצ עקידרעַײפי ,ַאּפָא

 ,זמט ,"ןענַײז סעקעדןילָאטיּפש)| יד 'א יװ

 ,טייהרע- ,16 1 1

 -שַאלנַײא רַאפ ,ידַא -- טעשטשאלעגנַײא
 ,טייהרע- .דניק יא ןַא ,+- ןעשט

 ,+- ןשעלנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןשָאלעגנַײא
 .ןרעגַאּב ענע'א .ןּפמָאל ענע'א ,הֿפירׂש ענע'א

 רעדיוװ טלָאװ ,ּבַײל ןַײמ ןיא יא ,טּפַאשּביל יד,
 -עטש ענע'א יד, .גנוטסעֿפ ,צוס ,"טילגעצ ךיז

 ןגָארטרעד זדנוא וצ ךיז ןּבָאה סָאכע עשלט

 -רע- .20 וא 1964 ,זמט ,רזש ,"סנטַײװרעדנוֿפ
 ,טייה

 -נלא  רַאפ ,ידַא ןטכַאול .. .} -- טהולעגנַײא
 יװ קידנעטש ףיוא טלעטשעגנַײא .לָאענ ,'ןחול

 ןוא חטש ןיא יא ,ןושל א . , . שידִייא ?חול ןיא

 ,1957 ,רעלצניר םהרבַא ,"קחרמ

 ּבײה ךיא, .ףַאלעגנַײא + -- ףיױלעגנַײא
 ,"בוטש ןיא זדנוא ַײּב 'א ןַא -- ןגיוא יד ףיוא
  ,יֿבוט-םוי זיא טנַײה' ,עש

 ,+- ךיז ןּבילנַײא רַאפ ,ידַא -- טּבילעגנַײא
 .רעיא ןָא יװ (ַאא ןציה ךיז ,ןעלּפַאלּפ) ןדער
 ,רעטכַאט . . .וצ טּבַײרש רע, .לגנִיי ַא יװ יא

 "עּב רעד ,"ךעלּברעטש יא זיא רע רעכלעוו ןיא

 ,1938 .ַאֿפיי) 1882 עשרַאװ ,רָאטקָאד רעטנַאק

 טינ טרעו יא יד -- טייק- ,טייהרע-  .מנ
 | .רעכַאווש

 ןעלו(ינלנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעלו(י)לעגנַײא
 'א .עלעפוע יא ןַא .טעילוילעג- :59 ,+-
 ...עדייּב ןציז; .ךעלעדייר עשירעריֿפרַאפ ןופ

 "ךיפ יד ןוֿפ ,עטשיורַאּב ןַײװ-ןישודק םעד ןוֿפ

 -רע- .יןעלמיה סטָאג רעטנוא' רה ,ייא ןעל
 | ,טייק- .טייה

 .(ךיז) ןדַײלנַײא רַאפ ,ידַא -- ןטילעגנַײא
 טנייװעגוצ זיא סָאװ .ןטילעג ךס א טָאה סָאװ

 -רַאֿפ ןוא ענע'א ןיוש ןענַײז רימ,, .ןדַײל םוצ

 .טייק- ."ענעטיל

 -עלּבַײלנַײא רַאּפ ,ידא -- טכעלּפַײלעגנַײא
 .טרעּפרעקעגנַײא .טרעּפרעקרַאֿפ .לָאענ .ןכ
 ןעיידיא, .םערָאֿפ עשיפוג א ןעמוקַאּב טָאה סָאװ

 ןקיטפַאז ןיא עיא ,ףיורַא קירוצ ךיז ןסיש |

 .ןיקויר .ּב ,"טרָאװ

 ,+ (ךיז) ןגיילנַײא רַאפ ,ידַא -- טגיײלעגנַײא
 .טיורק 'א .ייה עדריקס עיא יד .ץלָאה ע'א סָאד

 'א .עא סעדגַאי ,ןשרַאק עיא .סעקרעגוא עיא

 ןיא 'א .עא גנוטסעֿפ עיא ,זױה 'א .טלעג

 .וזַאא ןעַײרד ןיא ,ןעייווצ

 ענעּבירעג ןוֿפ טכַאמעג -- ס עק סיל ק עיא

 "יש ןיא סָאװ גייט ןוֿפ (ןוא) רעדָא לּפָאטרַאק

 :ךיוא יוזא .לֿפעל ַא טימ טּפעש עמ ןוא רעט

 ,עטכידעג - פוז עא .סעקציול ק עא |

 רדוא ,ףּפוז יטגילג ןיא ןייא, .ּפוז עטנערּבעג

 רדוא ןּפמולק טׂשניימ ׂשד זד ,ףּפוז יטנערּביג

 ןוֿפ ןמענ לֿפעל ןיא טשרע ןמ לָאז ,ןנעז סילק -
 ינימ ארוּב ןכַאמ הכרּב ןייא לָאז 'נוא סילק יד

 טענּפילעגנַײא

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,* ...תונוזמ

 .ד"קּת טשמַא המלש

 ךיז ַײּב ןַײז ='א (ןַײז :ךיא) ןגיל*

 טינ ךיז ,ןקורסיורא טינ ךיז ,ןלַאֿפעג קראטש

 ךיוא ,טיײקנגָאלשרעד ,ארומ סיוא) ןלעטשסורַא

 ןפורסיורַא טינ ןענעק סָאװ ןויטָאמ ערעדנַא

 טינ) ןריגַאער טינ ,ןעמוטש ;(ץרא:-ךרד ןייק

 טצינעג טּפָא (הלוװע ןא ףיוא ךיוא ןרעֿפטנע

 רעדַא עכַאװש וצ ,רעדניק וצ ןלעֿפַאּב ןיא

 זיא דִיי א; .גנונרָאװ א יװ רעדָא ,עקידהּפצוח

 יװ 'א ןגיל .װש ,"'א ןגיל רע זומ ,תולג ןיא

 א יװ ,עפלַאמ א יװ ,טנוה רענעגָאלשעג ַא

 ,טינ ןעק עמ ןוא טינ רָאט עמ זַא; ,ּפמַאװ

 .װש ,"'א ןעמ טגיל

 ירפ ןעמ טכַאמ 'א קיסע ןיא תוקריע

 ןדנ רעדא ?רָאי ?טרָא ,ךורע ןחלש ,"המדאה

 עג ארומ טָאה רעװש רעד ,יא ןעװעג ךָאנ זיא -

 .'טנלע' ,ץרפ ,"תושילש סָאד ןּבעגוצסױרַא טאה

 ...טָאה ,ךעלרעפעג רָאג ןרָאװעג זיא'ס ןעוו,

 ןוא זיוה ןיא ןטלַאהַאּבסױא ץעגרע ךיז ןרענ

 סנטַאט ןטמ ןופ שַאּב ,"'א ןעװעג טַײצ א זיא

 ... רע זיא טַײצ רָאי ַא םורַא, .ּבוטש ןיד-תיּב

 "ידהרוחש-הרמ א ןעגנַאגעגמורַא ,'א ןגעלעג

 ,28 א 1958 ,גָאט ,ןָאמַײס .ש ,"רעק

 ,טייקק .טייהרע-

 סָאװ זַײּפש .1 .ן ,סָאד -- םטגײלעגנַײא
 םעד טֿפרַאדעג ןעמ טָאה יז ןטיירגוצ םַײּב

 ײלֿפ ַא ןיא ןגײלנַײרַא טקודָארּפ ןטײרג-ּבלַאה

 ןזָאל ןוא (עא קינַאה ,ךלימ ,רעסַאװ) טייקיס

 טימ לעמ ןופ ךעלגייט ענעסָאגעג :ןיא .ןכָאק
 ןעמרַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ;ךלימ ןיא טכָאקעג ,רעייא
 ןימ רעדעי ;קינָאה ןיא טלגערּפעג ,ךעלגייט ןוֿפ

 טכַאקעג ,(לעמ-עזורוקוק ןופ צעפס) זַײּפשלעמ

 -עּפס .ַאא ּפוז ןיא סעקסילק עזיול ;רעסַאװ ןיא

 -ועשר, .טנגעג ןוֿפ קיגנעהּפָא ןעמָאנ רעשיֿפיצ

 ותכרּב ךרבמ םלוּכ לע םיציּבו חמקמ יא ןיׂש

 לאיחיהדוהי קיזײאקחצי ברה ,"היוארה

 .ה"בשּת א"ּת ,רוהטה ןחלש ,אנרמוקמ {ןירֿפס}

 עדנעזדנַאלּב ,עש ,"ךעלעֿפרַאֿפ טימ יא ןַא;

 .װ ןרעטש

 יז ןטיירגוצ ןוֿפ סָאװ זַײּפש ןימ רעדעי .2

 ױזַא .טַײצ עסיוועג ַא ןײגקעװַא זומ ןסע ןזיּב

 עמ סָאװ זַײּפש עקיכלימ יד ןפורעג ןעמ טָאה

 ןסע םוצ ףיוא טיירגעגוצ רוּפיּכ-"םוי ברע טָאה

 ,ןטסַאפּפָא םַײּב

 ,6- ןזײלנַײא רַאפ ,יזַא -- טזײלעגנַײא
 .טייהרע- .טלעג עיא סָאד

 (ךיז) ןענעילנַײא רַאּפ ,ידַא -- םנעיײלעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .טסקעט רעיא ןַא ,+-

 -עגנַײא ווזד .ן ,(סָאד) רעד -- ףיײלעגנַײא
 ן"ייא קסירּב ק"קּב שיּב קסעה ןתוןדוא, .ףַאל
 -ןטס ןוֿפ לַאֿפרעּביא ןגעװ ךיז טדער ָאד| ףיליג

 ,"ץףיילעג'רעליש' ןגעװ ,ןדִיי ףיוא ןטנעד

 ןילרעּב ,אטיל תנידמ סקנפ| יזײּפש דעו תונקּת'

 ,ןה"ּפרּת

 .ןענּפילנַײא רַאּפ ,ידא -- טענּפילעגנַײא
 -רעדנַאנופ, .טּפעלקעגנַײא ,טּפעלקעגוצ .לס

 ,"ּבַײל ןפיוא לדמעהיקַאכ עיא סָאד טעיליּפשעג
 ,.1936 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד עיטָאמ



 טּבעלעגנַײא

 (ךיז) ןּבעלנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּבעלעגנַײא
 ,דנַײרפ עיא ךיז ןשיװצ ,ןגעמרַאֿפ רעיא ןַא ,4-

 ,"קילגמוא שידִיי ןיא יא ןוא טעװעדָאהעגפױא;

 ,1949 א"ב ,ביבָא לת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס

 ךנּת רעד יװ רעװש, -- טייק- ,טייהרע-
 ,"'א ןוא טייקטנעַאנ ליפ ױזַא . . , ןַײז טינ לָאז

 ,ןרָאװעג ןזָאלרַאֿפ ןענַײז ןעמייה לפיוו, .1 רָאק

 עג ,געס ,"ןרָאװעג טרעטשעצ ןיא 'א לּפיוו
 ,טירט עטנערב

 ,=- (ךיז) ןגילנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגעלעגנַײא
 ערעגנעל ַא ןגעלעג םעד ףיוא זיא ןעמ סָאװ

 לצַארטַאמ רעד, .ענערעּפ ענע'א .ווווד +- ,טַײצ

 ,דמא ,"טרַאה ןוא יא טסכעה . . . ןרָאװעג זיא

 .טייהרע- .1875 ענליװ .הנוגע יד עלעגיײֿפ

 ,- ןרעגעלנַײא רַאפ ,ידַא -- טרעגעלעגנַײא
 ךיא גילק .הרוחס עיא ,ענעטלַאהַאּב .לּפע עיא

 סָאװ קינטַאװ ןטײרּפשעגרעטנוא ןֿפױא . . . ױזַא
 יװ . . .רעטרַאה זיא רע זַא 'א יוזא ןיוש זיא
 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןעג .ט ,"ןוויוא םענופ לגיצ יד

 ,טייקק ,טייהרע- .5 אנד ,8

 (ךיז) ןעגרעלנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנרעלעגנַײא
 ,טייקשידיי עיא ןַא .הרוּת ע'א .דייר עיא ,+-

 .סיורַא ןםרבא| רע טָאה ױזַא, .ןעגנוריפ עיא

 14 ,די ,תישארּב ,יּת ,"טיא ענַײז טריֿפעג

 ,טייק- .טייהרע- .ץויכינחו

 ןרעגָאמנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעגָאמעגנַײא
 ,טייהרע  .סעקינװיזירּפ עא .+- (ךיז)
 ,טייק-

 ןרעטַאמנַײא רַאּפ ,ידא -- טרעטַאמעגנַײא

 ןא .דרעפ עיא .ןירָאטעּברַא עיא .,+- (ךיז)

 ךעלרעּפרעק 'א .טעּברא רעקידנעטש ןופ רעיא

 ףרַאד, -- טייק- .טייהרע- .קיטסַײג ןוא
 ןעק עמ .טייקדימ ןוא 'א ןדיישרעטנוא ןעמ

 ךָאד ןוא טרעטאמעגנַײא טכער ןַײז לָאמַא

 -שטנעמ ,םלרעּב .ט ,"טייקדימ םוש ןייק ןליֿפ טינ

 ,1927 וועִיק ,ןישַאמ

 (ךיז) ןכַאמנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכַאמעגנַײא
 'א ,טנעמַאדנוֿפ ַא .ליוז ןיא יא ,עװטַארד ,4-

 סעקנישזָאר .תיציצ עיא טימ תילט ַא .דמַאז ןיא

 .הרוחס עיא ,עטקַאּפרַאפ טוג .גייט ןיא עיא

 .ךעלעדניוו עיא ,למינּפ יא ןַא ,טרימשעגנַײא ןָא

 ןטכורֿפ עיא .,ןוּבשח רעיא ןא ,רעשלַאֿפ א

 טריװרעזערּפ טרעװ סָאװ טכורפ ןימ רעדעי --

 ןימ רעדנא רעדָא לדנעק רעדָא שַאלפ ַא ןיא

 עדנַא ךיוא ןוא רעקוצ ןוֿפ ףליה רעד טימ ילּכ

 ,סעדגאי ע'א ךיוא יוזא .ןעלטימ-טיהפיוא עד

 ;שיפ עטרינירַאמ ךעלטנייוועג (א-- שי ֿפ עיא

 ,(י"נ) שיפ עטליפעג עטריװרעזערּפ :ךיוא ( 3

 ,טעשודעג (ּב ;:טלקעפעג (א--שיילֿפ יא

 ,טַאלַאס-ןסנירג -- ןסנירג יא .טּפמעדעג

 .עא סרעיוז א רעדָא ,לייא טימ טעװַארּפעגוצ

 -גניא ןופ סטכַאמעגנַײא -- ר ע ּב ג ני א רעיא

 -יור ןופ סטכַאמעגנַײא --ןזיו ר עיא .רעּב

 "עגנַײא (א -- ךעט ער רע'א  .ךעלטעלּברז

 ץלַאז טימ טשימעגכרוד (ב :ךעטער ןוֿפ סטכַאמ

 .סרעיוז א רעדָא

 ,תוקרי רדֲא טכַאמ ןיא זומיצ ןמ ןעװ,

 רדנוז ,,המדאה ירּפ ארוּב רּבירז ןמ טכַאמ
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 רּבירד ןמ טכאמ טכַאמיג ןיא ךיטער ןיײלַא
 וצ יור יוזַא םיא טצנאלפ ןמ ןעד ,'לּכהשי'

 טכַאמ ריֿפעפ ינוא רּבגניא טכַאמיג ןיא . . , ןיׂשע

 ---גורתא טכַאמיג ןיא ,המדאה ירּפ ארוּבי ןמ

 ןטכַאמג ןייא רּביא , .ונ ,הׂש ,י'ץעה ירּפ ארוּבי

 לייא םיוּב נוא קיסע טימ ןןטַאלַאס =| ןטאלש

 -לָאשז| ,ךורע ןחלש ,"'המדאה ירּפ ןמ טכמ

 ,זיא ךילגימ סע ןעװ, ,ןה"י ,19 ּבײהנָא ?וועק

 ןיא ןיא איד ןּבָאה תווומ עכלעז ןמ לָאז

 רשיה ךרד ,שפע ,"ןנַײז טכַאמיג ןַײא ךעלּב

 ,א/ע ,?ה"מּת ,מדפפ ,אּבה םלועל

 ,טייק- .טייהרעד

 עטריװרעזערּפ .ז ,סָאד -- פטכַאמעגנַײא

 טלגערּפעג ,סנירג ,עדגַאי ,טכורֿפ א ןוֿפ ןַײּפש

 'א-ןשרַאק .יא-ןסערגַא .יא ּפָאט א .רעקוצ ןיא

 -שטערָאּפ ןופ יא .יא-ןזיור .יא-םיגורתא .יאילפע

 "א (לכלעש ,לרעלעט ,לצעט) ץַאט א .סעק

 ןסַײר ןיא זדנוא ַײּב, .'א ןעלגערּפ יא ןכַאמ

 טָאה 'א .עינערַאװ -- ןפורעג 'א ןעמ טָאה

 ,"קינָאה ןיא טלגערּפעג ,ךעטער רָאנ ןסייהעג

 טָאה עמ ןעװע ,(קסנימ ןּבעל לטעטש) דייר

 ןוא עניד ףיוא ןרעמ רעדָא סעקירוּב ןטינשעצ

 "עד -- טלגערּפעג סע ןוא ךעלעשקָאל עגנַאל

 יש שוי ,רַא ,ייא ןסייהעג טשרע סע טָאה טלָאמ

 .'א ןוא ךעקעל :דוּביּכ רענַײֿפ א 1

 עטוג סיוא ,ןקילג סיוא =!'א סיואי*

 ןגעװ ריא (א='א סנאמ ער ַא םעד* .ןטַײצ

 האנה (ּב :טוג ןַײז טשרמולּכ ףרַאד סָאװ סעּפע

 יװ סיז .יא יװ סיז .רעקרַאֿפ ןכעלטכעלשעג ןוֿפ

 סניציּבר רעד יװ טֿפלעה סע* .יא סנאמערָא םעד

 ךיא טניז; .טינ ןיטולחל טפלעה סע = יא

 טינ (סנױזַא) סָאד רימ ךיז טָאה ,'א לגערּפ

 יא טימ לדנַאה ךיא טניז, :ךיוא) "ןֿפַארטעג

 טָאג טניז, :ךיוא :"ןעװעג טינ יא אזַא ךָאנ זיא

 ריא = ("...'א טימ טלדנַאה ,. ..'א טלגערּפ
 -נואוװ א ןגעװ טלייצרעד רעצעמע ןעװ ףורּפָא

 .םיא טימ ןפָארטעג טָאה סָאװ ךאז רעכעלרעד

 ,ײ..,רימ וצ ןעמוק לָאז --- יא ּביל טָאה סע רעוו;

 ערעדנַא ןגעװ ךיוא) דַאּבַאכ עקטָאמ ןגעװ לװפ

 ןיא ןשטנעמ לֿפיװ ןסיוװ טלָאװעג --- (ןעגנילציוו

 רעד, .'א ּביל ןּבָאה (תומוקמ ערעדנא) ענליוו

 יעּב ןוא רעסיז ,רעסעּב) רעסיז זיא יא סהנכש

 .װש ,"וצ ךיוא ךיז טסע יא וליפַא, ;"(רעס

 הכרּב יד ןמ טכַאמ ץטכַאמג ןַײא ינימה לֹּכ,

 -לָאשזװ ךורע ןחלש ,"ירּפ רד וצ רעק ׂשָאװ

 ,ןרעמ ןוֿפ 'א ףיוא, .ןה"י ,19 ּבײהנָא ?וװעק

 -- רעּבגניא ,ןיירכ ,ךעטער ,סעקירוּב ,ןּביר

 םחנמ תוכרּב ,"המדאה ןירּפ ארוּב =| ּפ"וּב

 -ָצל חלשל ןיא, .א/אע ,ןח"ירּת גרעּבסגינעק}

 תודלויהל םג ,הנותחה לע ץטכמיגנַײאו ךַאק

 סקנפ| 'ה"נּת דעו תונקּת' ,"ל"נכ וחלשי אל

 ןמ ןעװ, 1231 ,ה"ּפרּת ןילרעּב ,אטיל תנידמ

 ןכוקעל רדוא טׂשע ׂשיטכַאמיג ןיא שנגרָאמ ןוצ

 טשרע רע טכַאמ ,ןַײװ ידנַארּב טקנירט ינוא

 ינוא שטכַאמיג ןיא ינוא ךיקעל רּביא הכרּב

 ךיא, .ד/זנ ,הׂש ,"ןַײװ ידנַארּב רּביא ךָאנ רעד

 -אּב עמ זא ,דניק קנַארק א וצ זדנוא ךַײלגרַאֿפ

 "רַאֿפ םיא ןעמ זומ ,תואופר ןּבעגנַײא םיא ףראד

 ,המדקה ,פי ,"'א ןיא רעדָא רעקוצ ןיא ןשימ

 םיריבג יד ... ןעקנערק ןוא ןרעגנוה ןדִיי;

 טדימעגנַיא

 ,וו גורֿפ ,"יסענעמיל טימ ,'א טימ --- יז ןֿפלעה

 עלעװירּב אי

 ,למיוּב טימ טשימעג ,סטעֿפ = יא --- לע ןיא

 (ךיז) ןדלעמנַײא ראפ ,ידַא -- ןדלָאמעגנַײא
 -ךאלמ םַײּב יא* ,ײצילַאּפ ןיא רענע'א ןַא ,6-

 הלוח א זיא ,קנַארק ךעלרעפעג זיא = תוומה
 ,טייק- ,טייהרע- .ןּכוסמ

 ,+ ןענַאמנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנַאמעגנײא
 -רע- .תולװע עיא .ןרעַײטש עיא .ֿבוח רעיא
 ,טייק- .טייה

 .+- ןטסעמנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטסַאמעגניײא
 ,טייק- .טייהרע- .הרוחס ענע'א

 ןע(יוטסָאמנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעטסַאמעגניײא
 "עג םיא טלָאװ רעגעלעג ן'א ןפיוא, .+- (ךיז)

 םַײּב ,גרעּב ,ײןֿפָאלש וצ ךעלטימעג רעייז ןעוו

 4{ רעפעינד

 ןרינירַאמנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרינירַאמעגננַײא
 קיסע ןיא 'א* .גנירעה רעיא .שיפ עיא .,+-

 ,טצוּפעגסיױא קיאַײרש :ךיוא = קינָאה ןיא ןוא

 ,לדייא טשרמולּכ (א = יא (רעייז) רָאג זיּב ןַײז*

 ,ןענאטשעגקירוצ (ּב ;שיטַארקָאטסירַא-טלצניקעג

 ןרעװש ַא ןיא ןַײז = 'א ןגיל* .ןענַאטשעגּפָא

 עג ןָא ,טרעװילגרַאֿפ -- ץ ר א ה יא .ֿבצמ

 "יא עטרעוװילגרַאפ טימ --חומ רעיא .ןליֿפ

 ןיא יא ,רַאנ רעטנשקעעגנַײא ןא רָאנ, .ןעייד

 ףיוא ןלַאפ ןָאק ,ץכעלַאקידַאר ןוֿפ קיסע םעד
 'טּפעס ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,טישז ,"הָאצמה רעד

 רעֿפטנֶע ןוא םינָאניס רעקיסַאּפש :ךיוא ,1

 -ענעגנַײא ,םענעגנַיײא) "םענעגנַא רעייז , :ףיוא

 .טייהרע- יא רעייז -- (ןעמונעגנַײא ,ןעמ
 ,טייק-

 ,=- ןרעיומנילא רַאּפ ,ידַא -- טרעיומעגנײא
 ,ןטָארד עשירטקעלע עיא ,רצוא רעיא .טנַאװ עיא
 = עא םָארק ,קסע ,טפ עש עג א ןיא יא*

 -עגירק) ,קזיה ןָא סיורא טינ םעד ןוֿפ ןעק עמ

 ןכָארקרַאפ = ןענעצ ןיא 'א* .(עא טּפשמ ,ַײר

 יייצנַארפ א ןיא טנַארֿפ א; .תוֿבוח עסיורג ןיא

 -ףַײטש א ןיא יא עּבמעג יד ...קַארֿפ ןשיז

 ,39 ןפ ,1870 ,מק ,"רענלָאק ןטרילַאמכָארק

 ןַא יװ . . . טרָא ןַײז ףיוא ןייטש ןּבילּבעג זיא,

 ענליו ,תּבש ףיא טעלּפ רעד ,דמא ,"רע'א

 ,ןּפמודרַאֿפ ,רעװש תולוק יד טרעה יז, ,2

 .סעדורה ,רה ,ײטנַאװ א רעטנוא ָאד ץעגרע יא

 ,טייק- .טייהרעי

 ,+- ןעילומנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעילומעגנַײא
 ,ַאּפָא ,"ןריזַאר םוצ םינּפ ןיא ּבלַאה א טימ .. 4

 ,טייהרע- .יַאטעג רעקרַאייוינ ןוֿפי

 ןריטשומנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריטשומעגננַײא
 .טייהרע- .טנוה רעיא .רענלעז רעיא ,+-
 | ,טייק-

 ,+- (ךיז) ןדימנַײא רַאּפ ,ידַא -- טדימעגנַײא

 לַחֹומ יא ןַא ,סרערעהוצ עיא .סרערָאטעּברַא עיא

 א יװ טמעטָאק .ןעמענַאּב וצ ןָא טינ טּביײה

 'א ןַא יװ ןטַײז יד טימ טכַאמ ןוא קַאזזָאלּב

 טצעז רע2ק .עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"לדרעפ

 טגנערּב; .ןרָאצ ןוֿפ טָאג ,נַײֿפ ,"רעיא ןַא וצ ךיז
 ,"טנעה ע'א ענַײמ ןשירֿפוצּפָא רעסַאװ . . . רימ

 ןַא ,ױרֿפ ןַײז ןסעזעג זיא םיא ןּבעל, .לה



 טרעטסַײמעגנַײא

 ,עטרעדימעגנַײא

 ,טייקד

 -סַײמנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעטפסַײמעגנַײא
 -רע- .ןישַאמ ןוֿפ לייט רעיא .+- ןרעט
 ,טייק- .טייה

 ןרעדלימנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעדלימעגנַײא
 .טייק- .סעּכ רעוא .+-

 ןקיטסימנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיטפימעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .רעדלעֿפ עיא ,+-

 עיא .+- ןשימנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשימעגנַײא
 .טייקק ,טייהרע- .עשַאק

 ,+- (ךיז) ןלעמנַײא רַאפ ,ידַא -- טלעמעגנַײא
 .רעא ןא .טנעה עא .טקילעמעג-- 99

 קיטנעק ,לטַאלַאכ 'א ןַא ןיא דיי רעקיטַײז אע |
 סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,ײ. . . רחוסילעמ א

 ,'טּפשמ

 ,+- ןעלגָאננַײא רַאּפ ,ידַא -- טלגָאנעגנַײא
 ,טייהרע- .ןליוז עיא .ךעלטערּב עיא

 -ַאטֿפַאננַײא רַאפ ,ידא -- טרילַאטֿפַאנעגנַײא
 יניגמ דודע רעד, .ץלעּפ רע'א .,+- ןריל

 ,"סנטסַאק-וװויכרַא יד ןיא 'א ןיוש טגיל 'הֿפשה
 ,2 צווו 1964 ,רָאֿפ ,ןייטשנרעּב .װ יכדרמ

 ,+- (ךיז) ןרַאננַײא רַאּפ ,ידַא -- טרֿאנעגנַײא
 ןיא רעיא ןַא .עּבטמ עשלַאפ עיא .םינוק עיא

 ,טייק- .טייהרע-  .ךיז

 ןרימרָאננַײא רַאּפ ,ידַא -- טרימרָאנעגנַײא
 ,טייק- .ןעגנואיצַאּב עיא .טעּברַא עיא -4, 

 (ךיז) ןערָאננַײא רַאּפ ,ידַא -- טערָאנעגנײא
 ,לדַײּב ןיא יא ןגיל .טערונעג- :89 ,+-

 סעמַאמ ןיא יא ,עלעּפעק'ס ,סעטאמש ןיא יא

 ,טייק- .טייהרע- .סיוש

 ,+- ןעמעננַײא רַאּפ ,ידַא ,1 -- ןעמונעגנַײא
 -ידעמ עיא .זַײּפש עיא .גנוטסעֿפ עיא .דנַאל יא

 .טלעג עיא סָאד ,סעקסאל טימ יא ,דניק א .ןיצ

 ןד ןונ ןעווע .עילַאט עיא יד .ךיוּב רעיא רעד

 רָאג זיא ,..,םילבה טימ זיא ןמוניג ןַײא ץרעה

 ,"ןגנערּב וצ ןיינא הרוּת איד ךָאנ רעד רעש

 ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע

 ריא ַײּב יא ןענַײז המשנ ןוא חור ,שֿפנ רעד;

 ,"תולג ןיא ןהניחּב רעטרעדינעגּפָארַא רעדִו

 טכיזסיוא םעַײנ א טימ ,עיא ,עטַאז, ,90 ,אינּת

 .ףױא טײיג ןּבעל ַא ,יקסנילרעּב .ש ,"ןּבעל םוצ

 ךָאנ טינ ךָאד רע טזָאל ,טייקירעיורט ןוֿפ יא;

 עירָאטסיה הנייש ןייא ,"ןעז וצ ןטרָאג םעד

 ?ה"י .18 ףוס ,ןעיסרעּפ . ..ףיוא גיניק ןייא ןוֿפ

 = ןצעמע רַאפ 'א ןועוו רעדָא ןַײז

 -נוּבעגוצ ןופ ליֿפעג א ןגירק ,ןּבָאה ;ןַאטעגוצ

 זיא רעטלַא רעד, .ןפלעה וצ טייקטיירג ,טייקנד

 טלָאװ רע ,ןעלשרעה רַאֿפ יא רעייז ןרָאװעג

 ,"ןעמונעג ןטינ) עלעּביצ קַאז ןייק םיא רַאֿפ

 .דמא

 ,םענעגנַײא ,םענעגנָא טָאטשנַא מט8 .ידַא .2
 ;ּביל ,(קיד)אחינ :ךױא .ןעמענעג-- 95

 רעייז --- ,ךיז טנעקַאּב, .עא טמעטַאּב ,ליואוו

 א ךָאנ ןגירק ךיא ןעקק ;:"ןענעק וצ ךַײא יא
 ,ןוגינ רעיא אס ;"ּפוז עיא רעייז ?ּפוז רעלעט

 רע ,טוג םיא ןעק ךיא; ;ןעקנעדעג םיא לע'כ

 ,רעשיטַאּפמיס א רעייז , ."שטנעמ רעיא ןַא זיא

 ,רעקצעמ .י ,"עפַײטש א
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 סָאװ, .וו דירַאי םענופ .עש ,"ןױשרַאּפ רעיא ןַא

 ריא זַא ...םעד ןוֿפ יא רעמ ךָאנ ןַײז ןעק

 עלַא ןוֿפ ךַײא ןעמ טקעטש ,ןרָאֿפ וצ טמוק

 .עקוועלירתּכ ײניטלַא ,עש ,"?םכילע-םולש ןטַײז

 -עג א זיא'ס רעּבָא ,ךַאז עיא ןַא זיא תורישע,

 .זישּת יײנ ,ּבדל ,ײלקיטרַא ךעלרעפ

 ,וצ טיצ יא ןַײז, -- טייק- .טייהרע-
 ."שטנעמ רעכעלּביל ַא זיא רע

 עמ סָאװ סָאד .ן ,סָאד -- םנעמונעגנַײא

 ,קנַארטעג א ,האופר א ,ךיז ןיא ןַײא טמענ

 רעטיּב א .ןעמעננַײא ןעק עמ סָאװ סָאד ,זַײּפש

 עּבלַאה ַא יװ רעקינייװ טינ זיא יא ןַײז, יא

 | ,"ןפנָארּב זָאלג

 (ךיז) ןערוננַײא רַאּפ ,ידַא -- טערונעגנַײא

 .טערוינעגנַײא װחזד .טערָאנעג-- :לגרפ ,4-

 א רעטנוא 'א .עלעקניװ א ןיא 'א ןגיל ,ןציז

 א זיאס, .יא ,טרעקיוהעגנַײא ןרעװ .ערדלָאק

 "ערק םענרעטוֿפ ןיא יא לּפעק סָאד זיא ,טסָארֿפ

 ץעגרע טרָאד 'א ןגעלעג ןענַײז ייז, ."עלעג

 .תועסמ ,סוממ ,"ךעטנַאל ןקידנקלָאװ א רעטנוא

 םעד 'א ,לקניװ ןיא ןענַאטשעג הלּכ יד זיא;,

 זיא רע, .דוייםיליהּת ,שַא ,"רעיילש ןיא ּפָאק

 ,סעמַאש .א ,"רע'א ןַא טנװָא ןצנַאג םעד ןסעזעג

 -נוה ןּביז יד, .1928 עשרַאװ ,ּפָאקטױר לדנעמ

 ןּברק ןייא ןיא 'א -- תושֿפנ קיצפופ טרעד

 ,ןיּפַאל .ּב ,"הדיקע-טנורגּפָא רעד ףיוא ליונק

 .'ַאמורטשי

 ,טייק- ,טייהרע-

 (ךיז) ןעדַאיננַײא רַאּפ ,ידַא -- סטעדֿאינעגנַײא
 רעא ןַא .טע(ש)ודאנעג-* :959 ,+-
 ,חרוא

 (ךיז) ןערויננַײא רַאּפ ,ידַא -- טערוינעגנַײא |

 טערונעגנַײא וזז .,טערָאינעג - :89 ,+-
 ןוא ןעלקניװ יד ןיא יא ןגעלעג זיא ןעמ , ,+-
 ,1928 ענליװ ,געטמרוטש ,גרעּב ,"ליד ןֿפיוא

 ,"טעּברעּביא רעד ןיא 'א ףיט ןגעלעג זיא . . 2

 .ּבמס

 ,+- (ךיז) ןטיננַײא רַאּפ ,ידַא -- טינעגנַײא
 עיא .טעּברַא רעד ןיא עיא .ןֿטינעג-- 9

 ןיוש זיא לגניי-שמוח סָאד זַא, .ליּפש ַא ןיא

 ןעמ טָאה ,רעטרעװשטַײט ןיא . . . יא ןעװעג

 -רע- .שי ,ײױצַאז ןשטַײט טנרעלעג םיא

 ."רעכַײלג ןוא רעכיג סע טייג יא, -- טייה
 ,טייק-

 .טינעג'- ,ןַײא ט'ינעג .װרט -- ןטינעגנַײא

 לָאז עמ ןכַאמ ;ןענרעלנַײא .ןריציטקַארּפנַײא

 ,רעסעּב) סעּפע ןָאט וצ טניואוועגוצ ,טינעג ןַײז

 יד 'א (הלועפ רעמ טימ ,רעמעװקַאּב ,רעכיג

 ןיא סרענלעז יד 'א .הכָאלמ רעד ןיא ןלעזעג

 וצ םידימלּת יד 'א .ןעגנורישרַאמ עטַײװ (וצ)

 .רעַײלּב ןוא ריּפַאּפ ןָא ,ּפָאק ןפיוא ןענעכערַאּב

 יַאנעטס ןיא ךיז 'א -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 טסעװ, .סעּבַאגפיױא עשירטעמַאעג ןיא ,עיפַארג

 טסעװ וד זיּב ןטינעגוצנַײא ךיז ןרָאי ןֿפרַאד ךַאנ

 ,גנ/ .,"רעטסַײמ א ןרעוו

 ןַא .+- ןעיײננַײא רַאּפ ,ידא -- טיינעגנַײא

 ץיא .לױזמַאק ןיא 'א ,עלעטַײּב א ,לּפענק יא

 ,טייהרע- .סנגיוּבקורד

 טעיָארטסעגנַײא

 ,ןרעטסיננַײא רַאּפ ,ידַא -- םרעטסינעגנַײא
 ןופ עּבאגפיוא יד, .+- טסענעגנַײא וזד .רנ

 סָאװ רעלעפ ענױזַא ןכַאלוצסיוא זיא עריטַאס -

 ,23 אפ ,1870 ,מק ,"ןּבעל ןיא יא ןענעז

 ,+- (ךיז) ןציננַײא רַאּפ ,ידַא -- טצינעגגַײא
 ,טייק- .טייהרע- .טײרגנָא רעיא ,לּבעמ יא

 ,- ןעלגעננַײא רַאפ ,ידַא -- טלגענעגנײא
 ןענעז סע ואװ ,גרעּב עקימייל, .רעטערּב עיא |

 ,קינטַאלַאּפ .ר ,"ךעלעּביטש עטרעקיוהעג 'א

 ,ז"בשּת ה"ר ,קיא

 װזד .םענעגנָאכ2 מט9פ .יזַא -- םענעגננייא
 טימ ןוא רעיא .23 ,ןעמונעגנַײא ווזד .םענעגנָא

 -סיוא עלא ןענעז ןרעמיצ יד, .ןגינעגרַאֿפ רעמ

 יד יװ רעיא ליֿפ זיא םערַאװ יד ןוא טצייהעג

 תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"רעמוז ןוֿפ םערַאװ

 סָאװ ןוא תמא זיא'ס סָאװ, ,1893 סָאי ,לארׂשי

 זיאס סָאװ ןוא 'א זיא'ס סָאװ ,שלַאֿפ זיא'ס

 זיאס, -- ןע'ֹוא ךיוא ,60 ,אקווד ,י'א טשינ
 .""רעהא ןעמוק רעַײא ןע'א ןוא טגײלעגנָא

 רעּבָא םיא זיא . . . ךיז ןַײז הדומ ןוא ןעמענ;

 ,| דירַאי םענופ ,עש ,"ןע'א רעייז טשינ

 .טייק(נע)'א
 יסעננַײא רַאּפ ,ידַא -- (טקי)טפענעגנַײא

 -רָאּפ 'א ןַא .ךעלעגייפ עיא .+- (ךיז) ן(קיוט
 זיא עיצַאוטיס רעד ןיא; ,טייקנַארק עיא .קלָאֿפ

 .ּב ,"....עיידיא יד טסענעגנַײא ןעװעג ןיוש

 ....ןצנעדנעט -טנורג ,ןיקװיר

 -רימ, .ןעלטסעננַײא +- -- טלטסענעג;-=
 ,גרעּבניש .י ,"זַײװתוחּפשמ 'א טרָאד ןענַײז

 ,ז"טשּת חסּפ ,קיא

 ,+- (ךיז) ןצעננַײא רַאפ ,ידַא -- טצעגעגנַײא
 טימ ףוג םעד ןּבַײרק .רעדיילק עיא .סיֿפ עיא

 תואוֿפר ,"רעסַאװ עטלאק ןיא עיא ןרעכיטנו

 -ַאקרַאפ . . .ןשַאװ םַײּב, ,1848 ענליװ ,תוצעו

 . המחלמ ,מפ ,ײלּברַא ע'א יד ןענַײז טרעש

 | ,טייק- .טייהרע-

 ןעשזַאסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעשזַאסעגנַײא

 יא ןַא .טע(ש)זדאסעג;- :89 .+- (ךיז)

 ןָאטעג רָאֿפ א? .רערעקנעמיוק רעיא .,למינּפ

 ןרעּביא עטַאמש רעטעשזדַאסעגנַײא ןַא טימ

 -שמ סטָאג' ,קישטנָארָאה .ש ,"לדנגַארק ןסַײװ

 ,טייק- ,טייהרע- .יטּפ

 ןעינכָאסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעינכַאפעגנַײא

 -ץמייּב ע'א .םיטילּפ עיא ,עטכשוחראפ .+-

 ,טייהרע- .ךעל

 ,+- (ךיז) ןרדסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרדפעגנַײא

 ,לַאירעטַאמ רעיא ,סעצילָאּפ יד ףיוא רעכיּב עיא

 ,טרדגעגנַײא ,טרעדערעגנַײא . . . רעדער ןזַײרק;

 ָא"ּת ,םיליֿפנ ,ןַאמדירֿפ בקעי ,"ןַאמוט ןיא 'א

 .טייקק .טייהרעה .3

 ןרילַאטסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרילַאטסעגנַײא
 :ךיוא .עיצַאזילאנאק עיא .טֿפעשעג יא ןַא -+, 

 סָאװ ,רעטצעזעג ,רעקיאור = שטנעמ רע'א

 .ןעגנומיטש עמערטסקע ןוא ןזירּפַאק ןָא זיא
 ,טייק-

 ןעיָארטסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעיָארטסעננַײא
 -רענוד עיא, .רָאכ רע'א .ךעלרעקלא עיא ,4-

 רענוד רעד ,ָאזעניד ֿבקעיו ד"י ,"רעטײלּפָא



 טעוועגירטסץעגנַײא

 .טייהרע- .1874 ענליװ ,ץטילּב רעד ןוא

 - - ,טייק-

 יירטסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעוועגירטפסעגנַײא
 -- טייהרע-  .עקרַאנירַאמ עיא .+- ןעועג

 .'א ןגיל ןזָאל

 זַאליסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװעסַאליסעגנַײא

 ןסעזעג זיא, .תוריּפ ,ןסנירג עיא ,+- ןעוועס

 למיה ןקינוז ןכיוה םוצ טקוקעג ,רעטצנעפ םַײב

 ץ}ןע'א עגנַאל ןַײז ןסיּבעג קיטיײװ ןוֿפ ןוא

 ירַאװש ןוא רעװָאזַא נשיװצ ,ןָאדרַאג .ש ,ידרָאּב

 ,1934 ץװקסָאמ ,נצ

 ןעילַאמסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעילַאמסעגנַײא

 ןייק טינ זיאס ,עפ; .רָאה ,ןרעדעפ עיא .+-

 ."גנירעה רע'א ןא רָאנ ,רעטרעכיירעגסיוא

 | ,טייהרעי

 ןעלָאמסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעלַאמסעגנַײא
 ,טייהרע- .ךעלמינּפ עיא .לֿפיש יא ,+-

 ןערָאמסנַײא רַאּפ ,ידַא -- טערָאמסעגנַײא
 .עא רעמינּפ ,טנעה עיא .םישוּבלמ עיא ,4-

 ,טייהרעי

 ,+- ןשוּפיענַײא רַאּפ ,ידַא -- טשוּפיעעגנַײא

 ,טייק- ,טייהרע- .ךעלמירדח עיא

 (ךיז) ןעגנענַײא רַאפ ,ידַא -- טגנעעגנַײא
 וצ, .ןעלטימטלעג עיא .עילאט עיא ןַא ,+-

 םילרע ןיא טײרּפש רֿפ טנואווג איז ןיּבאה ראֿפ

 ,1703 ,'הֿביא תליגמ' יײּכ ,"טגנעג ןַײא רזַײה

 'א ,תוקחד ןיא טכַארּברַאפ ,געט עגנוי ענַײמ,

 אוֲא וצ ךייש, ,1912 י"נ ,1 טישז ,"רעצ ןיא

 עודנוא יװ לוש רעיא אליממ ןוא רעטפדורעג

 רעד, .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,י"יצר

 "רע- .ירעגילטשגרעּב' ,ּפד ,"'א ָאד זיא למיה
 ,טייק- ,טייה

 ,+- ןקיסענַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיסעעגננַײא
 ,רענַאקירעמַא ,"ןסנירג עיא ןוֿפ סרעֿפױקרַאפ,
 ,טייהרעע- ,14 ווו 8

 רַאּפ ,ידַא ןטנשקַא ...} -- טנשקעעגנַײא
 ,רעטרַאּפשעגנַײא ןַא .+- (ךיז) ןענשקענַײא
 ןַא .ןשטנעמ עיאזדנילּב .לזייא ןַא יװ רעיא ןַא

 זיא, .קַאינַאמ רעיא .רעיוּב רעיא ןַא .רַאנ רעיא
 טַארוקַא עירעטַאמ רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ יד
 יד יװ ןַײוטסואװַאּב רעזדנוא ןיא 'א ױזַא
 ,1912 י"נ ,װ טישז ,"?םיור ןופ גנולעטשרָאפ

 טימ ,טסורּב רעטלעטשעגסױרַא ןַא טימ ןייג;
 טליפ, .דַאנ ,"טירט עטסעֿפ טימ ,סעצײלּפ עיא

 ,לָאמ ,"םעלקרַאֿפ ןיא ןַא ,טייקידייל עדימ ַא יז
 םיא וצ ןעיירדסיוא טינ 'א ליװ, .עקדײרֿפ

 ,טייהרע- .ברע ,ןַאמטכעש .א ,יּפָאק םעד -

 ןוא 'א ןַײמ ףיוא ךיא יײטשַאּב, -- טייקד

 ,ייולּב ןעֶילּב רעמייּב ידי ,לה ,"רעדיוו גערפ

 ןרעגרענַײא רַאּפ ,דא - טרעגנרעעגנַײא
 .עיצַאוטיס ע'א .רענגעק רע'א .+ (ךיז)
 ,טייקק ,טייהרע-

 ןעקשטַאּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעקשטַאּפעגנַײא

 "רע .ןעמָאנ רעיא .ךעלטנעה עיא .+- (ךיז)
 | ,טייה

 ןרעצנַאּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעצנַאּפעגנַײא

 טָאטש יד; .רעטיר רעיא .טסורּב עיא ,+-
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 ,גנַאגרעּביא רעד' ,/ סַײװ ,י'א ןגעלעג זיא

 ,טייק- .טייהרע-

 (ךיז) ןסַאּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טסַאּפעגנַײא

 רעד ןיא עיא .למער ַא ןיא יא ,דליּב ַא ,6-
 א; .עילַאט ןיא 'א ,לטנַאמ א .טּפַאשלעזעג

 ַא ןיא 'א ,םינּפ קידנדַײל ,ךיילּב-קיטכיזכרוד

 נּפַא ,ףָארדנעװ .ז ,"למער קידלדרעּב-ץראווש
 םָאקלוֿפ יװ, .1941 עװקסָאמ ,נּבעל נוֿפ לעװש
 ַאע .המחלמ ,מּפ ,ײלעֿפ ַא ייז ףיוא זיא סע יא

 ,"...ןקָאלּב עטליוהעגסיוא עיא טימ . ..טיפוס

 ,י"א ,'הילאערזי ןיא תוריד ןגעװ טקעּפסַארּפי

 ,טייק- ,טייהרע- 1964 טסוגיוא

 (ךיז) ןקַאּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקַאּפעגנַײא

 סרעלגומש, .סעזילַאװ ע'א .הרוחס ע'א ,4-

 ץטסקידורּב יד ןיא יא ,. . .שיײלֿפ ןריֿפ ןגעלֿפ

 ,ליטעטש עשילױּפ סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"רעכיט

 ױזַא .טייקק .טייחרע- .1926 עשראװ

 ריד ַײּב יא; -- טעוװעקַאּפענגַײא ךיוא
 ,יןשטנעמי ,עש ,ײ?ןכַאז יד

 (ךיז) ןרָאּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרַאּפעגנַײא
 "וקסיד ליא ,ךעלדיימ ןוא םירוחּב עיא ,ש-

 ,טייהרע- .ןטנַאס

 ,+- ןערַאּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טערַאּפעגנײא
 ,סרעפיול עיא שממ ,עטציװשרַאפ .םישוּבלמ עיא

 ,טייהרע- .ךעלטעלּבײיט עיא

 ,+- ןעלפרָאּפנַײא רַאּפ ,ידַא--טלּפרָאּפעגנַײא
 עסייה ערעייז טליקעג ,דרע רעד ןיא עא;

 ,רעקצעמ .י ,"רעּבַײל

 (ךיז) ןרעדוּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעדוּפעגנַײא
 -- טייק .טייהרע- .םינּפ יא ןַא ,+-
 ."טינרָאג ריא טדיילק יא יד זַא;

 .+- (ךיז) ןצוּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצוּפעגנײא

 -לדניװשַאּב ַא .דייר עיא ,רע'א קידֿבוט-םוי ַא

 .טייק- .טייהרע- .ףּתוש רעיא ןַא ,רעט

 ןעלקוּפנַײא רַאּפ ,1 .ידַא -- טלקוּפעגנַײא
 רעיא .וַאקנָאק וזד .וּוא ,2 .ןקור רעיא ,+-
 ,לגיּפש

 ,+- ןעקּפיּפנַײא רַאפ ,ידַא -- טעקּפיּפעגנַײא
 -עגכרוד ,רערטיכ :ךױא = עקלויל עיא ןַא

 ,גנוי רעטפיּבעג ,רענעּבירט

 ןשטַאלּפנַײא רַאפ ,ידַא -- טשטַאלּפעגנַײא
 -כַארּב סעּפוק עיא .טשמעלּפעג = :89 ,4-
 ַאװשעג טימ םיהַא ןעמוק רעדניק, .גרַאװ

 ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"זענ ע'א ןוא ךעלקעּב ענעל

 ןַא יװ טקנוּפ 'א ןוא ץרַאװש , .ןעיידיא ןוא

 -רעּביא רעד ,װ סַײװ ,"לצעלפ ןלַאפעגנַײא
 ,'גנַאג

 -נָאלּפנײא רַאפ ,ידַא -- םעטנַאלּפעגנַײא
 ךעלרעּב לייט רעטסערג רעד, .+- (ךיז) ןעט

 ,"א תואּפ ענַײז ןיא ןענַײז ֿבָאּבהעשּת ןיא

 | ,טייק- .װװד +- .תועסמ סוממ

 -נָאלּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעטנָאלּפעגנַײא
 ַא ןיא רעיא ןַא .םעדעֿפ עיא .+- (ךיז) ןרעט
 .ןדָאזיּפע עקיטַײז יד ,ע'א יד .קסע ןסואימ

 ,"ןצענ יד ןיא יא לגענ טימ זיּב . . . ןעוװעג ,

 ןשיװצ 'א ןענַײז רימ,, .אטַאװַאַײה ,זּביא שָאוהי

 ,געס ,ײטלצרָאװעגנַײא ןוא 'א ,רעקלעֿפ ךס ַא

 טלגערּפעגנַײא

 "רע- .װֿפד +- .ביבָא-לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ
 ,טייק- ,טייה

 -סַאלּפנַײא' רַאּפ ,ידַא -- טעקסַאלּפעגנַײא
 ,טשטעלּפעגנַײא ,טשטַאלּפעגנַײא וזז .'ןעק
 ...סָאװ טרַאעג טינ םיא טָאה, .טעקשַאילּפעגנַײא
 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"'א םיא ַײּב ןזיא זָאנ ןַײז
 .ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט

 ןַא .+- ןטעלּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעלּפעגנַײא
 טימ טעשודעג -- ס ע מי צ רעיא ,דמעה יא
 .לקעד רעװש א טימ טקירדעגוצ ,סטעֿפ לסיּב ַא
 ץא םעד ןוא שיֿפ עטליֿפעג יד ןופ חיר רעד;

 ,ײזָאנ רעד ןיא תרוטק יװ םיא טייגראפ סעמיצ

 .תועסמ ,סוממ

 ןשטעלפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשטעלפעגנַײא
 סע יד רַאֿפפ .טשמַאלּפעני- :89 .+-
 'א אזא ןּבָאה ייז סָאװ קילג ַא זיא ןסָאמיק

 ןטלָאװ עטצרַאטשעגסױא רעמ א לַײװ ,זָאנ

 ירעד ,יקסנול עדיא ,"ןרָארֿפעגּפָא סיװעג ייז

 .2 ענליוו ,ןשטנעמ עדליװ ןגעװ ןעגנולייצ

 (ךיז) ןצלעּפנַײא רַאפ ,ידַא -- טצלעּפעגנַײא
 ןטילש םענעֿפָא ןפיוא ןענױשרַאּפ עיא ,+-

 ,טייק- .טייהרעי

 ןעטנעפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעטנעּפעג;נַײא
 -נַאפעג עיא .עקנָאל רעד ףיוא דרעֿפ עיא ,+-

 ןיא יא ,שײלֿפשטנעמ ,ּבַײל-ךשטנעמ א; .ענעג

 -עינד םעד ...ןעזעג ,, .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןרונש
 -ענייטש ןיא ן'א םעד ,גנארד ןַײז ןוא רעּפ
 ,טייהרע |.  המחלמ ,מפ ,"ןגערּב עקיר
 .טייק-

 װ ןעלקעפנַײא רַאפ ,ידַא -- טלקעפעגנַײא
 -ַאמשעג ןייק ָאטינ; .טלקיּפעג- :89 ,4-
 ןעמ ןָאק שיילפ יא, ."גנוצ ע'א יװ ךַאז ערעק

 .טייהרע- .?טַײצ רָאי א ןטלַאה

 ןעװַארּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעװַאוּפעגנַײא
 עשירטקעלע עיא .טַאטשרַאװ רעיא .,+- (ךיז)

 ךיז טלַאה שיט ןוֿפ לסיֿפ ע'א סָאד, .,ןטָארד

 טימ ןוא םימׂשּב טימ יא ,סנטָארּבעג ."טינ
 ,טייק- .טייהרע- .ןַײװ

 ,.=- ןעורפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעירּפעגנַײא

 -סיֿפ עיא .ךלימ עיא .טעיײרּפעגה- 9
 ָאטרַאק ןוא שיילפ טימ סעקינערַאװפ .רעגניפ
 ילּביצ ענעטָארּבעגוצ טימ רעטוּפ ןיא יא ,לֿפ
 נוֿפ טמוק נַײש יד ,ןַאמקילַאֿפ י ,"ךעלעק

 .1948 עװקסָאמ .כערזימ

 .6- ןגערּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טהערּפעגנַײא

 ןיא סע טימַאד ,לָאמ עקילייצמוא . . . ןגָאז
 ינעטכיל לליה י'ר ,ײלָאז ןּבַײלּב 'א ץרַאה ןַײז

 סָאד, .ה"פרּת רַאמטַאס וו תושעל תע ,ןייטש
 ןיא 'א ףיט זיא סָאװ דליּב עקיצנייא סָאד זיא
 סָאד ,גרעּבנייטש .א ,"רָאטױא ןופ המשנ רעד

 ןַא זיא קערש, .1910 ינוי ,י"נ ןעּבעל עַײנ

 .שיי ,"תומשנ ערעזדנוא ןיא קעלפדנַאש רעיא

 ןעלגערּפנַײא רַאּפ ,ידא -- טלגערּפעגנַײא
 -סַאּפ רעד ריז טגָארט סע; .סעלעּביצ עיא ,+-

 שיײלֿפ ,סנטָארּבעג, ."ריזח ן'א ןוֿפ חיר רענדוק

 ,סוממ ,"סעלעּביצ ןוא ץלַאמש טימ יא לקיטש א

 טגעלפ רע זַא ריא טניימ, .תומהּבה רפס

 -ילֲח ?רעטוּפ ןיא יא ,ןטוטרעװ עקישיילפ ןסע



 טסערּפעגנַײא

 -רַאװ , ..עשטנחוי יּבר ,קָאנעצלָאװ .ש ,"!הל
 -כַאיעצ 'א ןַא טימ לדַארֿפ ןָא טמוק, ,1883 עש

 ַא ןיא טצענעגסיוא ,םינּפ טיור-רעטנוצ טרעמ

 ענירג יד ,דלעֿפנעזָאר םהרבא ,"סייווש ןקידורּב

 ,טייהרע- 1924 עשרַאװ ,קירּב

 ,+- .ןסערּפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפעיױּפעגננײא
 .רעגניֿפ רעיא .ןטעשזנַאמ ע'א .ײסָאש רעיא

 ,סּפיג ןיא יא ,סופ רענעכָארּבעצ א .ןרעגַאּב עיא

 א .ןייצ עיא .סַאפ א ןיא גנירעה יװ יא ןגיל

 ץרַאה ןַײמ זיא, .ןגָארק ןגנע ןַא ןיא יא ,זדלַאה

 רעד' ,וו לֵַא ,"עָארג סערַאמכ ןיא יא ןגעלעג
 יד ןוא ןַײש עטלַאק ןגיוא יד ןיא, .'ףורּפָא
 ,לה ,ײ?ןַײז ךיא ןיילא ןעד סע לָאז --- יא ןּפיל

 ןיא .ןַײװ ןדליװ ןוֿפ דיל סָאד, .ידנַאר םַײּב'

 .םיליֿפנ ,ןַאמדירֿפ בקעי ,"'א ןּביױרט עגנע

 ,טייק- ,טייהרעי

 ,+ ןּבלַאֿפנַײא רַאפ ,ידַא -- טּבלַאֿפעגנײא
 ןענורעג . ..ןּבָאה ןרערט, .עקזולּב עיא ןַא

 ,זּביא ,ץ"נה ,"טכיזעג ןיא ןטלַא םעד ףיוא

 ןשטיינק ע'יא יד ןיא, ,1894 ןילּבול ,תימלוש

 ,וװ סַײװ ,"טייקליטש עלעקנוט יד ךיז טלַאהַאּב

 .טייק- ,טייהרע- .ילדײמדלַאװ א

 'א ,+- ןלַאֿפנַײא רַאּפ ,יזַא -- ןלַאֿפעגנַײא

 ,קנערק ַא ןיא רענעיא .טנעװ ענע'א ,לּביטש
 ענעיא .ןויער רענע'א .םינּפ 'א .טסירּב ענע'א
 טימ טייטש .לצעלּפ 'א ןוא ץרַאװש ַא .הָאצמה

 ןָא ליומ יא ןא .ךיוּב םענע'א ןֿפױא טנעה יד |
 -סיוא .ןטַײז ענע'א טימ עּפַאקש עטלַא ןַא .ןייצ
 ןַײז :ךיא =} עמשטערק ענע'א ןַא יװ ןעז
 רענייצ יד ןוא -- ןקַאּב ענע'א, .{רַאד ןוא ךיוה

 ןךס ַא ןסע ןשטנעמ ערַאד =} װש ,"ןקַאנק

 עלַא ןעגנירּפש ןַאקרַאּפ םענע'א ןַא רעּביא; |
 -ניא ןענעז עקנַארק ענעי'א ןוֿפ, .חש ,"ןגיצ
 סָאד, .10 אי ,1866 ,מק ,"ןּברָאטשעג 34 ןצנַאג
 ענעּפמורשעגנַײא ,הֿברוח עטסיװ .ַא -- םיִנּפ
 .טַײצםרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ןגיוא ענעיא ,ןקַאּב

 -עגנַײא ,'א ױזַא ריא ַײּב ןעוועג זיא זָאנ רעד, |
 ,"ןעזעגסױרַא םיוק םיא טָאה עמ זַא ,טעקסַאלּפ
 סעדא ,עקרעֿפרַאװ ןטרָאק יד ,ןַאמרעקעב .ש

 ,"ךרעֿפ ענע'א ןיא עטנַאּפשעג ,רענעגעװ, ,8
 עג .עװקסַאמ ןוֿפ ןרעױט יד ַײּב ,ןַאמ לדנעמ

 ןַא ,ָאלּב ןדנושענּפָא ךיז סַאג יד טָאה ןגיוצ |
 -רע- .ו המחלמ ,מּפ ,ײלגָאה ַא ךָאנ יװ ענע'א
 ,טייק- .טייה

 ,+- ןסַאֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טסַאֿפעגנײא
 א .ןזַאּפָאט עיא ןייש .למער ַא ןיא יא ,דליּב
 ,(הרוּת-רפס) טייקינייר א .יא רעּבליז ןיא ,לירּב
 -רַאֿפ ללמ .סמייח-ץע עטצינשעג-ןייש ןיא יא
 :(20 ,הכ ,תומש) 'ֿבהז םיצּבחנשמ' טשטַײט

 דיר ןַײז, .ןץ"טצעזעגנַילא, :יּת "טסַאֿפיג ןיא;
 ןיא רד ,ֿבוט ןֿבא ןייא איװ ׂשילַא ןח ןּכָאה

 ,םיקידצ תוחרוא ,"טסָאפג ןיא טציז דלָאג

 דאּב םיראו םנייא ןיא; .ב/ס ,ה"צּת טשמַא
 לואו ךיז ןמ ראט ןדרע רד ףיוא טֿפױל אד ׂשד

 ץלַאה ןיא טסַאפיג ןייא ׂשע ןעװ רּבא ,ןדאּב

 םוא ןדאּב וצ ןנירד רוסָא זיא ןייטש ןיא רדוא
 ערעייז ןיא יא זיא הרוּת יד, .ב/זע ,וטל ,"תּבש
 ןיא 'א ,סערעזָא עיולּב .דק ,הח ,"רעצרעה

 ךַאס זיּב ןילרעּב ,וֿפ ,אד ,"רעגרעּב עכעלּביל
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 ןיא 'א ,ךעלמירודיס יז ןעקנעש , .ָאקסיצנַארֿפ

 "רע- .,יסעּבָאּב יד טימ סעדייז יד' ,למ ,ײדלָאג
 ,טייק- ,טייה

 ,+- ןּברַאֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּברַאֿפעגנַײא
 ןיא זיא זרעֿפ ןַײמ, .ןּפיל ענע'א .דיילק יא
 -רע- .רעטציא ,געס ,"'א טולּב עשרעדניק
 ,טייק- .טייה

 -עיא .+ ןרָאֿפנַײא רַאפ ,ידַא -- ןרַאֿפעגנַײא
 ןייג, .ךעלטסרָאיװ ענע'א עכעלטע יד .געו רענ
 .א .י ,"'א טינ ךָאנ זיא געװ רעד ,רעװש זיא
 ץנעמוג עטיײירּב יד; ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק

 ,ײךמַאז םענע'א-טינ םעד טסערּפעג ןּבָאה סעניש
 קסנימ ,נרעױט עטנֿפעעג ַאּב ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ

 םענע'א ןייק טינ טָאה רעציזרָאפ רעד, .,8

 ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"גנוצ

 םענע'א רעייז ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ . . . ןרעלעפ ,
 ייולגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא ,ןיקװיר .ּב ,"ןּביולגמוא |

 ,טייק- .טייהרע- .עקיּב

 ,+- ןלױֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלױֿפעגנַײא
 ,טייק- .םישזער רעיא .תוריּפ ע'א'

 -סױֿפנַײא רַאּפ ,ידא -- טקיטפוֿפעגנַײא
 ןריואװעגנָא גנַאל ןיוש טָאה, .לָאענ .ןקיט

 נַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"דיירפ ע'א יד ,עצלָאטש יד

 ימ רעצ

 -עדנוֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעוועדנופעגנייא
 ,סרעגריּב ע'א .טפעשעג 'א .+- (ךיז) ןעוו

 ןיא עיא תורוד ןוֿפ .ןּבעל יא .תיּבה-לעּב רעיא

 רָאי ַא טימ , .סעיצידַארט-רוטלוק עיא .לטעטש

 ןעװעג ךָאנ זיא עיגילער יד ןעװ ,קירוצ 0
 ,תוריכׂש איד ,"רעטעּברַא . . . יד ַײּב יא טסעֿפ
 ןשיװצ ךיז ןּבַײלקרעדנַאנופ, .1896 גרעּבמעל
 ...א ןוא טקַאֿפ ץא-טסעפ ךעלטפַאשנסיװ ַא

 נד עשידיי יד, ,1912 י"נ ,וװ טישז ,"הרֿבס -

 -עטַאמ ןוא . . . ן'א ןַא ןּבָאה זומ עיטַארקָאמ
 ענװָאק ,סַײנ ,מי ,"ןַאגרָא ןטרעכיזעג לעיר

 רימ ןיוש טָאה םלוע-לשיונוּבר רעד, .1
 ץיאטוג עכלעזַא טימ טנרָאװַאּב הליחּתכל

 ךעלטימעג ךיז ןֿפָאלש, .ענליװ ,שטד ,"תולחמ
 ,זיי ,"ןעמולח ןוא סּבעװניּפש ןיא ןטכידעג ןיא

 -נילק ַא; -- טייק- .טייהרע- .לרעּפ
 םוקמּב ַא ,'א עשידִיי קיטש ַא -- לטעטש
 ,רעטעלּב 'טיל ,נש ,"ףרָאד ןשיאיוג םעד רַאֿפ

 ,18 וא 5

 ןעמערוֿפנַײא רַאפ ,ידַא -- טמערוֿפעגנַײא
 רעקיטכיל א יװ זיא, .ןֿפעילער .עיא ,4-|

 ,סינפיק קיציא ,"ערעזַא עקיכעלַײק א יא לגיּפש
 .טייק- 5 א ,1968 ,דנַאלמייה יװָאס

 ,+ ןרעטיֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעטיֿפעגנַײא
 ,טייק- .תומהּב עיא

 "-לוזער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- ןיֿפעגנַײא
 ,גנולעטשטסעפ .סולשַצּב .ןעניפעגנַײא ןופ טַאט

 הריקח רעגנַאל א ךָאנ יא ןַא .יא רעקיטכיר ַא
 ,השירדו

 -עגנַײא זיא סָאװ סָאד .ן" ,סָאד -- םניֿפעגנַײא
 ןעניֿפעגנַײא ןוֿפ טַאטלוזער .ןרָאװעג ןענוֿפ

 .דניק ןיילק ַא ןעװעדָאה וצ יװ ן'א ענרעדָאמ

 .וא פשוי ,װומ ,"ן'א עקיטציא טימ ןענעכער ךיז;

 ,ןַײא ןיֿפעג .וטוא 8 װחרט -- ןעניֿפעגנַײא

 ןעניֿפעגנַײא

 טָאג ךיא, .ןכוז ןכָאנ ןעניֿפעג .1 .ןענופעגיר
 רד ןמ ןייא ןייז =} יז רטנוא טכוזג ּבָאה

 ןַײא טינ ךיא ּבאה אד ...ןצישּב טלעז ...אד

 טגָאמרַאֿפ, .30 ,בכ ,לאקזחי ,מהס ,"ןנופג

 'א ייז ןטלָאװ ,רעריֿפ ערעדנַא םילשורי רעּבָא

 .םילשורי ,סַאדיװ רעדירּב ,"ןדרעװש

 רימ, .סעפע וצ ןייגרעד ,ןעניפעגסױא .2
 -רַאֿפ רענייא זַא ןענוֿפעגנַײא חוּכיװ םַײּב ןּבָאה

 ינַײא ןיז יד ןּבַאה, ."ןטייװצ םעד טינ טייטש

 ,רַא ,"ךַאז עטוג א אקווד זיא סָאד זַא ןענופעג

 ,'גנולענק עַײנ ידי

 -כָאנ ןופ טַאטלוזער ַא יװ ןעניֿפעגסױא ,9
 הּביס יד 'א .עא ןשרָאֿפ ,ןגערפסיוא ,ןטכַארט

 ןּבָאה סָאװ עטנרעלעג יד, .הקולחמ רעד ןופ

 א ןופ ןפָאטש עשינַאגרָא יד טשרָאֿפעגסױא

 ןעײטשַאּב יז זא ןענוֿפעגנַײא ןּבָאה . . . ץנַאלֿפ

 ,ןּבעל ריא ןוא ץנַאלֿפ יד ,יקסווָאקנימ ,ײ. . . ןוֿפ-

 עשידִיי יד ןּבָאה קיטכיר רעייז, .1923 עשרַאװ
 ןוֿפ דָאטעמ םעד ןענוֿפעגנַײא רעּבעגצעזעג
 ימַא ןוא ןטסכעלצרעמשמוא םעד רַאפ הטיחש

 ,1923 ענליװ ,זעג9 ,"קידתוירזכַא ןטסקיניײװ
 ,877 אפ

 -עג ַא וצ ןעמוק .סולשַאּב א ןעמעננָא ,4
 -לוש(מוא) זיא סע רעװ יא ,לייטרוא ןכעלטכיר

 ןיא ןקילײטַאּב (טינ) ךיז ףרַאד עמ זַא יא .קיד

 ַא זא ןַײא טניפעג רָאפנעמאזוצ רעד, .סעּפע

 ןדָאש טגנערּב תוחוּכ יד ןוֿפ גנורעטילּפשעצ
 -רַאװ ,גנוגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק יד ,"ללּכ םעד

 זַא ןענופעגנַײא טָאה עמ, .2 אפ ,1926 ,עש -

 -כיר טינ טריֿפעגפיױא ךיז טָאה םָאנָאקע רעד

 ,אינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק קיציא ,"קיט
 ,1929 ווָאקרַאכ ,ןעלכיימש

 ,ןעניימ ,ריֿפסױא םוצ ןעמוק .ןעזנַײא .9

 ןיש ּבָאה ךיא זַא ןַײא ןיֿפעג ךיא,, ,ןטלַאה

 רעכעלטּפַאשלעזעג רַאֿפ טַײצ ןּבעגעגּפָא גונעג

 ןעמ טָאה גנאלש ענרעּפוק סהשמ,, ."טעּברַא

 ןַא יװ טינ רעּבָא ,שדקמה-תיּב ןיא ןטלַאהעג

 ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ .לסּפ םענעמונעגנָא

 םיא טָאה והיקזח סָאװ טוג רַאֿפ ןענופעגנַײא

 ריא ּביוא, .877 ,אווו לֹּבְיי ,ףעל .ע ,"טרעטשעצ

 לָאז ,טכעלש םיא יצרעד ךיא זַא ןַײא טניֿפעג
 ,זּביא סעלעקצַאכ .ה ,"םייהַא ןרעקמוא ךיז רע

 ,1940 ענליוו ,סירּבלַאק ןעמָאר ,יָאלַאמ רָאטקעה
 -עגנָא טכַײל וצ ןיּב ךיא זַא ןַײא טניפעג יז;

 .לארׂשי דנַאל ןיא ,ךַאּברעױא לחר ,ןָאט

 יַאֹּב ַא (ףיוא) ןיא ןַײז .1 -- ךיז טימ
 'א ךיז .(טַײצ רעטמיטשַאּב א ןיא) טרָא ןטמיטש

 ךיז רע טגעלֿפ , .װזַאא קרָאי-וינ ,םילשורי ןיא
 ,"ןטרָאק ןיא טליּפש עמ ואוו רעזַײה יד ןיא יא

 ענליװ ,...עשלַארענעג איז ,רעלּבמיצ .ּב .ח
 ןוֿפ) לייט רעקידנעטשַאּב ַא ןַײז .2 7
 -נוא ןיא, .(דליּב קידללוּכ ַא ןוֿפ ,טפַאשדנַאל

 ."סערעזָא ךס ַא ןַײא ךיז ןעניפעג טנגעג רעזד

 לײה ַא טָאה סעלאקס עיורג-לקנוט ןשיװצ,

 .רעדיל ןוא עטכידעג ,רה ,"ןענוֿפעגנַײא ךיז

 יד ןרעװ ןענוֿפעג ןוא ואווצעגרע ןַײז .9
 ןעוו ,ריא ךיוא -- "ןענוֿפעגנַײא ךיז טָאה הבינג

 -רַאֿפ טַאהעג טָאה עמ סָאװ סעּפע טניפעג עמ

 -וטס רעד ןכלעװ ךרוד ,רעסעמ רעד ,, .טגייל -

 -ץעגנַײא ךיז טָאה ,טקידלושַאּב . . . טרעוו טנעד



 טריֿפעגנַײא

 ,"ייצילָאּפ רעד ןופ ריטרַאװקטּפיױה ןיא ןענוֿפ

 י"נ ,..דרָאמ רעמייהעג רעד ,זּביא רעט בקעי -

 ןזומ סע? .ןזַײװַאּב ךיז ,ןעמוקֿפױא ,4 ,4
 -ןַײא ךיז ןּבָאה; ."םישרוי עשיאיידיא יא ךיז

 ןוא םידימלּת ןסמּבכמר םעד =} ענַײז ןענופעג

 -ןךושל ןיא םירפס ענַײז טצעזעגרעּביא ןּבָאה

 ענליװ ,רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי .ל .י ,"שדוק

 ,ד"לרּת
 .יירע-  .רע- .שינע- .ץכעד

 עיא ,+ ןריֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריֿפעגניײא
 ןַא .טפַאשדנוק ע'א .טפעשעג 'א ןא ,הרוחס

 ,גיילסיוא רעיא .דָאטעמ רעיא .סעצָארּפ רעיא

 ןַײא אוד ,םירא ןַײד קעלּפטנַאק .םישזער רעיא

 ,"ךַאמ ןרעטריּפרַאֿפ ,רעטרַאנעגּפָא =)| רטריפיג
 ,םידוהי איד ןוֿפ עזיד, .ב/דצ ,1716 טשמַא ,הח

 -ַאנמיג ןוֿפ סרוק םעד ןקידנע ןלעװ סע עכלעוו

 ,..ןטערטוצנַײרַא ייז ךיז טּביױלרע . . .עיז

 -אק ןיטנַאטסנַאק ,זּביא ,"ןלוש עכיוה עיא ןיא

 ענליװ .םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,יקסניל

 ילֵלּב לָאז לדנַאה רעיא ןַײז, .ה"צקת ָאנדָארוהו

 ךָאנ ןעװעג יװ טקנוּפ רעדניק ענַײז ַײּב ןּב

 ,1844 ענליוו ,שּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,ײטַײצ ןַַײז

 ןטלַא ןופ ךָאנ 'א זיא ױזַא,--ןַײז יא

 -נייא ןשיקנערֿפטלַא ןא ןגעוו ריא --- "זיוצנַארפ

 :ןדִיי ערעזדנוא ַײּב 'א ןיוש זיא ױזַא; ,ריפ

 טֿפױלטנַא רעכלעװ םעד רָאנ ןעשזַאװּוא יז

 ר"העּב ןעד, ,48:47 ןאפ ,1887 ,לָאֿפוי ,"ייז ןוֿפ

 ךיז טמעש עמ סָאד 'א טצעי ןיוש ךָאד זיא |

 .ל .י ,"רפס א שטַײדײרֿבע ףיוא ןענעייל וצ

 סע, .ו"לרת ענליו ,רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי

 טמוק סע זַא ךעלטעטש עניילק יד ןיא 'א זיא

 .ש| .ּב .ש ,"ןגָאװצנָא הוצמ א זיא טסאג א

 ? רָאי ,ענליװ ,אורֿפ עטוג איד ,ןַאמרעקעּב

 הלּכ ַא זַא יא טינ ןדִיי עמורפ ַײּב זיא סע;
 ןענעגעגַאּב ןייג הפוח רעד רַאפ העש א לָאז
 .תודוס ,9ּס ,"ןתח םעד

 ,טייק- ,טייהרעז

 (ךיז) ןטכעלֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטכַאלֿפעגנַײא
 ,ןעמולּב .ךעלּפעצ ענע'א .םעדעפ ענע'א ,+-

 ענע'א .דָאהאראק ןיא ענעי'א .ץנַארק ַא ןיא 'א
 ,"שנע'א רענרעד יװ ןענַײז ייז, .ךעלטרעווכעטש

 ןיא יא .- . ,הדע עצנאג יד, .10 ,א ,םוחנ ,יּת

 טיר ןייא ןיא ךיז טגעװַאּב ,ןַײרַא רעּבַײל יד

 רעַײא ןיא; .דייםיליהּת ,שַא ,"םעטָא ןשימ

 ,שקַא ,יייא זיא לוק ןַײמ גנַאזעג םענעּביױהרעד
 ..רעמייּב יד, .1940 עװקסָאמ ,ברעמ ןוא חרזמ

 ...טַאלּב ,לה ,"עטייווצ יד ןיא ענייא יא ןעייטש
 ,טייק- .טייהרע- .םיױּבלּפע

 ,+ ןצנַאלֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצנַאלֿפעגנַײא
 ,ןטסינָאלַאק עיא .למיײּבטכורֿפ יא .סעקירוּב עיא
 "ער ןשיװצ 'א ,רָאטַאקָאװָארּפ א .האנׂש עא -

 טשטַײטרַאֿפ שמ .תודימ עיא .ןרענָאיצולָאװ

 אד ידע :(11 ,בי .תלהק) 'םיעוטנ תורמשמכו'

 :יִּתו "ןגאלשג ןיא נוא טצנַאלֿפיג ןיא ןַײז

 עה ןגַײטש וצ טסול יד, ,ן"ענעגַאלשעגנַײרַא;

 עלַא ןופ רעצרעה יד ןיא 'א טעמּכ זיא רעכ

 רעד רעדָא דדונה ,ןיקוילס .ש .ח ,יןענָאיצַאנ
 ןופ קערש עיא יד, ,ג"נרּת עשרַאװ ,קינדנויענ -

 םעד ןיא טלּפמעטסעגנַײא . . .טרעװ ןַא טנגוי
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 .23 ןאפ ,1890 י"נ ,דנַײרֿפנעשנעמ רעד ,"ןריהעג

 סיורא ןעמ טּבייה ןעמולּברעמיצ ע'איַײרֿפ ,

 יד ןיא ןיוש ,סנטַײצַאּב םילּכ יד ןיא קירוצ

 .י םָאנָארגַא ,"רעּבמעטּפעס:טסוגױא ןטַאנָאמ

 ץנווָאק ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןיײסַאר

 ,טייק- .טייהרע- ,2

 ,4- ןסילֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןסָאלֿפעגנַײא
 ענעשטנואוװעגמוא ענע'א יד .ןרעסַאװ ענע'א

 .תוֿבוח ענע'א ,ןטנעמעלע

 ,+- ןענלֿפנײא רַאּפ ,ידא -- ןגיױלֿפעגנַײא
 רעטנזיוט רעקילדנעצ ענע'א יד ,ןּביױט ענע'א

 ,טייהרע- .,ןלַײמ

 חזד .רנ .װיסַאּפ -- ןרעװ טסולֿפעגנַײא
 עּפשומ .ןרעװ טקריװַאּב .ןרעװ טסולפנַײאַאּב

 'א זיא ןַא תורוד ןוֿפ, .ןסעלפנַײא לגרֿפ .ןרעװ

 ןקיזָאד םעד וצ סױטשּפָא ןא ,לקע ןא ןרָאװעג |
 ,1933 ענליו ,זעג9 ,"ןשיילפנדרעפ ==} שיילפ

 | ,2 ןאפ

 (ךיז) ןשײלֿפנַײא רַאּפ ,ידא -- טשיײלֿפעגנַײא
 -געטניא ,ןַײזטסואוװַאּב סקלָאפ ןיא עיא ,+-

 ןענעז . . . ןטכירַאּב עלַא, .ןלײטרוארָאֿפ עטריר
 ,1870 ,מק ,"האנׂש רעיא ףיוא . ...טריזַאּב
 ,"רענַאקילּבוּפער רע'א ןַא זיא רע; .31 אז

 רעד ןוֿפ לט רעסיורג א; .7| 1882 ,לָאֿפיי

 רעד ןיא יא שממ ,ןדנוּבראפ שממ זיא קימימ

 .רעטַאעט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"ךַארּפש

 ליֿפ וצ ןעװעג ןיוש זיא םזיטימעסיטנַא רעד,
 -טסואוװַאּב םעד ןיא יא קרַאטש וצ ,טלצרַאװרַאֿפ

 ,טייקה 11 וא 1966 ,זמט ,על ,"ןַײז

 ,+- ןקעלֿפנַײא רַאפ ,ידַא -- טקעלֿפעגגַײא
 טימ רעיא ןַא .עיצַאטוּפער עיא .םישוּבלמ עיא |

 ןַײמ ףיוא ָאטינ זיא טרָא קידייל ןייק, .תוריֿבע

 הרׂש ,"םיאטח טימ יא ןַײז טינ לָאז סע ,ּבַײל
 ,תומלוע לע דוחיה רעש הנחת ,םיבוט תּב

 ,םייהרע- .{1826 רַאֿפ ,דנַאלסור ןיא ץעגרעו -
 | ,טייק-

 ןעמעדעֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמעדעֿפעגנַײא
 א ןיא לָאװ עטרילָאק עיא .לדָאנ עיא ןַא -. 

 עטּבעװעגסיױא יד , .טפעשעג יא ןַא .ּבעװעג יורג |

 'א קיצנוק ןעװעג ןענַײז ןסּבעװניּפש| רעדער

 סעמַאמ רעד ,גח ,"ערעדנא יד ןיא ענייא

 ,טייק- .טייהרע- .םיתּבש

 .+- ןרעדעפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרערעֿפעגנַײא
 ץיא טימ רעּבַײװ עטעטסַארכעצ, .,עטָאּפַאק ע'א !

 -רע- .1937 רַאונַאי ,קוצ ,ןיקסַאר .מ ,"רָאה
 | ,טייה

 ןקיזדלעֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיזדלעֿפעגנַײא
 םיא ןיא סָאװ ןושל שידִיי רעזדנוא ...4 .+ד

 -אטשעגנַײא ןעמזיאערּבעה עקיטיינ יד ןענַײז

 ה ,23 טו 1967 ,קיא ,גי ,י'א ןוא טקימ

 ,+- ןטסעֿפנַײא רַאּפ ,ידא -- טפעֿפעגנַײא
 יד ןיא 'א זיא סָאװ עֿבט יד ןסיװ לָאז עמ,

 ןפַאשַאּב ןענעז ייז זַא ּביײהנָא םעד ןוֿפ םיֿפוג

 .וחװד +- .ב ,הח ,"ןרָאװעג

 ןקיטסעֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיטסעפעגנַײא
 רעיא .עיציזָאּפ עיא .ןעַײּבעג עיא .+ (ךיז)
 ,מר ,אינּת ,"ץרַאה ןיא הארי ע'א , ,םישזער

 "עג ןיא טשרע טלַאה'ס ,'א טינ ץלַא ךָאנ . . 4

 ,ידַא -- טרעֿפעֿפעגנַײא

 ,געװמוא |-

 ,"ףיט עיא ןַײד

 ןגָאוװצעגנַײא|

 ,י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ,לֿבּבורז ,"ןרעװ ןריוּב

 ,טייק- .טייהרע- .1912 רַאורּבעֿפ -

 -עטסעֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעוועטסעפעגנַײא
 טייטש, .סנקלַאּב ע'א .װֿפד לגרֿפ .+ ןעװ

 ןַאקרַאּפ רעטיוּבעג-טסעֿפ א ןַײרַא ןדָאּב ןיא יא
 יציוא ,וָאסרעּפ .ש ,"רעצעלקיּבלַאה עטיירּב ןוֿפ

 ,1939 עװקסָאמ ,סער

 ןרעֿפעפנַײא רַאּפ

 -טרעווכעטש טימ יא ,קימעלָאּפ .שיֿפ עיא ,+-

 ,טייקה .טייהרע- .ןצלעּפ עיא .ךעל

 רַאפ ;ידַא -- ןרױרֿפעג- ,ןרָארֿפעגנַײא
 ןוא טנעה ענע'א .שײלֿפ יא ,+- ןרירפנַיײא

 ,תוֿבוח ענעיא ,ּפמוז רענע'א .ןדָאּב רענע'א .סיֿפ |

 טקַארט רעד טיצ, .יא יװ ,טרעוװילגרַאֿפ ןייטש

 ,שָאוהי ,"ןרָאיא קיצנַאלג ,לגיּפש א יװ ,ךיז
 ,רעדיל ענַײמ יװ ,ץנעט ענַײזע .'קידנעלטילש'

 א ןיילַא דוד ךלמ רעד ,לָאמ ,"ןרָאא ןענַײז

 1965 ,רַאֿפ ,"ןסקעּבעג ענעריו'א, .ןּבילּבעג !

 ...ןעניֿפעג רעטציא ךָאנ ץעמע ןעק, ,19 ווו

 -נעּב ןטנקירטרַאפ-טקיטולּברַאֿפ א --- דלַאװ ןיא

 יד ףיוא ,לה ,"טירט ענעריווא --- יינש ןיא ,לד
 ,ייגש ןיא ענעריו'א ,םיתמ יד, .'רעריּביס ןגעוו
 ,מפ ,"ןדנַאר יד זיִּב ןענַאדנוֿפ רעמלצ טימ
 ,טייק- .טייהרש- .וו המחלמ

 (ךיז) ןסערֿפנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןפערפעגנַײא
 יד ןיא 'א זיא סָאװ (הלחמ) קיטיײװ ַא ,5-
 קנַאדעג רענע'א ןא .רעװַאשז רענע'א .רענייּב

 דימּת טנעה יד ןטלַאה, .(עא הטיש ,עירָאעט)

 ןופ לעפ עטלַאק יד ןיא יא ןוא טרַאּפשעגנָא

 ,וש טישז ,ײןקיטשרעד ךיד ליװ סָאװ .גנַאלש רעד -
 ,עסעװרָאּב ָאד ןעשזודָארּב ןדייפ .1912 .י"נ

 ןופ ןזָארג ענעיא ןוא סעטסוק יד ןסַײר . . .

 ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"רעסאוו ןרעטנוא
 ,טייק- .טייהרע

 'א .=- ןלָאצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלָאצעגנַײא

 ןיוש טיוק ַא טימ . . ., .עטַאר עיא .טלעגרוֿפ

 רעד יװ' ,װ סַײװ ,"שדוח ןיא ןַא רַאֿפ וליֿפַא

 .טייהרעד .'טריֿפ לרוג -

 ,+- ןעמַאצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמַאצעגנַײא
 עיא ,דלעֿפ קיטש יא ןַא ,טמיוצעגי- 9
 ע'א(טינ) .תוואּת יא ,דרעֿפ עיא .טײהַײרֿפ !

 ,םָארטש רעיא .זַײרק ןגנע ןַא ןיא יא .עיזַאטנַאפ -

 סע ןמזילּכ ,ןצונ ןסיורג ןוֿפ זיא . . , רעַײֿפ
 ענליװ ,רָאּבאנ רעטשרע רעד ,דזמא ,"'א זיא

 :טגָאזעג םיא וטסָאה ןרָאצ ןיא טימ; ,1871 |
 .רענרעד ןוא ןעמולּב ,שָאוהי ,יִ! . . . ןרָאלרַאֿפ
 טדַײנש עקיאורמוא ןַא . . . ףיש עצלָאטש ןַײמ,

 ,םייהרע- .!שיור-םיי ,למ '
 ,טייק-

 ןעקצַאצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעקצַאצעגננַײא
 ,טייק- ,טייהרע- .דײלקלַאּב יא ןַא | -6, 

 ןענ(ע)רָאצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנרַאצעגנַײא
 "רע- .וזַאא רעטכעװ ,תיּבה-לעּב רעוא, |

 ,טייק- .טייה

 ,+- ןגָאװצנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאװצעגניײא
 ןרעװ = יא ןַײז .עלעדיימ יא .ךעלּפעק ענע'יא
 -רע-  .(עקַא ןליּפש םַײּב צעּפס) טרַאנעגנַײרַא

 ,טייק- ,טייה



 ןעגנואווצעגנַײא

 ןעגניווצנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנואווצעגנַײא
 -רע- .הרשּפ עיא ,םָארטשרעסַאװ רעיא ,6ד
 | ,טייק- ,טייה
 .טֿפשיּכעגנַײא וחז -- טרעּבוצעגנַײא

 ,טייקד

 ,+- (ךיז) ןענצנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגיוצעגנײא

 .זדלַאה רענע'א .עילַאט ענע'א .ןזיוה ענעיא

 סָאװ = טסורּב ענע'א .םינּפ יא ןַא .ןּפיל ענע'א

 םָאֹרק ,הסנרּפ ענע'א* .ךלימ ןייק רעמ טינ טָאה

 ,םינוק טקידנעטשַאּב גונעג טָאה סָאװ == עא |

 ,קירעט םוצ עדעררָאפ :קירעט םעד ןופ דיל;

 ןםלוע ןרַאֿפ ןזַײװ ךיז =} ןעמוקרָאֿפ זומ ןעמ

 ַא ןוֿפ ,"לַאש רעדָא עקעד רעטיור ַא ןיא יא
 -נעּבנקַאז יד, .{4 ,אווו ּפשֶייְו ליּפש רעשינחדּב
 טינ ןֿפרַאד ןיורפ רערעגנַאװש רעד ַײּב רעד

 עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,ייא קרַאטש ןַײז |
 רָאה טימ ,ענעיא ןקַאּב, .1826 ענליװ ,;רעטומ

 עטַײװ ןוֿפ ,הפ ,ײעטלַאק ןקילּב ןוא ענעסקַאװַאּב |

 יציא ןַא גיוא ןַא טימ . . . ןַאמערָא ןַאא .רעדנעל

 נילּבערט ןיא ,לה ,"רעמולש ןדנילּב ןיא םענ |

 עפאנק טימ = יא (ןַײװז ןֹּבעל* ....עק

 "עז רימ,, .םערָא ,קידװערָאּפש רעייז ,ןעלטימ

 ןקירעיורט ,ןטסיװ םעד ןיא 'א ױזַא ןיוש ןענ

 ,"ןַײז ױזַא ףרַאד סע זַא טניימ עמ זַא ןּבעל

 סעדַא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש
 ,טייק- .טייהרעה .7

 .+- ןעמוצנַײא רַאּפ ,יזַא -- טמיוצעגנַײא
 יייװ רעיא .ףיוה רעיא ןַא .טמַאצעג:- :89/

 ךלַאּביװ, ,טלעוו רעגנע רענעגייא ןַא ןיא יא .קיט
 ןוא טיהענּפָא טשינ ןענעז ןיורפ ןוא ןַאמָו ייז
 תעשּב ...ןייז) רַאפ זיא ,ןשימשּת תעשּב| יא

 תוגהנה רֿפס ,"םנהיג סָאד יװ רעגרע התימ

 ץוּביק ןוֿפ ןּבעל סָאדע .ב"נרּת עשרַאװ ,תוֿבוט

 -רָאּפש רעטסערג רעד ןיא יא ןּבילּברַאֿפ זיא-
 .ֿביֿבָא-לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"טײקמַאז
 יב ,טייק-

 ,6- ןרעקוצנַײא רַאּפ ,ידַא -- - טרעקוצעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .סעדגַאי עיא .ןשרַאק עיא

 ןענעכײצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנכייצעגנַײא
 "רעד ,ןכירטש עיא .,ןמיס רעיא ,*-  (ךיז)
 יי ,טייק- .טייה

 ,+- ןליײצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טליוצעגנַײא
 -למ עיא .רַאטנעװניא ןַא ןכַאמ םַײּב ןכַאז עיא

 ,טייהרע- .תוק

 -רצמזינצנא רַאּפ ,ידַא --- - טמוצמ(י)צעגנַײא
 .,טייק- ,גנורילומרָאּפ עא - .+- ןעמ

 רעיא .,+- ןריצנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריצעגנַײא
 .טייהרע- .ךעלרעדניק ע'א ֿבוט-םוי םוצ .לַאז
 ,טייק-

 ןעלטנעצנַײא רַאּפ ,ידַא -- - טלטנטצטגנַײא
 .ןלָאצכורּב עיא ,+-

 .=- ןרעצנַײא רַאּפ ,ידַא - טםרעצעגנַײא
 ,רעיא ןַא ,רעטרַאדעגסיוא ןַאק .טלעג עיא סָאד

 ,טייהרע- . ןוֿפ ןעמוקעג ןוז ןַײמ זיא
 ,טייק-

 ןעלטרעצנַײא רַאפ ,ידַא -- טלטרעצעגנַײא
 ."רע'א ןַא רימ ַײּב זיא ןַאמ ןַײמ , ,+-
 - | .,טייק-
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 ,+- ןעװָאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװָאקעגנַײא
 .ציא ,ןטסַאק רע'א .לויטש עיא ,דרעֿפ עיא

 ןרעוא .זַײא ןיא עיא ,רעטצנעֿפ ,ןטנַאטסערַא

 טָאה ןוא טרָא ןייא ףיוא יא יװ ןענַאטשעג זיא |
 -רַאֿפ ךיז טָאה יז זיּב ,טקוקעגכָאנ ץלַא יז

 שיט ןפיוא, .24 גט ,1864 ,מק ,"טעווערעק

 -רע רענעזָאלּבעגנָא רעטיירּב ץנַאג א 'א טייג

 ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד .מ ,"רעטניט רענעד

 סָאװ ,דרע רעד ןוֿפ רעטַײװ . . ., .1881 עשרַאװ

 טולּב טימ טקנעװשעגּפָא ,ןזַײא ןיא 'א .זיא

 ,רישזַאסַאפ רעד ,םײהלעדַא .ר ,"סייוש ןוא

 ,טייק- ,טייהרע- .1914 עשרַאװ

 יַאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעַײשטַאקעגנַײא
 ךיז טָאה, .,עטָאלּב ןיא יא .ווװד ווזד .יןעילשט ר

 ןיא יא סיוכרוד . . . שטנעמ א טלעטשעגרעדינַא
 ,1867 ענליוו ,קינֿבושי רעד ,דמא ,ײןרעדעֿפ

 ןעשטַאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעשטַאקעגנַײא
 -רֿבד א יװ עטָאלּב ןיא רעיא ןַא .+- (ךיז)

 ,רעייא עטליײשעגּפָא ייווצ טימ ןסיּברַאפ , ,רחַא

 ידע ןענַאמָאר דנעגוי ,עש ,"ץלַאז ןיא יא טוג

 ,"א טינ ,ךײװ:-קיטָאלּב ןעועג ךָאנ ןענעז ןגעו

 / ,2 ש 1965 ,זמט ,יַאדור .פ-

 .,6- ןכָאקנַײא רַאפ ,ידא -- טכָאקעגננַײא
 ="א ןַײז ,טיורק ןיא יא .שײלֿפ ,ןסנירג עיא
 טסואוועג טינ טָאה אגלָא, .טּבילרַאֿפ ,טכָאקרַאֿפ

 ,זמט ,גח ,'"'א יױזַא ריא ןיא ןיּב ךיא זַא
 .טייק- ,טייהרע- .411 טווו 7

 ,+- ןכלַאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכלַאקעגנַײא

 ,טייהרע- .ןזיוה עיא .טנעוו עיא

 ,- ןעמַאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמַאקעגנַײא
 עיא עטיירּב ַא .רָאה עיא ,טמעקעג-- 9
 ,טייק- .טייהרע- .דרָאּב

 ,+- ןריסַאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריסַאקעגנַײא
 "וה . . .לד, .ןטנעמילּפמָאק עיא .לסקעװ רעיא

 ףַאלּפַאק לארׂשי ,"'א טוג ןַײז ןלעװ תוָאצ

 ,טייק- .טייהרע- .געװמוא ןוא ךַאילש

 ןעקסָאקנַײא רַאפ ,ידא -- טעקסָאקעגנַײא

 זיא בַײװ עיא ןַאא .טעקשַאקעג-- :89 ,=-
 ,טייהרע- .וש ,יּבַײל ןרַאפ האופר ַא

 ןעיּפָאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)ּפָאקעגנַײא
 א ןענופעג ןעמ טָאה, .לֿפָאטרַאק עיא .+-

 ןיא טעּפ'א ןעװעג זיא סע סָאװ למיוּב לגירק ..
 ...רעד וצ ךיז ןעמענ, .וכק ,| ישס ,"דרע רעד

 ןּבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ עסַאמ

 יד רעטניה טעיפיא ,ןעמאזוצ ןטלַאהעג ךיז

 - .השמ ,שַא ,יגרעּב עקידמורד יד ןוֿפ טנעו .

 ָארָאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעײנַארַאקעגנַײא
 .טעיינ(ע)רָאקעג-- :רעטּפָא .+- ןעיינ
 ,תודימ עיא ."פעט עריא ןיא 'א זיא סטעפ,

 ,טײקנַארק 'א קרַאטש א ,קנַארק ןיּב ךיא,
 ,גרעּבנַײװ השמ ,"ןרעטלע ענַײמ ןופ השורי ַא

 ,1898 װעשטידרַאּב ,הטרח יד

 ,+- ןּברַאקנַײא רַאפ ,ידַא -- טּפוַאקעגנַײא

 רעיא ןַא .םיוּב ןופ ערָאק ןיא 'א ,ןעמָאנ א

 :טנַאה יד סיורא טּפַאכ ןיזן|; ,לֿפעל רעקיכלימ ---

 ירַאֿפ ָאלּב ןוא ןיורּב ןוא 'א ףיט רעגניֿפ יד

 טּבַײלּב סָאװ, .ױרֿפ עטכעלש ַא ,סַײװ ,"ןֿפָאל

 2 ןיא ,רה ,"'א םינּפ ןיא ,ןשטיינק . , .?ריד

 טעריוּבעשטוקעגנ'ַײא

 יד 'א ןגָארט רימ, .טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש

 .לֵאװַק ..רעטױל ,אפא ,"ןטיוה יד ןיא ןרָאי

 ןוא ףמַאק ןוֿפ טימעג ןַײמ ןיא 'א ,םינמיס,
 ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"טסולרַאֿפ ןוֿפ

 ,טייק- ,טייהרע- .טּפַאשּביל ןוֿפ !

 ,+- ןגרַאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טגרַאקעגנַײא
 .טייהרע- .רעטרעװ עיא .סנשָארג עיא
 ,טייק-

 -רָאקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טםעשטרָאקעגנַײא
 .לקניװ ןיא רעיא ןַא ןייטש .+- (ךיז) ןעשט

 עיא ןא .רעצ ןופ יא ץרַאה א .למינפ יא ןא

 רע טלייה עטמירקרַאפ ןוא ןרעדָא עיא, .המשנ
 ,הכורא הלעּת ,"רעסַאװ ןַײז טקנירט עמ זַא-

 ,עטרעוויידעגסיוא ,ערַאװק ,ערַאד , ,1850 ֿבוֿבל

 ,עטרעקיוהעגנַײא ,עטרעטצניֿפרַאֿפ ,עטכשֹוחרַאֿפ
 הֿבישיּב' ,סוממ ,ײזַײװתונחמ ךיז ייז ןעֶוצ ,עיא
 ןַײז ןיא יא לסיּב א-- עקמעל, .'הטמ לש

 ייַנ ,..חספ ,ןירָאג .ּב ,"עטָאּפַאק ענעטרָאק
 ,רעטרעװ עלַא ןופ דימ ,ךיז ןיא י'א/ ,9

 ,"רעטרע עטסוּפ ךיא ךוז היח עקנַארק ַא יװ |
 יד, .'א ןגיל -- םייהרע- .יקצינלעמכ ךלמ
 -ניװ יִד ןיא ןכָארקעגמורַא סעּפע זיא עמַאמ
 ,טייק- .ירענלעז' ,שו סַײװ ,ייא ךעלעק

 -נַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװעטעפרַאקעגנַײא
 יד ןוֿפ} סנבעל ערעייז, ,+- ןעװעטעסרָאק
 ,םירדג ןופ טמױצעגמורַא טינ ןענַײז ןסרעכירק
 םיוּב רעד ,םולּב .ש ,"ןטקניטסניא ןיא יא טינ
 | ,1931 יינ ,ןּבעל ןוֿפ-

 ןרעשַאקנַײא- רַאּפ ,ידַא -- טרעשַאקעגנַײא
 ,טייהרעד ,לּברַא עיא ,,+-

 ןריטַאװקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריטַאװקעגנַײא
 .ןריטרַאװק- ;89 ,6- |

 ,םיטילּפ

 , ןלָאװקנַײא רַאּפ ,ידַא -- - טרַאװקעגנַײא
 רעיא ןַא .טרַאדעגנַײא טימ ןעמַאזוצ ךעלנייוועג

 זיא רע, .לדנעּפש ,ןָאּפש ַא יװ יא .טעלעקס
 סטָאג ַא זיא סע זַא יא ןוא טרַאדעגנַײא ױזַא |

 -עגנַײא ,סעקטנעדוטסא ."םיא ףיוא תונמחר
 ,"ץּביל רעכעלקילגמוא ןַא ןוֿפ ע'א ןוא עטרַאד

 עיא .סרענלעז עא

 עשירֿבע יד ןשיװצג .ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ |
 ,ןַײפ ןוא רעגנוה ,טעּברַא ןופ עיא ,ןֿפַאלקש
 ךיז רוגיֿפ עקיטכעמ עשיטעטסעיַאמ ןַײז טָאה

 רעַײא ןיא ריאא .השמ ,שַא ,"ןּבױהעגסױרַא
 -רַאװ ייז סָאװ ףיוא טשינ ןסייוו . . . ןיא ןּבעל

 ,טייק- ,םידגּב יד ןוא ןָאֿפ יד' ,קינַאמ .י ,"ןט

 ןשטעווקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשטעװקעגנַײא
 . . .עצּב'המ, .ןריּפַאּפ עיא .רעגניֿפ רעיא ,+-
 איז ןעװ זלַא ,טשטעווקג ןייא ה איד זיא ָאד |

 טימ ת"פּכ ד"גּב זיא ױזַא . . . דנוטש אד טינ
 "רעד ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןבא ,"שגד ןייא
 .םייק- .טייה

 (ךיז) ןעטוקנַײא רַאּפ ,ידַא -- םעטוקעגנַײא

 יא ּפולוט ןיא, .ןלַאש ןּביז ןיא עיא ןַא ,+-
 ,"טלעק ןוֿפ .ךיז טלסיירטעג ןוא ןסעזעג זיא

 ןטלַאק ןסַײװ א ןיא יא . . .ןוז א, .סעדורה ,רה

 ,ןַאמטכעש עי לע ,"ןוז ַא טרָאֿפ רָאנ ,רעיילש -
 0 װָאקרַאכ ,געװדייש נֿפַא

 -גלאז רַאפ ,ידַא -- טער'וּבעשטוקעגנ ַײא



 טקיטױקעגנַײא

 .= 1716: גצצג 6 6308 .רקוא .ףןערוּבעשטוק

 .טעשטרָאקעגנַײא :טליונקעגנילא ,טיירדעגנַײא

 שינעפעשַאּב, .טײקטלַא ןופ יא .טלעק ןוֿפ יא

 -עגוצ ךעלעגייא יד ,ליונק א יװ יא ןגעלעג זיא

 -עג-- :ךיוא זד .ישינעפעשַאּבפ ,עש ,"טכַאמ

 .גמ ,טעקשטוק |

 ןקיטױקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיטיוקעגנײא

 ןגָארטעג,, ,לדיילק 'א .לוויטש עיא .+- (ךיז)

 ,סקירּב י ,"םישוּבלמ ע'א ,סעּפערט ערעװש

 ,טייק .טייהרע- .1959 ַײמ ,שימייה

 (ךיז) ןֿפױקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױקעגנײא
 ,ריטֿפמ רעיא .הווצמ עיא ןא .הרוחס עיא .+-

 יד; -- הרֿבח א ןיא ןַײז 'א .טמא רע'א ןא

 ןעק שרעדנַא ןוא קנורט םעד ּביל טָאה הכָאלמ

 ,"קדצי-ילעוּפ הרֿבח רעד ןיא יא ןַײז טשינ ןעמ

 ןגָארטּפָא 'א -- טייהרע- .ּפשטניװ ,סוממ
 ,טייק- .קירוצ

 ,+- ןעמוקנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעמוקעגנייא
 .ווירּב עיא .הסנכה עיא .טלעג יא

 ןע(יוּפוקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)ּפוקעגנַײא
 "נא םוצ סנייא טנעַאנ טקירדעגוצ .+- (ךיז)

 רעמינּפ יד טימ ןסעזעג ןענַײז ןעגנוי יד, .ןרעד

 -ַאמ ,עזָאר, .רָאקוד ,שטד ,"לשיט םורַא יא
 םייח ,שַא ,"םיא םורַא 'א ,עלחר ןוא עדליט

 . ....סרערעדעל

 ,+ ןשוקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשוקעננַײא
 -ַאלּב עניילק סָאד .'א ךעלטרעצ ןוא טגיװרַאפ,

 ,"ףעלעגייא יד ףיוא טנפע עגר א . . .דניק עס

 ,טייהרע- .יףיט ךיא גייּב ןַאד' ,למ

 .ן(עלןטייקנַײא רַאפ ,ידַא -- (טל)טייקעגנַײא
 ,ןדָאזיּפע .טנעה עטל'א .ריט עטליא ןַא .+-

 ץערעװש ןטייק טימ ,, .גנולייצרעד ַא ןיא עטל'א

 .םייהרעטל'א .ַאקיי ,"'א ךיא ייטש
 ,טייקטל'א

 ןעלקײקנײא רַאּפ ,ידַא -- םלקַײקעגנַײא
 ןיא יא ,רעקנַארק ַא .יינש רעיא .+- (ךיז)

 ,"הרוחש-הרמ ןיא 'א רעטכיזעג, .ךעלַײל ַא

 ,טייהרע- 10 האפ ,1894 יײנ ,םכח דנַאל רעד

 יא ,+- ןצריקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצריקעגנַײא
 ,טייק- .טייחרע- .עטַאּבעד עיא .לדיילק

 ,+- ןגָאלקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טגָאלקעגנַײא
 ןייק טינ ךָאנ זיא רעיא ןַא, .ֿבוחילעּב רע'א

 ,טייק- ,טייהרע- .=רעטּפשמרַאֿפ

 ןרעמַאלקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעמַאלקעגנַײא
 -נגעקַא יײװצ ןשיװצ יא (ןּבַײלּב) ןַײז .=- (ךיז)

 ךעלסיֿפ עיא יד .ןזַײא רעיא .תוחוּכ עקיד
 ץגוצ טסעֿפ ךיז ןּבָאה, .סנירעזעניכ יד ןוֿפ

 ַא ,סַײװ ."רעגניפ ןוא טנעה ע'א טימ ןטלַאה

 יַנּפ ןוא ּפעק -- 'א ןגיל ןטנַאטסערַאא .לטעטש

 ...טַאלּב ַא ,לה ,"סעטַאיּפ ןוא ינק וצ רעמ

 ,טייק- .טייהרע- .םיוּבלּפע

 ,+- ןּפַאלקנַײא רַאפ ,ידַא -- טּפַאלקעגנַײא
 .רעייא ע'א .יינש רע'א .ןליוז עיא .לגָאנ רע'א

 ,טייקק .טייהרע- .הרוּת עיא

 ,+- ןעגנילקנַײא רַאפ ,ידַא -- ןעננולקעגנַײא
 עג ערעַײא ןיא, .רעיוא ןיא ע'א ,רעטרעוו

 ,צוס ,"ךיוה רעייז 'א זיא רעדילג עטשטַײּב

 ,טייק- .סַאג עשידוי
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 ,+- ןּבַײלקנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּבילקעגנַײא
 -נעּפש ,סעדגַאי ענעא ,ןּבילקעג-- 9
 ,טייק- ,טייהרעע-  .חזַאא ךעלד

 (ךיז) ןדיילקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טדיילקעגנייא
 יָאר ןיא . . .ָאד טציז, .דַײז ןיא עיא ןַא ,+-

 ,20 ווו 1966 ,זמט ,שז ,"'א ּפערק עװעז

 ןעײלקנַײא רַאפ ,ידא -- ט(ע)יילקעגנַײא
 יייא ןַײז; .רעדליב עיא .עװשעדָאּפ עיא ,+-

 איד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י ,"טצ'א זיא עלָאּפ ענעג

 ,טייהרע- ,1905 ענליוו ,המחלמ טלעװ

 ,+- ןעמעלקנַײא רַאפ ,ידא -- טמעלקענניײא
 ץרַאה ןַײמ, .גנַאװצ ַא ןיא יא .,רעגניֿפ יא ןא

 ןענַײז סָאװ ןטֿפַאשנדַײל, ."קיטייוו ןיא יא זיא

 ,ןַאסרואינש לשיֿפ ,"'א ןוא טקירדרעטנוא

 יטַאטסקע ןַאע .1930 י"נ ,וטֿפַאשנסיװ-שטנעמ

 טימ רעיײג א ,םלועיארוּב א ןיא ןימאמ רעש

 ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"טנַאה ןיא תוחול עיא

 ,לגָאנ רעקידרעװַאשז רעד טָאה'ס, .| רוד ןַײמ

 י ,"ןעטָאּפַאק יד ןטלאהעג ,רעגנעה ןיא 'א

 "רע .לטעטש ןיא ּבוטש ַא ,שטיװָאסַאנַאי
 קלָאֿפ ןשידִיי ןופ יא יד, -- טייק- .טייה

 ייולג ַא ,ןיקויר .ּב ,"רעקלעפ עקיטכעמ ןשיװצ

 .עקיּבױלגמוא רַאפ ןּב

 (ךיז) ןּפעלקנַײא רַאפ ,ידַא -- טּפעלקעגנַײא
 רעטושּפ ַא, .װזַאא סעקרַאמ ,ןטַײז עיא ,+-

 טגיל שיילפ ןיא יװ ,יא קורּב ןיא טגיל ןייטש

 .טייהרש- .שג ,קינלָאר ףסוי ,יןייּב ַא
 ,טייק-

 ןרעדָאנקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעדָאנקעגנַײא
 טמעטָא ןוא ...רע'א ןַא ןטרָאד טציז רע, ,5-

 .ךעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"רצווש

 ,+- ןטענקנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטַאנקעגנײא
 'א ,םייל ןיא יא .גייט יא ,ןטענקעג--= 9
 סָאװ טײקמערַאװ רעד ןיא; .שינעכעדעג ןיא
 ייהּת ,שַא ,"דסח רעד 'א זיא םורַא םיא טמענ
 ,"יינש רעּבירג יד ןיא יא רעדניק ןגיל, .דוייםיל

 רעד ןיא ףיט ץעגרע, .'רעטניו ךלמ' ,שָאוהי

 ,לה ,"זדנוא ףיוא תורצוא ןטרַאװ ענע'א דרע
 טימ זיא שא רעקיטולּב רעד, .יטַײװ ץעגרעי

 ,טייק- .טייהרע- .רעטציא ,געס ,"'א דרע

 (ךיז) ןליונקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טליונקעגנַײא
 יא ,טרעקיוהעגנַײא רע טגילא .לָאװ עיא ,+-

 עג ,ץרפ ,"םערָאװדנַאּב רענעגנַאגעגּפָא ןַא יװ

 -עגּפָא יד ...ע'א ןגיל, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 סמענייק ןיא ,לה ,ײגָאט ןַײמ ןוֿפ ןהעש עטּבעל

 -עמַאמ רעד ןיא עיא ןֿפַאלש ךעלּביטש, .דנַאל
 ןיא טגיל סע, .לַאװק ...רעטיױל ,אֿפא ,"טכאנ

 :סעֿפ ,צוס ,"ןקז רע'א ןא רעֿבורח ןיא זיולק

 ,טייק- .טייהרע- .גנוט

 ןשטיינקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טשטיינקעגנײא

 רעיא .ןרעטש רעיא ןקַאּב עיא .+- (ךיז)
 ןטַײז רעמ רעדָא רָאּפ א סָאװ אזַא -- קעליֿפ
 ,קינייװעניא םוצ גנוטכיר ןיא ,ןַײרַא ףיוא ןענַײז
 ,זװ ,י'א לסיּב א ,ענעשעמ א טרָאװק עטלַא ןַא;

 'א סיוכרוד טינ זיא רע, 234 ,וװ שֿפ) 'וװירּב'
 -ַאמַאר ןוא סרעלייצרעד ,10 ,"טייקלקנוט ןיא

 ,למ ,"ןרָאד רערַאד ַא יװ רעיא ןַא; .וו ןטסינ
 ,ירעטכיזעג'

 ןכָארקעגנַײא
 ןעלכלַײנקנַײא רַאפ ,ידַא -- טלכלַײנקעגנַײא

 ןוא ךעלרעיוא ,ךעלסיפ, .םעדָאפ רעיא .,+-

 א ,למ ,"!גנורּפש-לכלַײנק ַא ןיא יא . ,לכלַײמ
 'לזעה

 ,- ןּפינקנַײא רַאּפ ,ידַא - טּפינקעגנײא
 -גילא ןוֿפ ןּפינקעגי- 4 טּפײנקעג--+ רַאּפ לגרֿפ
 .ןדנוּבעגפיונוצ ,ןדנוּברַאֿפ ףיט .+ ןּפַײנק

 -קַאװעגנַײרַא ןַא טימ זיא סָאװ .טלצרַאװעגנַײא

 'א זיא יז זַא ,הנומא ןַא; .גנוטפעהַאּב רענעס

 רעטנזיוט ןליפַא זיא ,ץראה סנשטנעמ א ןיא

 -רעד טינ הנומא רעד ןופ םיא ןלעװ רעטיר

 ,1882 עשרַאװ ,רענעטיּברַאֿפ רעד ,יןרעטַײװ

 לגרֿפ} ןדנוּבעגסיױא ןוא יא טסיּב וד סָאװ וד,

 ,"ןרָאי עגנוי ענַײמ טימ ן198 יז ,טּפינקעגסיוא

 יד ןוֿפ תודוס יד, .חסּפ זיּב חסּפ ןוֿפ ,עש

 ןוא יא ,טצירקעגנַײא ןענַײז םישודקה תומש

 יּפיַל .א ,"ךשדקמה-תיּב =} םיא ןיא טּבעװרַאפ

 .טייק- .טייהרע- .ד"כשּת חסּפ ,קיא ,רענ

 ,- ןעלפינקנַײא רַאפ ,ידַא -- טלּפינקעגנַײא
 יצפ ערעניד, .םעדָאֿפ ן'אטינ א טימ ןעיינ

 -רַאפ זַײװלײט ןוא יא . . . ןענַײז סָאװ . . . םעד

 יניפ עצרַאװש ,װמ ,"ךיוא דנַאנַאנשיװצ ןדנוּב
 ,טייק- ,טייהרע- .ךעלעט

 רעד, .ןטָאנקעגנַײא וזז -- ןטעגנקעגנײא
 ןוֿפ טײטשַאּב טנַאװ רעד ןופ לייט רעטסערג

 -קילג ,פס ,"יורטש ןיא יא ,עטָאלּב עצרַאװש
 .עכילקילגמוא ןוא עכיל

 ,- ןלענקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלענקעגנַײא
 .ןעלמרָאֿפ עשירטעמָאנָאגירט עיא .הרוּת עיא יד

 טימ ןטרעװ-השורי ענעגייא טלקנוטרַאֿפ עמ,
 -ַארעטיל עדמערֿפ ךָאנ ףױלכָאנ ןיא . . . םעד

 .מייהרע 26. שוװ1965 ,זמט ,גי ,יןרוט
 ,טייק-

 ,- ןעלכעקנַײא רַאפ ,ידַא -- טלכעקעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .םעדייא רעיא ןַא

 -עזלעקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעװעזלעקעגנַײא
 ענעס רעּביא, .טמיוצעגנַײא .גיֿפ .+ ןעװ
 'ַײז סעגערּב יד ןוא טלטָאזעגנָא ןקירּב ןענַײז
 .טכענ עקידנושח ,לָאמ ,"ןייטש ןיא יא ןענ

 ,רָאה עיא .טמַאקעגנַײא וזז -- טמעקעגנַײא

 ,סקַאלֿפ רעיא

 ןרעּפרעקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעּפרעקעגנַײא
 ןַא .תורדּתסה ןיא 'א ,גנומענרעטנוא ןַא ,+-
 ,טייק- .(צ)יידיא עיא

 ןרעקרעקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעקרעקעגנַײא
 רע'א רעד, .סעטַארג רעטניה רעיא ןַא ,+-
 .סיוא םערוטש טימ טָאה טסַײג רעכעלשטנעמ
 ךרוד טַײרֿפַאּב, .29 ןאמ ,1868 ,מק ,"ןכָארּבעג
 ,"א םיא ןיא ןענַײז עכלעװ ןליֿפעג יד רעַײֿפ
 .'רעגַײטשגרעּב' ,ּפד

 ,+- ןגירקנַײא רַאּפ ,ידא -- ןגָארקעננײא
 ,םיחוור ענעי'א ,ןטנעמילּפמָאק ענע'א

 יַארקנַײא רַאּפ ,ידַא -- ט(עװ)עטארקעגנַײא
 ןיא תויח עיא יד .רעטצנעֿפ עיא .+- ן(עװ)עט
 ,ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז

 .ןכירקנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןפָארקעגנַײא
 רגאמ רנייא ןעווע .ןעקנוזעגנַײא .ןכָארקעגנַײרַא



 טצַארקעגנַײא

 ,מהס ,"ןכורקיג ןַײא ןגיוא איד . . . ןנַײז ,זיא

 ,7 ,זע ,םילהּת

 (ךיז) ןצַארקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצַארקעגנײא

 ,טייהרע- .תוא רעיא .ךעלקעּב עיא .+-
 ,טייק-

 ,6- ןגירקנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןהירקעגנַײא
 ,האיצמ ענע'א

 (ךיז) ןזַײרקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טזַײרקעגנַײא
 ןַא .װזַאא ןעגנונעכייצ ,רעטרעװ עיא .,+-

 יצ, .טייקיטכיזצרוק רענעגייא רעד ןיא רעיא

 יייא ןַא טינ ןייּב ןוא שיילֿפ ןגייא ןיא רע זיא
 "רע  .םיליפנ ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,י?רעיאיקיּב
 ,טייק- .טייה

 ,+- ןעלזַײרקנַײא רַאפ ,ידַא--טלזַײרקעגנַײא
 ,טייהרע- .רָאה עיא .+- טלזַײרגעגנַײא ווזד
 ,טייק-

 (ךיז) ןעמירקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמירקעגנַײא
 זיא קינײװעניא, .םינּפ 'א ןַא .עיניל עיא ,+-

 , סַײװ ,"שינעעזראֿפ יא ןא יװ ןענַאטשעג יז

 ,טייק- .טייהרע- .יןרהא םייחי

 ,ןעלּפירקנַײא רַאפ ,ידַא -- טלּפירקעגנַײא
 .עקילַאק א רַאפ טכאמעג זיא סָאװ .טלּפירקרַאֿפ

 "א; .גנואיצרעד רעטכעלש רעד ןופ רעיא ןַא

 םעד רע לרוג םעד טגָארט . . . טרעדנוזעגּפָא

 ,שָאוהי ,ײןטרַאװ קידלודעג קידנענרעל ,ןטרַאה

 .'טסַײגסקלָאפ רעדי

 (ךיז) ןצירקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצירקעגנַײא
 עיא ,ןדָאזיּפע .ןמיס רעיא .תויתוא עיא ,+-

 עטשרע ןעצ יד ןיא עיא ,תודוס יד .ןורּכז ןיא

 שנַײמ ליבאט איד ףיוא, .תישארּב ןוֿפ םיקוסּפ

 ,הניאצ ,"טפַאשּביל ןַײד טצירקיג ןיא זיא ץרעה

 ,"רעטרע עיא יד ,טָאטש ןַײמ עז ךיא, .ב/צק

 ןיא 'א ,גנואוט רעדעי ןַײד, .רעטציא ,געס

 ,"טיוּב ןליװ ןַײד סָאװ רעדנואוו-הלואג ,רעיוד

 .טייק- .טייהרע- .טָאטשמייהעג ,צוס

 .ןצכערקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצפערקעגנַײא
 ,עטנשריעג ,ענערַאּבעגנַײא עצנַאג יד, .לָאענ

 ,"ןויצ וצ טֿפַאשקנעּב עיא ןוא עטצירקעגנַײא

 ,17 טוו 1964 ,קיא ,גי

 -מערקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריּפמערקעגנַײא

 ןּבַײלּב טגעלפ רע; .טנַאה עיא .+- (ךיז) ןריּפ

 ,ן סַײװ ,יןליפעג עלַא ענַײז טימ ךיז ןיא יא יװ

 .ןּבעל סָאד'

 ינַײא .רַאּפ ,ידא -- ט(עװע)ּפמערקעגנַײא

 ,ךיילש ןופ תועוצר עיא יד .+- ן(עװע)ּפמערק

 ,ריּפַאּפ ןיא טעװע'א ןוא טיירדעגנַײא ,רָאה

 ןגנערטש ןופ םעטסיס ַא; .טָארד טימ טעװע'א

 טימ טכַארטעג ,אפא ,"קיסַאּפ ןיא ןוֿפ ,םוצמצ

 -עווע'א ןַא יװ ףַיײטש --- טנעה יד, .שטַײט-ירבע

 ,1895 ןָאטסַאּב ,תמא רעד ,"עילַאט עשלדיימ עט

 טינ ןענעז סָאװ סיפ עריא טַײרֿפַאּב, .9 אי

 ,"טעװע'א ױזַא ןַײז וצ טניואוועגוצ ןעוװעג

 רֵּבחֹֿמ רעד, .רעדלעפ סנדייז ןפיוא ,רעקצעמ

 -רָאפ ןגעק גוצציירק םעד ןיא 'א םינּפַא זיא

 ,טייהרע- .3 ,אצוו לּבִיי ,מי ,ײללכּב םזילַאמ
 ,טייק-

 ,ןֿפמערקנַײא רַאּפ ,ידַא -- טֿפמערקעגנַײא
 טימ ,ףמַארק טימ טקירדעגנַײרַא ,טקירדעגנַײא

= 
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 ךיז רימ ןסיוטש, .קיטַײצכַײלג חוּכ ןוא רעטיצ

 ןיא רענייא 'א רעגניֿפ יד ,ףמַאק ןיא ףיונוצ

 ,1919 יינ ,שוװ טישז ,"זדלַאה סנרעדנַא םעד

 ןעקנערקנַײא רַאּפ ,ידא -- טקנערקעננַײא
 ,עיגרענע עיא יד .טלעג עיא סָאד ,+-

 ֿפערקנַײא רַאפ ,ידַא -- טקיטפערקעגנַײא
 .ןזַײּפש ע'יא ןענימַאטיװ טימ .+- (ךיז) ןקיט

 ,גנוקידיײטרַאֿפ עיא

 יע .יטכירעגנשא +- -- - טכַארעגנַײא/

 עיא .+ ןלָארנַײא רַאפ ,ידַא -- טלָארעגנַײא
 ןופ ןגיטשעגּפָא .הרוחס קַאּפ רעיא .הליגמ

 ידלָאג סחנּפ ,"ןטלעצעג עיא טימ . . . ןַאּב רעד

 ,1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאה

 ,+- ןעמַארנַײא רַאּפ ,ידַא -- { טמַארעגנַײא

 םורַא יא, .דליּב יא ןַא .טמערעג-- 9

 -ליז ןצנַאגניא ,ךַײט רעד טגיל ,רעמייּב טימ

 טלַאה . . ., .יגרעּב-ליקסטעק יד' ,שָאוהי ,"רעּב

 .תורוד' ,גח ,י'א םינּפ ןַײז טנעה יד ןיא רע

 רָאנ ,רקיע רעד זיא ּפָאק ןֿפױא ןיורק יד טשינ;

 ,"טמַארעגנַײא ןיורק רעד ןיא זיא סָאװ ּפָאק רעד
 .טייק- .טייהרע- .20 ש 1963 ,זמט

 ,ןעמַארנַײא רַאּפ ,ידַא -- 11 טמַארעגננײא

 'א ,דוס א .טמיורעג;- :89 .+- ןעמָארי-

 .טייק- ,טייהרעע .םירדח עיא .רעיוא ןיא

 ,כרַא .ןענַארנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנַארעגנַײא

 רעד ןמאק אדק .ןעגנורדעגנַיײרא .,ןֿפָאלעגנָא
 ,301 ,ךוּב-לאומש ,ײטנַאריג ןייא ליו ןדייה

 (ךיז) ןצַארנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצַארעגנײא

 ילַאּפ ןרעמרַאֿפ, .טנעה עיא .שיט רעיא ,+-

 טָאז עיא סָאװטע טימ ןּבעגנַײא ךיז ןעק ןעמ

 עטסנעש יד ,ןײסַאר .י סָאנַארגַא ,"(רענרעק)

 ,טייהרע- .1932 ענװַאק ,ןעמולּב רעמיצ
 ,טייק-

 (ךיז) ןקיאורנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיאורעגנַײא
 ןרעטנוא, .טימעג 'א .ןומה רעיא ןַא ,+-

 :אזא רעדנואוו ַא -- ןורָא ןוֿפ קעדוצ ןכעלגנעל

 -"רע- לה ,"ה"סש םידיג ןוא םירֿבא עיא ח"מר
 ,טייק- ,טייה

 ,+- ןונֹורנַײא רַאּפ ,דַא -- םזנורעגניַײא
 -טנעעג טינרָאג רע טָאה ,רעיא ןַא? .רַאה רע'א

 ,טייק- .טייהרע- ."טרעפ

 ןרעכױרנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעפכיורעגנַײא
 יא .בוטש עיא ןַא .טרעכיירעג:- :59 ,4-
 ,טייקה .טייהרע- .שײלֿפ

 ,+ ןעמױרנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמיורעגנַײא
 יא ,דוס ַא .טמָארעג- ,טמארעג-- 9
 ,טייהרע- גנונרָאװ עיא-ליטש .רעיוא ןיא
 ,טייקי-

 סָאד .+- ןענירנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןענורעגנײא

 ,רעסַאװ עיא

 ,+- ןעלצנורנַײא רַאפ ,ידַא -- טלצנורעגנַײא
 טרעװ םינּפ םנַײד ןוֿפ ןרעטש ןַײד , .טיוה ע'א
 .ד/העק ,הניאצ ,"'א 'נוא טרטׂשניפ רֿפ ןַײז

 ןַײז . . .ןַאמ ןטלַא ןַא רע טָאה . . . טנגעגַאּב,

 ,טייק- וו המחלמ ,מּפ ,ייא זיא טכיזעג

 ,+- (ךיז) ןסורנַײא רַאּפ ,ידַא -- טסורעגנַײא
 ךיז טסָאה = 'א יװ סיוא טסעז" .ךעלמינּפ עיא

 טכירעגנַײא

 -ומ וד, .ןןלַאפעגכרוד םינּפַא טסיּב ,טשיראנַאּב

 ,לגיּפש םוצ ייג ,טסיּב וד שירַאנ יװ ?טסרס

 רעד, .וש ,"טסירעגנַײא טסיּב וד זַא ןעז טסעװ

 יָאק רעד ...רעטסוש א רענעי ,רענשזריק ַא

 םלועה-תומוא עלַא , .רעדיל ,טע ,"רע'א ןַא לַאװ

 ,ץרפ ,"רערעקנעמיוק יד יװ יא סױרַא ןעמוק

 לָאמניא רע טמוק , .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 ,"לוענ ןוֿפ טולּב םיא טניר'ס ,טסירעגנַײא

 "א זיא טסניד יד יװ ןעזרעד, .רעיײג רעד ,ָאּבמ

 עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"טכַאלעצ ךיז רע טָאה

 ,טייק- ,טייהרע- .רעדלעװ

 ןַא ,+- ןֿפורנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפורעגנַײא
 ענע'א .ץנערעפנַאק ענע'א .ןינמ םוצ רענע'א

 החנמ וצ ןעמוק -- טייהרע/ .ײמרַא ןיא
 ,טייק- יא רָאנ

 א .+ ןקורנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקורעגנײא

 .טנלָאשט רע'א .ןזיוה יד ןיא יא טינ ,לדמעה

 .רעטילימ ןיא יא ,רוחּב א .לקניװ א ןיא רעיא

 דעג-- ,ןַײא רע .װרט -- ןרענטרעגנַײא
 ;ןטרָאג ןופ לייט א יװ ןעמעננַײרַא .טרענטרעג

 (טייּב א) יא ,ןטרָאג ןיא ןסקַאװ לָאז סע ןכַאמ

 ןסנירג יד ,טוג טינרָאג זיא םיוּב א יא, .ןעמולּב

 .(עטיל ,ןאדייק) דייר ,"ןוז רעמ סָאװ ןפראדַאּב

 ,+  ןּבַײרנַײא רַאּפ ,ידא -- ןבירעגנַײא

 ענע'א ,לוויטש .ןיירכ רענע'א .עלעּביצ ענע'א

 .סעדורה ןָא ,טַאלג = געװ רענעי'א .ןָארט ןיא

 -ַאנָא (ב ;רענעּבירטעגכרוד א (א = רענעי'א ןַא

 -ַאזוצ ןרעטַײרק יד =| זלא זָאד ץלעמש , .טסינ

 זיא סָאוו דילג ׂשד טימ אד רימש . . . ןימ

 ! רוס ,"ןיּבירג ןַײא לואוו . .. ,ןןעמונעגּפָא
 "היחמ ענע'א ןַא .. .םָארק א ןעגניד , .ב/וכ

 טָאה סָאװ ַאזַא ,עטרעכיזעג = ענע'א ,עיכימַו

 זיא סע, .19 ןאנ ,1866 ,מק ,ןםינוק עקידנעטש

 .טייהרע- .דעצ ,"עפש ענע'א טרָאד ןיוש
 ,טייק-

 ,6- ןעלגירנַײא רַאּפ ,ידַא -- טלגירעגנַײא
 -- טייהרע- לַאטש א ןיא רעיא ןַא .ריט עיא

 ,טייק- .לרעטצנעֿפ ןכרוד ןכירקסורַא .'א

 ןַא ,6- ןטַײרנַײא רַאפ ,ידַא -- ןטירעגנַײא
 ,טָאטש ןיא ענע'א .דרעֿפ יא

 יניק = ,+- ןעיירגלא רַאּפ ,ידַא -- טיירעגנַײא
 ,ייווצ וצ יא ,רעד

 ,םוקֿפיונוצ .כרַא .ןי ?סָאד -- טַיירעגנ ַײא
 וצ םאק ןונ ׂשֹע אד; .סרעטַײר ןוֿפ םוקנָא
 טלוז ןכעטש םעד ןוֿב גט רעד ׂשד טַײצ רעד
 ןוֿב טייריג ןייא ׂשורג ןייא ןמ ךאז אד ,ןרעװ

 ,117 ,ךוּביאבּב ,"ןרעה םׂשורג ינוא רטיר םכנעמ

 ,- ןצײרנַײא רַאּפ ,ידַא -- טציירעגניײא

 ,טייק- .טייהרע- .ןומה רעיא ,ֿבלּכ רעיא

 .,+- 1 ןטכירנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכירעגנַײא
 םילּכ ,םידגּב ,רעדילג עא .טכערעג-- 9
 (טימ) ןיא יא .האֹוצ ןיא ,עטָאלּב ןיא יא .װזַאא

 -ער עיא .טולּב ןיא ע'א ,טנעה .דניז ,תוריֿבע
 :רעטײװצ א טינ טגָאז יורפ ןייא , .עיצאטוּפ
 טימ ךָאנ רע לַײװ, .װש ,"'א זיא םינּפ ןַײד

 הרוּת ןַײז םיא ןמ טמענ וזַא ,זיא 'א תוריֿבע
 "סיוא ךיז רעװ, .ד/גס ,חע ,"יישה רֿפ ןא טינ
 םעד ןופ יא ןענעז רעגניפ ענַײז ןוא טצַײנש



 טלגנירעגנַײא

 זיּב ,ןרירנָא רֿפס ןייק רֶע לָאז ,ץכעצַײנשסיוא

 ,םידיסח רפס ,?טשיװּפָא רעגניפ ענַײז רע

 ףיוא ֿבוח רעסיורג א זיא סעג .ט"עקּת ענליוו

 ןּבעג גנוטכַא טוג לָאז רע ,ידוהי ןכעלטיא

 וליֿפַא ןייר ןַײז ןלָאז ייז ,רעדיילק ענַײז ףיוא

 טעור השודק יד םערָאװ ,הליֿפּתה תעשּב טינ

 -םיוא ךיא לעװ יו, .הק ,=טרָא ןיא ןַא ףיוא טינ

 -יילק עיא טימ . . . ריד רַאֿפ םינּפ ןַײמ ןּבייה

 המשנ ןַײמ טכירעגנַײא ּבָאה ךיא סָאװ ,רעד

 ץנליװ ,הֿבושּת ירעש הנחּת ,"דניז ץנַײמ טימ

 ,טייק- .טייהרע-ה ,8

 ,6- ןעלגנירנַײא ראּפ ,ידַא -- טלגנירעגנַײא
 ןייא טיטש אד ואווק .טָאטש עיא .ןזַײרג עיא

 ,('רּת) תונבל ינּבלה אייוצ ןשיװצ טלגנירג

 ,וזַא טשּפ םעד טכמ םוגרּת רעד זד טניימ ׂשד

 יד ןיאק .ו"ּפש ןילּבול ,םיבותּכ המדקה ,מהס

 "רַאֿפ ןוא 'א ןעייטש . . . טיפוס ןוֿפ ןעלקניוו

 יב רעד ,ּבייל רעקידרוּביג רעד . . . טפושיּכ

 זיא רע, .ילַאטש יד' ,לה ,"טרעּפמעל רעקידוועג

 וצ געװ רעד ,װמ ,"ןסולפנַײא:-הֿביֿבס ןיא 'א

 .טייק- ,טייהרע- .טנגוי רעזדנוא

 ןַא .+- ןסַײרגַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפירעגניײא
 -יצַאּב ענע'א .הסנרּפ ענע'א ןַא .לּברַא רענע'א

 םילשורי תמוחװ טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןעגנוא

 :יּתו "ןשירג ןיא; ;(3 ,א ,הימחנ) 'תצרוֿפמ

 יד ץלַא ךיא ּבָאה געװ ןיא, .ן"ןכַארּבעגנַײא;

 יַאר .י .ג ,"ןטלַאהַאּב טלָאװעג סעלָאּפ ענע'א

 ןַא* .1883 ענליװ ,סיר דלַאװג רעד ,שטיװ

 ןַײז טימ ןסירעגנַײא טָאה סע רעװ = (ר)ענע'א

 -עג זיא רע ןעװ רעטעּפש, .הֿביֿבס (רעמורפ)

 ןקָארשעג ךיז ןּבָאה ןרעטלע יד ןוא יא ןרָאװ
 1959 ,י"נ ,דיא רעד ,"...תּבשילוליח רַאֿפ

 .טייק .טייהרע- .13או

 "גמוא ןוא קינָאס ,לקָאל -- טקירעננַײא
 ,ןּברָאטשעג ווזד

 -וגערנַײא רַאּפ ,ידא -- טרילונער(ענ)נײא
 .ןעגנואיצאב ע'א .רעקרַאפ רע'א ,+- ןריל

 -טרילוגערעגנַײא-טינ ןוֿפ ןלַאֿפ, -- טייק-
 רעד רעּביא טעּברַא רעד ןוֿפ ןעלקַאכַאס ,"טייק

 יידנעלסורסַײװ רעד ןיא . גנונעדרָאנַײא דרע

 .1927 לצמָאה ,קילּבוּפער . ..רעש

 ,+- ןענעגערנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנגערעגנַײא
 טָאה ,רעטצענעגכרוד א ,רעיא ןַאק ,לטנאמ רעיא

 ,טייהרע- יגנוליקרַאפ ַא טּפַאכעג רע

 ,+- (ךיז) ןדיירנַײא רַאּפ ,ידַא -- טדערעגניײא
 רעיא .רעקנארק רעיא ןַא .+- (ךיז) ןדערנַײא

 -כאוש ,טײקרַאטש עיא .ץלָאטש ,דוֿבּכ ,חוּכ

 טָאה םיא וצ סָאװ -- ק נא ד ע ג רעיא .טייק

 עג טקריװַאּב רָאנ ,טכַארטרעד טינ ךיז ןעמ

 א זיא ןוא ,עדנַאגַאּפָארּפ ,דייר ךרוד ןרָאװ

 טָאה סָאװ -- ך אז עיא ןַא .תמא םוצ הריּתס

 ןדיי וצ האנׂש יד, .טנורג ןוויטקעיּבָא ןייק טינ

 םלועה-תומוא יד ַײּב טלצרַאװעגנַײא ךיז טָאה

 ןוא ןעַײרעתוטש . ..ערעדנַא עלַא טימ ךַײלג

 ןַאמ . ...הלוגס ַא ,סוממ ,ײןכַאז ע'א עשירַאנ

 ןַאו וש ,"עתמא ןַא יװ רעגרע זיא קנערק עיא

 ןיא םלוע םִַײּב; ,{ןלייהסיוא ןעמ ןעק עתמא

 רעסיורג ַא ,רעטעמ א זיא םייח יר זַא ןעוועג יא

 יד) ייזא .המלש ,סוממ ,"עירָאטקַאד ןיא ןיבמ
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 יד ןענַײז ייז סָאד ,'א ךיז ַײּב ןענַײז ןםיארק -

 עשמיַארַאק איד ,גנילרעּפש זּביא ,"ןדִיי עתמא

 .טייהרע .1899 עשרַאװ ,...ןעכדיימ
 ,טייק-

 יןרעדערנַײא רַאּפ ,ידא -- טרעדערעגנַיא
 ,רעדער ןיא ,דָאר א ןיא ןעמונעגנַײרַא .לָאענ

 "עגנַײא ,'א ,רעדער ,רעדער ,רעדער ןזַײרק;,

 ,ןַאמדירפ ֿבקעי ,ײןַאמוט ןיא טרדסעגנַײא ,טרדג

 | .םיליֿפנ

 -נײא +- .טכירעגנַײא וזז -- טפערעגנַײא
 ןינַאטשיג ןלודג ןהֹּכ) עושוהי זיא, .ו ןטכער

 יטרימשּב ,יטכעריג ןַײא ןיא ךאלמ ןעד רפ

 טֿפרַאד סָאװ, .ד/וט ,רּבדמּב ,וצנ ,"רדיילק

 טנעה ערעַײא ...ןעליוק וצ דניק סָאד ריא

 יכילרדניװ ןייא ,"?טולּב ןוֿפ 'א ןַײז ןקלָאז

 ן?ה"י ,18 ףוס} יקירֿפַא תונידמ ןוֿפ הׂשעמ

 דנוא דנעזױט ,"טולּב טימ יא ,קַאז א ןענופעג,

 ןיא 'א זיא המשנ יד, .1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא

 ,"םיׂשעמ עטכעלש ןיא רעדָא תונומא עטכעלש

 ,רסומ טבש ,זּביא עטנ ןתנ י'ירּב השמ 'ר

 ,טייק- ,טייהרע- 1833 וָאקלדוס

 ,+- ןענעכערנַײא רַאּפ ,ידַא -- טנפערעגנַײא
 .רעקיצרעֿפ רע'א רעד .תוָאצצה עיא עלַא

 ןַײז יא לָאז סע ,טכַאמעג הניחּת יד ּבָאה . .

 ןענייל טעװ הניחּת יד רעװ .טיוט ןַײמ ךָאנ

 ןרעװ ןעמונעגנָא סיװעג רַאֿפ הליפּת יד טעװ

 רעש הנחּת ,םיבוט תּב הרׂש ,"ךרּבתי-םשה רַאֿפ
 ,דנאלסור ןופ קורד א ןיאְ) תומלוע לע דוחיה

 ,טייק- .טייהרע- 1826 רַאֿפ

 ,+ ןעמערנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפערעננַײא
 ץנַאג א ןופ םינּפ א; .דפ .ו| טמַארעגנַײא וזד

 ַא ,שטיװָאסַאנַאי י ,"'א לדרעּב א ןיא ,רָאי

 .לטעטש ןיא ּבוטש

 ,+- ןעלמערנַײא רַאפ ,ידַא -- טלמערעגנַײא
 רעַאלּב ןופ סַאּפ א ןיא יא, .סעיֿפַארגָאטָאפ עיא
 -ַאטס עשירַאּברַאּב יד טימ . . ,, .דַאנ ,"ײצילַאּפ

 ,"רעדליּב עקילייה ע'יא עצרַאװש יד ןוא סעוט

 ,טייק .טייהרע- .117 ,וװ רָאק

 -עּפערנַײא רַאּפ ,ידַא -- טריטעּפער(עג)נַײא

 "רע- .גנולעטשרָאֿפ עא טוג ַא .+- ןריט
 ,טייק-ה ,טייה-

 ,+- ןּבָאשנַײא ,1 רַאפ ,ידַא -- ןּבָאשעגנַײא
 ,טנלָאשט ,2 ,לפצ רענעי'א .1 ,+ ןּבישנַײא .2
 ,ןוויוא ןיא יא

 ,=- ןטישנַײא רַאפ ,ידַא -- ןטָאשעגנַײא
 יד רַאפ יא ,קערּבָא .ךעלטוט ןיא יא ,רעקוצלעמ
 "רע- .רעטרסמרַאֿפ א = רענע'א ןַא .תומהּב

 ,טייה

 ,ידַא -- ןֿפָאשעגנַײא
 ,ןליוק ענע'א

 (ךיז) ןֿפַאשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפַאשעגנַײא
 ,ךנַײרפ טנע'א .ןשינעטנעק ,רעטיג ענע'א .+-

 ,+- ןצַאשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצַאשקגנַײא
 םישנא לש ה"בב תומוקמ רע טוה, .תורוחס עיא

 טצעשיג ןייא תוֿבוח יִלעּב איד ןמ לוז ,םישנ וא

 -יג ןייא בַײװ םעד ןירעװ יז ןעו יײֿפא ,ןּבעג

 .טייהרע- .קקּת ,ײלכיּב ןניילק ןיא ןּבירש

 ,טייק-

 ,+- ןסישנילא רַאפ

 ןענאטשעגנַײא

 ;89 ,+- ןרעשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןרַאשעגנַײא
 ,טייהרע- .האּפ ענעיא .ןריושעג--

 ,+- ןֿפרַאשנַײא רַאפ ,ידַא -- טֿפרַאשעגנַײא
 ,טייק- ןעגנואיצַאּב עיא |

 ,+- ןעיֿבשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעיבשעגניײא
 ,קינַאמ .י ,"תומא יד ענַײמ ןיא יא יװ ץיז ךיא;
9. 

 ,+- 1 ןרעװשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןרָאװשעגנַײא
 ַא טימ . . . טינ . .. טהנעט עמ, .תודע ענע'א
 ,רענליװ .מ ,"אנוׂש-טיוט םענע'א ,םענעסיּברַאפ

 "סָאמ ,קיטירק ןוֿפ סעמעלּבָארּפ ,ןייטשרוג .א

 ,טייק- ,טייהרע- .1923 עווק

 ןצרַאװשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טצרַאװשעגנַײא
 .טייהרעי ,לויטש עיא .םינּפ יא ,+-
 ,טייק-

 ,+- ןגַײװשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגיוושעגנַײא
 ענַײז טימ דלַאװ רעד, .ןעגנודנעוונַיײא ענע'א
 ,"ןּפיל ענע'א טימ ןעייטש סָאװ רעמייב עכיוה
 ןןַאמעינ רעד) רעש .לדײמדלַאװ ַאי ,וװ סַײװ
 רעקיד ַא רעטנוא טעילוטעגנַײא טציא ךיז טָאה
 ,זמט ,רזש .ז ,"זַײלא םענע'א םעד ןופ טכיש
 ,טייק- .טייהרע- 12 וט 4

 ןעלדניוושנַײא רַאּפ ,ידַא -- םלדניװשעגנַײא
 ,טייהרע- .ןגעמרַאפ רעיא 4

 (ךיז) ןציװשנַײא רַאּפ ,ידַא -- םציוושעגנַײא

 ןוא 'א קידנעטש טסורּב יד טלַאה סע, .+-

 .ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י ירד ,"םעװקַאּבמוא אליממ

 -אװ ןצירּפש טימ םיא טָאה טניװ רעטלַאק א;
 ,ןיּבָאד .ה ,"ּבַײל ע'א סָאד ןָאטעג םענ א רעס

 ,טייהרש- 1941 עװקסָאמ ,נקַאטשניּב נשיװצ
 | ,טייק-

 ןכעװשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טכעוװשעגנײא
 -כיוה רענייא ןוֿפ קידנעייג לָאמַא; ,.- (ךיז)
 ,דמא ,יייא קרַאטש רעייז טַײצ

 ןעקנעװשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקנעװשעגנַײא

 ,טייהרע-  .רעדמעה עיא = ,6- |

 ןקידלושנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקידלושעגנַײא
 ,טייהרע- .תוכָאלמײלעּב עיא .+ (ךיז

 ,טייק-

 (ךיז) ןכעטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאטשעגנַײא
 עא .רעגניפ רענע'א ,רעטילּפש רענע'א = ,6-

 טענָאיַאּב ןטימ יא ,. . . סקיּב יד, .רעטָאלּב רענ

 ,זמט ,טרָאּפָאּפַאר ןרהַא ,"טלעװ רעד ןיא
 ,טייקק ,טייהרע- .24 4 4

 ןעקנוזרַאֿפ .כרַא -- ןַײז ןכַאטשעגנַײא

 ןַײז ןכָאטשיג ןיא איד ןרַאנ יטלַא איד, .ןַײז
 .ב/בכר ,1722 טשמַא ,מהמ ,יןטׂשוליג ריא ןיא

 ימַאטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקימַאטשעגנַײא

 ןוא יא ,ןעמזיאערּבעה עקיטיינ יד, .+ ןק

 ,"ןושל שידִיי רעזדנוא ןיא . . ,. טקיזדלעפעגנַײא
 ,23 עו 1967 ,קיא ,גי

 (ךיז) ןיײטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןענַאטשעגנַײא

 .טסעג .םיחרוא ע'א יד .סעמיצ רע'א ,+-
 -כרוד זיא סָאװ ץרַאה א; .טנעה עטוג ןיא ע'א
 ,ןרָאצ ,ןַײװ רע'א יװ ,ןקרַאטש טימ טּפַאזעג
 .1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקַא

 עכעלמייה עיא יד . . .ַאד ךימ טלַאהרַאפ . .



 טצנַאטשעננַײא

 ,4 ראנ ,1965 ,דנַאלמײה יװָאס ,"טײקמערַאװ
 -רַאֿפ יד טלסיירטעצ, -- טייק- ,טייהרע-
 ענוװַאק ,סַײנ ,מי ,'א יד ןסירעצ ,טייקטרעוװילג

2, 

 ןצנַאטשנַײא רַאפ ,ידַא -- טצנַאטשעגנַײא
 זיא סע עכלעװ ףיוא ןעגנוטעּבראסיוא; ,+-

 -ריצודָארּפ סָאד ,ילארׂשי" טרָאװ סָאד יא טינ
 .19 אוו 1961 ,רָאֿפ ,ןַאמענעל .ל ,ײדנַאל

 ,+- ןּפָאטשנַײא רַאפ ,ידַא -- טֿפָאטשעגנַײא
 ,טייהרע- .קעז ןיא יא ,טנַאװעגטעּב

 ןרידוטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- םרידוטשעגנייא

 ריא טימ ןָאטעג קוק א .. ., .עלָאר עיא ,+-

 "רע  .ךוּבגָאט .... ,גירג ,"לכיימש ןשינָאנ ן'א
 : ,טייק- ,טייה

 (ךיז) ןּביוטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּבוטשעגנַײא

 רע, .לקניװ ןיא ןַא ןיא .רעדיילק עיא .,+-

 ,רעיא ןַא ןעלגיריקענַאדַײמ יד ןשיװצ םוא טלגָאװ

 -קענַאדַײמ' ,לה ,"סיוא-ןוויוא ןוא ןַײא:ןוויוא
 ,טייקק .טייהרע- .!סױא:קענַאדַײמ ,ןַײא

 ,+-- ןסױטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןפױטשעגנַײא
 ,טייהרע- .גנירמיצ רענעיא

 ,+- ןעמוטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמוטשעגנַײא
 ,טייק- .טייהרע- .טסעטָארּפ רעיא

 ,+- ןגַײטשנַײא רַאפ ,ידַא -- טגַײ ןטשעגנַײא
 ןָאגַאװ ןיא ענעגייא יד, ,ןגיטשעג-- 9
 יַאֹּב ןרַאפ רעטרע ןענופעג עלַא ןיוש ןּבָאה

 ייצ ןיא ןילַא ךיז ךיא ּבָאה ןענוֿפעג , ."שזַאג

 "רעטצניֿפ רעפיט ,רעקיד ןיא ןיילא ,טגַײיא רעמ

 .'תוֿבשחמיטכַאנ' ,שָאוהי ,"שינ

 ןפַײטשנַײא רַאפ ,ידא -- טֿפײטשעגנַײא
 .עקרעטומ עיא ןַא .דמעה 'א ןא .+- (ךיז)
 -עגנָא םעד ןיא ןטייווצ ןיא רענייא יא ןייטש

 ,טייק- .טייהרע .ןַאגַאװ ןטּפָארּפ

 (ךיז) ןליטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- םליטשעגנַײא
 ץיא .גנוגעווַאּב עיא ןַא .סרעלמוט עיא ,+-

 גנומערָאּברעד טימ , .טנָארֿפ רעיא .,ןעגנַאזעג

 ןיא טרעטַײלעגסױא ...,א טּפַאשּביל ןוא

 סמענייק ןיא ,לה ,ידניז יד טפָאלש ןצרַאה ןַײמ

 . ..ןּבַײלּב ןוא ץלַא טימ ןענעגעזעג ךיז; .דנַאל
 יסָאמ ,טומ ןוא ייװ ,לַאה ,"רעטורַאּב ַא . . .יא

 ןיא טָאה ... טעמוא רעיא רעד , .1929 עוקר

 ,מּפ ,"ןגיוזעגנַײרא ךיז טײקטַײװ טימ קילּב ןַײז

 "חר אע -- טייקה .טייהרע- .וו המחלמ
 ,וו סַײװ ,"'א ריא רעּביא ..יןָא םיא טמענ תונמ

 ,יגנַאגרעּביא/

 ,+- ןעמיטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טמיטשעגנַײא
 ץא םוצ ןעמוק טעװ רע ןעװ, .ךַאמּפָא רעיא

 ליגָא ןַײז םידדצ עדייּב רַאֿפ טעװ ,טַאטקַארט

 למ טלעװ איד ,ץיװַארעּפלַא .מ .' ,"חמׂשאו

 ,טייק- 1905 ענליוװ ,. . .המח

 ,+- 1 ןקיטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקיטשעגנַײא
 .טייהרע- .ןעגנַאלרַאפ עיא .דנַאטשֿפױא רעיא
 ,טייק-

 .(ךיז) ןלעטשנַײא רַאפ ,ידַא -- טלעטשעגנַײא
 ,הנּכס ַא ןיא רעיא ןַא .טלעג עיא סָאד .+-

 ,גנונעדרַא ע'א ,ןפוא ,רעגייטש ,רדס רע'א

 ,סעקרעגוא ע'א .ךלימרעיוז ףיוא יא ,ךלימ
 -רעיוז טימ לּפעט יא ןַא .ןֿפנַארּב ןיא יא ןשרַאק
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 ץיא .ענערָאװעג טכידעג --- ענעטעמס עיא .ךלימ

 ףיוא ןעמענ ןלָאז ייז ,ןעשַאּפוצסױא ייז זדנעג

 יפת ע'א .םולש רע'א .קיזומ עיא .סטעֿפ ךיז

 ןגיק טלעטשיג ןיא ןנַײז םילגר שלש יד, .תול

 .א/אנק ,וטל ,"תוֿבָא אילרד איד

 יד סייוו, ,הנּכס א ןיא ןַײז .1 = יא ןַײז"
 ,17 װ1956 ,זמט ,טייצ ,"?זיא יז 'א יװ טלעװ

 וצ ןעמוק ,8 .קידהּפצוח ,טצרַאהַאּב ןַײז ,2
 זיא ןעוועג, .'א ןיוש זיא רע .דנאטש ןטוג ַא

 ןיּב ךיא .קירוצ ןרָאי עגנַאל טימ ךָאנ סָאד

 ירמ .א .י ,"יא טוג ןעװעג ןיוש טלָאמעד רעּבָא

 רעיא ןַא ךיוא .12 ו1962 ,רענַאקירעמַא ,תוילג

 .ר חו ס

 ,ןיא עלענָאיצידַארט -- טייק- .טייהרעי
 לַאװק רעקידעּבעל רעד. .הכלה ןופ טרּפ ןיא 'א

 -רָאד יד . . .זיא טקעלַאיד ןטדערעג םעד ןופ
 -עג א וצ םיא סָאד טיג :גנורעקלעפַאּב עשיפ
 יטיל ,וש ,"'א עסיװעג א ,טײקֿפַײטש עסיוו

 ,18 וא 1925 ,רעטעלּב

 "מעטשנַײא רַאּפ ,ידא -- טלּפמעטשעגנַײא
 עג ןיא ןדִיי ךיוא; .ןכייצ רעיא .,+- ןעלּפ

 -שיײלֿפ יד טימ ןוא םידגּב-טעצַאק עטפיירטש |

 ,"ןהנבל יד| ןטרַאװרעד ייז ךיוא -- ןרעמונ עיא

 -רע- .געװמוא ןוא ךאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי
 .טייק- .טייה

 ,+- ןּפעטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפעטשעגנַײא
 ,טייהרע- .ךעלדנעּב עיא

 (ךיז) ןקעטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקעטשעגנַײא

 ,רעסעמ ַא .סענעשעק יד ןיא יא ,טנעה .,+-

 טדניצ םענעּברָאטשעג א ךָאנו; .דרע רעד ןיא יא

 "יוּב זָאלג ַא ןיא יא ,לטיינק-המשנ א ןְזָא ןעמ

 ידע .ףױא טייג ןּבעל ַא ,יקסנילרעּב .ש ,"למ

 ,ע"רּבמי ,ײלטרַאג ןיא יא ,רעגניפ עּבָארג ייווצ

 ...זיאק .1818 טשצרַאקוּב ,לרימ עצנירּפש

 חומ םעד ןיא 'א לכׂש םעד ןופ גנוקעוורעד

 וװָאקלדוס ,הח ,"ןשטנעמ םעד ןוֿפ ץרַאה ןוא

 ,טייק- ,טייהרע- .א/טּפ ,0

 ןקירטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקירטשעגנַײא

 ,ךוט ןעיורג ןיא םעדעֿפ עטיור עיא ,+-
 | ,טייהרע-

 -נערטשנַײא רַאּפ ,ידא -- טגנערטשעגנַײא
 -יירד ,םייק- .ןשינעװּורּפ עיא .+- ךיז ןעג |

 ןיז

 -עשטשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טעמעשטשעגנַײא

 ,ןייצ עיא טימ .רעגניֿפ רעיא .+- (ךיז) ןעמ

 סנטייװצ םעד ןיא רענייא רָאג 'א ןעייטש;

 ,י.ןדלַאה ןַײז, .'הגלֿפה רוד רעדי ,וו לַא ,"רָאה

 יַאּבַאק .נ ,"ןעגנַאװצ ענרעצליה ןיא יא טסעפ
 עג זיא עלחר, ,1936 קסנימ ,ּפמוז ,זּביא ווָאק

 םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .ַא ,"ׂשמש םעניא יא ןעוו

 ,טייהרע- .ףיוהכרוד רענליװ |

 ,+- ןעלדיישנַײא רַאפ ,ידַא -- םלדיישעגנַײא
 ,"ןּבעל ןַײמ ןופ הליגמ עיא ,סיוא ךיז טײרּפש;

 ,רעײג רעד .ָאּבמ -

 ו ןרעַײשנַײא רַאפ ,ידַא -- טרעַײשעגנַײא
 ,האוֿבּת ע'א .עגָאלדָאּפ עא יד . װ/ 6

 ,טייק- ,טייהרעי-

 ןרוּכישנַײא רַאפ ,דַא -- טרוּכישעגנַײא

 ,"לוש |

 ןרעוו ןֿפַאלשעגנַײא

 סע סָאװ טינ טסייוו סָאװ רעיא ןַא .+- (ךיז)

 .ןַײװ ןוֿפ טינ ןוא רעיא ןַא .םיא טימ ךיז טוט

 ,טייק- .טייהרעי

 ,+- ןקישנַײא רַאּפ ,ידַא - טקישעננַײא

 ןופ ,רענעּבירשעג רעד ןגעקַא . . ., .הרוחס עיא

 יָארּפ ןדעי ןוֿפ עיצַאמרָאֿפניא רעיא דמערפ רעד

 ,1 ,1939 ,ַאֿפוי ,פנ ,"ןדִיי רעצניוו

 ,+- ןגָאלשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאלשעגנַײא
 ץנע'א .טנוה רענע'א ןַא .סעקעושט ענע'א

 ענע'א ןַא .רענוד ַא ןוֿפ רענע'א ןַא .רעייא

 -ל} ןַײז ןָאטעגנָא טָאה, .עטצריקעג = עטָאּפַאק

 רַאֿפ שמ ."םישוּבלמ ענע'א סרעדורּב ןרעט

 ;(11 ,בי ,תלהק) 'םיעוטנ תורמׂשמּכ' טשטַײט

 -שג ןיא 'נוא טצנַאלֿפיג ןיא ףיט ןַײז ָאד יד;
 ןַײזא .ן"ענעגָאלשעגנַײרַא לגענ יו, :יּתו "ןגאל
 ןיא ןגאלשיג ןייא טיירּב ינוא ףיט ןַײז ןלצרָאװ

 ןוֿפ ריט ענייש ַאק .אציו ,הניאצ ,"ןדרע רעד
 ןייא דנוא דנעזױט ,"'א דלָאג טימ ,ץלָאה ןַײפ
 ,עטלצרָאװעגסױא ,ענע'א,, ,1839 עשרַאװ ,גָאט
 יד ,ו לֵא ,"רעמייּב ... ענעגָארטעגקעװַא
 . "טצפל
 (ךיז) ןסילשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןסָאלשעגנַײא

 ענעיא .רעמַאק א ןיא רענע'א ןַא .'א ןציז .4-
 ,גנוריצ ענע'א .לוגיע ןַא ןיא 'א .ָאטעג ןיא

 ןַא ."ןוּבשח ןיא יא ,ןלעטשוצ ןופ זַײרּפ,

 סָאװ תונורכז .רָאטָאמ רענעיא .גנוצ ענע'א
 יד ןיא 'א ןַײז .החּפשמ רעד ןיא 'א ןענַײז
 ןיא יא זיא סָאװ שטנעמ ַא .הכלה ןוֿפ תומא יד

 חור רדא .סמערָא ענַײז ןיא ענע'א ןַא .ךיז
 אַײז ,םוק :רימ וצ ןכָארּפשיג טָאה .. .שדוקה
 ,ג ,לאקזחי ,מהס ,"זיוה ןַײד ןיא ןסולשג ןייא

 ןזעװיג ןסלשיג ןיא (תסנּכה תיּב) םעד ןיאע 3
 רּבַײװ רד ןיא םישנו לוש ןנַאמ רד ןיא םישנא

 הׂשעמ רֿפס ,ךיירטׂשוא הנידממ הרזג'
 ןַײד ןוֿפ וירּב םעד ןעיילא .1725 טשמַא ,'ה
 .ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ ,ייזיא יא ָאד סָאװ רעטכָאט
 ץעגרע ןיא ןזיא טלעוו יד זַא טלַאה ןייטשנַײאק
 ךעלדנע רעּבָא ןיא יז ,, ..טצענערגַאּב טינ
 עירָאעט סנײטשנַײא .ַא ,טישז ,ייא ךיז ןיא לַײװ

 "סנקערש עזייּב יד טלַאה, .טעטיװיטַאלער ןוֿפ

 ןוא עטכידעג ,רה ,יײיא ןצרַאה ןַײז ןיא רעדליּב
 ,טייק- ,טייהרע- .רעדיל

 ,+- ןֿפַאלשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאלשעגנַײא
 ןסעזעג זיא, .דניק יא ןַא .הּכלמ-תּב ענע'א יד

 טשינ ןטלָאװ ייז יװ ,יא סיֿפ יד ,ריט רעד ַײּב
 .רעדלעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"ענַײז ןעוװעג

 -סיוא ךיז טייקרעװש רעצנַאג ריא טימ ..
 ,ענליוו ,שטד ,"חומ םענע'א ןַײז ףיוא טגיילעג

 "עדסיוא טינ לָאז עמ ןעלטימ ערעסַאװ טימ,
 ,מפ ,"טייקיאור עשילידיא ענע'א יד ןעּביל

 טוט טפאשקנעּב ענע'א יד, .קידנעײגַײּברַאפ

 יהֿבישי ,יקצילָא .ל ,"ןצרַאה ןרַאֿפ לקיװצ א
 ןּברָאטשעג :ךיוא = 'א* .1968 ָא"ּת ,טַײל
 יא ץלַא ןרעה -- טייהרע- .(ץעלדעש)

 -עװַאּב ַא ןופ יא .ןרעגַאּב ןוֿפ יא -- טייק- |
 | .גנוג

 ַײא חזז .מטֿפ -- ןרעװ ןֿפָאלשעגנַײא
 ףָאלש רעד יװ ױזַא ,לָאמַאטימ רעּבָא) ןֿפָאלש

 גנַאל ױזַא . . .טַײרש סע, .,(ןּפַאכמורַא טלָאװ



 טרעמולשעגנַײא

 (גנולודרַאפ טרַא ןַא יו יוזא) ךָאד טרעוװ רע זיּב

 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"'א
 ,טנַײה ןוא ןרָאװעג 'א טסיּב וד , .18236 ענליוו

 -ֿפיוא ךיז טסָאה ,טָאג טקנאדעג ןוא טּביױלעג

 קידנציז, .עשטַאילק ,סוממ ,"טנוזעג טּפַאכעג

 ןיא; .ףגנ ןבא ,די ,"ןרָאװעג 'א רע זיא ױזַא

 ,ןטײקיאעֿפ ענַײמ עלַא ןרעװ טייקטנלע ןַײמ

 ,"א טעּברַא וצ טסול עצנַאג ןַײמ ,טומ ןַײמ

 טשינ ּבױא ,'א ךיוא טרעװ לאיחי, .תודוס ,פס

 ףיוא רעּבָא זיא -- סיוש סעמַאמ רעד ףיוא

 יד זיּב ,.., .דוייםיליהת ,שַא ,"סיוש סטָאג

 .לה ,י'א טרעװ םערּב

 ןרעמולשנַײא רַאּפ ,ידא -- טרעמולשעגנַײא
 רעד זיא 'א, .םיִליהּת ןגָאז םַײּב עיא ,+-

 .'לאומש ןוא ילע' ,שָאוהי ,"ןּכשמ

 -מולשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעּפמולשעגנַײא
 ,טייק .טייהרע- .םידגּב עיא .+- ןרעּפ

 ןעגנילשנלא רַאפ ,ידַא -- ןעגנולשעגנַײא
 יא .ןפנַארּב רע'א רעד .ןסע ע'א סָאד .+ד

 ,ןלָאמ ייז ,הדוֿבע רעד ןיא ןָאטעגנַײרַא; .דייר

 ,"זָארג ע'א סָאד ַײרטעג ןעַײדרַאפ ,ןּבַײר

 .טייהרש- .הטמ לש  הֿבישיּבבצ ,סוממ
 ,טייק-

 ןרעיילשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעיילשעגנַײא
 ,ןכערּברַאֿפ א .הרוחס עיא .הלּכ עיא יד .,+-

 עצנַאג יד; .ךיור ןיא רעיא ןַא .ץעזעג א ןיא יא

 ידע .סענורטס ,געס ,"'א תודוס ןיא ,טלעװ

 ,אֿפא ,"'א ןצראװש ןיא ,ןעמ טגָארט הטימ

 ,טייק- .טייהרע- .ןטלעצעג סֿבקעי ..}

 ,+- ןֿפַײלשנַײא רַאפ ,ידַא -- ןֿפילשעגנַײא
 "רע-  טנַאילירּב רענע'א ןַא .םירישכמ ענע'א

 ,טייק- ,.טייה

 זיא סָאװ .יזַא -- ךעל" ,קיוטכעלשעגנייא
 ,טכעלשעג ןייא (וצ רָאנ טרעהעג) ןופ רָאנ

 ,םולּב .ש ,"םייח-ילעּב עכעל'א, .ןסקיוװעג עקייא

 ,1921 י"נ ,ןּבעל ןופ םיוּב רעד -

 ןרעֿפעלשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעֿפעלשעגנַײא
 י "רצי רע'א .םלוע רע'א .רעדניק עיא .+-
 ץנַאג טומרא ךרוד ,סוחי רעטסערג רעד, .ערה

 ,1872 ענליוו ,תּבש ףױא טעלּפ רעד ,דמא ,"'א

 -לַאמשנַײא רַאפ ,ידַא -- טקיצלַאמשעגנַײא
 ץיא ןוא ןּפיל עקיצנאלג טימ;! .,+- ןקיצ

 סטָאג' ,קישטנַארָאה .ש ,*. . . ךיז טערָאּפ טנעה

 .'טּפשמ

 ןצלעמשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןצלַאמשעגנַײא
 ,טכיל ענע'א .םערוֿפ א ןיא יא ,ַײלּב ..+-

 ,טייהרע- .עטָאּפַאק ענע'א

 ןערָאמשנַײא רַאּפ ,ידא -- םערָאמשעגנַײא
 . .. ןּבָאה רעצעז עיא יד, .ךעלרעדניק עיא ,4-

 ךעלדנייטש עקניניילק יד רעּביא . . . טּפַאלקעג

 ,1931 וועיק ,צוש ,ּבז ,"ןשיװַאלק יד ןוֿפ

 ,טייק- ,טייהרעז

 ןסעומשנַײא רַאפ ,ידַא -- טפעומשקגנַײא
 -בַײלג ע'א ןַא .ךאז עיא ןַא זיאס .+- (ךיז)

 -עגנַײא ןוא ע'א, .עא טייקיאור ,טייקיטליג

 ,טייהרש- .טישז ,"סענירטקָאד עטּביײלג
 ,"...ןעק עמ זַא 'א עשירַאנ יד, -- םייק-

 ,1912 י"נ ,וװ טישז
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 ,=- ןצומשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טאומשעגניײא
 רעד ןעק רעװ, .ןעמָאנ רעיא .רעדיילק עיא

 זיא דנואו יד ןעװק ."?דמעה 'א אזא ןשאוו

 ץנַאג םדוק ןעמ זומ ,װזַאא דרע ,דמַאז טימ יא

 ,"לטימ ןדנריצעפניזעד א טימ ןשַאװסיוא ןייר

 ,1914 עשרָאװ ,רָאטַאמרַאפניא רעשינעיגיה
 ,טייק-

 ,+- ןדימשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טדימשעגנַײא

 ךיירפ-טנגוי ידא .זַײא ןיא יא .ןטייק ןיא עיא

 ענרעּבליז ןטייק ןיא גנַאל רעטניװ א זיא סָאװ
 רָאג, ןעלמיה סטָאג רעטנוא ,רה ,"'א ןגעלעג

 עשידרע ,לַאה ,"א זיא טלעק ןיא טלעװ יד

 קיּבייא ,רימ טכאדג -- טייהרע .ןטעװ
 ,טייק- .ירימ טכַאד' ,לה ,ייא ןציז ךיא לעװ

 ,=- ןסַײמשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפימשעגנַײא
 ןַא טנייװ רעע .רעּפרעק רענע'א טולּב זיּב
 ,טייהרע- ."רעטקידײילַאּב א ,רענע'א

 ,+- ןרימשנַײא רַאּפ ,ידַא -- םרימשעגנַײא
 זיא רעכעל עליוה, .טנַאװ עיא ןַא .טנעה עיא

 .לֿפ ,"טָאלּב עלָאג ןיא 'א ןוא עטָאּפַאק ןַײמ

 .טייהרע-  .המשנ עיא .ןעמָאנ רעיא ןַא
 ,טייק-

 יעמשנַײא רַאּפ ,דא -- טרעלעמשעגנַײא
 עא םיקחרמ יד .לדיילק 'א ןא .+- ןרעל

 ,טייק- .ןַאלּפַארע םעד קנַאדַא

 -ונשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ט(עוװע)רונשעגנַײא

 -מיג םִילּב, .עילַאט עטעװעיא יד .+- ן(עוװע)ר
 ,"טעװע'א ןַײז טינ ןעמ ףראד ןריקיטסַאנ

 -עגיה ענײמעגלַא ערעלוּפַאּפ ,ּבעילטַאג .מ 'רד

 רעד ןופ טָאּבעג סָאד, .1908 עשרַאװ ,עינ

 ןייק טינ ,ךַארּפש-ללּכ עטרימרָאנ ַא זיא טַײצ

 ענרענייּבשיֿפ ןוֿפ לּבַײלרינש א ןיא עטעוװועיא

 ,טייהרע- .10 ,1938 ,ַאֿפי ,װמ ,"םיקוח
 ,טייק-

 (ךיז) ןדַײנשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטינשעגנַײא
 -לַײמ ןטימ טָאה, .טיורּב ןּבַאל רענע'א ,+-

 -ניֿפ םענע'א םענופ טולּב ןגיוזעגסיוא עלעכ

 ,1913 גרעּבמעל ,בנג ַא ןוֿפ הׂשעמ ,"רעג
 -ימאמ עסייה ןופ הקזח טינ זיא . . , ןוחטּב,

 ןיא 'א ףיט ,המשנ עשידִיי קיטש א רָאנ ,םינ

 ַײמ י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,שנ ,ײקלָאֿפ םעד

 -ַאװ טימ לופ ,ןלַאנַאק טימ יא ,דלעֿפ'ס, ,1

 זדלַאה םעד, .1928 ווציִק .גַײצ ,ַארזיא .ע ,"רעס

 "רע- .ו המחלמ ,מפ ,"יירד ַא -- םענע'א םעד
 ,טייק- .טייה

 זַאֹּב ..ןעיינשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טיינשעגנייא
 -צניפ יד ךרוד ןעייג רימ , .יינש טימ טקעד

 .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"ךעלסעג עיא ערעט

 ,6- ןצינשנַײא רַאּפ ,ידא -- םצינשעגניײיא

 .םיוּב ןופ ערָאק ןיא ןעמָאנ רעיא .רעַײלּב רעיא

 ,טייק- .טייהרע-

 ,טעװערונשעגנַײא + -- טעווערינשעגנַײא
 ,'א ,ןגיוצעגֿפיונוצ םיא ַײּב זיא לכלַײמ סָאד,

 .ײװָאלַאס עליסוי ,עש ,"טעפ ןוא טור ןּפיל יד

 ,+- ןעקנעשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקנעשעננַײא

 .ןענַײװ עיא

 ןטלַאּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןטלָאּפשעגנַײא

 טליּפשעגנַײא

 ןלעטש רענייטש ידע .רעטערּב ענע'א .+-

 םיא ןדניּב ןוא ץלָאה םענע'א ןא ןיא ןַײרא ייז

 -נולייצרעד ,יקסנול אדיא ,"ןרעדָא טימ םורַא

 -רע 1922.  ענליװ ןשטנעמ עדליװ ןגעװ ןעג
 ,טייק- .טייה

 ןענַאּפשנַײא רַאּפ ,ידַא - טנַאּפשעגננײא

 .עשטאילק ,דרעפ ,לזייא ןא יװ יא .+- (ךיז)

 ,טעּברַא רעד ןיא ,לוע ןיא ,ךָאי ןיא רעיא ןַא

 ּפָאק םעד ןטלאה, .ארוּבה-תדוֿבע רעד ןיא

 ןיא יא ,דרעֿפ שירעזייק טלַא ןַא יװ ,ןסיררַאפ

 ךַײלג ןיּב ךיא, .(גמ) דייר ,"עלעגעװ-טסימ ַא
 ןוט וצ ךָאי שניא טנַאּפשג ןַײא לואו וזַא

 וצ רוסָא זיא זע; .חכ קרּפ ,טנַארּב ,"תוצמ

 המהּב ןייא ןעוו . . .(המהּב) רנייא ףיוא ןטַײר

 ןיא ןֿפָאלעג, .א/ּפ ,וטל ,יזיא טנַאּפשיג ןַײא

 ןַײמ' ,ֿפָאה ,"לוע ןרעװש א ןיא יװ ,'א שואי

 טסַאל רערעווש ןיא עיא ,ןטְעּב ייווצ , ,יטנוה

 עג ןַײמ ןוֿפ דנַאל ןיא ,לָאמ ,"ןרעלק ,ןרָאי ןוֿפ
 ,טייקק .טייהרע- .ןייּב

 (ךיז) ןרַאּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרַאּפשעגנַײא

 ןַא .לגיר ןוא סָאלש רעטניה רעיא ןַא .+-

 רעד יװ יא .עא ךָאי ןיא ,עמרַאי רעד ןיא רעיא

 ןא יװ ,דיחידןּב א יװ ,ערה-רצי רעד יװ ,לװַײט

 (ןרגּפ םוצ) יוג א יװ ,ןוקָא ןַא יוװ ,סקָא ,לזייא

 קעלֿפ רעיא ןא .ןייטש א יװ טרַאה ,רע'א ןַא

 עיא לטניּב א .ןשַאװסױרַא טינ ןעק עמ סָאװ

 ףרַאד עמ, .ןגיילנַײא טינ ךיז טזָאל סָאװ רָאה

 ןא ןרַאּפשרעּביא ןעק עמ זיּב ןטרַאװ גנַאל

 ןפָארטשַאּב טינ ךיוא ףראד עמ, .װש ,"ץיא

 טרעװ ךרודאד ןעד ,סעּכ סיורג טימ דניק א

 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,י'א סע

 ןיא 'א טּבַײלּב יז זַא יז טעז, ,1826 ענלי

 ,ןילּבול ,. ..תימלוש ,זּביא ,ץ"נה ,"ןענורּב

 יִד טַאהעג ךָאנ טָאה . . . דיי רעיא רעד, ,5

 -סינָאלָאק יד .להי ,"ןענװַאד וצ רעטַײװ הזעה

 טימ ןטַײרטש ךעלעדמעז .ץ"רּת עשרַאװ ,ו ןט

 ,1922 ,םוקמוא ןוֿפ רעדיל ,לה ,"ןליוװ ןיא ןַא

 טשטַײטרַאֿפ יּת -- טייק- ,טייהרע-
 ךיא ןעוו, ;(18 ,טכ ,םירבד) 'ךלא יּבל תוררשּבי

 ."ןצרַאה ןַײמ ןופ יא רעד ןיא ןייג לעװ

 ,+- ןרָאּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טױָאּפשעגנַײא
 ןֿפױא ע'א סָאד, .גנאג רע'א .טלעג ע'א סָאד

 -רע- ."רעטקָאד םעד קעװַא ןעמ טיג ןגָאמ
 ,טייק- .טייה

 ,+- ןעניּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןענוּפשעגנײא
 יד .תומולח ןיא רעא .טניּפשעג-- :9פ
 ,גנולייצרעד רעד ןיא 'א ,ךעלטרעװסקלָאפ
 ,טייק-

 ,=- ןויּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טויּפשעגנַײא
 ןיא 'א ןענַײז ןגיוא ענַײמ ,, .קילּב רעיא ןַא

 -שזולד .מ ,"םורַא טייקיטכיצ ןוא טײקטַאז רעד

 .14 עווו 1964 ,רָאפ ,יקסוָאנ

 -בַײּשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טרעלכַײּפשעגנַײא
 -נוא ןיא רצואירעטרעװ רע'א רעד .+- ןרעל

 ,"ןעמָאטַא יד ןיא יא זיא עיגרענע יד, .ּבװ רעזד
 ײוװיטַאלער ןופ עירָאעט סנײטשנַײא .א ,טישז

 .טעט

 ,+- ןליּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טליּפשעגנַײא
 .עדנַאמָאקילָאּבטופ עיא יד .טרעצנָאק רעיא ןָא



 טע(י)ליּפשעגנַײא

 ,"םזיצילָאטַאק ןיא ןַא ןוֿפ טסּפױּפ ןרָאװעג;,

 ,טייקק .טייהרע- 9.  וצ 1965 ,זמט ,גי

 יּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)ליפשעגנַײא

 טגָאז רע ,רעיא ןַא זיא רע .,+- (ךיז) ןע(ט)ל
 -רַאה ןיא םיא ַײּב ךיז טוט סע סָאװ סיוא טינ

 -יוה ריא טימ ןעמאזוצ טגיוועג ךיז . . ., ."ןצ

 .מ ,"לּבַײל םענעטעמאס ןיא 'א ,טסורּב רעכ

 ענליװ ,לוּבלּב טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקביר

 ,טייק- .טייהרע- ,4

 -ניּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טבקעװניּפשעגנַײא
 ,"ץנעסערפעצ ,עיא רעטרעװ ָא; .לָאענ .ןּבעװ

 .ױדנַאל עשיז

 ,+- ןעניּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טניּפשעגנַײא
 יעטמַאל יד ןטכַײל סע .ןענוּפשעג- ;:פ
 ןלעה ןופ ןַײש ןיא ,טנירגראפ ךיז סעּפע ,ןר

 ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,ייא לּפענ

 ןעגנירּפשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנורּפשעגנַײא
 .ןשַאװ ןכָאנ לדיילק יא ןַא ,+-

 ןצירּפשנַײא רַאּפ ,יזַא -- טצירּפשעגנַײא

 .רעדיילק ע'א .ןגיוא יד ןיא סנּפָארט עיא .+-

 ייטש ריאמ ,"ןעניורק-רעדעצ ןיא 'א זיא דלָאג,

 .טייקק .טייהרע- 26 וו 1967 ,זמט ,רעק

 -ןערּפשגַײא רַאּפ ,ידַא -- טלקנערּפשעגנַײא
 טימ 'א ,טנַאװ עיורג א .רָאה ע'א ,+- ןעלק

 ןיא יא ,ןציטָאנ ענעֿפרָאװעצ , .ךעלעמילּב עיולּב

 ,7 ,1939 ,ַאֿפוי ,פנ ,"ןעלקיטרא ערעדנא

 ,+- ןקעושנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןקָארשעגנַײא
 רימ ןענַײז יא, .םינּפ 'א ןַא ,רעדניק ענע'א

 טנעקעג טינ ןיוש רימ ןּבָאה ,ןעװעג ןיוש

 ענליוו ,הרוּתה םויס רעד ,זמא ,ײןטכַארטרעּביא

 יו .,.'א ןוא טגרָאזַאּב קרַאטש זיא רע, ,8

 ידוּב .י ,"געט ןַײנ יד ןיא טנוה א יװ ,טגָאז עמ

 ,1892 ענליװ ,ןיּבעלח ליּבַײװ עַײארטיגַא ,ןהָאז

 ,טייק- ,טייהרעז

 ,+- ןֿפױרשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טפיױרשעגנַײא
 ןעמ טכוז; .ןישַאמ רעד ןופ לייט רעיא ןא

 -אמ רע'א רעד ןופ קורד ןקרַאטש םעד ךרוד

 ,1916 י"נ ,קיזיּפ ,עּפסַאק .ּבא ירד ,*, . . ןיש

 םַײּבב ,לה ,"טייק א ןיא יװ ןיילַא ךיז ןיא יא;

 ,טייקק .,טייהרע-  .ידנַאר

 ןּפמורשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טּפמורשעגנַײא
 ןַא טימ . . .ןַאמ רעטלַא ...ןַא; .+- (ךיז)

 ,'םי ןֿפױא םיסני ,ץרפ ,"םי רעד יװ ,םינּפ ן'א

 םוצ טקירד . .. רעגניפ עטרַאדעגסיױא ענַײז,

 סע, .לאומש ןוא ילע' ,שָאוהי ,"ןצראה ן'א

 ןענַײז סָאװ ןכַאז ענעלָאװ ןַארַאֿפ רעּבָא ןענַײז

 "יה ,ןָאסירעמ .י 'רד ,"לָאװ ןיא ןוֿפ טכַאמעג

 ,טייק- .ענעיג

 ןּפמורשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּפמורשעגנַײא
 ,גי ,ארקיו) יתֿברצי טשטַײטרַאפ בׂש .+- (ךיז)

 י'טולקוי טשטַײטרַאפ ללמ ."ןּפמורשג ןייא ,, ;(3

 -רַאפ בוש ."ןיּפמורשג ןיא, :(23 ,בכ ,ארקיו)

 ידע ."ןּפמורשג ןייא, --- 'רמחננ ךיוא טשטַײט

 ,"ןּבעג ךלימ ןלָאז ,'א ןענַײז סָאװ יד ,טסירּב

 ענעיא ,הֿברוח עטסיװ ַא םינּפ סָאד,, .אריו ,רוצ

 ַא ןיא ,סוממ ,"ןגיוא ענעלַאֿפעגנַײא ,ןקַאּב
 םינּפ סָאד ...טּברַאטש לּביילא .טַײציםרוטש

 רעד ןיא; .ןטכישענ יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,י'א זיא
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 ,עטלַא ןַא ןענַארַאפ זיא ... םָארק ... רעגנע

 ,'טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה .ש ,"ענעדִיי ענעיא

 שינעדנעלּברַאֿפ רעד ןגעקטנא 'א ייטש ךיא,

 טימ ..., .רעיײג רעד ,ָאּבמ ,"םענַאּבכמוא ןוֿפ

 ,?טנָאזירָאה םענע'א ןַא טימ ןוא ןורּכז ןצרוק א
 / .טלעװ ןוא דיא ,נירג

 ...ןפמורשג ןַײא ןראוו איזק -- ןר עוו יא

 שלש רוזחמ ,"םלוע םעד ןופ ןטינש רַאפ ינוא

 יייז םירעדעג יד, .א/הכק ,1713 טשמַא ,םילגר

 ,ןּברָאטשעג ױזַא זיא ןוא 'א ןרָאװ םיא ןענ

 -עגּפָא ,ןגיוצעגנַײא ,'א ןרעװ רימ, .חנ ,רוצ

 לָאמַא סָאװ ןרעװ רעמינּפ יד, .ץרפ ,יןסיוטש

 -לזמ' ,סַײװ ,"רענע'א ןוא רעָאלּב ,רערעטצניֿפ

 'א רדסּכ טרעװ ,טרָא יװ טקנוּפ ,טַײצ , ,יֿבוט

 ,17 ווו 1967 ,זמט ,טייצ ,"טריצודער ןוא -

 רעּפרעק א ןוֿפ יא -- טייקקה ,טייהרעי
 ,"ןעגנוניואו ןוא גרַאװנסע ןוֿפ יא, .טלעק ןיא

 יא לּבוי

 (ךיז) ןּבַײרשנַײא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירשעגנַײא

 .סעיצקַאסנַארט ענע'א .ךוּב א ןיא ענע'א ,4-

 פָא ןוֿפ ןטקנוּפ ענעיא .רֿבח רענע'א רעַײנ ַא

 ןיײא זיא ׂשעג .זַײרק א ןיא יא ,קעליֿפ ַא .ךַאמ

 .ד/זעק ,הניאצ ,ײ.,,ךלמ ׂשד ךוּב ןיא ןּבירשיג

 סע סָאװ ֿבוחרטש א ױזַא טניפעג עמ ַײס;

 -רע- .ג/בי ,מהש ,"םיסכנ תוירחַא 'א טייטש
 ,טייה

 זיא סָאװ סָאד .ן ,סָאד -- סטֿפירשעגנַײא
 ןופ טנעװ יד ןיא ,, ,טצירקעגנַײא ,ןּבירשעגנַײא
 יד ,װמ ,"ןיא עצרוק ןענוֿפעג רע טָאה לּפמעט

 .ךעלעטניפ עצרַאװש

 ןעקנערשנַײא רַאּפ ,ידַא -- טקנערשעגנַײא
 עיא .ןוצר רע'א .רעדיילק ענעלָאװ עיא .,+-

 ,טייק- ,ןטײהַײרֿפ

 ןהסיֿפּתנַײא רַאפ ,דַא -- טהסיֿפּתעגנַײא
 ,טייק- .רעצ ןיא יא .סעטַארג רעטניה יא ,4-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- פָארננַײא

 םורַא יא ןַא .יא ןפיט א ןכַאמ .ןּבָארגנַײא ןוֿפ

 ּפעק יד ןּבײהפױא -- גנ// ,גנוטסעֿפ רעד
 יא רעד ןופ

 ,ןַײא עװע(ינל- .ורט -- ןשווע(י)לּבַארננַײא
 ,ןרַאשפיונוצ ,ןרַאשנַײא .טעװע(ילּבַארגעג =

 -עגּפָא סָאד 'א .עילּבַארג א טימ ןעמענֿפױנוצ

 ןיא ךעלעדנייטש יד ןוא זָארגדליװ ענעטינש

 ,לגרעּב ןייא

 -ארגעגי- ,ןַײא לּב- .ורט -- ןעלּבַארגנַײא
 .ןעּפַארדנַײא ,ןצַארקנַײא .2 .ווֿפד וזד .1 .טלּב
 רעדָא סעּפע ןעלּבַארג םַײּב םינמיס ןזָאלרעּביא

 -עגנַײא לגענ עריא טימ טָאה ץַאק יד .ןצעמע

 םַײּב טנעה יד 'א .למינּפ סדניק םעד טלּבַארג

 ,טיױרּב ןּבַאל םעד יא .ןזַיײא רעקיטש ןּפעלש

 רע זיא גנורּפש ןייא טימ,--- ךיז טימ ךיוא

 רעד ןיא טלּבַארגעגנַײא ךיז ,טעּב ןֿפױא ןעװעג

 .ה ,ײּפָאק ןרעּביא ןגױצעגרעּבירַא יז ןוא עקעד

 ,ןייארַאֿפ ןטנַאקירּבַאֿפ רעקירטש ,בז ,רענגרעּב

 -רַאטש ַא ןּבָאה = ןּבעל ןיא ךיז יא* .1961 א"ב

 טײהרעטגנערטשעגנָא ;ןבעל וצ רעגַאּב ןק
 .שינע- .תונּכס ןעמוקַײּב (ןלעװ)

 ,ןּבָארגעג- ,ןַײא ּכָארג .ורט -- ןּבָארגנַײא

 ןּבָארגנַײא

 'א .ןטלַאהַאב(רַאֿפ) ןוא ןּבָארג .ןּבָארגרַאֿפ .1

 ךעלדנער ענעדלָאג טימ ּפָאט א יא .רצוא ןַא

 א יװ דמאז ןיא ּפָאק םעד 'א .דרע רעד ןיא

 'א ןסייהעג טָאה םולּבלעגניר, .לגיופסיורטש

 -עשרַאװ ןגעוו ןטנעמוקָאד יד טימ ןענַאקכלימ יד

 .""דרע רעד ןיא ףיט דנַאטשֿפױאיָאטעג רעװ

 .טאה 'נוא םיׂשרח לש ףּפָאט ןייא טמענ .- .;

 רּבדמּב ,וצנ ,"המַא קיּת ףלא ןּבארגיג ןַײא ןיא

 הלּבקּב ןּבָאה סערַאקנעש עשיליוּפ יד, .2 ,אכ

 א ןיא ןַײא טּבָארג עמ ןעװ ,שיא יּפֿמ שיא

 רעד רעטנוא עװעקדָאּפ עשידרעפ א קנעש

 ,ײױטַײז עלַא ןופ םירוּכיש ךיז ןעוואי --- לעװש

 ,1881 עשראװ ,הרוסמ טלעװ יד .שטַאגולד מ

 .ןצרַאה ןיא דוס םעד יא .גיֿפ

 םיגורה עלַא יא .ןַײז רּבקמ ,ןּבָארגַאּב .2
 לסיּב ַא .8 ,רֿבק-רעדורּב ןייא ןיא םָארגָאּפ ןוֿפ

 דרע יד יא .,ןּבַארגמורַא .ןּבָארגפױא ,ןּבָארג

 ,סעװַאנַאק עלַאמש 'א .ךעלמייּב עגנוי יד םורַא

 רעסַאװ סָאד ,ןטייּב יד םורַא סנּבָארג ,סעװניר

 ,ןּפַאזנַײא רעסעּב ךיז לָאז

 .עא ןרעמ ,לֿפָאטרַאק יד יא .ןצנַאלֿפנַײא 4

 עטוג יא .גיֿפ ,ןטרָאג ןיא ךעלעמייּב עגנוי יא

 רעד רַאֿפ קערש 'א .רעדניק יד ןיא תודימ

 ,טכַאמ

 .ןעקניזנַײא לָאז סע ןכַאמ .ןזָאלרעטנורַא .9
 ןטראה ןיא ןַײא ךיא ּבָארג , ,ןקעטשנַײרַא

 ,הלמ ,"ןעז וצ רעמ טשינרָאג םינּפ ןַײמ יורטש

 -עגנַײא ...רע טָאה ךָאנרעד, .קרָאירינ ןיא

 טָאה ,ןַײרַא עקַאּבאט רעד ןיא זָאנ יד ןּבָארג

 .42 ןט ,1868 ,מק ,"לָאמ עכעלטע ןסָאנעג

 -נאק =| לּביטש יסרעּבַײרש' ןיא . . . ךיא ףיול;

 ןוא טעּב ןַײז ףיוא ךימ ףרַאװ ,ןַײרַא ןרָאט

 ןשיק ןיא םינּפ עקידנעמַאלֿפ סָאד ןַײא ּבָארג

 םעד) ןגיוא יד יא .תונורכז ,ץרּפ ,"רעטיצ ןוא

 ,(הּפרח) השוּב רַאפ (ּפָאק

 יד, .ןערוננַײא .ןעילוטנַײרַא ,ןעילוטוצ .0

 -עּפעק יד ןּבָארגעגנַײא ןּבָאה ךעלעצעק עניילק
 טָאה יז, ."ךיוּב סצַאקיעמַאמ רעד ןיא ךעל

 יקַא סעטרֿבח רעד ןיא ּפָאק םעד ןּבָארגעגנַײא

 טימ, .1924 י"נ ,ו שג ,וָארַאטָאלַאז .ה ירד ,"לס

 "קעוַא ךיז ןרע) טָאה רעּפרעק ןיא טייקדימ ַא
 ּפָאק םעד ןּבָארגעגנַײא ,לּפערט א ףיוא טצעזעג

 ַא ןוֿפ ןַאמָאר ,ַאּפָא ,"טנעה עסיורג ענַײז ןיא

 ךיז ןוא ןשיק ןיא ּפָאק םעד 'א* .בנגידרעֿפ

 טינ ,ןריגאער טינ = (ןסיװ) ןעז טינ ןכַאמ

 ,ןריטסעטָארּפ

 שינעעשעג יד 'א .ןּברַאקנַײא ,ןצירקנַײא .

 איד ןּבאה איז 'נוא, .קיּבייא ףיוא ןורּכז ןיא

 א"י) (רדעֿפ רנייא טימ) ןּבארגיג ןַײא ןדיר

 יּפוק ןייא ףיוא ןירזַײא ןייא (לפירג םנייא טימ

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"םילשורי ןיא ליֿפאט ןירֿפ

 ןּבירשעג טסָאה וד זַא ּביילג ךיא, .גי9 ,1

 ּביל ךיז ןלָאז ןשטנעמ ץעזעג א רענייטש ףיוא

 טגלָאֿפעג טינ טָאה סָאד ,רעּבָא ליפ ךיא ;ןּבָאה

 ץרַאה ןיא טשינ סָאד זדנוא וטסטעה ,רענייק

 ,1925 ענליוו ,רעדיל ,טע ,ײןּבָארגעגנַײא

 יא .ןשרָאֿפכָאנ .קילּב ןטימ ןעמענכרוד .8
 לָאז םענעי זַא ןגיו א רַאּפ ַא ןצעמע ןיא

 ןיא סרעקוק יד יא ,טלַאק ,ךעלמייהמוא ןרעװ

 רעד ןיא ןגיוא עדייּב יא וטספרַאד, .דיומ רעד



 ךיז ןּבָארגנַײא

 מ ,"ץייװ יד ןקוקרעּביא . . . ןוא עלײשטַאֿפ
 .1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד

 .ריא .ןדנעװשרַאֿפ .ןעװעלכּתרַאֿפ .ןרילרַאֿפ .9

 ןדנ םעד יא .עזרעּב רעד ףיוא ןגעמרַאֿפ ַא יא
 ,ןגעיעג'דרעפ ףיוא

 יד יא .רנ .ןסַײררעטנורַא ,ןּבָארגרעטנוא ,0
 ,ןייארַאפ ןוֿפ רעציזרָאֿפ ןופ טעטירָאטױא

 -רעטנורַא .1 .וֿפד + -- ךיז ןּבַארגנײא
 -רעּבייא רעד רעטנוא ךיז ןקוררעטנורַא ,ןכירק

 -רַאֿפ ,ךיז ןטלַאהַאּברַאפ .דרע רעד ןופ ךַאלפ

 רעקנוּב ַא ןיא ךיז יא .דרע רעד ןיא ךיז ןקעטש

 ןיא ךיז יא .ןעניֿפעג ןענעק טינ לָאז רענייק

 ןַײרַא ןעמוק רעגרהסיוא יד; .רֿבק ןקידעּבעל ַא

 טּבָארג ,ןעק סע רָאנ רעװ ןוא ,טָאטש רעד ןיא

 ,חוּכיו רעד' ,לֵא ,"טָארק א יװ ןַײא ךיז

 יד ןיא יא ךיז .23 ,ךיז ןּבָארגרעטנוא ווזד .2
 ןיא 'א ךיז .ףירגנָא ןפיוא ןטרַאװ ןוא סעּפָאקָא

 -רַאֿפ יז ןוא טָאטש רעד םורַא ןעײשנַארט יד

 בּב ,ןּבָארגנַײא וזד .9 .אנוׂש ןגעק ןקידייט
 ןיא ,טעּב רעמערַאװ רעד ןיא ךיז 'א .5

 ,לטנַאמ ןיא ךיז יא .ןשיק

 .סעפע ןיא רעדָא ןצעמע ןיא ןסענַײא ךיז 4
 ,סעּפע רעדָא ןצעמע ןשרָאֿפכרוד ,ןעמענכרוד

 -יזח) םינּפ סנצעמע ןיא לגענ יד טימ 'א ךיז

 ...ךיז טָאה טײקנַארק ריא, .(ףוצרּפ ןשיר

 ןגנוי ריא ןיא ןּבָארגעגנַײא רעפיט ןוא רעפיט

 ,עטּבעילרעפ עטנַאקעּבנוא יד ,להי ,"רעּפרעק

 ריא טנעקרעד טָאה יז ןעװש .1901 עשרַאװ

 ןּבָארגעגנַײא הרוצ ריא ןיא ךיז טָאה ,תועט
 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"רעצ רעקידתועינצ ,רעפיט ַא

 -ייװ ַא רַאֿפ סָאװ, .1916 ןיװ ,. ..ךעלַאכערטש

 רימ סָאװ ןדעי טימ ןַײא ךיז טּבָארג'ס גָאט

 ,דנַאלמײיה ןַײמ ןוֿפ ,רעגניז לעדנעמ ,"ןרילרַאֿפ

 -וצנַײא טַאהעג טינ טַײצ ןייק ךָאנ, .1919 ןיוו

 ,"םישזער ןוֿפ קאלשרעטנוא םעד ןיא ךיז ןּבָארג

 א סעּפע, .רעקיאַאזָארפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ב

 ןּבָארגעגנַײא םיא ךיז טָאה הֿבשחמ עלעקנוט

 'א ךיז .'עלהשמי ,יקצינטישז .ל .ה ,"םינּפ ןיא

 טײהרעטרעקױהעגנַײאא .ןגיוא יד טימ
 טימ ןַײא ךיז טּבָארג ,רעטיצ ַא לגנִיי סָאד טוט

 םַײּב ,גרעּב ,"רודיס ןיא רעפיט ןגיוא יד

 ,.} רעפעינד

 רעֿפײא טימ ,סַײלֿפ טימ ןּבעגּפָא ךיז .ס
 -ןקָאד קאּפ םעד ןיא יא ךיז .(ןצעמע) סעּפע וצ

 ,םירפס יד ןיא ןּבעל ןוא ּבַײל טימ יא ךיז .ןטנעמ

 ןּבָאה סָאװ ןטנעמַאמ, -- שינע- ,ץכע-
 "ראש א טימ המשנ ןַײמ ןיא ןּבָארגעגנַײא ךיז

 .ירע-  .לה ,ייא רעֿפ

 ,911 ,ןע(ױדַארגרעּביא + -- ןע(י)דָארגנַײא

 -ַארג(עג)י- ,ןַײא ריד- .וורט -- ןרידארגנייא
 ,עלאקס ַא ןלעטשנַײא .ןדַארג ןלעטשנַײא .,טריד

 ,21/ .תוגרדמ ַײרד ףיוא ןעגנורעדָאֿפ יד יא

 -ארג(עג)- ,ןַײא ריוו- .חרט -- ןליווַארהנײא
 ַא טימ ןצַארנַײא ,ןדַײנשנַײא ,ןצירקנַײא .טריוװ

 א 'א .עא לַאטעמ (ףיוא) ןיא רישכמ ןפרַאש

 עטַאד יד 'א .ןָאילַאדעמ א ןיא עינאװעשטניװ

 ריא ּביוא, .גניר (ןיא) ןֿפױא הנותח רעד ןופ

 יָאנ רעַײא ילֹּכ ענרעזעלג א ןיא יא . . . טליוו

 ןַאד .,סקַאװ טימ ילּכ יד . . . ריא טקעדַאּב ,ןעמ
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 יַאנ רעַײא סיוא סקַאװ םעד ןיא ריא טדַײנש

 ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײפ .ס ,*...ןעמ

 ןרָאװעג טריװַארגעגנַײא רימ זיא קערש רעד,

 ןאפ ,1890 י"נ ,דנַײרפנעשנעמ רעד ,"טנילה ויּב

 -ארנג-- .יא (עפיט) ענייש א -- גנ- 3

 א םיא טָאה טנעדיזערּפ רעד, .ידַא -- טריוו

 ןצנַאגניא ןוא ןעמָאנ ןיא טימ ןעקנַאשעג לרעגייז

 .טייהרע- .יןכש רעדנילּב ןַײמ' ,הלמ ,"דלָאג
 ,טייק-

 ,טעזַארגעגי- ,ןַײא עז- .ורט -- ןעזַארנניײא

 .ןזיוה יד יא .ןקידורּבנַײא .לס

 -עג'-- ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעװעטַארגנַײא
 :ךױא .ןעוועטַארק-= :99 .טעװעטַארג
 -נַײרַא ,ןדימשנַײא .1 .ן(ענ)עטַארנ-
 רעטצנעֿפ יד 'א .סעטַארג ןעיוּבנַײא ,ןלעטש

 רעטניה ןצעזנַײא ,2 .קנַאּב ,הסיֿפּת (ןיא) ןוֿפ

 -רַאֿפ יד 'א .הסיֿפּת ןיא ןרַאּפשרַאפ ,סעטַארג

 ,סרעכערּב

 ,וּב ,ןעשטַארגסױא וזז -- ןעשטַארגנַײא

8, 

 ,טמַארגעג'- ,ןַײא םארג .וורט -- ןעמַארננײא
 "גנוסירגַאב יד 'א .ןעמַארג ןיא ןקירדסיוא

 טמַארג עמ זַא, .גנורעלקרעד-עּביל ַא יא .עדער
 ןייק טינ םעד ןוֿפ ךָאנ טרעװ ,עזָארּפ ןַײא
 ,208 ,ןעמַארגסיױא לגרֿפ ."עיזעָאּפ

 ,*- ןעוועקנארגסיוא ווזד -- ןעוועקנַארגגײא
8, 

 ,טע(יזורגעג'- ,ןַײא עז -- ןע(י)זורגנַײא
 נָא .ןדָאלנַײא ,1 -- װרט .ןענעזורג-- 9
 יא .ןקַאּפנָא .ןקַאּפנַײא ןוא ןּפוטשנַײרַא .ןדָאל
 ףיוא ןטַאדלָאס יד 'א .ןָאגַאװ ןיא האוֿבּת יד

 .חװד +- ,ןענזורגנַײא חזד ,2 .,ףיש רעד
 ,טנורג ןיא ןקעטש ןּבַײלּב ,ןעקניזנַײא -- ווטוא

 .שינע(י)ז .ךיז טימ ךיוא .עטָאלּב ןיא יא

 ,טענזורגעג -+ ,ןַײא ענ- .ורט -- ןענזורגנַײא
 קַאּפ םעד ףַײטש יא .ןדניּברַאֿפ ,ןדניּבנַײא .1
 . .קירטש עקיד טימ עזילַאװ יד יא .טנַאװעגטעּב
 ,+- ןענזירגנַײא ווזד .2

 ,טיורגעג-- ,ןַײא יורג .ורט -- ןעיורגניײא
 ,ּברַאֿפ רעיורג טימ ןּברַאֿפנַײא ,ןלָאמנַײא ,1
 ,לָאענ .2 ,טנורגרעטניה םעד 'א .טנעװ יד יא
 ,ןרילָאק עטְלֹוּב ןָא ,יורג ןרעװ לָאז סע ןקריוו
 ןיא ןּבַײרשַאב ,ןרעדליש .טנאסערעטניאמוא

 סָאד 'א .רענעט עקידהרוחש-הרמ ךיוא ,עיורג
 טימ .ןַאמָאר ןופ ןטלַאטשעג עלַא 'א .,ןּבעל

 .23 -- ךיז

 -עגי- ,ןַײא עוועט- .ורט -- ןעוועטנורננַײא
 -גימיא יד יא .ןעלצרַאװנַײא .1 .טעװעטנורג
 ןיא ףרָאד ןוֿפ םירעיוּפ יד יא .דרע ףיוא ןטנַאר
 - ,ּפולס ַא יא .ןקיטסעֿפנַײא .2 .עירטסודניא רעד
 ךיז 'א -- ךיז טימ .ףיש ןופ רעקנַא םעד 'א

 ,דנַאל םעַײנ םעד ןיא

 -ורג(עג)י- ,ןַײא ריּפ- .װחרט -- ןריּפורננַײא
 'א .ןרדסנילא ,סעּפורג ןיא ןלייטנַילא ,1 .טריפ

 ,סרעלטרַאּפס יד יא ,ןטייהנייא ערעדנוזַאּב ןיא

 ,ןסילשנַײא .2 ,לגײֿפ םינימ ענעדײשרַאֿפ יא
 .עפורג ַא ןיא סעּפע רעדָא ןצעמע ןעמעננַײרַא

 ןוֿפ סעקטַאלַאּפ יד ןיא רעדניק ערעגנִיי יד יא

 ןלירגנַײא

 טריפורג-- .גנ/ .ךיז טימ .ערעטלע יד

 ,טייק- ,טייהרע- .רעדניק עיא .ידַא --

 .טלּבירגעג-- ,ןַײא לּב- .ורט -- ןעלּפירגנַײא
 רעד ןיא ךעלּבירג עפיט ןייק טינ ,עניילק ןכַאמ

 עטרעקַאענֿפױא יד 'א .עא גייט ,טנעמעצ ,דרע
 -עקרעגוא ךעלעּבירג יד ןיא ןגײלנַײרַא ןוא ןטייּב

 רעקיטש עטרעגלעװעגסיוא יד יא .ךעלדנרעק

 ןקַאּב יד 'א .ןעלדנַאמ ןקעטשנַײרַא ןוא גייט

 ינַײא ,1 :ךיוא -- ךיז טימ .ןעלכיימש םִַײּב
 ןעלּבירג רעניה יד .ןעיארנַײא ךיז .ךיז ןערונ

 ןעשטקָאװק ןוא דרע רעד ןיא ןַײא ךיז

 ןינע ןַא ןיא ךיז יא .ןשרָאֿפכָאנ הדמתה טימ .2
 -עמע ןיא ךיז יא .תמא םעד ןייגרעד ןלעװ ןוא

 "רַאֿפ םעד ןיא ךיז יא; .םיקסע עטַאװירּפ סנצ

 -שנ רענעגייא רעד ןופ סּבעװניּפש ןטרעטנָאלּפ

 .שינע-ה .טישז ,"המ
 ,ע(יז- .חרט -- ןעשזירג- ,ןעי)זיוגנַײא

 .טעשזירגעג'-+- ,טע(יקירגעגי* :ןַײא עשזי

 טימ ןסעסיוא ,ןסַײּבנַײא ,ןעשזירג לסיּב ַא .1
 ,ןֿפרַאװקעװַא ןוא לּפע ןַא 'א .ןייצ (עֿפרַאש)

 ןָא ןֿפערט ייז סָאװ ץלַא ןַײא ןעשזירג זַײמ

 טימ ,דייר עקידרדסּכ טימ .ןעגנ .ןעדַאי .2
 יא .ןגַײצרעּביא ןלעװ ןעלטימ עקידנרעטַאמרַאפ

 'א .הפסוה א ןּבעג לָאז רֶע ,סָאּבעלַאּב םעד

 -ייא ןֿפױא ןּבַײרשרעּביא לָאז רֶע רעװש םעד

 ךָאל א ןצעמע 'א .ןטֿפעשעג יד ןעמָאנ סמעד

 ןיא ןצעמע ךיז 'א-- ךיז טימ ,ןצרַאה ןיא
 .שינע- .ןרָאי יד ןייגרעד ןוא רענייּב יד

 ,טענזירגעג = ,ןַײא ענז- .וורט --- ןענזירגנַײא
 יד 'א .ןריזחנַײא ,ןרימשנַײא .ןקידורּבנַײא .1
 ךיוא .2 .רעזעלג עלַא יא .ןזיוה יד ,עטָאּפַאק
 ּפָאטנַײרַא .ןעקניזנַײא (לָאז סע ןכַאמ) .װטוא

 ,(קישטַאװק ,טכידעג זיא סָאװ סעּפע ןיא) ןעשט
 רעּביא זיּב תוֿבוח ןיא יא .גיֿפ ,ּפמוז א ןיא יא
 .ןרעיוא יד

 -רַאֿפ ףוס םוצ יז טָאה עמ, -- ךיז טימ

 יז טָאה טרָאד ןוא ,ּבורג רעֿפיט ַא ןיא ןּבירט

 יַאילק ,סוממ ,"עטָאלּב ןיא טענזירגעגנַײא ךיז

 .עשט

 ,209 ,וּב ,ןעלזײרגסיוא +- -- ןעלזַײרגנַײא
 .שינע-
 ,טיירגעג-- ,ןַײא טיירג .ורט -- ןטיירגניײא

 - ,ןגײלקעװַא .ןטיירגרַאֿפ ,ןטײרגנָא .ןֿפַאשנַײא .1
 ןוא לֿפָאטרַאק יא .רעטעּפש ףיוא ןגרָאזרַאֿפ

 גונעג 'א ,ןטיירגוצ .2 .רעטניװ ףיוא ץלָאה
 ,החמׂש רעד (ראפ) וצ הקשמ

 .שינע- .גנ- .ףןיז טימ

 טֿפַײרגעג- ,ןַײא ףַײרג .ורט -- ןֿפיײירננַײא
 ,ןעמענמורא .ןרעמַאלקנַײא .1 .(?ןֿפירגעג י-)
 טנעה עדייּב טימ רענגעק םעד יא .ןסילשנַײא

 ,ןשרַאמ ףסוי .ןגילקעװַא םיא ןוא זדלאה םורַא

 --'א טשטַײטרַאפ ,ד"לקּת אדרויפ ,רענל ךונח

 ,ןײטשרַאֿפ ,2 ."ןסַאֿפ ןַײא ,ןרידנעהערּפַא;
 ,עּבאגֿפױא ערעװש א יא .ןסַײּבנַײא .ןַײז גיׂשמ

 ,+- ןֿפַײרגנָא וזד .8 .איגוס ַא

 ,מַא .טלירגעג'-- ,ןַײא לירג .וורט --- ןלירננַײא

 יא ְןַא ףיוא ןטַארּבנַײא .=:2: {ס םז1 |

 "קנַארֿפ יד 'א .שיילֿפ סָאד יא .רישכמ םענרעז

 .סרעטרופ



 ןרימירגנַײא

 -ירג(עג)י- ,ןַײא רימ- .ורט -- ןרימירננַײא
 ,םירג ןרימשנַײא ,ןגײלֿפױרַא .1 .טרימ
 ,גנולעטשרָאֿפ רעד וצ םינּפ'ס יא .(עקנימש

 ,ןטסירָאכ עלַא 'א .לָאצ ַא ןרימירג(רַאֿפ .2

 ןרעדנע ךיז .ןריקסַאמ ךיז .גי9 .8 .ןטסיטַאטס
 -רַאֿפ ךיז .(ןצעמע ,סעּפע וצ גנואיצַאּב ןיא)

 זַא טרימירגעגנַײא יוזַא ךיז טָאה רע, ,ןלעטש

 נָא רימ רע טָאה סעּפע ,טינ םיא ןעקרעד ךיא

 יַאי ןצנַאג א ןופ עלַאר יד ןליּפש וצ ןּביוהעג

 ."םַאד-עּבעט

 ,שינע- .ץכע- .גנ- .ךיז טימ

 .טעדנירגעג'- ,ןַײא דנירג .ורט -- ןדנירתניײא
 "גַײא .ןֿפוא ןרעכיז ,ןטסעֿפ א ףיוא ןלעטשנַײא
 ץַאלּפ אזַא ןַײז ףרַאד דנַאל עַײנ סָאד, .ןעלצרַאװ

 רעדירּב עקידענעג ערעזדנוא ןלָאז ןטרַאד סָאװ

 יןטנַארגימע עַײנ יד ןענדרָאנַײא ןוא יא ןענעק

 "ראװ ,"קינדנו ענ; רעד ,דדונה ,ןיקװילס .ש .ח

 ,ג"נרּת עש

 ,טנירגעג'- ,ןַײא ןירג .װרט -- ןענירגנַײא
 -רַאֿפנַײא ,ןלָאמנַײא .ןירג לסיּב ַא ןכַאמ .לָאענ
 זיוה ןרַאפ ץַאלּפ םעד יא .ּברַאפ רענירג טימ ןּב

 "יא ידע -- ךיז טימ .זָארג לסיּב א טימ

 -קירטַאּפ עס םוצ ןַײא עלַא ךיז ןענירג עשיר

 ,(י"נ) דייר ,ײדַארַאּפ

 ,ןֿפַײרגנַײא ןוֿפ טקַא .ז ,רעד -- ףירגנַײא
 ,ןעגנול יד ןיא יא .סעּפע ןיא גנירדנַײרַא .רירנָא

 ... דלוש קינײװ טינע .עירָאעט רעַײנ א ןיא יא
 וצ ןרירעּפָא עכלעוו ,םיריוטקָאד יד ךיוא ןגָארט

 ...ןלייט-סטכעלשעג יד ןיא יא רעדעי לַײװ .טֿפָא

 ,זעגֿפ ,יןדָאש ןעגנערּב ןעק ןסנירעניװעג ַײּב)

 ,15 אנ ,1931 ענליוו

 -ערגעג'- ,ןַײא ץענ- .װחרט -- ןצענערגנַײא
 טיול ןלייטנַײא .ןצענערג ןלעטשנַײא ,1 .טצענ

 ןשיװצ דנַאלסמענייק סַאּפ םעד יא .ןצענערג

 דרע עטריזיװקער יד 'א .תוכולמ עשינכש יד

 םורַא) ץענערג א ןכַאמ .2 .םירעיוּפ יד ןשיװצ

 -הזע םעד יא .ץענערג ַא ןעמיטשַאּב .(םורא ןוא

 -ַאהנַײא .ןּפמורשנַײא .ןרענעלקרַאֿפ ,8 .סַאּפ
 -ײצילָאּפ ןופ טכַאמ יד יא .ןצענערגַאּב .ןעוועמ

 ןוֿפ רעציזרָאֿפ ןופ ןטכַאמלופ יד יא .עטמאַאּב

 .תוואּת יד 'א .ןײארַאֿפ

 טייג רעסנעפס,---גנ/6 .ךיז טימ ךיוא

 -שטנעמ םעד ןוֿפ יא רעד ןיא טַײװ ױזַא טינ

 עטשרע ,רעסנעּפס ,זּביא ןָאסירעמ ,"ןסיוװ ןכעל

 ןּפיצנירפ

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קידעמג'ַָאדנייא
 ,טייקי- .עיגילער עיא ןַא .עמגָאד

 -עגי+ ,ןַײא ןוי .ורט -- ןענ(ע)װַאדנײא
 יןענ(ע)װַאד סָאד לָאמ ךס ַא ןלענקנַײא .טנװַאד

 רעד .תוליפּת יד ןגָאז טוג ןענעק לָאז עמ זַא

 רעדניק יד טימ טנ(ע)װַאדעגנַײא טָאה דמלמ

 . .תירחש ןצנַאג םעד

 סיורג טימ תוליֿפּת ןגָאז .1 -- ךיז טימ
 .סרעדנַא סעּפע ןּבָאה ןעניז ןיא טינ ןוא הנווּכ

 "עג טינ טָאה רע זַא ,טנװַאדעגנַײא ױזַא ךיז,

 ןרעװ .2 ."םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ טרעה
 רעּבָא ךיז רע טָאה, .רוּביצ-חילש רעטינעג א

 זַא יױזַא טנװַאדעגנַײא רעמ ץלא רעטַײװ סָאװ

 ןעמענסיוא טנעקעג םעדכָאנ ןיוש טָאה רע
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 ,"ץכעגָאז רעקיצרַאה ןוא הליֿפּת ןַײז טימ ךיוא
 ,9 אוו 1962 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש

 .עזָאד ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידא -- קיזָאדניײא
 .ןעלסּפַאק עיא

 -ַאד(עג)-- ,ןַײא ריט- ,חרט -- ןױיטאדניײא

 עלעיציפָא ףיוא עטַאד יד ןּבַײרשרַאֿפ .1 ,טריט
 -ןַײא ,2 .טסָאּפ ענעמוקעגנָא יד יא .ןריּפַאּפ
 -קודָארּפ יד יא .ןענימרעט עכעלטקניּפ ןלעטש

 ,רָאי ןקיֿפױל ןֿפױא עיצ

 ,טעּבלָאדעג-- ,ןַײא עּב- .וורט -- ןעּבלָאדנַײא
 א טימ ךָאל ַא ןכַאמ .ןרעױּבנַײא ,1 .לס
 -נַײא ,ןּפַאלקנַײא .2 ,רעטערּב יד יא .(ע)טָאלד
 ,ןרזחנַײא ,ןלענקנַײא .גיֿפ .סעּפע ןיא ןרעמַאה
 -לָאדעגנַיײא תוחומ ערעזדנוא ןיא . . . ךיז טָאה;
 טלָאװ תונויזּב טימ שטעּפ ןָא זַא ,הרֿבס יד טעּב
 ,ליי ,"טַאהעג טינ םויק ןייק ןןענרעל סָאד} רָאג

 טימ .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ טױט טינ

 ,שינע- .ךיז

 ,טּפמַאדעג'- ,ןַײא ּפמ- .ורט -- ןּפמַאדנַײא
 .ףמַאד טימ ןעמענכרוד .1 .ןֿפמַאד-- 9
  שעװ 'א .ןקינייר םַײּב םישוּבלמ ענעלָאװ יא
 ףיוא ןגייּב ייז ןוא ךעלגנערד יא .ןסערּפ ןרַאֿפ
 -עגוצ א ןיא לכאמ ַא ןכָאקנַײא .2 .סעהוד
 .עזַארז א 'א .ערַאּפ ןיא ןכָאק ,ילּכ רעטכַאמ
 ,שיגע .ץכעע .ךיז טימ

 ,טסָאדעג-- ,ןַײא סָאד .חרט -- ןֿפָאדנַײא
 עלַא ןיא האֹוצ ןזָאלסױרַא רַאֿפ היקנ-ןושל .1
 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב ,2 ,ןטַײטַאּב
 ,טעּברַא יד 'א ,(ָאיעּפ ןוא קיסַאּפש) ןעגנואוט
 ,ךיז טימ

 .ןעשטּפָאטנַײא +- .2ל -- ןעשטּפָאדנַײא

 ,=- ןעשטוקרעדנַײא ווזד -- ןעשטוקַאדנַײא

 װטוא ,טּברַאדעג- ,ןַײא ּברַאד -- ןברַאדנַײא
 ,ןקורט קרַאטש ןרעװ .טײקשירֿפ יד ןרילרַאֿפ --

 -- װרט .'א ןוא ןרַאדנַײא .ץעוװוינ ןיא ןייג

 ,ןלעֿפ יא .ןענעקירטנַײא

 :89 .טרַאדעג-- ,ןַײא רַאד -- ןרַאדנײא

 ,יא .רַאד ,רעגָאמ ןרעװ .1 -- וטוא .ןרעד =
 ןמונג ןמ טה ךאנ רעד; .ןייּב ןוא טיוה ןרעו

 נוא םידוהי ןוֿפ יטצלע ילַא ןַײרַא יסיפּת ןיא
 ׂשע זיּב ןטַײצ ליפ קוצמבו רוצמּב ןעווג ןינעז

 יד ףיוא טיוה רעייז ןראוו טרַאדג ןַײא זיא

 רעטָאֿפ ,רע לָאז יא :הללק .א/ג ,יש ,"רנייּב

 !למיה ןיא

 סָאד .ןסקַאװ ןרעהֿפױא ,טנקירטעצ ןרעװ .2
 -ןַײא ןיוש טָאה ןָאזַאװ רעד .ןַיײא טרַאד למייּב

 ,טרַאדעג

 -סיוא ןוֿפ טשטיינקעג ןרעװ ,ןּפמורשנַײא ,9
 טוט ּבַײל ןַײמ ןוֿפ טיוה יד, .טייקטנקירטעג
 ןַא ןופ ץיה ןופ יװ ךַײלג ,ןרעטיצ רימ ףיוא

 -והו אנליװ ,1בל ירשי ,י'א טיוה יד טוט ןוויוא

 | ,א/דכ ,ט"צקּת אנדָאר

 -ַאּבמוא ןרעװ ,טֿפַארקסנּבעל יד ןרילרַאֿפ .4
 רֿפ, .טרַאדעגנַײא םיא טָאה טנַאה יד .ךעלגעוו

 ,"...ןירעד ןַײא םיא טלעז דנַאה ןַײז רָאװ

 .ב/הֹּפ ,1743 טשמַא ,ןופיסוי

 -רַאֿפ ןצנַאגניא .רעּפַאנק ,רעקינייװ ןרעװ .9
 ןופ ןלַאװק יד .ןריטסיסקע טינ רעמ ,ןדניווש

 ןענכודנַײא

 רטפנ זיא ףסוי זד העשּב, ,ןַײא ןרַאד הסנרּפ

 תונייעמ יד ןרָאװיג טרַאדיג ןַײא ןנַײז ןרָאװיג

 ינואע ,ד/אמ ,םירֿבד ,!צנ ,"המכחה תורוקמו

 ,מהס ,"טרד ןַײא רדוא טרירפ רֿפ רסװ זד

 ,19 ,ו ,ֿבויא

 .ןענעקירטנַײא .(רע)רַאד ןכַאמ .1 -- װרט
 'א .ןקישקעװַא ןרַאֿפ טשרואו יא .,ןעיצנַײא

 -ץטָאּבעג ןייק טינ ןיא , .סערַאכוס ןכַאמ ,טיורּב

 -ןיײא יװ ןסע וצ רעטניזעג ליֿפ זיא תינעּת םענ

 ,בז ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"סעקשיק יד ךיז ןרָאדוצ

 (כרַא) ,2 ,1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש רעשידוי רעד
 ןטסיװ רפ ליװ ךיא, .ןדנעלרַאֿפ ,ןעגנערּבמוא
 ,םיכלמ 'נוא םירׂש איד רמולּכ ,. . . גרעּב איד

 איז וצ איד רמולּכ ,טכטַײרק ריא לֵא 'נוא
 ,מהס ,"ןרַאד ןַײא ךיא ליװ איד ןַײז טפעהיּב

 ,16 ,במ ,היעשי |

 טמוק סע זַא, -- שינע- .גנוי .ךיז טימ

 .סיוא ןַא ךַײא ףיוא לָאז ןעמוק ,רעטניװ רעד

 ,"שינעּפמורשנַײא ןַא טימ ,יא ןא טימ שינעּפַאכ |

 .שטנעמ רערַאד א :ךיוא .וו דירַאי םענוֿפ ,עש

 ,ןַײא רּבד .װחרט ןןרעּבַאד .. .| -- ןרּפדנַײא
 ןטלעטשרַאֿפ ןיא טצינעג) ןדיירנַײא .טרּבדעגי*

 'א (גנולעטש רעויטַאגענ ַא טימ רעדָא ןושל

 -סיוא לָאז רע לרע םעד 'א .ךיוּב ןיא דניק ַא

 ?ריד טרּבדעגנַײא רענעי טָאה סָאװ, .ןגָאז

 -ֿבח רעסואימ רעייז ןוֿפ רענייא ןרעװ טסלָאז

 ,קנערק א ךיז 'א -- ךיז טימ ךיוא ."?הר

 .חטוא ן . . ןעקייוד . . .} -- ךיז ןעקבדנַײא
 -נערּבנַײרַא .טעקֿבדעג- ךיז ,ןַײא ךיז עקֿבד

 ,זַאטסקע ,תוקֿבד ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא ךיז ןעג

 ןיא ךיז 'א .דחא םעד ןזָאלסיױא םִַײּב יװ ךיז יא

 .שינע- .ןצכעריפ סניּבר םעד ןלייצרעד (םִַײּב)

 ,ןַײא רֿבד .װרט ןןרעװעד ...} -- ןרֿבדנַײא
 ,ךַאװש ,רַאד ןכַאמ .ןערָאמנַײא ,.1 .טרֿבדעג =
 -ױטשּפָא ןכַאמ .2 .ענעגנַאֿפעג יד 'א .קנַארק
 רעמ ךָאנ טָאה שדקה רעד, .קידלקע ,קידנס

 ."סרעּפעלש עטקיזַײלרַאפ יד טרֿבדעגנַײא

 ןַײא עב .ורט -- ןעּביוד- ,ןעּבודנַײא
 .ןעּבלָאדנַײא ווזד .1 .טעביוד- ,טעּבודעג י-*

 ,ןרּבדנַײא ווזד .2

 .טלדודעג-- ,ןַײא לד .ורט -- ןעלדודנַײא
 -הֿפינח) עסיז ךס ַא טימ ןרַאננַײא ,ןדערנַײא

 רי א טָאה רע; .ןגָאװצ עטוג 'א ,דייר (עקיד

 טימ ןּבָאה הנותח טעװ רע זַא טלדודעגנַײא

 | ."ריא

 .וטוא {. . . ןעקוַאד . ..} -- ךיז ןאקוודניײא
 רדסּכ ןַײז .טאקוודעג-- ךיז ,ןַײא ךיז אקווד

 רעדָא ןָאט ,רעױּפַאק-השמ ַא ,קינסיעכהלדוצ ַא

 יּפָא ףיוא ,קידלכׂש זיאס יװ טרעקרַאֿפ ןדייר

 עמ זא טאקװדעגנַײא ױזַא ךיז טסָאה, ,ןָאטוצ

 ."םענעסקַאװרעד א וצ יװ ריד וצ ןדער טינ ןעק

 ,ןַײא ןכוד .וורט ןןענעכוד . . .} -- ןענכודנַײא

 -נַײא :רַאֿפ ּברעװ:םוקמּב .ָאיעּפ .טנכודעג י-

 .עא ןרַאננַײא ,ןשטנעּבנַײא ,ןשטניוװנַײא ,ןדער

 "יואועגוצ ךיז -- ךיז טימ .ץירפ םעד יא

 ענדָאמ ןעװעג רימ זיא'ס; .ןענכוד םוצ ןענ

 ךיא .ןענכוד ןוא םלוע ןרַאֿפ ןלעטשקעװַא ךיז

 ."טנכודעגנַײא רעּבָא ךיז ּבָאה



 ןעּבלודנַײא

 ,ןעּבלָאדנַײא +- -- ןעּבלודנַײא

 ;85 ,ט(עודלודעג- ,ןַײא דלוד -- ןדלודנַײא
 ַא טימ ןעמענֿפױא -- װזוקא .ןקידלוד--
 לָארטנָאק םעד קידנרילרַאֿפ טינ ,טימעג ןקיאור

 עמ ןכַאמ -- װרט .עריעגּפ א יא .ךיז רעּביא

 ןענרעל םַײּב רעדניק יד 'א .קידלודעג ןַײז לָאז

 ,םנוקי- .ןענעכער

 .טלודעג-- ,ןַײא לוד .חרט -- ןלודנַײא
 וצ טימ ןעלמוטעצ ןוא ןדערנַײא קרַאטש .1
 .תוחטבה עשלַאֿפ ןּבעג טימ ,סטוג ךס א ןגָאז

 "וצ ,קידָאּפס א םענעי יא .םלוג-םלוע םעד יא

 "ניק יד .ןעלמוטנַײא .2 .תועֿבגו םירה ןגָאז
 .שינע- .ךי ז טימ .ּפָאק םעד ןַײא ןלוד רעד

 .קינָאזרעפטירד ,װטוא .1 -- ןרענודנייא
 ןרעמַאהנַײרַא .ורט .2 ,ןַאט רענוד ַא לָאמַאטימ
 .ןעגנוזָאל יד יא .דייר עקידרענוד טימ ּפָאק ןיא

 סָאװ .1 .לָאענ .ידַא ןקירָאד .. .ן -- קירודנייא
 .רוד ןייא (ּבילוצ) רַאפ רעדָא תעּב רָאנ זיא

 ערעדנַא טימ זיא סָאװ ,2  .,גנוגעװַאּב עיא ןַא

 ,סרעפמעק עיא .רוד ןּבלעז םענוֿפ

 .לס .טערודעג-- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערודנײא

 ,ךי ז טימ .ןרַאננַײא ווזד ,2 .,ןלודנַײא ווזד .1
 ,שינעי

 ,טעשודעג-- ,ןַײא עש- .װרט -- ןעשודנײא
 .שיילפ 'א .ןֿפמעדנַײא .1 .ןעשוט;-+ 9
 ,ןקיאורנַײא .לס ,0 ,ןקיטשנַײא .ןקיטשרעד .2
 ךס א טימ ןגײלמורַא .לס ,4 .קיטייװ םעד יא
 ןיא טעשודעגנַײא יז טָאה עמַאמ יד, .,ןכַאז

 .ד"בשּת ה"ר ,קיא ,ןילּבמעד .ּב ,"טנַאװעגטעּב

 ,םוֿפרַאּפ טימ ןּפַאזנָא רעדָא ןצירּפשַאּב .לס .9
 ןכַאז יד 'א .ןשטעווקנַײא .0 .עלעכיטזָאנ א יִא
 .ץכע- .ךיז טימ .עזילַאװ רעד ןיא

 ,שינע-

 יישזדעגי- ,ןַײא עמ- .וטוא -- ןעמישזדנײא

 א ןיא ןעמוקנַײרא .ןעלמירדנַײא .ררװ .טעמ

 טָאה טנוה רעד, .טייקירעפעלש ןופ דנַאטשוצ

 ,(שומ) דייר ,"טעמישזדעגנַײא ץיה רעד ןופ

 ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קידרוּפידנייא
 ןגעװ) קנאדעג ןשיטַאמגַאד ןייא ןופ ,חסונ

 ,תונעט עיא .(עא ןּבַײרש ,ןדייר

 -עג-- ,ןַײא עוועק- .ורט -- ןעוװעקטידנייא
 עניילק == סעקטיד ןיא ןענַאמנַײא ,טעװעקטיד

 ןיא) זַײװעקטיד ןגירקנַײרַא ,ןסנשַארג 3 ,עּבטמ

 .ֿבֹוח ןטלַא ןַא יא .(סעטַאר עקיטשינ ,עניילק

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קיטיידנייא
 ןײטשרַאֿפ ןעק עמ סָאװ .טַײטַאּב ןייא ,ןיימ

 .ןגעוורעטניה ןָא ,'א ןדער .ןֿפוא ןייא ףיוא רָאנ

 טינ, .גנונַאמרעד עיא .טײקרַאלק עיא ןָא

 םעד ןופ ןתוכַײשנשיװצ יד ןענַײז יא . . . ױזַא

 רעד ַײּב טנעמעלע-ןסאלק םעד ןוא ןלאנַאיצַאנ

 ,"קלָאפ ןטקירדעגרעטנוא םעד ןוֿפ עיזַאושזרוּב

 ,קידרעפיצנייא (טַאמ) .2 1917 י"נ ,או טישז
 טקידנערַאֿפ ןוא 1 ןופ .ּבװ רַאילקשידניקכָאר

 ןּבַײרש סנאמשירֿפ ןיא, -- טייקי- ,9 טימ
 ןוא רוטקעטיכרַא ןוֿפ טײקנטסַאמעג יד ָאד זיא

 ןוא קיטירק ,נש ,"ץַאז ןשיטַאמעטַאמ א ןופ יא

 .רעקיטירק

 ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- ל'אנָאיטנעמירג ייא
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 רעיא ןַא .גנוטסעמסיוא ןייא ןופ ,עיסנעמיד ןייא

 לָאמוצ טָאה 'א יד טָא; -- טייק- .קנַאדעג

 .ש ,"טייקידאמזוג ןופ קורדנַײא םעד ןֿפַאשעג

 ,1 ווו 1969 ,גָאט ,לקיּב

 .ןעגנודעג'- ,ןַײא גניד .װרט -- ןעגנידניײא

 ןעגניד ןכָאנ ןצינ םוצ ןגירק רעדָא ןֿפױק .1
 יירק .2 .הריד א 'א ,הרוחס יא .חקמ ןגעו ךיז

 .ןעגנולדנאהרעטנוא ךָאנ ןעגנוגנידַאּב ערעסעּב ןג

 -וצ ,9 ,ןלָאצוצסױא ןימרעט ןרעגנעל ַא יא

 יװ) ךַאז רעקידרקיע רעד ץוח סעּפע ךָאנ ןגירק
 םוצ לטיה א יא .(ךיז ןעגניד ןופ טַאטלוזער ַא

 טעּברא זא ןעמעננָא -- ךיז טימ .לטנַאמ

 עטמיטשַאּב ַײּב ,תוריכׂש רעטמיטשַאּב א רַאֿפ

 רעד רנייא שלא זיא ךַײלג רע שאד, .םיאנּת

 ףיא תיּבה לעּב ןייא אַײּב טגניד ןַײא ךיז

 ,שינע- .ץכע- .א/טמק ,הניאצ ,"ראי ןייא

 ןַײא ןיד ןדּפ ןיא י עגנַאל| -- 1 ןענידניײא

 טַײצ רעד ןוֿפ לייט א ןענידּפָא .טנידעג =

 רָאי ייוצ עטשרע יד יא .ןעניד זומ עמ סָאװ

 רעשירַאצ רעד ןיא טסניד רָאי ףניפ יד ןופ

 םעד טנידעגנַײא טאהעג ןיוש ּבַאה'כ, .ײמרַא

 ,ערעל ןַײמ ןוֿפ טֿפלעה א יװ רעמ תיּבהילעּב

 .?ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ רעמ ּבָאה ךיא רעּבָא

 .ןעניד םוצ ןעניואוועגוצ ךיז -- ךיז טימ

 .טנידעג-- ,ןַײא ןיד .װחרט -- 11 ןענידנַײא
 ןּביז יד, .לטערּב ַא יא .רעניד רעדָא ןיד ןכַאמ

 ."טנידעגנַײא םיא ןּבָאה רָאי ערעגָאמ

 -סידי- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןרינילּפיצפידנַײא
 -נַײא .ןילּפיצסיד א ןלעטשנַײא ,1 ,טרינילּפיצ
 יד 'א .גנונעדרָא רעטמיטשַאּב א ןיא ןכערּב

 .סַאלק ןטעװעטנוּבעצ א יא .סרענלעז עגנוי

 וצ ,גנונעדרָא רעסיװעג א וצ ןעניואוועגוצ ,2

 .תנו .ךיז טימ .רעּפרעק םעד יא .,ןיטור א

 טָאה סָאװ .1 .לָאענ .ידַא -- קיגנַאטֿפידניײא

 -ךַײלג .2 ,שינעדייר יא ןַא .גנַאטֿפיד ןייא רָאנ

 ןקיצנייא ןקיּבלעז םעד טָאה סָאװ ,קיגנַאטֿפיד

 ."רל ןיא יא ןענַײז סייה ןוא ןזיוה, .גנָאטֿפיד

 יקידעג-- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטקידנַײא

 ןריטקיד . .ןעוועטקיד:;- :ךיוא .טריט
 ,תונשקע רעדָא הדמתה רערעדנוזַאּב א טימ

 טינ לָאמניק סע לָאז עמ זַא ,לװירּב א יא

 רערעדנוזַאּב טימ ןעגניװצֿפױרַא .2 .,ןסעגרַאֿפ
 ,סעקדנַארַאּפ 'א .תוירזכא רעדָא טייקגנערטש

 .ןעמעטָא ןענעק טינ לָאז עמ זַא
 ןכאמ .טקידעג'- ,ןַײא קיד .ורט -- ןקידניײא

 יעּפ טלַאה .ךלימ 'א .ןריסנעדנָאק .(רע)טכידעג

 ,ןקידוצנַײא טרָא ןטלַאק א ןיא רעגנעל אשט

 טײטשַאּב) טָאה סָאװ .ידַא -- קידהרידנייא

 .עקזַײה ע'א הריד ןייא (ןוֿפ רָאנ

 -יד(עג)'- ,ןַײא ריג- ,ורט -- ןרינירידנַײא

 רעדעי ,טרעצנַאק א ןרידוטשנַײא .1 .טריגיר

 ,רָאכ םעד 'א .גנולעטשרַאפ עשילאקיזומ ןימ

 סָאװ רעד, .גנולעטשרָאֿפ א רַאֿפ ןרעמונ יא

 ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא טריגירידנַײא טָאה

 "יריד רעדנא ןא טריפעג טָאה טרעצנַאק םעד

 יד 'א .ןריטשומנַײא .ןרינערטנַײא ,2  ,"טנעג
 ץלַא ףיוא ןלָאז ייז ,ןייאראפ ןוֿפ רעדילגטימ
 ,גנו .ַאי ןגָאז

 ןקעדנַײא

 ,טעשידעג-- ןַײא עש- .ורט -- ןעשידנײא
 דניק סָאד ףראד עמ , .3-2 ּבּב ,ןעשודנַײא ווזד

 וליפא; ."ןעילוט ליפ וצ טשינ ,'א ליפ וצ טשינ

 -ןַײא הלהּב יד ךיז טָאה לושרעּבַײװ רעד ןיא

 .א"כשּת ה"ר ,קיא ,קינטַאלַאּפ .ר ,"טעשידעג

 ,טעּבילדעג-- ,ןַײא עּב- .ורט -- ןעּבילדנַײא
 -ולעד-- ,ןעּבולַאד- ,ןעּבולד-- ;9
 ,לגָאנ ַא טימ יא .וּב ,ןעּבלָאדנַײא וזז .ןֹעֹּב
 .שינע- .רעגניפ א טימ

 .ווטוא ןזענעֿפלַאד . . .} -- ךיז ןענ(ו)ֿפלדנַײא
 -גייא ךיז .טנ(ו)ֿפלדעג -- ךיז ,ןַײא ךיז ן(וןֿפלד

 לָאז עמ 'א ױזַא ךיז .טײקמערַא וצ ןעניואוועג

 .ןּבעל רעגנירג ןייק ןלעװ טינרָאג ןיוש

 סָאװ .1 .ידא ןקידעיד ...} -- קידחהערדנייא
 ,דנַײרֿפמעזוּב ע'א .גנוניימ עקיּבלעז יד טָאה
 -נוניימ עלַא טימ םּכסה ןלוֿפ ןיא זיא סָאװ .2

 ,טייקי- .הטלחה עיא ןַא .קימיטשנייא .ןעג
 ,קי- סקיֿפוס ןטימ ךיוא

 ,ןרֿבדנַײא + -- ןרעוװעדניַײא

 ,טעכעדעג'- ,ןַײא עכ- .ורט -- ןעכעדנַײא
 יד 'א .לענָאיצָאמע) ןעמעטָאנַײא +- .לס

 ,טפול ענעקנוטשרַאֿפ

 ,טפמעדעג'- ,ןַײא ּפמעד .ורט -- ןֿפמעדנַײא

 ,ןֿפמַאדנַײא ,ןּפמַאדנַײא .1 .ןֿפמעד-- ;9
 יד| טנַאל עמ, .שײלֿפ יא .ןעשודנַײא ,2 .23
 ףיוא ןיורּבלעה טרעװ סע זיּב 'א ךיז ןןוה

 -נַײא ,9 ,3 א 1967 ,רָאֿפ ,זוָאר .מ ,ײןטַײז עלַא
 ,קינתוליכר םעד 'א .(עא ןדער עגונּב) ןקיטש

 ,ץכע- .גנוז לוק סָאד יא .ןכַאמ רעליטש .4
 ,שינע-

 ,טקנעדעג'- ,ןַײא קנעד .ורט -- ןעקנעדנַײא
 ןּבָאה ,ןעקנעדעג טוג לָאז עמ ןכַאמ .כרא

 טלעטשג ןיירד תויכזה לּכ, .ןעניז ןיא קרַאטש

 תויכז יד זַא ידּכ ןיּבעג טּפשמה ילעֿבל ינוא

 -תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"ןילָאז ןיקנעד ןַײא

 .ןווו שֿפְו 1669 ,'םד

 ןַא .קעד ןייא טָאה סָאװ .ידַא -- קיקעדנייא
 ,לסעֿפ יא ןַא .לפיש 'א

 (עג)-- ,ןַײא רימ- .ורט -- ןלימַאלקעדנַײא
 ידּכ ,קרעװ שיטעָאּפ א ןרזחנַײא .טרימַאלקעד

 ,ןרימַאלקעד וצ ,ןענעײלוצרַאֿפ סע

 ,טקעדעג-- ,ןַײא קעד .ורט -- ןקעדנייא
 -לָאק) קעדוצ א ןצעמע ףיוא ןגײלֿפױרַא .1
 ףוג רעד זַא ןענערָאװַאּב ןוא (עא לטנַאמ ,ערד

 דניק סָאד יא .ןֿפָא ןּבַײלּב טינ ץעגרע ןיא לָאז

 יז קעד ןוא ריא טימ ,לדוד ,ייג, .לגיוו ןיא

 -ַאמ יד, .המלש ,סוממ ,ײלַאש ןַײמ טימ ןַײא

 סָאװ ךעלדיימ יד טקעדעגנַײא טָאה ...עמ

 יד ךיז ןופ טעּפָאקעגּפָא ףָאלש ןיא ןּבָאה

 .'דמערפ רעד ןיא ,ַאּפָא ,"סערדלַאק

 רעדָא ףָאטש א טימ סעּפע ןעיצרעּביא .2

 א 'א ןעז טינ סע לָאז עמ ,ןלעטשרַאֿפ םּתס

 -עצ עריא סיוא יז טײרּפש ,, .הרוחס ענעֿפײרט

 ,"םינּפ סָאד ןקעדוצנַײא ףיוא זיּב רָאה ענעזָאל

 ,ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד

 -גילפ-"ןדַײז טימ טכאנ עליטש , .גיֿפ ,1931 ןיוװ

 -ןיײא סנטָאש ןוא ןַײשרעּבליז ןיא טָאה . . . ןל



 ךיז ןעמערַאּברעדנַײא

 ןוא ילעי ,שָאוהי ,"דעומ-להוא םעד טקעדעג
 | לאומש

 םעד יא .ןּביױא ןוֿפ ןגײלֿפױרַא ,ןָאטֿפױרַא .9
 רעסַאװ גורק םעד 'א .לצרעטש א טימ ּפָאט
 רעמייּב יד רעּביא טריֿפ עמ תעשּב,, .ריּפַאּפ טימ
 , ... טוג יז ןעמ ףרַאד ,ךיז וצ קינמָאטיּפ םענוֿפ
 -גַא ידער ,ײסעשזָאגַאר טימ ןוא יורטש טימ יא
 ,דָאס ַא טצנַאלפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ סָאנַאר

 ,1900 ענליוו

 סיֿפ יד יא .ןעמענמורַא לָאז סעּפע ןכַאמ .4
 רעּביא ּפָאק יד ןַײא קעד, .רעסַאװ סייה טימ
 ןייא ,"ערַאּפ יד ּפָאק ןפיוא ןייג לָאז ,ילּכ רעד

 װָאלקש ,. ..דנוזיג ׂשָאד ןיטיה וצ איװ ...לחיּב

5, 
 ןקרַאטש טימ ןָאילַאטַאּב םעד יא ,ןטיהרַאֿפ .9

 .רעַײפ ןשירעליטרַא

 ,וצ ךיז גייל'כ ןטָאש ףיוא; -- ךיז טימ
 ןגעװ ַײּב ,ֿפָאה ,"ןַײא ךיז קעד'כ ןטָאש טימ

 עקידעקניטש טימ יא טינ ךיז לָאז רע רעּבָא;
 .ב/ד ,םיערז ,ײרעסַאװקייװ טימ טינ ןוא רעסַאװ
 ,שינע- .ץכע- ,גנו .קעדנַײא

 ךיז םער- .װטוא -- ךיז ןעמערַאּכרעדנַײא
 -ערַאּברעד ךיז וזד .טמערַאּברעד-- ךיז ,ןַײא

 "טיונ א ףיוא ךיז 'א .רעלענָאיצָאמע רעבָא ,ןעמ

 ,ןקיטפרעדַאּב

 -"רעדי- ,ןַײא זַײװ- .ורט -- ןזַײװרעדנַײא

 קֿפס ןייק לָאז סע ,ןזַײװרעד ןצנַאגניא .ןזיוו

 -סקע רעד זַא יא .(עקיודלוש יד יא .ןּבַײלּב טינ

 ,רענעטָארעג א עקַאט זיא טנעמירעּפ

 -רעדי- ;ּבנ ציא ,ּפמיא .ורט -- ןשזרעדנַײא
 ךיא, ןגַײצרעּביא ךיז ,ןעזרעד רָאלק  .ןעז

 -כיר רעד טינ זיא סָאד זַא יא ךיוא ןיוש ּבָאה

 | ."גוויז רעקיט

 .װטוא צעפס .+- ןרַאדנַײא וזד -- ןרעדנַײא
 ןוֿפ יא .טייקנַארק ַא ןופ יא .ןרעװ טרַאדעגנַײא

 | ,טכוזדניווש

 ןוֿפ סעצָארּפ .ן" ,(יד) סָאד -- שינערעדנַײא
 טָא ןיא .עטָאכוס ,טכוזדניווש צעּפס .ןרעדנַײא

 :הללק ַא יװ רקיֵעּב טצונַאּב טרעװ םערָאֿפ רעד

 ,(ריא) םיא ףיוא יא ןַא

 -רעד'- ;ּבנ ציא ,ּפמיא .וורט -- ןליֿפרעדנַײא
 'א .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןליֿפרעד װזד .טליפ

 ,ןקיטייוו סמענעי ךיוא

 -רעד'- ,ןַײא עשט- .וורט -- ןעשטוקרעדנַײא
 ןרעטַאמנַײא ,ןעשטוקרעד קרַאטש .טעשטוק

 ,ךיז ןריֿפֿפױוא ןטימ ,תונעט טימ ,דייר טימ

 ךיא זַא טעשטוקרעדנַײא יוזַא ךימ טָאה רע;

 ,"ּבָארג ןרעֿפטנעּפָא םיא טזומעג ּבָאה

 ;ּבנ ציא ,פמיא .חרט -- ןרעלקרעדנַײא
 עמ ,ןרעלקרעד ךעלטנירג ,טוג .טרעלקרעדיר

 -עט 8) ןינע ןַא יא .ןעקנעדעג ,ןייטשרַאפ לָאז
 .ןעמענַאּב סע ןלָאז עלַא (םערָא
 -רעדי- ,ןַײא ןעקרעד .ורט -- ןענעקרעדנַײא

 ןימ א רַאפ סָאװ ןענעקרעד תמאּב  .טנעק

 'א .שֿפנ םעד 'א .זיאמ (ךַאז רעדָא) שטנעמ

 .ףיז טימ .ךעלעגנעג עסואימ ענַײז

 ,ןַײא קערשרעד .װחרט -- ןקערשרעדנַײא
 -עמע ןכַאמ .ןקערשרעד קרַאטש .ןקָארשרעד--
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 ױזַא .ארומ טימ ןרעװ ןעמונעגמורַא לָאז רעצ

 ןלָאז ייז ,תויׂשעמ עדליוװ יד טימ רעדניק יד 'א
 ,ןֿפָאלשנַײא ןענעק טינ

 יזַארדעג- ,ןַײא עג- .ורט -- ןעגוַארדנַײא
 יצצ ,ןטלַאּפשנַײא ,ןכערּבעצ ,ןכערּבנַײא .טעג

 .רעטצנעֿפ עלַא 'א .גזַארד ַא טימ ןטלַאּפש

 ,שינע-

 ,ןַײא עו(עט- .ורט -- ןעװ(ע)טַארדנַײא
 ןעיײננַײא ,ןעיינכרוד .1 .טעװ(ע)טַארדעג*

 ,ךיש) לייטרעּבייא ןופ ןדנַאר יד עװטַארד טימ

 -פױרַא ןרַאפ) רעדעלטירט רעד וצ (עא לוויטש
 װזד .ןצומשַאּב .2 .(סעװשעדָאּפ יד ןּפַאלק
 -גַײא ,ןרימשנַײא .ןעקַארדנַײא .ןעװעטַארטנַײא

 ,ּבוטש עצנַאג יד יא ,ןקידורּב

 -עג'-- ,ןַײא עוועט- .ורט -- ןעװעטַארדנַײא
 ,ןדניּבמורַא .1 .ןטָארד- :89 .טעװעטָארד
 רימ טכַאמ רע ןעװ, .טָארד טימ ןטכיררַאֿפ

 טסואװעג טינ ךיא טלָאװ ,לּפעט סָאד ףיירט

 "עגנַײא םיא חסּפ רַאֿפ טשרע .ןָאט וצ סָאװ

 לּפעט ןכַארּבעצ ַא, .יֿבר רעדי ,רַא ,"טעװעטָארד

 ,"טינ ןעמ ןָאק סע ןכַאמ ץנַאג ,'א רָאנ ןעמ ןעק
 זיא, .ןלייה :ןכַאמ ץנַאג ,ןטכיררַאֿפ .2 .װש
 -רעש יד סױרַא טפרַאװ -- ןכָארּבעצ ןּבעל סָאד

 סרעלייצרעד ,נש| "יא טינ ייז טװּורּפ ;ךעלּב
 ןוןטסינַאמָאר ןוא

 ןעגנירדנַײרַא סָאד .ןע" ,רעד -- גנַארדנַײא

 ןיא יא ןַא .חוּכ טימ ,ןטעּבעגמוא םוקנַײרַא .ךיז
 רונ; .ןשטנעמ טימ לופ ןיוש ןיא סָאװ לַאז
 -ַאק ...םעד ןיא קנַארטניײא ןכעלקילג ....ךירוד

 הריזע ,"ןטער ןוצ) ןּבעל ןַײמ . . . זיוהעפ

 ,ן271 ,אוש ,לּבִייְו 1819 ,'בּבעה

 ,טעּפַארדעג-- ,ןַײא עּפ- .וורט -- ןעּפַארדנַײא
 .ץַאק א יװ יא .לגענ טימ ןצירקנַײא ,ןצארקנַײא

 ,םינּפ סָאד יא

 "עגמוא ןעגנירדנַײרַא :ךיױא -- ךיז טימ

 רעגלָאֿפכַאנ ןענוֿפעג ןיוש ךיז ןּבָאה, .ןשטנואוו |

 הזעה יד טַאהעג ןיוש ןּבָאה עכלעװ ,(םישרוי)

 -נדִיי , , ,ןופ ףוג ןיא . . .ךיז ןענעּפַארדוצנַײא

 .שינע- 49 אפ ,1887 ,לָאֿפוי ,"םוט

 ,טעקַארדעג *- ,ןַײא עק- .וורט -- ןעקַארדנַײא
 -פָא) עא טיוק ,ןקעלפטניט טימ ןרימשנַײא ,1
 'מייה יד 'א .טפעה א 'א ,(ריּפַאּפ ןגעװ רעט

 ןעַײרעלדיז יא ,ןּבַײרשנַײא (ּבָארג) .2 .טעּברַא
 .שינע- ץכע  .וװירּב ןשיצראה-םע םעד ןיא

 ,טלמורדעג'-- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמורדנַײא
 'א .ןעלמוטנַײא ,למורד א ףיוא ןּפַאלקנַײא .1
 ּפָאק םעד 'א .עידָאלעמ עוויטימירּפ א סעּפע

 ,ןסעומשנַײא ;ןדיירנַײא .2 .,ןעַײרעלּפַאלּפ טימ
 ןגעװ ךעלטנייוװעג) ןּביילג לָאז רענעי זַא ןכַאמ

 ןטייקטרעּפמולעגמוא ןוא ןטייקכעלגעממוא

 ,ל"ביר ,"ךיוּב ןיא דניק א ןַײא ייז ןעלמורד;

 ,רעטָאֿפ רעד, .ב"סרּת עשרַאװ ,טלעװ רקֿפה יד

 דניק ןַײז ןַיַײא טלמורד . . . רעקיטַאנַאֿפ רעד

 עשרַאװ ,רעדנעזַײר רעד ,"ןטייהמוד עטסערג יד

 יױטקָאד ענערָאֿפרעדמוא ןּבָאה סָאד8 ,3

 יז זַא ,ּפָאק ןיא טלמורדעגנַײא ריא . . .םיר

 ,1908 יײנ ,וװ רמ ,יזּבָאה ףרַאדי

 ץכלעוו שינעּבילרַאֿפ עשירַאנ יד, -- שינע-

 ,שינעומשנַײא ןַא ,'א ןַא יװ רעמ טינ זיא'ס

 קורדנַײא

 עלעמהרבא ,טטַאלּבנעדליג .ד .ח ,"טינרָאג ןוא

 ,1913 ענליוו ,הלגעילעּב

 סעצָארּפ רעדָא טקַא .ןעי ,רעד -- 2נורדנַײא
 ,גנַארדנַײא ווזד .ןעגנירדנַײא ןופ

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- קורדנַײא
 -רעיוד א .יא רעקיטנָאק א .ןקירדנַײא ןופ טאט
 זיא יא רעד ....זַא 'א םעד ּבָאה'כ .יא רעקיד

 ןופ יא רעד .דַאילס ,ןכײצּפָא ,ןמיס ,2 ...זַא
 ןופ 'א .יינש םענעלַאֿפעג-שירֿפ ןֿפױא טירט

 .רעדער יד

 וורענ ַא ףיוא גנוצייר א ןוֿפ עיצקַאער 9
 (םעטסיס-ןוורענ רעצנאג רעד ףיוא רעדָא)

 -סיוא רעד ןוֿפ יא רעד .תוחיר ןוֿפ יא רעקרַאטש

 עלַא טָאה ןשטנעמ רעד|ע .טכאנ רעטנרעטשעג

 רוטַאנ רעד ןופ ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ ןיא

 יז ןוֿפ טױּבעגֿפױא ןוא טשרעדנַאעגרעּביא

 -ַאלַאּפ עשיפָאסָאליפ ןוא עכעלטֿפַאשנסיװ ענַײז

 רוטַאנ עקירעיורט יד, .1912 יינ ,ווו טישז ,"ןצ

 ,"א ןא םיא ףיוא טכַאמעג טרָאפ רעּבָא טָאה

 -לארׂשי ַא ןופ עיּפַארגָאיּב ַא ,יקסנימַאק .ט

 ,1913 וועיק ,ןעלק

 ,גנוּבעלרעּביא ןַא ןוֿפ םשור רעניײמעגלַא 4
 סָאװ ן'א, .יא ןַא ןלייצרעדרעּביא .גנורַאֿפרעד
 ,תמא ןַא ףיוא ןסעגראפ ןעוװעג טינ . . . ןעגַײז

 װמ ,"ךעלטירטוצמוא ןעוועג טינ רעמ ןענַײז ייז

 לַאירעטַאמ םעד, .זילאנַאָאכיסּפ ,דױרֿפ ,זּביא

 ערעייז ןיא טינ ייז ןעמענ ןֿפַאש רעייז רַאפ

 ערעייז ןיא רָאנ ,ץא:סנּבעל ערַאּבלטיממוא

 "ירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,ײןעגנורַאפרע-טסנוק -

 אב עקידרעירפ יד ןופ יא ןרעטנוא, .וו רעקיט

 ,",..ייוו ןוא שינרעטיּב טימ טכַארט ןעגנוקידייל

 !טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש

 -יורג ,רעקרַאטש .(ןןליֿפעג ףיוא טקעפע .9
 -רעּביא ,ןגירק ,ןעמוקַאּב .יא רעכַאװש .יא רעס

 י"א (חזאא ןקידלקע ,ןטכעלש) ןטוג א ןזָאל
 לַאֿפוצ רעד עכלעװ טַײלעגנוי עלַא רעטנוא,
 ףיוא רעקיצנייא ןייק טָאה ,טריפעגוצ רימ טָאה

 ,ןירעגניז יד עלחר ,יטכַאמעג טינ יא ןייק רימ

 -רָאדרַאֿפ ןייק טשינ ףיוא, ,1868 רימָאטישז

 עצלַא 'א ןטכעלש ַא ...ןכַאמ רעדניק ענעּב

 הרוׂשּב עטוג יד; .40 אי ,1870 ,מק ,"ערה-ןושל

 סָאד, .קי ,"ּבַײװ ןפיוא יא ןַא טכַאמעג טָאה

 -רוּב .מ ,"'א ןַא ןכַאמ רעכיז טעװ עשילַאקיזומ

 דליּב ןוֿפ טלַאהניא םעד ּבילוצ , .ילרוג' ,ןיטש

 ןייק גנומענרעטנוא עקיזיר עצנַאג יד טכַאמ

 ינַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב ןופ ,אד ,"טשינ יא םוש

 ,1930 עשרַאװ ,ָאקסיצ

 ,גנוקריװ ,ןטכַארט ןֿפוא ןֿפױא םשור 0
 .ןזַײװַאּב עשיגָאל יד טימ יא ןַא ןכַאמ .העּפשה

 ןַא ןכַאמ .יא (ןקידנרידיצעד) ןקרַאטש ַא ןכַאמ
 -רעּביא, .ןכַאמ טינ יא ןייק רָאג ,םלוע ןפיוא יא

 לטעטש שידיסח ןיילק ַא ןיא טליּפש טפיוה

 רע .עלָאר עטסערג יד דמלמ רעטסערג רעד

 ,מק ,"םלוע םעד ףיוא יא ןטסערג םעד טָאה

 שרעטיװקסָאמ זַא טניימ ריא; ,22 ןפ ,9

 גרַאק ,טייקיניילק א רָאג זיא ןּבַײרש ןשיסור =ן

 יזיצקַא רעד ,"טייקשידִיי ןיא יא ןַא סָאד טכַאמ

 ,1868 רימָאטישז ,קינ

 ,ןשטנעמ א ןגעוו גנולעטשרָאֿפ עניימעגלַא .7



 ןקורדנַײא

 רעדנוזַאּב א ןכַאמ .ןטֿפַאשנגײא ענַײז ןגעוו
 'א רעד .ךיז ןעמענַאּב םענייש ןטימ 'א ןטוג
 ןופ יא ןַא ןכַאמ . ...(יז) רע זַא ןּבילּבעג זיא

 א (עא קידצ ,רודה:לודג) ןשטנעמ ןסיורג ַא

 'א רעד .טאדידנַאק ןוֿפ יא (רעטכעלש) רעטוג
 םערָאװ א ןופ יא ןַא ןכַאמ .ןדער ןֿפוא ןַײז ןופ

 יװ ןייטש ןּבילּבעג, ,(עא טנוה ,שָארפ ,זיול)

 םעד טכַאמעג טָאה רע ,ןגיוצעגסיוא ענורטס ַא
 ,"לגנַאמ א ךרוד ןעגנאגעגכרוד טלָאװ רע יװ יא
 / .דויםיליהּת ;שַא

 ,שינעעשעג א ןגעוו גנוניימ ,גנולעטשרָאֿפ 8
 ןופ ,םָארגָאּפ ןוֿפ יא רעד .עא שינעמוקרָאפ

 יא ןשלַאפ םעד ןעקנעװשוצקעװַא ,, ,דנַאטשֿפױא
 רעד וצ ףָאש יװ ןעגנַאגעג ןענַײז ןדיי זַא
 ,26 שו 1961 ,זמט ,גצּב ,"הטיחש

 הריג :הלעמ ןיא}| 'הריג' רַאֿפ װט .כרַא 9

 ...'א טגנערּב ףיוא ןעװ זאה ןעד 'נוא, .ןןַײז
 איז ןיירנוא ,טָאלקיג טׂשיא רע טינ ןָאלק 'נוא
 | ,6 ,אי ,ארקיו ,חט ,"ךַײא וצ

 ,טקורדעג-- ,ןַײא קורד .ורט -- ןקורדנַײא

 םוצ (ּבָאגוצ) הֿפסוה ַא ךָאנ יא .ןקורדנַײרַא

 ןןןַײא ןרימש} םרואֹוו רעד טאה אד, ,טסקעט
 ,ד/דע ,הניאצ ,"(תויתוא) יד . . . טקורדיג

 ,קיזָאל- :ךיוא .ידַא -- זָאל(ס)קורדנַײא
 ,קורדנַײא ןייק טינ (טכַאמ) טָאה סָאװ .רנ
 -רָאפ עיא ןַא .דייר עיא .םשור ןייק טינ טכַאמ

 רעװש זיא סָאװ משטדו .ֿטייק(י)-  .גנולעטש
 {,ןטַײּברַאפ וצ

 רעּביא טזָאל סָאװ .1 .ידַא -- לוֿפפלוררנַײא
 -ץנרעטנוא ,עדער עיא ןַא .קורדנַײא ןקראטש א
 ,ךיז ןיא ןַײרַא טמענ סָאװ .2 .םַארגָארּפ ,גנומ
 יטש עיא ,שטנעמ רעיא .ןקורדנַײא ןַײא טּפַאז
 ,טייק- .גנומ

 זיא) ןעק סָאװ .ידַא -- קיאעֿפ"פקורדנַײא
 רעיפ"א .קורדנַײא ןַא ןזָאלוצרעּביא (לגוסמ

 ,טייקי- .טסידנַאגַאּפָארּפ

 ,קורדנַײא +- .ס' ,רעד -- ןפייצ"קורדנַײא
 יצ"א רעד טפלעה וצרעד רָאנ; .6-5 ּבֹּב ,3

 יד ןוא טָאג רַאפ הארי יד ןוא ןיחומ יד ןיא

 | | ,דל ,אינּת ,"םיא וצ הֿבהַא |

 ,טלּבירדעג- ,ןַײא לּב- .ורט -- ןעלּבירדנַײא
 .ןעלּבױרד;-- :ךיוא .ןעלווירד--= 9
 -עס) סערַאכוס יא .ןעשירקנַײא ,ןעלקערּבנַײא
 ןעמ ףרַאד סעלעּביצ יד .ּפוז א ןיא (סערעכ

 .ןעלּבױרד-- רעמ

 ,טעגירדעג- ,ןַײא עג- .חרט -- ןענירדנַײא
 'נילא ןוא יא ,(סיפ יד) סוֿפ א טימ ןסיוטשנַײא

 'א .רעטעלּב ענעלַאֿפעגּפָארַא עּפוק א ןסערּפ
 ,ןַײרַא עװניר רעד ןיא עװַאל רעד ןוֿפ רוּכיש א

 ,טעגזירדעג-- ,ןַײא עג- ,ורט -- ןענזירדנַײא
 יד 'א .עא טיוק ,עטָאלּב טימ ןצירּפשנַײא ,1
 | .ןעגזַארדנַײא ווזד ,2 .ךיש

 .זירד ןייא טָאה סָאװ .ידַא -- קיזירדנייא

 .ןַאגרָא רע'א

 סעצָארּפ רעדָא טקַא .ןעי ,רעד -- יירדנַײא
 ַא ןיא 'א רעטכירעגמוא ןַא .ןעיײרדנַײא ןוֿפ
 ,לדניווש ַא ,יא רעסואימ ַא .לסעג קיטַײז

 .טיירדעג'- ,ןַײא יירד .ורט -- ןעיירדנײא
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 יעג א ןיא יא .ןפױרשנַײרַא ,ןעײרדנַײרַא .1
 .ןָארטַאּפ ןיא לּפמעל שירטקעלע ןַא 'א .לעטש

 ןמ רָאט ןיא טרדילגיג אד רעד רכעּב ןייא;

 ַײּבע .ב/בע ,וטל ,"ןהערד ןַײא טינ תּבש םא
 טיײרדעגנַײא ןטָאג טָאהו געווכלימ ןטַײז עדייּב
 .רעדניק סמדָא ,רה ,"טכַאנ רעד ןיא ןרעטש יד

 עגנעטס א 'א .ּפעצ יד יא ,ןטכעלפנַײא .2
 ץנַארק ןיא ןעמולּב 'א .עװוירג סדרעפ ןיא

 ,ןקָאל ,ןזיורק ןכַאמ .8 .רעטעלּב ןוא זָארג ןוֿפ
 ,רָאה יד יא

 םילּכ יד יא .ןעלקיװמורַא ,ןעלקיוונַײא .4
 ןכַאזטרעװ 'א .ןקישקעװַא ןרַאפ יורטש ןיא

 יד יא .ןעלקיװֿפױנוצ ,0 .ךעלריּפַאּפדַײז ןיא
 'א .הרוחס לַאּב א 'א .עקלָאר א ןיא ןריּפַאּפ

 ןצעמע 'א (עא ץָאק ,טנעזערּב םעד) עקעד יד
 ןגָאלש םַײּב ,ךיז ןעלגנַאר םַײּב --- לגייּב ַא יו

 .ךיז
 ַא יא .ןעמעננײא ,ןגיײּבנַײא (יירעדַײנש) .0

 ,ןּפעטשּפָא ןוא דיילק א ןוֿפ םיוז ,דנַאר
 -לייט ,לסיּב א ןעײרדרַאֿפ רעדָא ןעײרדּפָא .7

 םָארטש רעד ,ןַארק םעד יא .ןצנַאגניא טינ ,זַײװ
 "רַאפ וצ טינ טיונק א יא .רעכַאװש ןרעװ לָאז

 םעד יא .ּפמָאל םעד יא .ןיסָארעק ליפ ױזַא ןצינ

 ,ייט זָאלג ַא ןסיגנָא ךיז ןוא רַאװַאמַאס ןוֿפ ןַארק

 (רעקיטַײז ַא) רעדנַא ןַא ןיא ןעװעריקרַאֿפ .8
 א טימ ךיז טגָארט עקשטירּב יד, .גנוטכיר
 ...געװ ןטרענייטשעגסיוא ןרעּביא רעדליּפעג
 ,"געו ןקידמַאז ַא ףיוא טיירדעגנַײא טָאה ןרעו
 יא .ןסילשרַאֿפ .9 .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא
 | ..סָאלש םעד

 ןַא ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרא ,ןריֿפנַײרַא .0
 טימ) ןֿפוא ןטקערידמוא ןַא ףיוא גנומענרעטנוא
 'א ,(דוסּב לייט םוצ ,ךעלצעזעג:טינ ,לדיירד ַא
 עג א ןיא 'א .לעטש רעטוג א ףיוא רֿבח א

 | ,לטפצש

 ךעטסַאּפ רעד, .ןענוּבשח ןתעּב ןרַאנּפָא 1
 טינ טלעג ןייק םיא לָאז עמ זַא ,ןגָאזנָא טגעלפ

 ,"ךעלרע ןוא רעװש ױזַא טנידרַאפ רע לַײװ ,יא
 .ס"רּת ענליװ ,רעגעװש ייװצ יד ,ןוחא .מ

 יא .הקיּתשּב ,דוסּב סעּפע ןּבעגרעּביא ,2
 ַא יא .ןַײרַא די ןיא ןודָא םעד עיצאנגיסא ןא
 | .ךרֹוי ןצלָאטש םעד הנּתמ

 ןיז|ע :23 םוצ .וֿפד +- -- ךיז ןעייררנַײא
 ןיא ךעלטנעה עדייּב טימ טיירדעגנַײא ךיז טָאה
 ,. ..הרֿפש ,ןירָאג .ּב ,"ךעטרַאֿפ ןסעמאמ רעדו

 .ערדלָאק רעד ןיא ךיז יא :4ב םוצ ,1910 יינ

 ןוא לַאש ןיא ךיז טיירדעגנַײא . . . ּבָאה ךיא;
 .מ ,"טנעָאנ ןייגוצ ןלעװ עלַא ייז זיּב טרַאװעג

 ענליוו ,לוּבלב טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקביר

4, | 
 ,טײרדעגנַײא ךיז טָאה ןישַאמ יד, :83 םוצ

 .ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,?ײװדָארּב טימ ןטינשעג -

 נייא ,רענעלק ןרעװ ,ךיז ןע;צֿפױנוצ :ךיוא

 .ןענעצ ןיא ,ןעַײדד ןיא ךיז 'א .ךיז ןעשטרָאק
 ךיז ,ןעַײרד ןיא טיירדעגנַײא ךיז טָאה רע;
 ןגיוא יד ןוא רעטלַא רעד רעּביא ןגיוּבעגרעּביא
 ,ןענערּב ןקירּב ,עירול .נ ,", . .טרעּבגעעגנַײא

 ,1929 װָאקרַאכ
 ,ןיד) רעד = .שינע- ,ץכע- .גנוא-
 | .ַײרע- .(עקי

 ןעגנירדניײא

 -כירדעג'- ,ןַײא ענכ- .וטוא -- ןענכיררדניײא
 .ָאיעּפ ,ןפַאלשנַײא וזד .טענ

 .טלירדעג-- ,ןַײא לירד .ורט -- ןלירדנַײא
 ןַא ןכַאמ לירד א טימ .ןעוועלערדי- :לגרֿפ
 -נַײא .גנַאגכרוד ןלָאמש רעייז ,לכעל ,גנונעפע

 ןעניטשרוּב א 'א .קוטשדנומ ַא יא .ןרעיוב
 ,לציּפש

 .ןעװעלערדנַײא +- -- ןעוװעלירדנַײא
 יירדעג- ,ןַײא למ- .וטוא -- ןעלמירדנַײא

 .ןעלמערד:- :89 .שרטיל טֿפָא ,רקוא ,טלמ
 א טימ ,טַײצ רעצרוק א ףיוא ןֿפַאלשנַײא ,1
 טַײצ רעקירעהעג רעד ןיא טינ) ףָאלש ןגנירג

 -קעל א ַײּב יא ,(טרָא ןקירעהעג ןֿפױא טינ ןוא
 ןיא רוּפיּכ םויו עיטַאס טגעלפ לָאמלייט, .עיצ

 ,'םי ןפיוא םיסני ,ץרּפ ,ייא טייקדימ רַאֿפ ןלוש

 יַאמ רעד ,גח ,י'א טינ ךיא ןעק טייקדימ ןוֿפ ,

 ףָאלשרעטניװ ןיא ןלַאֿפנַײרַא .2 .םיתּבש סעמ
 ,(תויח ןגעוו)

 ךעלנע זיא סָאװ דנַאטשוצ א וצ ןעמוק 9
 -לעֿפ עטיירּב יד ןַײא ןעלמירד'ס, .ףַאלש םוצ

 ,געס ,ײדלַאװ רעטלא רעד ןַײא ךיז טגיוו'ס ,רעד

 ןַײא ןעלמירד, .1909 עשרַאװ ,ןעמיורט עליטש

 ךיז, .'געטנכָאװ-רעמוז' ,מּפ ,"סעטָאלּב ענירג יד

 -ליטש רעקימורַא רעקיד'יא רעד וצ טרעהעגנַײא
 ,טַארַאֿפ ןוֿפ געװ רעד ,ּבז ,שקַא ידער ,"טייק

 : י ,1932 עװקסָאמ
 ןוֿפ דנַאטשוצ א ןיא וויסַאּפ ןּבַײלּברַאֿפ .4

 רעד, .קיטעט ןַײז ןרעהֿפיוא .ןריגאער-טינ
 טינ טַײצ רָאי א ןיוש ,ןַײא טלמירד ןייארַאֿפ
 ...זָאל ...הדע ןַא; ."גנולמַאזרַאֿפ ןייק טַאהעג

 ןיא יז ַײּב ...ךיז טוט סָאװ ...'א סואימ ױזַא
 .1938 שזדָאל ,שידיּבח ,ןינוּב .י .ח ,"תוחומ יד

 ןלערוטלוק ןיא סױרַאֿפ ןגעװַאּב טינ ךיז .גיֿפ .5
 -רעטלע יד ַײּב ןּבַײלּב ,'א .ןייטשקירוצ .ןּבעל

 רע- .שינע- .גנו- .סעדייז

 "נירדנַײא ןוֿפ טקַא .ןעי ,רעד -- תנירדנַײא

 -עלעמַאּפ) רעקיטסַאה א .גנַארדנַײא לגרֿפ .ןעג

 ,'א (רעקידהּפצוח) רעטקיטכערַאּב א .יא (רעכ

 .ןַײא טגנירד סָאװ .1 .ידַא -- ךעלננירדנַײא
 סָאװ .2 .זַײװַאּב רעיא .ןעגנירדנַײרַא ןעק סָאװ
 ןשילַארָאמ) חוּכ טימ סעפע ףיוא טײטשַאּב

 טימ ןוא ףרַאש ,יא טָאה רע; .(ןשיזיֿפ רעדָא
 רעד ַײּב טנָאמעג טרָאװ ןיא רעטיצ ןשילַארָאמ|

 ,טייק- .16 ווו 1963 ,זמט ,לקיּב .ש ,"טלעוו

 סע רעװ 1 .ס ,רעד -- רעלגנירדנַײא
 ןגעק) םּכסה ןָא ןַײרַא טמוק ,ןַײא טגנירד
 "מוא ןַא .טרָא םעד ןוֿפ תיּבה-לעּב ןופ (ןליוו
 ןייק טימ טינ טמוק יא רעד, .יא רעטמעשרַאֿפ
 לקיטש סָאד ןסײרוצסױרַא רָאנ יװ קעווצ רעדנא
 ,1917 י"ג ,צוו טישז ,"ליומ רעייז ןופ טיורּב

 עשיטיזַארַאּפ יד .טנַאּפוקָא ,רעּפַאכרַאֿפ צעּפס .2
 ,סיא
 ךיוא ,ּבָא ה ,ןַײא גנירד .װטוא -- ןעגנירדנַײא

 -עגמוא ,ןעגנירדנַײרַא .1 .ןעגנורדעגי- ,ןיּב
 "טימ רעדָא הגרדהּב) ןעמוקנַײרַא טייהרענעטעּב
 ןָא ןּבייה סע ןעוו . . ., .(חוּכ טימ ךיוא ,לָאמַא
 ,"ןעיידיא ענדָאמ-ַײנ םיא ַײּב ןעגנירדוצנַײא

 ךערפ םוטקיליײה ןַײמ ןיא טסָאה וד, .ווװ מעּב

 םיוּב א; .יעטריפרַאפ יד 1 רמ ,"ןעגנורדעגנַײא



 ןעשז (ד)נירדנַײא

 ןיא םַאזגנאל טָאה טעמורַא ןצנַאג םעד טימ
 ,ןליוּפ ןופ םיוּב ַא ,געס ,"ןעגנורדעגנַײא ץרַאה

 ,1945 א"ב

 ,ךוּת םוצ ןייגרעד ,ךיז ןטכַארטנַײרַא ףיט .2

 םיטרּפ עלַא ןיא 'א .ןינע ןַא ןיא יא .רקיע םוצ

 סָאװ רענעק רעד זיא רעוו, .םעלּבָארּפ א ןוֿפ

 ,"רענעמ רעד ץרעה סָאד ןיא יא ןענעק לָאז

 ידע .1887 ענליוו ,סינמייהעג עסיורג סָאד ,דמא

 ַאזַא טעבראעגסיוא ןּבָאה סָאװ דומלּתה-ימכח

 רענייק טעמּכ יװ ,זילַאנַא ןקיד'א אזַא ,ןֿפרַאש

 -רעּביא .ןדעררעּביא .8 ,|רָאק ,"ייז ךָאנ טינ -
 לָאז רעטייװצ ַא זַא ןעימ קרַאטש ךיז .ןגַײצ

 גנולעטש ,גנוניימ ענעשטנואוועג א ןעמעננָא

 א רימ ליװ ןוא סעּכ אלמ רע טרעװ, .עא

 ,עש ?"טלעװ רעד רַאפ הטיחש א זיא טלעג זַא

 | .היבט

 "וצ ,ןקירדֿפױא ,ןקירד .כרַא .חרט ךיוא .4
 "גירדנַײרַא לָאז סע ןכַאמ .ןעגנירדֿפױא .ןקירד

 הניכש ןַײד וטׂשאה (םיֿבורּכ) איד ןשיװצ, .ןעג

 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"ןגנורדג ןַײא

 ןלאציּב וצ ןגנירד ליװ ןַײא רנייא ןעוװ; ,1

 ,10 ,וט ,רירעש ,יןַײז טלאציּב . . . רדוא

 ,ןי) רע .שינע .ץכע- .גנו

 ןסיורג ַא ךיוא ןןטסענ ידו ןציזַאּב , -- (עק-
 ש ,"יא ןגעק טצישעג טשינ ןענעז ייז :ןורסח

 ,1931 י"נ ,ןּבעל ןופ םיוּב רעד ,םולּב

 ןַײא עשזאד/ .ורט -- ןעשז(ד)נירדנַײא
 יָעג טימ ןעלסײרטנַײא .1 ,טעשז(ד)נירדעג-+

 -רעזעלג א ןיא טיורש יא .ַײרעּפַאלק ,ַײרעגנילק

 -מוא ,ַײרעּפַאלק א טימ ןליּפשנַײא ,2 ,ילּכ רענ
 לקיטש ַא רעטסעקרָאיּפאלק ןטימ יא .שינַאמרַאה

 ,שינע- .ץכץע- .שרַאמ

 -סירדעג'-- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקפירדנַײא
 טימ עטָאּפַאק יד יא .ןעגזירדנַײא וזז .טעק
 .ךיז טימ .דוֿבּכ רעַײא רעּביא טעּב'כ ,האֹוצ

 ,שינע- .ץכעי

 ,טעּפירדעגי- ,ןַײא עּפ- .ורט -- ןעּפירדנַײא
 'א .ןעידוקסַאּפנַײא .סניירמוא טימ ןצירּפשנַײא

 ,שינע  .ךיז טימ .שוּבלמ ןטשרעּביײא םעד

 ןקירדנַײא ןופ טקַא .ז ,רעד -- קירדנַײא
 ,דַאילס .ןקירדנַײא ןכָאנ טּבַײלּב סָאװ ןמיס

 ...תוריסמ יד; .קורדנַײא לגרֿפ ,גנוֿפיטרַאֿפ

 ,"טכַאמעג ןקורדנַײא =} 'א ןסיורג ַא . . . טָאה

 ,1817 װעשטידרַאּב ,חנעפ תנפצ ,ץיװרוה לקַײח

 -נַײא ןעק עמ סָאװ .1 .ידַא -- ךעלקירדנַײא
 ,סעזעג ןיא ןַא ףיוא ןציז .ןֿפַאטש עיא .ןקירד

 -סקורדנַײא .קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמ סָאװ .2
 ,ןֿפוא ן'א ןַא ףיוא סעּפע ןעגנערּבסיױרא .לוֿפ

 ןוצ טיג דיורפ ןוא, .עיצַארטסנַאמעד עיא ןא

 ףיוא ענַײז קרעװ ענעדיישראפ ןיא ןײטשרַאֿפ

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,ײןֿפוא ןיא ןַא רעייז

 .טייק- .טנגוי

 ,טקירדעג-- ,ןַײא קירד .ורט -- ןקירדנַײא

 םעד יא .ןקירדוצ .ןקירדּפָארַא ,ןקירדנַײרַא 1
 ...ןילעטש רפ וצ תודנ םד, ,לשעלֿפ ןיא קירָאק
 גיניװ ןַײא קנוט 'נוא לייא דרַאנוגיּפש םענ

 ריא ףיוא ריא זע גיל 'נוא ןיינא לָאװ םיוּב

 ,רוס ,ײןַײא רגניפ ןעד טימ זע קירד 'נוא ליּבאנ

 . . . ןלָאז םערָאֿפ רעד ןופ ןּבַאטשכוּב יד, .ב/הכ
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 1844 ענליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,י'א  טוג
 אד רעד ןגאו רעד טקירד ןַײא אד יװ ..
 ,13 ,ב ,סומע ,מהס ,יןּברזַאוג טימ זיא לופ

 ןעמענרַאֿפ לָאז סע ןכַאמ ,ןשטעװקנַײא .2

 ןיא ,םענראפ ןיא רענעלק ,חטש רעקינייװ

 זעװעקטַאש .ייה יא .קַאז ןיא ךוּפ יא .םענמורַא
 -ָאמעשט ןיא ןכאז יא .לסעֿפ ןיא יא ןוא טיורק
 ןעמיר א ןגָארט וצ ךעלדעש זיא סע; .ןַאד
 ןַײא טקירד ןעמיר ַא לַײװ ,סעקיילש טָאטשנַא
 ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"םירעדעג יד ןוא ןגָאמ םעד
 ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ

 ןוא סעדגַאי עיולּב ןגיילנַיײא .ןצעזּפָארַא .9
 ,'א יז

 ,ןּפַאלקנַײרַא ,ןכעטשנַײרַא ,ןשטעװקנַײרַא ,4
 ןצירּפשנַײרַא .0 .דרע רעד ןיא לגנערד ַא יא
 7 שא ייט) רעסַאװ ןיא ענעמיל א יא .ןשטעװק ךרוד

 ,ןכײצ ,ןמיס ַא ןּבַײלּב לָאז סע ןכַאמ .0
 ,לוויטש יד טימ יינש םעד יא .ןצירקנַײא .דַאילס

 ןיא ,ןטשטעװקעצ םעד רָאנ זָארג םעד ןיא;
 ןַײז טָאה ןעזעג ךיז ,ךעלגַײװצ-עדגַאי עטיור יד
 ,"טָאה טקירדעגנַײא רעּפרעק ןַײז סָאװ רעגעלעג

 -זַײא יד ןּבָאה ואוושרעדנַא; .אטַאװַאַײה ,שָאוהי

 ,"...דרע רעד ןיא ןלָאט עפיט טקירדעגנַײא ןסַאמ
 םעדע .גיפ .ָאקסיצנַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד +

 ןיא ןקירד וצ ןַײא טכער ךַאז איד ררעה וצ
 ,ב/טי ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןבא ,"סינטכעדג םנַײז
 ,סעּפע ףיוא ןקירד ןוא טסעֿפ ןטלַאה ,7 |
 טקירדעגנַײא רֶע טָאה רעגניפ ץיּפש יד טימ,

 -עגמוא רעד וצ ךיז ןעמונעג ןוא לטנעה סָאד
 "עשז ,גנַאגֿפױאנוז ןירַאֿפ ,"טעּברא רעכעלנייוו

 ,1904 ווענ
 ,ןקירדרעד (טכַאמ) חוּכ טימ .ןעמיוצנלא ,8-

 םעד יא .ןעמרָאֿפער ליװ סָאװ קלָאֿפ סָאד יא

 ,קנַאדעג ןעַײרֿפ
 ,הדימ א ןצנַאלֿפנַײא .ןַײז עיּפשמ ,ןקריוװ .9

 ןיא טָאּבעג א 'א .ןעקנעדעג לָאז עמ ןכַאמ

 רעד וצ רָאנ טכוז רעסַאפרַאֿפ רעדעי; .ןצרַאה
 ,יןטייװצ ןרַאֿפ סטוג ןקירדוצנַײא ןוא ןקעוו
 ,םהרֿבַא; ,1887 ענליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל

 ענַײמ סָאװ ןעמענ --- ,השמ ,ףסוי ,ֿבקעי ,קחצי

 םענַײמ ןיא טקירדעגנַײא ייז ןּבַאה םייּבער
 ,ןיס עקשטַאדלַאס רעד ,דמא ,"ןצרעה ןטרַאצ

6, 
 -עג יד יא .ןסערפנַײא ((ַיײרעדניבנַײא) ,10/

 | ,רעכיּב עטּפַאּפ -
 רעד .ץכע- .גנוז .ךיז טימ

 | .ירע- .(עק- ,ןיד)
 ןעק עמ סָאװ .1 .יזַא -- קידװעקירדנַײא

 ןגָאװ רעיא ןַא .ענישזנורּפס עיא ןַא ,ןקירדנַײא
 רעיא ץנַאג ַא ןיא, .(?}לוֿפסקורדנַײא ,2 .ייה
 ,ראא ,"ןדִיי םענופ ןעזסיוא םעד עיּפשמ סָאמ

 .ךַארּפש ּיִדְיי רעד ןיא טסַײגסקלַאֿפ

 זעגי-+ ,ןַײא עוועל- .וורט -- ןעוװעלטרדנַײא
 :ךױא .ןעוועילערד-- :89 .טעװעלערד

 ,ןרעױּבנַײא .1 .ןלירד-- לגרֿפ .ןלערד-
 ןטימ יא .(רישכמ ןימ רעדעי טימ) ךַאל א ןכַאמ
 ,ןּפַאלקנַײרַא .גיפ .2 .טנַאװ ןיא רעכעל רעיוּב

 .ןַײרַא ּפָאק ןיא טײקשירַאנ יד יא

 .שינע-

 ןעװעּבאהנַײא

 -ערדעגי-+ ,ןַײא למ- .וטוא -- ןעלמערדנַײא
 ;וּב םוצ .+- ןעלמירד .- :99 .רפ ,דל .טלמ
  -ץגרעּביא טָאה יז ואוו טקנעדעג טינ טָאה יז;

 .ץגנײא טָאה יז רעדייא הדגה רעד ןיא טזָאל
 א ןוֿפ טנַאה יד, .סַאלטַא ,גח ,"טלמערד

 ץעגר א ףיוא טינ טזָאל סָאװ ךירדמ ןגנערטש -
 טינ , . .ףיוא טייטש גינעק רעדע .וו מעּב ,"'א
 אלו םוני אל' ,שָאוהי ,"רע ןעק יא טינ ,ןפָאלש

 לָאמַא רעריֿפרעּביא רעד טלמערד, ." . . ןשיי
 .לטעטש ַא ,שַא ,ײןַײא . . ,.גָאטימ ןכָאנ תּבש

 ןיא טלַאק רָאנ טרעװ סע יװ ױזַא, :23 םוצ
 ...זַײמרעדעלֿפ יד ךיז ןעלמַאזרַאֿפ ,ןסיורד
 ,זּביא ,יןַײא ןעלמערד ןוא סערָאנ ערעייז ןיא
 ,1898 ענליוו ,ןעּבעלירעיהט ןוֿפ רעדליּב

 -רַאֿפ ןַײא ןעלמערד רעטצנעֿפ-טנװָא, :33 םוצ
 -צנעֿפ יד גנַאגרַאֿפנוז רעד טקעװ ,ענעפָאלש

 ימָאּפ, .ןטכאנראפ רעקרָאי-ויע ,ו לֵא ,"רעט

 ןיוש ןעלמערד ייז ,עטיור ךעלעקעּב טימ ,ןרָאד

 ,ַאמֿפנַארּב .א ,"עניד ךעלעגנעטש יד ףיוא ןַײא
 ,2 ןאפ ,1961 ,דנַאלמיײיה 'װָאס

 -עגי- ,ןַײא גנערד .װרט -- ןעגנערדנַײא
 'א .גנע ןכַאמ .ןשטעװקנַײרַא .דפ .טגנערד -

 ,רעמלַא ןיא ןכַאז יא .ןצעמע

 -ערד(עג)י- ,ןַײא ריס- .ורט -- ןריפערדנַײא
 "סידנַײא .טריסערד ןַײז וצ ןענרעלנַײא .טריס

 ךיוא .סרענלעז יד יא .טנוה ַא יא .ןרינילּפיצ
 .גנוז .ךיז טימ |

 ,ןַײא עשט- .ורט 8 וטוא -- ןעשטּפערדנַײא
 ןיא) יד יא .ןטערטנַײא ,1 ,טעשטּפערדעגיר

 יד יא ,ןקידורּבנַײא .2 ,םייל 'א .עטַאלּב (רעֶד

 ,עטַאּפַאק -

 ,טקערדעג'- ,ןַײא קערד .ורט -- ןקערדנַײא

 ,טיוק טימ ,האֹוצ טימ ןרימשנַײא (ּבָארג) .1 |
 .רעדילק יד ,ּבוטש יד 'א  .ןקיטָאלּברַאֿפ

 -כרוד-טכעלש א רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב (ּבָארג) .2
 ןוא סעּפע וצ ןרירוצ ךיז .גנואוט רעטריֿפעג
 / יא ךַײלג סע

 ןשָארדעג ,ןַײא שערד .ורט -- ןשערדנַײא
 ַא (+-) ןשערדסיוא .1 .(רפ ,טשערדעג -)
 ןשערד םַײּב .2 .שינעטערעג סָאד 'א .לייט

 ,קלח:טנעצ א רשפא 'א .לײט א ןרעװנָא |

 ןיא ןּפַאלקנַײרַא ,ןרעמַאהנַײא ,ןענרעלנַײא .9
 -טושּפ יד ןוא ,ּפָאק ןטרַאה ַא טָאה רע, .ּפָאק

 ,ךיז טימ ."'א םיא טימ ןעמ זומ ךַאז עטס |
3, 

 ןייא רָאנ ןעק סָאװ .ידַא -- קידהשרדנייא
 .דיגמ רעיא ןַא .השרד
 ןשרד .ורט ןזענעשרַאד ....} -- ןענשרדנַײא
 -טשּפנַײא ,ןשטַײטנַײא ,1  .טנשרדעגיד | ,ןַײא -

 ןטושּפ ַא (ןיא) ףיוא ססמער ןוא םותיּפ יא .ןעל

 ןּפַאלקנַײרַא .ןדערנַײרַא ,ןהנעטנַײא .2 .קוסּפ
 ,ײטרַאּפ ןַײז ךופ תולעמ עסיורג יד יא ,ּפָאק ןיא |

 ,שינעשרד--=

 יץג'- ,ןַײא עװעּב- .ורט -- ןעװעּבַאהנַײא
 עלַא טימ ןעמוקַאבנַײרַא ,ןגָאמרַאפ .טעװעּבַאה

 "עג ענעגייא סָאד ,רשוי קידנקוקרַאֿפ) ןעלטימ

 ,ןשטנעמ ןופ ףוס רעד זיא סָאד, ,(ַאא טנוז

 ,"טלעװ יד 'א ,ןעגנילשנַײא טלָאװעג טָאה סָאװ
 .דלעֿפ ןֿפױא זיוה ַא ,טעּפ .ח |



 ןעװעדַאהנַײא

 -ץעגי- ,ןַײא עװעד  .װרט -- ןעװעדַאהנײא
 עא תופוע עשימייה ,תומהּב ןטלַאה .טעװעדָאה

 .שיילפ ףיוא ,עילװַאדַאה רעוויסנעטניא ףיוא

 ,ךיז טימ ךיוא .הּכונח ףיוא זדנעג יא

 ,טעדַאהעג-- ,ןַײא עד .ורט -- ןעדַאהנַײא
 -לקע ןכַאמ .ןעשזדאה - ,ןעיזדאה-- 9
 ,קערד טימ סעּפע יא .ןקידורּבנַײא קרַאטש .קיד
 טָאה ...ןגעװ תודוס עסואימ עלַא יד טימ,

 דייר ,"ןגיוא ענַײמ ןיא טעדַאהעגנַײא םיא רע
 ינייא םיא טָאהס, :ּפמוא ךיוא טצינעג .(ררוו)

 .ףיז טימ ךיוא ."ןצרַאה ןֿפױא טעדאהעג
 ,שינעי-

 זעגיי+ ,ןַײא עוואה .ווזוקא -- ן(עג)עװאהנַײא
 ןסַײרנַײא .2 .ןעװעּבַאהנַײא וזד .1 .טעװַאה
 רשעתנ) תוחוּכ יד רעּביא ןעװערָאה ,ןטלעװ

 טל עוו א 'יא* ,(דוֿבּכ ןעמוקַאּב וצ ,ןרעװ וצ

 ,טלעװ א ןעגנילשנַײא =

 .ןעטױהנַײא +- -- ןעיטָאהנַײא

 -לַאהעג- ,ןַײא ריּב- .ורט -- ןריּבלַאהנַײא
 -ןַײא ללכּב .ייווצ (ןיא) ףיוא ןלײטנַײא .טריּב

 ַא 'א .טיורּב עיצרָאּפ עמערָא ןַא יא .ןלייט

 ,םנ .תוחּפשמ ייווצ רַאפ הריד

 ,ןַײא ךיז זדלַאה .וטוא -- ךיז ןזדלַאהנַײא
 ךיז ןעגנעהנָא ,ךיז ןּבילנַײא .טזדלַאהעג-- ךיז

 ךיז יא .ךיז ןוֿפ ןזָאלּפָא טינ םיא ,ןצעמע ןָא

 ,טייהנייש א ןיא

 -ָארּפ רעדָא טקַא .1 .ץ ,רעד -- טלַאהנַײא
 ַא ןיא יא רעקידמעצולּפ .ןטלַאהנַײא ןוֿפ סעצ

 .גנורעטש ,טלַאהּפָא .2 .טסעמרַאֿפ-ףיול ןכיג
 -ָאטעג טרעװ ָאד . . ., .גנולקיװטנַא ןַא ןיא 'א
 , ..ףיולמוא םעד ןופ 'א רעקרַאטש רעד טלּפ

 תניחּב ,זּביא ריװַאּפ .א ,"גנוגָאלּפ יד טמוק ָאד
 ,ך"רּת ענליוו ,םלוע

 ,ןטלַאהעג -- ,ןַײא טלַאה .ורט -- ןטלַאהנַײא
 (טנעה עדייב טימ ,טנַאה א טימ) ןטלַאה 1

 קירטש יד יא .חוּכ טימ ןטלַאה .ןזָאלּפָא טינ ןוא

 .אׂשמ א טנעה עדייּב טימ יא .ןרעטעלק םַײּב

 יד 'א ,ןגָאװ ןכַאנ ןפיולכָאנ ןעמ ףרַאדַאּב;

 .היבט ,עש ,"סעצייל

 .ןטלַאהרעטניוא ,ןלַאֿפ טינ לָאז סע ןטלַאה .2
 ףיוא גנַאטש םענרעזַײא םעד 'א .טּפַארק ןצינ

 טימ ,לטרַאג א טימ ןזיוה יד 'א .סעציילּפ יד

 ,לחומ-רימיטַײז ןיא ןקָאה א טימ ןוא סעקיילש

 םעד 'א טינ ןענעק טנעװ ענעטלָאּפשעצ יד;

 | י"ךַאד
 יד 'א .חוּכ טימ ןלעטשּפָא .ןריזַאמרָאט .9

 רעשידִיי רעד, .ּפָארַא-גרַאּב ןֿפױל סָאװ דרעֿפ

 ןיצ יד טימ טָאה דרָאּבטיײרּב עשיז רוּביג

 ."ליּבָאמָאטױא ןקידנרָאפ םעד ןטלאהעגנַײא

 יד 'א .טַײצ ערעגנעל א ,רדסּכ ןטלַאה 4

 רעּבָא, .רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ענעלָאװשעג

 -ניֿפ ןייק לָאזימ ויּב ןרעװ סייה ױזַא געמ סע

 ַא יא .ב/וס ,2טל ,"ןענירד 'א ןענעק טינ רעג
 ,ןגָאזסױא טינ = דוס

 סָאד .סעּפע ןיא סעּפע ןטלַאה .ןטלַאהטנַא .9

 סָאװ רעד ןטָאג1/ .רעמע ףניֿפ ןַײא טלַאה לסעפ

 ילשמ ,סמ ,"שפנ ןַײד ריד ןיא ןַײא טלַאה

 ןוא טָאג ןוֿפ ילּכ יד זיא רע- .12 ,דכ ,ד"עקּת
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 רֶעװ ,ןכערּבעצ הלילח ךיז טעװ ילּכ יד ןעוו
 .זוייםיליהּת ,שַא ,"תודימ סטָאג יא טעװ

 ,ֿבצמ ןקיּבלעז םעד ןיא ןזָאל .ןטלַאהֿפױא .0
 ןיא 'א* .ןּבַײלּב ,ןַײז רעטַײװ לָאז סע ןכַאמ

 יילפ א; .סנאלַאּב םעד יא .ןעקנעדעג = ןורּכז
 ןקידנעטשּבלעז ריא ןַײא ךָאנ טלַאה טייקיס

 םערָאֿפ עקידנעטשּבלעז ןייק רעּבָא ,םענרַאפ

 ,. ..עקיזיפ ,יקסוָאדולּבַאז .מ ,"טינ יז טָאה

 טימ !תּבש ,ןַײז לָאז תּבש, ,1929 קָאטסילַאיּב

 -לָאג ידי ,ץרפ ,יןַײא תּבש ךיא טלאה ןעגנאווצ

 ,'טייק ענעד

 יש ןָא ,זיא סע יװ ןּבַײלּב לָאז סע ןעז
 רעדיילק גָארט ךיא, .דיילק ןופ סָאמ יד יא .םִייונ

 יד 'א ,(י"נ) דייר ,"'א סע ליװ ךיא .רעֿפלעװצ

 ָאוינ םעד 'א .לעטש א ,עיציזָאּפ ַא 'א .טכַאמ

 סָאד 'א* .ָאװק-סוטאטס םעד 'א .ןּבעל ןוֿפ

 'א .עיציזָאּפ (עשלהק) יד ןטיהפיוא = לקנעּב

 (ןָארט םעד 'א) ןָארט ןפיוא ןּבַײלּב = ןיורק יד

 ֿפעשעג יד 'א .שזיטסערּפ םענענואוועג םעד יא

 ןכעלטנגוי םעד 'א .ֿבצמ ןקיטציא םעד ןיא ןט

 | .ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא ךיוא ץייר

 ,ןֿפױק ןוֿפ יא .סעּפע ןָאט ןו 9 ןטלַאהּפָא .8
 ןופ יא .ןַײז וצ תּבש ללחמ יא .װזַאא ןֿפױקרַאֿפ

 ןָאטּפָא ןופ 'א .געלשעג ַא ןוֿפ ,ןליּפשנטרָאק

 ריא ןעװ ,לייט ןגיק ןיא רֹּבא; ,טײקשירַאנ ַא

 ןיזאל ךימ טרעװ 'ינוא לַײא ןייק ןּבאה טרעו
 ,"ןיטלַאה ןַײא ןקורד טימ רעװ אוז ,ןיטרַאװ

 לֹּביו א"עּת טשמַא ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש'

 "וטש רעדָא ,טלעק רעדָא ץיה ןייק ,, ,{6-5 ,אווו

 לָאז רֶע זַא 'א טינ םיא טעװ םי םעד ןופ םער

 םעד יא* .דצק ,הח ,"ןגעװ עטַײװ ןיא ןייג טינ

 ,ןַײז רּבקמ םיא ןזָאל טינ = תמ

 רעדנַא ןַא ףיוא ,רעטעּפש ףיוא ןגײלּפָא .9
 "רַאפ יד ןענעפע סָאד 'א .ןַײז בּכעמ .טַײצ

 -ארטס סָאװ .העש רעּבלַאה א ףיוא גנולמַאז

 אז, .לװֿפ ,"?ןחישמ יא טעװ רע ?ךימ רע טעש

 ריאמ לש טּפשמה להזָאוז ןמ ןדיר . . . רע זומ

 רעצעמ ןוֿפ י"ּככ ,"ןיטלַאה ןַײא ךָאנ ל"נה

 ווו שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע
 ןטכעלש א 'א .הריזג א 'א .ןכַאמ לטּב ,0

 ןַײמ טימ וט ךיא סָאװ הליֿפּת יד, ,ןיד-קסּפ

 / שארל רוזחמ ,ײןיד ןטכעלש םעד יא לָאז זדלַאה

 ,ב/במ ,1832 עטיוװַאלס ,הנשה

 -ניא .גנוגעװַאּב א ןלעטשּפָא ןצנַאגניא ,1
 -טולּב םעד 'א .טסילפ סָאװ ןטלַאהרַאפ ןצנאג

 ,טָאג, .עּבמאד א טימ םָארטש םעד יא .ץרוטש

 רעד ןרעו ליטש זָאל ,םָארטש םעד ןַײא טלַאה
 טקיטולּב דניק ַא בוא, .רעדיל ,טע ,"טניוו
 ...ןּפָארטנזַײא קיײטּפַא ןיא ןפיוק ,ןַײז למ ןכָאנ

 רגס ,יּבר רעלרַאט ,"טולּב ןטלַאהוצנַײא ףיוא
 טָאה גנוריגער יד , 71910 ,זדָאל ,תואוֿפרו תול

 גנַארדנָא םעד ,םָארטש םעד ןטלַאהוצנַײא ןעזעג

 ,לָאֿפי ,"ןטנַארגימיא =| טסעג עַײנ יד ןופ

 זַא טכַאדעגסיױא רימ ךיז טַאה, ,25 אפ ,5

 סע ,קעװַא ואוצעגרע טייג םינּפ סעמַאמ רעד

 טינ סע ןעק רענייק ןוא ןייג ןייא ןיא טלַאה

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,ייא

 'א .ןלעטשּפָא זַײװליײט ;ןכעלעמַאּפרַאֿפ 2

 ,סנכערּברַאֿפ ןופ עילַאװכ יד !א .טעּפמיא םעד

 'א .ָאּפמעט םעד 'א .תורקֿפה ןופ םָארטש םעד

 ןטלַאהנַײא

 גנאג םעד ,סערגָארּפ םעד 'א .עיצקודָארּפ יד

 -טיווק יד ןַײא טלַאה טגָאז טָאג , .עטכישעג ןופ

 ןוקיּת ,"ּתנמתחיג זיא ׁשֶע ןרעדייא = אייא ךל

 טָאה ןימינּב, .ט"נקּת ?טרָא ,תורמשמ שלש

 לסיּב ַא 'א ןוא ןעלרעדנעס ןָאט ּבילוצ טזומעג

 םד ןטלַאהוצנַײא,; .תועסמ ,סוממ ,"גנאג םעד

 ...ןלערק עטיור עטוג ַײרד ןעמענ . . . הדינ

 לקישָארּפ סָאד .לעמ ףיוא ןיד ןסיוטשעצ יז

 ,ןַײװטױר לזעלג ַא טימ ןשימסיוא ןעמ לָאז

 "כינ ...ןעקנירטסיוא סָאד לָאז השא יד ןוא

 ,תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"טייהנרעט

 ?1910 ,זדָאל

 'א .ןרינָאיצקנוֿפ לָאז סע ןזָאלרעד טינ ,2
 טנע ה יד 'א ןקוק טינ ןוא ןגיוא יד

 טינ, .שטַאּפ א ןעגנַאלרעד טינ ,ןרירנָא טינ ןוא

 ,םירוע-חקופ ,"הקדצ ןּבעג ןיא טנ ַא ה יד 'א

 יּפָא טינ ,ןגַײװש -- ק סי ּפ םעד 'א .שּת יינ

 ,..גידלוש וטׂשיּב, .גנוצ יד 'א .ןרעפטנע

 ,1716 טשמַא ,הח ,ײןטלַאה וצ ןַײא גנוצ ןַײד

 יד ןעד . . .'א גנוצ יד ןעמ זומ ךָאדק .א/חמק

 ,ןטׂשל הפט םדָא חתפי לא :טגָאז ארמג עקילייה
 עשרַאװ ,איֿבנה והילא רעשלַאֿפ רעד ,מ מ

 ןּבַײלּב לָאז יורפ יד , ט כ ַא ר ט יד יא .ג"סרּת

 ןזָאל טינ (א -- ךלימ יד 'א* .הרקע ןַא

 לָאז סע זַא ןקריװ (ּב :טסורּב רעד ןוֿפ ןּפַאצּפָא

 "מעט עכיוה יד, .טסורּב ןיא ךלימ ןייק ןַײז טינ

 יא* ."ךלימ יד ןטלַאהעגנַײא ריא טָאה רוטַארעּפ

 ךיז ןטיירג ,ךיז ןציּפשנָא (א -- םעטָא םעד

 ,(הנּכס ,ךעלנייוװעג) סכעלנייועגמוא סעּפע וצ

 ןטלַאהעגנַײא טָאה טלעװ עשידִיי עצנַאג יד,

 ,"המחלמ רעקיגָאטסקעז רעד תעּב םעטָא םעד

 ןטלַאהעגנַײא יװ ױזַא טָאה סַאג יד, ,(י"נ) דייר

 סעדנטַײדַאּב סעּפע ףיוא טָאה ןוא םעטָא ריא
 ןעז (ּב :ןרענָאילימ עטלעטשרַאֿפי ,רַא ,"טרַאװעג

 ןײג .ןרעהרעד טינ ,ןקרעמַאּב טינ לָאז עמ

 .םעטָא םעד 'א ןוא רעגניֿפ ןציּפש יד ףיוא

 טעילוטעגוצ ךיז ןּבָאה ןענױשרַאּפ ערעזדנוא;

 ןגעלעג ,םעטָא םעד ןטלאהעגנַײא ,טױלּפ םוצ

 .תועסמ ,סוממ ,"ליטש

 -ןצ ,ליפעג ַא ןעװעמַאהנַײא ,ןקירדרעד ,4

 םעד 'א .ליװ עמ סָאװ סעּפע ןופ ןטלַאהקיר

 ,הוואּת ַא 'א ןעק עמ, .עא קשח םעד ,רעלעוו

 ."??ןטלַאהקירוצ יז ריא טעװ גנַאל יװ רעּבָא !

 םוצ ךעג ױזַא ןזָאלוצ ייז ןעוועג לָאז עמ,

 ,ןּברָאטשעג םָאטּפַאר עלַא . . .ייז ןטעה ,ןסע

 ךיז ןלָאז ייז ,ןטלַאהעגנַײא רעּבָא ייז טָאה עמ

 ,ץיװרוה לקַײח ,"ןסענָא טאז לָאמַאטימ טינ

 = ןוורענ יד יא* .1817 װעשטידרַאּב ,חנעפ תנֿפצ

 ,קיאור ןּבַײלּב וצ ןעימַאּב ךיז

 יד יא ,ליֿפעג ַא) ןקיטשרעד ןצנַאגניא ,9
 םעד ןַײא טלַאה עמ זַאק .ערה:רצי םעד ,תוואּת

 םעט רעד, .װש ,"אּבה-םלוע ןעמ טָאה ,סעּכ
 יא ןוא ןסילשרַאֿפ לָאז עמ זַא ֿבייחמ זיא סָאװ

 עג טרעװ סָאד ,ּבַײל םעד ןוֿפ טייקטסולג סָאד

 ,264 ,ב ,הח ,". . ..םיקלח ייװצ ףיוא טלייט

 ןַײז 'א טנעקעג רע טָאה ןקידניז םעד תעשּב, |
 ףיוא ןצראה ןיא ךיז טזָאלרַאֿפ רע רָאנ ,רצי
 וניֿבָא םהרֿבַא ןעוו ,קנעדעג, .ור ,אינּת ,"הבושּת
 זדלַאה םעד ןָא ןפירגַאּב טנַאה עקניל ןַײז טָאה

 "חר ןַײז ןטלַאהעגנַײא טָאה . . . ןוא קחצי ןוֿפ



 ןטלַאהנַייא

 רעּביא ןעמערַאּברעד וצ ךיז רעק ױזַא --- ,תונמ

 ,םיבוט תּב הרׂש ,יןרָאצ ןַײד 'א ןוא זדנוא

 ןעק ךיא, .1864 ענליו ,םירעש השלש הנחּת

 זומ ךיא א טשינ רעמ ןיוש רימ ןיא רעמ

 ,"ןדײרּפָא ץרַאה סָאד שטָאכ לָאמַא טייהרעליטש
 ,עלעשטנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 סָאװ) ןעגנערּבסױרַא טינ ,ןטלַאהקירוצ 0

 "עג ןייק ןזַײװסיױרא טינ .(ןגָאז טינ ףרַאד עמ

 ךימ טלַאה חוּכ רעמייהעג ַא .גנוּבעלרעּביא ,ליֿפ

 ךיז ןיא יא .ןרערט יד ,ןענייוו סָאד 'א .ןַײא

 ןופ, .עא טייקנדירפוצ יד ,רעצ םעד ,החיצר יד

 יא טינ ןעק'כ ,ןסילֿפ ןרערט ןעוט ןגיוא ענַײמ/

 ןעק רַאנ א ןופ ליומ סָאד, .לפ ,"ןייוועג ןַײמ
 ילשמ ,סמ ,"הלּפמ ענעגייא ןַײז 'א טשינ

 טינ ךיא ןעק ןָא טלָאמעד ןופ, ,14 ,י ,ד"צקּת

 טלַאה סעּפע .לָאמַא יװ ןטַאט םוצ ןטערטוצ

 לַאג יד, .ילגנִיי עקנַארק סָאד' ,ץרפ ,"ןַײא ךימ

 ָארּפ םעד 'א טינ ןעק ךיא ,טצעזעצ רימ טרעװ

 ןוא החמׂש יד ןַײא טלַאה הבשחמ יד, ."טסעט

 ,ל"רהמ תמכח ,ײןרעמַאקצרַאה ןיא יז טסילשרַאפ

 ,א"ערּת װָאקירטעיּפ

 יד 'א .ןריטסערַא .ןצעמע ןטלַאהרַאֿפ .7
 : .ןעניױשרַאּפ עקיטכעדרַאֿפ

 .ןלָאצ טינ ,ןּבעג טינ ,סעּפע ןטלַאהרַאֿפ 8
 .לָאצּפָא-דילגטימ 'א .ןלָאצ םַײּב ןענעכערּפָארַא

 ,בוח א יא .תוריכׂש לייט א יא .ןוּכשמ םעד יא

 ,..טכַאמ איד טאה רנייק, .עטַאר עטצעל יד יא

 ףיוא םנייא טאה טָאג שאו . . , ןטלַאה וצ ןַײא

 ,הח ,"ןּבאה ןרדנַא ןייא ןוֿפ לָאז רע זד טגיליג

 יד סָאװ ,טלעג םעד ןופ, .א/ּפ ,1716 טשמַא

 ןעמ לָאז ,רעטעּברַא יד סיוא ןלָאצ ןטנַאקירּבַאֿפ

 ןציטש ןעמ לָאז םעד ןופ ןוא טנעצַארּפ ייווצ יא

 ,לָאֿפִוי ,ײטעּברַא ןָא ןּבַײלּב סָאװ רעטעּברַא יד

 =(גָאוו) סָאמ יד 'א* ,17 די ,4

 טימ, .גַאװ ,סָאמ עקיטכיר יד ןּבעג טינ :ךיוא

 אנליו ,תרגא רדסמ ,י'א סָאמ יד רעגניפ יד

 .ה"ּפקּת ,אנדארוהו
 ןגײלּפָא .ןרָאּפשנַײא ,ןּבעגסיױא טינ 9

 ןשָארג םעד יא .ןטקודָארּפ ,טלעג רעטעּפש ףיוא

 'א .עטָאלז עטנידרַאֿפ-רשּכ יד יא .ןייצ יד טימ

 ןלעװ ייז זיּב ,סעיצקא ,תורוחס יא .תוָאצוה יד

 ...סעקינטיילק יד ןָאט ןלָאז סָאװ, .ןגַײטש

 ַײּב יא ןענעק ןשטנעמ יװ ןעזוצ ןֿפרַאד ייז זַא

 רעד ףיוא ייז ַײּב ןגיל לָאז סע ,לּבור א ךיז

 ךטרָאק יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טַײצ רעטכעלש
 .1888 סעדַא ,עקרעפרַאװ

 -קרעמפיוא יד ,סערעטניא םעד ןטלַאהוצ .0
 ,גנונַאּפש יד 'א .ןעיצוצ .ןדניּבוצ ,טײקמַאז

 ןופ םירֿבח יד יא .סרערעהוצ יד ,םלוע םעד יא

 ,טייקשידִיי ַײּב רעדניק יד יא .עצַאזינַאגרָא רעד

 ןלָאז ייז זַא דלודעגמוא רעייז ןַײא טלַאה ךיא,

 ,סוממ ,"ןלייצרעד ייז לעװ ךיא זיּב ןטרַאװסיױא

 י !םייהַא קירוצ'

 .שינעֿפרעדַאּב עכעלריטַאנ ןטלַאהרַאֿפ .21
 -ןצנײא רעסַאװרעטיּב ןעמענ .ןגָאמ םעד יא

 ןהלוח םעד| טריֿפ סע ןעוו, .עיײרַאיד יד ןטלַאה

 -נַײא האופר א ןּבעג םיא ןעמ לָאז ,ּפָא קראטש

 גרעּבמעל ,וו םיטוקיל ,גנילרעּפש .א ,ײןטלַאהוצ

 טגיל רע ןוא לושלש טָאה סע רעװ, .ט"סרּת

 ידּכ ןַײוא ריּב ןיא סונטַאקשימ םעד ןַײרַא
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 ףיורעד טכַאמ . ..לושלש םעד 'א םעד ךרוד

 -רואינש .ז .ש ברה ,"ץעה ירּפ ארוּב הכרּב א

 -ָאק..., .1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רפס ,ןָאס

 ןופ סענַאװ ןכַאמ . . .ןירוא יד 'א טשינ ןענ

 טכָאקעג זיא סע עכלעוו ןיא ,רעסאװ םערַאװ

 ,יּבר רעלרַאט ,ײקיײטּפַא רעד ןופ ןזַײא ןרָאװעג
 | ?1910 ,זדָאל ,וו תואוֿפרו תולוגס

 ילֲא; .ךיז ןטלַאהנַײא טָאטשנַא .כרַא ,2
 ןסע ןַײז טימ ןטלה ןַײא שנעמ רעד לָאז טַײצ

 .ד/גי ,חע ,ײןקנירט !נוא

 -כַײלג ַא ןיא ןטלַאה ;ךיז ףיוא ןטלַאה ,8
 .טַאּבָארקא םעד סעציילּפ יד ףיוא 'א .טכיוװעג

 .רעטכיוועג יד יא

 -קירוצ .1 .וֿפז + -- ךיז ןטלַאהנַײא
 ןַא טיול ןָאט טינ ,ךיז ןשרעהַאּב .ךיז ןטלַאה

 'א .תוחוּכ עטצעל יד טימ ךיז יא .סלוּפמיא

 רעּביא, .רעטכעלעג א טימ ןסישסיורַא ןוֿפ ךיז

 ןייא ןטלַאהעגנַײא טינ ךיז טסָאה וד סָאװ םעד

 םעד רעּביא ,לּפע םעד ןסעגעג טסָאה ןוא גָאט

 תֹּב תדיֿבַאמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןרָאװעגנָא טסָאה

 -וקעג זיא ןוא יא טנעקעג טינ ךיז טָאה, .יךלמ

 ,דמא ,"טכאנ עקידמערוטש רעזיד ןיא ןעמ

 ךיא ּבָאה ָאד, .1868 ענליוו ,הרוּתה םויס רעד

 -עגֿפױא ריא ּבָאה ןוא 'א טנעקעג טינ ךימ

 רע טָאה, ,23 אמ ,1868 ,מק ,"שטַאּפ ַא ןֿפרָאװ

 נָא טָאה ןוא ןייוועג רַאפ יא טנעקעג טינ ךיז

 ,א/חל ,2צנ ,"ןעַיײרש ןוא ןענייוו רעייז ןּביוהעג

 -סיורַא טינ ,ןלייצרעד טינ ,ןגַײװשרַאֿפ .2
 טינ ךיז .ליפעג א ןזַײװסיױרַא טינ .ךיז ןּבעג

 ןוא יא ןענעק טינ ךיז .עגָארֿפ א ןלעטש ןוא 'א

 טימ ןעמוקסיורא ןוא יא טינ ךיז .ןצַאלּפסױרַא

 -ץגּפָא ןעװעג רעּבָא זיא רימ ַײּב, .הנעט ַא

 ןפורנָא טינ ,ךעלגעמ טַײװ יװ ךיז יא טכַאמ

 רע, .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"טרָאװ ַא טימ ךיז

 סַאּפ א טימ טלכיימש ןוא ןַײא ךיז טלַאה

 ךיז טָאה רע, .עש ,"עלעכיימש טכַאמעג ענדוק

 ןסָאד} יװ טרעדנואװעג ךיז ןוא ןטלַאהעגנַײא

 ,דלַאװ ןיא דניק ,"טרעפנעעג טָאה דניקדלַאװ

 אזא ןיא ןעװעג ןיּב ךיא, ,1891 גרעּבמעל

 עג טינ ךיז ּבָאה ךיא זַא ,תולעּפתה רעסיורג

 ,ּבדל ,ײןטַאט םעד טלייצרעד ּבָאה ןוא 'א טנעק

 .ז"ישּת יײנ

 ,גנוטסולג א ,רעגַאּב ןקראטש א ןַײז רֿבוג .9
 ךאנ זיּב ןטלהיג ןיא ךיז איז טעה; .הוואּת ַא

 ,"הּפרח וצ ןמוקיג טינ איז רעװ ,הּפוח יד

 ןַײז טימ ןעק שטנעמ רעדעיא .ב/גס ,ןויע

 םעד רעּביא ןקיטלעװעג ןוא 'א ךיז . , . ןוצר

 ,ןּבעל-עקשימ , .בל ,אינּת ,"הוואּת ןַײז ןוֿפ חור

 ךיא ,ןּבעלעקשַאמ ,יוא --!ןַײא ךיז טלַאה

 -- ביל ךימ ןטסָאה, .עקשימ ,טַאל ,"ּברַאטש

 ךיז טלַאה -- עטניריֿבג א וטסליװ ,ןַײרַא םוק

 ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןַאמשרָאג .ש ,"ןַײא

 | .1 הא

 ,טייהניואועג א ןכערּב םַײּב ךיז ןעמיוצ .4

 ןוֿפ ,ןרעכייר ןוֿפ ךיז 'א .גנוריפ א ןטַײּב

 ,ןעקנירט

 "יא ,ךיז ןּבעגרעטנוא טינ ,ךיז ןקרַאטש .9
 ,טָאטש רעטרעגַאלַאּב א ןיא ךיז יא .ןעמוקרעּב

 ,תּבש םוא ןייװעג א ןָא טמוק םענייא ןעװ,

 סע טעװ ןענייוו וצ טינ יא ךיז טעװ רע זַא ןוא

 .ידַא -- קידװעטלַאהנַײא

 קידװעטלַאהנַײא

 -רעליטש ןענייוװ רע געמ -- רעצ א ןַײז םיא

 ךיז ,'א ךימ לעװ ךיא ,יוא, .א/טנ ,2טל ,"טייה

 רע, .ויזירּפ ,סוממ ,"רימ ןיא ןקיטש ,ןגרעוו

 רע זַא תוחוּכ עלַא טימ ןטלַאהעגנַײא ךיז טָאה

 יז, .דרע ענעגייא ,אּבַאר ,ײןפָאלשנַײא טינ לָאז

 ןוא 'א טנָאקעג טשינ קיטיײװ ןוֿפ ךיז טָאה

 .רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,"ןעירשעגסיוא טָאה

 -עגמ (א ןיא ןעמוק טינ) ןייק ןּבָאה טינ .0
 .ןדַײמסיוא .ךיז ןלײטּפָא .ךיז ןדיײשּפָא .אׂשמו

 -רעּביא ,ןטרַאװסיױוא .וויסַאּפ ןּבַײלּב ,ןַײז .4

 טכולּפרַאֿפ !יא טינ רעמ ךיז ןעק ךיא; .ןטרַאװ

 ןוא תולװע עכלעזַא טעז סָאװ רעד ןַײז לָאז

 ןטסילַאטיּפַאק יד; .עסקַאט ,סוממ ,"!טגַײװש

 םורַא ןעייג סרעלקעמ יד ןוא ,ןַײא ךיז ןטלַאה

 ןעמ טיג סָאװרַאֿפ ---, .לדנעמ-םחנמ ,עש ,ײלטּב

 ךימ טלַאה ךיא -- ?רַאװָאמַאס םעד ןַײרַא טשינ

 - .ש ,"ךָאװ רעלופ רעד וצ ןלעטש ןוֿפ ןַײא רָאנ

 ,'טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה

 'א ךיז .עיציזָאּפ ַא ,לעטש ַא ןטיהֿפיוא ,8
 ,טסניד ןייק, .טמַא ןַא ףיוא ,לעטש ַא ףיוא

 ןַײא טינ ריא רעּביא ךָאד ךיז טלַאה גנוי ןייק

 'ךה עגולק יד ,שטיװַאר .י .ג ,"ןקודצ 'ר ַײּב

 ןליֿפַא ןטַײצ עטסעּב יד ןיא, .1877 ענליװ ,הכר

 'א טנעקעג טינ שדוח ַא יװ רעמ ךיז רע טָאה

 .רעטריטָאקיָאּב רעד' ,רא ,"טרָא ןַא ףיוא

 רעטָאפ םַײּב ןיוש ךיז יז טָאה טונימ ןייק;

 .ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,"יא טנעקעג טינ ּבוטש ןיא

 -יילּב .דנַאטשוצ ןקיּבלעז םעד ןיא ןּבַײלּב 9
 ךיז טלַאה רעסַאװ סָאד .טרָא ןקיּבלעז ןפיוא ןּב

 טפול רעמערַאװ ןיא, .ןדָאּב ןקימייל ןיא ןַײא

 יװ ערַאּפרעסַאװ רעמ ךס א יא . . .ךיז ןעק

 נעּבַא רעטניװ ,סעדלעז הייח ,"רעטלַאק ןיא

 רעסַאװ ןֿפױא ךיז 'א* .ח"נרּת עשרַאװ ,ןעד

 ןטלַאהפױא :ךיוא = (ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא)

 ַײּב (עא גנומענרעטנוא ,רחסמ) טפעשעג ַא

 (ןיא ןֿפױא ךיז 'א* .ןעגנוגנידַאּב ערעווש

 -כיװ ,ןקיּבלעז ןפיוא ןּבַײלּב :ךיוא = לטָאז

 .ןפרַאװרעטנורַא לָאז עמ ןזָאל טינ ,טמַא ןקיט

 ָאז ןֿפױא ןַיײא ךיז ןטלַאה םיאּבג ערעזדנוא, |
 ןטלַאה סיפ יד* ."!סעּפע ייז וט ןוא -- לט

 עמ .זיא ןעמ ואװ טּבַײלּב עמ = ןַײא (ךיז)

 ףיוא 'א ךיז" .עא טינ טגנירּפש ,טינ טצנאט

 טקוקעג טינ) ןייטש טסעפ ןּבַײלּב (א = סיֿפ יד

 ;(הּביס רעדנַא ןא רעדָא טייקכאווש ףיוא

 .עא גנומענרעטנוא ,טֿפעשעג ַא ַײּב ןּבַײלּב (ב

 ןיא עטאקסיפ א; .טינ טימ רעטּפָא טצינעג

 טשינ ךיז ןענעק םייה רעד ןיא ,עיטסעּב א ,יז

 ,11 ,ז ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"סיפ עריא יא

 ,ןכַאז ןגעוו) ןּבַײלּברַאפ ,ךיז ןטיהֿפיוא .0
 םיא ַײּב ,רעגניפ ערעטיש טָאה רע, .(טלעג

 ."טלעג סָאד ןַײא טינ ךיז טלַאה

 יא .שינעֿפרעדַאּב עכעלריטַאנ ןטלַאהרַאֿפ ,1

 -רָאפ ?'א טינ ךיז טסנעק, ,גנַאגלוטש ןופ ךיז

 בֹּב טימ שוו} ּבָארג ,לװֿפ ,"סיֿפ יד (טימ) יירד

1, 

 -לעז ׂשד ןופ גנוטלאה ןייא . . ,, -- גנֹוז
 ,1716 טשמַא .הח ,"טׂשוליג םיא שאו הניּב
 .שינע- .ץכע- .א/גמק

 זיא) ןעק סָאװ
 ןּפעש וצ ּביל ּבָאה ךיא , .ןטלַאה(וצ)נַײא (לגוסמ



 רעטלַאהנַײא

 -עלריטַאנ יד ןוֿפ םָארטש ן'א-טשינ םעד ןוֿפ

 רעד ַײּב ,ןײטשדלַאג בקעי ,"תונויער . . .עכ

 ,טייקי- .1912 זדָאל ,רעטומ רעגנוי

 ,ס ,עק- ןיי נװ .סי ,רעד -- רעטלַאהנײא
 ןַײמ רָאנ טינ זיא רע, .ןַײא טלַאה סע רעװ .1
 -מערּב .2 .י'א ןַײמ ךיוא זיא רע ,רעטלַאהכוּב
 כרוד טימ ןגוצ-ןענָאזרעּפ רַאפ, .זאמרָאט ,עז

 עג טלעטשעגטסעפ זיא ('א) עזמערּב עדנעייג

 יּמק 100 ןוֿפ טייקדניושעג עכעלגעמ א ןרָאװ
 יױרֿפ ,לעּבעּב .א ,זּביא םיוּבנעגַײֿפ .ּב ,"עדנוטש א

 ,ןליוװ רע'א .ידַא -- שי" .םזילַאיצָאס ןוא

 .װ .ק ןעװ ,'א יוזַא טגערֿפ רַאטערקעס רעד,
 ,1932 וועיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"טמוק

 -עגי- ,ןַײא עול .ורט -- ןע(י)לָאהנַײא
 ,ןעילוטנַײא ,ןעלקיװנַײא .רקוא .טע(ױלַאה

 טמענ עמ רעדייא עלעפוע סָאד יא .ןעילוטמורַא

 ,ןסיורד ןיא סע

 ,+- ןעװעמַאהנַײא ווזד -- ןעװעמלַאהנײא
 ,טלָאהעג-- ,ַײא לָאה .ורט -- ןלָאהנַײא

 | .(בװ יקסניפ) ןגָאינָא .רנ .משטד

 -ץג-- ,ןַײא עינ .הרט -- ןעינַאמַאהנײא

 ,271 בּב ,ןעװעמַאהנַײא וזד .טעינַאמאה

 זעגי+ ,ןַײא עוועמ- .ורט -- ןעוועמַאהנַײא
 ןעמיוצ .ןטלַאהּפָא ,ןטלַאהנַײא .1 .טעװעמַאה
 ,טנעמַארעּפמעט םעד 'א .הוואּת יד יא .ןרעגַאּב
 'א .םיוצ ןיא (יװ ױזַא) ןטלַאהנַײא טסעֿפ .2
 ,גנויןּבָארג םעד 'א .דרעפ עטעשַאלּפעצ יד

 -מוא יד יא ןצ ידּכ, .םיסיידנוק יד יא .ןאגילוכ

 עשילױטַאק יד ןּבַאה ,םינכש עדליוו ,עקיאור

 טרָאד ןטײרּפשרַאֿפ וצ טּבערטשעג . . . ןכַאנָאמ
 ,יקסװַאירדוק ,זּביא ,"הנומא עכעלטסירק יד
 ןעק עמ, .1896 עשרַאװ ,תורוד סףושארה םדא

 .סעלעשעה ,ײןעגנַארד קיצעּביז טימ יא טינ ךיד
 -ַאװ סָאד יא .עּבמַאד ַא טימ יא .ןעמיוצרַאֿפ .9
 ...עגר רעטצעל רעד ןיא; .ןױיזַאמרָאט .4 .רעס
 ,"ראק ןַײז טעװעמאהעגנַײא רעװַײרד רעד טָאה

 יד ןטלַאהרַאפ ,0 .6וא 1962 ,זמט ,טַאּפ ע
 ,גנַאג ןשירעֿפעש םעד 'א (טינ) ,גנולקיװטנַא

 עקידרעטַײװ יד ןטלַאהרַאֿפ = טל עוו יד יא

 ,גנולקיװטנַא

 יפַארַא טיירג ןעװעג זיא רעע -- ךיז טימ

 רע .ץנַאט א ןיא ןזָאל ךיז ןוא ןעגנירּפשוצ

 ,זמט ,יַאדור .פ ,"'א טנַאקעג םיוק ךיז טָאה

 ,11 או 0

 ,ןַײא (עוועמ- .ורט -- ן(עװ)עמאהנײא
 .ןושל-רעדניק .םַאהיםַאהכ2 .ט(עװ)עמַאהעגי-
 ,טיורּב) ינַאמ ,עַּפאּפ יא .ןעגנילשנַײא .ןסעפיוא

 ןלעװ = טל עוו יד 'א :קיסַאּפש .,(ךלימ

 .טלעװ עצנאג יד ןעגנילשנַײא ,ןסעפיוא

 -ַאהעג-- ,ןַײא רע- .װרט -- ןרעמַאהניײא
 יד 'א .רעמַאה א טימ ןּפַאלקנַײא .1 .,טרעמ
 .ןרזחנַײא ,ןעװעקלָאטנַײא .2  .טנַאװ ןיא לגענ
 . . .ָאד ןּבָאה רימ, .ןַײרַא ּפָאק ןיא ערעל יד יא

 ןוגינ ןטלַא םעד טרעמַאהעגנַײא ,ןטַאנקעגנַײא
 .רעדיל ,רעשטַאימוש .א ,"םַאטש רעזדנוא ןוֿפ

 ,גנוד

 ,טלדנַאהעג -- ,ןַײא לד .ורט -- ןעלדנַאהנַײא
 ,הרוחס לקיטש טוג ַא יא ,ןֿפױקנַײא ,ןֿפױק .1
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 ךס א 'א .ּבָארג ןענידרַאֿפ ןוא האיצמ ַא יא

 ,תוקרי-ראש 'א .ֿבוטילּכ ןופ יא .עירעטושזיּב

 "עג א ךודיש א ןיא טכוזעג רחוס א יװ טָאה;,

 -טניװ ,סוממ ,"ךיז רַאֿפ ןעלדנַאהוצנַײא טפעש

 טָאה רע סָאװ ,ךעליירפ זיא עטַאט רעד, .פש

 -וֹּכ עּברַא ףיוא ןַײװ טלדנַאהעגנַײא סנטַײצַאּב

 -ייַּב ןוֿפ ןוא, .חסּפ זיּב חספ ןופ ,עש ,"תוס

 ןךיז רַאֿפ הד =! ךיז ךיא ּבָאה טכעלשעג יילרעד

 .תוליגמ ףניֿפ ,ץרפ ,"טכענק טלדנאהעגנַײא

 טינ ךיז טָאה סע סָאװ ןֿפױקנַײא (ריא) 2
 = ריטֿפמ יא* .סעצַאצעמ ,תואיצמ יא .טניולעג

 -ירק (א :ךיוא ;שינעגניד ַא ךָאנ ריטֿפמ ןפיוק

 ןכירקנַײרא (ב ;ןרעװ טלדיזעגסיוא ,ּבָאג א ןג

 עקַאט טָאה רע, .עיצַאוטיס רערעװש ַא ןיא

 רע טָאה ,ונ .טַאהעג הנותח השורג רעד טימ

 וצ ןּבָאה טעװ רע .ריטפמ א טלדנַאהעגנַײא

 ףיױא םעדייא ןַא 'א* ."ןגָאז וצ ןוא ןעגניז

 ַא ןציטש וצ ןטכילפרַאֿפ ךיז :ךיוא = טסעק

 ןֿפיױא זיא לזמילש ַא זַאק .ןומערפ ַא ,ןקיטַײז

 ,"תואיצמ עתמא יד ןַײא רע טלדנַאה ,קרַאמ

 ךילא סָאװ ןדירֿפוצ ןַײז ןּבעליכ טגעמ ריא, .װש

 ענעי ןעלדנַאהוצנַײא ןעמוקעגסיוא טינ זיא

 טפיוק, .'ףוליח רעד' ,סוממ ,"הרוחס ערעַײט

 ןײא רע טלדנַאה .לוז ַא טרעװ ,האובּת רע

 -נאהעגנַײא טָאה רע, .עש ,"ייז ןרגּפ --- ןסקָא

 -גערּבמײהַא ייז טעװ רע רעדייא ,תוריגּפ טלד

 ,ַאּפָא ,"סעקּפַאל יד ןע;צסיוא טפלעה ןלעװ ,ןעג

 ןפיוקנַײא = קַאז ןיא ץַאק א יא* .ןירעצנעט יד

 עמ סָאװ קידנטכַארטַאּב-טינ ,קידנעעז-טינ סעּפע

 ,טפיוק

 סָאװ סעּפע) ןטייקירעװש טימ ןֿפױקנַײא
 ,(הנּכס א טימ ןדנוּברַאֿפ רעדָא לַאגעלמוא זיא
 ...זעק רעדָא ןירָאגרַאמ םעד רַאֿפ, .רעװעג יא

 ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"רעסַאװ לדנעק ַא יא רֶע טמענ

 רעטשרע רעד טייג סע, .געװמוא ןוא ךַאילש

 -עגסיוא הכרּב יד ;געװ-תולג ןטשרע ןַײז דִיי

 לא ,וװ לא ,"טלדנאהעגנַײא הרוכּב יד ,טרַאנ
 ,יֿבקעי ידֿבע אריּת

 ריד םענ, .ןגירקנַײרַא .ןעמוקַאּבנַײרַא .4
 ןלדנה ןַײא ריד טׂשכעמ נוא ...ּבַײװ ןייא

 -כָאט ןַײמ,, .ב/הנ ,ןויע ,יּבַײל ןַײד ףיוא גָאלּפ

 גניז --ןתח א 'א ריד טסליװ וד ּביוא ,רעט

 גַײװש רָאנ ,טשינ ץפיז ןוא טשינ דער ןוא טשינ

 ןיוש ּבָאה'כ, .דַאנ ,"ןגיוא יד טימ סיוא םיא

 -נעצ =| קידָאז :ןטרַאק ַײרד :טוג טלדנאהעגנַײא

 ןימינּב (ףערט לטנַײנ =} ץירקאל ,ןטיור לט

 .עש ,יןקיּפ טעלַאװ =!

 -ןצנַײא המכח, .ןכיירגרעד ,ןֿפַאשנַײא .ס
 ילשמ ,סמ ,"דלָאגמיג ןופ רעסעּב זיא ןעלדנַאה

 טקישענּפָארַא טָאה ת"ישה, .16 ,זט ,ד"עקּת

 'א ָאד לָאז רע טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ םעד

 ,רוצו יתוֿבָא ףיוא תובָא ילשמ' ,"תווצמו הרוּת

 .שינע- .גנו- ,ןג"ערּת יינ

 (ןַײז) ןכַאמ :סעזַארֿפ ןיא -- טנַאה ןייא
 וצ קיטַײזנגעק ךיז ,תחַאידי ןכַאמ ווזד ,'ה 'א

 -וצ סעּפע ןָאט וצ ךיז ןשיװצ ןכַאמּפָא ,ןציטש

 ,'ה יא ןכַאמ ןֿפרַאד רימ זַא ,גָאז ךיא; .ןעמאז

 ןַאמרעקעּב .ש ,"ןרעװ טריפעגנַײא לָאז סָאד

 ,1887 סעדָא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד

 ןקאהנַײא

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קיטנַאהגיײ
 טימ . . .רעמייּב יד, .עקילאק רעיא ןַא ,טנאה

 יװ ,טַײז א ןיא עטקערטשעגסױרַא גַײװצ ןייא

 ,ןידיל .לװ ,"שטנעמ רענעגושמ-ּבלאה רעיא ןַא
 -יקּת .2 .,1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש
 ןיא; .שירָאטַאטקיד :שירעשרעהנײלַא ,קידתוֿפ

 ץעקרַאטש א ןעמוקעג זיא רענַײז ײטרַאּפ רעד

 ,גָאט ,גצּב ,"קיטילָאּפ רעיא ןַײז וצ עיציזַאּפָא

 .טייקי- ,26 וו 4

 ,טקינַאהעג-- ,ןַײא קינ- .ורט -- ןקיֿפָאהניײא

 ,קינָאה (טימ) ןיא ןרימשנַײא (ןושל-רעדניק) ,1

 שלַאֿפ ,סיז ערקירּפ ןכַאמ .2 .איצומה יד יא

 ,ןטנעמילּפמָאק טימ דייר יד יא .ךעלּביל

 ,ןַײא ךיז עיט- .וטוא -- ךיז ןעיטסָאחנַײא
 א יװ טוג ןליפ ךיז .לס ,טעיטסַאהעג-- ךיז

 ךיז יא .טסַאג א טַײצ ערעגנעל ַא ןּבַײלּב .טסַאג

 ,תיּביןּב א ןרעװ ןוא עטנאקַאּב ַײּב

 -סַאהעג'- ,ןַיײא קיט- .וורט -- ןקיטסאהגיײא
 "סַאה גנואוט ַא ןופ סעצָארּפ ַא ןכַאמ .טקיט

 .ןישאמ רעד ןופ ףיול םעד 'א .רעכיג ,רעקיט

 ,גנוד

 .טסַאהעג-- ,ןַײא סַאה .חרט -- ןֿפַאהנַײא
 טימ ןכש א 'א .האנׂש וצ ןריֿפרעד .סַאה ןקעװ

 טימ .ךעטשרעסעמ ףיוא ןרעװ ןלָאז ייז ,ןכש ַא !

 ַײּב טסַאהעגנַײא ױזַא ךיז טָאה רע,--ךיז

 יןרָאפקעװַא טזומעג טָאה רע זַא ןעמעלַא

 .טעקּפָאהעג-- ,ןַײא עק -- ןעקּפָאהנַײא
 .החמׂש אלמ .קידנעקּפַאה ןעמוקנַײרַא -- ווטוא

 "נַיײא -- װרט .,ןַײרַא ּבוטש ןיא ןסיורד ןוֿפ יא
 .(קידנעקּפָאה) סיפ יד טימ ןסערּפֿפױנוצ ,ןסיוטש

 א ןעקּפָאה -- ךיז טימ .ייה טנוּב םעד יא
 יא .ןעקּפָאה ןיא ךיז ןטינעגנַײא .טַײצ ערעגנעל -

 .שינע- .רעצנעט רענערָאװשעג א יװ ךיז

 ,טּפַאהעג - ,ןַײא טֿפַאה .וורט -- ןטֿפאהניײא

 ןכַאמ .ןקיטסעפנַײא .2 .,+ ןטֿפעהנַײא ווזד ,1
 ,טֿפעשעג טלקַאװעצ א יא .טֿפַאה ןּבָאה לָאז סע

 (ךיז) ,ןַײא (ךיז עק- -- (ךיז) ןעקצָאהנַײא
 וזד ,2 .+- ןעדיוהנַײא ווזד ,1 .טעקצַאהעג =
 ,שיגע-  .ןעקּפָאהנַײא

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ז ,רעד -- קאהנַײא
 טינש .2 .'א רעטלֹוּב ַא .ןקַאהנַײא ןוֿפ טָאט
 ןפיוא יא ןַא טימ םיוּב א .טינש ןוֿפ ןמיס רעדָא
 'א ןא .דלַאװ קיטש טקַאהעגסױא ,9 ,םַאטש
 קיטש .4 ,דלַאװ ןקיכָאמ ַא ןיא זָארג טימ
 -עקטַאי ןֿפױא ןַײא טקאה בצק רעד סַאװ שיילפ

 י"א ןטוג א רימ טיג, .ץַאלק

 ,טקַאהעג-- ,ןַײא קַאה .ורט -- ןקאהניײא
 .סעּפע ןיא סעפע ןּפַאלקנַײרַא ,ןקַאהנַײרַא ,1
 ,טנאװ ןיא סעקעוװשט יא .ץָאלק ןיא קַאה יד 'א

 קַאה ַא טימ) טינש א ןכַאמ ,ןּברַאקנַײא .2
 ,ץַאלק א יא .(ךַאז רעֿפרַאש א םּתס טימ רעדָא

 ,רעגניֿפ ַא יא .ןקַאהרעּביא ןענעק טינ רעּבָא
 עג ןלעטש = סעקנַאּב 'א* ,ןקיטולּב לָאז סע

 יא .ןקַאהסיוא זַײװלײט ,9 .סעקנַאּב עטקַאה
 -סיוא ןקידנערַאפ ןוא דלַאװ ןטֿפױקעגּפָא םעד

 .רעטעּפש רָאי א ןקַאה
 םַײּב) ךעלעקיטש עניילק ףיוא ןקַאהעצ 4

 .שיֿפ עטליֿפעג ןכַאמ וצ שיפ יא ,(םילכאמ ןטייוג



 קיּברַאהנייא

 ייצ 'א .ךעלרעּבעל יא .ןטעלטָאק ףיוא שיילפ יא

 ,ןטישנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .0 .ןשייר ןוא עלעּב
 ןיא עלעּבָאנק א 'א .ןקַאהעצ ןכָאנ ןסיגנַײרַא

 ,רעּבעל ןיא ייא טרַאה א יא .שיילֿפ

 -ַאק יד יא .טלַאּפש א ןכַאמ (ַײרעדַײנש) .0
 ,עקרַאנירַאמ יד יא .עטָאּפ

 םיא לָא :הללק .ןכערּבנַײא .ןקַאהרעטנוא ./
 "א רענוד ַא

 יד ןַײרַא ּפָאק ןיא יא .ןרעמַאהנַײא .גיֿפ .8
 .סרעֿפטנע עקיטכיר

 רשי .שינע- .ץכע- .גנו- .ךיז טימ
 ןקַאהּפָא ןופ טעּברַא יד ןָא טּבייה סע רע -- |

 ,םיוּב ַא

 .ידַא -- קיֿפרַאהניײא

 .ןעלמעק עיא .רעקיוה

 יעג-+ ,ןַײא טסּב- .װרט -- ןטפּפױַאהניײא
 יד יא .שינעטערעג ןעמענּפָארַא ,1 .טסּברַאה
 סָאד ןעמעננַײרַא .2 .רעדלעֿפ יד ןוֿפ האוֿבּת
 גיוטס ,רעלכַײּפש) טרָאלמַאז א ןיא שינעטערעג
 ,םנו- .ןרָאק יא .ייה יא ,(עא

 -רָאהעג-- ,ןַײא עּב- .װרט -- ןעּברַאהניײא
 ןעזסיוא לָאז סע ןגיײיּבנַײא .ןרעקוהנַײא .טעּב
 .ןַײא טעּברַאה רעטלע ידע .רעקיוה א יװ

 'א ךיז .ךיז ןעשטרָאקנַײא :ךיוא -- ךיז טימ
 'א ךיז ןלעװ סע; .ןגַײװש ןוא עלעקניוװ א ןיא

 ,4 ,בי ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"רעטכעט-רעדיל יד

 ,ןַײא (עװע)טרַאה .ורט -- ן(עווע)טרַאהנַײא
 ןכַאמ .ןעװעטרַאהרַאֿפ .1 .(טעװע)טרַאהעגי-
 -עטרַאהעגנַײא טָאה טסָארֿפ רעד .ףַײטש ,טראה

 יד יא .ןעילַאמכָארקנַײא ,2 .עטָאלּב יד טעװ

 טרעװ סע ןוא) ןענעקירטנַײא .9 ,ןטעשזנַאמ

 ןעזעג טינ גנַאל ןיוש ןּבָאה לוויטש יד .(טרַאה

 (טעװע)טרַאהעגנַײא ייז ןענַײז ,ץכעגעיזד ןייק

 רעדנַא ןא ןָאט רעדָא) ןּפאלקנַײא .4 .ןרָאװעג

 יד 'א (רע)טרַאה ןרעװ לָאז סע ,(טעּברא ןימ

 ,לָאטש 'א .לוּפַאק ןפיוא רעמאה ןטימ ןליוז

 ,סעװעקדָאּפ יא

 -עווש עשיזיֿפ ןגָארטוצרעּביא ןעניואוועגוצ ,9

 טלעק ןגָארטוצרעּביא סרענלעז יד 'א .ןטייקיר

 -ץייז ןַײא ןעװעטרַאה רענַײגיצ יד ,, .רעגנוה ןוא

 טסַײג ןיא ןע;צרעד .0 .סעלעשעה ,"רעדניק ער
 ,ןצעמע 'א ,(עא תונמחרמוא) ץנַארעלָאטמוא ןופ

 ,תונמחר ןוֿפ ןסיוו טינ לָאז רע

 ,גנוטרַאה;-- .ךיז טימ
 : .שינ

 ,טכרָאהעגי-- ,ןַײא ךרָאה .ורט -- ןפרַאהנַײא
 טימ ,ּפָאק טימ ןרעהנַײא (כרַא ,שיטעָאּפ .1
 טכרָאה למיה ןיא הנֿבל עניילק יד, ,קרעמפיוא

 םוק ?טליּפש עמ ןייש יװ טסרעה וד, .,"ןַײא

 ןענעק רעסעּב רימ ןלעװ ,רעטנענ רימ טימ
 ,ןיּבעלח ליּבַײװ עַײארטיגַא ,ןהָאזדוּב .י ,"'א

 .ןעמענרַאֿפ ןוא ךיז ןרעהוצ .2 ,1892 ענליוו

 ,רסומ ןופ דייר יד יא ,ןגלָאֿפסױא .ןענרעלּפָא

 ריא, ,טייקליטש יד יא .ךיז ןיא ןּפַאזנַײא 3
 -עג רעֿפיט ךָאנ זיא קילּב רעקידיא רעליטש

 עלהנח' ,סַײװ ,"למינּפ סדניק םעד רעּביא ןרָאװ

 עכעלנייוועג ידו .וֿפד +- -- ךיז ןכרָאהנַײא
 טימ) ךיז ןרעהנַײא ,1 ן;ךיז טימ זיא םערָאֿפ

 ,ּברָאה ןייא טָאה סָאװ

 -עטרַאה =
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 רעד וצ ךיז יא .(גנוגנערטשנָא טימ ,סערעטניא
 ,סלוּפ ןופ ,ץרַאה ןופ ןּפַאלק םוצ ךיז יא .קיזומ

 יייא םוצ ךיז יא .הרוּת ןענרעל ןדִיי יװ יא ךיז

 רע ןוא ןָא ךיד טקוק רע; .ןסיװעג םענעג
 ןגילװש גנַאל רע ןעק רעּבירעד .ךיד טריװרעסּבָא
 ךלמ ,"ךיז יא יװ ןרעה יױזַא טשינ ,ןרעה ןוא
 ךיז טָאה . . ., .ח"ישּת לולא ,שימייה ,שטיװַאר

 יז סָאװ ןווצ ןָאו ךערּפשעג םעד 'א- טנָאקעג
 .1895 ענליוו ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"טריֿפעג ןּבָאה -

 וצ ךיז יא .ןכרָאהעג .ןגלָאֿפסױא ,ןגלָאֿפ .2
 ןסייה טַײל עמורפ ןוא עטוג סָאװ םעדי
 יא .ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .ךיז ןיא ןּפַאזנַײא 9
 חזד 0 .טייקליטש רעקימורַא רעד וצ ךיז
 םוצ ךיז 'א .םעטַײּב ריא טימ .ךיז ןרעהוצ
 גנַאזעג םוצ ךיז 'א .סעּבַאשז יד ןוֿפ ןעקַאװק
 | ,שינ- ,ןלירג יד ןוֿפ

 טָאה סָאװ .לֵאענ .ידַא -- קינ ָאמרָאהניײא
 -רָאה ןימ ןייא רָאנ (סיוא טעּברַא ,סױרַא טיג)
 .ןזירד עיא ,ןָאמ

 -רַאה'- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןרינָאמרַאהנַײא

 -נַאלק 'א .עינָאמרַאה א ןלעטשנַײא ,1 .טרינָאמ
 .רעטסעקרָא םעד יא :ךיוא .ןּברַאפ 'א .ןעג

 ענעדיײשרַאֿפ ןופ טעּברַא יד יא .ןרינידרָאָאק .2
 ,ןלײטּפָא

 רעה ,גנ- .ךיז טימ ךיוא

 היחיגיוז עסיורג .1 .ס' ,רעד -- ןרַאהנייא
 (ןרענעלק ןטייװצ א טימ ךיוא) ןסיורג ןייא טימ

 .זָאנ רעד ףיוא ןרָאה

 םינימ לָאצ ַא ַײּב

 טינ ללכּב יז יד טָאה
 ךייה יד .ןרָאה ןייק

 "יא זיּב ןייגרעד ןעק

 ,סוֿפ ףניפ רעּב יד .טיוּבעג ויסַאמ רעייז

 טּבעל .זָארג טימ ךיז טזַײּפש .קיד זיא לעפ

 ןגמומסס6108 .עיזַא ןוא עקירֿפַא רעשיּפָארט ןיא
 .ןגע,סם18

 ,ה ,א םיכלמ) מהס ןיא ,'רומחי רַאֿפ וט .2
 רעּבָאו ןרָאהנָא לגרפ .ַאא ישס ,השמ ראּב 3

 רַאֿפ װט 'א זיא מ ןוא זל ,ֿבויא ,מהס ןיא

 ,ן'תומהּבי

 ןצרַאװש ןסיורג א טימ היח ערַאדנעגעל .9
 ןקייר א וצ ךעלנע ,ןרעטש ןֿפױא ןרָאה

 א :ןעגנולעטשרַאֿפ ערעדנַא טיול .קָאּבנייטש

 ןַא ןופ סיֿפ עטשרעטניה טימ ,דרעפ סיורג

 .ןרָאה א טימ ,ּבייל ַא ןופ קע ןא טימ ,ּפַאליטנא

 ןוא עשיגַאמ ןרָאה רעד טָאה ןלַאֿפ עלַא ןיא

 -עג טָאה יא רעד .ןטֿפַאשנגיײא עשיניצידעמ

 .קידלַארעה רעד ןיא עלַאר עקיטנַאק א טליּפש

 -הלותּב ךיוא ,טײקכַײר ךיוא ,חוּכ טריזילָאּבמיס
 ןרָאה ןייא ןעד טימ קָאּב ןייטש רד, .טֿפַאש

 רטומ רנייא ןופ איז ןעװ זַא רדננַא טימ ןּבעל
 טָאג , ,ד"שּת ָאֿפּפ ,ינומדקה לשמ ,*ןרָאּביג ןרעוו

 טָאה רֶע ,םירצמ ןופ טגנערּבעגסיױרַא םיא טָאה

 ,ּתחח ,"יא ןַא ןופ טײקרַאטש יד יװ זַא ךַײלג

 ,ן"ריטלזיוו, :יּת| ב/הצ

 ןוֿפ ךמס ןֿפױא) ןרעטשעג ,עיצַאלעטסנָאק .4
 ,ןעלמיה עקידמורד יד ףיוא טעז עמ סָאװ (3

 ,גנילירפ ּבײהנָא ןוא טַײצ-רעטניוו טלֹוּב טצנאלג

08. 

 ךיז ןזיוהנַײא

 עיא .ןרָאה ןייא טָאה סָאװ .ידַא -- קיד-
 טשינ סע זיא יצ, -- קי" :ךיוא .ןשינעֿפעשַאּב
 לֶעֿפ ַא טימ ןוא לדייװ א טימ היח עקייא ןַא

 .שג ,דָארּב ,ײטקעדַאּב

 -רַאנ װזד .ן  ,רעד -- שיֿפלַאװ"ןרָאהנייא
 ,שיפלַאװ רעקינייצ .יחילעּב רענעטלעו ,ל'אוו

2 

 א בי
 ע לנו ירמי

 4 -- עג קי = יי
 טו יי ריי בי 2
2 = 

 "א ענעסקַאװרעד .החּפשמ-ןעניֿפלעד ןופ רעגיוז

 זיב ןגעװ ןוא גנאל רעטעמ 674 א ןענַײז ץ'וו

 ךיוא ןטלעז ןוא) ןרע יד, .טנוֿפ טנזיוט ייוװצ
 םענופ טַײז רעקניל רעד ףיוא ןּבָאה (ןעיז יד

 ,גנַאל רעטעמ ַײרד זיּב ,ןרָאה ןימ ַא קסיּפ

 טייגרַאֿפ ןטלעז ,ןיײסַאּב ןשיטקרא ןיא טּבעל
 טּבעל רע .ענָאז רעשיטקרַאּבוס רעד ןיא רע
 .240800408 1מ008006008 .זַײא ןשיװצ

 יערָאהעג-- ,ןַײא עװער -- ןעװערַאהנַײא
 ןטעּברַא רעװש ,ןעװערַאה .1 -- װטוא .טעװ
 -נייא ןיוש ּבָאה ךיא סָאװ, .טַײצ עקידנרעיוד ַא
 רעטַײװ ,.., ."ןּבעל ןַײמ ןיא טעװערַאהעג

 -וסּפ יד ןעגניז וצ ןַײא ייז טימ ןעמ טעװערָאה
 סא ריֿפַאס .י .א ,"תמה'תויולה ַא ַײּב םיק

 "נילא ,2 ,1881 ענליוו ,. . .להקה תאטח ,קסנימ
 'א .ימ סיורג טימ ןלעוּפסױא ןװּורּפ ,ןהנעט

 ,ןלייה ךיז לָאז רע ,םיא טימ

 -ערָאה וצ ןצעמע ןעניואוועגנילא .1 --- ורט
 יָאל א 'א .רעייגקידייל םעד גנוי םעד יא .ןעוו

 נָא יד יא .טעּברַא טימ ןרעטַאמנַײא ,2 .,לקיש
 .עינַאװערָאה ךרוד ןגירקנַײרַא .9 .עטלעטשעג
 קנַארק ןוא ךיז יא--ךיז טימ .ןשָארג םעד 'א
 .ןרעװ

 -יינ) ץרַאה א טָאה סָאװ .ידַא -- קיצרַאהניײא
 ןיא) ךַאז ןייא וצ רָאנ (טפַאשּביל ,גנוג
 -רַאהגנע וזד ךיוא מטֿפ (עּפורג ןייא ,ןשטנעמ
 טעז החּפשמ רעד ץוח .רעיא ןַא זיא רע; .קיצ

 ."טינ םענייק רע

 ,ןַײא (עואע)לּבוה .ורט -- ן(עוו)עלּבוהנַײא
 ךיז לָאז סע ,ןעלּבוה .1 .ט(עװ(ע)לּבוהעגי-
 ,רעטערּב ןשיװצ לטסַײל א 'א .ןסַאּפנַײרַא

 יד ןקידנערַאֿפ טינ רעּבָא ,ןעלבוה ןּבײהנָא .2
 ךָאנ ייז ףרַאדַאּב עמ סָאװ רעטערּב יא .טעּברַא
 ,ןעלּבוהּפָא

 . ,טעטוהעג'- ,ןַײא עט- .חרט -- ןעטוהנייא
 ,גרַאװכַארּב 'א .עטוה א ןיא ןעמעננַײרַא .1
 ,+- ןעטיוהנילא ווזד .2

 ,טעדיוהעג-- ,ןַײא עד" .װורט -- ןעדיוהנײא
 ךיז ןעײרדרַאֿפ סע זיּב ,רעדניק יד יא .ןגיוונַײא
 טימ ןסַאמ יד יא .גיֿפ ךיוא .ךעלּפעק יד ייז ַײּב

 זיאס ...ַא--ַא--ַאש -- ךיז טימ  ,ןגָאזוצ
 -יוהעגנַײא ךיז ןטכַאנ יד| יז טָאה --- ,ױזַא טוג
 עמ ,גצא ,"ןעלקַאש:רעמייּב םעד טיול טעד

 .ָאטסי פ

 ךיז ,ןַײא ךיז זיוה .װטוא -- ךיז ןזיוהנַײא
 ןּביײהנָא ךיז .תיּברּב א ןרעװ .רל .טזיוהעג +=
 ,םייהרעדניא (יוו) ןליֿפ



 קיטיוהנייא

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידא -- קיטיוהנייא
 ,שיפ עיא .קעדרעּביא ןייא .ץכעלַאש ןייא ,טיוה

 .תוריּפ עיא ,ןּפוש ןָא

 .טעטיוהעג-- ,ןַײא עט- .ורט -- ןעטיוהנייא
 .= עא: זסנע18 .ןעיטָאה;- :89 .רקוא
 ,לדרעפ סָאד יא .סטכער ףיוא ןעװערעקרַאֿפ 1

 "ונ-םימי יד יא .ןעטסָאמנַײא ,ןענעדרַאנַײא .2
 .ךיוּב ןיא ךיז יא -- ךיז טימ .ןדיי-םיאר

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ךיוהניײיא

 'א ןא ,טפול רעטמסרַאפ ןוֿפ יא .ןכיוהנַײא ןופ

 .עיצַאזינאגרָא רעד ןיא עיגרענע ןופ

 .טכיוהעג-- ,ןַײא ךיוה .ורט -- ןפיוהנַײא

 -ץטָאנַײרא .טֿפול ןעמעננַײרַא ,ןעמעטָאנַײא .1
 יז ידֹּכ; .טֿפול'גרַאּב 'א .ךיור 'א .ןעמ

 ץעז ַא טיג סָאװ ,שוּפיע םעד 'א טשינ ןלָאז

 ,220 ךפ ,1867 .מק  ,'ןורָא םענופ סױרַא

 -נַלרַא ןוא ךיוה םעד ךיז ןוֿפ ןזָאלּבסױרַא .2

 ןופ ןעגנול יד ןיא טפול יא .ןצעמע ןיא ןזָאלּב
 טֿפיג סָאד ּבָאה ךיא. .גיֿפ ךיוא ,ןטשלחעג ַא

 ...טכיוהעגנַײא רימ ןיא טָאה רע סעכלעוו

 -טַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"ןעגנולשרַאפ

 ןזָאלּבֿפױרַא .8 1898 שטיּבָאהַארד ,רערהעל
 יז ןוא ןלירּב יד יא .סעּפע ףיוא םעטַא ,ךיוה

 -נַײרַא .4 ,רעטצנעפ ןוֿפ ּביוש יד יא .ןשיװסיוא
 ןיא טָאה רע? .ןריריּפסניא ,ןגערנָא ;טומ ןּבעג

 שירָאטסיה טקעװעגפיוא ןסַאמ עמינָאנא ענעי

 -עגנַײא ,ןטשרוד ןוא סרעגנוה עטקירדרעטנוא

 ,נירג ,*טלָאװער ןוֿפ טסַײג םעד ייז ןיא טכיוה

 ,81// .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 ,טליוהעג-+ ,ןַײא ליוה .װרט -- ןליוהנַײא
 ,ןגירקנַײרַא .ןּבַײלקֿפיױנוצ ,ןענָאמנַײא .1 .כרַא
 טקישג (לארׂשי ץרא) שוא (םיחלושמ) ׂשד;ע

 ,ראש ,"ןילוה וצ ןיא יז רפ טלעג םוא ןדרעו

 ,ןויע ,"ןלוה ןַײא דחוש נוא לזג ךרוד, .ב/יק

 ,א/המ

 ןאט וצ ןא רדיילק יניש , .ןעמענפיוא .2
 ,החמׂש טימ ןגנַאֿפטנַא וצ תּבש םוא תּבש דוֿבּכל

 ןיא ךלמ ןייא טיג אד רעד רנייא איװ ׂשלַא

 -רעּביא .8 .א/ולק ,1722 טשמַא ,מהמ ,"ןילוה
 טלוהיג ןַײא טאה קלמעג .ןענעגײארַאֿפ ,ןעמענ

 ,3 ,א ,הידֿבוע ,מהס ,"תומוא ירדנא ןופ ןושל

 ,ב"נּת גָארּפ

 -עג'- ,ןַײא עװעק- .ורט -- ןעוועקלױהנַײא
 -ּבוהנַײא ,ןדַײנשנַײא (יײרעילַאטס) .טעװעקליוה

 -ֿפ א ,לטערּב ַא 'א .קידכעלַײק-ּבלאה ןעל

 .עקנַאל

 ךיז ,ןַײא ךיז רעד .וטוא -- ךיז ןרעיוהנַײא
 -ןַײא ךיז .ןגיײּבנַײא ךיז .כרַא .טרעיוהעג =
 'נוא תומהּב ןגנפ 'נוא ןגול וצ, .ןעשטרָאק

 רדס רעד זַא ןַײא ךיז איז ןראיוה אד ,תויח
 ,40 ,חל ,ֿבויא ,מהס ,"רגעי איד ןופ זיא

 ןייא טימ זיא סָאװ .ידַא -- קידרעקיוהנייא
 .ןעלמעק עיא .קיּברַאהנײא .רעקיוה

 ייוהעג-- ,ןַײא רעי .װחרט -- ןרעקיוהנַײא
 ןעזסיוא לָאז סע ,רעקיוה א ןכַאמ .1 .טרעק
 -יוהעגנַײא םיא טָאה טַײצ יד .רעקיוה ַא יװ
 טניװ רעד .ןעמירקנַײא .ןגייּבנַײא ,2 .טרעק
 ןכַאמ .9 .ךעלעמייּב עגנוי יד ןַײא טרעקיוה
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 טרעקיוה תולד רעד, .קינעטרעטנוא ,קידהענכה

 .וש ,"סיוא טכַײלג ןשַארג רעד ,ןַײא

 ןיא ךיז יא .תורצ ןופ ךיז יא -- ךיז טימ

 -עּביהַאּפ ןצַיײרד ןיא ךיז יא .ןענעצ ןיא ,ןעַײרד

 סָאד זַא סיוא ןדיי א סע טכַאמ סָאװ, .סעל

 טרעקיוה ,אלימ ?ךעלגנע לסיּב א זיא לזַײהרָאֿפ

 ,בנוי .המלש ,סוממ ,"ןַײא לסיּב א ךיז ןעמ

 ךיז ,ןַײא ךיז עיל- .חטוא -- ךיז ןעילוחנַײא
 ךיז ןפרַאװנַײרַא ,ךיז ןַאטנַײרַא - .טעילוהעג =

 רעכלעוו ףיוא ןסיװ טינ ןוא ךיז יא .ןעילוה ןיא

 .זיא ןעמ טלעוו

 -נוהעגי- ,ןַײא רע .װרט -- ןרעננוהנַײא
 ןסע ןייק רָאג רעדָא קינײװ ןּבעג .1 .טרעג
 ןרעװ לָאז רע טנוה א 'א ,םיחרוא יד 'א .טינ

 ןגירק וצ ,ןרעגנוה םוצ ןעניואוועגוצ ,2  ,זייּב

 -רָאװרַאפ ןיא םימותי יד יא .זַײּפש גונעג טינ

 וצ ָאד ןיא ךָאנ סָאװ, .זיוה-םימותי ןטזָאל

 .שינ- ,גנ|- .יןַײא טרעגנוה טיונ ?ןלייצרעד

 ךיז ,ןַײא ךיז טסוה .װטוא -- ךיז ןטסוהנַײא

 ,טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןטסוה .טסוהעגה-

 .ןרעהפיוא ןענעק טינ ןוא ךיז 'א

 ,טעּברוהעגי- ,ןַײא עּב- .ורט -- ןעּפרוהנײא
 סיוטש ,עפוק א ןיא) ןעלמאזנַײא ,ןרַאשנַײא

 ,רעיוט ןופ טַײז ַא ןיא יינש םעד יא .(עא

 -װעטיהנַײא .רנ .משטד .ידַא -- רַאּפטיהנַײא
 ,קיד

 ער רעדָא סעצָארּפ .ןעז ,סָאד -- תנוטיהנַײא
 -ס'א יא ערעכיז א .ןטיהנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 .לטימ

 ,ןרעטמַאל .ךע  ,סָאד -- לּפמעל"טיהנַײא
 -ןליוק יד ןיאק .עטכַאש ,ענימ א רַאֿפ לּפמעל

 סָאװ ...זַאג ןָא לָאמַא ךיז טּבַײלק סעטכַאש
 ,רירנַארעַײֿפ ןוֿפ רעדנאנוֿפ ךיג ךיז טנערּב

 ןעמונעגמורַא םַאלֿפ רעד זיא ךעילײא יד ןיא

 -װעשטלַאמ .ל ,זּביא ,ײ,..לצענ ןלַאטעמ א טימ

 "'סקע עטסטושפ עקיניײיא ,ןָאסּבוקַאי.ג ןוא יקס

 ,1920 עװקסַאמ ,. ..ןטנעמירעפ

 :ךיוא) טיהעג--- ,ןַײא טיה .וורט -- ןטיהנַײא
 סע ןעז ,ןטיהסיוא ,ןטיה טוג .1 .(ןטיהעגי-+
 'א .ןרעװ עילאק טינ ,ןייג ןרָאלרַאפ טינ לָאז

 ,תורוד עקידעמוק יד רַאֿפ יא .תואיצמה-רקי ַא
 ןוֿפ רעקיטירק םעד זיא טייקידנעטשּבלעז יד,
 יװ ןטיהוצנַײא ךס א רערעוװש ליּפש-רעטַאעט
 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"טנעזנעצער-רעכיּב םעד
 .װ רעקיטירק

 םַײּב ןּבַײלּב לָאז סע ןעז .ןריװרעזערּפ .2
 ,ןטיהֿפיוא .דנַאטשוצ ןקיטציא רעדָא ןקידרעַירֿפ
 'א .טייקנייש יד 'א .ןטסַאקזַײא ןיא שיילפ יא

 ,ןילּפיצסיד יד 'א .םיגהנמ יד 'א .טנוזעג סָאד
 עגנוי יד ןופ טעּפמיא םעד רעטלע רעד ףיוא יא
 קרַאטש ףרַאד עמ עכלעוו ןיא ,ןרָאי . . ., .ןרָאי
 ייה ,גינראק .ט 'רד ,ײטסַײג ןופ טייקנייר יד יא

 ,1908 עשראװ ,עטעטַארײהרַאפמוא רַאֿפ ענעיג

 -ָאֹּפ ךיז ןיא טיהעגנַײא טציא זיּב ךָאנ טָאה;
 "מייה יװָאס ,ןיּבָאד .ה ,ײטַאדלָאס א ןוֿפ סעקדַאװ

 ,2 אפ ,1961 ,דנַאל
 טעװ עמ ןעװ) רעטעּפש ףיוא ןטלַאהרעד .2

 ,לּברעק סָאד) ןשָארג םעד 'א .(ןֿפרַאדַאּב סצ

 קידוװעטיהנַײא

 'א .עא זַײּפש ,רעסַאװ 'א ,(עא רַאלַאד םעד

 ףיוא ץלַאמש 'א .רעטניוװ ןפיוא סטכַאמעגנַײא

 יװ ןעלטימ טכוזעג טָאה . . , עּבָאּב יד, .חסּפ

 יטישז .ל .ה ,ײןטיהוצנַײא ןןכוק םעד| םיא ױזַא

 ,לזַײה סנדייז םעדי ,יקצינ

 .סעּפע וצ ןזָאלוצ טינ ,סעּפע ןופ ןטלַאהּפָא 4
 טָאג, .װש ,"'א טינ ןעמ ןעק ֿבנג ןשימייה א;

 האווצ סנַאמ א יװ לשכמ אזַא ןוֿפ יא ךיד לָאז

 ייז ןּבָאה ךָאד רָאנע .ףגנ ןֿבא ,די ,ןסַײרעצ וצ

 טנרעלעג ץלַא טָאה רע ןעד ,'א טנעקעג טינ םיא

 ילקערש רעד ,ןייטשניּבור .ז .צ ,"ןזעלעג ןוא

 יא ...לעװ ךיא , 1883 סעדַא ,לָאמ-סנק רעכ

 יַאק .ט ,"ןַײרַא ּפמוז ןיא ןכירק טינ לָאז רע

 ,ןעלקילארׂשי ַא ןופ עיפַארגָאיּב ַא ,יקסנימ

 ,1913 וועְיִק

 סָאװ רעד, .ןרילָארטנַאק .ןטלַאהקירוצ .9

 ןַײז טיה רעד גנוצ רעד טימ ליומ סָאד יא ןָאק

 ,23 ,אכ ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"תורצ ןוֿפ שֿפנ

 -ץּביא יד ןופ ןטיהוצנַײא רערעװש זיא גנוצ יד,

 ןסייו ןעיורפ יד, .293 ,ב ,הח ,"רעדילג עקיר
 וצ טלעג ןופ ןענַאמ יד ןטיהוצנַײא יװ ןיוש

 לַארענעג יד ,רעלּבמיצ .ּב .ח ,"ןדנעװשרַאֿפ

 ןעק ,סעּפע ליװ יז ןעו, .1887 ענליו ,-..עש

 ,15 עו 1962 ,זמט ,גח ,יייא טינ יז עטַאט רעד

 ןופ ,לַאֿפסקילגמוא ןַא ןוֿפ יא .ןטיהרַאֿפ .0
 א ןוֿפ יא .לַאדנַאקס ַא ןוֿפ יא .עימעדיּפע ןַא

 ןַא יא .העּפשה רעכעלדעש א ןוֿפ יא .םָארגָאּפ

 'א, .ןּפַאכסױא טינ סע לָאז עמ ,סניפעגסיוא

 ײז ףיוא ךיז לָאז סע זא רעּבַײל ערעזדנוא

 רעניילק רעד ,ּבז ,"תוּכמ ןייק ןצעזנָא טינ רעמ

 ,1885 סעדַא ,קינוּבילּכ

 'א (עא טמַא ןַא ,עיציזָאּפ א) ןטיהֿפיוא .4

 םעד יא .ןעייר עטשרעדָאֿפ יד יא .לעטש עטוג ַא

 ,רוטלוק ענעגייא יד יא .ןטנעָאנ א ןופ קנעדנָא

 ןריפרעּבירַא . . ,, .רדס םעד יא .ןּבעל טרַא םעד

 ,"שזאטס םעד יא טסלָאז וד זַא ןסרוק יד ףיוא

 .3 אפ ,1961 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןַאמקילַאפ .י

 .ןעװעטַאר ,ןצישַאּב .ןכַאװַאּב ,ןטיהַאּב .8
 "א לָאז רעטשרעּבייא רעד !'א לָאז טָאג ןייא

 -ערג יד יא .םולש 'א .טײהַײרֿפ סנדִיי םעד יא

 ךלמ ןייא,, .גיואיזייּב א ןוֿפ יא .דנַאל ןוֿפ ןצענ

 רע ןאק ,םי םיא טיה ןַײא רע ןעװ ,םדוירׂשּב

 ,םילהּת ,מהס ,"דרע רעד ףיוא ןטיה טינ טכונעד

 עלַא ןופ יא ךימ טעװ עימק יד טָא; .6 .ה ,ומק

 טָאה, .1891 גרעּבמעל ,דלַאװ ןיא דניק ,"םידש

 לּפעק ַא טימ גיצ א טּפַאשטריװ ריא ןיא

 ,דמא ,"ןַײא טינ ךָאד יז טיה ףוסל . . . טיורק

 ,1872 ענליוו ,ןוקעּפָא רעד

 רַאפ יװ ןצעמע רַאפ ךיז יא -- ךיז טימ
 ןעק ֿבנג ןשימייה ַא (ןוֿפ) רַאֿפ, .עריעגּפ א

 -ילטלוה ןופ געװ רעד, .װש ,ייא טינ ךיז ןעמ

 ןעק'מ סָאװ שינרעטצניפ עֿפיט א יװ זיא עווטס

 ,סמ ,"ןסיטשוצנָא סעּפע ןופ 'א טשינ ךיז

 ,'א טינ ללּכ ךיז ןעק עמ ,, ,19 ,ד ,ד"עקּת ילשמ

 -ַאּב זיא'ס סָאװ ,ןענערָאװַאּב טינ ךיז ןעק עמ

 .תועסמ ,סוממ ,"טרעװַאּב זיא סָאד טרעש

 .(עקד ,ןיד) רעד = .שינע-  .ץכעז
 טזָאל) ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידוועטיהנַײא

 .ןזַײּפש עיא .סטוג-ןואיּבָאה יא ןַא ,ןטיהנַײא (ךיז

 ן.רנ ,ּבװ קרַאמ ,םייקידנטיה--} .טייקי-



 ןצייהנַײא 114 ןּבייהנַײא

 ,ןּביוהעג-- ,ןַײא ּבייה .ורט -- ןּבייהנײא
 קירוצ ןלעטש .,ןלעטשנַײרַא ,ןּבײהנַײרַא .1
 רטאווק ןייק תּבש םא ןמ ףרַאד ךא, .טרָא ןפיוא

 זיוא י'נוא ןּביה ןיא ןזאל טינ רטׂשנעֿפ ןייא ןוֿפ

 ,ב/בס ,הׂש ,"ןּביה

 ןיא הרוּת'רֿפס ַא קירוצ ןלעטשנַײרַא .2
 ןעוו, .הסנכה ןכַאמ .ןענעייל ןכָאנ שדוק'ןורָא

 לע ודוה' טאה טגאזיג ןמ אד ליװ ןּביה ןַײא ןמ

 רומזמ ןעד ןגאז ךַא תּבש ןא ןמ לָאז -- 'ץרא

 ,1714 מדפפ ,תוניחת רפס ,ייםילא ינּב יל וֿבהי

 גוא ףיוא הרוּת רפס איד ןמ טּביה ךאנ רעד;

 רע טיג םורָאד .ןַאמ רדיא ֿבתֹּכ שאד טזַײװ

 רעד ,זיא רדס רעד זַא ךַײלג ,ןטַײז ילֲַא ףיוא

 ןעװ, .ב/הכ ,וטל ,"ןַײא רדיוװ ןמ טּביה ךאנ

 ןוֿפ דנע שד רע לוז ,ןלקיװ וצ טוה זיוא רע

 ןמ ןעװ טימ אד ,ןדנעװ וצ ןזח םוצ הּפמ רעד

 ףיוא ןאק רדיװ איז ןמ ׂשד ,ליוװ ןאייל רדיוו

 איד טּביה 'נוא ןירעק םוא ףרַאד טינ 'נוא ןוט

 .טשמַא .םיגהנמה רֿפס ,"ןַײא רדיוו הרוּת רֿפס

 ,223 +- ,23 ,ןּבייהסיוא לגרפ .ד/ה ,3

 ןיא..., .ןבײהֿפױא לסיּב ַא .ןּבייהרעטנוא .8
 לסעֿפ ןיילק א ןעגנַאגעגנַײרא רעלעק-ספיש

 ,"ןּבייהוצנַײא רעוויל-רעּבייה ַא טימ ןַײװדנַארּב
 ?רָאי ,עשרַאװ ,ךַארּב ףיש ענייא עירָאטסיה

 .רקוא .רּפ ,זימ .ן  ,(יד) סָאד -- טנֿבייהנַײא
 יד ןלעטשנַײרא סָאד ,הסנכה ןוֿפ עינָאמערעצ

 -עייל ןכָאנ שדוק-ןורָא ןיא קירוצ הרוּת-רֿפס

 ךיוא לָאז (רעד) סנּבייהסיוא טָאה'ס רעװ, .ןענ

 ס'רעװ :ןטרָאד| .865 ,וַאלדנעט ,װש ,"ןּבָאה יא

 = יעּבאה יעּבעהנַײא ךַא לָאז טאה 'עּבייהסיוא
 רעװ :יװ ױזַא ,ןקידנע לָאז ןָא טּבייה'ס רעװ

 -םיוא יז לָאז -- עשאק יד טכָאקרַאֿפ טָאה סע

 ן.ןסע

 סנייא ערעדנוזַאּב .1 .ז ,יד -- ייהנייא
 ךיז יז טלייט םינמיס עטמיטשַאּב טיול סָאװ

 רעטריצילּפמָאק א ןיא יא ןַא .עפורג א ןוֿפ סיוא

 טייקסנייא רעד ןיא ןיא עכעלדנעמוא יד .ןישאמ

 ,טייקשיּתּב-ילעּב רעד ןיא יא ןַא .טלעװ רעד ןוֿפ

 יד טָא ןוֿפ עדעיא .םעטסיס-לוש ַא ןיא יא ןַא

 ןרָאװעג טצינשעגסיוא ןענַײז םינימ רעדָא ן'א

 רעד ,םולּב .ש ,"קירוצ ןרָאי לפיוו טסייװ רעו

 .1931 י"נ ןּבעל ןופ םױּב

 סָאװ) עּפורג עטריזינַאגרָא ערעדנוזַאּב .2
 -ַארטסינימדַא ןא .(רערעסערג א ןופ לייט א זיא

 ןענרעל וצ . .., .'א ַאא עשירעטילימ ,עוויט

 'א רעדעי טימ ןוא רעגַאל ןדעי ןיא . . . תירֿבע

 - ,א"כשּת ה"ר ,קיא ,להא .מ ,ײגנולײטּפָא רעד ןופ

 טימ וויטקעלָאק רענעסַאלשעג רערעדנוזַאּב .9

 -לוק א יװ ןטערטֿפױא .םינמיס עקיטרַאנגיײא

 ןדעי רַאפ טינ ןליּפש ןרָאיטקַא יד, .יא עלערוט

 -עלַא ייז רַאֿפ רָאנ ,רעכוזַאּב-רעטאעט יד ןופ

 יירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"'א ןַא ראפ יװ ,ןעמ

 -סיוא טינ ןּבָאה ןכַארּפש עדמערפ יד, ,ו| רעקיט

 רעדנעל ערעייז ןוא םיֿבושי עשידִיי יד טלייטעג

 ןעוועג ןענַײז יז ,טרעקרַאֿפ .ןיא ערעדנוזַאּב ןיא

 1964 ,זמט ,אֿפא ,"עיצַאלימיסַא ןופ ןרָאטקַאֿפ

 : ,27 צוו

 ןו 8 יא יד .טייקנדנוּבעגֿפױנוצ ,טײקצנַאג .4
 רעד ןגעװ םעלּבָארּפ . . ., .םעטסיס-םולש רעד

 ,ןלױּפ ןיא עיצַארעּפָאָאק רעשידִיי רעד ןופ 'א

 ,2 ןאפ ,1926 ,גנוגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק יד

 ןרעק רעד ןליֿפַא; .טייקיסנייא ,טייקנייא .9
 ןיא (ארוּבה תודחַא) סטָאג 'א יד ,םוטנדִיי ןופ

 ןרָאװעג טקרַאטשעג ןוא טקיטסעפרַאֿפ ךיוא

 רעד, .ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"תולג ןיא

 ןַא טעטילַאער רעטצעל רעד וצ טּבַײרש םּכמר

 ןייק טשינ ןוא :לָאצ ןייק טשינ זיא סָאװ יא

 ןעניפעג טעװ טלעװ ידע .| רָאק ,ײיא-גנונעדרָא

 ריא וצ ןרעקקירוצ ךיז טעװ יז ,ןוקיּת ריא

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"'א רעכעלגנירּפשרוא

 .ןןורטטמ סיטייצ ןגעװ ןדער םִַײּב| רעקיטירק

 -ןייא .טייקידמינימנייא ,טייקידמערוֿפנייא .0

 ןוֿפ ,ןעיידיא ןוֿפ יא .טַאט ןוֿפ יא .טייקכעלטייה

 -רעט רעשיטילַאּפ -- ט נָא ר פייא .עא ןעקנעד

 ןוא רעטעּברַא ןקינײארַאֿפ וצ גנוזָאל ןוא ןימ

 רעקידתוֿפּתושּב רַאֿפ ןעײטרַאּפ עטמיטשעג-קניל

 .עיצקַא

 טימ עיגרענע ןטסעמ .סָאמ ַא ןוֿפ סנייא .4
 ,רעּפמַא ,טלָאװ :ןיא עשירטקעלע יד .גרע יא רעד
 . ,םָא

 (טָאה) טימ זיא סָאװ .ידא -- קידלטַײהניײא
 -רעייא םעד ןיא ךעלעייא עיא .לטַײה ןייא רָאנ
 .לקעז

 ךיז ןיא טָאה סָאװ .1 .ידא -- ךעלטייהנייא
 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,טייהנייא ןַא

 ץיא ןא .עיצַאזינַאגרָא עיא ןַא ,טייהנייא ןַא

 ןעמעלבָארּפ וצ גנַאגוצ רעיא ןַא .םעטסיס

 קידנעטשּבלעז ,ץנַאג ןעװעג זיא ןוגינ רעדעימ

 -ץטַאמ ןייא ןוֿפ רָאנ זיא סָאװ ,2 .קי ,"יא ןוא
 ,ןימ ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .8 ,ןֿפָאטש עיא ,לַאיר
 ףיוא טלעטשעגנַײא זיא סָאװ ,טינש ןייא טיול

 זומ ןשידִייו ערעזדנוא ךארּפש יד; .דוסי ןייא

 ןקיצנייא ןייק ןיא ןדנוּבעג טינ ןוא 'א ןַײז

 ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,טרעּברעה .א .מ ,"טקעלַאיד

 ...ןטלַאהוצפיוא ןליװ רעד, .1913 לירּפַא י"נ

 -רעּביא טָאה ןַאוִיי ןוֿפ}ו גייל סיו א ןיא םעד

 ץיא .2 ,אוא פשִיי ,װמ ,"המחלמ יד טרעיודעג

 טיול} .קלָאפ ןצנַאג ןרַאֿפ עניימעגלַא ןַא = לוש

 עיא ,מי ,עטיל ןיא ןטסיקלַאֿפ ןופ הטיש רעד

 רעטנוא זיא סָאװ .4 ן.1922 לװַאש ,לושקלָאֿפ
 ןַא .טריזילארטנעצ .טרינידרָאָאק .גנוריֿפנָא ןייא
 ,טנָארפ רעיא .עדנַאמָאק עיא

 "נע ךוּת ןיא זיא סָאװ .קידנדײשרַאֿפ-טינ .9
 רעיא .גנודניּברַאפ עשימעכ עיא ןַא .ץנאג ,ךעל

 .עדַאנָאלַאק עיא .(ןעױרֿפ) רענעמ ןוֿפ רָאכ ,רָאכ
 -ַאכ רענַאקירעמַא ןיא םעד ןוֿפ, .ןרילָאק עיא
 טישז ,"רוטַאקירַאק א ןעמוקסיורַא לָאז רעטקַאר

 סנעמעװ ,דנַאל ענעסירעצ סָאד, ,1912 יינ וו
 זנּכשַא רעדירּב ,זי ,"'א ןּבילּבעג זיא המשנ

 יד, .םעטסיס א (ןיא) ןוֿפ יא -- טייק-

 ַאזַא ףיוא קידנקירדסיוא ,סע ןעוט סָאװ ערעדנַא
 .ה ,נש ,"טלעװ רעד ןוֿפ יא עמיטלוא יד ןֿפוא
 .קיװייל

 ,טקילײהעג'- ,ןַײא קיל- .ורט -- ןקילייהנַײא
 הגרדמ רעד וצ ןעגנערּבנַײרַא ,קיליײה ןכַאמ

 ערעזדנוא טייקיניילק א זיא סע, .טייקילייה ןופ

 רימ ךָאד .ןדַײנשוצנַײרַא םיוּב א ןיא ןעמענ

 -נילא עּביל רעזדנוא ןיא םיא טלָאװ ךיא יװ זיא

 'בעֿפ י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,פד ,"טקילייהעג
 ,תני/ .3

 ַא .טלייהעג-- ,ןַײא לייה .ורט -- ןלייהנַײא
 יא .ןלייה ןּבײהנָא .ןלײהרַאֿפ לייט םוצ ,לסיּב

 טימ .ןצרַאה ןיא קיטײװ םעד 'א .דנואו א

 ןָא טלײהעגנַײא ךיז טָאה הּכמ ידע -- ךיז

 ."תואופר םוש

 רעד ןיא .םײהַא ווזד .כרַא .ודַא -- םייה ןייא
 עמ ןענַאװנופ רעדָא טניואו עמ ואוו גנוטכיר

 ,י'ה יא גע ןַײד רדיוו איג שחנ ,שחנע .טמַאטש

 ריאע .ןוװ עװַאו 1696 ,זי ,םשה הׂשעמ רֿפס

 ןהיצ 'ה יא ןטלָאז רימ זאד ןאט טינ שאד טלָאז

 'א* .המק הׂשעמ ,ּבמ ,"דוד גיניק ןרזנוא אַײּב

 םייה רעד ,תמאה-םלוע ןֿפױא ןקיש = ןקיש 'ה

 ןיגעליג ןבוט לזמּב| טײמּב ליסעּפ , .תומשנ ןופ

 רדא טאה ,טהיג רטכאט ןייא טאה 'נוא זיא

 םייה ןייא רדיװ טגאזיג ןייטש םוא הנייא

 ,55 ,ּבגָארּפ ,"יטקישג

 -לעז רעד ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שימייהנייא
 -עקלעֿפַאב עיא יד, .דנַאל ,טָאטש ,םייה רעקיּב
 ןענימַארּב עטלַא יד, .29 ןאפ ,1868 ,מק ,"גנור

 עצרַאװש עיא יד זַא ,טניימעג ןּבָאה ערעדנַא ןוא
 ,אוװ לֹּבי ,שיזימ והיתּתמ ,"םיפשכמ ןענַײז

 זיּב װעשטידרַאּב ןיא טנכער עמ זַאא 1
 עדמערפ רעמ ליפ ךָאד ןענַײז ,ןדיי 0

 = רע'א רעד :ּבוס ךיוא טצינעג .דעצ ,"ע'א יװ
 .רעקיטרָא ,רעגיה

 -ריּבנַיײא ךיז .שימייה ןרעװ -- ן ר עוו יא
 -נזיוט טַײז ןיוש ןענעז . . . סירָאַאמ יד, .ןרעג
 ,5 אט ,1866 ,מק ,"ןרָאװעג 'א טרָאד רָאי רעט

 -ייהעג -- ,ןַײא שימייה .וורט -- ןשימייהנַײא
 עשימייה א ןֿפַאש .שימייה ןכַאמ .1 .טשימ
 -ניא .םענעמוקעגוצ ,ןדמערפ א רַאֿפ רעפסָאמטָא

 םעַײנ םעד ןיא קינצוּביק ןגנוי םעד יא .ןרירגעט

 עשידִיי יד, .ןטנַארגימיא יד יא .ןּבעל טרָאס

 רעלַאנָאיצאנ א ןיא דניק סָאד יא זומ ,ךַארּפש

 םיא רַאפ ןעניֿפעג ןוא רעיורט יא ,, .=רעפסָאמטַא

 ןעניואועגוצ .2 .ו ךוּת ,גי ,"החונמ-םוקמ ַא
 סָאװ טנוה ַא 'א .םיּתּביילעּב עַײנ וצ יח:לעּב ַא

 "יה ןרעװ -- ךיז טימ .טֿפױקעג טָאה עמ

 ןיא ךיז יא .דנַאל םעַײנ םעד ןיא ךיז יא .שימ

 "עג טַײצ טָאה רע; .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 ירַאֿפ ,רה ,"ןשימייהוצנַײא ךיז לַײװרעד טָאה

 -עּבעל ןטימ טנַײשעג ןּבָאה ןגיוא עריא, .טכַאנ

 ןיא 'א ךיז ןעק סָאװ יורפ א ןוֿפ רעגַײנ ןקיד

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,ײטמוק יז ואוו הֿביֿבס רעדעי

 ,גנוז

 ,טלֿפַײהעג-- ,ןַײא לֿפ- .חרט -- ןעלֿפַײהנַײא
 -פַײה .לֿפַײה ַא ןיא ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןעלמַאזנַײא

 עלופ א 'א .ןריּפַאּפ ענעסירעצ יד יא .זַײװכעל

 ,בנז .ךעלדנרעק עינעמשז

 .טצייהעג'- ,ןַײא ץייה .ורט -- ןצייהנַײא
 (ףָאטשנערּב ַא ,ןליוק) ץלָאה ןגייל(רעטנוא) .1
 יד ,עּבור(ה) יד ,ןוויוא םעד 'א .ןדניצנָא ןוא

 עטירד יד, ,רָאטַאמ םעד יא .לסעק א 'א .עטילּפ

 א טלעטש עטרעֿפ יד ,ןַײא ןוויוא םעד טצייה

 ןוא -- ץלָאה יװ תורצ, .לֿפ ,"ןַײרַא עלעּפעט
 ,"ָאטינ זיא ןויוא םעד ןצייהוצנַײא סָאװ טימ

 ןושלּב ושוריֿפו ן19 ,ג} לאינדּב ןלּכ . .., .װש



 ןרעקייהנַײא

 רפס .ּבא ,"ןצייה ןַײא זנּכשא ןושלּבו הקסה

 וצ ןַײא; .א/זע 1541 א"ש הנזיא ,ןמגרוּתמ

 לאמ ןּביז ןיא לָאז ןמ . . . ןֿבוא ךלאק ןעד ןציה

 ,מהס ,"זיא רועיש רעד זַא ןציה ןַײא ליֿפ וזַא

 ןמ טצעז רעטרע עכילטע ןיא; ,19 ,ג ,לאינד

 רעד 'נוא ,ןֿבוא ןּבוטש ןייא ןיא טנילאש ןעד

 ןעד רע טמענ אד ,טציײהנַײא ׂשנגרָאמ וצ יוג

 ןייא טצייה ןמ, .א/הס ,וטל ,"שיורה טנילאש

 ,"טרעקיג שיורה טינ שא יד טוה 'נוא ןַײא ןבוא

 םוא ךיוי עטלאק ןלעטשקעװַא|, .ימ ,טנַארּב

 קר ,רּתֹומ טשינ ךוא זיא ןןװיוא ןֿפױא תּבש

 טצייה ןעמ ייא ןילעטש ׂשד לָאז יוג רד זַא

 ,19 ?װעקלָאשז ,א"ח ,ךורע ןחלש רֿפס ,יןַײא

 ירדנַא ןייא אַײּב ןהעשג הֶׂשעִמ ןייא, .ה"י

 ןעד ןזָאל החנמ וצ רוּפּכ -םוי םא טאה -- ןדוי

 -ארה רעש ,הקבר תקנמ ,י., . . ןצייה ןַײא ןיֿבוא

 ,הװקמ יד ,ּבוטש יד 'א .טעמ .2 .ב/ג ,ןוש
 ,רעַײֿפ א ןכַאמנָא -- ד ָא ב יד 'א* .דָאּב יד

 .ןצעהרעטנוא .תקולחמ א ,ַײרעגירק א ה"ד

 איז 'נוא, .הפירׂש ַא ןכַאמ ,ןדניצרעטנוא .9
 -או יד טימ ןיציײה ןַײא 'נוא ןדניצ ןָא ןרעװ

 ,טניימ ריא ןוא, .9 ,טל ,לאקזחי ,מהס ,"גנופ

 לזַײה א ןיא ןצייהוצנַײא לָאמא ףרַאדימ זַא

 .ל ,"'א טינ ךיא ןעק . . . עלהֿבנג םעד ּבילוצ

 ,1894 גרעּבמעל ,האווצ יד ,ןייטשנעסמיפ

 ,לרעגירק ַא ,הקולחמ א יא .ןצעהֿפױא 4
 טָאה ןוא העש ייװצ עּפַאנק טדערעג טָאה . .,

 ,זמט ,"רערעהוצ ענַײז טצייהעגנַײא קראטש

 ,22 א 7

 -הלתה ןיא ,תוממורתה ןיא ןעגנערּבנַײרַא ,8

 ןַײז ןופ טכיל ןטימ ןַײא טצייה יּבר רעד. .תוֿב

 קחצי'םייח ,"תודימ ענַײז ןוֿפ רעַײֿפ ןוא תעד

 ,1938 שזדָאל ,שידיּבח ,ןינוּב

 רעד זיּב רעַײפ סָאד ןזָאלּבעצ -- ךיז טימ

 .ץכע- .גנ/ .ןַײא ךיז טצייה ןװיוא

 רעה .(עקד ,ןיי) רעד .שינעד
 ,ןרעקיוהנַײא +- -- ןרעקייהנַײא

 טַאטלוזער רעדַא טקַא .1 .ן" ,רעד -- ליהנַײא
 ,'א רעקנילֿפ א .(ךיז) ןליהנַײא ןופ

 -ייא ,לּברַא ןָא ךעלנייוועג ,לטנַאמ רעזיול .2
 .םעד ןיא ןַײא ךיז טליה עמ סָאװ דיילקרעּב

 ךיג, .עגָאט ,לטיק ןימ א יװ סיוא טעז יא ןַא

 םעד רעטנוא ןוא 'א ןַײז ךיז ףיוא רע טּפַאכ

 גנודיילק רעייז ,, .רעדיל ,טע ,"רודיס ןַײז םערָא

 טרעװ סָאװ ,. ...בעװעג א ןןוֿפ} ןיא טײטשַאב

 ןוא ('א) עגָאט עשימיור א יװ ןגָארטעג ױזַא

 אפ ,1864 ,מק ,"םערָא ןטכער םעד ַײרפ טזָאל

 "א ןוא דיילק םּתס סיוא טרעװ תילט רעד, 7

 טרעװ ןוא ןיא עלא ןוֿפ ּפָא ךיז טרעדנוז רע

 ,לקיּב .ש ,"הרוּת:לעּב א דיי ַא ןופ תילט רעד

 .| רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש

 סָאװ רעיילש רעגנַאל .ּפָאק ןרַאֿפ קעדוצ 9
 ןגעלפ עקָארק ןיא, .סעציילּפ יד ןַײא טליה

 םעד רעּביא ךעלַײל סַײװ א יװ רעּבַײװ יד ןגָארט

 ןעוט ,, ,4 אי ,1866 מק ,זרא ,י'א ןַא רַאֿפ ּפָאק

 ףױרַא ראש א לסקַא ןַא ןופ ףרָאװ ןייא טימ

 דנַאל ןיא ,ךַאּברעױא לחר ,""א םעד ּפָארַא רעדָא

 ,לארׂשי

 טימ סָאד .יצרעּביא .קעדרעּביא ,קעדנַײא .4
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 סָאד ךיא עז טלָאמעד, .ןַײא טליה עמ סָאװ

 ענירג ןוא לגײֿפ עלעג -- 'א ןַא ןָא לּבעמ

 -ץשַאּב עלַא, .'רעליּפש-םירופ' ,ץרפ ,"רעטעלּב

 עג 'א טוג ַא טָאג טָאה ...ןּבעל סָאװ ,ןשינעֿפ

 ,"טלעק רעד רַאֿפ ןטיהרַאֿפ ייז לָאז סָאװ ,ןּבעג

 ער זיא יא ןַײז -- 'האנק והטעמ', .רעדיל ,טע

 אלס ,הנשה שארל רוזחמ ,"טּפשמ ןופ גנונעכ

 'א םעד ןיא ךיז ןעלקנוט, .ב/וט ,1832 עטיוו

 .'ליטש רעד ןיא ,שו סַײװ ,ײטכאנ רעד ןופ

 .שינעלעטשרַאֿפ .עקסַאמ ,שזַאלֿפומַאק .9
 -סיוא טינ ךיז טלָאז ריא . . .ךיז טיה רָאנ;

 רוטַאנ א ךיז טָאה ריא --- ,ןַאמ ןַײמ רַאפ ןדער

 אט ,1868 ,מק ,"'א ןַא ןָא ןּפַאכוצסיױרַא לָאמַא

 תמא ךַאפנייא ןא טרפּב ןוא טֿפאשנסיװ, ,3

 זַא ,םילכאמ . ..ענױזַא ןענַײז 'א ןַא ןָא טרָאװ

 יעג ,ץרפ ,"ןעַײדרַאֿפ טינ ייז ןעק קלָאֿפ סָאד
 ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 -עגי- ,ןַײא !(ד)ליה .ורט -- ןז(ד)ליחגַײא

 ,ןזדליה ןיא קעּבַאט ןּפָאטשנַײרַא  .טז(ד)ליה

 רעצנאג א ףיוא ןסָאריּפַאּפ 'א סטכַאנ-וצ-תּבש
 .ךָאװ

 -ןַײא ןוֿפ סעצָארּפ ,ןע- ,יד -- גנוליהנַײא
 ןַײא (ךיז) טליה עמ סָאװ טימ סָאד .ןליה

 רצוי ,"גנורעפייא זיא יא ןסטָאג} ןַײז , ,ליהנַײא

 ןַײז ןיא קלָאֿפ סָאד, .1883 מדפפ ,רופּכ םויל

 ךיז טצונַאנ ךַארּפש-ס'א רענייש ןוא ועכַײר

 עג ןַאד טרעװ סָאװ ריּפַאּפ ןֿפורוצנָא טימרעד

 -רעדנואװ רעד ,עי ,'ריּפַאּפ-רצי-רשא' טכיורּב

 .ח"נרּת עשראװ ,ךַארּפש רעשידוי רעד ןופ רצוא

 ,טליהעג-- ,ןַײא ליה .ורט -- ןליהנַײא
 א ןיא ןצעמע יא .ןעלקיוורַאפ ,ןעלקיוונַײא 4

 -ץגנַײא ייז טָאה רעטומ יד, .עא ךעלַײל ,ךוט

 -מוא ןוא ערילקילג ,פס ,"טליהעגנַײא ןוא טקעד

 טלקיוװרַאפ ,טליהעגנַײא ךימ טָאה, .עכילקילג

 עטלַא רעזדנוא -- תילט ןלעג ,ןטלַא ןַא ןיא

 גורֿפ ,"רידנומ רעשידִיי רעזדנוא ,םערָאפינוא

 ,ללמ 414 ,הס ,םילהת) 'ףטע' ראֿפ װט .וװ

 ,ב/חּפ

 טכַאנַײּב, ,(ךעלרעַײֿפ) ןקעדרַאֿפ ,ןקעדאּב .2
 יד טליהעגנַײא ןוא עלעיינש א טישעג טָאה

 .'תּבש' .סוממ ,"לטנאמ ןסַײװ םעַײנ א טימ דרע

 טליהעגנַײא ןּבָאה סָאװ ןרעיילש ןגיל ןסירעצ;

 ,טייצ ,"ןסילַאדָא עכעלרעדנואוו ןוֿפ טכיזעג'ס

 ןורטטמ

 לפענ רעטכַײֿפ רעקיטסּברַאה א. .גיֿפ זד
 יָאמס ףסוי ,"ןשטנעמ יד . . . טליהעגנַײא טָאה

 רעד טליה'ס, .רֿבק םענעֿפָא םַײּבבכ ,שזַאל

 .טעלָאיװ ,אד ,ײןַײא םערוט ןטלַא ןַא ױלּב-טנװָא

 ןופ טײקטַײװ יד טליהעגנַײא טָאה דמַאז-הנֿבל;

 סָאד יא ןלעװ רימ , .ןזירּפַאק ,געס ,"רעדלעֿפ יד

 -קיװנַײא רָאג רשפא ןוא רעכיט עיולּב ןיא דיל

 -לּפע ...טַאלּב ,לה ,"סַײװ ןטסָארּפ ןיא ןעל

 ,...רוזחמ ,"'א םיא טעװ הניכש ׂשטָאג,, .םיוּב

 ,1721 גרוּבמוה

 ,דוס א ןיא יא .,ןטלַאהַאּב .ןרעײלשרַאֿפ .4
 -נואיצאּב ערעייז תודוס ןופ רעפסָאמטא ןַא ןיא

 זיא . .., .ןעגנולדנַאהרַאֿפ עשיטאמָאלּפיד) ןעג

 ,עלעטנעמ-תוֿביּת ישָאר א ןיא 'א סָאד סרוג טינ

 יצנ ערעייז ַײּב ןםינואג| . . .עלא ןָא טפור רע

 ןציהנַײא

 -עשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ןעמ

 -נייא ןעמ טָאה 'ךיא' םעד, .1931 ןיוװ ,ןעשינעה

 תמאּב זיא'ס . . . תודיסח ןוֿפ שוֿבל ןיא טליהעג

 ןַײד ליה, .זײישּת יײנ ,ּבדל ,"ןעזוצוצ ךעלנַײּפ
 ןופ שינרעטצניֿפ ןיא ןַײא טינ טײקנּברָאדרַאפ

 יד ןיא ךימ ןַײא ליה, .גיפ .המחלמ ,מפ ,"רּוא

 ,1963 ַא"ּת ,םיליֿפנ ,ןַאמדירּפ בקעי ,ײסנקלָאװ

 ,ןגַײטשרעּביא .ןעגנירדכרוד ,ןעמענכרוד .9
 טָאה דחּפע ."טליהעגנַײא זדנוא טָאה תוֿבהלתה,

 ,"טליהעגנַײא . . . םענערױלרַאֿפ א ןשטנעמ םעד

 ןַײא טליה ינע םעד ןוֿפ הליֿפּת ידע .םייל ,רה

 .הק ,"לארׂשי יד ןופ תוליפּת עלא

 ,תילט ןיא 'א ךיז :וּב םוצ -- ךיז טימ

 ;(13 ,אֹע ,םילהּת) יוטע" טשטַײטרַאֿפ חרוא

 !א טוומעג ךיז ּבָאה ךיא, ."'א ךיז ןלָאז,

 ,דמא ,"לטנאמגעװ ןעָארג ןַײמ ןיא ןעילוטנַײא

 ןלעקנוט א ןיא טליהעגנַײא ךיז יז טָאה, .ייּכ

 ךיז ןליה, ,רָאה עיורג ַאא ,סוממ ,"ךוטקעד |

 ןיא ,זיי ,"סעירעּפַארד ןוא רעדיילק ןיא ןַײא

 ,"רעטצניֿפ רעד

 ןוֿפ לטנַאמ א ןיא ךיז יא :42 ּבּב יד וצ

 סייווש ןטלּפענעגסיוא םענעגייא ןיא, .תוקדיצ

 ןענעז סעי ,ץרפ ,"דרע יד טליהעגנַײא ךיז טָאה

 גָאט ףוס טייקנייש יד, .יןעשעג רעדנואוו ןייק

 ...טַאלּב ,לה ,"ןַײא ךיז טליה ױלּב"לעה ןיא

 לקיטש םצרַאװ ןייק טשינ וליֿפַא טָאה, .םיוּבלּפע

 תיליל, .דַאנ ,"ןליהוצנַײא ךיז סָאװ טימ ןּביױלג

 יז טָאה תליחּת ...םוטעמוא טרעיולעג טָאה

 ןופ אלטציא ןַא ןיא טליהעגנַײא ןוליֿפַא ךיז

 ןיא, .ד"כשּת ה"ר ,קיא ,יטלַאיַא .ח ,"השודק

 עקידנגרַאמירֿפ יד ךיז ןוז יד טליה סנקלָאװ

 .המחלמ .מּפ ,ײןַײא

 ,ךיז ןרעמַאלקנַײא = ןצעמע ןי א ךיז יא*

 -סיוא ,ןעגנונָאמ עשלַאפ טימ ךיז ןעּפעשטנַא

 ןיא טליהעגנַײא ךיז טָאה רע, ,טלעג ןסערּפ

 טנזיוט ןּבעג טזומעג םיא ּבָאה ךיא ןוא רימ

 ךייר ,"ןרָאװעג רוטּפ ןיּב ךיא זיּב ,סעטָאלז

 .(עשרַאוו)

 טימ סָאד .(רעד ן" ,(יד) סָאד -- ץיכעליהנַײא
 'תולערה רַאֿפ װט .ןַײא (ךיז) טליה עמ סָאװ
 ןיא) דָאּפ ןיא ה"י .20 ּבײהנָא (19 ,ג ,היעשי)

 -- 1877 גרעבמעל ,שטַײטיײירֿבע שוריֿפ ,היעשי

 צג גנאל ךיז, .("סרעיילש , :יּת ,"ןליהנַײא;,

 ,רעגיט .י ,"א רעד טימ קיניײװעניא טערַאּפ

 .הבושּת:לעּב רעד ןוא קידצ רעד

 .טעליהעג-+ ,ןַײא על .ורט -- ןעליהנייא
 יד ןַײא טוג עליה, .ןליהנַײא װזז .מטפ ,רל

 .ףךיז טימ ךיוא ,"טסָארֿפ א זיא'ס ,דניקס

 ןוֿפ סעצַארּפ .ן" ,יד 6 סָאד -- שינעליהנַײא
 זיא ָאד, .ץכעליהנַײא װזד .(ךיז) ןליהנַײא

 ,1870 ,מק ,"'א ןַא ןָא טסייג וד ןוא . . . טלַאק

 ןא סעּפע ןגָארטעג יז טָאה ּפָאק ןפיוא, .11 ןאנ

 רעד ,רעגיט .י ,"טנאוועג ןצרַאװש ןכייוו ןופ יא

 .הבושּת:לעּב רעד ןוא קידצ

 ,טציהעג-- ,ןַײא ץיה .װרט -- ןציהגייא
 ןזַײא 'א .סייה רעייז ןַײז לָאז סע ןכַאמ 1
 .ןרעדורֿפױא ,2 .ּבוטש יד יא .ןדימש ןרַאֿפ
 -טַא) יד יא ,טייקטציהעצ א ןיא ןעגנערּבנַײרַא
 -- ךיז טימ .עטַאּבעד (רעד ןופ רעֿפסָאמ



 קידהחנהנייא

 -רַאֿפ ,2 ,(4232 +-) ךיז ןציהֿפיױא ווזד 1
 טימ ןרעװ ןסָאגַאּב ,ךיז 'א .ןרעװ טציווש

 ,שינע- .סייווש
 .ידַא {...עכַָאנַאה ...} -- קידהחהנהנייא

 רעיא .החנה ןייא (ףיוא טיוּבעג) ןופ זיא סָאװ

 ,טייקי- .זַײװַאּב

 .כרַא 0126: סנת-ם61160 .ידַא -- קילעהנייא
 טריוו סע, .םלוּכ םּכסהּב זיא סָאװ ,קימיטשנייא

 דעװּב זד טכאמג דנוק ...םיּתּב ילְעֹּב לכל

 טלהעװ רע גיללעה ןייא . . ,ידנגלוֿפ לודגה

 ,סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפ ,"ןידראוו
 ,ן338 , לּביו ז"כקּת

 ,ןֿפלָאהעג-- ,ןַײא ףלעה .וטוא -- ןֿפלעהנַײא
 ןװיטַאד) ןצעמע 'א .לסיּב ַא ןפלעה ,ןפלעהוצ

 .טעּברַא ןַא ןָאט

 .טמעהעג'- ,ןַײא םעה .ורט -- ןעמעהנַײא
 ןטלַאהקירוצ .+- ןעװעמַאהנַײא וזד .משטד

 'א טפרַאדַאּב . . . ןטלָאװ ייז, .ןקירדרעטנוא

 עשרַאװ ,תועידייזָאט ,"גנומיטש ענעגייא רעייז

 ,בנו- .,11710 אֵל ,9

 ,ןעגנַאהעגי- ,ןַײא גנעה .וורט -- ןעגנעהנַײא

 -ניירא (טגנעהעג'-- :ךיוא דפ) ןעגנָאהעג-

 טימ .עפאש ןיא רעדיילק יד 'א .ןעגנעה

 , . . םיא ןיא ןעגנַאהעגנַײא ךיז טָאה יז; -- ךיז

 -נעטלַא .ּפ ,זּביא דַאנ ,"םענעי רַאפ ארומ סיוא
 : .סע עז ךיא יװ ,גרעּב

 -נעהעג'- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטנעהנַײא

 טנעה יד ןיא ןּבעגרעּביא ,ןּבעגנַײרַא .טקיט

 לּבקיש ..., .טלעג סָאד הוולמ םעד 'א .ןַײרַא

 -נעה וצ ןַײא הצריש ןמז הזיא לֶע ודי ֿפתּכ ייש

 .ב/א ,המלש תרגא ,"ןגיד

 זיא) טָאה סָאװ ,1 .ידא -- קידלטנעהנייא
 עמ סָאװ .2 .טרעֿפוק רעיא .לטנעה ןייא (טימ
 רעצרוק א טימ, .טנַאה ןייא טימ ןטלַאה ןעק

 ,זּביא ןַאמדירֿפ .י ,*. . . טגעזעגּפָא . . . געז רע'א

 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל .לװ
6, 

 ,טֿפעהעגי- ,ןַײא טּפעה .ורט -- ןטֿפעהנַײא
 -נַײא ,ןקיטשנַײא ,ןּבעװנַײא ,1 ,ןטֿפָאהעג =
 ןעמולּב 'א .ןטכעלֿפנַײא .ןעיינניײא ,ןעלקעה

 'א .ןסילשנַײא .2 .ךעטשיט ןקידֿבוט-םוי ןיא
 .ןקיטסעֿפנַײא .8 .עידעמָאק רעד ןיא ךעלעדיל
 -ױצ טינ ךיז ןלָאז ייז ,ריּפַאּפ ךעלעגייּב יד 'א

 | ,ןטיש

 -רעד, .ךיז ןּפעלקוצ ,ןייטשוצ .1 -- ךיז טימ
 טלקָאשעגּפָא ,טכַײלגעגסיױא ךיז יז טָאה ךָאנ

 ריא ןיא טפעהעגנַײא ךיז טָאה סָאװ יורטש סָאד

 ןסַאּפנַײרַא ,2 .לדײמדלַאװ א סַײװ ,"דיילק
 ךיז יא .ךיז ןטכעלפנַײא .ךיז ןסַאּפּפיױנוצ ,ךיז

 . . .ךיז ןּבָאה ...ענעמוקעגיַײנ יד, .ץנַאט ןיא

 -מיא ןקימורַא ןצנאג . . . םעניא טפעהעגנַײא

 ,9 עװקסָאמ ,סערציוא ,װָאסרעּפ .ש ,"טעּפ

 ,שינע- .ץכע- .גנו-

 א .טצעהעג-- ,ןַײא ץעה .ורט -- ןצעהנַײא

 'א .ןצײרנָא ,ןצעהנָא קרַאטש טַײצ ערעגנעל

 ,שינע- .ןדִיי ןגעק ןומה םעד

 -צעהעג'- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקצעהנַײא
 דניק ַא 'א .ןגיװנַײא .ןעלקַאשנַײא .1 .טעק
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 ווזד .עקצעה רעד ףיוא ןעמענ ,2 .,סיוש ןפיוא
 ךיז ןוא יא ךיז -- ךיז טימ .ָאיעּפ ,ןצעהנַײא
 ,שינע- .ץנַאט ןדליװ א ןיא ןזָאלקעװַא

 ןייא טימ זיא סָאװ .ידִא -- קידלקעהנייא
 .רענלָאק רענרעטופ רעיא ןַא .לקעה

 ,טלקעהעג-- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקעהניײא
 א טימ ןקירטשנַײא ,ןקיטשנַײא ,ןטעּברַאנַײא
 .רעד ןיא ןסַאּפ עטרילַאק 'א .לדָאנ ,לקעה

 "יא ךיז 'א -- ךיז טימ ,עקזולּב רענעלַאװ

 -עגוצ קרַאטש ןרעװ = ןרעדנא םעד ןיא רענ

 ,שינע- .גנו- .ןדנוּב

 ץהעג-- ,ןַײא רעי .וחרט -- ןרעקעהנייא
 םיקלח ערענעלק ףיוא ןלייטנַײא ,1 .טרעק
 יד רַאֿפ שיילפ ךעלעטנוֿפ יא .(שיילֿפ ןגעוו)

 םידחַאל ןפיוקרַאֿפ םַײּב .2 .םינוק עמערָא
 -רָאפ םַײּב טנוֿפ עכעלטע יא .ןרעװנָא ,ןרילרַאֿפ

 .רעקוצ קַאז ַא ןֿפױק

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- רעהניײא
 .מטֿפ ,2 .יא רערָאלק .(ךיז) ןרעהנַײא ןוֿפ טַאט
 .ךיז ןרעהוצ עמאזקרעמפיוא ,עטציּפשעגנָא סָאד

 טנָאקעג ןוא . . . דייר יד ןעגנַאגעגכָאנ יא טימ,

 ,(ענװָאק) דייר ,"ןגָאזרעּביא ייז

 ,313 שטוטס .לָאענ חמ .ידַא-- לירעהנ'ייא
 ,טייקי- .ןרעה םַײּב םַאזקרעמפיוא

 .טרעהעג-- ,ןַײא רעה .װרט -- ןרעהנַײא
 הכרּב ַא יא .ןרעהרעד .םַאזקרעמֿפױא ןרעה .1
 ןופ שיורעג א יא .הללק ַא ַײּב ןרעװ ּביױט ןוא

 רעצעמיא זַא ןַײא סעּפע רעה ךיא, .טַײװ רעד

 טימ ןמה ,ןהָאזדוּב .ָא ,"ןַײרַא ףיוה ןיא זיא

 ,ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .2 ,1901 ענליוו ,ן'יכדרמ
 ןשיװצ קוליח רעד זיא סָאװ ---. .ןגלָאֿפסױא

 ,ןרעהרעד םידגנתמ -- ?םידיסח ןוא םידגנתמ

 .לװֿפ ,"ןַײא ןרעה םידיסח

 ךיז ,ןַײא ךיז רעה .װטוא -- ךיז ןרעהנַײא
 םעד ןיא יא ךיז .ךיז ןרעהוצ .1 ,טרעהעגיר
 'רַא םוצ ךיז יא .רענרעל םעד ןוֿפ ןוגינ

 ,סעילַאװכ יד ןופ שיורעג םוצ ךיז יא .רעטסעק

 -רוק ַא טסוק ַא ןיא טרָאד !ןַײא ךיז רעה ךיא,

 עליטש ,געס ,"טסול ןוֿפ ,קילג ןוֿפ לערט רעצ
 ןּבָאה םורַא תויח יד זַא ,ייז ןעיָאװ, .ןעמיורט

 .עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ ,"ןרעהוצנַײא ךיז ארומ

 ןיא טנרעל עמ יװ 'א ךיז ןּבילּבעג ןייטש;

 -גרעטש ידע .ןינמ רעמוטש רעד' ,גח ,"זיולק

 ןליטש ןיא ןַײא ךיז טרעה טייקליטש עקיד

 -רַאֿפ-רעטניװ ןיא ,פָאה ,"ןּבעל םענופ םעטָא

 | ,ןטכַאנ

 .ןרעה םַאזקרעמֿפױא ,סערעטניא טימ .2

 ךיז טרעה, !דייר ענַײמ וצ ןַײא ךיז (ט)רעה

 וצ יא ךיז םורפ ."ןרָאװעג זיא סע סָאװ ןַײא

 ,תוקבד טימ ,ּפָאק טימ 'א ךיז .הכרּב ַא (ןיא)

 ,ייװ יוא, .ּפָאק ןטימ ןעלקַאשוצ ןוא ךיז 'א

 רע טדער :טרעהעגנַײא ךיז ּבָאה ךיא ,עמַאמ

 טגעלפ, .לֿפ ,"רימ ףיוא סטכעלש ןייק טשינ

 לארׂשי ןוא ...ץרַאה רעװש ןַײז ןסיגסיוא

 ןבואר ,"ךיז 'א קרַאטש ןוא ןייטש טגעלפ

 -עג ןענעז . . .םינּבר עטלַא, .ןטֿפירש ,ןינַײרּב
 ַא וצ טרעהעגנַײא ךיז ,עקּפוק ַא ןיא ןענַאטש

 ןיײלַא ,ַאּפָא ,"םינּפ לדייא ,גולק ַא טימ ןקז

 קיגָאװניײא

 סנדעי וצ ,טרָאװ סנדעי וצ טרעהעגנַײא ךיז;

 .לה ,"יירשעגסיוא

 וצ טדער עמ סָאװ ןרעה .ןרעהרעטנוא

 ןַײא ךיז רעה ,לטעּב ןֿפױא גיל ךיא, .ערעדנַא

 לש הֿבישיּב ,סוממ ,"תונעט ערעייז עלַא ןיא

 א סעּפע ןלעטשקעװַא וטסלָאז ַײּברעד, .'הלעמ

 רע ןוא ,רעלכַײּפש ןרעטניה ןשטנעמ ןגולק

 ןיא לאיחיא .קי ,"ןדייר ייז סָאװ יא ךיז טעװ

 טָאה סע ,סנטַײװרעדנוֿפ ןענַאטשעג טשרע םוצ

 ,"ךיז ןרעהוצנַײא ןוא ןייגוצוצ ןגיוצעג םיא

 ,דוייםיליהת ,שַא

 ךיז יא .טכַארטַאּב ןיא ןעמענ .ןגלָאֿפסױא .4
 .תוצע סטַאקָאװדא םוצ ,ךייר סרעטקָאד םוצ

 םענעגייא םוצ ךיז יא .סעדנַאמָאק יד וצ ךיז 'א

 ,להקה:תעד םוצ ךיז יא .ןסיוועג

 .םישוח עלַא טימ ןעמענפיוא ,ןריּפשרעד .9
 ןַײא ךיז ןרעה ייז ,ךיז ןשיװצ ןסעומש  ייז;

 היח ןוא שטנעמ ןוֿפ גנוטסולג רעקידהמיא טימ

 ,41 אש .קג ,רעשטַאימוש .א ,"סנכַאנק יד ןיא

 םעד ןיא ןרעהוצנַײא ךיז . . .טרעװ זיאס;,

 -ילּב ערעייז ןופ סעומשרעּביא ןעמיטניא-ליטש

 ,12 או 1960 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןק

 -יטש יד ןיא ךיז יא .ןעמענַאּב ,ןעמענרַאפ 0
 ךיז ,יַאטסלָאט טָאה ָאד ןוא, .םורַא ןופ ןעמ

 זאב ,המשנ רעד ןוֿפ םיטש ןיא קידנרעהנַײא

 יֿפירש ,טישז ,"ךאז עקיטכיװ א רעייז טקרעמ

 ,1940 י"נ !ןט

 ןעגנַאגרַאפ ןענַײז געט, -- שינע- .ץכע-
 ןיא ,גרעּב ,"'א רעפיט ןיא ,טסָארֿפ ןגנירג ןיא

 .טָאטש רעטּבערגרַאֿפ ַא

 זיא) ןעק סָאװ .יזַא -- קידווערעהנַײא
 (ןעמענַאב ןוא) ןרעהוצנַײא ךיז טוג (לגוסמ

 -- טייקי- .רעקיטירק רעיא .רעיוא רעיא ןַא

 ןזיװעג טָאה סָאװ ןושל ןופ טײקטיהעגּפָא ןַא;

 ,"טרָאװ ןשידִיי ןיא יא רעקיניזטסואווַאּב א ףיוא
 ,1955 ,קיא ,גי

 ןַײא ךיז שרעה .וטוא -- ךיז ןשרעהנַײא
 -ימָאד א יװ ךיז ןלעטשנַײא ,טשרעהעג'- ךיז
 ןיוש טָאה 'ׂשמש' רעד, .גנומיטש עקידנרינ
 ךָאנ ךיז טָאה ךָאד ןוא ,ןּפמָאל עלַא ןשָאלרַאֿפ

 .ל .י ,"םיא ןיא עליטש ןייק טשרעהעגנַײא טינ

 ענליו ,טלעװ רענעי ןוֿפ סעַײנ ,יקסנירטסָא

7, 

 שדקה .ורט ןןשעדקיעה ...} -- ןשדקהנַײא
 -ורּבנַײא ,ןקיצומשנַײא .1 ,טשדקהעג'- ,ןַײא
 "סיוא לָאז סע ןכַאמ .2 .רעדיילק יד יא .ןקיד
 ןעגנערּבנַײרַא .ּבוטש יד 'א .שדקה א יװ ןעז
 .זיוה עצנַאג סָאד 'א ןוא םיחרוא עקנארק

 ,טענזירהעגי- ,ןַײא ענז- .ורט -- ןענזירהנַײא
 יז ןוא 'א ךיזק .ןע(ש)זירגנַײא חזד .רקוא
 .המחלמ ,מּפ ,"ןסַײּבעצ

 ָאגאוו'- ,ןַײא רינ- .װרט -- ןרינַאגַאװנײא
 ןָאגַאװ ןיא ןדָאלנַײרַא (שירחוס) .1 .טרינ
 ןצעזנַײרַא ,2 ,"?האוֿבּת יד יא ןעמ טעװ ןעוו,
 ןקישקעווא ןוא סעצנעשזעּב יד יא .ןענָאגַאװ ןיא
 ,תנ/- ,ײסַאר ףיט ןיא ץעגרע יז

 רעכַײלג א ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קיגַֿאװניײא



 ןעלגָאװנַײא

 .רעקוצ קעז עיא .ךאז רעדנַא ןַא טימ גָאװ
 ,טייקי-

 ,טלגָאװעגי- ,ןַײא לג- .וטוא -- ןעלגָאװגַײא
 ךָאנ ןעמוקנַײרַא ,ןעמוקרעּבירא .ןעלגָאװנַײרַא

 -ןײטַאל עכעלטע ןיא ןעוועגסיוא, .ןשינעלגַאװ

 יָאװעגנַײא ּבָאה ךיא זיּב רעדנעל רענַאקירעמא
 .שינע) - .(ורעּפ ,אמיל) דייר ,"רעהַא טלג

 "זדַאװעג -+ ,ןַײא עג" .װרט -- ןעגודַאװגײא
 יָאלּבנַײא ,ןרימשנַײא .ןעקצאוו-- :89 .טעג
 .רעכעלַײל סמענעי יא .ןקידורּבנַײא ,ןקיט

 .ידַא -- קידננוניושוונייא

 .סעקזַײה עיא .גנוניואוו ןייא

 ,טניואוועג *- ,ןַײא ןיואוו .ורט -- ןעניואוונַײא

 .ה"י .20 ּבײהנָא ,ןטַאטש עטקינייאראפ יד ןיא

 טַײצ עטמיטשַאּב א ןוא הריד א ןיא ןעניואוו

 = "םישדח ףניֿפ יא, .טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טינ

 ןייא רַאפ ןלָאצַאּב ,הריד א ןיא ךיז ןּביײלקנַײרא

 ןיִּב ןוא ,ןלָאצ טינ ךָאנרעד ,טלעג-הריד שדוח

 -- ןצעזסיורא ךעלטכירעג ןעק תיּבה-לעּב רעד

 5 טלעג הריד ןייק ןלָאצ טינ ןוא ןעניואוו

 ןעװעג ןענַײז רָאי רַאּפ עטשרע יד; .םישדח

 טנעקעג גנירג רעּבָא טָאה עמ .ןרָאא ערעווש

 טכַאמעג ױזַא ןעמ טָאה .הריד עַײנ א ןגירק

 -רַאֿפ ירד טַאהעג ןעמ טָאה רָאי ןייא ןיא זַא

 ןַײנ טניואװעגנַײא טָאה עמ .תוריד ענעדייש

 -- ןיז טימ .(י"נ) דייר ,"רָאי ןיא םישדח

 ןוא ןשטנעמ (ערעדנא) ךָאנ ןשיװצ ןעניואוו

 ךיז 'א .ךעלדנַײרפ ,שימייה ייז טימ ןרעו

 ,ןשטנעמ עדמערפ-דליוו ןשיװצ

 ,סי ,עק- ,ןיי נװ .סי ,רעד -- רעניואוונַײא

 "יװעג א ןיא קידנעטשַאּב טניואו סע רעװ .1

 דנַאל רעדָא (עא ףרָאד ,לטעטש) טָאטש רעס

 סיא .(רעדנעל םוכס א רעדָא דנַאל ןופ לייט א)

 -סיװ ַא .ס'א עגיה .רעדנעליהמחלמ עלַא ןוֿפ

 ייצג ןוא טׂשגנַאג ןּבה יז ןעד, .ס'א ןָא שינעט

 'נוא חרזמ) ןוֿפ ׂשרינואװ ןיא יד ילֲא טרט

 ןעד ןיא; .ב/ה ,1764 אדרויפ ,ןוֿפיסוי ,"(ברעמ

 ןופ רנואװ ןיא יד ילַא ןראוו ןגאט ןגיּבלעז

 טַײל יגידניז ינוא יזיּב ראג הרומע 'נוא םודס

 ,רשיו םֹּת ,זּביא והיתתמ ירּב בקעי 'ר ,"רעז

 ,רינאוונייא יד יללא ןעַיײרש איז, .1768 אדרויפ

 -נעל ידמערֿפ ןופ יד ךיוא ,םירצונ נוא םידוהי

 זא רעװש רעייז זיא, .ןמוא הׂשעמ ,*; . . ריד

 עשידִיי טימ ןרעװ רֿבח ןלָאז דנַאל םענוֿפ יא יד
 | .. . . הלוגס ַא ,סוממ ,"רעדניק

 ,יא-לזדניא ,יא-טָאטש ,'א-ףרָאד :ןטּפעהֿפױנוצ

 .עא 'א-דלַאװ ,יא-ּפעטס ,יא-ץענערג ,יא-גרעּב

 ןיוה טמיטשַאּב א ןיא טניואװ סע רעװ .2

 'א רעד, .רעימ םענופ ס'א יד .הריד רעדָא

 ריֿפ ףיוא טקַארטנָאק א טָאה זיוה ןסַײװ ןוֿפ

 -קעלפ ףיֹוא) רעקנַארק רעד, .(י"נ) דייר ,"רָאי

 לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא ןסוֿפיט

 -עיצַאלָאזיא ןַא ןיא --- הריד רעד ןופ יא יד ןוא

 ,יקסנעל .מ 'רד ,"ןכָאװ ייװצ ףיוא רעטנעצ

 ,7 ןאמ ,1948 זירַאּפ ,זעגפ

 -אֹּב א ןיא קידנעטשַאּב טניואו סע רעװ .9
 ןופ ס'א עכעלקילגמוא יד .טָאטש לייט ןטמיטש

 .טלעטשעגנַײא ןּבַאה סיצַאנ יד סָאװ סָאטעג יד

 יד ןופ ןסיוורעד ךיז ןגעלפ ָאטעג ןוֿפ יא יד;

 רָאנ טָאה סָאװ

1144 

 ןופ ,געס ,ײןקָאלג יד ךרוד םיֿבוט-םוי עדמערֿפ

 .1920 עשראוו ,דנַאלסור

 ,רעגריּב ,תיּבה:לעּב :טָאטשנַא טצינעג 4
 םולש, .שינעפעשאּב קידעּבעל :טָאטשנַא ךיוא |

 ,דמא ,"'א ענעגייא עריא ןשיװצ דנאל ןיא ראוו

 רעיריס רעד, .1869 ענליװ ,טסַאג עטױט רעד
 יא עשידיי יד ןטיינ וצ ןעמוקעג זיא לארענעג

 רדנסּכלַא ,ײזָאיגילער רעייז ןזָאלקעװַא ןלָאז ייז

 .1892 י"ג ,ןַאיצולָאװער עשידוי יד ,יװַאקרַאה

 ךיז ןלָאז 'א עלַא זא ץעזעג א . , . טרעדַָאפעג,

 -נעדוי דנוא ןעדוי ,יקסװעשטירק .פ ,"ןַײז הלמ

 ןופ טייקיטכיל יד, .1894 װעשטידרַאּב םוהט

 יד וצ ןוא דרע רעד וצ טכַײל סָאװ ןוז רעד

 ,חצ ,אינּת ,"ס'א

 ןַא ןוֿפ סרעניואװנַײא םוכס .1 -- טֿפַאש-
 ,װמ ,ײץַאלּפ ַא ןוֿפ 'א יד, .עא דנַאל ,טרָא

 .טֿפַאשינכש ,תונכש .2 .ךעלעטניּפ עצרַאװש
 ,1921 א"ּב ,בװ ידוייַאּפש

 ןַײא ריז .חרט -- ןריזירַאנלואוונַײא
 -ןמשנַײא .רַאגלואװ ןכַאמ ,טריזירַאגלואוו +=
 ,גנו  .ךַארּפש ענעגייא יד יא .ןקיצ

 -נואוועג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעדנואוונייא
 (עא ןרעדליש ,ןלייצרעד) ןכַאמ .לָאענ .טרעד
 יעצ םעד, .רעדנואו א יװ ןעזסיוא לָאז'ס זַא

 עקידרעטיצ סָאד ,ןגיוא עמורֿפ יד ,ּפָאק ןטגַײװצ

 ןיא 'א ךיא לעװ דניק שידִיי ןיילק א ןוֿפ ליומ
 םיתמ יד טשיע ,גי ,"עלהׂשעמ קיטכרַאפ אזַא

 טָאג ןּביול

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ן- ,רעד -- סקואוונַײא
 -עמאּפ רעדָא רעכיג .ןסקַאװנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 "א רעכעל

 ,ףרָאװנַײא +- -- ףרואוונייא

 ָאזַאװ-- ,ןַײא רינ .װרט -- ןרינַאזאוװנײא
 ןקעטשנַײרא .ןַאזַאװ א ןיא ןצנַאלֿפנַײא .טרינ

 .ןעמולּב עכעלטסניק יא .ןָאזַאװ א ןיא

 (עג)'- ,ןַײא ןיל- .ורט -- ןש|נילעזַאװנַײא
 ןּבַײרנַײא ,ןרימשנַײא .ןרי- :89 .טנילעזַאװ

 ,טנעה יד יא .ןילעזַאװ טימ

 -ַאװעג-- ,ןַײא עשז .װרט -- ןעשואונַײא
 ,טומ ןּבעגנַײרַא ,ןקיטומנַײא .1 .ררװ .טעשז
 םעד 'א .ןגעװרעד ךיז לָאז עמ ןכַאמ .שזַארוק

 ןופ ןריר .2 .ןָאק ןיא ץלַא ןלעטש וצ רעליּפש
 אזא ףיוא אׂשמ ערעװש א ןּבײה רעדָא טרָא

 "נוא זיא סָאװ ,גנַאטשּבײה ןרעטנוא :ןֿפוא ןימ

 ןגיילרעטנוא ,אׂשמ רעד רעטנוא טקורעגרעט

 ןגײלנָא ךיז ןוא יעקרושש' ַא רעדָא לצעלק ַא

 ןוֿפ לייט ןטשרעּביײיא ןֿפױא תוחוּכ עלַא טימ

 טימ .ךיז טריר סע זיּב 'א ןוא גנַאטשּבײה

 .שינע- .ךיז

 ןַײא (עװעעט- .װרט -- ן(עװ)עטַאװנַײא
 -נַײא .1 .ןענעטַאוו - :89 .ט(עװןעטַאװעג --
 םערַאװ ןכַאמ ידּכ) עטַאװ (ןגײלנַײרַא) ןגייל
 יד 'א .סעצײלּפ 'א .(םערָאֿפ ַא ןּבעגוצ רעדָא

 -נַײרַא .עטַאװ טימ ןעלקיװמורַא ,2 ,טסורּב

 יזָאלג יא .(ןכערּבעצ טינ ידּכ) עטַאװ ןיא ןגייל

 .לסקיּב-םיגורתא ןיא גורתא ןַא יא .גרַאװ

 ,טכאװעג'- ,ןַײא ךאו .ורט -- ןפאװנײא

 ןעלדנַאװנַײא

 ,םיׂשעֿמ עטכעלש ןוֿפ דניק ַא 'א .,ןטיהנַײא

 ,שינע- .גנוד

 לַאװעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעגלַאװנַײא
 ,זיוה ַא יא .ןֿפרַאװעצ ;ןֿפרַאװנַײא .1 .טרעג
 לַאװעגנַײא טָאה טניומערוטש רעד .טנַאװ ַא

 עשז סָאװוצ, ,דלַאװ ןיא רעמייּב יד טרעג

 טימ טסָאה וד סָאװ ,ןינּב םעד יא טצעי טסליװ

 ,גניססעל .ג ,זּביא לי ,"?טעװָאּבעג טנעה ענַײד
 = ןװיױא םעד 'א* ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ

 םענעטלעז א טימ טייקנדירפוצ ןקירדסיוא

 לאו, .ןעמענוצפיוא ןַײֿפ םיא טיירג ןַײז ,טסַאג

 ,טסַאג ַא ןּבָאה רימ ,ןװיוא םעד ןַײא טרעג

 יא ,"ןעמוקעג זיא לדניקרעטסעוװש רעזדנוא

 "שי 'א .גיפ ,1940 'װעצִיק ,רעמזעלק ,רעקורד

 .רעסעלש-טֿפול סמענ

 ןיא ןצעמע יא .ןעשטַאקנַײא ,ןעלקַײקנַײא .2

 א טימ גייט ןכַאמ ןיד ,0 .,עטָאלּב ןיא ,יינש
 -סיוא .4 .ןשקָאל טַאלּב ַא יא .ץלָאהרעגלַאװ
 'א .קילַאװ ַא ןיא שעװ 'א .סעּפֶע ןיא ןעלקַײק

 (טרָאּפס) .ס .לגנַאמ ַא (טימ) ךרוד רעכעלַײל יד

 ,רענגעק םעד יא .ןֿפרַאװרעדינַא .ןפרַאװמוא

 -עצ ,ןלַאֿפנַײא (ךיז ןוֿפ .1 -- ךיז טימ
 טָאה יז, .ןַײא ךיז טרעגלַאװ טנַאװ יד ,ןלַאֿפ

 ."הֿברוח א ןרָאװעג ,טרעגלַאװעגנַײא ךיז ךעּבענ

 ,שיטַאּפַא ,דימ ןַאט לַאֿפ א .ךיז ןֿפרַאװנַײרַא .2
 ןיא ןַײא ךיז יז טרעגלַאװ ףוס-לּכ ףוס רָאנ,

 -ץרַאה א טימ סיוא טסיש ןוא . . . ןַײרַא טעּב

 .שינ- .גנ|- .גרעּב ,"ןייוװעג ןקידנסַײר

 -עגי- ,ןַײא ץ(יל .חרט -- ןע(י)לַאװנַײא
 בּב ,ןרעגלַאװנַײא װזד ,ןֿפרַאװנַײא .טע(ינלַאװ

 ,מק ,"'א םילשורי ןופ ןרעיומ יד טזָאלעג,; .1

 -עגנַײא קַאּבםערוטש ַא יװ . . .. .11 ןאפ ,5

 רעד ,רעגיט .י ,"ןעגנוקיטסעפאּב יד טעילַאװ

 = טלצװ ַא 'א* .הֿבושת'לעּב רעד ןוא קידצ

 =9 ב מ 9 ר ט יד 'א* .טלעװ א ןגײלנַײא ווזד

 עג) טסעמרַאפ א ןיא ןעמוקַײּב ,ןֿפרַאװרעדינא

 ,(רוּכיש ַא ךיוא) ןַאמ ןקיד ַא (געלש

 !ןרָאװעג זיא םיא ןוֿפ סָאװא -- ךיז טימ

 סע, ."עּפאקש עטלַא ןא יװ טעילַאװעגנַײא ךיז

 !ךארק-ךארק -- ןטנורג יד גרעּב ןופ ןרעטיצ

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ןַײא ךיז ייז ןעילַאװ טָא

 ,טצלַאװעג-- ,ןַײא ץלַאװ .ורט -- ןצלַאװנײא
 -לַאװ ןופ סעצַארּפ-טעּברַא םעד ןיא ןעמעננַײרַא

 .ףָאטש םעד יא .ןצ

 ,טקלַאװעגי- ,ןַײא קלַאװ .ורט -- ןקלַאװנַײא
 רעקיד ,ןֿפַײטשנַײא .ןעוװעקלַאוו-- :ךיוא
 ,227 ,ןקלַאװסיױא +- ,לעֿפ א 'א .רעדעל ןכַאמ

 -לָאװעג-- ,ןַײא ןק- .ורט -- ןענעקלָאװנַײא
 טניװ רעד .ןקלָאװ א טימ ןעיצרַאֿפ .1 .טנק
 ,ןרעמוארַאֿפ .גיֿפ .2 ,למיה םעד ןַײא טנקלָאװ

 -הנושמ א, .קידהרוחש-הרמ ,קירעיורט ןכַאמ

 םעד ןופ ףיוא ךיז טּביײה גנומיטש ערעווש-קיד

 ,"ןַײא יז טנקלָאװ ןוא המשנ רעַײא ןופ טנורג

 למיה רעד -- ךיז טימ .1912 י"נ ,! טישז

 .טנקלָאװעגנַײא ךיז טָאה

 -נַאװעגי- ,ןַײא לד- .װטוא -- ןעלדנַאװנַײא
 טַײטַאּבַײּב ןטימ) ןרעדנַאװנַײא וזד .1 .טלד
 ,ןעמוקנַײרַא קילעֿפוצ .2 .,(טייקדנויענ ןוֿפ
 טנװָא ןיא טעּפש ,גנילצולּפ, ,ןעשזדנַאלּבנַײרַא



 גנורעדנַאװנַײא

 ,שינע- .גנו- .יזדנוא וצ ןַײא רע טלדנַאװ
 .רעד
 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- תנורעדנַאװנַײא

 'א .עיצַארגימיא .ןרעדנַאװנַײא ןוֿפ טאטלוזער

 רעדָא ןרעסערגרַאֿפ ,ןקיטומרעד .עקירעמַא ןייק

 טכַארט ךיא ןעוו, .יא יד ןלעטשּפָא ,ןצענערגַאּב

 ,עקירעמַא ןופ לארׂשי:תנידמ רעד ןיא יא ןגעוו

 סָאװ ןדִיי עטגלָאפרַאפ-טינ ןגעוו . . . ךיא טכַארט

 א טימ טינ ,הכרּב א טימ עקירעמא ןזָאלרַאֿפ

 ףיוא ןעמ טָאה; .טלעװ ןוא דיא ,ןירג ,"הללק
 ןייק עיצילַאג ןופ} רערעדנַאװנַײא עקיזָאד יד

 טָאה'מ ןוא ןגיוא עמורק טימ טקוקעג {ןרַאגנוא

 יד לָאז יז ײצילָאּפ-ץענערג א טצעזעגנַײא ךיוא

 תנשל רַאדנעלַאק רעשיזוי ;"ןכאװרעּביא 'א

 ,1911 גרעּבמעל ,ב"ערת

 זנאוועג -- ,ןַײא רע .װטוא -- ןרעדנַאװנײא
 ,דנַאל ַײנ ַא ןיא ןצעזַאּב ךיז .ןרירגימיא .טרעד

 ידע .עקירעמא ןייק עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ יא

 ןטייקירעװש עלַא טכַאמ גנוריגער עשיקרעט

 ךָאנ יא ןליװ סָאװ ןטנארגימע עשידִיי יד ףיוא

 ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,"עניטסעלַאּפ

 .שינ 1900,  סילָאּפַאענימ ,ץראל

 ;טנַארגימיא .(ס') ,רעד -- רערעדנַאװנַײא

 ,דנַאל (רעדנַא) ַײנ ַא ןיא ךיז טצעזַאּב סע רעװ

 רענַאקירעמא ןָאילימ קיצכַא טרעדנוה עלַא;

 -כעה ןוא רעדניק רעדָא 'א ןיילַא רעדָא ןענַײז

 ,לקיּב .ש ,"ןטנַארגימיא ןוֿפ ךעלקינייא סנטס

 ,7 או 1964 ,זמט-=/ |

 ן  סָאד 6 יד -- טֿפַאשרעדנַאװנַײא
 -מיטשַאּב א ןוֿפ) סרערעדנַאװנַײא םוכס .יד .1

 ,סָאד .2 .(דנַאל טמיטשַאּב ַא ןיא ,טַײצ רעט
 "נַײא ןוֿפ רעדָא סרערעדנַאװנַײא ןוֿפ טפאשנגייא

 רענַאקירעמַא ןֿפױא ץעגרע ןיא, .גנורעדנַאװ

 סָאד ךַאװ קידנעטש ױזַא טינ . , , זיא טנעניטנָאק

 ,זמט ,לקיּב .ש ,"קרָאיײוינ ןיא יװ יא ןוֿפ טימעג

 ,7 או 4

 .טעכנָאװעג- ,ןַײא עכ- .ורט -- ןעכנַאװנײא
 יד 'א .ךורעג ,חיר םעד ןעיצנַײרַא ,ןפונשנַײא

 ,קנַאטשעג א ךיז ןיא יא .תוחיר-ּבוטש ןוא -ךיק

 ,שוּפיע םעד

 ,טעקצַאװעגי- ,ןַײא עק- .וורט -- ןעקצַאװנײא
 יא .ןקיטױקנַײא ,ןצומשנַײא .ןעגזדַאװנַײא ווזד

 .לויטש עטקיטָאלּברַאֿפ יד טימ עגָאלדָאּפ יד

 6 ּבָאה ,ןַײא סקַאװ -- { ןֿפקַאװנַײא

 -- װטוא .ןסקָאװעג -- :ךיוא ,ןסקַאװעגי- ןי ּב

 .סקיװעג-דליװ א יװ ןסקַאװ ,ןסקַאװנַײרַא ,1
 ערָאק רעד ףיוא ןסקָאװעגנַײא זיא ךָאמ רענירג

 ןסקאװעגנַײא זיא לגָאנ רעד .,רעמייּב יד ןוֿפ

 ַא ןיא יא .,ךיז ןעלצרַאװנַײא ,2 .שיײלֿפ ןיא
 .ַא טלַאה רָאי רָאּפ עטשרע יד .ןדָאּב ןקינייטש

 "רַאֿפ , .ןסקַאװפױנוצ .9 .יא ןיא ךָאנ עלעמייּב
 לָאז ןייּב רענעכָארּבעצ רעד ,סוֿפ םעד ןסּפיג
 .ערעדנא ךס ַא ןופ רענייא יװ ןרעװ ,4 ."יא

 דנַאל ,הביֿבס רעַײנ א ןיא 'א ,עּפורג א ןיא יא

 רעד .ךַאז רעד ןוֿפ לייט א יװ ןרעװ .8  .עא
 ןסקַאװעגנַײא רעסעמ םעד ןיא זיא רעװַאשז
 ףיוא . . . ,ןסקַאװעגנַײא זיא'ס,, .ןצַארקוצּפָא טינ
 .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב ,"דמעה ןדַײז סנטלַא םעד םיא

 וצ ןסקאװ ןזָאל ,ןסקאווכרוד ןזָאל --- װרט
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 ןעמוקַאּב ןלָאז ייז ,לּפָאטרַאק 'א ןזָאל .גנאל
 עמ,--ןיז טימ .'רענרעה' ןוא 'ךעלעגייא

 החרט ליפ ןעלעמייּב םעדו . . . ףיוא ןגייל ףרַאד

 ךיז טסקַאװ סע ןענַאװזיּב ,שינעײרדּפָאק ןוא

 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"ןַײא

 ןוא םורק טסקַאװ סָאװ םיוּב א? ,1900 ענליוו

 'א ךיז לָאז רע ןכַײלגסױא םיא ליװ עמ זַא

 ילמ טלעװ יד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י ,",..ךַײלג

 .ץכע/ה .גנו .1905 ענליװ ,...המח

 ,שינע-

 -עגי- ,ןַײא סקַאװ .ורט -- 11 ןשפקַאװנַײא

 טימ ןּבַײרנַײא .ןסקעוו-- :99 .טסקַאװ
 .ןעלקניֿפ לָאז'ס עגָאלדָאּפ יד יא .סקַאװ

 ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ .ידַא -- קיטרַאוװניײא
 ,"ץַאז ןיא ןַא טימ ןָא טּבייה עמ, .טרָאװ ןייא
 ,1913 ענליוו ,םירוּבח ערעזנוא ,ןידרָאג רעדירּב

 ,קַאװיּפס .א ,"סעזַארֿפ עיא יד ןָא ָאד טזַײװ;

 ,1928 ,פשי

 זַאװעג- ,ןַײא םער- .ורט -- ןעמערֿאװנַײא
 ףיוא) טײקמערַאװ רעד ןיא ןטלַאה .1 .טמער
 טכער טרעװ סע זיּב ,(רעַײפ א ןּבעל ,רעַײֿפ א

 עג ַא יא .טנעה ענערױרפרַאֿפ יד 'א .םערָאװ

 . ןַײא ןזעװג ריּתמ ןּבאה (םימכח) יד; .סטכעק

 ,תּבש םא ןהריד יד ןוא ןסע סָאד) ןמרעװ וצ

 ןנואו ךַא .ןגעװ רדניק יניילק ןוֿפ ןמ טוט ׂשד

 ,"ןַײז וצ ןגעלפ טלעק יׂשורג ואוו . . . רימ

 ?ה"מּת מד99 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע

 'א .טסענ יד 'א .רעמערַאװ ,םערַאװ ןכַאמ .2

 ךיז = (לקנעּב ,לוטש) לעטש א יא* .טעּב ַא

 .ןטסָאּפ א ףיוא ןטלַאה גנַאל

 -םוי ,טגיילעגפיוא ,טּבעלעגפיוא ןכַאמ .9

 "יטש ַא טימ םלוע םעד 'א .ןעמערַאװנָא ,קידֿבוט

 -עּב א ןּבָאה לָאז עמ ןכַאמ .4 .תונזח עלעק
 "עווש יד יא .ןריסערעטניארַאֿפ .גנואיצאּב ערעס

 .סענעשעק יד וצ ןעמענ ךיז ןלָאז ייז סרעּבעג ער

 .המשנ עטנלע ןא 'א .ךיז וצ ןרעטנענרעד .9
 סעּפע ךיוא) ךיז ַײּב טַײצ ערעגנעל ַא ןטלַאה .6
 ןדמערֿפ א ענעשעק ןיא יא ,(טינ רָאט עמ סָאװ

 ,לּבור

 -עּפש ,רעכיזיטינ -- טשרעוצ; -- ךיז טימ

 רעמ טמוקַאּב ןוא ןַײא ךיז רע טמערַאװ רעט

 ךיז טָאה גָאט רעד רָאנ יװ, .שיי ,"יורטוצ

 לארׂשי ,"טינ ןיוש ךיא טסוה ,טמערַאװעגנַײא
 .געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק

 ,ףרואוו-- :ךױא .ז ,רעד -- ףרָאװנַײא
 ןַא .ןֿפרַאװנַײא ןופ טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 ַא ַײּב| ותיבּב יא ןַא; .זיוה ץנאג א ןופ 'א

 ה"י ,19 ּבײהנָא ,ּבּבעה הריזג' ,ןמָארגַאּפ

 .ףױרעדַא ,טלעגטנַאה .2 211 ,אוט לּביװ
 הלּכ יד סָאװ הנּתמ .3 .יא ןַא לַײװרעד ןגירק
 רעד רַאֿפ דצ סנתח רֶעדָא ןתח ןופ טגירק

 רעד הלּכ רעד ןעגנערּב טגעלפ יא םעד| .הנותח

 "ושח א םּתס רעדָא ,להקה:שַאר רעד רעדָא ֿבר

 הנּתמ יֿבושח ןייא הלּכל ךַא . . ., {.טסַאג רעֿב

 שנוא 'הנתחה רחאל ינוא ןיּבעג ףרואװ ןַײא וצ

 ,227 ,הג ,"טיאיירפיג הלּכו ןתח

 ,ןֿפרָאװעג -- ,ןַײא ףרַאװ .ורט -- ןֿפרַאװנַײא
 ַא 'א .קינײװעניא ןיא ןֿפרַאװ .ןֿפרַאװנַײרַא .1

 הטרוּפ שד ןיא ׂשיּב ןרוב יז, .ןטרָאג ןיא ןייטש

 ןֿפרַאװנַײא

 ,ךוּביאבּב ,"הטרוד ןייא יז ןֿפרַאװ רקנַא יד ינוא

 ןטקרעמַאּבמוא ןַא ףיוא עא ןדייר ,ןָאט ,2 .1

 .בגַא-ךרדּב יוװ ,ןפוא (ןטקרעמאּב קיניײװ רעדָא)

 ,טרַאװ טוג א 'א

 ןּבעג ,עקשוּפ-הקדצ א ןיא ןֿפרַאװנַײרַא .9
 ןלוז ,םידירי איד ףיוא טכיצ ןמ ןעװ; .הקדצ

 ,םישנל ןיג םיׂשמש רטנוא רדוא םיִׂשמש יד

 .קקּת ,"ןנַאמ יריא םוקמּב ןֿפרעװ ןייא יז זאד

 ןייא 'נוא תועמ אוי ריא טאה הליכא רֿבדל;

 תלהק לש םירשכה סקנּפ' ייּכ ,"?טינ ןיֿפרװ וצ

 ידוהי יניגנַאֿפיג ןייא טלאוו ןמ, ,1643 ,'אנזוּפ

 םיאּבג יד 'נוא ןדליג טרדנוה םוא ןויל זיוא

 רע .. .ןַאמ רכַײר ןייא ןיא טנגעגיּב . . . ןגניג

 ייג ןמ לָאז, .טנַארּב ,"ןַײא גינעפּפ ןייא ףראוו
 לָאז אד ןוט הליֿפּת ליװ ןמ ןעװ ,ןַײז טנרָאװ

 ,"הקדצ רעד ןיא ןֿפרעװ ןַײא טלעג ראפ ןמ

 ןַײא זאוו טֿפרעװ יוג ןייא ןעװע .ד/דלק ,הניאצ

 ןדרעװ רָאװיג ןמ לָאז אד ,(רתסּב ןּתמ) זאד ןיא

 ׂשֶע לָאז ןוא ןפראוויג ןַײא טאה רע ליֿפיװ

 םיינע ןּבעג ׂשע לָאז נוא ןמענ שיורה רדיװ

 (םירוּפ תועמ) םורד, .א/זמ ,וטל ,"םייוג ןופ

 יד ןמ ּבוא ,טֿפראוו ןַײא לוש יד ןיא ןמ סאוו

 רבא ןגראמ וצ ןינאייל וצ טגנֿפ ןא הליגמ

 ןַײז ןמענ טינ ןמ רָאט שאד (תונמ חולשמ)

 .ד/} ,חע ,"טלעג רׂשעמ

 ַא ןלעטשַאּב .םירָאמזעלק וצ טלעג ןּבעג 4
 -קנירט ןּבעג ךיוא .םעד רַאֿפ ןלָאצַאּב ןוא ץנַאט

 .עקלַאּפ א ףיוא יא .לּבמיצ ןיא 'א .טלעג

 ךימ ןוא עקלָאּפ א רַאֿפ ןפרָאװעגנַײא רע טָאה;

 ריא בוא, ."םיא טימ ןצנַאט וצ ןטעּברַאֿפ

 ,ַאפַא ,"ץנַאט א ףיוא ןַײא ךיא ףרַאװ . . . טליוו

 יד טָאה רעטעּפש, .בנגידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמַאר

 רוחּב רעצרַאװש רעד ןוא ןפרָאװעגנַײא עמַאמ

 ןדוי ,עלרעפ .י ,"סלַאװ א טליּפשעגפיוא טָאה

 ,הנּתמ א ןּבעג :ךיוא כרַא .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ

 הלּכ רעד איז ףריװ ,העֿבג ןיג רעה איז גנערב,

 .416 ,ךוּבילאומש ,"ןַײא

 'א .ןכערּבעצ .ןֿפרַאװרעטנורַא .ןֿפרַאװעצ .9
 ןַײא וצ ןיצנאש יד טשיװעג טינ ןּבה, .טנַאװ ַא

 ,יש ,"...םיימור יד זא ןראיומ יד ןיֿפראוו
 ליװ טָאג ךיא 'נוא ןאיוּב ןדרעװ איז, .א/טי

 ,הניאצ ,"אַײּביג יגיּבלעז ׂשד ןפרעװ ןַײא

 יז טעװ ,טּבעל יז גנאל יװ, .הרטפה תודלוּת

 ,שַאּב ,""א טינ ןרעטלע עריא ןוֿפ זיוה סָאד

 -- ןוויוא םעד 'א ףרַאד עמ" .םֹּת לפמיג

 טמוק סע ןעװ (ריא ךיוא ךעלגעמ) קורדסיוא

 .טסַאג רעטכירעגמוא ןַא ,רענעטלעז א ןַײרַא

 ןעמ טלָאװ טינַא ,רעטניװ זיא סע סָאװ סנ ַא;

 א יװ 'א* .לװפ ,"ןויוא םעד 'א טפרַאדעג

 לטּב ,ןפרַאװעצ גנירג רעייז = לּביטש-ןטרָאק

 "רעד ןײלַא יז ןוא עירָאעט ַא ןלעטשפיוא .ןכַאמ
 -עגנַײא :הללק .לּביטש-ןטרַאק א יװ יא ךָאנ

 !ןרעװ רע לָאז ןפרָאװ
 טפרַאוװפ .ןריניאור .ןכַאמ ֿבורח ,ןרעטשעצ .0

 ,םילהּת ,יּת ,"טנורג םוצ זיּב ןַײא טּפרַאװ ,ןַײא

 ןֿפראװ ןיא ןזאל ןילוש יד רֶע טאה אד, ,7 ,זלק

 .ראש ,יטיטג לארׂשי ליפ ינוא

 עטרעטלערַאֿפ יא .ןעמױרּפַא .ןעמענקעװַא 7
 םעד ּפָא ןטלַאה סָאװ ןרעירַאּב יד יא .זעגנוריֿפ

 ךיז ףיוא טגָארט סע סָאװ ץלַא; .סערגָארּפ



 קידלצרָאװניײא

 עשידִיי יד לּכ םדוק ןוא ,לּפמעטש ןשידִיי םעד

 ..טסַאל ערעװש א עסַאמ רעד רַאפ זיא ,ךַארּפש

 -ןייא קשח ןופ טרעקַאלפ עסַאמ עשידִיי יד ןוא

 ריא טמיוצ סע רעכלעװ ןַאקרַאּפ םעד ןֿפראווּוצ

 ַאנָאיצַאנ רעד וצ ,"ןּבעל ןשיסור םעד ןופ ּפָא

 יד ןריקיטירק םַָײּב) 1905 ווענעשז ,עגַארֿפ רעל

 ידכּב ,'א הציחמ יד ןעמ ףרַאד , .ןןרָאטַאלימיסַא

 .ּב ,"ןרעטנענרעד וצ ןוחצנ ןטַײװ-טנעָאנ םעד

 .עקיּביױלגמוא רַאפ ןּבױלג ַא ,ןיקװיר

 --(עקד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוד

 ,יירע- .יאיזיוה

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קידלצרָאװניײא
 ,ןסקיוועג עיא ,לצרָאװ

 -רָאװעג- ,ןַײא לצ- .װרט -- ןעלצרָאװנַײא
 א ךעלטנייװעג) ןדָאּב ןיא ןצעזנַײא ,1 ,טלצ
 'א .לצרָאװ א ןיוש טָאה סָאװ (למייּב גנוי

 -עטנע .רעטצנעפ ןרַאֿפ סעיצַאקַא עקירעייייווצ

 ןלצרואוו ךַא ,טרּבלעז יז טיצנןַאןלפּפ וד -- םֹּת

 ,"טכורו ןגנערּב 'נוא ןיׂשקַאװ 'נוא ןַײא יז

 ןלצרָאװ ןַײא ךימ רע לָאז וזַא; ,2/בי ,רירעש

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"איוט טימ , , ,

 .א/טכק ,3

 ןעװא .ןעלצרָאװ ןגָאלש לָאז סע ןכַאמ .2
 ךיטער רדוא ןגיל דנַאז ןיא ןּביר טעה רנייא

 אד טליצרָאװיג ןַײא טינ ךָאנ ןטעה איז נוא

 טימ ןהיצ ׂשיורה ןתּבש םוא| לואוו יז ןמ רָאט

 -נייא לָאז העירז יד, .א/בע ,וטל ,"רטעלּב ןעד

 ,ב/ול ,םיערז ,"דרע רעד ןיא ןרעװ טלצרָאװעג

 -סיוא ,ןסקַאװ ןּבײהנָא לָאז סע ןכַאמ .גיֿפ ,9
 תודימ ערעסעּב 'א ןוא ןרסומ .ךיז ןטיײרּפש

 ןַײמ ץעגרע טשינ ךיא ןעק 'א, פב לגרֿפנ

 .אד ,"קילג

 -נַײא .ֿבשוּת א רַאֿפ ןכַאמ .ןרעגריּבנַײא .4
 םילוע עַײנ יד יא .הֿביֿבס רעַײנ א ןיא ןרעדילג

 אזא ףיוא טעװ, ,טֿפַאשלעזעג-לארׂשי רעד ןיא

 ןרעװ טלצרָאװעגנַײא לארׂשי קלָאפ סָאד ןפוא

 ,טײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"דרע ןַײז ףיוא

 עמ זַא ,סעּפע ןענרעלנַײא .ןצנַאלֿפנַײא .9
 ןעניױאװעגּפָא ןענעק טינ םעד ןוֿפ ךיז לָאז

 רעדניק יד ןיא 'א ,קידנעטש ףיוא ןַײז עיּפשמ

 ןרעטלע יִד וצ טפַאשּביל 'א .תודימ עטוג

 הזיד םדָאןּב רעד לָאז, .םלוע:ארוּב ןיא הנומא

 ןואל ץרעה ןיא טינ האנק ןוֿפ הדזיױמ הזיּב

 קעּבודנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"ןלצראוו ןַײא

 טָאג טאה גנולמַאזרַאֿפ סיורג ןייא יוזַא- ,8

 . .. תורּבדה תרׂשע יד ןרעה טכַאמעג אוה-ךורּב !

 -תמא יד ןגערּפוצנַײא ןוא ןעלצרָאװּוצנַײא ידּכ

 ,זּביא ,רעגרובמַאה קחצי 'ר ,,"הנומא עקיד

 ריד טָאה רעװ, .1876 גרעּבמעל ,קחצי חיׂש

 ,*,,,טלצרָאװעגנַײא ןצרַאה ןַײד ןיא טייקמורפ א

 ,1865 עשרַאװ ,עזָאר-עילעדַא ,ףור .ּב .א

 עס ןרָאװ, .ןקיטסעֿפרַאפ ,ןקיטסעֿפנַײא .0
 ןיא ןעװעג טלצרָאװעגנַײא ייז ַײּב ןיוש זיא

 ,"טלעג טָאד רָאג זיא רקיע רעד זַא העד רעד

 -עגנָא ךיז טָאהע .'הליפּת:לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ

 עשיזייצנַארֿפ יד ללכּב יא רַאֿפ ףמאק א ןּביױה

 ,271 ,אוצ לּביי ,"ןעגנירטָאל-סַאזלע ןיא ךַארּפש

 'הרעתמוי טשטַײטרַאפ ללמ -- ךיז טימ

 :יִּתו "ןַײא ךיז טלצרואווא :;(35 ,זל ,םילהּת)

 ןףַײא גיװ .חרט -- ןגיוונַײא
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 ןגעו) ןצרַאה ןיא ןצעמע יא ךיז ,ן"טיײרּפשעצ,

 ןוא ץעגרע 'א ךיז ,(ליפעג ַא רעדָא ןשטנעמ א

 ואו טרָא קיצנייא ןַא? .ןּבעל-עילימַאפ ַא ןריֿפ

 ֿבקָעי; ."'א ךיז ןעק ךיא יװ שטנעמ אזא

 קרַאטש ןוא ןַײא ףיט ךיז טלצרָאװ ןוא טסקַאװ

 ףיט, .תורימז ,סוממ ,"ןַײז קיּביא רע טעװ

 קערש יד ךיז טלצרָאװעגנַײא טָאה רימ ןיא

 !דמערֿפ רעד ןיא' ,הלמ ,ײגנַאלק-ןדרעװש רַאפ

 ױזַא טייקנייש רעד ןיא ןַײא ךיז לצרָאװ'כ;

 ,צוס ,ייילּבעג ןיא םיוּב ַא יו
 א ..., .'א רעשידִיי ןוֿפ עיידיא יד --- גנוד

 .שַא םולש ,נש ,י'א ךָאנ טֿפַאשקנעּב עשירעפעש

 ,שינע-

 .ןשַאװעג-- ,ןַײא שַאװ .װרט -- ןשַאװנַײא

 א 'א .סעּפע ןופ לייט א ,לסיּב א ןשַאװ .1

 סָאד 'א .ןשַאװסױא טינ ןוא טערג יא .קעלֿפ
 ,ןרעיוא יד ַײּב ךירטש ןצרַאװש ַא ןזָאל ןוא םינּפ
 ,"רדח ןיא ןגָארט וצ ןעגנערּב ןוא יא םיא,
 ,1914 ענליו ,רדח ןגעװ ...רעטרעװ רַאּפ ַא

 עמ, .ןשַאװסיוא ןצנַאגניא .ךעלטנירג ןשַאװ .2
 יז ןיא ךיז טָאה יווַא ,'א טינ ןזיוה יד ןעק
 "נוא .ןשַאװרעטנוא .8 ."עטָאלּב יד ןסעגעגנַײא
 ,ןרַאנּפָא .4 ,טנעמַאדנוֿפ םעד יא .ןעקנעוושרעט
 !ןשַאװעגנַײא םיא ןעמ טָאה ,ַײא;

 זדנוא ַײּב, .ןסע םוצ יא ךיז -- ךיז טימ
 ,עש ,"'א ךיז טלױֿפעג סרעֿפלעהַאּב יד ןּבָאה

 ּפַאכ גנילצולּפ, .'רמועּב'גל רעטליּפשרַאֿפ ַאי

 שַאװ ,רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יװ ףיוא ךיז ךיא
 ַא ,רָאשזַאיָאװ ןָאמַאלָאס ,"ןַײא רעכיג סָאװ ךיז

 ,1911 קצולס ,עקװעײנַאמלָאס ןיא ...םולש

 .שינע- ,ץכש- .גנוז

 -עגי- ,ןַײא לזד .װרט -- ןשלזדנָאיװנײא
 .שיפ יא .ןרעכיירנַײא ,טלזדנָאיװ

 ,טענַאיװעג-- ,ןַײא ענ- .חטוא -- ןענַאיװניײא
 א יװ יא .טיײקשירֿפ יד ןרילרַאפ ,ןקלעװנַײא

 ,רעמוז ףוס םולּב

 ,טגיוװעג =

 ,דניק א ןגיװרַאפ .טַײצ ערעגנעל ַא ןגיו .1
 ןעגנַאלק; .יא םיא ןענעק טינ ןוא ןגיוװ ןוא ןגיוו

 "סער .ּב ,"ןַײא ןגיוו ןוא ןעשטשַאל סָאװ קיזומ

 טוג א ןיא ןצעמע 'א* .7 א 1961 ,זמט ,רעל

 -עלשנַײא (ןויּב ןגיו) .2 .53 +- -- צלעגיו

 טגיװ עמ יו; .ןַײא טגיוו סָאװ לדיל סָאד .ןרעֿפ

 טכַאנַײּב ןואע .װש ,"ןעמ טֿפָאלש ױזַא -- ןַײא

 ּבעל-דניק עסיז סָאד ןוגינ א ךיז יז טגניז

 ןףיש ידו יז טָאה, .רעדיל ,טע ,"ןגיװּוצנַײא

 ,"רעווש טמולחעג רע טָאה ,טגיוװועגנַײא ןעמעוו

 ילּכ רעד ןיאע .ןטנַארגימע עטשרע יד' ,רַא

 -ומ יד סָאװ ,'א דניק ַא ןעגנַאגעג רע זיא ירדנ

 -םיליהּת ,שַא ,"ןענייוו טזָאלעגרעּביא טַאה רעט

 ,ךוי

 רָארג טָאה טכַאנַײּב, .גיֿפ ,21 ּבּב וזד .8
 ןיא ,רה ,"םי םעד טגיװעגנַײא ןוא טנגערעג

 ןיא ןַײא ךימ גיװא .טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש

 ייוה ןקידנרָאג סלמעק ףיוא ,רעקיטנװַא הליפּת

 יּבל ןופ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"רעק

 .טפַאש

 -רַאֿפ ,ןקיאורַאּב .ןקיאורנַײא ,ןליטשנַײא .4

 .המשנ עטרעטַאמעגסיוא יד יא .ןדַײל יד יא .ןגיוו

 ןזַײװנַײא

 ןוא ןטײרּפשעצ ךיז טעװ רעקיאור א םולח א,

 .ןעגנַאזעג עליטש .אד ,"טלעו רעד ףיוא ץלַא יא

 -רַאֿפ -- זיורּב םעד ,טגיװעגנַײא ןדנואוו ידע

 6 המחלמ ,מּפ ,"טעַײט

 'א (ןשלַאֿפ ַא טֿפָא) םש א ןצעמע ןכַאמ .9
 'א .הזַאא ןטכעלש א ,ןטוג א רַאפ ןצעמע

 עמ יװ, .װזַאא ןצמק א ,רעּבעג א ראפ ןצעמע

 .וש ,"סיוא ךיז ןעמ טגיװ ױזַא ,ןַײא טגיוו

 ,רשוע ןייק ןעװעג טינ הליחּתכל רָאג זיא רע;

 טָאה קסנַאצּבַאק ,טַאלג .טניימעג טָאה עמ יװ

 טָאטש א' ,סוממ ,"דיגנ א רַאפ טגיוװעגנילא םיא

 ןכַאמ ןעמ ןעק םותי םעד טימ, .יחרזמ ןיא

 יזַא רַאֿפ 'א ךיד טעװ עמ ןוא ליװ עמ סָאװ

 ,1904 עשראװ ,סרוקּפא רעד ,להי ,"סרוקּפַא ןא

 ןעגנירדנַײרַא לָאז סע ןכַאמ .ןדערנַײא .0
 יא ןֿפַאש = תומולח עסיז ןיא 'א* ,ּפָאק ןיא

 ןצעמע 'א .ךעלעדייר עטַאלג טימ 'א .סעיזול

 טָאה , .עא גנונעפָאה א ,(ע)יידיא ןַא (ןיא) טימ|

 םעד ןיא טגיוועגנַײא םזיטילָאּפָאמסָאק רעד זדנוא

 יַאנָאיצַאנ ןופ דנַײֿפ רעטסערג רעד זַא קנַאדעג

 "גָארּפ רעכעלשטנעמ-ןײמעגלַא רעד זיא טעטיל

 ,1912 יינ ,וצ טישז ,"סער

 טימ ,ןוחטּב טימ ךיז 'א -- ךיז טימ

 / .תומולח עסיז טימ ,ןעגנונעֿפָאה עשלַאפ

 טגיוו'ס ,רעדלעֿפ עטיירּב יד ןַײא ןעלמירד'ס,

 עליטש ,געס ,"דלַאװ רעטלַא רעד ןַײא ךיז

 עלעגיו טוג א ןיא ןַײא ךיז גיוװ* .ןעמיורט

 א ןכַאמ וצ ךיז ענ = לווֿפ ,ןפָאלש ייג ןוא

 -רָאג ןיוש וטסֿפרַאד ךָאנרעד ןוא ןעמָאנ ןטוג

 ,שינע- .ץכע- ,ןָאט טינ

 -נַײא ןוֿפ סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנואייווניײא
 ַא ןוֿפ ,לוש ַא ןופ יא .ןעַײנַאּב ,(+-) ןעייוו

 -שָאוהי ןוֿפ ןעמָאנ---''א עקיטולּב יד' .תכורּפ

 | ,דיל א סע

 ,עימַאגָאנָאמ .רנ .ן ,סָאד -- ץפעּביוװניײא
 דמערֿפ ,ןײטשנעזָאר ירד .ּבַײװ ןייא ןּבָאה סָאד

 ,1914 עשראװ ,ּבװ

 -ץּבַײװניײא ;םֹּפ .ידַא -- קידרעּבַײוװניײא

 ,בַײװ ןייא טָאה סָאװ ,קיּביײוװניײא ,קיר
 ןגָאז טינ רָאט עמ, .ךלמ רעשילַאטנעירָא רעיא

 ,ךיטסימַאגָאנָאמ' א זיא יז זַא ױרֿפ א ןגעװ

 ןָאק (קירעּבײװנײא =) !שיטסימַאגָאנָאמי תמחמ

 -נייא +- ,8 ,1938 ,ַאֿפיי ,"ליּבצנאמ א רָאנ ןַײז

 ,טייקידגוויז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- !יײװנַײא

 "א רעקיטכיר א .ןזַײװנַילא ןופ

 .ןזיװעג-- ,ןַײא נַײװ .װטוא -- ןזיַײוװנײא
 -רעל .הצע ןא ןּבעג .ןָאט וצ סָאװ ןזַײװנָא .1
 ,ןצייה וטסזומ ןוויוא םעד, .העד א ןגָאז .ןענ

 -- ,ןזיװעגנַײא עטלַא יד טָאה --- ,רעטכָאט ןַײמ

 .ףגנ ןֿבא ,די ,"?ןגָאז רענלימ רעד טעװ סָאװ

 ןלָאז ייז ןעמעװ וצ 'א טינ ייז ןעק רענייק;

 וד; ,48:47 ראנ ,1887 ,לָאֿפי ,"הנומא ןּבָאה

 לעװ ךיא ?'א רימ טסעװ וד . . .!רענייא טנוה

 ןופ הׂשעמ יד ,יַ!זיא רעטלע רעװ ןוַײװ ריד

 .1906 עשראװ רעדירּב רעיפ

 "עג טָאה יז; .ןזַײװ ,סעּפע ףיוא ןזַײװנָא .2

 ןעמ טָאה .ןירעלקעמ א טניואוו סע ואוו טגערפ



 ןקיטײװנַײא

 -מוא ןוא עכילקילג ,פס ,"ואוו ןזיוועגנילא ריא
 .עכילקילג

 איג :דוד ךארּפש אד, .,ןסיװ ןזָאל .כרַא .9
 רימ רע זאד םיא טיּב 'נוא לואש גיניק םעד וצ
 אוד זאד ןזַײװ ןַײא . . , ליו איז ,טּביג תושר
 ,טצק הׂשעמ ,ּבמ ,יןּבאה טׂשרעװ טכער

 .טסָאה וד, .תויַאר טימ ןעמוק .ןזַײװרעד .4
 ,ּבמָאלָאג .נ .צ ,"דלוש ןַײמ ןזַײװּוצנַײא טינ רימ

 טָאה, ,1895 ענליוו ,ןּברק ַא רַאֿפ בױט עגנויַא

 רעדָא רעקירעדינ ןענַײז ןשטנעמ זַא ןזיװעגנַײא

 -ליּבעג זיא רע סָאװ םעד טימ רָאנ . . . רעכעה

 ַא ,ןהָאזדוּב י ,"טעדליּבעגמוא רעדַא טעד

 ,1913 ענליוו ,ןּבעליכ ךַאז ע'יאדּכ

 .שינע- .ץכע- .גנ= .ךיז טימ ךיוא

 יייװעג--+ ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטייװניײא
 "ןַײא .ןקיטײװ וצ ןעניואועגוצ .לָאענ .טקיט
 ןוֿפ רעצ םעד ןצעמע ןיא יא .ןקיטיײװ ןצירק
 ןעװ ןרָאי יד, -- ךיז טימ  .גנַאגרעטנוא
 טימעג רעזדנוא ןיא טקיטײװעגנַײא ךיז טָאה'ס
 ,10 ע 1964 ,זמט ,גי ,"גנוקיליטרַאפ עסיורג יד

 ,2נו-

 .טכייועג-- ,ןַײא ךייו .װחרט -- ןפיײװנַײא
 זיא ׂשע? .סערַאכוס יא .ךייוו לסיּב א ןכַאמ ,1
 ןוֿפ תוצמ ןמ ואװ ץייװ ןעד ןמ ׂשד רֹּתומ

 , .. רׂשֲאו ןיא ןכייוו ןיא געמ גיניוװ ןייא טקַאּב
 ,מהמ ,"ןילאמ ןנעק לָאז רׂשעֹּב שע ןַאמ ׂשד

 ,ךייוו ןצנַאגניא ןכַאמ .2 .א/בכר ,1722 טשמַא
 .רעדעל 'א .שיילפ סָאד 'א ןוא ןכָאק גנַאל

 עק א ןיא דיילק יד ןַײרַא ןעמ טגייל ךָאנרעד,

 . .. טרָאד ריא טזָאל ןוא . . . ןיזנעּב טימ עלעס

 עשרַאװ ,ײרעּברַאֿפ רעדיילק ,אריּפש .ש ,''א

 םואְ} רוסָא זיא זע, .ןקיײװנַײא ווזד ,2) ,0
 שאד רׂשַאװ ןיא ןכייו וצ ןַײא ןסיּברע ןתּבש
 ,וטל ,"ןיג ּבארה ןלָאז ןזוליה יד ,טכיליש יד

 ןַײװ ןיא טכייװ ןַײא טורּב ןמ ןעוו, .א/הע
 ,ןנַײז שורג (תיזּכ) ןייא טורּב רקיטש איד ןעוו
 רעד ,(איצומה) ןכַאמ (הכרּב) רַאֿפ איד ןמ זומ
 טשמַא ,תוליֿפּתה רודיס ,שפע ,ײןשנעּב ךאנ
 םעד 'א .(רע)דלימ ןצעמע ןכַאמ .4 .ח"קּת
 .תיּבה-לעּב

 רעד טגערפ וזַא? .ןּבָארגרעטנוא .כרַא .פ
 וזַא טנַײה םיא וטׂשגנערּב םוראוו :םיא רמוש

 ׂשד ןיכַאמ טׂשליװ אוד טלאה ךיא ,רׂשַאװו ליפ |

 םעד טימ לָאז ןכייװ ןַײא הסיֿפּת איד רע

 ,ז9 הׂשעמ ,ּבמ ,"רׂשאוו

 ןיגעו טינ, .עלַײװ א וזד .כרַא -- לַײוו ןייא
 לַײװ ןייא טאוט ׂשד ןעד ,ןיכיירג וצ טומ רּביא
 לַײװ ןייא ךאנ רע זאלא ב/גי ,ב ,הׂש ,"טוג
 -טנא טינ שנוא ךאד טרעװ זע ,ןליּפש טימ רד
 .ישילש רעש ,ח"עש עקָארק ,הקֿבר תקנמ ,יןיִג

 ןייא 'נוא, .לסיּב ַא וזד .כרַא -- קיניײוו ןייא
 ןגעװ יײּכי ,"טנגיגּב ךא דיסחה ךאנ רעד גנייוו

 םוצ איז, .ןוװ שפ} 1669 ,'םדיתלילע רעצעמ

 רטןרןעװ איד ןנרעל שמוח גיניוו ןייא ןטשרע

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןשטַײט וצ

 ןטַײצ וצ ןּבאה ןרטלע רעַײא, ?ה"מּת מד9

 ,"גיניװ ןייא ןטקידניזעג =} טלעפג טרּבלעז

 גיניװ ןייא, ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 ,1722 טשמַא ,מהמ ,ײרׂשַאװ ןיא ןכייוו ןיא געמ
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 גוא ןגרומ ׂשד טורּב ןיילקיטש ןייא, .א/בכר

 טשמַא ,םיגהנמה רפס ,"ריׂשןַאוװ גיניו ןייא

 ,3 אפ ,1866 ,מק ,"סיוא יװ יא רַאה; .ב/ד ,3

 ,1865 ,ןויסנה ,דמא ,ייוו 'א ךָאנ יצראפ רעּבָא;

 ,טנייועגי- ,ןַײא ןייװ .חרט -- ןענייוונַײא
 דניק ַא טימ ךיז ןצייר .ןענייוו (םווצ ןריֿפרעד
 "א סע ןוא

 -עגוצ ךיז .ךס ַא ןענייװ .1 -- ךיז טימ
 ןענעק טינ ןוא 'א ךיז .ןענייו םוצ ןעניואוו
 'א .ןייװעג טימ ךיז ןטעּבנַײא .2 .ןרעהפיוא
 .טעּברא ןַא ףיוא ןעמעננָא לָאז עמ ךיז

 ,טסַײװעג- ,ןַײא סַײװ .װרט -- ןֿפַײװניײא

 ןצרַאװש א 'א .ןסַײװ (טימ) ןיא ןרימשנַײא .1

 ַא) ןסַײװרַאֿפ ,2 .לעמ ,דַײרק טימ לטנַאמ
 םעד 'א .ענעטעמס טימ טשרַאּב םעד יא ,(לסיּב

 ,װַאשטש

 ןיא) טייוועגי- ,ןַײא יײװ .ורט -- ןעייוונַײא

 א ןכַאמ :ןעַײנַאּב .1 .(טעייוװעג- רקוא ,רפ
 -לעזַא םייהַא ןרעקמוא ךיז ןלָאז , .תיּבה-תּכונח

 ןּבָאה ןוא זיוה ַא טיוּבעגסיױא ןּבָאה סָאװ עכ

 ךרד תוכלה ,זמא ,"טייװעגנַיײא טינ ךָאנ סע

 עמ יװ גָאט רעד זיא סָאד, .1871 ענליװ ,ץרא

 ,מק ,"א ןוא ןענעפע טנעמונָאמ סָאד טעװ

 ןכעלרעַײֿפ א ףיוא ןענעקַאּב .2 ,35 ןאפ ,3
 ,טלוק ןופ תודוס יד ןיא ןצעמע 'א .,ןפוא

 עלַא ןיא טײװעגנַײא ןיז =} ריא טָאה ענעיג
 ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"ןטערקעס-טנגוי עריא

 ןריֿפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .2 .רעקיאַאזָארּפ
 ןיא טֿפַאזנשטנעמ טימ,, ,לַאינָאמערעצ ַא טימ

 -שודיק ןַײמ טולּב ןטיור טימ ,/סוּכ ןַײמ לופ

 / ןַײװ םעד טימ טֿפנוקוצ עסיורג יד / .זָאלג
 יד' ,שָאוהי ,"ןַײא ךיא ייװ סנּבעל טנזיוט ןופ

 ,'גנואייוונַײא עקיטולּב

 ,טקייװעג-- ,ןַײא קייװ .חרט -- ןקייװנַײא
 עג א רעסַאװ ןיא ןטלַאה ןוא ןגײלנַײרַא ,1
 -עה 'א .רשֹּכ ןכאמ וצ שיײלֿפ יא .טַײצ עסיוו

 ןוא ,שעװ עקידורּב ,טערג 'א .ּבָאֹּב יא .גניר

 רעטיר יד 'א .עילַאּב רעד ןיא עדָאז ןטישנַײרַא

 ןיא, -- 'הסמ' טשטַײטרַאפ ּבװש .ןסַײמש ןרַאֿפ

 וצ ןַײא ךוט ןייא רוסָא זיא שע, ."ןיקייוו

 ןגרָאזיּב וצ זיא ׂשֶע ןעד ,ֿבוט-םוי םא ןקייוו
 יד איװע .א/גּפ ,וטל ,"ןקירד זיוא שטרעװ רע

 ןַײא שיײלֿפ טימ . . . ןַײז גהונ ןלָאז ךיז רּבַײװ

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןצלַאז נוא ןקייװ

 טיג עמ סָאװ רענרעקא .1796 װָאלקש ,אּבה

 יילרפ םוא יא טינ ךיוא ןעמ רָאט המהּב ַא ןסע

 סע ןדַײס ,תּבש רעּביא ןקייװ ןלָאז ייז זַא קיט

 ,"גָאטַײּב קיטַײרֿפ ןרעװ טקייװרעד ןענָאק לָאז

 ןיא סע; .1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקת ,זּביא

 יד זַא תּבש םוא סעּברַא ןקייװּוצנַײא רוסָא

 יאמשתיּב יד, .א/זס ,2טל ,יּפָארַא לָאז ץכעלַאש

 ןקיטַײרּפ ,רעסַאװ ןיא} יא טינ רָאט עמ זַא ,ןגָאז

 ,". ..ןלַאירעטַאמ-ּברַאֿפ ןוא ןלַאירעטַאמ-טניט

 (סע ,יז) םיא ףרַאד עמ" .ה ,א ,תּבש ,טעיפ

 -ימשזסיוא ןוא (ןכָאװ) געט עכעלטע ףיוא יא

 רעייז זיא רע (א = לטערּבשַאװ ַא ףיוא ןעק

 .ןּברָאדרַאפ זיא רע (ּב :קידורּב

 ןטלַאה ןוא טייקיסילֿפ א ןיא ןגײלנַײרַא .2
 "וס 'א .ןֿפנַארּב ןיא הלח 'א .טַײצ עסיוועג ַא

 ןקיליוװנַײא

 רעגניפ םענעלָאװשעג םעד 'א .ריּב ןיא סערַאכ

 -כרוד לָאז סע ןכַאמ .ןּפַאזכרוד ,9 .סטעֿפ ןיא
 -מוא ןופ טולּב טימ דרע יד יא .ןרעװ ןעמונעג

 .עקידלוש

 יד ןיא ןּבעגרעּביא ,ןרסמרַאֿפ .ןרַאנּפָא .4

 =:גנירעה א יװ ןצעמע יא ,טכַאמ רעד ןופ טנעה

 ירַאֿפ םיא טָאה עמ , .לַאנימירק ןיא םיא ןקיש

 רעזיד .גמ) דייר ,"טקייוועגנַײא ,טרעיילש

 יר ,דמא ,"לסָאר ןיא יא טוג ריד טעװ לצַײט

 ענליוװ ,,נ הלהק רעד ןוֿפ רעּפ רעד עלהמלש

 ךיא לעװ ,ןצעזנַײא רימ טעװ עמ זַאה .0
 זאא .28 אפ ,1882 ,לָאֿפיי ,"ערעדנַא ךָאנ יא

 ,ןגָאלש טעװ =| טנעה יד טימ ןייג טעװ רע

 ןטשרע םַײּב ןקייװּוצנַײא םיא טיירג ךיא ןיּב

 .ץכע- .ךיז טימ .םיֿבנג ,ָאקמיּב ,ײןּתמויאׂשמ
 ,שינע-

 -יװעג--+ ,ןַײא ךער- .חרט -- ןכערַײװנַײא
 ןקידאמזוג א ףיוא ןּבױלנַײא .לָאענ .טכער

 יד 'א .ןטנעמילּפמָאק טימ ןטישַאּב .ןפוא

 ,רַאיליּבוי םעד 'א .עמַאד

 יװעג-* ,ןַײא רעד .חרט -- ןרעכיװנַײא
 א טימ (יװ ױזַא) ןעלקיװנַײא .לָאענ .טרעכ

 ."טרעכיװעגנַײא ךימ טָאה יינש רעד, ,רעכיוו

 -עגי- ,ןַײא עװעד- .וורט -- ןעװעדליװנַײא
 -גיק יד 'א ,קידרקֿפה ,דליו ןכַאמ .טעװעדליװ

 ןעװעדליװ עיצולָאװער א ןוא המחלמ א? .רעד

 ,"רעטימעג עקיאור יד וליּפַא ןַײא

 ןעמונעגכרוד זיא סָאװ .ידַא -- קיליוװנייא
 ,גנאלרַאפ רע'א ןַא .ןליו ןייא (ןוֿפ) טימ
 ,טייקי-

 סָאװ ,םיּכסמ זיא סָאװ .ידַא -- קיליװנַײא
 .טעּברַא ןַא ןָאט וצ יא ןַײז .וצ טמיטש

 רעדָא סעצָארּפ .ןע  ,יד -- גנוקיליװנַײא
 -וצ .המּכסה ,םּכסה ,ןקיליװנַײא ןופ טַאטלוזער

 טסייה 'א רעכעלקירדסיוא רעייז ןָא; ,גנומיטש

 ,זרא ,""'הקדצל הקדצמ ןינשמ ןיא ךיוא סָאד

 ,16 הא ,1867 ,מק

 ,טקיליװעג - ,ןַײא קיל- .וטוא -- ןקיליװנַײא
 עמ זַא; .ןעמיטשוצ ,ןעמיטשנַײא ,ןַײז םיּכסמ

 סיורא ןעמ טגירק ,ןטוג טימ ןַײא טינ טקיליװ

 טימ ןַײא טקיליװ ןתח רעד, .װש ,"ןזייּב טימ

 ןייק טינ זיא הלּכ יד ןעוו װש ,"ןַײװ ןוא ןדנ
 |צ יא .ןלָאצַאּב וצ ,ןֿפױק וצ 'א .ןענייש

 טָאג, .ןענרעל וצ רעטַײװ יא .ךודיש ַא (ןָאט)

 טשטַײטרַאֿפ יִת ."וצרעד יא ,ןפָאה רימָאל ,טעװ

 ,"זדנוא וצ 'אק :(22 ,ךל תישארּב) יונל ותא"

 ."ךַײא וצ 'א; ;(15 ,ןטרָאד) 'םכל תואנ' ןוא

 ךיוא יוזַא (21 ,ב ,תומש) 'לאויזי ךיוא ױזַא

 טינ טָאה רע; ;(17 ,אי ,םיטֿפוש) 'הבַא אלו

 ןַײא טקיליװ שטנעמ רעד, ,"טקיליװעגנַײא

 ,"הרוּת רעד ךרוד ערה-רצי םעד ןכעװשוצּפָא

 ןיִּב ךיא; .1872 עשראוו ,םינופס חיׂש ,זּביא

 טשינ ךיא ּבָאה ךָאד רעּבָא ,דניק רעַײא ךָאד

 ,םוַאּבסונ .א ,"ךודיש רעַײא טי מ 'יא טנעקעג

 ,עטאט רעד, .1585 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עסעּפ

 טָאה ,טיונ רערעטיּב רעד ןוֿפ ןגָאלשרעד . .

 ,"טימעג ןכָארּבעג א טימ טקיליװעגנַײא ףוסל

 תחא הצעּב ריא טימ זיא יז, .פשטניװ ,סוממ



 ןליוונַײא

 ,"ףודיש םעד ןיא ןקיליװּוצנַײא טינ :ןזעװעג

 ןיא; :װרט ךיוא סוממ ַײּבנ .ףגנ ןֿבא ,די

 "גייא עקַאט דלַאּב ןרעו . . . טָאה ךיז ַײּב ןצרַאה

 ילּב :ךיוא ױזַא .ֿפשטניװ ,"ןַאלּפ םעד טקיליװעג

 רַאמטַאס ,ותוׂשעל תע ,ןײטשנעטכיל לליה 'ר

 ןייןעגנַאלרַאֿפ ןַײז יא , :ה"ּפרּת

 װזד ,טליװעג -- ,ןַײא ליװ .וטוא -- ןליוונַײא
 טשינ ךיא ןעק טרַא עזיד ףיוא, .ןקיליװנַײא

 ,1865 עשראוו ,עזָאר-עילעדַא ,ףור .ּב .א ,ייא

 ,טלדניוועג-- ,ןיײא לד- .ורט -- ןעלדניוונַײא
 ,עלעּפוע ןַא יא .ךעלעדניװ ןיא ןעלקיװנַײא ,1
 'א .ןעלקיװנײא טוג ללכּב ,2 .דניק סָאד 'א
 .עלעריּפַאּפ ןדלָאג א ןיא

 .ןדנואועג'- ,ןַײא דניװ .ורט -- ןרגיוװנײא
 .ןעלקיװנַײא וזד .כרַא .2/06: ט1868

 (עװעשטניװ .װרט -- ן(עווע)שטניוװגַײא
 א .ט(עװע)שטניװעג-- ,ןשטנואוועג-- ,ןַײא

 ןוא טלעוװ-יד יא .ןשטניװ טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס

 ,םימי-תוכירַא ןוא טנוזעג 'א .טלעוו-ענעי

 ,(+-) קיניײװ ןייא וזד .כרַא -- קיצניוװ ןייא
 שיוא ןסיג שיוא גיצניוװ ןייא ראפ רע לָאז אדע

 .ב/גס ,וטל ,"דרע איד ףיוא סוּכ םעד

 ,טלקניװעגי- ,ןַײא לק- .וורט -- ןעלקניוונַײא
 ןעמעננַײרַא (עירטעמָאנַאגירט ,עירטעמָאעג) .1

 ןיא ןעמעננַײרַא .2  .זַײרק ַא יא ,לקניוו ַא ןיא
 ,ןַײא ךימ לקניװ, .ןטסעננַײא .לקניװ םענעגייא

 ךימ רעדילג ,דמַאז לשירק א יװ ףיוא ךימ םענ

 ,רעשטַאימוש .א ,"ןּבעװעגנייטש ענַײד ןיא ןַײא
 ,גנ/ .41 ןמ ,קג

 -ער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- לקיוונַײא
 -ירי 2 יא רעמעראװ .ןעלקיװנַײא ןוֿפ טַאטלוז
 ןוא ,טקנוט טייקנייר ןיא זדנוא רפוס רעדע .הע

 -ןוא ןוֿפ סָאװ ריא טסייװ ןוא יװ ריא טסייוו

 ןטלעצעג סבקעי ,אפא ,"טגניז עס 'א רעזד

 ןדנוּבעגנײא ןַא ןַײא טלקיװ סָאװ ריּפַאּפ .9
 טימ ,דנַאּבנַײא םעגעטנװַײל ןטוג ןיא; .ךוּב

 ,גָאט ,גצּב ,"'א ןטנכיצעג קיּבראפ א

 ,30 אוו 7

 -נַײא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קיד|לקיװנַײא
 .רנ .משטד -- רַאּב- .ןכַאז עיא .ןעלקיוו

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןעד ,יד -- גנולקיװנַײא
 ינילד, .תילט ןיא 'א .ןעלקיװנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 ,שא ןיא גנולקיװ ןַײא נוא גנוגינַײּפ טימ רפָאה

 ה"ר רוזחמ ,"איוט םעד טימ ןּבעל איז ךַאמ

 וצ טכַײל טָאג, .ב/ועק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו

 רֹוא םעד טימ םיא טכוז רעכלעוו ,שֿפנ םעד

 ןַײז ןופ 'א יד זיא סָאד סָאװ ,הרוּת ןַײז ןוֿפ

 .ולק ,אינּת ,"שממ שובל

 ,טלקיװעג-- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקיווניײא
 -קיװמורַא .ןעיירדנַײא .ןקעדנַײא .ןליהנילא ,1
 ןיא ןצעמע 'א* .גנוטַײצ ַא ןיא גנירעה יא .ןעל

 ;ןטלַאה רעַײט (א .םעטַײּב ריא = עטַאװ

 (סעּפע טימ רעדָא) ןצעמע טימ ןייגמוא (3ב

 ענַײז טשינ ליוװ סע רעװ, .טיהעגּפָא רעייז

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"עטַאװ ןיא 'א רעטרעוו

 ןּבוה 'נוא ...ןוידרּת ןּב אנינח 'ר .ןעיידיא

 יר ,"...הרוּת רֿפס יד ןיא טלקיװג ןייא םיא

 ,תוניק' ,טזוּפמ ןזח םייח 'ר ןּב רֿפוס ּביל
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 ,טכַארּביג תונּברק טאה רע ןעו, ,ט"סּת גָארּפ

 ןיא טלקיװיג ןַײא דנעה ינַײז רֶע טאה אד

 דנעה ינַײז ןלעװ טינ טאה רֶע ,ךוט ןדַײז ןייא

 סָאד) םיא ןעמ זומ ,, .א/אלק ,וטל ,"ןרימשיּב

 ,"ךַאז רעמעראו א ןיא יא ןדניק ענערַאּבעגיַײנ

 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הכלמ

 םעד טלקיװעגנַײא . . . טָאה עטַאט רעד, ,6

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ײֿפ לקיטש א טימ זדלאה

 תילט ןיא ,ןוז ןקירָאיריפ ןַײז ןעמונעג טָאה,

 ,"ןײרא רדח ןיא ןגָארטעג . .  טלקיװעגנַײא

 ,דויםיליהת ,שַא

 ,טקעדעגמורא ןרעװ לָאז סע ,ןגײלנַײרַא .2

 ןּבָאה ייז זַא .לקעז-תילט ןיא תילט םעד יא

 -גַײא לרעדנעס טָאה ,ץרַאה סָאד טנעלעגרעטנוא

 קירוצ זַײּפש עקירעּביא לסיּב סָאד טלקיװעג

 .תועסמ ,סוממ ,ײעלעּברָאט ןיא

 ץלַא טלקיװ לּפענ רעד .גיֿפ ,2:1 ּבּב וזד .9
 יָאק .ל ,"רעיילש-ףושיּכ א ןיא עּביל יא, .ןַײא

 ךיא ןעו, ,|קרעװ 'זעג ,ןַאסַאּפָאמ ,זּביא ןירּב

 הנומא ןַײמ ןוא ןדייר ךַארּפש רעייז ףיוא לעװ

 -רוה' ,שָאוהי ,ײ, ,,לטנַאמ סנּביױלג רעייז ןיא 'א

 -עגנַײא טרעװ לטנַאמ-רוּפרוּפ א ןיא, .יסונק

 .רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"למיה קע רעד טלקיװ

 רעכיט עיולּב ןיא ןליהנַיײא דיל סָאד ןלעװ רימ,

 .לה ,ײסַײװ ןטסָארּפ ןיא 'א סע רָאג רשפא ןוא

 -כּת ןיא טלקיװעגנַײא ךימ ןייוװעג ןַײד טָאה,

 1963 ,זמט ,רעקיטש ריאמ ,"רעכעלַײל-םיכיר

 ,24 וא

 .הליגמ יד 'א .ןעלקיװרַאֿפ .ןעלקיװֿפױנוצ .4
 .רעטערט םעד יא .ןרָאגיצ 'א .הרוּתירפס יד יא

 ןיא ןגיל וצ ךיז טנידרַאֿפ לאש עשיקרעט יד;

 ןרעװ וצ טלקיװעגנַײא ,קַאז-יליפּת ןטסנעש

 ,"םיבוט'תּב הרׂש ןוֿפ תוניחּת עטסעּב יד ןיא

 וװ מעּב

 -נַײא ןוא סעפע ןיא סעפע ןַאטנַײרַא .9
 ,לדורטש ןיא לּפֹע ןוא סעקנישזָאר יא .ןטענק

 -רעהַאּב .ןעמענמורא .0 .זעק ןיא ןעלדנַאמ יא
 ,םערָא ןַײד סיוא טײרּפש , ,קערש ןיא יא .ןש

 ךימ לקיװ םירּתסמ יד ןיא ,ןַײמ וד רעדורּב

 ,'םירּתסמ ןוֿפ גניז' ,לה ,ןַײא

 ןיא ךָאטש םעד יא .ןלעטשרַאֿפ .ןרעדלימ .7
 טרָאװ סעדעיא, ,ןטנעמילּפמָאק יײלרעלַא (טימ)

 ,ןײטשנרָא לארׂשי ,ײשיטנַאמָאר טלקיװעגנַײא

 עכעלרעדיוש יד, ,1893 סאי ,לארׂשי תונויער

 -עגנַײא םימכח עשידִיי יד ןּבָאה טייקכעלקריוו

 םיוגּב ןיד" םילהֹּת ןוֿפ קוסּפ םעד ןיא טלקיװ

 ,רָאֿפ ,ןירוש ברה ,{6 ,יק ,םילהּת) "'תויוג אלמ

 = הארי רעד ןיא האמוט יד 'א* ,14 וע 1

 טימ עקידניז סָאד ,עטכעלש סָאד ןלעטשרַאֿפ

 ,טײקיטכרַאֿפסטַאג רעטשרמולּכ

 'א רעּפיט ךיז .וֿפז +- -- ךיז ןעלקיװנַײא
 ׁשֵא טימ ןילקיװ ןַײא ךימ ליוװ 'נוא; .תילט ןיא

 ןענעק ךיז טעװ רע, .א/ס חע ,"ןינייוװ ליװ ינוא

 ילֹּכ רעניילק רעד ,בז ,"לזמ ןדמערֿפ ןיא יא

 -רעיורט ןיא ךיז רֶע טָאה, .1885 סעדא ,קינוּב

 ןעמונעג טָאה ןוא . . .טלקיװעגנַײא רעדיילק

 סוניּבר השמ' ,שָאוהי ,"טָאג רַאֿפ ןַײז ללּפתמ

 ןעמערַאװ א ןיא יװ ריד ןיא ךיז יא, .'טיוט

 ,פד ,יןרעװ ןגָארטעג ריד ןופ ױזַא ,ץלעּפ

 ןּבעװנַײא

 (ןוֿפ לטנַאמ ַא) ןיא ךיז יא .גיֿפ ."רעגילטשגרעּב'
 ,טייקיטכערעג

 ,שינע- ,ץכע-
 ,ס ,עק- ,ןיי נװ .סי ,רעד -- רעלקיװנַײא

 טעּברַא ךיא :טגָאז רע, .ןַײא טלקיװ סע רעװ

 ןוֿפ יא ןַא ןטרָאד זיא רע ,ָאי .גַאלרַאפ ןיא
 ,(י"נ) דיר ,"ךעלקעּפ

 ;ּבנ פמיא ,ציא .וטוא -- ןטֿפַאשטריװנַײא
 ןיא ןעמוקַאּבנַײרַא ,ןפאשנַײא .טֿפַאשטריװעגיר-=

 ,טעז גיוא סָאד סָאװ ץלא 'א .טפַאשטריװ רעד

 טימ ךיז יא .ךיז ןעװעטַאּבעלַאּבנַײא--ךיז טימ

 ַא ףיוא ַײנספיוא 'א ךיז .םיִלֹּכ ןוא לּבעמ

 | ,גנ/- .עמרעפ

 ,טעריועגי- ,ןַײא ער- .ורט -- ןעריוונײא
 ,ריּפַאּפ סנגיוּב יד יא .סעיניל ןריֿפכרוד סיוכרוד

 ,טצריוועג-- ,ןַײא ץריװ .ורט -- ןצריוונַײא
 ,ןעלקעּפנַײא .ןריװרעסנָאקנַײא ,ןרינירַאמנַײא 1
 ןרעּבלעק א יא .סעקרעגוא ערעיוז ,שיילפ 'א

 ןוֿפ לייט א ןצריוװעג טימ ןּבַײרנַײא ,2 ,לגניצ
 ןּבעגנַײרַא .ג9 ,9 .סמערַא יד יא ,רעּפרעק

 טימ השרד א יא .יץריוועג' ,סטמעטַאּב ,סֿפרַאש

 | .ןציװ עקידרעֿפעפ

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןעי ,יד -- תנוקריוונַײא
 ןעמענ ןליוקנייטש, .ןקריװנַײא ןופ טַאטלוזער

 -רַאפ ךריד ןענַײז רעמייּב סָאװ ,ןופרעד ךיז

 עג טגײלעגרעדנַאנוֿפ ןע'א עכעלריטאנ ענעדייש

 סָאד ,סקַאז .ש .א ,"תודוסי ערעייז ףיוא ןרָאװ

 יד ,גנוריגאער .העּפשה .2 .ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל

 ןרָאי עגנוי יד ןוֿפ יא יד .הביבס רעד ןופ יא

 עשימָאנַאקע-טינ ידע .ןּבעל ןצנאג םעד ףיוא

 םעד ןופ יא רעד ףיוא ּפַא ךיז ןֿפור ןרָאטקַאֿפ

 ןעּבעל עַײנ סָאד ,טישז ,"סעצָארּפ ןשימָאנָאקע

 ,1910 יװָאנ

 ,טקריוװעג'- ,ןַײא קריװ .וטוא -- ןקריוונײא

 ףױא 'א .ןסולֿפנַײאַאּב .העּפשה ַא ןבָאה 1
 יא .סולשַאּב ןפיוא 'א .םידימלּת ףיוא ,םיֿבורק

 -כיר םעד טניפעג רע; .גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא

 ןקריװּוצנַײא רעטרעו עקיסַאּפ יד ןוא געװ ןקיט

 ןוא לגניי ,זּביא מי ,"ןכעלטנגוי םעד ףיוא

 ןטַײּב סעּפע ךיז לָאז סע ןקריװ .2 .לדיימ
 עשיזיֿפ טימ 'א .(ךאז רעלעירעטַאמ א ןיא)

 ערעַײז-רעטעּפלאז יד; .ןעלטימ עשימעכ רעדַא

 ּברַאפ יד ףיוא טקריװעגנַײא טַײצ עגנַאל א טָאה

 ,ײרעּברַאֿפ-רעדיײלק ,אריּפש .ש ,"דיילק ןוֿפ

 .שינע- .ץכע- ,1900 עשרַאװ

 ,טשיװעג-- ,ןַײא שיװ .װחרט -- ןשיוונַײא
 ,רעטצנעפ יד יא .לסיּב א ןשיװסיוא ,ןשיװ .1
 א ןשיװ .2 .ןקינײר ןקידנערַאֿפ טינ ייז רעּבָא

 סָאװ עשזולַאק יד יא .ןשיװראפ .סעּפע ןוֿפ לייט

 .שינע- .ץכעע- .טכַאמעג טָאה דניק סָאד

 .טּבעװעג-- ,ןַײא ּבעװ .ורט -- ןּבעוװנײא
 רעדנא ןַא ןופ סעּפע בעװעג ןיא ןּבעגנַײרַא .1
 -עֿפ עטרילָאק יא .(עא רילָאק ,לַאירעטַאמ) ןימ

 -נַײא טָאה רענייא ןעװ, .לָאװ רעיורג ןיא םעד

 רוכּב ַא ןוּכ לָאװ יד ןופ . . . םעדָאֿפ ַא טּבעװעג

 י"ןענערּברַאֿפ דיילק יד ןעמ זומ ,דיילק א ןיא

 .ב/דיק ,םיערז

 זיא סָאװ סעּפע ןּבעגוצ ,ןּבעגנַײרַא .גיֿפ .2

 רעדָא סעצָארּפ א ןיא שרעדנַא רעדָא ךעלנע



 קיגעוונייא

 ךיז טדניּב שירָאפַאטעמ רָאנ סָאװ ,דנַאטשוצ

 ןופ קילָאבמיס רעד ןיא יא .ןּבעװ טימ סע

 -ןעגעל רעד ןיא יא .ןגרָאמ ןופ ןעגנואעז לָאמַא
 "אנ גנולייצרעד רעד ןיא 'א .ןויטָאמ עַײנ עד

 ןַײא טּבעװ ןוא טכַײלא .ןעגנוּבַײרשַאּב-רוט

 עליטש ,אד ,"ןקָאל עצרַאװש יד ןיא ןלארטש

 עטסניד ענַײד ןעוצ םולח ןַײד ךרוד, .ןעגנַאזעג

 טימ טכַאנ יד ךיז ןיא ןַײא ןּבעװ ןוא םעדעֿפ

 ַא, .םיוּב ןוֿפ ןטָאש ןיא ,רה ,"ןרעטש עריא

 ןענַײז ןרָאצ רעמייהעג א ,טֿפַאשקנעּב לָארג

 ,רַא ,"ןרָאװעג טּבעװעגנַײא רעדיל יד ןיא

 .'תורודי

 טנַאמרעד סָאװ סָאד) ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .9
 ילּכ ךיז ןיא יא .,(ּבעװעג א ןופ םעדָאפ א ןיא

 ןיא ,ןּברַאֿפ ןוא ןעגנַאלק טימ,, .תועּפשה יילרע

 יןליֿפעג ענַײז טּבעװעגנַײא טָאה רע עכלעוו
 ,עטלַאק א ןוא עליטש א ,טפול יד, .תודוס ,ּפס

 ןיא טּבעװעגנַײא ןדרע ןוא למיהו ןדייּב ייז טָאה

 ,לוּבלּביטולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקביר .מ ,"ךיז

 | ,1914 ענליװ

 "ורַא רעד ןיא יא ךיז ןעק ..., --- ךיז טימ

 ,ןינמ רעמוטש רעד' ,גח ,"טייקליטש רעקימ

 .שינע ,ץכע- .גנו .ּבעוונַײא

 ,געו ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קיגעוװנייא
 ,ןליֿפעגא .גנוטכיר ןייא ןיא רָאנ טייג סָאװ

 ץֿבטּב ןענַײז ,טייקנדנוּבעג עלענָאיצָאמע רעדָא

 רַאֿפ זיא יא, -- טייקי- .אאוו לּבוי ,לל ,ייא

 רעּבַײרש ידִיי ,נש ,"טייקיגעװנָא --- רוטַארעטיל

 ,דנַאּברַאֿפ יװָאס ןיא

 ןגיואועג-- ,ןַײא געװ .װרט -- ןהעוװניײא
 -ינייװ ,גָאװ עשלַאֿפ א ןּבעג ,ןגעוװרעד טינ .1

 זַא ,ןוַײא דוּפ ַא יא .ןַײז ףרַאדַאּב'ס יװ רעק

 ןגעװ .2 .,ןּבלַאהרעדנָא ןרעװ םיא ןוֿפ לָאז'ס
 א ןעמוקַאּב ךיז ךָאנרעד לָאז'ס זַא ,םידחַאל

 ןיא רעקוצ לקעז א יא ,רעמערק ןרַאפ תחּפ

 ףשפיה ַײּברעד ןרעװנַא ןוא ךעלטוט עקיטנוֿפ

 ,םידחַאל ףיוא ןגעװסיוא .2 .טנופ עכעלטע
 -ץנּפָא ןַײז .גיפ .4 ,ןטיול ןיא ייט טנוֿפ ַא יא
 "רעד טינ .ןרילומרָאֿפ ןיא ,ןגָאזסױרַא ןיא טיה

 ,(לדַאט ןוֿפ) ּביױל ןופ רעטרעװ יד יא .ןגָאז

 "רַאֿפ ,ןרעװנָא ,21 םוצ צעפס -- ךיז טימ

 ּפיוק א טימ ןּבעג זומ עמ ,, .ןגעוועצ םַײּב ןריל

 ."ךעלטנופ רָאּפ א ןַײא ךיז טגעװ סע ןוא

 ןיא מט9פ ךיז טפערט .ןז .װדַא -- םגעוונייא

 עכעלטנייװעג יד -- 'א רַאֿפ ,'א ןיא וזד .רפ

 (טימ) ןיא .הׂשעִמ תעשּב .קיטַײצכַײלג .ןעמרָאפ

 עבַאּב רעד וצ ןַײרַא ייג, .גנַאג ןקיּבלעז םעד

 -הכונח ןגירק יא טסעװ .טכַאמ יז סָאװ ןעז

 -רענגעק עשילעּבער א יא ןקעװ ןוא, ."טלעג

 דוד ,יקסוקַאז .י .א ,"טייהילרפמוא . . . וצ טֿפַאש

 ,...טַאטשלעדע

 -לעװעג-- ,ןַײא רע .ורט -- ןרעגלעוונַײא
 -- וּב םוצ (+-) ןרעגלַאװנַײא ווזד ,1 .טרעג
 ךיוא :23ב םוצ .הֿברוח עטלַא יד ,טנַאװ ַא יא .ןז

 'א ,טיוק (ןיא) טימ ןרימשנַײא ,ןקיצומשנַײא

 אלש יתארי יּכ , .עטָאלּב ןיא דיילק ענעדַײז סָאד
 ןעד -- הֿבוט תוילגרמ ךלמה ןודקּפ ךלכלל

 ןודקּפ םעד 'א טינ לָאז ךיא ,ארומ ּבָאה ךיא

 ,"לרעפ רערעַײט א זיא יז סָאװ תוכלמ ןוֿפ
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 םוצ .א/ול ,1819 אנדרוהו אנליוו ,בל ירשי רֿפס
 ,ךעלּפערק ףיוא ןדַײנשעצ ןוא טאלב א יא 3

 טימ .שעװ רעקיטש עסיורג יד יא :43 םוצ
 .שינצ .,גנזה .ךיז

 .דּפ .טלעוװעגי-- ,ןַײא לעװ .וורט -- ןלעװנַײא
 .רעַײֿפ ןפיוא ךלימ טימ ילֹּכ א ןלעטש .רקוא

 ּפָאט א 'א ,(ךלימ ןגעװ) ןכָאקפיוא ,ןכַאקנַײא

 ,ךלימ

 סָאװ .שירעגנויליואו .ידַא -- קידרעלעוונייא
 ,סנייא וצ רָאנ הװאּת א ,רעלעו ןייא רָאנ טָאה
 דייר ,"רע ליװ דיומ ןייא רָאנ ,טאי רעיא ןַא;

 .(עגװָאק)

 ,טקלעװעגי- ,ןַײא קלעו .וטוא -- ןקלעװנַײא
 .ןענַאיװרַאֿפ ןצנַאגניא רעדָא ןקלעװ ןּבײהנָא .1
 רעד יװ ךיז טליֿפיס ןוא ןַײא ןקלעװ ןזָארג יד

 ,ןענַאיװנַײא ללכּב .2 .רעטנעענ טרעװ רעטניוו

 ,טײקשירֿפ ןרילרַאֿפ .ןענעקירטנַײא ,ןרַאדנַײא

 -ענ ןענַײז לטעטש ןיא ךעלדיימ יד , ,טפַאשגנוי

 טקלעװעגנַײא ןּבָאה ןוא ןסעזרַאפ ןּבילּבעג ךעּב

 ."טַײצ רעד רַאֿפ

 טאטלוזער רעדָא טקא .ן  ,רעד -- דנעװנַײא

 ןַא ,זַײװּפָא ,דנעװּפָא ,גערֿפּפָא .ןדנעװנַײא ןוֿפ
 ןיא ייר ַא ןכַאמ .גײלרָאֿפ ןטכעלש א ןגעק יא

 .רעציזרָאּפ ןגעק יא ןַא .טקעיָארּפ-ץעזעג ןגעק

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנודנעוונייא
 -יונַײא-טינ .וֿפד וזד .ןדנעװנַײא ןוֿפ טאטלוז

 ןעמוק .ןע'א עשלַאפ עקידרדסּכ .הנעט ,גנוקיל

 ןגעק טָאה טָאג ןסָאװו . . . יא יד, .'א ןַא טימ

 ,"ןעוט ךָאנרעד טינ ןוא ןּבָאה המכח יד ןטַײל יד

 רענרעל בקעי, .ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ

 ןעיא טימ ןקיאורמואַאּב טלָאװעג טינ יז טָאה

 ןעמ טעװעלַאשז, .תודוס ,פס ,"םיחוּכיװ ןוא
 סע ואו ןטרָאד טרֿפּב ,תוָאמגוד ןייק טינ ָאד

 יאאצ פשיי ,מי ,"ןע'א ןוא תוקפס ןַײז יןענעק

 .ןעלזדנַאיװנַײא +- -- ןעלזדנעוונַײא

 זעג'-- ,ןַײא דנעו .ורט 8 וטוא -- ןדנעװנַײא
 ,(דפ ,ןדנַאװעג--) ןרנ ,טעדנעװעג---} טדנעוו

 א טימ ןעמוקסיורַא ,ןרעדיװרעד ,ןגערֿפּפָא .1
 ןגעק 'א ,שטַײטסױא ןשלַאפ ןגעק 'א .הנעט

 רעד ןגעק 'א  .טקעיָארּפ-ץעזעג ,גָאלשרָאֿפ

 ןיטולחל סייװ ךיא; .רעציזרָאֿפ ןוֿפ גנולדנַאה

 אזא ןגעקטנא 'א טנעקעג טלָאװ עמ סָאװ טינ

 -רעדפיוא טנַײה, ,1919 י"נ ,וא טישז ,"טירש
 -עגנַײא ךיא ּבָאה -- !תּבש ךָאד זיא טכַאנ

 רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"טדנעװ

 ,1898 שטיּבָאהָארד ,ווו

 טדנעװ רענייקא .ןגעקטנַא ןטערטסױרַא ,2

 ,(ענװָאק) דייר ,"!ןעמונעגנָא זיא . . .?ןַײא טינ

 טינ ןטסעדנימ םוא ,רעטָאֿפ ,ריד לעװ ךיא;

 ענליװ ,טנַארֿפ רעטריקסַאמרַאֿפ רעד ,דמא ,"'א
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 טכיררַאֿפ סָאװ סעּפע ןַײז ףיסומ ,ןּבעגוצ .9
 ןענערָאװַאּב .דיר עקידרע;רפ (ןגעק זיא)

 ,"א ץעמע ליװ -- דנילּב טעמּכ רעּבָא . . .,

 טָאה --- ,טינ טַאש סע, .'טּפשמרַאֿפ טשינ ,ץרפ

 ןליּפש ךיא לעװ טנַײה --- ,טעדנעװעגנַײא עדַײא

 טינ זיא סע, .טייהכײלג' ,רַא ,"עלָאר ןַײד

 -- טדנעװעגנַײא םהרֿבַא טָאה -- !סַײנ ַא טנַײה

 קיטרעוונייא

 ,ןילרעּב .י ,"טכעלש םוטעמוא זיא ןַאמערָא ןַא

 .1901 י"נ ,..רעגערט רעד השמ

 ןעלמ ךיז .ןעלטימ ןעמעננָא ,ןדנעװנָא .וורט 4
 המכח 'א .(ןעלטימ) תוחוּכ עלַא 'א .ןריֿפוצכרוד

 ףראדַאּב ןגעװטסעדנוֿפ, .ןכיירגרעד וצ סעּפע

 סנשטנעמ ןיא טייטש עס סָאװ 'א גנידלַא ןעמ

 רע ןעװ טסייה סָאד, .(יײמָאלָאק) דייר ,"טנעה

 -רַאֿפ עלַא רע ןעק ,'א וצרעד המכח ןַײז לי

 תוניחּב ,זּביא ריװַאּפ .א ,"ןקעלּפטנַא שינעגרָאּב

 ליֿפ . ..ףרַאד השא יד; .ה"סקּת װעקלָאשז ,םלוע
 ינימ עלַא ןּבַײרטרַאפ וצ ןדנעװּוצנַײא עהימ

 ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,"זיוה ןופ תקולחמ

 שטנעמ ַא לאפרע .1882 עקַארק ,קחצי חיׂש

 ןוֿפ טדנעװעגנַײא גנידצלַא טָאה . . . רשוי טימ

 ,ףשעל וצ ּבײהנָא ןוֿפ רעַײֿפ סָאד טַײז ןַײז

 ,פשטניוו ,סוממ

 ןגיילנַײא ןוא ןשטיינקנַײא (ַײרעדניבנַײא) .9

 "ייא ,רדס ןקיטכיר א ןיא סנגיוּב עטקורדעג יד

 עמ ןעווו .סנגיוּב יד יא .ןַײא טדניּב עמ רעד

 |ןדנעװרַאֿפ -- סע טסייה תועט ַא טָאה
 ךיז לעװ ךיאק .ךיז ןגַײצרעּביײא -- ךיז טימ

 -געט סע עז ךיא . . .םענייק ןופ יא ןזָאל טינ

 ,דיחיןּב רעד ,דמא ,"ןגיוא ענַײמ טימ ךעל

 | .שינע- .ץכע- .ה"לרּת ענליוו

 .ס ,עק- ןי* נװ .ס' ,רעד -- רעדנעוונַײא
 טימ טמוק סע רעװ .רענעקײלּפָא ;טנענָאּפָא

 ,ירע- .יא רעקידנעטש א .גנודנעװנַײא ןַא

 ןטלָאװ איז .קעװַא ווזז .כרַא -- קעוו ןייא
 רד ןגַײטש ןַײא רימאק איד ןיא רדננא טימ

 ןלַא 'נוא ןראו לוש איד ןיא ןדוי איד לַײװ

 ,ןווו עװַא זיק הׂשעמ ,ּבמ ,"ןמענ קעו ןייא

 -קעוועג -+ ,ןַײא לס- .ורט -- ןעלפקעװנַײא
 ןטַײּבנַײא ןרנ ךַארּפשיללּכ רַאפ} רפ .טלס

 ,טלעגניילק ףיוא סעטָאלז ןעצ יא

 ,טסקעװעג-- ,ןַײא סקעװ .וורט -- ןֿפקעװנַײא
 רעדנא ְןַא רעדָא סקַאװ טימ ןרימשנַײא .מַא

 .װ ןסקַאװנַײא װזד .סקַאװ וצ ךעלנע ,ףָאטש

 ,רָאלפ א יא

 (עג)-- ,ןַײא ריִּב- .װרט -- ןריֿפרעװנַײא
 -נַײרַא .1 .ןעוועּברעוו;- :89 .טריּברעװ
 ןיא (גנַאװצ רעדָא עדנַאגַאּפָארּפ ךרוד) ןגירק

 וצ עכעלטנגוי 'א .עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ ַא

 --עננַײרַא ,ןגירקנַײרַא ,2 ,טסניד-רעטילימ (ןיא)
 "רַאֿפ ןיא יא .עיצאזינַאגרָא ןימ רעדעי ןיא ןעמ

 -ןַײרַא .3 .רעדילגטימ:-יײטרַאּפ עַײנ יא .ןייא
 זיא סָאװ אזא ךעלנייוועג ,טעּברַא ףיוא ןגירק

 רעד ןיא ןצעזַאּב וצ ךיז םירעיוּפ יא .רעווש

 "ילטש ןלָאצ ןוֿפ רַאֿפרעד ייז ןעַײרפַאּב ,עגַײט

 ,ג1/ .ןרע

 ,טּברעװעג '- ,ןַײא ּברעװ .ורט -- ןֿפרעװנַײא
 רעד זַא; .ךיז ןֿפַאשנַײא ,ןגירקנַײרַא ,ןגירק

 ,תודימ עטוג טּברעװעגנַײא ךיז ןיא טָאה שטנעמ

 ,חס ,ו ישס ,"שטנעמ ןדעי רע טלעפעג

 ,טנעלַאװינוא וזד .1 .יזַא -- קיטרעוונייא
 ךיז ןלייט ןםויןלַאט ןוֿפ ןעגנוקינײארַאֿפ יד,

 ,ןטּֿפירשײזָאטי ,ײ...עקיטרעװַײרד ןוא עיא ףיוא

 רָאנ םוטעמוא טָאה סָאװ ,2 .1929 עשרַאװ

 זיא דלָאג ,ריא טעז, .טרעװ םענעמונעגנָא ןייא

 .טייקי- ."רעּבליז טינ רעּבָא ,'א



 םַאזנייא 1190 קידרעטרעוונייא

 טײטשַאּב סָאװ .ידַא -- קידרעטרעוװנייא
 ,גנוזַאל רעיא ,ןצַאז ע'א .טרָאװ ןייא ןוֿפ רָאנ

 -עוועג'-- ,ןַײא םער- .ורט -- ןעמערעונַײא

 טל עג ןַײז ליװ אד רעװ, ,ןרעכיזרַאֿפ .4
 -- ןּבָאה לָאז דנַאטשיּב ןייא זע ׂשד ,ןצלַאז ןַײא

 ,וטל ,"ןּבעג ןוֿפ רד הקדצ נוא רׂשעמ לָאז רד

 ,ןתוֿבײחתה ןגײלֿפױרַא .גיֿפ ,2 ,ןטַײר (ם)וצ
 ,תנ/ .טעּברא רעשלהק (ןיא) טימ ןצעמע יא

 -נילא .ןטָאזעג-- ,ןַײא טָאז .ורט -- ןטָאזנײא

 (ויסַאּפ ןיא ךעלטנייועג טצינעג) .1 .טמער

 -נײא ןענַײז ןעמיולפ יד .םערעװ ןעידָאלּפנַײא

 ןקיניײרמוארַאֿפ ללכּב .2 .ןרָאװעג טמערעוועג

 'א (עא תועשר ,דיר עטכעלש ,ץומש טימ)

 ץטוג-טשרמולּכ יד ןיא תועשר (ןופ רעטרעוו)

 ,ךיז טימ .טכירַאּב ןיא סנגיל יא .ךעלעדייר

 ,הנוד

 ,=- ןשַאװנַײא ווזד .רפ -- ןשערווניײא

 ,ךיונוועי :89 .רג22 ייאכפ .ן" ,רעד --ךונייא
 רעד .סירט ,רענעטינשרַאֿפ ,ןַאמ רעטרירטסַאק

 ןיא ןעיורפ יד טכַאװַאּב ןוא טנידַאּב סָאװ יא

 ןשיגרענעמוא ןַא רַאֿפ טרָאװלדיז .םערַאה

 -- ד'יאָאכונייא .רקע ןַא רַאפ ,ןשטנעמ
 ,ךונייא ןא ןופ טמאטש סע רעװ .קיסַאּפש

 ךנייא ,1  ,טגָאזעגי-- ,ןַײא גָאז .וורט -- ןגָֿאזנַײא
 לָאז סע ,ןגָאז לָאמ ךס א .ןדערנַײא .ןהנעט
 א ןּבעג לָאז רע ריֿבג םעד 'א .,ןעגנירדנַײרַא
 "וצנַײרַא ןדִיי עשידנעלסיוא יא .הֿבדנ ערעסערג

 ןרעטלע, .לארשי-תנידמ ןיא טלעג רעייז ןגייל

 ערעייז ןגָאזוצנַײא רדסּכ ןעגנואווצעג ןענַײז

 ,סענעמ .א ,"ןריֿפרַאפ טינ ךיז טזָאל :רעדניק

 ,24 עו 1966 ,רָאֿפ

 חילש םעד יא .ןגָאז וצ סָאװ ןענרעלנַײא .2
 םיא טָאה גיניק רעד, .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ

 רעד ,.ג .א ,"ןדייר וצ טָאה רע סָאװ טגָאזעגנַײא

 ,1885 עשרַאװ ,סעצָארּפ

 ,ןריטקיד .ןָאט וצ סָאװ ןזַײװנַײא ,ןגָאזנָא .8
 רימ .טלעװ יד טריפ רע .טכערעג זיא טָאג;

 יחבש רֿפס ,"'א טשינ תועד ןייק םיא ןענעק

 -ייק טעװ רעּבַײרש א, ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר

 לָאז רע סָאװ ןגעװ ,העד ןייק 'א טינ רענ

 -כיד ,רעזעל ,נש ,"טינ סָאװ ןגעװ ןוא ןּבַײרש

 .0 רעקיטירק ,רעט

 איד ךיוא לָאז זע, .ןענערָאװ .ןַײז הרתמ .4
 ןייק ןעמ זד ןירעװ טגָאזג ןַײא רגריּב ןניימג

 זיא, .שינרעגעלַאּב ,ײלָאז ןפַײרג ןא טינ אדוהי

 ןיסָארג אַײּב ןםיררוֿבמו םיאּבג} ו"ג ןּבילּבג

 ךיז ללאז תיאּבג הכילטיא סאד ןעגאזנַײא סנק

 ןיכאו ערהיא טימ ןיסאל ןעדניפעּב וצ רמיא

 ,אשידק הרֿבח רעגַארּפ ןוֿפ תונקּת' ,"טַײל
 .ן80װסץמ16 21:40/061 ב"נּת

 -יטש ןגָאזרעטנוא (עיצילַאג ,עניװַאקוּב) .9
 .ןעמַאזקע ןַא ַײּב רעפטנע םעד 'א .טייהרעל

 יטשַאּב .מט9פ ,ןרזחנַײא ךיז -- ךיז טימ

 טינ יא ךיז .ןָאט וצ (טינ) סעּפע ךיז ַײּב ןעמ

 ,וגֹורּב ןרעװ וצ

 -רָאוצנַײא . , ,, -- שינע- .ץכע- ,גנוד
 ןוא ףליה רעדמערפ ןָא ןּבעל רעייז ןענעד

 רַאֿפ ,ןיקַאּבור .נ ,זביא רז ,"'א רעדמערֿפ

 ,ןיי) ר ?רָאי ,ענליװ ,טכער ןוא טײהַײרֿפ

 ,ירע- .(עקי-

 ןופ סעצַארּפ רעזָא טקַא .ן- ,רעד -- טַאזניײא

 ןַא .ןטָאזעגנַײא טרעװ סָאװ לכאמ .,ןטָאזנַײא

 ,ךעלּבעּב טימ שיילֿפ ןופ יא

 ,טלטָאזעג-- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטאזנַײא
 דרעֿפ יד יא .לטָאז ַא ןָאטּפױרַא ,ןעלטָאזנָא ,1

 'א .סטעפ א טימ ,רעסַאװ קיניײװ טימ ןכָאק

 .ץכע-  .ערעשטעװ יד יא .שיילפ
 ,טּבלַאזעג-- ,ןַײא ּבלַאז .ורט -- ןּבלַאונײא

 ענעטלָאּפשעצ יד יא .ּבלַאז טימ ןּבַײרגַײא .1
 ןוֿפ טקַא םעד ףוס ןויּב ןריֿפכרוד .2 .טיוה
 ,ךלמ ַא רַאפ ןטלײװרעד-סטָאג םעד יא ,ןּבלַאז

 ,גנו-

 זָאזעג- ,ןײא ע(ינל- .חרט -- ןע(י)לַאזנַײא
 -שַא ,גיול ןיא (שעװ) ןגײלנַײרַא .1 .טע(ױל
 ,טערג 'א .עלָאז טימ ןעקנעװשנַײא .רעסַאװ

 ,טנַאװעגטעּב סָאד 'א .הנּתשה טימ ןצעננַײא .2

 ,טצלַאזעג-- ,ןַײא ץלַאז .חרט -- ןצלַאזנײא
 ןטישֿפױרַא רעדָא ןטישנַײרַא ,1 .ןצלַאזעג-+
 .איצומה א רַאפ טיורּב לקיטש א יא ,ץלַאז

 -צלַאז ןיא רעדָא ץלַאז ןיא ןעקנוטנַײא .2

 ,לסָאר-גנירעה ןיא לֿפַאטרַאק יא .רעסַאװ

 ןוא ץלַאז טימ ןטישַאּב קירעהעג יװ ,9

 'א ןסע םוצ ,ןצינ םוצ רעטעּפש ףיוא ןטלַאה

 ףיױא שיפ 'א .סטכַאנוציקיטַײרֿפ ףיוא ּבָאֹּב

 יז רע זַא 'נוא; .שיילפ לטַײז א 'א .ןגרָאמ

 טוה ןןתיולייז יד ןוא ןתיולירע םעד ,ייז =!

 'נוא ןיזעװג גרוה הֿבקנ יד רֶע טוה אד ,ןֿפַאשַאּב

 דיתעל וצ ייקידצ ןעד ןיצלאזיג ןַײא יז טוה

 סעדעי טייג , ,ישר ,21 ,א ,תישארּב ,חט ,"אֿבל

 ןעמ .טסיזמוא ןרָאלרַאֿפ גנירעה ליפ רעייז רָאי

 ןצלַאזוצנַײא טַײצ רעד ןיא טינ ייז טעיײּפסוא

 ןוֿפ רעדליּב ,זּביא ,"טלױֿפרַאֿפ ןרעװ ייז ןוא

 = 'א סע טסנעק* .1898 ענליוו ,ןעּבעל רעיהט

 -אּברַאפ (3 ;טציא ןצינ טינ סע טסנעק (א

 ,סױרַא ךָאגרעד ףראוו ןוא רעטעּפש ףיוא טלאה

 לטימ ַא יװ ץלַאז טימ ןטישַאּב ,ןצלַאזַאּב .4
 -סיוא טיוה ןייא רעװ, .לעֿפ יא .ןטעּבראאּב וצ

 ֿביח זיא תּבש םוא . ...טצלאזנַײא ,טעּברַא

 ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ברה ,"(דבעמ) םושמ

 ,1864 רַאװגנוא

 עמ זַא, .(ריא) ןטיהרַאֿפ ;ןריװרעסנָאק ,9
 יַאֹּב עמ רַאנ) ןַײא טינ ןעמ טצלַאז ,טּברַאטש

 -רַאֿפ ןענעק טינ = הרוחס 'א* .וש ,"(טּבָארג

 טצלַאז, .(ךיוה וצ זיא זַײרּפ רעד לַײװ) ןֿפױק

 עג ,קורדסיוא -- "(חקמ רעַײא טימ) ןַײא סע

 "רוה םַײּב טינ ןֿפױק סָאװ סרעמערק ןופ טצינ

 ,זַײרּפ ןכיוה וצ םעד רעּביא הרוחס יד קינװָאט

 טינ ,ןטלַאהַאּב טינ = 'א טינ סע לעװ ךיא*

 ןּבעגרעּביא ,ןּבעגּפָא רָאנ) ךיז ַײּב ןטיהפיוא

 =?יא (וזַאא זדנוא) ךימ טעװ עמ* .(ןרעדנא ןַא

 א 'א* ?ןוַאלסױרַא טינ ,ןריטסערַא ,ןטלַאהרַאֿפ

 -רַאפ = (עא רצוא ןא ,ןגעמרַאפ ַא) קיטנַאיאמ

 רעד, .עיצאלוקעפס רענעטַארעגמוא ןא ַײּב ןריל

 -עדנַאמָאקעגסױא טָאה ןאשידק| הרֿבחה:שַאר

 :ןטלעג-הרוֿבק ןגעװ ןעמוקכרוד טינ םִַײּב| טעװ

 רעד} ןגיל ָאד רע זַאל .םיהַא רעדניק טמוק

 וצ סָאװ ןּבָאה יז טעװ ,'א םיא יז זָאל ,ןתמ

 עמ ,עשז סָאװ, .38 ןאז ,1885 ,לָאֿפִי ,"ןסע

 םיא ןעמ טלַאהַאּב סָאװרַאֿפ ? 'א םיא ליװ

 .טסינָאלַאק רעשידיי ,פס ,"?טשינ

 יא ,ץלַאז ליֿפ וצ ןַאטנַײרַא ,ןצלַאזרעּביא .0
 ,עּפָאר ןרעװ לָאז סע ,ּפוז יד

 :םילשורי ןיא טייג טרָאװכירּפש סָאד; .ב/במ

 סע ליװ רע סָאד ,יא ּב ָא ה ןַײז ליװ סע רעװ -
 .א ,'ןּבעג הקדצ ןופרעד רע לָאז ,ןטלַאהַאּב

 חלמ, .1844 עשראו ,תואלפה ירוּפס ,ריוַאּפ

 טסליװ וד זַא ,זיא שוריּפ רעד -- רסח ןוממ

 א ןלָאז יז -- ןעמ טניימ סָאד ,'א טלעג ענַײד

 ףיוא ןַײז רסחמ טלעג יד וטסלָאז ,ןּבָאה םויק

 הלוגס ,ןילרַאקמ ןַאמדנַאג קחצי םייח 'יר ,"הקדצ

 .1904 עשראוו ,םימי תוכיראו תורישעל

 -לוטיּב א טימ) ןרעּפיהרעּביא ,ןזָאלכרוד .8
 ,רעטעּפש ףיוא ןזָאל טשרמולּכ .(גנואיצַאּב

 החנמ א ,ןענ(ע)װַאד א יא .לָאמ רעדנא ןַא ףיוא

 ,אביו-הלעי םעד 'א .עא

 -מוא ןצעמע ןעגנערּב ,ןָאטּפָא ,ןעלדיזנָא .9
 ןּבָאה ךיז לָאז רענעי ,ןצעמע 'א .קזיה ,דוֿבּכ
 ,טעּפעשטרַאֿפ ךימ טָאה רע, .ןצארק וצ סָאװ

 ."!ןצלַאזעגנַײא םיא ךיא ּבָאה

 ַײב ךס א ןלעטשנַײא .שירעגנויליואװ .0
 לָאז עמ קנַאּב םעד 'א .ןטרָאק ןיא ליּפש ַא

 ןלעטש ןוא 'א .ןרירוצ ןענעק טינ םיא וצ ךיז

 ,זיוט ןֿפױא יא ,זיוט םעד יא .קנַאּב או

 .שינע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 סָאװ .1 .טצינעג טֿפָא ,משטד .ידַא -- םַאונייא
 יֿבס ַא ןָא ,דנַײרֿפ ןָא ,החּפשמ ןָא) ןיילַא זיא
 עא ןא .ןּבעל 'א ןַא ןריפ .יא ןּבעל .(הֹֿב

 יװ ,קַאלוקלָאװ ַא יװ 'א .םותי א יװ יא .הנוגע

 'א .ןרָאד א יװ ,דלעפ ןיא (םיוּב א) ןייטש א

 א ןָא ,דניק א ןָא 'א .ןמלק רעגראק רעד יװ

 זַא ,יוזא ךימ רע טֿפָארטש סָאװרַאֿפ , .דניר

 .דוי-םיליהת ,שֵא ,"םיוּב א יװ יא ןַײז לָאז ךיא

 סיוכרוד טעמּכ ןּבירשעג טָאה . . . גרעּבמָאנ,
 סָאװ ןשטנעמ ןגעוו ,תומשנ ע'א ןגעװ רָאנ

 ,"הֿביֿבס רעלַאיצָאס רעדעי ןוֿפ ןסירעגּפָא ןענַײז

 טָארט ןטימ טנַאּפשעגקעװַא; .שַא םולש ,נש

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"היח רעיא א ןוֿפ

 רעד .טנלע ןוא יא ןציז .ןזָאלרַאֿפ ,טנלע .2
 ןעיא ןוֿפ טכיזעג ערעטצניפ סָאד, .טעָאּפ רע'א

 זיא טכַאנ יד; לארטש רעד' ,ץרפ ,"רעֿפיש

 ךימ ּבָאה ךיא ןוא עקיטעמוא ןא רעייז ןעוועג

 ,ןסױטשעגּפָא ,שו סַײװ ,"'א רעייז טליפעג

 ענעלַאטיּפש עלא ןּברַאטש סָאװ יד ַײּב ןוא;,

 ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,"תותימ עיא

 ,1921 ןיוו

 ,סרענױאװנַײא ןָא ,ןשטנעמ ןַא זיא סָאװ 9

 ןופ טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ .עא סרעײגנַײרַא

 ןיא םיוּב רעיא ןַא .ןכאז עכעלנע ערעדנַא

 ענעיא .תורֿבקה-תיּב ןבעל זיוה 'א ןַא .דלעפ

 טגעלֿפ רע ואו רעטרע (עטרעדנוזעגּפָא) עיא

 ,קדּפ ןּב ,זמא ,"ןענװַאד וצ ןוא ןענרעל וצ

 יד ןּבָאה ןגערּב עיא ןופ ןדמאז,, .1865 ענליוו

 ןגעװ עיא ןוֿפ תוֿברוח ,טקעדראפ ןעמַארטש

 עשימרוטשי ,רַא ,"טקעװעג ךיז ףָאלש ןוֿפ ןּבָאה

 -ליפ יד ,םילשורי ןּבילּבעג זיא יא, ,ןטַײצ

 יד ןופ ןיטשריֿפ יד ,טָאטש עטרעקלעפַאּב

 ילזַײה סנדייז םעד' ,יקצינטישז .ל .ה ,"טעטש

 ןיא ךעלמייּב עיא ,רעדלעװ עװעזָארעּב עסַײװ;



 ןקידמַאזנַײא

 ,געס ,". ..סנקלָאװ ענעסירעצ רעקיטש ,דלעֿפ

 ,1909 עשרַאװ ,ןעמיורט עליטש

 יער רענייק סָאװ ,ףורּפָא ןַא ןָא זיא סָאװ .4
 רעד ןיא ןעיירשעג עיא .םעד ףיוא טינ טריגַא

 "ייז םעד ךיז טרעה רעמיצ ןטייווצ ןוֿפ , .טכַאנ

 .ױרפ עטכעלש ַא ,םַײװ ,ײקַאטיקיט רעיא סרעג

 -ראפ ,ןעמיטש ערעייז ןעגנולקעג ןּבָאה יא;

 ,זּביא מי ,"עקידנדַײל ןופ ןצֿפיז ןופ טכליה

 ,שוו דש

 ןיאו טשטַײטרַאֿפ ללמ --- (רע)מַאזנייא :ּבוס

 "רמאזנייא, ;(31 ,די ,היעשי) 'וידעומּב דדוּב

 רַאֿפרעד טפירט סעג .ן"רענענאטשעגּפָאג :יּתְו
 ,רעדיל עשיריל ,געס ,"רערט סנע'א םעד רעטפָא

 רימ טוט סע, (+-) טיײקמַאזנייא וזד ךיוא

 וזד ךיוא .ןזירּפַאק ,געס ,יייו טשינ יא ןַײמ

 רעד טָא -- 'א רעזדנוא רעּביא, .טרָא םַאזנייא

 ,1931 ,דנוּבנרַאנ ,ןַאמסוק .ל ,ײקרַאּפ-ןדע

 -מאזעג-- ,ןַײא קיד  .ורט -- ןקידמַאזנַײא
 -יילק יד 'א ,דמַאז טימ ןּבױטשַאּב ,1 .טקיד
 טימ ןטישַאּב .2 .ךיש יד 'א .געװ ןיא רעד

 טימ .זיוה ןראפ עלעקשזעטס א 'א .דמַאז

 ,הנז .ךיז

 -מַאזנַײא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- למַאזנַײא
 .חװד ווזד ,יא רעקילַײא ןא .ןעל

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנולמַאזנַײא
 .א-טלעג .ןעלמַאזנַײא ןוֿפ טאטלוזער

 -נעמ לָאצ (רערעסערג)} ַא ןוֿפ םוקֿפיונוצ .2
 ,ּבׂש ןיא ױזַא .ילהק' רַאֿפ װט .למעזעג .ןשט

 ,טמ ,תישארּב) ײדוֿבּכ דחּת לא םלהקּבי .ב/ט

 'א רעייז ןיא, :(דָאּפ שטַײט רעשידמלמ -- (6

 ןצ, :יּת| "ןרעװ טנַאמרעד טינ ןעמָאנ ןַײמ לָאז

 ,ן"ןייטשוצ טינ דוֿבּכ ןַײמ לָאז למעזעג רעייז

 ךיא,-- (5 ,וכ ,םילהּת) 'םיערמ להק יתאנׂשי

 ,"טַײל עקיטֿפַאהקלַאש ןופ 'א סָאד טנַײֿפ ּבָאה
 עא ןלעטש עטריטיצ יד רעּביא ,212 ,ב ,הח

 עזייּב טימ ,ויטַאגָארעד טצינעג טֿפָא יא טרעוו

 "רעד ךיז; ;ב/גס ,חע ,"תקולחמ וצ יא, .תונװּכ

 ,הק ,"אתורֿבח רעד ןופ יא םעד ןופ ןרעטַײװ

 םוש ןָא לַארטײנ ךיוא .ב/ו ,ה"לרּת ענליוו

 ריא שאו גנולמַאז ןַײא ירעַײא, :ןטּפשמרַאפ

 ןזיא ףיוה ןיא, .ב/כ ,יש ,"קרַאמ יד ףיוא טייג

 ,קָאנעצלָאװ .ש ,"ןשטנעמ ליפ ןוֿפ יא ןַא ןעוועג

 "הרצע' רַאֿפ וט ,18823 עשרַאװ ,עשטנחוי יּבר

 טשטַײטרַאֿפ (1 ,ט ,הימרי) 'םידגוּב תרצע'

 -ָצש לטייא ןוֿפ גנולמאז ןַײא ןַא, -- רירעש
 וארק' "רעשלעפ ןופ למעזעג, :יּת) "קיל

 ןילא, --- ללמ טשטַײטרַאֿפ (14 ,א ,לאוי) יהרצע

 ירקֿבמ ונדועו אביוי .יִּת ךיוא ױזַא ,"גנולמַאז
 ןעמוק לָאז סע ןוא; --- (םירופּכה'םוי רוזחמ)

 ץנליװ ,ןרהא ןּברק ,יירֿפ ןוֿפ 'א רעזדנוא

 זיא סָאד --- הלודגה תסנּכ ישנא; .ח"כרּת

 הׂשעמ ,טרַאּבלעג .י ברה ,""א ךיוה ןייא שטַײט

 ,1880 ענליוו ,תוֿבָא

 הוקמ' רַאֿפ װט .םענֿפױנוצ ,ּבַײלקנָא
 -- (10 ,א ,תישארּב) 'םימי ארק םימה הוקמלו'

 ןיא .יּת ךיוא ױזַא ,"גנולמַאז ןַײא, :ב/ו ,ּבֹׂש

 "נָא ?גרעּבמעל} שטַײט ירבע טימ תומדקַא רֿפס

 ריׂשֲאװו יד; :'אתושיפנ ימ' -- ןה"י .19 ּביײה

 טימ ןכַארּפש עדייּב, ."גנולמאז ןַײא ליֿפ ןופ

1781 

 ,"קיטכיוו ךַײלג ןענַײז ןע'א עקיטסַײג ערעייז

 ,1950 עקיסקעמ ,ענוּבירט ןרעטלע

 -עטערעג ןעמענֿפױנוצ סָאד .שינעטערעג 4

 ,גכ ,תומש) !ףיסָאה גח' .'ףיסָא רַאפ וט .שינ

 ,"גנולמַאז ןַײא רעד גנורעַײֿפ , --- (22 ,דל 6

 .יּת ,"'א ןופ ֿבוט-םויא ,חט

 ,טלמַאזעגי-- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמַאזנַײא
 ףיוא ייז ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןשטנעמ ןֿפורֿפױנוצ .1
 םימכח יד יא .סרעניואוונַײא עלַא יא .טרָא ןייא
 ןַײד טנוא, .ייז טימ ןַײז הצע לאוש ךיז ןוא

 ילַא טנוא רדירּב ןַײד טנוא רטומ טנוא רטאֿפ
 ןילמז ןַײא וטׂשלָאז שרעטאפ ןַײד דניזג זיוה

 ,"זיוה םנַײד וצ ריד וצ ןיא --- יִּת ,ייֿפסאת'ַו
 ןרעװ טלמַאזעגנַײא לָאז, ,18 ,ב ,עשוהי ,מהס
 ,11 ,זי ,ּב לאומש ,יּת ,"ריד םורַא לארׂשי ץנַאג
 ,"םירדח עלַא ןופ רעדניק יד 'א ןסייהעג טָאה;
 | ,טשעּב יחבש

 ןוא עטייזעצ סָאד ןעמענֿפױנוצ .צעּפס ,2
 -ןּכ ןעגנערּבפיונוצ .קלָאֿפ עשידִיי עטײרּפשעצ

 -ץוּביק ןוֿפ גָאזוצ םעד ןַײז םייקמ ,לארׂשי-תס
 םעד 'א .םילשורי ןיא ,י"א ןיא 'א .תוילג

 ןטַײז ריפ ילַא ןוֿפ, .לארׂשי ןופ ּבַײלּברעּביא

 רע לָאז ,טאה טײרּפש רֿפ איז רע ןיה ואוו
 ,ןוזמה תכרּב ,"ןַײא ןלמַאז רדיו ךיז וצ איז

 רעזנוא ןהעז ןא טרעװע .א/זט ,1723 טשמַא

 ןלמז רדיװ זנוא טרעװ 'נוא ןַײּפ נוא הבושּת

 הדוהי יר ,"ןיימג יצנַאג איד לארׂשי לּכ ,ןַײא

 טשמַא ,הדוהי יריש ,רבוחילעז השמ ּ'ירּב ּביל

 םעד ןופ ֿבקעי דניזג ׂשד ןַײא טלמז+ ,7

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"קלָאֿפ ןגידלמַאטש

 חיׂש רֿפס ,"ךיד יא טעװ דוֿבּכ סטָאג, ,3

 ,זײצּת אדרויפ ,הדׂשה

 -וצ ,ןשינעֿפעשַאּב ןגָאיֿפױנוצ ,ןריֿפּפױנוצ .9
 -צצ יד יא .ןעלמַאזפיונוצ .ןכַאז ןעגנערּבפיונ

 רעסַאװ יא ,רעּבליז סָאד 'א .םיצפח ענעפרָאװ

 ,ט ,תומש) 'ךנקמ תא זעה חלש' .,ןיײסַאּב ןיא

 : יִתְו יןַײא לימַאז, :טשטַײטרַאפ ללמ --(9

 רעװ טכַאמ ןַײמ ןיא ןעװ, .("ןּבַײרטנַײרַאפ

 ,", . . ןילמַאז וצ ןַײא םירפס ינַײמ לא דנוציא
 ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב ,ןזיהטע רדנסּכלא

 ןַײא טלמַאז רענייא יװ יױזַאע .1724 טשמַא

 סָאד ךיא ּבָאה ױזַא . . . רעייא ענעזָאלרַאֿפ

 שוריפ ,היעשי ,"טלמַאזעגנַײא דנַאל עצנַאג

 סָאװ רעסַאװא .1877 גרעּבמעל ,שטַײטיירבע

 יז ןָאק עמ סָאװ ,דרע רעד ףיוא ךיז ןעֶיצ יז

 ,230 יז ,ז"ּפרת עשרַאװ ,תוחילס רדס ,ייא טינ

 ,האוֿבּת יא .ןּבַײלקֿפױנוצ ןוא ןעמענּפָארַא .4
 .רעַײש ןיא ייה יא .שינעטערעג עצנַאג סָאד יא

 רעדלעװ ,רעדלעפ ןוֿפ טלמַאזעגנַײא טָאה רע;

 םעד 'א .גיֿפ .דמא ,"סערָאּבָא ענַײז ןופ ןוא

 ןיא םיא ןעגנערּב ןוא רַאטנעװניא ןקיטסַײג
 .ןרעַײש סקלָאֿפ

 תאו' .ךיז ןֿפַאשנַא .ןּבַײלקנָא .ןרָאּפשּפָא .8
 -רַאֿפ שמ --- (5 ,בי ,תישארּב) יוׂשע רשא שפנה

 ךיז , :יּת) "טלמַאזיג ןַײא ןּבאה איז; :טשטַײט

 ינַײז נוא רע שאו תורצוא ינַײז , ,ן"טֿפַאשעגנָא

 ילַא; .ב/במ ,וטל ,"טלמזיג ןַײא ןּבאה ןרטלע

 ןַײא טוג נוא טלעג ליפ . . .ןדנעװ ןא טכַאמ

 ךרד ,זּביא טַאטשנעזַײא השמ ,"ןעלמַאז וצ

 .ידַא -- קילײטנעמָאזנייא

 קילײטנעמָאזנייא

 'א טעװ רעוא ?טרָא ,1746 ,ןחוּב ןבאל רשיה

 גנונױלַאּב טימ ןוא ןרָאי ןופ טפַאשּביל יד

 ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"?טירט ץנַײמ ןשטנעּב

 .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש

 רעסַאװ יא .ךיז ןיא ןעמעננַײרַא ,ןּפַאזנַײא .0

 ןַײא רע טוט ןצרה ןַײז ןיא, .םָאװוש ַא טימ

 -יהּת ,מהס ,"תוֿבשחמ יטכערנוא ן'ץּבקייו ןלמז

 טרעװ טוג ןוֿפ דוֿבּכ רעד '!נוא ,7 ,אמ ,םיל

 וד זַא העז; .חכ ,טנַארּב ,"ךיד ןילמז ןַײא

 ,ב/וט ,ןויע ,"ןַײא ןילמַאז דומיל ןַײד טׂשלָאז

 ,ןרעװ טלמַאזעגנַײא +- 4

 :וּב םוצ .1 .וֿפז +- -- ךיז ןעלמַאזנַײא
 .ןַײא ךיז טלמַאז (טלעװ עצנַאג יד) הנחמ א

 ךַײא טלמַאז ,םינוּתחּת ריא . . . םינוילע ריאפ

 ןַײא ךיז ןעלמַאז לארׂשי ןעוו, .ג/ד ,וצנ ,"ןַײא -

 טימ ןענװַאד ןוא ןענרעל ןוא ןלוש ערעייז ןיא

 ןּברוח םעד ןיא ה"ּבקה טקנעדעג ױזַא --- הנווּכ

 ךַײא טלמַאז, .ב/זי ,2טל ,"שדקמה:תיּב םענופ

 זה םעד ןיא רענייא טמוק טנַײה ןעד ,ןַײא

 טײג רע ייא ,ןַײז קיזמ םיא רימָאל ,ןַײרַא

 ןיּבר םעד םורא ךיז ןּבָאה עלַא; .הק ,"סױרַא

 עג ןגיוא יד ןיא טכיל טימ ןוא טלמַאזעגנַײא

 = ,,.ןצ ךיז יא* .יבוט-לזמ' ,סַײװ ,"טקוק

 ןעמענוצנָא ךיז יא .הצע ןַא ןטלַאה ךיז :ךיוא

 וצ ליצ טימ ...ןגע ק ךיז 'א* .הטלחה ַא

 ,לארׂשי ןגעק ךיז יא .ןֿפמעק ,ןטַײרטש

 -רַאֿפ (3 ,טכ ,תישארּב) יופסאנוי :33 םוצ

 "ןלמַאז וצ ןַײא ךיז ןגעלֿפ יז, :שמ טשטַײט

 יד 'א ךיז ןלָאז, ן"טלמַאזעגפיונוצ ךיז, :יּת}

 ,"טרָא ןייא ןיא למיה ןרעטנוא ןוֿפ ןרעסַאװ

 (תוכרֿבו תוחבש) רע ןעװ, ,9 ,א ,תישארּב ,יּת

 ןיא ץכעַײּפש ןַײא ךיז טלמַאז סע ןוא טגָאז

 .סיוא רע ויּב ןגָאז טינ רע לָאז ,ליומ ןַײז

 ידע :53 םוצ ?ן"קּת ,םידיסח רֿפס ,"טַײּפש

 ,הװאג ןוא טייקיליװטומ ,תודימ עזייּב ייוװצ

 ,2טל ,"ןשטנעמ ןזייּב ַא וצ ןַײא ךיז ןעלמַאז

 ,ןשרעהאּב ךיז ,ןעמענפיונוצ ךיז :ךיוא .ב/אק

 , ..ןּבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ העש ענייא יד,

 ,אינת ,יזטָאג} רַאפ ןייטש וצ ןוא ךיז יא וצ

 ,שינע-ה 4

 ,ס' ,עק- ,ןיי נװ .ס' ,רעד -- רעלמַאונַײא
 רעד טָאג טדיר וזַא .ןַײא טלמַאז סע רעװ .1
 ,"לארׂשי ןנסיוטש רפ איד רלמז ןַײא רעד ,רזַאה

 'א רעד .טנעסַאקניא 2 .,8 ,ו ,היעשי ,מהס
 ,יירע- .ןרעַיײטש ,תוֿבוח יד ןוֿפ

 ,טמַאזנייאעג ,םַאזנייא .וטוא -- ןעמַאזנייא
 -טנלע ןוֿפ דנַאטשוצ א ןיא ךיז ןעניֿפעג .לַאענ

 קיגַײװש ןוא קיגַײװצ, ,(טיײקמַאזנייא) טייק

 רעטלַא ןַא; .ווו לג ,טייצ ,"הרונמ ַא טמַאזנייא
 .-שזולד .מ ,"גנַאל-ןּבעל ַא טמַאזנייא סָאװ רוחּב

 ןיא,-- ךיז טימ .14 וא 1966 ,רָאֿפ ,יקסוָאנ

 ךיז טָאה סָאװ ,עדראסנאמ רעקניניילק רעד

 ,"טָאטשרַאֿפ רעמערָא רעד ףיוא טמַאזנייאעג

 ,.ךיז ןעמַאזרַאֿפ :ךיוא .ןַײא-רוד סיואירוד ,מפ

 ןוא 'א ךיז .טנכערעג יװ רעטעּפש ןעמוקנָא

 .ןעמעלַא ךָאנ ןעמוקנָא
 -ָאז רעד סָאװ

 ,לייט ןייא ןוֿפ רָאנ טײטשַאּב סקיװעג ןוֿפ ןעמ

 ,זַײר ,ץײװ ,ןרָאק :ןרעהעג ןסקיװעג עיא וצ



 טײקמַאזנייא

 .ַאא סינסָאקָאק ,רעמייּב-עמלַאּפ ,אא ןעױשּפַאּפ

 ןקילעמ א ןעמָאז רעדעי טגָאמרַאֿפ רעטַײװ;
 לצָארּפש א ןוא (ּבעװעגדזַײּפש) םרעּפסָאדנע

 עלעצרָאװ ,עלעּפסָאנק ַא ןופ טיײטשַאּב סָאװ

 -- רעּבירעד ,לדליש סָאד) לײטנעמָאז ןייא ןוא
 ,שטָאּב .ג ,זּביא ּבמָאלָאג .א ,"(ןסקיװעג עיא

 -רַאפ סָאװ ,ןסקיװעג, .1922 עשרַאװ .ןסקיװעג

 יד ןוא עיא ןסייה ,ןעמיוז עקילייטנייא ןגָאמ

 ףיוא ךיז ןלייט ןעמיוז ערעייז סָאװ ןסקיװעג

 14ס0ת0- .וכַאי ,"עקילײטנעמָאזייװצ ןסייה ייווצ

06, 

 רעדָא ֿבצמ .ז ,(סָאד) יד -- טײקמַאזניײא

 א ןיא; (+) םאזנייא ןַײז ןוֿפ טֿפַאשנגײא

 -לעפ, .עזָאניּפש' ,רַא ,"עּביל ןוֿפ לַארטש ןָא
 ןופי .שַאוהי ,ייא רעמוטש:םאזיורג ןיא גרעּב"ןזד

 ןוֿפ ךיא ּבָאה טרעהעג, .יגרעּב-ליקסטעק יד

 ןוא ןעײטשרַאֿפ עלַא טינ -- בוט-םוייא םעד

 -יטש, .שזרעמזַאק ןיא ,געס ,"ןופרעד ןעמיורט

 . .. רעיוט רעטניה ןגָאט ןוא ךיז ןטכַאנ ן'א על

 ַא ליװ ןּבעל סָאד ,ןַאזנעסינ .א ,"ןטכַאמרַאפ א

 "רַאֿפ ךימ לָאז טייקטנלע ןַײמ, .ןרעה הׂשעמ
 סיוא טקיטַײצ סָאװ יא רעֿפיט רענעי וצ ןריפ

 "כז, .האוצ סעמַאמ רעד ,גח ,"עַײנ ןעקנַאדעג

 .קי ,"'א ןיא גונעּת רעקיצנייא רעד --- תונור

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קיגנַאוניײא
 ,ןסקיװעג עיא .גנַאז ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .גנאז

 ,טרינָאז-- ,ןַײא רינ .װרט -- ןרינָאז;ײא
 'א .סענָאז ןלעטשנַײא .ןרינָאיַארנַײא  .לָאענ

 יָאזנַײא טינ ךָאנ ָאד טָאה עמ, .טנגעג עַײנ א

 ןענעק טעװ עמ יצ טינ ןסייו רימ ןוא טרינ

 דייר ,"סַאג רעד ףיוא ןינּב לוש א ןלעטשפיוא

 ,(י"נ)

 1606 : .טּפאזעג -- ,ןַײא ּפַאז .וורט -- ןּפַאזניײא

 ײלֿפ ַא ךיז ןיא ןעיצנַײרַא .1 .:ת-פגקץסת
 ,םָאוש א יװ רעסַאװ יא .ןגײזנַײרַא .טייקיס

 ןצנַאג םעד רעדיילק יד ןוֿפ סיוא טשטעווק,

 ,"טפַאזעגנַײא ךיז ןיא ןּבָאה ייז סָאװ ןיזנעּב

 ,1900 עשראװ ,טרעּברַאֿפ רעדיילק ,אריפש .ש

 טיצ עמ יװ ,ףוג ןוֿפ המשנ יד סױרַא טיצ,

 טָאה רָאה רעד סָאװ ךלימ ןופ רָאה א סױרַא

 טײג רֶע ןוא ךלימ יד ןוֿפ טּפאזעגנַיײא טינ

 ,בקעי ןיע ,זּביא ץבעי ,"...ןייר סױרַא

 ןּבעל רימש .א/הכ ,ו"מרּת עשרַאװ ,תוכרּב

 טּפַאזעגנַײא טָאה סָאװ דרע רעד ףיוא רעטַײװ

 ,יקסנילכישז לזייר ,"רערט ןוא טולּב רעזדנוא

 .ּביוט ש 'א ךיוא .ןריט עקידנגַײװש

 ןקידעקעמש יװ רעטרעװ יא .גיֿפ .וּב ווזד .2
 טײקמורֿפ ךלימ סעמַאמ רעד טימ יא .למיוּב

 עקידניז המשנ רעד ןיא יא, ,(עא תודימ עטוג)
 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"רעסאװ ןּפָארט יו ןרערט

 ןעיידיא

 ןיא ןעיצנַײרַא .ןרילַאהניא .ןעמעטָאנַײא .9

 םעד 'א .טּפול-דלַאװ עשירפ יד 'א .זַאג א ךיז

 ,זַאג ןקיטפיג

 ענעדײשרַאֿפ ךרוד ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .4

  ןוֿפ ןעיירשעג ךיז ןיא יא .םישוח ,ןענַאגרָא
 ,טֿפַאשדנַאל ןוֿפ טייקנייש יד יא ,עטקינַײּפעג

 סָאד ידכ; .רענייּב יד ןיא טסָארפ םעד 'א

 ,"הרוּתיירבד לסיּב א ךיז ןיא 'א לָאז רעיוא

 .ידַא -- קידװעּפַאזנַײא
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 -נייא ןעק ןיטָאקינ, .'ּבוטש סניּבר ןופי ,וסַײװ

 ןיא טיוהרעטנוא רעד ךרוד ןרעװ טּפַאזעג

  שיורעגיגַָאט רעד, .21101965 ,זמט ,"ליומ

 ןוא רעדיל ,ץרּפ ,"דיירפ טימ טּפאזעגנַיײא טרעוו

 זעּב ןוֿפ תוחיר ךיז ןיא טּפאזעגנַײא , .ןעמעָאּפ

 ןיא טּפַאז . . ., .ּבלַאק עשַאי ,זיי ,"עיצאקא ןוא

 ןגַײװצ ,ןָאמַײס .ש ,"העונּת עדעי ןַײא ךיז

 ,םורַא ןוֿפ ןענעגייאוצ ךיז ,ןריּברַאסּבַא .9

 תודימ (עטכעלש) עטוג יד יא .הֿביֿבס רעד ןופ

 -ער ןוֿפ רעּביפ םעד יא .הֿביֿבס רעַײנ רעד ןוֿפ

 טימ ןיּב ןשידִיי =| ךיא, .המחלמ ןוא עיצולָאװ

 רעדעי ךרוד ןעגנַאגעג / ןרָאי רעטרעדנוה ייז

 ַאצ םעד ךיא ּבָאה טּפאזעגנַײא ןוא / ,ראפעג

 י"רעצ םעד ךיא ּבָאה טּפַאזעגנַײא ןוא / ,ןר

 ןַײא ןעמ טּפַאז זַײװכעלסיּב; .שידי" ,| לא

 רעד ןופ ןכירטש ךעלקרעמאּבמוא ךיז ןיא

 ,1924:1962 ,קיא ,לל ,"טייקשרעדנא רעגיה

 יז ,תויׂשעמ עמורֿפ טלייצרעד ֿבר רעד טָאה;

 עקיטַײצרַאפ ןופ תועינצ יד ךיז ןיא יא ןלָאז

 ,8 א 1965 ,זמט ,גח ,"רעּבַײװ

 .ןעלטימ ענעדײשרַאֿפ ךרוד ןגירקנַײרַא 0
 -ןֿפ, .סטוג"ןואיּבָאה סמענעי םָאװש א יװ יא

 טסָאה וד סָאװ רעמיטכַײר ענעי ןליײטרעדנַאנ

 ַײנ -- םיקוסּפ עטלַאא ,שָאוהי ,יטּפַאזעגנַײא

 ,יטשטַײטרַאֿפ

 -ייא ןוֿפ לייט א סקידנסיורד סעּפע ןכַאמ .1
 ךיד ּפאז ךיא ,רֿבח רעקידנגַײװשע .ךיא םענעג

 .גנוטסעֿפ ,צוס ,ּבעל ןוא ןַײא

 רעד ,םורא געט רָאּפ א ןיאע -- ךיז טימ

 טעװעטיק ,וצ טנקירט ןוא ןַײא ךיז טּפַאז לייא

 .| רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"סיוא עגָאלדָאּפ יד ןעמ

 ןיא ןגיוא ענַײז טימ טּפאזעגנַײא ךיז טָאה רע;

 טָאה ןוא . . . טסירּב ,זדלאה ןטזױלּבטנַא םעד

 -רעהמרַאּב יד' ,רַא ,"טרעגאּב ןוא טרעדנואווַאּב

 ,שינע- .גנ/ .ירעטסעוװש עגיצ

 -נַײא ןעק עמ סָאװ

 .תודימ ע'א ,ןפָאטש ,ןטײקיסילֿפ עיא .ןּפַאז
 ,טייקיד

 סע רעװ .1 .ּבנ נװ .סי ,רעד -- רעּפַאונַײא
 יילרעלּכ ןוֿפ ס'א יד ןענַײז רימ, .ןַײא טּפַאז

 ,מי ,"סרעטעּברַארעּביא ערעייז ןוא ןרוטלוק

 ,1938 ,דוק

 ןפַאזוצנַײא לטימ ,רישכמ ,טַארַאּפַא .2
 טקינײארַאֿפ זומ טֿפול עקיסילפ יד; ,יא-ּביוטש
 א טלַאהטנַא סָאװ 'א ןלעיצעפס א טימ ןרעוו

 מַאּב גיז רעד ,יקצענעמַאק .י ,"ףָאטשנלױק ךס
 -ַאּב יא רעשימיכ רעד, .1932 צװקסָאמ .רעּפעינד

 .ּב .ּב ,"ףָאטשרעסַאװ ןשירָאלכ םענוֿפ טציש

 .1941 ץעװקסָאמ ,כיז נצישַאּב וצ יװ סיײװ ,םַארט

 -ֿפאזעגי- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטֿפַאזנַײא
 ךיז לָאז סע) טפַאז ןיא ןגײלנַײרַא .1 .טקיט

 לָאזס ,לכאמ א 'א ,טֿפַאז םעד טימ ןעיצנַא

 עג ןיא טַײצ א ןטלַאה .2 .טמעטַאּב ןרעוו
 .סורַא ןּבײהנָא לַאזס זַא ,ןעגנוגנידַאּב עסיוו

 .ךיז טימ ךיוא .תוריּפ 'א .טפַאז ןּבעג

 ,תנו-

 :פקֿפ (ץעז-- :ךיױא) } ,רעד -- ץיאונַײא

 ,טלעטשעגנַײרַא טרעװ סָאװ סָאד .1 ,לצעז-
 סָאד .2 .םָארק ןוֿפ רעטצנעֿפ ןיא יא רעַײנ רעד

 ןעלדוזנַײא

 -למ א וצ טיינעגוצ ,טיינעגנַײרַא טרעװ סָאװ

 ןא; .עצײלּפ רעקניל רעד ןיא 'א ןַא .שוּב

 ןָא; 18 ו| 1963 ,רַאֿפ ,"קיטסאלע-ןָארקעד ןוֿפ

 טעװ טסיטַאּב ןופ ךעלצעזנַײא ןוא סעקטסעג

 -ץגסיוא .98 .חיזירפ ,סוממ ,". . . וצ ןייגסיוא
 א ןיא ןַײרַא טיײנ עמ סָאװ לייט ענעטפַאה

 לטסעוו ןיא טיינעגנַײא ןוז םעד טָאה יז, ,לכיצ
 ןָאטסיױא טעװ רע זַא ןוא ןלאירעּפמיא ףניפ

 ןגײלנַײרַא םשה-עמל רע לָאז ,שעװ גָאטַײרֿפ

 ילעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"'א ןטימ לכיצ םעניא

 .רעד

 ןשרעּבַײװ ןגעװ לװֿפ .טסירּב עשלַאֿפ 4
 ןַא יא ןא :ץעז ַײרד ןּבָאה רעּבַײװ, :טעלַאוט

 +-| ץַאזפיוא ןוא ןלפאנק עכיוה =| ץַאזּפָא
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 -עגנַײרַא ,ןָאטעגנַײרַא טרעװ סָאװ סָאד .9

 ...ןוהושט םעד, .לגדא ןסָאגעגנַײרַא ,ןטָאש

 טינ ,ןסיגוצסיוא ףיוא ןעמענ ףּכיּת ןעמ ןעק

 "נַאג רעד ןצלעמשעצ ךיז טצוו'ס זיּב קידנטרַאװ

 סָאװ ,ןימורפ .ל ,זּביא ינרַאכַאס .נ ,"'א רעצ
 :רַאכ ,עקנַארגַאװ ַא ...ןגעװ ןסיװ ןעמ ףרַאד

 ,1932 ווָאק

 ןַא ַײּב סױרָאֿפ ןיא טיג עמ סָאװ טלעג .0
 ןוא יא ןסיורג ַא ןּבעגעג ןּבָאה רימ , .ךַאמּפָא

 -לעטשנַײא .צעּפס .יןּבַאה הטרח טינ ןעק עמ
 סָאװ סָאד .{ .ליּפש א ןוֿפ ןָאק ןיא טלעג
 ןיא ,למער א ןיא ,גנוסַאֿפ א ןיא ןַײרַא טמוק

 ןוא למער א ןֿפױק .יא רערעַײט רעד .דנאּב א

 ןעמוקעגוצ זיא קרעװ םוצ, .'א םעד ןטַײּב

 .י"א ,8 .(י"נ) דייר ,ײרעּבעגסױרַא ןוֿפ יא ןַא

 -ַארגָאּפָאט ןוא גנוטסעמדנַאל רַאפ טנעמורטסניא

 | ,תירֿבע ןיא האולמ .עיפ

 רעשיצַאנ = ָאד נאמ ַא ק"א ,עּפו ר ג"א

 יד טריֿפעגכרוד טָאה סָאװ לײטּפָא ןַא רַאֿפ יט

 עפורג"א יד .ידנַאלטסָא ןיא סעיצקַא-טָארסיױא

 -רעדנָאז ןוא ָאדנַאמָאק-יא ןוֿפ ןענַאטשַאּב זיא

 ןסייהעג ךיוא טָאה ָאדנַאמָאק-יא יד .ָאדנַאמָאק

 .2 עפורג-יא

 ןייא ןופ טײטשַאּב סָאװ .ידַא -- קיצַאזניײא
 .סרעפטנע עיא .ץַאז

 דנַײא .טקַאזעג'- ,ןַײא קַאז .ורט -- ןקַאזניײא
 ןּבָאה ןדִיי רעּבָאט .קעז ןיא ןקַאּפנַײא ,ןטיש

 -סיוא ןלענש ןוֿפ ןֿפוא םעד רַאפ טּפַאכעג ךיז

 'א ,ןקיניײרסיױא ייז לענש ,תואוֿבּת יד ןשערד

 ,ןטעמרַאפ ,ןרעפלַאה השנמ ,"ןֿפױקרַאֿפ ןוא

 ,124 'ז ,2

 ,236 ,+- ןעזַארַאזסױא ווזד -- ןעוַארַאונײא

 .ורט ןזעלװַאז . . . ,ןעלועז . . .ן -- ןעלֿפונַײא
 .ןקיטסימנַײא .י"א ,דָאּפ .טלֿבזעג- ,ןַײא לֿבז

 | | ,רעדלעפ יד יא

 "עג-- ,ןַײא עװער- .ורט -- ןשװערּפוװניײא
 .ןענרעלנַײא קרַאטש .ןרזחנַײא .לס .טעװערּבוז

 ,(עיצקעל) קָארוא םעד יא

 ,טלדוזעג-* ,ןַײא לד  .װרט -- ןעלדוזניײא
 ,ןקידורּבנַײא .ןרימשנַײא .ןז .6//2 : 5346160

 עטוג ןַײז ןכאמ ןייר לָאז ןוא , .ןעקשטַאּפנַײא

 ןיא טלדוזעגנַײא רעִירפ טָאה רע סָאװ ילּכ

 ,רע- .ב/ו ,2טל ,"טיוק



 . ןגױזנַײא

 :ךיוא) ןגיוזעג'- ,ןַײא גיוז .וורט --- ןגיוזניַײא

 ןדיישרעטנוא טימ) ןגייז-- :99 .(טגיוזעגי--
 רעדָא טייקיסילֿפ א ןעי:צנַײרַא .1 ,( 33 ןיא
 ךעלגעוװַאּב-גנירג זיא סָאװ ףָאטש ןימ רעדנא ןַא

 ,(ןגייז ןיא טנַאמרעד סָאװ סעצָארּפ א טימ)

 טימ טסורּב רעד ןופ ךלימ 'א .13 ,ןּפַאזנַײא

 .רעטייא יא .טנעמורטסניא ןַא טימ ,ןּפיל יד

 -קעמ טימ טניט םענעסָאגעגסױא יא .ּביױטש יא

 -צרָאװ יד ...טֿפערטַאּב רעסַאװ סָאװ, .ריּפַאּפ

 ינַאלֿפּפ סָאד ,"ןדָאּב ןוֿפ ןַײא סע ןגיוז ןעל
 ...סקיוועג סָאד טלָאװא ,1899 עשרַאװ ,ןעּבעלנעצ

 ןוֿפ ןגיוזוצנַײא תלֹוכיּב ןעװעג טינ רעמ ןיוש

 גרעּבכָאה .ד ,ײןעגנוזָאלעצ עקיטיינ יד דרע רעד

 ,1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא ,זּביא
 ןגיוז רעדניק עגנוי יד, .ןעמעטָאנַײא ,2 57 יז

 גָאט ןצנַאג א ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןַײא ךיז ןיא
 ,הלּכׂשהיציֿפמ הרֿבח ,"טֿפול עטמסרַאֿפ א

 װזד ,2 .1914 ענליװ ,...רעטרעװ רָאפ ַא
 ךעלטיא יא םאזגנַאל, .תוחיר יא .43 ,ןּפאזנַײא

 .ומעּב ,ײדליּב סעטלָאמעג
 -רעּביא ןַא ,ליֿפעג א ךיז ןיא ןעמעננַײרַא 4

 -קיװטנַא רעקיטסַײג רַאֿפ לַאירעטַאמ ,גנוּבעל
 סרעטומ רעד טימ יא .6-5 ּבּב ,ןּפַאזנַײא .גנול

 וצ טפַאשּביל) טייקכעלשטנעמ ךלימ (סעמַאמ)

 'א ןלָאז ןשטנעמ , .(וזַאא תודימ ענייש ,ןדִלי

 ןופ ןטנעמעלע} םינימ ענעי וצ עּביל יד

 ,"ןושל ןדמערֿפ םעד ןיא ןסערגָארּפ ןכעלשטנעמ

 רַאפ . . . טדערעג זיא סָאד, ,1912 י"נ ,וצ טישז

 ןיא ןיוש טָאה סָאװ ןשטנעמ םענעסקַאװרעד א

 עטֿפױטיג סָאד ,"טייקשידַיי סָאד ןגיוזעגנַײא ךיז
 ןגָאמרַאֿפ רימ שטָאכ, .1894 גרעּבמעל ,ליגנוי
 ןַײמ טרָאד טָאה'ס ,ןגייא ןייק טשינ דנַאל ןייק

 ּבָאה'כ -- ,טילּבעג טשינ דלעפ ןַײמ יװ ךַארּפש

 ,ךיּפַאל .ּב ,"ןגיוזעגנַײא ףיט יז ןעמַאמ ןַײמ ןופ

 םיכירכּת ןיא םוא ךיא ןַאּפש טכַאנַײּב , .סנכייצ
 ןַײמ ןוֿפ קערש יד ןַײא גיוז ןוא עסַײװ ןיא

 יעדַאלַאּב' ,גח ,?עֿפָארטסַאטַאק סקלָאפ|

 ןיא ןעמעננַײרַא םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא .ס

 -עג טינ ןדִיי םעד} םיא ןּבָאה רעקלעפ יד; .ךיז

 ,15 'ז ,1919 י"נ ,א טישז ,"ךיז ןיא יא טלָאװ

 ןגיוזעגנַײא . . .טָאה לקָאניּב רערעװש רעד, |

 ,ןידיל .לװ ,זּביא ןַאמדירֿפ .י ,"םיור םעד ךיז ןיא
 ,1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש

 יד טימ ךיז יא .וֿפד + -- ךיז ןגיױונַײא
 וצ ךעלנע .טסורּב סרעטומ רעד ןיא ךעלעּפיל

 "נַײרַא .ךיז ןסענַײא :ךיוא .(+-) ךיז ןּפַאזנַײא

 ןוא עקװַאיּפ א יװ ךיז יא .סעּפע ןיא ךיז ןָאט

 'א .ןייצ יד טימ ךיז 'א .טולּב סמענעי ןּפַאצ

 ,יורפ רענייש רעד ןיא ןגיוא יד טימ ךיז

 -ןַײא ךיז רעלַײמ רעטנזיוט טימ טָאה םהרֿבַא;

 .השמ ,שַא ,"טייקטסואוַאּבמוא רעד ןיא ןגיוזעג

 ןיא ןגיוא ענעקַארשעצ טימ ןגיוזעגנַײא ךיז,

 ,ןענערּב ןקירּב ,עירול .1 ,"גָאטרַאפ ןעיולּב

 ןצ ךיז ןּבָאה תוחיר רענליװ, ,1929 ווָאקרַאכ

 -עגנַײא ,רענייּב יד ןיא ןסעגעגנַײא םיא ףיט

 ןיא רעּבַײרש ידוי ,נש ,"טולּב םעניא ךיז ןגיוז |

 ןיא ןַײא ךיז טגיוז הנֿבל, .דנַאּברַאֿפ 'יװָאס
 .גנ/ .גנוטסעֿפ ,צוס ,"לגיצ ןיא ,טנעװ

 ,שינע- .ץכעי-

 טגיוז סע רעװ 4 סי ,רעד -- רעגיוונַײא

1198 

 -נַײא עשירעפסָאמטַא ןוֿפ יא רעד זיא ׁשַא; .ןַײא

 "ענ ,2 ....ןצנעדנעטיטנורג ,ןיקוויר .ּב ,ײןסולֿפ
 ןקינײר .ּביוטש ןַײא טגיוז סָאװ טַארַאּפַא .לֶא
 .יירע- .יא ןַא טימ הריד יד

 -נַײא ןעק סָאװ .לָאענ .ידַא -- שירעגיוונַײא
 ינַײֿפ ַא טימ .ןגיוזוצנַײא עֿבט יד טָאה .,ןגיוז

 | .המשנ רעיא ,רעקיליֿפ

 ,טמיוזעג-- ,ןַײא םיוז .ורט -- ןעמיװנַײא
 ,גנַאהרַאֿפ ַא יא .םיוז א ןכַאמ ןקידנערַאֿפ .1
 יא .סעיניל טימ ןעמענמורַא .2 .ןגערּב יד יא
 ,ץכע- .גנו- .למער ץרַאװש א ןיא דליּב ַא

 | ,שינע-

 יָארּפ .וּוא ,לָאענ .ןע- ,יד -- גנונעמיוונַײא

 | ,ןעמיוז ןצירּפשנַײא ןוֿפ סעצ

 .קילײטנעמָאזנייא +- -- קילייטנעמיוזנייא
 ןכַאמ צעפס .ןרעַײזנַײא + -- ןרעיווװנַײא

 .קורדנַײא 'רערעיוש א ןעמוקַאּב ךיז לָאז סע
 למינּפ ריא טרעױזעגנַײא ױזַא ןילַא טָאה יז,

 ."ןָאט טינ לכיימש ןייק וליפַא טציא ןעק יז זַא
 | .ךיז טימ

 ;ךיוא) טֿפױזעג- ,ןַײא ףיוז .וורט -- ןֿפיונַײא

 .ןֿפנַארּב שַאלֿפ א יא .ךס ַא ןֿפױז .(ןפיוזעגי-

 טריטסיסקע סָאװ ,1 .יזַא -- קידרעמוזנייא
 ןטקעזניא ע'א .רעמוז ןייא רָאנ (טּבעל)
 ןַא .רעמוז ןייא ןוֿפ ךשמּב רָאנ זיא סָאװ .2
 .עשטַאד ףיוא ןעגנערּברַאפ יא

 ןּפוז .1 .טּפוזעגי- ,ןַײא ּפוז .וורט ---ןּפוזנײא
 ,טשרָאּב רעלעט ייוװצ 'א ,ןּפוזנַײרַא .ךס א

 ערָאק יד , .טײקיסילֿפ ַא ךיז ןיא ןעוצנַײרַא .2
 ףרַאד ,רעסַאװ ךיז ןיא ןַײא ןּפוז לעֿפ יד ןוא

 יטנַאה ,ךַאלואװ ,"ןסיגרעד טֿפָא ּבורג יד ןעמ

 רַארגַארטעּפ ,טעּברַאסױא רעדעל רַאֿפ לכיּב

2, 

 .טלגיזעג-- ,ןַײא לג" .װרט -- ןעלגיזנַײא
 .ןעלגיזרַאֿפ .ןענעמתחנַײא .ןעלּפמעטשנַײא .1 |

 טינ זיא ׂשע, .ןטנעמוקָאד יד ,ןריּפַאּפ יד 'א

 ,םרופ ןַײד ןןלןגיז ןַײא ןיא . . . ןכַײלג ןַײד זַא
 ה"ר רוזחמ ,"טייהגולק טימ לופ זיא אד רד

 ןעמעננַײרַא .2 .ב/ועק ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו
 עלַא ןופ טָאטש יד 'א .גנולגנירמורא ןַא ןיא

 עג טירט עריא, .סױרַא טינ ,ןַײרַא טינ ,ןטַײז
 -נַײא יװ ןוא קנַאלש זיא רוגיֿפ ריא ,ןטסָאמ
 "עג יד' ,רַא ,"קנַאדעג ןַײמ יז טָאה טלגיזעג

 ןקילּב ערעדנַאפ -- ךיז טימ .יעּביל עטכוז

 ,"קיּבייא ףיוא טלגיזעגנַײא רימ ןיא ךיז ןּבָאה

 .שינע- .גנו- .טירט עטנערּבעג ,געס

 ,טלדיזעג-- ,ןַײא לדי .ורט -- ןעלדיזנַײא
 ןצעזַאּב ,ןרעדנַאװנַײא ,ןרירגימיא .רנ .משטד

 טימ .טנגעג רעַײנ ַא ןיא ,דנַאל ַײנ ַא ןיא ךיז

 רעד ַײּב קירעדינ 'א ךיוא ךיז רימָאל, -- ךיז
 .א"כשּת חסּפ ,קיא ,ןַאמרעסַאװ .ל ,"לעווש

 ,גנו-

 .רנ .משטז .1 ,סי) ,רעד -- רעלדיזנַײא
 סע רעװ .כרַא .2 .טסינָאלָאק ,טנַארגימיא
 ןלרעלדיזנַײא} .טרָא טסיװ א ןיא ןיילַא טּבעל
 'הֿברעּב רערעּככ טשטַײטרַאֿפ חט .קינלעטסוּפ

 רד ןיא רלדיזנַײא ןייא זא, :(6 ,זי ,הימרי)
 ןַא .ן". . . קסירַאמַאט א יװ, :יּת} "אַײנטׂשואװ

 טייקיטַײזנײא

 ,"...ןגיױצעגֿפױא רעּב ןגנוי א ךיז טָאה יא

 רעמורפ א רעייז, ,1858 עשרַאװ ,תרגא רדסמ

 .1 זאט ,1862 ,מק ,"'א רעד רעטעּפ טסירק

 -עג'-- ,ןדָאזעגי- ,ןִייא דיז .וורט -- ןדיזנַײא
 לייט ַא זַא ױזַא) ןכָאקנַײא .(טדיזעג--) ןסטָאז
 ןדיז זאל, .סטכעקעג א יא ,(ןכָאקסיוא ךיז לָאז
 זָאל ...טרעװ ןטָאזיג ןַײא שילש ןייא זיּב

 ןּב אֿפור השמ ,"...ןדיז ןַײא שילש ןייא -
 -ןרי ,..שטירזעמ ק"קמ ףלָאװ ןימינּב שודקה

 זוזיד ךָאק, .ז"לּת ףרָאדסרעמליװ ,השמ תש

 לואוו ,ךילימ אוק סָאמ ןייא ןיא דחי ןסָאד טָאו
 ,"ןידיז ןייא טפלעה איד זע זָאל ,טקעדיג וצ |

 .א/אכ ,וו רוס |

 .וֿפד + .(ן) רע  ,סָאד -- ץיכעריונַײא

 -ַאּבע .סטכעקעג ַא ןיא ערעטיש סָאד :ךיוא ,1
 -קורּב ָאליק עּבלַאה ַא סיוא ןעמ טירּב רעדנוז
 טיג עמ ןוא ץלַאז טימ רעסַאװ ןיא סעקלעס

 עשידִיי ,ןַארֿפַאש .ּב ,"קינָאה לֿפעל א יא םוצ וצ -

 "נַײא .דפ ,ץכעשודעג .2 .1930 עשרַאװ ,ךוק

 .ךָאק

 ,(סָאד) יד ן...געוויז ...} -- טייקידנוויזנייא
 ןיא טסייה 'סָאמַאג', .עימַאגָאנָאֿפ - .לָאענ .ןיו

 ,'גוויז' רָאנ ,'ּבַײװ' טינ ןוא ייורפ' טינ שיכירג

 ,"'א שטַײט ךעלטרעװ ןכּב זיא עימַאגָאנָאמ
 ,8 ,1938 ,ַאֿפִיי ,קז

 װזד ,ןגיוזעג-- ,ןַײא גייז .חרט -- ןֿפייזניײא

 ,ךיז ןיא ןעמעננַײרַא צעּפס ,(+-) ןגיוזנַיײא
 רעד ןוֿפ ןדִיי וצ האנׂש ךיז ןיא יא .ךיז ןיא יא

 ןיא יא .יטסורּב' סחלג ןופ ןוא טסורּב סעמַאמ

 ;ךיוא .קילּב סמענעי ךיז ןיא 'א .ךַארּפש ַא ךיז
 סָאד 'א .ןגייזנָא ךרוד ןליטשנַײא ,ןקיאורנַײא
 ןוא ךעלעגייא יד טכַאמרַאֿפ סע זיּב) דניק
 .לגיוו ןיא ןגײלנַײרַא סע ןוא (ןַײא טֿפָאלש

 ,טַײז ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .1 .ידַא -- קיטַײזניײא
 ,ףרַאש עיא .עּביל עיא .ןעלקניװ עיא .דצ ןייא ןוֿפ
 טכַארטַאּב טרעװ סָאװ .2 .רעסעמ רעיא ךיוא
 עיא .טקנוּפדנַאטש ןסיװעג ןייא ןוֿפ (טצַאשעג)
 -ייטשיןּבעל רעטמירקעגרעּביא יא .גנודליּבסיוא
 -סיוא רעשיזיפ רעשיצַאנ רעד זיא ַײּברעד, .רעג
 סרעלטיה ,װמ ,"'א ןרָאװעג טצַאשעג טינ עז
 -רַאֿפ) טימ טלַאה סָאװ .8 ,146 יז ןרָאסעֿפַארּפ
 רעיא .תונעט עיא .שיאײטרַאּפ .דצ ןייא (טקידייט

 עדעיא .גנורעלקרעד ,גנולעטש עיא .רעטכיר |
 ןעּביז ,דמא ,ייא ליֿפ וצ זיא ךַײא .ןופ עײטרַאּפ
 םזילַאמרָאֿפ רעד, .1873 ענליוװ ,ןעכדיימ טסניד
 ...גנוטכיד ...ןריזינָאיצולָאװער וצ ןעמוקעג זיא
 םערטסקע יוזַא רע זיא רַאפרעד .קיטירק ןוא
 . א! רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"'א .ןוא

 דימלּת, .טַײז ןייא ןיא טדנעװעג זיא סָאװ .4
 ןופ תושר טמענ דימלּת רעד זַא -- וברמ רטֿפנה

 -רעּביא ףֹּכיּת טינ ךיז רע לָאז . . . ןיּבר ןַײז
 ,ריט רעד וצ ןייג ןוא םינּפ םעד טימ ןרעק
 .י .א ,"ןײגקעװַא 'א םיא ןוֿפ לָאז רע רָאנ
 .ט"סרּת גרעּבמעל ,וו םיטוקיל ,גנילרעּפש

 ,טפַאשנגײא .ן  ,(סָאד) יד -- טיײקיטַײזניײא
 ןופ ַײרפ .קיטַײזנײא ןַײז ןופ לַאֿפ-טרּפ ,ֿבצמ -

 יד, ,'א ןַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא .'א ןוֿפ ןדַײל .יא

 ןּבָאה רוטַארעטיל עשיאערּבעה יד ןוא עשידִיי

 .טײצ וצ טַײצ ןופ ,מי ,""'א עסיװעג א ךיז



 קידלטַײזניא

 טימ רעלטסניק א טָאה ױזַא יו, ,1927 ענוװָאק

 -רַאפ ןזַאל טנָאקעג ךיז . . . קילּב . . .ןֿפרַאש ַא

 ייטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ן'א עכלעזַא ןוֿפ ןריפ

 1 .רעק

 (טימ זיא) טָאה סָאװ .ידַא -- קידלטיײזניײא
 ,202 ,אאו לּבוי ,"תוחול עיא, .טַײז ןייא

 . .ןעמיוזנַײא + -- ןעמייוניײא

 װזד .הּוא ,לָאענ .ּבנ צמ .סָאד -- ןייוניײא
 - ,טייקנַײזניײיא

 .(זעעװעג'- ;בנ ּפמיא ,ציא .וטוא -- ןַיײזנַײא
 ַא טרָא ןַא ףיוא (ךיז ןטלַאהנַײא) ןּבַײלּברַאֿפ

 -עק טינ טימ ךעלנייוועג .טַײצ ערעגנעל |

 יד רעּביא ּבוטש ןיא יא ןענעק טינ ןענ

 טינ טרָא ןַא ףיוא יז ןעק ריא רעּביא ,, .ןדלַאװג

 ןיא סָאװ ,ליומ ריא טימ, .עקשיפ ,סוממ ,ייא

 םעדייא ןא טעװ ריא ַײּב ,ךעּפ ןוא לבעװש לוֿפ

 ,1890 ענליוו ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"!'א

 יא טשינ רעּבָא ןיז| ןָאק ,עסואימ ןייק טשינ,
 ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפַא ,ךאלמ .ל ,"טרָא ןא ףיוא

 -נייא .לָאענ .ז ,(סָאד) יד -- טייקנַײזוגיײא
 ,רע טינ טמענרַאֿפ יא ןַײמ רָאג ןוא , .טײקמַאז
 ,סקידלַאװ ,צוס ,"רענייק רשֿפא ןוא ;וד טינ
0, 

 ,טײזעגי- ןַײא יײז .װרט -- ןעייזנַײא
 ,ןַײא טינ טייז עמ זַא; .ץייוו יא .ןעיײזרַאֿפ ,1 |

 וטׂשייה ,טינ ׂשוטׂשוט, .װש ,"סיוא טינ טסקַאװ
 טהיז ןַײא האוֿבּת רעד םדָא"ןּב ןייא איו ךַײלג
 ןעייז .2 .ב/ומ ,ןויע ,"טינ איז טאַײנש גוא
 -נטיהעגּפָא ןוא גנוגנערטשנָא רערעדנוזַאּב טימ
 ןַא ןיא טַאמילק ןייא ןוֿפ ןסקיװעג יא .טייק

 ,ןופצ ןפיוא ןסקיוװעג עקידמורד יא .ןרעדנַא =

 -נרעק) יא .ןצנַאלֿפנַײא ,ןעלצרָאװנַײא .גיֿפ .3
 הקדצ יא ןוֿפ גנונױלַאּב יד, .האנׂש (ןוֿפ ךעלד-

 218 ,אינּת ,"תמא ןוֿפ הדימ יד זיא

 שינע- .ץכע- .גנוא- .ײזנַײא

 :ךיוא .טַײזעג-- ,ןַײא ַײז .װרט -- ןעַײזנַײא
 ,לּפיז ,רעַײז א ךרוד ןסיגנַײרַא .1 - .טעילזעג =
 -ןַײרַא .2 .גורק ןיא לפעשקלעמ ןוֿפ ךלימ יא
 ןיא ןַײװ יא .קידװעגרָאז ,ךעלעמַאּפ ,ללכּב ןסיג
 .ץכע  .רעזעלג עלָאמש יד

 .טרעַײזעג-- ,ןַײא רע" .װרט -- - ןרעַײזנַײא
 ןוא ןֿפוא ןטמיטשַאּב ַא ףיוא ןטיירגוצ .1

 'אּב לָאז סע ,ןצריװעג ןוא סרעַײז ןּבעגנַײרַא

 ןענעק סע לָאז עמ ןוא םעט ןרעױז ַא ןעמוק
 זיא וזַאק .טיורק יא .טַײצ ערעגנעל א ןטלַאה

 טהיז שאד . . .טיורק רַאיוז אַײּב (ןיד) רד רךָא

 ,ןראַײז ןַײא זע לָאז ןמ ןיגעװ טסעד ןוֿפ ןמ

 ןעיור =} יאור טיורק רַאיוז טסע ןמ ןעװ וזַא

 הכרּב) איד ןמ טכַאמ ,טורּב רדנוז טכָאקיג רדוא

 ,תוליּפּת רודיס ,שפע ,"(המדאה ירּפ ארוּב

 -רעגוא ןעיור} יעור רבא; .ב/עק ,ח"קּת טשמַאו

 ןַײא ןוֿפ רָאנ ׂשד טהעז רֿפ ןעמ ׂשאװ שיק
 ,"לּכהש טייה רעור ןעמ טכַאמ ןגעװ ןרַײז

 ,19 ּבײהנָא ?װעקלָאשז} ּב"ח ךורע ןחלש רֿפס

 ןַײא טרעַײז עמ ,שיפ טכָאק עמ, .א/ו ,ןה"י

 ,שַאּב ,"לדורטש ײלרעלַא טקַאּב עמ ,שטשרַאּב

 טרָאּפשראפ) טינ ןעמ ףרַאד םיא* .םֹּת לפמיג

 ייוז א אלימּב זיא רע = ןרעַײז(וצ)נַײא (ןעמ

 ."?'א ייז טסליװ ?רעכיּב

 .דפ .ן- ,סָאד -- סרעַײונײא

 .חרט -- ןֿפײזנַײא
 ,ןלָאג ןרַאֿפ דרָאּב יד יא .ףייז טימ ןּבַײרנַײא ,1 |

 רעצנַאג א ףיוא עײלַאּב ןיא ןזָאל ןוא שעװ יא

 יד -- טכיזנַײא
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 .רענעזַאלּבעגנָא ןא ,רענעדירפוצמוא ןַא ,רערע

 ,רעיוז ןרעװ ךיז ןופ לָאז סע ןלעטשקעװַא .2

 ףרָאד האיצמ אזא, .עקשידַאל ַא ןיא ךלימ 'א
 א ןּבעגוצ ןוא ןצלַאזוצ .9 .לװֿפ ,ייא ןעמ
 ַאנ ,ןריֿפנַײרַא ,4 .טַאלַאס יא .סרעַײז לסיּב
 למעדייא סָאד 'א .טֿפעשעג טכעלש א ןעיַאר
 'ַאּב (קיסַאּפש) .9 .טסעק ןופ ּפָארַא זיא סָאװ
 "נא ןַא ףיוא ,רעטעּפש ףיוא ןגײלקעװַא ,ןטלַאה

 יד טינ רימ וטסַײל סָאװרַאֿפ , .טייהנגעלעג רעד
 .גנ17 .ךיז טימ

 ,שינ-

 "נַײא ןימ רעדעי
 .םעט ןרעיוז א טימ רעדָא זַײּפש עטרעַײזעג
 - ."'א לסיּב א טימ ּפָא ןעמ טמוק רעמוז,

 ,טפייזעג-- ,ןַײא ףייז

 ןַײרַא רעסעּב ןלָאז ייז סעקעוושט 'א .טכַאנ

 ,לדָאנקַאּפ יד 'א .עװטַארד יד יא .ןליוז יד ןיא

 -סיוא קרַאטש םיא = עד ר ַא מ ַא ןצעמע 'א*
 -רעּביא ,ןדערנַײא = חומ םעד יא* .ןעלדיז
 (ןיא) טימ ןרימשרַאֿפ ,ןרימשנַײא .2 .ןדער

 םַַײּב יא סע טסעװ ,דמעה סָאד סיוא וט, ,ףייז

 ."ךיז ןלָאג

 ,טפעשעג שירעלדניװש א ןיא ןעיצנַײרַא .9
 ,רחסמ ַא ,ןינע ןַא טימ ּפָאק םעד ןעיירדרַאֿפ

 -ֿבה עשלַאפ ,סנגיל ךרוד) ןצעמע ןרַאנגַײרַא

 טינ זיא סָאװ סעּפע ןָאט וצ (ךעלדיירד ,תוחט

 יד ןוֿפ דליּב סָאד זיא ןעמונעג,,} .ןשטנואוועג

 םלוע רעסיורג ַא טמוק סע ןעװ .סרעריזירֿפ
 "מוא יד זַא ארומ טָאה רע ןוא ,ןריזַאר ךיז

 ,ןטײװצ א וצ קעװא ןלעװ . . . עקידלודעג

 ,ןַײא ייז טפייז ןוא קעװַא עלא םדוק רע טצעז

 ןטרַאװ ןוא ןציז ךעּבענ ןיוש ןזומ ענעי --
 ינואװ ,עי ,"הרירּב רעדנַא ןייק קידנּבָאה טינ
 טוג ןצעמע ןּפ"רּת עשראוו ,. . . רצוא-רעד

 ,טעּברַא ןַא ןטימ ןיא רַאנ א יװ םיא ןזָאל = יא

 רחסמ ,טעּברַא ןַא ןּבײהנָא ללכּב .4 .ןינע ןַא
 ,טפעשעג ַא יא .לגדא

 .וַאטסירּפ םעד 'א .דחֹוש ,רַאּבַאכ ןּבעג .9
 רעטכעלש ןוא רערעװש א ףיוא ןעמיטשַאּב .0
 (שזעװענָאּפ ןוא לװַאש ָאטעג ןיא) טעּברַא

 ,2 ןט ,חלֿפ ,מולּב

 ,שינע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 ,םענַאּב .ןעזנַײא .משטד .ןי

 ןעגנערּב סע טעװ יא ןַײז טיול ,קילּבנַײרַא

 ׂשד טאה טינ טכיז ןייא איד רעװ ינוא, .חװר

 ןעק ןיטלעג רֿפ ץטוג רדנא ןישנעמ םעד טָאג -
 רטכער ןייא טזיא גנודיילק 'נוא ןיסע ׂשלַא

 ,ט"צת גרוּבמוה ,םינינפה רחבמ רפס ,"ראנ

 ,ןכַאמ טנעמַאלגער א ןגעמ ןיילַא ךיז , .ב/טל

 "א ,32 אפ ,1865 ,מק ,זרא ,"'א רעייז ךָאנ

 טגָאמרַאפ וצרעד,, .קרַאטש-קיטנעק -- קראטש

 רע זַא ,רָאמוה ןקראטש-ס'א ליֿפ וצ ינודקומ

 דוֿבּכל ּבזילֿבוי ,"םזימָאק םעד ןעזנַײא טינ לָאז

 .ידַא -- קי - .ינודקומ .א ירד

 ,טרעכיזעג-- ,ןַײא רע- .װרט -- ןרעכיזנַײא
 'א .ןרעכיזרַאפ .רעכיז ןַײז לָאז סע ןכַאמ .1
 ןעמעננָא .2 ,עסַאקרעַײֿפ א ןיא דייֿבתּכ םעד

 ּבליזנייא

 ,'יירעשטניל' ,ַאּפָא ,"טייק -
 'א יד, .ןדער ןוֿפ טײקטקַאהעגּפָא ,טייקצרוק |

 ,"ןוגינ ןטייװצ א רָאכ-

 ענַײז טימ יא טגעלֿפ סחנּפ 'ר ןעוו; 7 שו 1965 |

 ןיא רעד צעּפס-

 ןַײא קיד -- ןקידניזנַײא

 .א ,"טֿפַאשּביל טקידניזעגנַיײא ,טלצ

 ןעקניזנַײא

 ,ליװ עמ יװ טקנוּפ ןַײז רעכיז לָאז סע ןעלטימ

 א ךרוד השורי רעד ןוֿפ גנולייטעצ יד יא

 וקעסַא ךיז -- ךיז טימ .האווצ רעכעלטקניּפ

 ךיז 'א .גנורעכיזרַאֿפ ַא ןעמענסױרַא ,ןריר
 | ,2נו- .תוֿבנג ,רעַײֿפ ןגעק

 .ףַארטנייא .ן" ,?יד --
 .ףַארט ןייא רָאנ טגָאמרַאֿפ

 סָאװ טרָאװ ַא
 ןַא .ידא -- קיד |

 יז; .ןצעגנודנע ןָא רעטרעוו טימ ךַארּפש ץעיא

 טייטשראפ עמ סָאװ םיוק ,רעטרעװ ע'יא טדער

 לגייפ ןוֿפ רענעט עא, .26 ןאמ ,1866 ,מק ,ייז

 -ליטש יד טכַאמעג רעטלֹוּב ךָאנ ןּבָאה תויח ןוא
 :ךיוא -- םייקיד

 ,ןלַאֿפעגֿפױא דלַאּב םיא זיא דנַײרֿפ ןַײמ ןופ

 ,רַאדנעלַאק סקלָאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב םשרג ידער

 | .א"ערּת גרעּבמעל

 יליזעגי- ,ןַײא רע" .װרט -- ןרעּבליזנַײא
 יליז טימ ןעיצרעּביא ןיד רָאג ,זַײװליײט .טרעּב -

 רָאיַאק ןוֿפ טיש יינש רעד; .רעטכַײל יד יא .רעּב
 ןוא דיל ,נַאמ ,"ןסַאג יד ןַײא טרעּבליז ןוא
 יי ,831-  .עדַאלַאּב

 .ןעגנוזעג-- ,ןַײא גניז .װרט -- ןענניזנַײא
 .ןעגניז וצ ןרידוטשנַײא ,ןענרעלנַײא טוג 1
 ןטימ ןעגגיזוצנַײא ןָא טּבייה, .ןוגינ םעַײנ ַא יא

 ,זמט ,רזש ןמלז

 טימ ןעגניזטימ לזייר-הוח טגעלֿפ ,םיררושמ
 ,25 אוו 1959 ,רענַאקירעמַא ,דלעֿפנײש .א ,,יייז -

 ןפיױא ןזַא) ,עדנַאמָאק ןוֿפ ןשטנעמ יד טימ יא,

 ,ןַאלּפַאק .י ,ײשרַאמ א ןַײז לָאז רעגַאל םוצ געוװ

 .געװמוא ןוא ךַאילש

 ןעגניז רימ, .גנַאזעג ןיא ןעלדנַאװרַאפ .2

 ,ןרעֿפעלשנַײא .9 .ולַא ,"ןַײא עלַא ןרַאֿפעג יד
 ,(ןגָאזוצ ,דייר עשלַאפ טימ ךיוא) ןרעֿפעלשרַאֿפ -

 ןוא ,טֿפָאלש ריא, .,ןֿפָאלש םוצ דניק סָאד יא -

 ךַײא ןגָאז ייז ,ןַײא ךַײא ןעגניז ןעכַײר יד ייז

 ,שטניװ ,"טיוט ןכָאנ ףיוא תועבגו םירה וצ

 טימ ךיוא .1910 יטקָא ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד |

 ,(עא ןוגינ ,עידָאלעמ) דיל א ןיא ךיז יא -- ךיז |

 --רע- .שינע- .ץכע- .גנו- .גניזנַײא

 רעד טגניז סָאװ עדנַאמָאק ַא

 ןיאק .ךָאנ ןטלאה עקירעּביא יד ןוא רעטשרע

 ."'א רעד ןעוװעג ךיא ןיּב עטָאר

 ,טקידניזעגי-

 'א .ןקידניזרַאפ ךיז .ןקידניז קרַאטש -- װטוא

 ינַײא ,ןעיײזנַײא .לָאענ -- װחרט .תוכלמ ןגעק -
 ןטנעגיטנָאק עטַײװ ןוא עטנעָאנ; .דניז ןצנַאלֿפ
 -רָאװעגנַײא ,טנכײצעגנַײא רימ ןיא ןּבָאה סָאװ

 יַאימוש

 .ךיז טימ .18411962 ,זמט ,רעשט

 ןיּב 8 ּבָא ה ,ןַײא קניז .ווטוא -- ןעקניזגײא
 ןזָאלּפָארַא .1 .(סַאּפ ןיא רעטּפָא) .ןעקנוזעג =
 ,קעד םוצ) טייקרעװש רעצנַאג רעד טימ ךיז

 דרערד ןיא יא .םוהּת ַא ןיא 'א .םי ןיא יא .(ָאנד
 ינרזַײא טימ ןידנוּביג ןא איז טאה, ,הּפרח רַאֿפ
 ןיא ןיקנוזיג ןַײא ןנַײז תואלשלש יד ינוא ןטיק
 יןַײא ןענַײז ייז, .א/די ,וצנ ,"הּבר םוהּת ןעד

 ענַײז ןופ שינעֿפיט יד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזעג

 יװ עילַאװכ יד ךיז טגייל, .ער ,ב ,הח ,"םימי



 ןעקניזנַײא

 ,ץרפ ,ײןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא לָאמַאטימ טלָאװ יז

 גָאט ןדעי טקניז הלֿפיּת יד, .'םי ןֿפױא םיסנ'
 ,ַאּפָא ,"ָןַײרַא דרע רעד ןיא רָאה ַא ףיוא ןַײא
 ךַײא ךיא לָאז סָאװא .רעדלעװ עשיליופ ןיא
 רעװ ךיא ,טניימעג ּבָאה ךיא ?ןעַײרּב ךס ַא ָאד
 -נַײא ,'א .עלעקרעס ,טע ,"ןעקנוזעגנַײא רעלש
 סייװ עמ, .(ותדעו) חר(ו)ק יװ ןרעװ ןעקנוזעג
 +- .לװֿפ ,"ןעקנוזעגנַײא טרעװ עמ ואװ טינ

 (ןרעװ ןעקנוזעגנַײא) יא :הללק .ןעקנוזעגנַײא
 רעד ןיא ףיט וטסלָאז יא !דרערד ןיא וטסלָאז
 ,לארׂשיייאנוׂש עלַא טימ ןעמַאזוצ) המדַא

 ַא רעּביא רעּבירַא טפרַאװ עמ זַא :שינעּבײלג }

 טימ (לקַאדרעסּבַײל) לקעדוצּבַײל א רעטסיולק

 זַײװכעלסיּב ןָא רעטסיולק רעד טּבייה ,לדָאנ ַא
 | .ןעקניזוצנַייא-

 "נַײרַא ןעק סָאװ סעּפע ןיא ןרעדינּפָארַא .2

 ןיא יא ,סױרַא ןענעק טינ ןוא) ךיז ןיא ןעמענ
 ןיא 'א* .ּביוטש ןיא 'א .םייל ,דמַאז ,עטָאלּב
 רעיײז ןטלאה ךיז (א = (עא ץומש) עטָאלּב

 -סיוא ןַא ןריֿפ טַײצ ערעגנעל א (3ב ;ןיירמוא -
 זיא עלעגעװ ןוא דרעפ סָאד, .ןּבעל ןסַאלעג

 רעד ןעװ ןוא . . .לרעטניט .. .ַא ןיא ןַײרַא

 וצ לרעױּפ ַא ןקישוצ טינ לָאז רעטשרעּבייא
 ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא עלַא ייז ןטלָאװ ,ףליה

 טניפעג ...למעק רעד, .יתּבשי ,סוממ ,ײןטרָאד

 -עגנָא ןַא סעטיּפָאק יד רעטנוא םיא ַײּב ךיז
 ןזָאל סָאװ ,ךעלעשיק עכייוו יו ,טיוה ענעסקַאװ

 :סיװ איד ,זמא ,"דמַאז ןיא 'א סיפ ענַײז טינ

 ענַײד רעגניפ יד, ,1868 ענליוו ,ַארַאהַאז אַײנעט

 וצ טקעד סָאװ ּביוטש .ןקיד ןיא ןַײא ןעקניז
 ...טַאלּב ,לה ,"ןטעָאּפ עקיטכיל ןוֿפ ןייּבעג סָאד
 | .םיוּבלּפע

 ןּבַײלּברַאֿפ ןוא ןכערּבכרוד) ןעגנירדנַײרַא ,8 = |
 גולש רע ינוא טרידַײלש רע 'נוא, .(קינײװעניא
 ראו שע י'נוא ,ןרעטש ןַײז ףיוא יּתשִלּפ ןעד
 ןייטש רעד ן"ןעקנוזעגנַײרַא; :יּתַו ןיקנוזיג ןַײא

 ,49 ,זי ,א לאומש ,מהס ,"ןרעטש ןַײז ןיא |

 רעייז ַא וצ ןייגרעד ןוא דמעמ ןיא ןלַאֿפ .4
 רעשילַארָאמ רעדָא רעשימַאנָאקע רעקירעדינ

 יֿבע ןיא 'א .תוֿבוח ןיא ,תולד ןיא יא .הגרדמ
 סייװ שטנעמ רעד, .םיער-םיׂשעמ ןיא ,תור
 ,"ןעקנוזעגנַײא טרעװ רע ואװ ןוא יװ טינרָאג
 םעד ויּב ףיט ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא ןוא , .וש
 -רעּביא, .עשטַאילק ,סוממ ,"תולד ןיא זדלַאה
 ןוא םלוע םעד ןופ תוָאנה יד וצ ךיז ןרעפטנע

 ןּבָאה תומהּב סָאװ טייקטסולג עכלעזַא ןיא יא

 ,דצק ,הח ,"ךיוא
 :רַאֿפ יװ ױזַא ןוא ךיז ןֿפיטרַאֿפ .גיֿפ .9

 ןיא 'א .תוֿבשחמ ןיא 'א .ןרעװ ןעגנולש

 -צהל)א .הרוחש:הרמ ןיא 'א .,ןליֿפעג ערעוװוש

 ,"גנוגיליװטומ ...ןיא ןקניז ןייא וצ (ליל

 טקניז ָאדע .1721 גרוּבמוה ,כ"וי ה"ר רוזחמ

 ,"ןליפעג ןוא תוֿבשחמ םי ַא ןיא ןַײא קענעּפ

 ןרעוװש א ןיא 'א :ךיוא .| רעפעינד םַײּב ,גרעּב

 טָאה ,ינק ענעכָארּבעג טימ קידנעייטש, .ףָאלש
 -נוזעגנַײא למערד ַא ןיא יװ . . . רעטלַא רעד

 יָצֹּפ ,רעקידניז רעד ,שטיװָארעזייל .א .י ,"ןעק

 | ,1919 דַארגָארט
 רעד זיא ואוו, .ןרעװ טינ ,ןדניװשרַאֿפ .0

 ןעקנוזעגנַײא םעצולּפ רימ זיא רע ?רעמַאה
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 עקידעכָאק עצנַאג יד . . . ,ליטש ױזַא; ,"ןרָאװעג
 -עגנַײא לָאמַאטימ זיא םורָא ןוא םורַא טלעוו

 !טָאטש-טלַא ,זיי ,"ןרָאװעג ןעקנוז

 -רָאט .ןייגרעטנוא לָאז סע ןכַאמ .ורט .?

 סָאד ליװ םערוטש רעד, .ףיש א יא ןוא ןרידעּפ -

 סָאד ,שטניװ ,"ןעגנערּב 'א םוצ ףיש-סגנוריגער

 ,1910 'טקָא ,ןעּבעל עײנ

 יא ןַא :הללק -- שינע- .ץכע- .,גנו-
 עג תולדּב זיא ןוא, !ריד ףיוא ןעמוק לָאז

 ,רשוי ירבד ,דמא ,"'א ןייא רַאװ . . . ןרָאװ

 רעלַאפָארטסַאטַאק ןיא 'א ןַאק .1863 ץענליוו

 וטסיּב ואו,; .261א 1948 ,גָאט ,לה ,"הדירי |

 ,"ריד ףיוא ןעמוקעג זיא יא ןַא סעּפע ?ןעוועג

 וצ רעטומ ַא ןוֿפ) דייר

 .ירע- .רע- .(תוחילש ַא ןיא טמיוזעג

 -רַאֿפ .1 .טסיזעגי- ,ןַײא סיז .ורט -- ןֿפיזנַײא
 ,סעד(ענגַאי ערעיוז 'א .(רע)סיז ןכַאמ ,ןסיז
 'א ןופ ףושיּכ רעד טײטשַאּב םעד ןיא ןוא,

 1964 ,זמט ,ןינוי .װ ,"ליומ ןיא קַאמשעג םעד

 .ךעלדנַײרֿפ ןַײז לָאז סע ןכַאמ .גיֿפ 2 .8או
 .טנעמילּפמָאק א טימ דייר יד 'א

 -(ברוד) .טּפיזעגי-- ,ןַײא ּפיז .ורט -- ןֿפיזניײא
 -קַאּב ןיא לעמ יא ,ןטישנַײרַא ַײּברעד ןוא ןּפיז
 ןייג ןרָאלרַאֿפ ,ןרעװנָא -- ך י ז טימ .סעשזייד

 ,"ןַײא ךיז טּפיז טנופ רָאּפ א, .ןּפיז םַײּב

 ךיז טּפיז סע סָאװ סָאד .רעד -- ֿפיזנַײא
 ,ןַײא

 ךיז ,ןַײא ךיז ץֿפיז .וטוא -- ךיז ןצֿפיזנַײא
 ַאע ,ןצפיז וצ ךיז ןעניואוועגנַייא ,טצפיזעג =

 ."תחנ ןופ ךיז יא --- עֿבט עשידִיי

 .טימ 8 ףיוא ּפערּפ טימ טמוק -- ץייז ןייא
 ןייא טימ (קידנציז טוט עמ סָאװ סעּפע ןגעװ) -

 ןגנַאל ַא ןּבַײרשנָא יז יא טימ .(סָאש) לָאמ
 ףיוא ןּבישנַײרַא טגעלֿפ רוחּב רעד, .לקיטרַא
 ,ַאפָא ,"שיײלֿפ ןרעּבלעק לטַײז ץנַאג א יז יא

 ,בנגידרעֿפ ַא ןופ ןַאמָארי

 ,טּבעל) ןַײא טציז סע רעװ .ידַא -- קיציזנַײא
 ,טַײצ ערעגנעל א טרָא ןקיּבלעז ןֿפױא (טניואוו
 :ּבוס .גנורעקלעפַאּב רע'א ןַא טימ לטעטש ַא

 | ,טייקי- .(ר)ע'א

 ןיּב 8 ּבָאה ,ןַײא ץיז .װטוא -- ןצױנַײא
 טַײצ ַא ןציז ,1 .(דפ ,ןציזעגי*) ןסעזעגיריו
 סָאװ דניק א וצ) *!ןַײא ץיז, .טרָא ןייא ףיוא
 ,ןציזוצנַײא טינ זיא םיא ןּבעל, .(קיאורמוא זיא

 איד ,זדמא ,"רע טצּפערג ָאד ,רע טסוה ָאד -
 ןיש רימ סייה, .1864 עשרַאװ ,רעטומֿפיטש
 .ּב ,ףַײא םיוק ץיז ךיא ,ןֿפָאלש ןייג עקַאט
 ,1911 סעדא ,רעטסוש רעד למהרבא ,ריֿפַאש

 יַאֹּב ַא ףיוא קידנעטשַאּב ךיז ןעניֿפעג 2
 רעטעפ םעד, .(םמֹוד ַא ןגעװ) טרָא ןטמיטש

 ןסעזעגנַײא טינ לָאמנייק זיא לַאװרַאש סעוש
 רעד, .ו"טשּת ה"ר ,קיא ,"ךיוּב ןַײז ףיוא רעכיז
 ןיא 'א טלָאװעג טשינ טָאה רענַײמ טַאװַארק
 ,27 אוו 1964 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןגָארק

 ןיא ףיוא טַײצ ערעגנעל ַא ןעניואו .9
 ןוא, .טסעק ןסע = שיט סרעווש םַײּב יא .טרָא
 ןייא סָאד טייהנטלעז ענייא ךעלקריוװ זיא סָאד
 שיט סרעװש ַא ַײּב 'א ןענעק לָאז רוחּב:םערָא

 ךיז טָאה סָאװ דניק ַא

 עזנַײא

 יד ןוא סעקניצ רזוע ,דמא ,"ןרָאי ליפ ױזַא
 : ,1868 ענליוו ,גיצ

 רעסעּב, .טרָא ןייא ףיוא קידנעטש ןּבַײלּב .4
 רעדייא עניטסוּפ א ןיא ,ּפעטס א ןיא ןציזוצנַײא
 יֵלשמ ,סמ ,ײןדַײל וצ ֿבלײרֿבש ןוא בַײװ זייּב ַא

 - ,19 ,אכ ,ד"עקּת -

 .קידלודעגמוא ןַײז (ןענעק) טינ טימ .פ
 טעּברַא רעד ַײּב חוּכ ןייק טינ ןיוש ּבָאה ךיא,
 ךיא גָאז ןעמַאמ ןַײמ רַאֿפ ןוא ,ןציזוצנַײא
 תורצ רַאֿפ , .לפ ,"!סיוא טינ יוא ,סיוא טינ סָאד !

 עיצנַאטס רעד ףיוא 'א טנעקעג טינ ךיא ּבָאה
 ,"טָאטש רעד ןיא טעקנַאלּבעגמורַא ךימ ּבָאה ןוא
 ןַײז (ןענעק) טינ טימ .0 .עשטַאילק ,סוממ
 ,טכערמוא ןַא ,הלוע .ןַא רעּביא טכַארּבעגפיױא

 -עגרעטנוא סעּפע םיא טָאה סע, .עא הּפצוח ַא
 ףיוא יא רעמ טנעקעג טינ ,לקנעּב םענוֿפ ןגָארט-

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טרָא ןַײז

 ,דיוּב רעלוֿפ ַא ןיא יא .דּפ .ןצעזנַײרַא ךיז .7
 ,ץע טייטש סָאװ, .עא ַײװמַארט ןיא ,שטָאק ןיא
 (ןױשרַאּפ םוצ הלגעילעּב) דייר ,*!ןילא טציז

 רע טעװ ֿבוט-םוי ןוא תּבש ףיוא ,רעמ טשינ,

 רי ןייק ןע;לֿפקעװַא ןוא ןקלָאװ ַא ןיא 'א
 .םֹּת לּפמיג ,שַאּב ,"םילש

 + .שינע- .ץכע-

 רעװ ;סי ,עק- ,ןיי נו .ס'י ,רעד -- רעציזנַײא
 ,ֿבשוּת ,רעניואוונַײא .טרָא ןייא ףיוא טציז סע
 -רעֿפױלמורַא ןַא זיא יז ,עקיא ןייק טינ זיא יז,
 ײרֿבד) יץֹּבעי יֿבשו" טשטַײטרַאֿפ מהמ ."עק

 ךַאשיג ׂשע, ."רציז ןיא יד, ;(55 ,ב ,א םימיה
 ןַײז טּביה רד ,םירצמ רּביא טגינק הערּפ שלַא
 תיּב ,"דנַאל שנַײז רציז ןיא ילַא רּביא ץרעה
 ןַײא איד ילַאפ .ד/ה ,1723 טשמַא ,לארׂשי

 וצ ןניד ךיוא ןלעװ איד םילשורי ןוֿפ שריציז

 .ב/בעק ,1743 טשֹמַא ,ןופיסוי ,"ריד

 סָאװ .1 .יזַא ן ..סוכס ...} -- קיתופזנייא
 ,םינּתוחמ עיא .תוכז (ןכַײלג) ןייא ןופ זיא
 .רע'א ןַא זיא רע, .תוכז ןייא רָאנ טָאה סָאװ .2
 יש ? ןֿפרַאװסױרַא ןוֿפ הװצמ יד םייקמ זיא רע
 ."קנעש ןוֿפ םירוּכ

 -עגי'-- ,ןַײא עועת- .ורט -- ןעוועתוכונַײא
 ןוא ןריפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .טעװעתוכז

 א 'א .(םינתוכז סנצעמע ןּבײהסױרַא (ַײּברעד

 טָאה עמ; .יוליע ןַא זיא רע זַא ןַאמ:-הֿבישי

 ןיא רע זא זדנוא רַאפ טעװעתוכזעגנַײא םיא

 ."םיבוט-ןּב א ןוא םותי ַא

 סָאװ .1 .ידַא {. . . רעכָאז . . ,} -- קידרכזנייא
 ןַא ןיא ןדיומ ןּביז ןציזא .רכז ןייא רָאנ טָאה

 ןגַײטשרעּביא ליוו ענייא עדעי ןוא הּביסמ רע'א

 טימ רָאנ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,2 ."ערעדנַא יד

 ."גיוצ א יװ יא ,ָאי ,ָאיק .רכז ןייא

 ןיא סָאװ .ידַא { ..נַאמז . . .} -- קינמזנייא
 ,סרוק רעיא ןא .ןמז ןייא ןופ ךשמּב רָאנ

 סָאװ .ידַא ז.. .רעמעז ...} -- קידרמזנייא
 .תודועס-שלש רעיא ןַא .גנַאזעג ןייא רָאנ טָאה |

 -נַײא .ןעזנַײא ןופ טקַא .ןע- ,רעד -- עונַײא
 רעד, .שינעטנעקרעד .שינעדנעטשרַאֿפ .שינעעז

 ,םָאק םעד ּפָארַא טמענ עמ ןעװ זַא ,יא רערָאלק



 קידלגעזנייא

 ,זמט ,טישז ,"קיטייװּפָאק רעד טדניװשרַאפ

 ,גנוא- ,6 7 3

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קידלגעזנייא
 ,לפיש יא ןַא .לגעז

 "עז 3 ,טגעזעג'-- ,ןַײא געז .ורט -- ןגעזנַײא
 טינש א ןכַאמ .ןגעזרעּביא טינ ןוא לסיּב א ןג
 ןוא לטסַײל א 'א .םיוּב ַא 'א .געז ַא טימ

 יד 'א ריד ןעמ לָאז :הללק .סע ןכערּברעּביא
 ,ןטסַאקטסימ ןפיוא ןפרַאװסױרַא ןוא רענייּב
 ,דייר טימ ןלעוּפ וצ ןעימ ךיז .ןהנעטנַײא ,2
 -- ךיז טימ ."'א טינ רזכַא םעד טסעװע
 רע ,'א טינ םיא ןיא ךיז לָאז העד-רסח רעד;

 ,13 4 1967 ,זמט ,גח ,ײלרעֿפניֿפ א ןּבעג םיא לָאז

 .ט(ע)נגעזעג י- ,ןַײא ןגעז .ורט -- ןענגעונַײא
 טָאה רעקידערּפ רעד, .ןשטנעּבנַײא .רנ .שטַײד

 "עגנַײא טָאה ,שטַײד ףיוא הליֿפּת א טגָאזעג -
 / .39 ןאפ ,1865 .מק ,"לָאטיּפש סָאד טנגעז

 -נָא .טעזעג'- ,ןַײא טעז .ורט -- ןטעונײא
 טימ ןקירעגנוה א 'א טינ ןעק עמ .ןקיטעז
 ךאנ ןכילטיא ןַײא טעז רע, .טיורּב ןסיּב ַא
 .'מ ,טנַארּב ,"ןליוו םנַײז

 ,טרענלעזעג'-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרענלעזנַײא
 ײמרַא ןא ןיא ןעיצנַײרַא ,ןעמעננַײרַא .לָאענ
 .עקירָאײקיצנַאװצ .עלַא 'א .רענלעז ַא רַאֿפ

 .וּוא ,םנו-

 .הװד +- .ּבנ צמ .סָאד 6 רעד -- ןעזנַײא
 ןָאט יא ןָא סעּפע ןָאט .שינעעזנַײא ,עזנַײא

 'א ןֹּבָאה" .א םענעגײא ןטיול סעּפע
 -ענ ,םיא טימ ןענעכער ךיז = ןצעמע טימ

 טימעג ןַײז ,ןסערעטניא ענַײז טכַארטַאּב ןיא ןעמ |
 ,". . .ןעמ טָאה רעטומ רעד טימ יא סיוא, .עא
 טימ יא ןייק טינ רע טָאה סָאװרַאֿפ, .השמ ,שַא
 ,| סַאלטַא ,גח ,ײ?ּבַײװ ןגייא ןַײז

 ןעזעג =- ;ןַײא ןעעז ,ןַײא עז .ורט -- ןעונַײא
 ,קיטכיר ,טוג ןעזרעד 1 .(ןעעזעג'-- :ךיוא) |

 טוג; .ייה גיוטס א ןיא לדָאנ ַא 'א .ךעלטקניפ

 רעד ךרוד םלוע ןעד ןֿפשיּב טאה ןטָאג =)
 רע איו ןהעזיג ןַײא ןַײרד טאה רע זד ,הרוּת

 'נוא תויתוא יריא ךרוד ןֿפשיּב לָאז טלעװ איד

 ,חכ ,ֿבויא ,מהס ,"םישודקה תומש 'נוא םיֿפוריצ |
 יד זַא 'א טינ רעדנילּב א רָאנ ןַאק; .23

 -רַאֿפ . . . םזיטימעסיטנַא םעד טָאה עיצַאלימיסַא י

 ,1919 יינ ,עוװ טישז ,"טקרַאטש

 םענעי ַײב עקװעדָארּב א יא .ןקרעמַאּב 2
 ןזָאלּב, .רעקיוה םענעגייא םעד ןעזרעד טינ ןוא
 ,סיוא דליוװ:הנושמ . ..ךיז ןעיירד ,ךיז ןוֿפ

 ןשידִיי רעיײז 'א טינ טעװ עמ זַא קידנעניימ -|

 ידרַאנ ,רימ ןפרַאד סָאװ ,ןַאמדַײז .ל .א ,זָאנ

 ,1898 וועשט

 ןפיוא ריֿפסיוא ןַא וצ ןעמוק .ןעזמורַא ךיז .9

 ןעװעג זיא סע זַא יא .קיטקַארּפ-סנּבעל ןוֿפ ךמס

 יא .תונורסח ענעגייא יד יא .(רומג) תועט ַא

 ,שטנעמ (רעטכעלש) רענַײֿפ ַא זיא רענעי זַא

 ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טימ ךיז טגייל עמ זַא יא

 טשרע רעטעּפש ּבָאה'כ, .ןַײרַא טעּב קנַארק ַא
 ןיִּב ךיא (םכח) רַאנ א רַאֿפ סָאװ ןעזעגנַײא

 ןיא ריד זַא ,ןַײא עז ךיא, ."ןעװעג טלָאמעי

 .לֿפ ,"!סַאג רעד ףיוא טנוה םעד יװ ןּביילג וצ

 ,"תורצ ענייאצלא לארׂשי |
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 רפ טינ ךיא זד ּבאה ןהעזג ןַײא טסּבלעז ךיא;

 עקיטרעֿפטכער ןוֿפ טפַאשדנַײרפ יד ּבאה טנהיד

 ןעװ,; .א"נקּת מדפפ ,בדנימע הׂשעמ ,"ןשטנעמ

 זיא ,ןעזוצנַײא רעלעפ םעד ןּבױהעגנָא טָאה רֶע

 ,ליגנוי עטפיוטיג סָאד ,"טעּפש וצ ןעוועג ןיוש

 תומהּב ענַײמ ּבָאה ךיא זַא, ,18954 גרעבמעל
 יז זא ןעזעגנַײא ךיא ּבָאה ,רעסעּב טנעקרעד
 ,סוממ ,"טולּב ןוא שיײלֿפ ןשטנעמ יװ ןענעז
 ןעזעגנַײא ךעלדנע טָאה ןרע|/ .תומהּבה רֿפס

 . .. תֹוחוּכ ךס ַא ןּבָאה ןעמ זומ סקאלפ וצ זַא

 ,טקַאלֿפ ,רַא ,ייטלעג ןגייא
 'א .ןייטשרַאפ ןוא ןריּפשרעד ,ןליֿפרעד .4

 עמ זַא 'א .םעד ןיא טקעטש סָאװ הנּכס יד
 זַא טסואװעג ּבָאה ךיא; .ןויסנ ַא רַאֿפ טייטש
 ...רעּבָא ,ןַײז םימי ךיראמ טשינ טרָאד טעװ ריא
 ,ייא סע טלָאז ןײלַא ריא זַא טלָאװעג ּבָאה ךיא
 טציא טשרע טָאה, .וו ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ
 ךיוא זיא ...תורישע סיורג זַא ןעזעגנַײא
 זַא/ .םילשמ ,טע ,"טיוט םעד ןוֿפ ליצמ טשינ

 שריה ,ײזַײא סָאד ןעעז סָאװ עמַאמ- עטַאט ליואוו

 ּבָאה ךיא, .1863 ןיוװו ,לעטטי ק רעד ,ןַאמטַײר

 ליוו יז זַא ןעעזעגנַײא טרָא ןפיוא דלַאּב עקַאט
 יעּב .ּב ,"ןּבַײלּב טינ ֿבוחילעּב ןייק ךיוא רימ
 .1895 עשראוו ,לעגעיּפש רעשידוי רעד ,ןַאמרעק

 טָאה רע זַא ,ןעזעגנַײא רע טָאה טציא טשרע,
 .דיי-םיליהּת ,שַא ,"רעַײֿפ טימ טליּפשעג ךיז

 א וצ ,ריפסיוא ןשינָאל ַא וצ ןעמוק .9
 .לכׂש ןדָארג ןטימ יא .עירָאעט א ,טקנוּפדנַאטש
 ןיוש טָאה יז; .שידִיי ןופ טייקיטכיװ יד יא

 ןעזעגנַײא לכׂש ןשרעּבַײװ ןטושּפ ריא טימ גנאל

 .רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"...לזַא

 -רַאֿפ ןענַײז ייז שטָאכ זַא ןעזעגנַײא ךיא ּבָאה,

 -ללּכ םעד ייז ןעגנערּב . . , םיאורּב ענעדיש

 לש הֿבישיּבי ,סוממ
 טינ זַא ןעזעגנַײא טָאה שטנעמ רעד, .יהטמ

 יַאּב ןענָאק ...תולװע ןוא ןכערּברַאֿפ .עלַא -
 ,"טנַאה רעכעלשטנעמ ַא ןוֿפ ןרעװ טֿפָארטש

 סָאװ ןעזוצנַײא טכַײל . . ., .,1912 יינ ,וװ טישז |
 זיא קרעװ סָאד טָא גניר רעכעלריטאנ ַא רַאֿפ -

 .שֵא םולש ,נש ,"ןפַאש ןַײז ןופ טייק רעד ןיא

 המכח ןוֿפ הלעמ יד זַא ןעזעגנַײא ּבָאה ךיא,
 "ביל ןוֿפ הלעמ יד יװ זיא טײקשירַאנ רעּביא
 ,13 ,ב ,תלהק ,יּת ,"שינרעטצניֿפ רעּביא טייקיט

 טמינ ןמ ינוא, .ךיז ןֿפיטרַאֿפ .ןַײז ןייעמ .0

 ןייא טכיז 'נוא ךיז רױֿפ ךוּב שאד טַײצ לא

 ,אס ,טנַארּב ,"הֿבושּת ןוט וצ ךיז טניזּב ינוא

 ןַײז םירֿפס יד ןיא טצנרע לָאז שנעמ רעד;

 ןקנעדיג רעׂשעּב ׂשרע זַא . . . ןהעז ןַײא ןענרעל |
 ,ןויע ,"ןהעז ןַײא טלעז טינ רע יװ זַא טוט

 זיורד םירפס ינייק . . .ׂשֶע טּביג ךיואק .א/חס |

 הארוה הרומ טינ ןמ ןאק . ...ןהעז וצ ןַײא

 מד99 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,יןַײז

 ףיוא רֿפס םעד ןעװעג רּבחמ רע טָאה, ?ה"מּת
 טָאה רע סָאװ יא ןענירד ןלָאז עלא זַא ,שטַײט

 ,1832 ווָאלקש ,םירוע חקופ ,ײןּבירשעג
 לּכע .סעּפֶע ףיוא טכַא ןגייל .;ןסַאּפּפױא .7

 ןד ,ןוט ןהעז ןַײא טַײצ לע ןילוז . . . להקה

 טלעג טימ זיא לועּב אׂשונ ךַײלג טלעװ יד לֵא

 דנורג יזיד רבא רעװק .קקּת ,"ןייטש ןסיוא

 רעד טכיז ןַײא טכער טקנוּפ טּביױה 'נוא ךאז |

 ױ ,יד 8 סָאד -- -- שינעעזנַײא

 .ידַא -- שירעעזנַײא

 לצץזנַײא

 ןֿבא ,"זיא ןגעלג ןארד רהעמ זלַא ןשיװ טרעװ -
 ,1766 ץצמ ,לארׂשי

 .ןצעמע טימ יא ןּבָאה וזד .כרַא .וטוא .8
 ןּבאה איד ןיּבאה ןדנטש רֿפ ׂשע יד יכילטע,
 .א/די ,וטל ,"ןהעזיג ןַײא ןזח םעד טימ

 -עזעג'- ,ןַײא טֿפעג- .וורט -- .ןטֿפענ/טזנַײא
 -רואוו סָאד יא .טפענעז טימ ןרימשנַײא .טפענ
 ,ןקור םוצ ןגיילוצ ןוא רעטסַאלּפ םעד יא .לטש
 + .ןעקניזנַײא װחזד .כרַא -- ןעקנעונַײא

 ,טקנעזעגנַײא

 ןעזנַײא טָאה סָאװ .יזא -- קידוװעעזנַײא
 ןעמ געמ,, .קיּבעגרַאֿפ .קידלודעג .טנַארעלָאט
 רימ זַא ,ןגָאז ןוא רעיא לסיּב ַא זדנוא וצ ןַײז

 ,זמט ,גי ,"ןָאט סעפע ןעמונעג שטָאכ ןּבָאה
 - .טייקי- 1 אוו 7

 סָאד, .ןעזנַײא ןוֿפ וידנורעג -- קירנעעזניײא
 קידנפַײרגַאּב ןוא יא ,קלָאפ-רעטעּברַא עצנַאג

 ,דנוּב ,ײ...ןרעדָאפ לָאז ,טייקטקירדרעטנוא ןַײז

 "ססור ןיא ןעטַארקָאמעדלַאיצַאס יד ןעלליװ סָאװ

 ,1899 ווענעשז ,דנַאל

 קידתונמחר
 -עגטימ .דסח טימ גנואיצַאּב .שינעדנעטשרַאֿפ

 ןייק ןּבָאה טינ .ןצעמע טימ יא ןּבָאה ,ליֿפ -
 .'א ןָא ןגָאלש .יא (ןָא) טימ ץרַאה ַא .יא לקערּב

 זיא רע לַײװ ...'א טַאהעג םיא טיִמ טָאה עמ,

 ,דמא ,ײֿבורק רעטנַאנ א סנַאטלוס םעד ןזעװעג

 -לשיונוּבר םעד, .1895 ענליװ ןַאטלוס רעד

 רעצנַאג ןַײז ןיא ...יא ןוא טייקיטכערעג סמלוע
 ןדִיי ןופ ןעמ טָאה, .דוייםיליהּת ,שַא ,"הריצי

 ןעגנולָאצ יילרעלּכ ןוא ןּבָאגּפָא ,ןזניצ טּפַאצעג

 ,21 א 1967 ,זמט ,רעלסער .ּב ,ײיא רעדעי ןָא

 ןופ עֿבט יד טָאה סָאװ

 רעיא רעטוג טימ .שינעעזנַײא טָאה סָאװ ןצעמע
 | .טײקידנעטשרַאֿפ

 ,ןצעזנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ז ,רעד -- ץעזנַײא
 יירוּב ןוֿפ 'א .הסיפּת ןיא יא רעקידרשוימוא ןַא

 "נַײא װזד .ןַײא טצעז עמ סָאװ סָאד .2 .סעק
 סָאװ ןיא סָאד .8 .יא ןַא טימ עקזולּב ַא .ץַאז
 צמ .4 .ןעּפ ַא ןוֿפ יא רעד ,ןַײא טצעז עמ|
 ןשיקרעט טימ טצוּפעג עזולּב יד, .ץַאזנַײא ןוֿפ |
 טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"א טימ ףָאטשנציּפש |

 ,5 װָאנרַאט ,װ גנוי רעליױאװ ןייק |

 רעדָא סעצָארּפ 1 - .ןע" ,יד -- גנוצעזנַײא
 סָאד .2 יא ענייש ַא רצעונעא ןוֿפ טַאטלוזער
 ןיא ןצעזנַײרַא טסלָאז ןוא, .ןַײא טצעז עמ סָאװ

 ,17 ,חכ ,תומש ,יּת ,"רענייטש ןוֿפ יא ןַא םיא
 רעגייטש ןוֿפ רדס רעטלעטשעגנַײא .כרַא ,2
 (קרּפ) ןזיד ןיא, .ךיז ןריֿפּפױא ןוֿפ ,ןּבעל

 טייהנאווג 'נוא גנוצעז ןַײא יד טליצ רד טרעװ

 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"אמור ןיא טאהג ןּבה יז זד
 ןופ שטַײטסיױא .ץעזעג .כרַא .4  .א/טיק ,1764 -

 ןזאל טרעװ רדניק ןַײז רעד רכילטיא. .ץעזעג
 םעד (םישורּפ) איד ןוֿפ גנוצעז ןַײא יד ןנרעל
 ןַײא ןַײמ,, .ב/אנ ,. . . ןוֿפיסוי ,"ןטיט ןמ לאז
 טלָאז טכער ינַײמ 'נוא ן"םיקוחא :יּת| גנוצעז

 קוסּפ ןוֿפ לייט טשטַײטרַאֿפ} "ןוט ינוא ןראווּב

 .ּפ"קּת ןָאדנָאל ,ברע תעל רוא ,{27 ,ול ,לאקזחי

 ץַאזנַײא ןוֿפ 878 .ךע ,סָאד -- לצעונַײא



 ןעלצעזנַײא

 טסיטַאּב ןופ ךע'א ןוא סעקסעג ןָא; .(+-)
 יירפ ,סוממ ,"רעדמעה ןצֿפוֿפ ןצ ןייגסיוא טעװ

 .ןויז

 .טלצעזעגי- ,ןַײא לצ- .ורט -- ןעלצעזנַײא
 ַא ןיא יא .לצעזנַײא ןַא ןעייננַײא (יירעדַײנש)

 .סַאּפ םענעטעמַאס א לטסעוו-רענעמ

 .טצעזעג-- ,ןַײא ץעז .װרט -- ןצעזנַײא
 םעד יא .ןצעזסיוא .ןציז וצ טרָא ןַא ןּבעג .1
 -רַאּפ יד 'א .טרָא ןַא ףיוא ןרעדעי יא .םלוע

 (טכער) טרָא ןַא ןּבעג .2 .דיוּב ןיא ןעניוש
 ןלָאז איז, .ֿבשוּת א ןרעװ וצ ,ןעניואוו וצ ףיוא
 רנייק 'נוא טרָאפּפ רמייהנקוּפ איד רֿפ ןמוק
 ןלוה ךַײא רימ ןלעװ אז ,ןשאל רֿפ ׂשע לָאז

 .ץניװ ,ײןׂשַאג ירייא ןיא ןצעז ןַײא 'נוא טרָאד

 ַא יא .ןריטסערַא .הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײרַא .9
 ןיא יא .סוֿפּת יא .עמרוט ןיא 'א ,קינלַאנימירק
 "א טימ ןעשַארטס .רעצרַאק ןיא 'א .אידג-דח
 .װש ,"ןַײא טינ ןעמ טצעז םיִליהּת ןגָאז רַאֿפ,
 טסיה יז יװ ןפערט טשינ טע' סָאװ רעד,
 רעסַאװ טימ טיורּב ףיוא טצעזעגנַײא טרעוו
 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| מֿפ ,"רָאי ריפ ףיוא

 ןיא טצעז ןַײא ןמ איד טַײל יד . . .,} ,3
 ,ךש רעד ןיּב ךיא; .די ,טנַארּב ,"הסיֿפּת איד

 -עגנַײא דלַאװ ןיא ךימ טָאה טשעּב רעד סָאװ
 יצֹּפ יד טצעזרַאֿפ רחוס רעד, .ּפי ,"סוֿפּת טצעז

 ןעק ןוא . . .טצעזעגֿפױא הרוחס טמענ . . . לר
 -עגרעּביא םיא טָאה עמ לַײװ ,ןצעזּפָא טינ יז
 עמ ץעזעג סָאד טסייה ;ןצעזנָא רֶע זומ ,טצעז

 -ניֿפ, ,547 יז ,ןטֿפירש ,טע ,י. . .'א םיא לָאז
 טצעזעגנַײא ןּבָאה ייז !טלעװ ןַײמ זיא רעטצ

 ַא טליֿפעגסױא םיא ףיוא ןּבָאה ייז .ןַאמ ןַײמ
 סע ,ךַײא טעּב ךיא, .עסקַאט ,סוממ ,"לסקעו
 ןדִיי ןטוג א לָאז עמ ןעוװעג ןייש סעּפע טלָאװ

 ,"?לסקעװ ַא רַאֿפ רָאנ ,םשה-שודיק רַאפ טינ ,'א

 | ,12 אי ,1868 ,מק

 ןַא ןיא ללכּב ,גַײטש ַא ןיא ןצעזנַײרַא .4
 ,סױרַא ןזָאל טינ ,טכַאמרַאפ ןטלַאה .טרָא גנע |

 ןיא קידניא םעד יא .ֿבוט"םוי ףיוא זדנעג 'א
 עמ זַא; .שײלֿפ ףיוא ןסקָא יא .לרעמַאק:ץלָאה

 א ןיוש סע זיא ,גַײטש ןיא טצעזעגנַײא טָאה
 יץאק עמורֿפ ידי ,ץרפ ,יהער-היח

 טנלָאשט םעד יא .ןצעזנַײרַא .ןקורנַײרַא .9
 ןגיוא יד ,ױרֿפ עגנוי ַא סױרַא זיא, .ןוויוא ןיא
 .י ,"הלח יד טצעזעגנַײא טָאה ןוא ,טנײװרַאֿפ
 / 1927 ענליװ ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב

 -נַײא ,הֿבּכרה ַא ןכַאמ :ךיוא .ןצנַאלֿפנַײא .0
 ַא, .סענָאזַאװ יא .סעקירוּב יא - .ןע(יּפעשטש
 הֿבּכרה ןייק ןַײז לּבקמ טינ ןעק קָאטשנַײװ

 ליװ עמ זַא ,טסייה סָאד ,ןימ רעדנַא ןַא ןופ|

 ןופ רָאנ ןַײז רע זומ ,םיא ןיא גַײװצ ַא 'א

 -תארי !א .גיֿפ ךיוא .א/גיק ,2צנ ,"ןימ םעד
 לָאז ןענרעל ןַײמ, .עא לארׂשייתֿבהַא ,םימש

 ,ןצרַאה ןַײמ ןיא טכרָאֿפ ןַײד 'א וצ ןַײז -
 ,1865 ענליוו ,םלוע רוא ,קסניממ לארׂשי יר

 לדנייטש ַא יא .ןצעזנַײרַא .ןסַאֿפנַײרַא 4
 אד .לוּבמ שד טקיש טוג אד 'נוא, .גניר א ןיא

 זיורַא שרע םעד ׂשיוא ןרעטש אייווצ רע טוה

 לזמ ןיא טצעזיג ןַײא איז טאה 'נוא ןמוניג
 ןָא טגָאלש עמ זַא, ,230 ,חל ,ֿבויא ,מהס ,יהלט
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 ...ךורּב' ןגָאלשנָא םעד רַאֿפ ןעמ טכַאמ ,הזוזמ ַא
 רפס ,"הזוזמ ַא ןצעזוצנַײא --- 'הזוזמ עובקל

 .ה"נרּת שטַאקנומ ,הכרּבה רוקמ
 זַאע .ןסַאּפנַײרַא .ןגײלנַײרַא .ןלעטשנַײרַא .8

 ןיא 'א וצ קירוצ ןהרוּת-רפס ידו טגָארט עמ
 -םורד ףיוא סע ןעמ גָארט ,ןַײרַא שדוק"ןורָא
 ןעמערַאּברעד ךיז לָאז טָאג, .א/חי ,אח ,יטַײז

 ,ץרפ ,ײןַײרַא דייש ןיא דרעװש יד יא קירוצ ןוא
 -עגסיוא ךיז טָאה ןרעו .ןּבעל ןוא רוטַארעטיל
 ןּבלַאז טגיילעגוצ ןיז} טָאה . . .סוֿפ א טקנעל

 ,"ךילג ןיא ןייּב םעד טצעזעגנַײא קירוצ ןוא
 רע סָאװ ךאלמ א? .גיֿפ ךיוא .ףַאלקש רעד ,שַאּב
 יפת יד ףיוא טּבַײלק רׂשה ןוֿפלדנס טסייה
 ןוא טרָא ןכלעװ ןיא סייוװ רע ןוא . . .תול

 לארׂשי 'ר ,"'א הליֿפּת יד ףרַאד עמ טַײז
 ,1865 ענליוו ,םלוע רוא ,קסניממ

 ַא יא ,ןטֿפַאהנַײרַא .ןעײגנַײרַא ,ןעײננַײא .9
 .ענילק א יא .ןציּפש יא .עקטסעג

 ,ןענעכייצרַאפ ,ןּבַײרשרַאֿפ .ןּבַײרשנַײרַא 0
 אוזלַא? .תורוש רָאּפ ַא ךָאנ יא .ןצירקנַײא ;ךיוא
 שאד ׂשיכלָאז 'נוא ןימוניג אימ איד ךיא יּבאה

 ,263 ,הג ,"טצעזיג ןיא ריה טימ יטׂשלַאּפיצנירּפ

 ,ןצנַאגרעד .ןַײז ףיסומ ,ןּבעגוצ .כרַא 1
 ןהעז רּביא טניז ןמאנ עזיד, .ןעמעננַײרַא
 ןַײא ךוא ןמ לוז דמל רטיל םעד ַײּב ןדרואוו

 רע טעה, ,1542 ענזיא ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"ןצעז -
 יומ םא רע טרוא אוז ,תּבש םא החנמ טמיוז רפ
 טרוא יטשרע זאד ,הרׂשע הנומש אייווצ תּבֹש יאצ
 רפ רע טלאציּב ירדנַא שאד ,תּבש יאצומ רפ רע

 ןַײא טינ רע ףרַאדיּב לאמ ןרדנַא םוצ ןוא ,החנמ

 טרוא ןמ, .א/דכ ,וטל ,"ונּתננוח הֹּתַא ןיצעז וצ
 טצעז 'נוא שודקה לאה ןא ויּב הרׂשע הנומש
 זיּב םידֹוט ,הצר ךונ רד ,ּתשדק הֹּתַא ןַײא
 ןעװע .ב/ו ,1723 טשמַא ,םיגהנמ רֿפס ,"ׂשיוא

 ,ןיצעז וצ ןַײא ונּתננוח הֹּתַא ןשעג רֿפ טאה ןמ

 ללּפתמ הרׂשע הנומש לאמא ךאנ טינ ןמ ףרַאד
 רועישּכ טׂשֶע הלֹוח רד ןעווא ,ג/אס ,הׂש ,"ןַײז

 ןַײא רע זומ .... ,רּבירד ןשנעּב זומ ןמ זַא
 םירוּפּכה םוי תא אֿביו הלעי ןשנעּב ןיא ןצעז

 . ?רָאי ?טרָא ,ךורע ןחלש ,"הזה

 ןּבעגנַײרא .ןשטַײטנַײא ,שוריּפ ַא ןכַאמ ,12/
 לארׂשי-ץרא ןיא, .קוסּפ (ןּברַאה) א יא .ןיימ א

 ,הלפנ :קוסּפ םעד טצעזעגנַײא יוזַא ןעמ טָאה

 טינ רעמ ןיוש טעװ יז ןוא ןלַאפעג זיא יז
 ,ו"מרּת עשרַאװ ,ֿבקעי ןיע ,זּביא ץבעי ,ײןלַאֿפ

 | .ב/ח ,תוכרּב

 עמ, .הפ-לעּב ןעגנערּבסױרַא ,ןגָאזסורא .9
 יד ןַײא טצעז רֶע יװ ,םיא ןוֿפ טכאלעג טָאה
 רעד ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"ןענװַאד םַײּב ירֿבע

 יװ ,עמיטש ענייש ןַײז ןרעה, ....ןַײרַא טלעװ

 ואו ןוא יװ טרָאװ סעדעי טצעזעגנַײא טָאה רע

 עשרַאװ ,ריטֿפמ יכעלקילג ,צלא ,"טסַאּפ ריא

6, 

 .רנ .תונעט ןּבָאה .ןצעזסיוא .ןדנעװנַײא ,4

 ,גנוקידלושַאּב ַא ןגעק יא

 א ,ךַאװ א ןלעטשפיוא ,ןלעטשקעװַא ,9
 ,"ריטכעװ טציז ןייא ,ךַאװ יד טמענ, .הרימש

 טָאה'מ , ,{"ףיוא טלעטש, :יּתַו 12 ,אנ רירעש

 -ןילא יד לָאז יז יײצילָאּפ-ץענערג א טצעזעגנַײא

 ךיז ןצעזנַײא

 ,גיטסַארֿפ השמ 'דער ,=ןכַאװרעּביא גנורעדנַאװ
 גרעבמעל ,ב"ערת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי
1, | 
 ןכיוה ַא ףיוא ןצעזקעװַא ,ןעמיטשַאּב .10 |
 טינרָאג קלָאֿפ םַַיּב .הררׂש ַא ,רׂש ַא יא ,טמַא

 סָאװ גנוריגער ןיד|ע .לשומ ַא 'א ןוא ןגערפ
 ,מק ,"טצעזעגנַײא לַײװרעד טָאה ךַײרקנַארֿפ

 41 אפ .,1803 |

 ַא טיוּב , .ןקיטסעֿפוצ .ןקיטסעֿפֿפױא .7
 ףיױא ּבַײרש :ה"ּבקה טגָאז ,זױה ַא שטנעמ
 ,"רעיוט םעד ףיוא ןַײא םיא ץעז ןוא ןעמָאנ ןַײמ
 .א/גס ,2צנ

 רעד טימ, .ןלעטשנַײא .ןקיטסעֿפטנורג ,8
 ןיא ןע"שּבר רעד) רע טאה הרוּת רד ןופ הצע

 רוזחמ ,"דרע רד ןופ . ..רלעװש איד טצעזיג

 ןַא סעקילָארקא ,1713 טשמַא ,םילגר שלש

 -נַײא ןךיז רַאֿפ ==ן ךיז ןּבָאה ,קלָאֿפ קרַאטשמוא

 ילשמ ,סמ ,"זיוה רעייז עלאקס רעד ןיא טצעזעג
 ,26 ,ל ,ד"צקּת

 .גהנמ ַא ,ריֿפ ַא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ ,9
 ןטירד ןכָאנ גָאטרעױרט םעד יװ ןסינ זכ 'א
 סע סָאװ ...ןטכַארט טינ טסלָאז וד, .ןּברוח

 רעד ןיא ןרָאװעג טצעזעגנַײא ריד ַײּב זיא
 טרעדנערַאֿפ טינ ריד ַײּב ןיוש ןעק סָאד טנגוי
 ,דלר ,ב ,הח ,"ןרעװ

 ךלמ רעד, .רדס ַא ןריֿפנַײא ,ןלעטשנַײא 0
 טצעזעגנילא טָאה ןוא ריש ַא טכַאמעג ךיז טָאה
 ,"רעטרע עלַא יד המכח טימ ריש םעד ןיא
 ,יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ

 ,רחסמ ַא ַײּב טלעג ןלעטשנַײא .ןריקיזיר 1
 ידּכ...א .ןטרָאק ןיא ,ליּפש-טרַאזַא ןַא ַײּב צעּפס
 זומ ,טצעזעגנָא טָאה רע סָאװ ןציזּפָא לָאז רע
 טָאה רע לַײװ ,ןצעזּפָא ךיוא לדנַאה ןופ רע

 ןטפירש ,טע ,"ןצעזוצנַײא סָאװ טינ ןיוש

 ןליּפש ןיא ןיליפּת יד טגעלֿפ רעא ,ןכּב +-}

 ליּפש סעירוק אַײנ ןיש ןייא ,?ןיצעז וצ ןַײא

 ,ט"עּת ךַאּבנּפָא ,דיל

 ןיא (ןּבעגנַײרַא) ןגײלנַײא .ןצעזרַאֿפ ,2
 ,רעטכַײל עקידתּבש יד 'א .תונּכשמ

 יז טצעז עמו ױרֿפ ַא רַאֿפ ןעמענ .כרַא 8
 ןיא 'נוא, .ןזיוה םענעגייא ןיא ןַײא ַײּברעד
 םידוהי איד ןהעזיג ךיא ּבאה ןטַײצ ןגיּבלעז איד
 ןוֿפ רּבַײװ ןמוניג 'נוא טצעזיג ןַײא ןּבאה
 רעד, .2ג ,גי ,הימחנ ,מהס ,"תומוא ירדנַא
 סָאד ןֿפיױקרַאֿפ עקינַײז סָאדלַא רעהעג שטנעמ

 םהרֿבא 'ר ,"טצעזנַײא םכחידימלּת תּב ַא רע

 ,1817 װעשטשַאל ,םהרֿבא ךרּב ,ןײטשּפע

 א עיצַארעּפָא ןַא ךרוד ןצנַאלֿפרעּביא ,4
 סָאד ןדַײנשסיוא .רינ ַא 'א .ןַאגרָא ןכעלשטנעמ

 טנוזעג א 'א ןוא הלוח ןופ ץראה עקנארק

 ,םענעּברָאטשעג:טשרעקָא ןַא ןופ ץרַאה

 ךיז .1 :צעפס .וֿפז + -- ךיז ןצעונַײא
 -קעװַא ןוא ךיז 'א .(ןרָאֿפ וצ ידּכ) ןצעזנַײרַא

 ןיא טצעזעגנַײא ךיז ןּבָאה ייז- ןוא , .ןרָאפ

 ,"ןזַײרוצמײהַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןוא ףיש רעד

 ןּבָאה ייז; 1923 עשרַאװ ןעדוי זנוא ַײּב) מּפ

 רענייא טכידעג ,ןרוֿפ יד ןיא טצעזעגנַײא ךיז

 ךיז טָאה עמ, .לטעטש ַא ,סַײװ ,"ןרעדנַא םוצ

 רעטַײװ זיא ןעמ ןוא ןגָאװ ןפיוא טצעזעגנַײא



 רעצעזנַײא

 ,"ךרדה-תציֿפק טימ ךיז טייטשרַאפ ,ןרָאֿפעג

 ?רָאי ,קרּביינּב ,עקרעגוא יד ,ץיבוקשרה .א .ש

 קירעהעג יװ ךיז .םעװקַאּב ןצעזקעװַא ךיז .2

 רעד , . .'א ךיז ןפלָאהעג ןריא} טָאה רע, .יא

 רעד ןיא טצעזעגנַײא ךיז ןײלַא רֶע טָאה ךָאנ

 ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"לוטש רעטייווצ

 ,רעטירד

 ךיז טָאה טרָאװ סעדעי, .ךיז ןסַאּפנַײרַא .9
 יײנ ,ּבדל ,"ןוגינירעיורט םעד ןיא טצעזעגנַײא

 ,348 יז ,זיישּת

 -ץורַאנַײא .קידנעטש ףיוא ךיז ןצעזַאּב .4
 ,הצוֿבק א ןיא ךיז יא .ןעלצרָאװ ןגָאלש .ךיז ןענ

 .עינָאלָאק ַא ןיא
 ןטלאו ןונ, .ןעמענרַאֿפ .ןריּפוקָא .כרַא ,9

 ןטצאז 'נוא .ןַײז גיטלאוויג רֹּבא ןדייה איד זע

 ,ךוּבילאומש ,"ןַײא העבג ןעג טלאוויג טימ ךיז

 ,196 עֿפָארטס

 ,רדס ַא ,גנונעדרָא ןַא ךיז רַאֿפ ןלעטשנַײא .0
 ,טצעזעגנַײא ךיז טָאה תסנּכ עטשרע יד יו;

 יַאלרַאּפ רעזדנוא רעטַײװ ןיוש ךיז טריֿפ ױזַא

 ,(י"א) דיר ,"טנעמ

 -רַאה ןיא ,ןעניז ןיא ןרעװ ןעמונעגנַײרַא ./

 רימ ךיא זד, .ךיז ןענשקענַײא .ּפָאק ןיא ,ןצ

 ּת"וש' ,"זיא אמט איז זַא טצעזיג ןייא באה

 -יג ןַײא ךיז טָאה רע .ןז שהְו 1640 ,יא"מרה

 ,8 ,א ,לאינד ,מהס ,ײ. . .ץרה םיא טצעז
 ,שינע- ,ץכע-

 רעװ .סד ,עק- ,ןיז נװ .ס- ,רעד -- רעצעוניײא

 טָאה עמ, .(33 ענעדיישראפ) ןַײא טצעז סע

 .רענֿפעש .ּב ,ייא ןקיטכענ א ןציז ןטעּבעג טציא

 םַײּב עלַײװ א ןייטש ךָאנ טּבַײלּב יא רעד,

 ,יירע- 1899 יײנ ,...חספ ,ןירָאג .ּב ,"ןװיוא

 .טלקעזעג'- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקעזנַײא
 נַײא לגרֿפ .ךעלקעז ןיא ןקַאּפנַײא ,ןטישנַײא

 ,1931 א"ּב ,ּבװ אפש-ידיא ,ןקַאז

 .טרעװַאשזעג-- ,ןַײא רע -- ןרעװַאשזניײא
  -רעזַײא יד .רעװַאשז טימ ךיז ןקעדַאּב --- וטוא

 יד "א ןעמונעג ץענ רעד ןופ ןּבָאה םילּכ ענ

 עמ = ןַײא ןרעװַאשז ּפָאק ןיא ךעלעפַײרש

 סע ןכַאמ -- וורט .,לטּב רֿבוע ןרעװ ןיא טלַאה

 ,ךעלּב א יא .טרעװַאשזרַאֿפ ןרעװ לָאז

 -עג'- ,ןַײא עוועל- .װרט --- ןעװעלַאשזנַײא

 .ןשָארג םעד 'א .ןגרַאקנַײא .1 .טעװעלַאשז
 טעגרהרעד טָאה ןלזג רעד; .תונמחר ןגירק .2

 טעװעלַאשזעגנַײא ןוא ןעמַאמ יד ןוא ןטַאט םעד

 .ךיז טימ ךיוא .מֿפ ,"רעדניק עניילק ייווצ יד

 .טערַאשזעג - ,ןַײא ער- .ורט -- ןערַאשזנײא
 .ןװױא םעד 'א .רַאשז טימ ןעמענכרוד .1

 -רעק יא .ןליוק עקידנענערּב ףיוא ןטָארּבנַײא .2
 .סענַאטשַאק יד יא .ךעל

 -עגי- ,ןַײא עװעג- .װרט -- ןעוענושזנַײא
 -טנעגרַא ןופ ןושל ןיא) .אפש22 .טעװעגושז

 רעטנוא; .ךָאי ןיא ןענַאּפשנַײא (ןטסינַאלָאק רענ

 -ַאטשעג יז זיא ...ןטניװ:ַאּפמַאּפ עקידנדַײנש יד

 ןֿפלָאהעג ןוא ןַאמ ריא ןּבענ לַארָאק ןיא ןענ

 ײטנעגרַא ןוֿפ ,ןָאסרעּפלַא יכדרמ ,ײןסקָא יד יא

 .ןעװעגושזנָא +- .1960 א"ב ,ענ

 -ושזעגי- ,ןַײא עשז  .װרט -- ןעשזושזנַײא

 סָאװ ןעגנַאלק טימ סעּפע ןגָאז .1 .טעשז
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 ביל ןופ רעטרעװ יא .ןעשזושז ַא ןענָאמרעד

 ַא ןעמיורנַײא .צעּפס .2 ,ןיּב א יװ יא .טפַאש
 ,שינע- .לתוליכר א ,דוס ַא יא .דוס

 -עג'-- ,ןַײא עװער- .וורט -- ןעווערישזנייא
 יא .סטעֿפ ןיא ןרימשנַײא .1 .לס .טעװערישז
 .טעֿפ ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .2 .עינלעטַאּפ יד
 .ךיז טימ ךיוא .זדנעג יד יא .ןעװעדַאהנַײא

 -עג- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקָא(י)לשזנַײא
 "נַײרַא .ןעּבָאילכנַײא ,ןעקנירטנַײא .טעקָא(י)לשז

 .עקַאילשז א ,גנאלקעג א טימ ליומ ןיא ןעוצ

 לסיש א 'א .ריּב לפוק א םעטָא ןייא ןיא 'א

 ,פוז עטכידעג

 זעגי-- ,ןַײא ער" .װזוקַא -- ןערומשזנַײא
 ּבלַאה ,ןקירדוצ (ןגיוא ןגעװ רָאנ .טערומשז
 .ךעלכיימש ןוא ןגיוא יד יא .ןכַאמרַאֿפ

 יימשזעג-- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקימשונַײא

 ןיא ןָאטנַײרַא .ףייז טימ ןּבַײרנַײא ,1 .טעק
 עסַאנ יא .ןקירדנַײא .2 .שעװ יא .רעסַאװֿפײז
 .שינע- .טערג

 -עמשזעגי- ,ןַײא עינ- .וורט -- ןעינעמשזניײא
 -טע יא .ןפיוה א ןיא ןקירדנַײא .רקוא .טעינ

 א ןרעװ לָאז סע ,יינש 'א .ןשָארג עכעל

 ,ןייטש ַא יװ טרַאה לכעלַײק

 זעג'- ,ןַיײא עווער- .וורט -- ןעווערּפעשזניײא
 .ןעלטעּבּפױנוצ .ןעלטעּבנַײא .1 .טעװערּבעשז
 -מַאזנַײא (ָאיעּפ) .2 ,סעקנירָאקס עּברָאט ַא יא
 ןליּפש וצ ךיז ךעלּפענק יא .ןעמענפיונוצ .ןעל

 עסיורג יד יא .ןעװערּבוזנַײא ווזד ,9 ,ייז טימ
 ,הרוּת

 -עגי- ,ןַײא עיעל- .ורט -- ןעי'עלעשונַײא
 ג'עלעשז א ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .טעיעלעשז

 .לפָאטרַאק יא .תוריּפ יא .עלעשז א טימ ןקעדַאּב

 ,טערעשזעג -- ,ןַײא ערי .װרט -- ןערעשזנייא

 "נַײא .רקוא .רעסערֿפ = 2074: גאסטסדו8

 ןּפַאכנַײרַא ,ןעגנילשנַײא .ןסערפֿפױא .ןסערפ

 רע (,רָאנ עז)ע .סעטיּפָאק יד טימ סקָא ןַא יא
 .לוופ ,ײטלעװ עצנַאג יד יא ליוװ

 .וטוא ן. ..ןרעװַאכ ...} -- ךיז ןרֿפחנַײא
 ןעניואועגוצ .טרבחעג'- ךיז ,ןַײא ךיז רֿבח

 גנירג ךיז יא .רבח ןרעװ ןוא ןצעמע וצ ךיז

 ןַײמע .ןטָאי עטַאלּב טימ ךיז יא .ןשטנעמ טימ

 זָאלגרָאז ריא טימ טלעװ עקידמירוסי עסיורג

 ,געס ,"טרֿבחעגנַײא ךיז ןּבָאה לטלעװ ןיילק

 .1947 א"ב ,ביבָאילּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ

 סָאװ .ידַא ן. . . רעדייכ ...} -- קידרדחנייא
 .גנוניואוו עיא ןַא .רדח ןייא רָאנ טָאה

 סָאװ .ידַא ז. ..שעדיוכ ...} -- קידשדוחנייא
 .עיצַאקַאװ עיא ןַא .שדֹוח ןייא רָאנ טרעיודעג

 .טפַאשדנַײרֿפ עיא

 -עגי+ ,ןַײא קזֹוח ןןקעזיוכ ...} -- ןקזוחנַײא
 ּפַא ,ןקזֹוח טַײצ ערעגנעל א -- װטוא .טקזֹוח

 "רַאֿפ א ןופ ,ןשטנעמ ןליטש ַא ןופ יא .ןכַאל

 זיִּב ,ןצעמע ןופ ןקזֹוח -- װרט  ,רעגַײװש

 םיא טָאה עמ, .קידרעטנורעד ךיז טליפ רענעי

 ןיוש רע טנֿפע טציא זַא טקזוחעגנַײא ױזַא

 ,"ליומ סָאד טינ

 "רַאֿפ סָאװ .ידַא ןקישוכ . . .} -- קישוחנייא

 ןקלחנַײא

 : ךיוא .םיאורּב ע'א .שוח ןייא רָאנ טגָאמ

 ,קידמישוחנייא

 ,ןַײא ךׁשֹוח .וורט ןןכעשיוכ . . .} -- ןּכשוחנַײא
 טינרָאג ןּבָאה לָאז סע ןכַאמ .1 .,טכשוחעגי-
 יד טימ רעמיצ סָאד יא .טכיל קינייװ רעדָא

 -רַאֿפ .ןרעטצניֿפנַײא .2 ,ןעגנַאהרַאֿפ ערעװש

 "מָאק ,ןצרַאװשנַײא .0 .ןּבעל סָאד יא .ןצרַאװש
 עטָאלּב טימ םיא ןכַאמ ,ןצעמע 'א .ןריטעמָארּפ

 יד 'א .ןקיצומשנַײא ,ןקידורּבנַײא .4 .ךַײלג

 "ַארָאמ ךיוא -- ךיז טימ .טסימ טימ ּפערט

 ןוא ןעלגיּפש ענעפָא ךרוד יװ ןעז ץלַאס .שיל

 ,1927 ,לה ,"ךַײלג ןעמעלַא טימ ךיז יא טינ

 ,ןַײא ריזח .װרט ןןרעזַאכ ...} -- ןריזהנַײא

 יד 'א .קיצומש קרַאטש ןכַאמ .1 ,טריזחעגי=

 ךיוא .2 .װזַאא םינּפ סָאד ,טנעה יד ,רעדיילק
 טימ .עיצַאטוּפער ,ןעמָאנ סמענעי יא .ֿפ

 ךיז

 ,ןַײא רזח .װרט ןןרעזַאכ ...} -- ןרזהנייא

 לָאמ ךס א ךרוד ןענרעלנַײא ,1 .טרזחעג+
 א ,קוסּפ א 'א טוג ,ןרידוטשנַײא .ןרזחרעּביא

 א) 'א .םיניד יד ןצעמע טימ יא .עא עזַארֿפ

 טעּב ךיא, .קיניײװנסיױא ןוֿפ (עדער ַא ,דיל

 יסיוא לָאמ ןייא ךָאנ רימ א"טילש יּברו ירומל

 !ישס ,"'א טוג ןענעק רימ לָאז ךיא ,ןשטַײט

 רעד זַא ,ףוג ןטימ טוג ןםיניד יד} ייז יא, .וט

 ףיא םעד ןיא לגרומ ןרעװ לָאז ןיילַא ףוג

 -גייא .2 .284 יז ,זישּת יײנ ,ּבדל ,"ןַײז םייקמ
 .ּפָאק ןיא ןּפַאלקנַײרא .ןעװערּבוזנַײא .ןלענק

 עקיּבלעז יז םלוע ןטימ 'א .הרוטֿפה יד יא

 ןופ ןָאגרַאשז םעד 'א .סנגיל ענעשַארדעגסיוא

 ָאנ םעד ךיז 'א -- ךיז טימ .ײטרַאּפ רעד

 .שינ- .ןריּפַאּפ עטשלעֿפעג יד ףיוא ןעמ

 סָאװ .ידַא {. . . רעּביכ . . ,} -- קידרוּביחניײיא
 יילרש רע'א ןַא .רוּביח ןייא רָאנ (טכַאמעג) טָאה

 .(בר ,רעטנרעלעג) רעּב

 .וטוא {...ןסע(ניכ...| -- ךיז ןתויחניײא
 ךיז ןקיװק .טתויחעג'- ךיז ,ןַײא ךיז תויח

 (ןופ) טימ ךיז יא .טַײצ ערעגנעל א סעּפע טימ

 .תורישע רעד

 ,ןַײא ףוליח .ורט ןןפעליכ ..,} -- ןֿפוליחנַײא

 תורוחס 'א  ןטַײּבנַײא .וימ .טֿפוליהעג -

 ,טלעג

 ,ןַײא ֿבלח .ורט ןןוועלייכ ...} -- ןֿפלחנַײא
 סָאד 'א .ֿבלח טימ ןרימשנַײא .טֿבלחעגי-=

 .עטָאּפאק יד 'א .טיורּב עצרַאװש

 ,ןַײא םולח ןןעמעלָאכ ...} -- ןעמולחנַײא
 יד, .ןעמולח ןּבײהנָא -- וטוא .טמולחעג +

 "ןצנַײא טשינ עגר ןייק ךימ ןזָאל . . , סָאטױא

 ,"שיור ןטלַארּפעגֿפױא ַא םעד ןיא ןעמולח

 -ַאש -- ורט .1968 'ּבעֿפ ,קוצ ,רעגילק סָאהעק

 יטינ יװ דנאטשוצ ַא ןיא ,םולח ןיא (יװ) ןֿפ

 שירעּב ,ידיל ַא טכַאנַײּב ןַײא םולח ךיא; .ךַאװ

 ..עכעלרע לפיוו, .12 ווו 1960 ,גָאט ןײטשנַײװ

 ,"תורוש עריא ןיא ןַײײא טמולח יז טייקכעלדליּב

 | : ,27 ע 1962 ,זמט ,גי

 ,ןַײא קלח .װרט ןןקעלייכ ...} -- ןקלחנַײא
 ילח ןיא ןליײטנַײא ווזד (שיֿבצק) .טקלחעג --

 הענייּב (טימ) ןָא שיילפ לטַײז ַא יא .םיק



 קידלדנחנייא

 סָאװ .יזַא ן ..נייכ ...} -- קידלדנחנייא
 יז יװ ,טעזע .לדנח ןייא (רָאנ טָאה) טימ זיא

 - ,"לרעטכעט יא ןַײמ ,ךעלעּפיל יד טסַײּברַאֿפ

 ,ןַײא ךיז לדנח .וטוא -- ךיז ןעלדנחנַײא
 ןצעמע ַײּב ןֿפױקנַײא ךיז .טלדנחעג-- ךיז

 ןוא ןצעמע וצ ךיז ןעשטשַאלוצ .ךעלדנח טימ

 -נחעגנַײא םיא ןיא ךיז טָאה יז, .ןעניוועג םיא

 ןשָארג א ןָא ןעמונעג יז טָאה רע ןוא טלד

 ."ןדנ

 .װחרט {...עֿפנַאכ ...} -- ן(ענןעֿפנחנַײא
 ,טַײצ ערעגנעל ַא .טעפנחעג-- ,ןַײא עפנח

 זיּב ,ןצעמע ןענעפנח ךעלעגנעג יילרעלּכ טימ

 םיא טָאה עמ, .דייר-הפינח יד טּבײלג רענעי

 רע ,עקַאט טניימ רע זַא ,טעפנחעגנַײא ױזַא

 : ."קיּתע םכח ַא זיא

 טימ ןצעמע ַײּב ןֿפױקנַײא ךיז -- ךיז טימ

 ךיז רע טָאה, .ריֿבג (םוצ) םַײּב ךיז יא .הֿפינח

 ַײּב ךיז ןוא ...ּבַײװ םַײּב יא טלָאװעג רעֶירֿפ

 ,1870 ,מק ,"ךעלדנער רַאּפ א טימ ןֿפױקּפָא ריא

 ףרַאד עמ ,'א ייז ַײּב ךיז ףראד עמ ,, .11 אט

 טָאה רע .1917 י"נ ,ע טישז ,*...ןזַײװ יז
 ,חסונ רעייז ןיא ייז טימ ןדער וצ טסואוועג

 רעיא לחר ,יייז ַײּב 'א ךיז ,תוצע ייז ןּבעג

 ,שינע .לארׂשי דנַאל ןיא ,ךַאּב

 הריקח .װרט ןןעריקכ ...} -- ןהריקחנַײא
 ַא טימ ןשטַײטנַײא ,1 .טהריקחעג'- ,ןַײא
 (םעטַײּב ריא) הריקח רעקיניזפיט טשרמולּכ

 .תונװּכ ענעטלַאהַאּב דיר סמענעי ןיא יא

 רָאּפ ַא יא .ןרָאּפשנַײא (קיסַאּפש) .רֹל .חֹת .2
 ,ןשָארג

 ןרקח .וורט ןןענערקַאכ ...} -- ןעגרקחנַײא
 סעּפע רעּביא ךיז ןענרקח .טנרקחעג'- ,ןַײא
 (םענעטלַאהַאּב) ןעניֿפעגסױא (טשרמולּכ) ןוא

 ןיא יא .קנַאדעג ןפיט א ןענשרדנַײרַא .טלַאהניא
 םותיּפ 'א .הלּבק עצנַאג יד עירָאעט רעד

 .ךיז טימ ךיוא .ססמערו

 -שח .וורט ןזענעּבשזעכ ...} -- ןענוּפשהחנַײא
 ןעמעננַײרַא .1 .טנוּבשחעג-- ,ןַײא ןוּב

 ןרַאֿפ ךיוא 'א .ןוּבשח ןיא ןענעכערנַײרַא

 .רעקינייװ ףיוא תועט א ןּבָאה .2 ,ןסע-טינ
 ,שינוּבשחה-= .עיציזָאּפ ַא יא

 עמתח .וורט ןןעמסַאכ ...} -- ן(ענ)עמתחנַײא
 ריא רעדַא) ןבַײרשנַײא .1 .טעמתחעג'- ,ןַײא
 -רַאֿפ ,2 .ןורּכזה-רפס ןיא יא .(ךעלרעַײֿפ רעדָא
 רעד. .ןַײװ שַאלפ א יא .ןעלגיזרַאפ ,ןענעמתח

 יד טעמתחעגנַײא טָאה רָאטקעּפסניא-רעַײטש
 ינויליואוו .3 ,(עטיל ,רימָאקליװ) דייר ,"םָארק
 ,רענייּב יד ןכערּבנָא .שירעג

 ינוה רעד ףיוא, .טשרע .מט9 .װצ -- טנייא
 .גרעּב ,ײטסרָאיװ רעיא טימ טרעד

 טמוק) טרעיודעג סָאװ .1 .ידַא -- קיגַאטניײא
 סָאװ .2 .ּביולרוא רעיא .גָאט ןייא (ןיא רָאֿפ
 ,םולּב ע'א .גילפ עיא .גָאט ןייא טריטסיסקע
 | ,טייקי-

 ריא סָאװ גילֿפ ןימ .ן- ,יד -- גילֿפגָאטניײא
 ,גָאט ןייא זיא רעיוד-סנּבעל

 .טלדַאטעג-- ,ןַײא לד- .וורט -- ןעלדַאטנַײא
 ךיז ןעּפעשט ,ןצעמע 'א .תונורסח ןעניֿפעגנַײא
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 "ניק ערעזדנוא ַײּב קלָאפ רעזדנוא יא, ,םיא וצ

 טעיפ ,ןעװייא רענרעטטופ רעד לאנתנ ,"רעד

 .שינע- .ץכע- .ד"סרּת װָאקיר

 (טָאה) טימ זיא סָאװ .ידַא -- קידלװַאטנייא
 : .סַאלק רעיא ,לכיּב יא ןַא .לװָאט ןייא

 .טלװָאטעג = ,ןַײא לװ- .וורט -- ןעלוװַאטנַײא
 יא .ןדניּבנַײא .ןעלװָאט (ןשיװצ) ןיא ןגײלנַײרַא

 .ךוּב ַא

 (ג)- ,ןַײא ריא- .ורט -- ןריאוטַאטנַײא

 'א ,244 + -  ,ןריאוטַאטסױא ווזד .,טריאוטַאט

 יִצי טנַאה רעד ףיוא, ,ןלָאיציניא 'א .ּבַײל סָאד

 ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"רעמונ ַא טריאוטַאטנַײא ןרעד

 ,סרעייז טיוה לקיטש סָאד, .געװמוא ןוא ךַאילש
 טריאוטַאטנַײא טָאה ן(ונלּת רעד ןכלעװ ןיא

 טימ .241 1965 ,זמט ,גצּב ,"רעמונפיול םעד

 ,גנ- .ךיז

 יָאטעג-- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטַאטנַײא
 ,ןֿפײלשנַײא .2 .+-) ןקָאטנַײא ,1 .טעשט
 ינַײא .ןצירקנַײא .9 .עוװטירּב ַא ,עסָאק ַא יא

 ךיוא (ײרעטסוש) .4 .ןייטש ַא יא ,ןּבָאש
 .טענ יא .ןּפעטשנַײא -- ןעװעשטָאט--

 ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטעפַאלַאטנַײא
 -ץּפָאלָאמ-- : 89 .טעשטעּפַאלַאט(ענ)יר
 "מוא ןהנעטנַײא (ָאעּפ .ררװ ,רקוא .ןֶעׁשֿט
 הליחמ ומּכ ,רעטרעוו עכעלטע 'א .שירַאנ ,רָאלק

 ,ןטעּב

 ןַײא עקּפי .ורט -- ןע(ל)ּפַאלַאטנַײא
 יד טימ ןטערטנַײא .רקוא ,טע(ק)ּפַאלַאטעג -*

 .עגָאלדָאּפ יד יא .סיפ עקיצומש

 ןוֿפ רָאנ טײטשַאּב סָאװ .ידַא -- קילַאטנייא
 עקילַאטיײװצ יד ןוא ע'א יד ,ןטרָאק עילַאט ןייא

 ,ןליּפשנטרַאק

 ,טרילַאטעג- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילַאטנַײא
 יד 'א .(ןטרָאק ןגעװ) ןליײטנַײא .ןשַאטנַײא

 י .ןטרָאק
 ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטַאמלָאטנַײא
 .לס .ןעשטַאמולט-- :99 .טעשטַאמלָאטעגיר=

 | ףןעװעקלָאטנַײא וזד .ררװ

 ןַײא רע .ורט -- ןרעשטעמל ַאטנַײא
 .ןעשט'ץעמלָאט-- :99 .טרעשטעמלָאטעג-
 ןייא ןוֿפ ןצעזרעּביא ,ןשטַײטסיױא זיא טינ יװ

 ,ןגָאז-תודע סָאד יא .רערעדנַא ןַא ףיוא ךַארּפש

 -עג'+ ,ןַײא עוװעק- .ורט -- ןעװעקלָאטנײא
 ,ןייטשרַאפ וצ ןּבעג .ןהנעטנַײא .טעװעקלָאט

 -עג רע טָאה ?שטָאכ טסמענאּב וד; .ןלענקנַײא

 'םירױטקָאד ַײּבי ,רַא ,"ּבַײװ ןטימ 'א טװּורּפ

 ףרַאד עמ זא טעװעקלָאטעגנַײא ּבָאה ךיא זיּב

 עגַארש' ,עש ,"גייט ןטענקרַאֿפ

 -עגי- ,ןַײא עוועמ- .ורט -- ןעועמַאטנַײא
 טימ ןטלַאהרַאֿפ .ןריזַאמרָאט .1 .טעװעמַאט
 יא .דרעפ עדליװ סָאד יא .ןגָאװ םעד 'א .חוּכ

 .סעסוּבָאל יד 'א .עיציזָאּפָא יד יא .ךַײט ַא

 טולּב סָאד יא .טולּב ןטלַאהרַאֿפ ,ןטלַאהנַײא .2
 ַא ,ןטרעדורעצ ַא ןליטשנַײא .9 .,דנואװ ןוֿפ
 'א* ,דייר (עטוג) טימ ןטגערעגפיוא קרַאטש

 .ּב ןקיּבלעז ןטימ ךיוא = טולּב סָאד ןצעמע

 ,תוֿפּתוש יד ןופ קע ןא ןכַאמ דלַאּב לָאז עמ;

 ,יא טנעקעג טשינ ןךיד =} ריד ּבָאה ךיא זַא ױזַא

 ןָאטנַײא

 א ,ינולפ ,"ןרעה טלָאװעג טשינרָאג טסָאה

 ... שודקה רזעלא 'יר ןופ עטכישעג עכילקערש

 'אע .ג"ערּת װָאקירטעיּפ ,1770 רָאי ןיא ענדָארג

 ַא טימ רעטעּברַאטימ ןשירעגירק טשרמולּכ ַא

 | ,6 ---3 ,שו פשיי ,ראא ,"גָאז"רסומ

 -עג- ,ןַײא ןעוט ,ןַײא וט .ורט -- ןָאטנַײא
 ןיט-- דד ערעדנַא .דל טיול} קידנעוטי- ;ןָאט

 ןָאטנַײרַא ,ןטישנַײרַא ,ןסיגנַײרַא .1  .ןי עגנַאל)
 ןיא ץלַאז ךָאנ יא .זַײּפש ןטיירג םַײּב טעּפע

 -נישזָאר יא .ּפוז ןיא עלעקלּביצ ַא 'א .סטכעקעג

 ריא טַײל ליפ אד ּפָאט ןייא , .גייט ןיא סעק

 רעד ,ראַײֿפ םוצ טצעז רנייא .ןוט ןַײא ןיׂשע

 ,טכוצ ,"ןוֿפ רעד טכיצ ררדנַא

 ןימ רעדעי ַײּב סעּפע ןיא סעּפע ןָאטנַײרַא .2
 'א .װזַאא דמַאז ,ךלַאק ,ּברַאֿפ ךָאנ יא .טעּברַא

 ,טניט ןיא ןעּפ יד 'א .ּבעװעג ַא ןיא םעדָאֿפ ַא

 יא ,ןגײלנַײרַא .ןקעטשנַײרַא ,ןקורנַײרַא .9
 ןיא טנַאה ןייק 'א טינ* .רעסַאװ-םי ןיא סיפ יד

 .ןַאט ןלעװ טינ ,ןָאט טינרָאג = רעסַאװ (טלַאק)

 (ןרעּביא) ןיא עטָאּפַאק רעד ןופ סעלָאּפ יד 'א

 ןיא טנַאה ןייק םיא רַאֿפ טָאה רע, .לטרַאג

 רנייא ןעװע ."ןַאטעגנַײא טינ רעסַאװ טלַאק

 רגניֿפ ןּבָארג ןַײז רע לָאז ,(דש) ןייא טהעז
 ןדיר טינ לָאז ןוא טסױֿפ ןַײז ןיא ןָאט ןַײא

 ייסח רֿפס ,"טרירנא ראַײפ ןא רע זיּב םנייק וצ

 שדוק"ורָא ןיא טָאה עמ ןוא, ?ז"קּת ,םיד

 יקסּפ םעד ןָאטעגנַײא תורוּת-ירפס עלַא ןשיװצ

 !!הרוּת-"ןיד א ,יקסנא .ש ,יןיד

 רעמ יא .ןטעּברַאַאּב .טעּברַא ןגײלנַײרַא .4

 -- ד ר ע יא .טעּברַא רעכעלטקניפ ַא ַײּב טַײצ

 קיצנַאװצ רשֿפא טגָאמרַאפ, .דרע ןטעּברַאַאּב

 טלָאװ ,'א ןיילַא ייז לָאז רע ןעוו !דרע סעקָאלװ
 ,'רעדלעֿפ סלדנעמי ,רַא ,"רשוע ןַא ןעוועג רע

 .גנואוט ַא ַײּב עא סַײלֿפ ,חוּכ ןדנעװנָא .9
 ,רעכיג ןקידנערַאֿפ ןוא סַײלֿפ רעמ יא

 הנווּכ עתמא יד יא .ןַאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .0
 טינ טָאה שנעמ ןייק, .הליפּת ַא (ןיא) ַײּב

 / םנַײז וצ טראיינ ,ץרעה אַײרֿפ ןייא ןאטיג ןַײא

 ןרדנַא םעד וצ טינ רֹּבא ,יטשרע זד --ּבַײװ

 ,ג/י ,הניאצ ,ײטמענ רע זד ּבַײװ

 טאה רע ןעװא .ךס ַא ,סנדײשרַאֿפ ןָאט ./
 ײּברעד ןוא| טֿפױקג זיוא שאו רֿבח םנַײז

 ןייא ןץלא =} זלַא זיא ,ןןעװעג לוֿבג גיׂשמ

 ןוצ רע זיּב ,טינ הֿבושּת ןייק טֿפלעה --- ןאט

 .ג/דס ,חע ,"ןאט ןגוניג רֿבח ןַײז זומ ןטשרע

 ,ךיז וצ ןעמעננַײרַא .ןעלמַאזנַײא .כרַא .8
 טשטַײטרַאֿפ חט .יףסא' רַאֿפ ווט ,ןָאטעגנַײא +-
 ינוא, :(2 ,בכ םירבד) יךתיּב ךוּת לא וּתפסאו'

 "שיוה ןַײד ןשיװצ וצ ןיא ןוט ןייא טׂשלוז אוד

 ךיוא ױזַא :ן"זיוה ןַײד ןיא ןעמעננַײרַא :יּתָו

 ;(33 ,טמ ,תישארּב) 'הטמה לא וילגר ףסאיו'
 :יִת| "טעּב םעד וצ ׂשיֿפ ןַײז טעט ןייא רע 'נוא;

 טוט שנעמ ןייא; זי. . . ןעמונעגנַײרַא רע טָאה;מ

 רעװ טינ שייוו רע . . . טינש ןוא האוֿבּת ןנֿפױה

 .ןּברטש לואו גאמ רע ,זיוה ןיא טלמז ןַײא שע
 איד ןמ זד טמוק טַײצ איד ןרעדייא =} יא

 :יּתו 7 ,טל ,םילהּת ,מהס ,"טוט ןייא האוֿבּת

 ,"ןעלמַאזנַײא טעװ סָאד רעװ טינ סייוו רע;

 ,ןגרָאּברַאֿפ .ןָאטּפָא .ןעמענקעװַא .כרַא 9
 (1 ,ד ,היעשי) יונתּפרח ףסאי .ןטלַאהַאּברַאֿפ



 קינָאטנייא

 :יּתו "הּפרח רזנוא ןַײא אוט, :מהס טשטַײטרַאֿפ

 זַאע .ןרָאצ םעד יא ,ן"דנַאש רעזדנוא ּפָא וט;

 יז ןרעװ ייז ןופ םינּפ ןַײד טסגרָאּברַאפ וד

 --  םעטָא רעייז יא טסכַאמ וד זא ןוא ןקָארשרעד

 דוד תמש העשּב, .260 ,הח ,ײןייגרַאפ ייז ןזומ
 ,"טכיל ריא הנֿבל איד ןאטיג ןייא טאה ךלמה

 ריא ןּבאה ןרעטש איד, .ד/אמ ,םירֿבד ,וצנ

 ןָאדנָאל ,ברע תעל רוא ,"ןאטג ןייא טכיל

 ,ן'םהגנ וֿפסָא םיֿבכוּכהו ?ּפ"קּת

 ֿבורח .ןעגנערּבמוא .ןרעטשעצ .כרֵא 0
 ,ףסא' ןוֿפ ב צעּפס ןרעּביא שטַײט אזַא| .ןכַאמ

 מהס .,טָאטש עצנאג א 'א .ןינּב ַא יא ן,83 6-

 יֿפוש) יךתיּב שפנו ךשפנ הֹּתֿפסָאו טשטַײטרַאֿפ

 ּבַײל ןַײד ןאט ןַײא טׂשרעװ ינוא, ;(25 ,חי ,םיט

 ןואק :יּת) "דניזיג זיוה םינַײד ןופ ריּבַײל 'נוא

 "נָא ךָאנ {". ..שֿפנ ןַײד ןעגנערּבמוא טסעוו

 -ידמלמ רעד דַאּפ ןיא ןעװעג זיא ה"י ,20 ּבייה

 :(23 ,חי .תישארּב) 'הפסּת ףַאה' שטַײט רעש

 .""א טסעװ (עשז ןיוש טינ) עשז ןעד יצ,

 טינ טשלָאז וד, .ןּפינקרַאפ ,ןדניּברַאֿפ ,1
 על ןַײמ . . . ןקידלוש טולּב יד טימ ןָאט ןַײא

 טימ יא טינ טסלָאז, .9 ,וכ ,םילהּת ,מהס ,"ןֹּב

 םע ףסאת לא ןטרָאד ,יּת ,"לעז ןַײמ עקידניז

 | | ,ןײשֿפנ םיאטח

 ,סַײלֿפ טימ סעּפע ןיא 'א ךיז -- ךיז טימ

 -רַא ןַא וצ ןעניואוועגוצ ךיז :ךיוא .עא הנווּכ |

 א ַײּב ךיז ןענרעלנַײא ,ךיז ןכערּבנַײא ,טעּב

 טעװ ,!א ךיז טעװ יז זַא ןוא, .גנואוט רעַײנ

 י"נ ,...הרֿפש ,ןירָאג .ּב ,"רעמ ןענידרַאֿפ יז

0, 

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קינַאטניײא
 רעד .ןָאט ןייא רָאנ ןּבעגסױרַא ןעק סָאװ .ןָאט

 ןַײמ, .טנעמורטסניא רע'א .קַאט-קיט רעיא

 סָאד, .וו לֵא ,"ץיא טקַאט םוצ טימ טּפַאלק ץרַאה

 קַארט-קירט יא ןַײז ןּפַאלק ןעמונעג טָאה ןּבעל
 ,"געװ ןטַײװ ןַײמ ןופ רענייטשקורּב יד רעּביא

 רעסַאװ סנּפָארט יװ ױזַא ,'א -- ןעמיטש יד, .דַאנ

 ייזַא ןַײננ ,עלרעפ .י ,"ןַארק א ןוֿפ ןלַאפ סָאװ

 ןקַאנק ן'א םעד טימ ...., .ירֿפרעדניא רעג

 ,שיד"ּבח ,ןינוּב קחצי'םייח ,ײרעגניֿפ יד ןוֿפ

 | ,1938 שזדָאל -

 ,ןֿפוא ןייא ףיוא ,טינש ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .2
 ,ןּבעל יא ןוא קיאור ַא .קירילָאקניײא .ןָאטַאנָאמ

 ןענעז קיּברַאֿפנײא ןוא יא טשינ . . . געט ענַײז,

 רעזנוא ,אױלּב םייח השמ ברה ,"ןעװעג ייז

 ןענעז ענַײמ רעטכירעג יד, ,1934 ןילּבול ,יודיו

 ייז וצ ןריולרַאפ ּבָאה'כ ןוא רעיא ץלַא ןרָאװעג

 -עמַא, ,26 וע 1963 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טיטעּפא םעד

 ןיא ןענַײז --- םכותּב ןדִיי --- ןשטנעמ רענַאקיר

 ,"קיכַארּפשנײא ,'א ,קיטרַאניא ןינמ ֿבור רעייז

 ,ה"כשּת ה"ר ,קיא ,ןַאמדור .ּב

 רעזעװרענ ,רעקיאורמוא ןַײז, -- טטייקיד

 ןופ יא יד טינ טדַײלרעד סָאװ טנעמַארעּפמעט

 1917 י"נ ,שו טישז ,"ןּבעל-רעטעּברַא םעד

 ןסערעד וצ טעיײּפסַאּפ ןיוש טָאה ...יינש רעד;

 רעװָאלקש ,שז ,י'א ןַײז טימ תוּכוס ךָאנ טניז

 ןופ דיל קיּבייא ריא ןעגנוזעגסױרַא, .רעדניק

 םעד' ,יקצינטישז .ל .ה ,"טײקילַײװגנַאל ןוא יא

 זומ רוטַארעטיל עשידִיי יד, .ילזַײה סנדייז
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 ,"טיײקיטַײזניא ריא ןוא 'א ריא ןַײז רֿבוג !

 .ךעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 װטוא .טצנאטעגי- ,ןַײא ץנַאט -- ןצנַאטנַײא

 ןַא ןיא רעמיצ ןייא ןוֿפ יא ,ןצנַאטנַײרַא ---

 יװ ןצעמע טימ ןענרעלנַײא -- ורט .,ןרעדנַא

 םעד 'א .ץנעט עַײנ יד ךיוא יא .,ןצנַאט וצ -

 לעװ ךיא ?ןצנַאט טינ טנעק ריא, .טעלַאּב םעַײנ

 .שינע- .גנז .ךיז טימ ךיוא ."יא ךַײא

 ,(+-) ןרילַאטנַײא ווזד -- ןעװעטַאטניײא

 -סַאטעג'- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקפאטניַײא

 קעּפ 'א .ןּפעלשנַײרא ,ןּפעלשנַײא .לס .טעק

 ,קעּפ טימ

 יּפָאטעג-- ,ןַײא עשט- -- ןעשטּפַאטנַײא
 ערעװש טימ ןעמוקנַײרַא -- װטוא .טעשט
 ּבוטש ןיא ןסיורד ןופ יא .ןטערטנַײרַא .טירט

 -נַײא ;סיֿפ יד טימ ןטערטנַײא --- ורט .,ןַײרַא
 רָאנ; .םייל 'א .ןעלפמַארטנַײא .ןעװעּבמַארט

 ,טכַײלגעגסױא טוג דרע יד ןעמ טָאה רעירֿפ

 ...טרַאה ןַײז לָאז יז זַא ,. .טעשטּפָאטעגנַײא ,,,

 ,קיא ,אֿפא ,יױצנַאט ןענעק ןלָאז ךעלרַאּפ יד

 ,שינע- 4 ווו 9

 .טעיּפָאטעג--- ,ןַײא עיּפ- .וורט -- ןעיּפַאטניײא

 -לעמשנַײא .2 .,זעק ןשימייה יא .ןכַאקנַײא .1

 -בַײל יװ ןעניד סָאװ לּפָאטרַאק ןיא טכיל יא .ןצ

 "ןזדנעג 'א .ןזָאלעצ .ןצלעמשעצ .8 .סרעט
 ,ןוירג ףיוא טיוה

 .גיֿפ .ךעלעטניה יד 'א .ןעקנירטרעד 4
 טעיּפָאטעגנַײא קילּב ריא טָאה יז יװ ױזַא . . .,

 .לייטרוא-טיוט ,שַא ,"װַאטס םעד ןיא

 .טּפָאטעג-- ,ןַײא ּפָאט .װרט -- ןּפָאטניײא

 ,ּפָאט א ןיא ןגײלנַײרַא ,ןצעזנַײרַא .לָאענ

 ןצעזנַײרַא ה"ד) יא םַײּב; .ןעמולּב-רעמיצ יא

 "ךרע םעד לסיּב א ןעמ טרענעלקרַאֿפ (ּפָאט ןיא
 ןפוא-םושּב ןעמ רָאט 'א ןכָאנ ךַײלג . . . לֵאּב

 יָארגַא ,"רעמיצ ןיא ןעמולּב יד ןגָארטנַײרַא טינ

 ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןײסַאר .י םָאנ

 ,1932 ענווָאק

 טײטשַאּב סָאװ סָאד .ן ,רעד -- טקַאטניײא
 .ןיא ןוֿפ ןוגינ רענדונ א .טקַאט ןייא ןוֿפ

 .טקָאטעג-- ,ןַײא קָאט .װרט -- ןקָאטניײא
 -עמ ַא ,עטָאלד א טימ ןדַײנשנַײא ,ןצינשנַײא ,1

 .ןישַאמיקָאט רעד ףיוא ץלָאה קיטש א יא .רעס

 ןיא ךעלעװניר 'א .ןעלסילש ףיוא ןרעמונ יא

 "יא .ןקעטשנַײא .שירעגנויליואװ .2 ,רעטערּב
 .טַײז ןיא רעסעמ א יא .ןּבעגנַײרא ,ןּבעגרעּב

 םיא ּבָאה'כ; .ןַײרַא ץוַאה ןיא טסיופ א 'א

 ."קסע ןַא רוטּפ ןוא לרעפניפ א טקָאטעגנַײא

 יקַאט(עג)י- ,ןַײא ריס .ורט -- ןריפקַאטנַײא

 .(245 +) ןריסקַאטסיוא ,ןריסקַאט ווזד .טריס

 טרעדנוה ףיוא 'א .ףָארטש ןלָאצ וצ ןצעמע יא

 .תנ- .ךיז טימ ךיוא .סעטָאלז

 (עוועינ .ורט -- ן(עװ)עינַאּבארַאטנײא
 -ענַאּבַארַאּבנַײא .ט(עװ)עינַאּבאראטעג-- ,ןַײא

 ןֿפױא סַײנ ַא יא .שרַאמ א יא .ןּפַאלקנַײא .ןעוו

 .רעיוא

 -עגי- ,ןַײא עװעג- .װרט -- ןעוװעגרַאטנַײא
 ןרַאפ הרוחס יא .ןעלדנַאהנַײא .לס .טעװעגרָאט

 ,דירי ןֿפױא רעדָא

 ןעילוטנַײא

 רָאטעג -- ,ןַײא עיל- .ורט -- ןעילרַאטנַײא
 ידורגנַײא .ץומש ןיא ןעלקַײקנַײא .דּפ .טעיל

 .ךיז טימ .םישוּבלמ יד יא .ןק

 -(עג)י- ,ןַײא ריז- .ורט -- ןריזַאמרַאטנַײא
 "גנַאלרַאֿפ .ןלעטשּפָא .ןטלַאהנַײא .טריזַאמרָאט

 יד ,סערגָארּפ םעד 'א .ָאטױא םעד יא .ןעמַאז |
 'א .גנַאלרַאפ א 'א .גיֿפ .עיצַאזילַאירטסודניא

 .טנגוי ענעזָאלעצ יד יא .ןליפעג

 ,טרַאטעג-- ,ןַײא ראט .װרט -- ןרַאטניײא

 ,לֿפיש סָאד יא .עלָאמס ,רַאט ןיא ןרימשנַילא

 זעג'- ,ןַײא עװער  .חרט -- ןעװערַאטנַײא
 +-) .וּב ,ן(עװ)ערַאטסױא ווזד .1 .טעװערַאט
 ןלייט ייווצ ךַײלג ןכַאמ (שירעדַײנש) .2 .(46
 | .שוּבלמ ַא ןוֿפ

 .טשַאטעג- ,ןַײא שַאט .חרט -- ןשאטנַײא
 ייּברעד ןעמעננַײרַא ןוא ןטרָאק ןשַאט ,ןרילַאט -

 יד 'א .טַײז א ןיא ןגיל סָאװ ןטרָאק לָאצ א
 .ךעלעּביז יד ןוא ךעלטכא יד ךיוא יא .ןזעל

 ,ןַײא לבֹוט ןןעלויױט ...} -- ןעלבוטנַײא
 יד 'א .ןעקנוטנַײא ,ןקוטנייײא .טלֿבֹוטעג -*
 ךיז -- ךיז טימ .חסּפל רשּכ יז ןכַאמ ,םילּכ
 | ,שינע- .הווקמ ןיא יא

 ךיז ,ןַײא ךיז גוט .װטוא -- ךיז ןגיױטניײא
 ןסַאּפנַײרַא (ןוא ימ יד ןּבעג ךיז) .טגיוטעג =
 ןיא ךיז יא .טֿפעשעג א ,טעּברַא ןַא ןיא ךיז
 "ייא רעד ןוא רָאי א קעווא זיא'ס, ,טַאטשרַאװ
 ."קסע םוצ טגיוטעגנילא ךיז טָאה םעד

 ,.טכיוטעג-- ,ןַײא ךיוט .װרט -- ןפיוטנַײא

 .ןעקנוטנַײא .רעסַאװ ןיא ןצנַאגניא ןזָאלּפָארַא
 בעל ןיא םינּפ ענייש סָאד ןַײא טכיוט . . . יז,

 ךיא יװ ,גרעּבנעטלַא ,זּביא דַאנ ,"רעסַאװ ןכעל

 רעה .גנז/ .ךיז טימ .סע עז

 .טשיוטעג-- ,ןַײא שיוט .חרט -- ןשיוטניײא
 'א .גרַאװנסע ףיוא ןכַאז יא .ןטַײּבנַײא .דּפ
 זיא רע; .םילּכ ענרעּבליז עַײנ ףיוא רעּבליז טלָא
 ןַײֿפ ןַײז ןשיוטוצנַײא רעּבירעד ןעגנואווצעג
 ,"סַאג רעמענריופ א ףיוא טָאה רע סָאװ ,רעמיצ

 ,1924 ויראּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע

 .שינע .ץכע- .גנ- .ךיז טימ

 .טעילוטעג-- ,ןַײא עיל- .ורט -- ןעילוטנַײא
 יַאװ סָאװ סעּפע ןיא ןעלקיװנַײא ,ןקעדנַײא ,1
 רעדייא רעדניק יד 'א .עלעפוע סָאד יא .טמער
 סָאד טָאה רע, .טסָארפ ןֿפױא סױרַא ןעייג יז
 ,שָאוהי ,"טעילוטעגנַײא תילט ןיא לשֿפנ עניילק

 םעד יא .ןקעדמורַא .2 .'עלהׂשעמ-רוּפיּכםוי ַא
 ,דייר עסיז ןיא יא .גיֿפ ךיוא .עטָאװ ןיא גורתא |

 ,םערַאװ זיא סָאװ סעּפע ןערוגנַײא ,ןערָאננַײא .3

 -עגנַײא רע זיא יוזַא קידנציז , .ּביל ,םענעגנָא
 סיוש סלחר ןיא לּפעק סָאד ,ןרָאװעג ןֿפָאלש

 .ףגנ ןבא ,די ,"קידנעילוטנַײא
 קידנזַײװסיױרַא) ןליטשנַײא ,ןקיאורנַײא .4

 ןענייװ טינ לָאז סע ,דניק סָאד יא .(טֿפַאשּביל

 ינַײא ןוא 'א ,ןענייוטימ ןעק רָאנ עמַאמ ַא,
 יַאש, .ו מעּב ,ײליֿפעגטימ ןפיט םעד טימ ןליטש

 וצ זיא -- טַײצ ןייק טשינ טָאה עטאט רעד ,אש
 -וָאנַאגַאק .א ,י'א ךימ ענעדלי א ןֿפָאלעגוצ רימ
 .!ןימלע-תיּב ןוֿפ לגילֿפ ןרעטנוא' ,יקס

 .עקעד ןיא ,ךוט ןיא ךיז יא -- ךיז טימ



 ןעלמוטנַײא

 -ןַײא טזומעג ךימ ּבָאה ךיא, .טסענ .ןיא ךיז יא
 -נַאמגעװ ןעָארג םענַײמ ןיא (ןעילוטנַײא) ןליה

 -ורוצ ,ןַײא ךימ עילוט ךיא, .י"ּכ ,דמא ,"לט

 ןעמערַאװ וצ ןוא עשטַאילק רעד וצ ךיז קידנק

 ןגיצ ידק .עשטַאילק ,סוממ ,"ריא ןּבענ ךיז
 טָאה ןוא . . . סעניװָאכָארג לסיּב א ןענוֿפעג טָאה
 הׂשעמ א ,סַײװ ,"ןענירעד טעילוטעגנַײא ךיז

 ענעי ןשיװעצ טרָאד ןגיל זיא, .'גיצ ַא טימ

 ,"ייװ ןוא רעצ ןטצעל טימ 'א ךיז ,רענייּב
 .ץכע- 1948,  א"ּב ןליוּפ ןוֿפ םױּב ַא ,געס
 ,שינע-

 ,טלמוטעגי- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמוטנַײא
 עמ ּפָאק םעד יא .טלמוטעצ ןרעוו לָאז סע ןכַאמ
 ,טלעװ רעד ףיוא זיא ןעמ ואוו ןסיוװ טינ לָאז
 .שינע .ךיז טימ

 ,ןָאטנַײא+- -- ןוטנַײא

 ןעקנוטנַײא ןופ טקַא .ןע- ,רעד -- קנוטנַײא

 .ןײסַאּב ןטלַאק ןיא 'א ןַא .(ךיז)
 ,טלקנוטעג-- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקנוטנַײא

 ,לַאז םעד יא .רעלעקנוט ,לקנוט ןכַאמ

 דער .1 .(רעי) ן" ,(יד) סָאד -- ץיפעקנוטנַײא
 טינ זיא סָאד, .(ךיז) ןעקנוטנַײא ןוֿפ טַאטלוז
 'א אזא ריד ַײּב רָאנ זיא'ס ,ךיז ןדָאּב ןייק
 ַײּב סָאװ ,לכאמ ןימ רעדעי ,2 ."רעסַאװ ןיא
 סטרַאה סעּפע ןעקנוטוצנַײא סיוא טמוק םעד
 -עמס ןוֿפ שימעג (א :צעּפס ,טײקיסילֿפ ַא ןיא

 ךערָאװצ טימ (ךלימרעיוז ,ענעטעמסדיפ) ענעט -

 ,גנירעה עטקַאהעג ערעטיש (ב זעק רעדָא
 .הלח טימ ,טשרָאּבצַארק

 ,ןעקנוטעג-- ,ןַײא קנוט .ורט -- ןעקנוטנַײא
 ןָאטנַײרַא ןוא סעּפע ןטלַאה ,1 .טקנוטעג =
 -רַאֿפ שמ .לֿבש' רַאֿפ װט .טײקיסילֿפ ַא ןיא

 'נוא, :(22 ,בי ,תומש) 'םדּב םּתלבטוי' טשטַײט
 ןיא (ךעקעל) הלח יא ."ןקנוט ןַײא טלָאז ריא

 טרַאה א ,לכעטער ַא) לֿפָאטרַאק 'א ,ןֿפנַארּב

 יא לָאמ רַאּפ א .רעסַאװצלַאז ןיא (סּפרּכ ,ייא

 'א הנשה:שַאר םוא .רעסַאװ קיסילֿפ ןיא ילּכ א

 טיורּב לקיטש רַאד א יא .קינָאה ןיא איצומה יד

 ןיא עלעכיט א יא .לסָאר-גנירעה ןיא ,קָאיל ןיא
 טלָאז ריא, .קעלֿפ םעד (ןּבַײר) ןשיװ ןוא קיסע

 'נוא ףאש ןופ טולּב שאד ןיא ןקנוט ןַײא

 ,הניאצ ,"ריט רּביא יד ףיוא ןגנערּפש טלָאז
 רד ןיא טקנירט ןמ שאו ףרׂש ןיי ףוא, .ד/ס

 ןקניט ןַײא ןמ רעהג ןׂשֹע ןטימ ןיא ןכָאװ

 ףרׂש ןי םעד ןיא טורּב ןלקיטש} לקוטשַא

 ,ןכַאמ ֹוצ הכרּבא ןפראד טשינ לָאזמ ידכּב
 ,ה"י ,19 ּבײהנָא ?װעקלָאשז ,ּב"ח ,ךורע ןחלש

 יא לָאז ...ןסעגעג טֿפיג טָאה סע רעװ; .ב/ו

 םעד ףיוא ןגיילוצ ןוא ךלימ ןיא ךעלכיט

 ןיא , ,1850 ֿבוֿבל ,הכורע הלעּת ,יּביײלרעטנוא
 ענעצלָאמשרַאֿפ סָאד טרָאד יא לטיּב סמענעי

 ,"בַײל סָאד טימרעד ןּבַײר ןוא ןכליײשטַאפ

 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 ןיא (רעגניֿפ יד ,רעגניֿפ א) טנַאה יד יא טינ*

 תֿבוטל ןָאט טינ ךַאז ןייק (א = רעסאו טלַאק

 םיא ןַאק .סַאּפ ןוא:טסוּפ ןײגמורַא (ּב :ןצעמע

 טלַאק ןיא טנאה ַא ןַײא טינ ןעמ טקנוט

 ,רעטנוא טינ ךַאז ןייק טמענ עמ =} "רעסַאװ

 יז, .43 ןאפ ,1867 ,מק ,ןטשינרָאג טסילשַאּב עמ
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 רעסַאװ עמ ער ַאוו ןיא רעגניפ א טעװ

 ַא רעּביא ןתח ַא ,רענװעל .ח .ג ,"יא טינ ךיוא
 -ןייא וזד = ןפיל יד 'א* .1898 ענליוו ,טכַאנ

 יא (טינ)* .הקשמ לסיּב א ןעמענ ,ןּפיל יד ןצענ

 ,ןּבַײרש (טינ) = ןעּפ יד

 ַא ןיא ,שימעג רעטיש ַא ןיא ןָאטנַײרַא .2

 רעפנַאק ....ךעלעגענ ןעמענע .ףָאטש ןקיטיש

 -יא . . .;(טיװקָא) קזח שייי ןּבעג םעד ףיוא ןוא

 ...העש 2 ןייטש ױזַא לָאז סע . . . ןקעדרעּב

 ןָאצ םעד ףיוא ןּבעג ןוא עטַאװ לקיטש א 'א

 ,װ םיטוקיל ,גנילרעפש .א ,"ןייו טוט סָאװ

 יד טלָאמ עמ ...לדרח, .ט"סרּת גרעּבמעל
 ןַירַא טסיג עמ ןוא ןיד רעייז יצישרָאג

 ַײרד טייטש סע ןוא קינָאה ןוא קיסע ןקרַאטש

 ,שײלֿפ ןעקנוטוצנַײא טוג זיא סָאד ןוא ,געט

 "רָאװ ,םילשורי הׂשעמ ,"ןיירכ ןופ רעסעּב ליפ

 טגָאזעג ךיוה ,ןשַאװעג ךיז טָאה, .1882 עש

 ,"ץלַאז ןיא איצומה יד טקנוטעגנַײא ,הכרּב יד
 .דויםיליהת ,שַא

 וטשכעמ אד; .ןקורנַײרַא .ןקעטשנַײרַא .9

 ,ֿבויא ,מהס ,"ּבורג רעד ןיא ןקנוט ןַײא טוג

 טַאהעג ךיד טָאה ,גָאט רעד ,רע ּביוא, .21 ,ט

 -רַאֿפ ןַײז ןיא . . , ,טָארַאּב סטָאג ףיוא טזָאלרַאֿפ

 ,לה ,ײןַײא קנוט ּפָאק ןַײד שַא:טנװָא ןטליורג

 ,םיוּבלּפע . . .טַאלּב

 ןטיונק ןָאטנַײרַא טכיל ןעיצ םִַּב .צעּפס .4
 ,סקַאװ רעדָא בלח םענעזָאלעצ ןיא

 .םי ןיא ךיז יא .ךיז ןצעננַײא -- ךיז טימ

 סָאװ ךַײט ןקידנענערּב ןיא ןַײא ךיז ןעקנוט ייז,

 ,ןַאמקילג ןרהא השמ ,"רוניד רהנ טסייה רע

 ,1898 עשרַאװ ,ישפנ יכרּב

 ,יירע- .רענצטכיל צעּפס -- רע" .שינע-

 ךיז (עוװ)עּפ- .וטוא -- ךיז ן(עװ)עּפוטנַײא
 ןענעּפוט:- :989 .ט(עװ)עּפוטעג-- ךיז ,ןַײא
 ןגײּבנַײא .טעמַאז .רל .:22//: {טמ66 .ךיז
 .ןעשטרָאקנַײא ךיז ןוא ךיז יא .ךיז

 -עג'-- ,ןַײא עּפ" .ורט 4 ווטוא -- ןעּפוטנַײא

 םייל 'א .ןעשטּמָאטנַײא ,ןטערטנַײא .טעּפוט

 ,סיפ יד טימ

 ,טקוטעג-- ,ןַײא קוט .װרט -- ןקוטנַײא
 = הװקמ ןיא ךיז 'א צעּפס .ןעקנוטנַילא ווזד

 .ּבװ קרַאמ ,רע" .,ךיז ןקוטרעטנוא

 ,טעקוטעג-- ,ןַײא עק- .װרט -- ןעקוטנַײא
 גנַאטש א יא .,ןּפַאלקנַײא .ןעקוטסנַײא וזז 1
 .רענייּב יד יא .ןעצכוּבנַײא .2 .דרע רעד ןיא

 ,טעשוטעג'- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשוטנייא

 ,(הֿפירׂש) רַאשזָאּפ ַא 'א .ןשעלנַײא .1 .לס
 ןעמ טמענ ךָאנרעד , .שיילפ יא ,ןֿפמעדנַײא .2
 א ןיא ןַײרַא סע טגייל עמ . . . שיילפ ןרעדניר
 טימ ,סעלעּביצ יד טימ םענייאניא ּפָאט ןסיורג
 טוג ךיז לָאז ץלַא ...שימשיק טימ ןוא זַײר

 ,וָאלּפ םעד סױרַא רעטעּפש טמענ עמ זַא .יא

 .ץכע- ,12 וט 1968 ,זמט ,גח ,". . .זיא

 -עג'- ,ןַײא עוועק- .ורט -- ןעוועקשוטנַײא
 =404: .ןעוועקשיט-- :89 .טעװעקשוט
 ,ןעשוטנַײא וזד .1 .רקוא .נץעזאעפהדע
 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ,ןצנַאגניא ןעלקיװנַײא ,2 .3

 .ןציווש לָאז רע ,ןקנַארק םעד יא |

 ןשטַײטנַײא

 יד; ,ןעשטּפָאטנַײא וזז -- ןעקּפַאיטנַײא
 ןיא טעקּפָאיטעגנַײא טינ ןרעוו . . . ךעלדנרעק

 יי ן כַאי ,"ןדָאּב

 ייטעג'- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטיטניַײא

 ,ןקורנַײא ,ןכעטשנַײרַא ,ןכעטשנַײא .טעשט

 תועט ןַײז ןגיוא יד ןיא ןצעמע יא .ןקורנַײרַא

 יא .ןגיוא יד ןיא רעגניֿפ א יא ,(עא רעלעֿפ) -

 סנעמעלַאע -- ךיז טימ .ןצעמע ןיא ןגיוא יד

 עמאס םוצ טעשטיטעגנַײא ךיז ןּבָאה ןגיוא

 .שינע- .יֿבוט-לזמי ,סַײװ ,ײןטימ

 ,טלטַײטעג-- ,ןַײא לט --  ןעלטַײטנַײא
 ןפ יו א 'א .(רעגניֿפ ןטימ) ןזַײװנָא -- װטוא

 סָאד 'א .װטוא חזד ,1 -- װרט .,רעכערּברַאֿפ
 לטַײט א טימ ןריפ .2 .ןכערּברַאֿפ ןוֿפ טרָא
 (ןענעיילוצכרוד סָאװ) ןזַײװנָא ןוא (רעגניֿפ)

 ,קוסּפ ןופ טרָאװ רעדעי יא .סוֿפדה-יתועט יד 'א

 ,קוסּפ םעד יא ,ןשטַײטנַײא ווזד 8

 װזד .טַײטעג--- ,ןַײא טַײט .וורט -- ןטײטנײא
 -נעדיא ;טײקטמיטשַאּב טימ ןזַײװנַײא .ןטַײדנַײא

 טַײט ןַײא 'נוא טסייו ינוא . . ,, ,ןריציפיט

 -קלזאןש לטייא רגניפ ענַײז טימ ןײטלטַײט, :יּתַו
 ,13 ,ו ,ילשמ ,מהס ,"תומרע 'נוא טייקיטפןאהַו

 רָאנ טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קישטיײטניײיא
 רָאנ ןרעװ ןענַאטשרַאֿפ ןעק סָאװ .שטַײט ןייא

 ךַארּפש ַא ןיא, ,ריפסיוא רע'א ,ןפוא ןייא ףיוא

 -נעצקַא ,ןפַארט ינימ ייוװצ רָאנ טגָאמרַאֿפ סָאװ

 עשימטיר יד זיא ,עטריטנעצקַא:טינ ןוא עטריט

 ,"ץ'א ןַא ןוא ערָאלק א םַארג ןוֿפ רוטקורטס

 'אּב ןייא רָאנ טָאה סָאװ .2 ,4 ,אע ּפשִיי ,װמ

 ,טייקי- .עיצקנופ עיא .טרעוו ןייא ,טַײט

 עגי- ,ןַײא שטַײט .ורט -- ןשטַײטנַײא
 .ןשטַײטסױא ,יונעג ןרעלקרעד ,1 .טשטַײט
 'א .ןצעזרעּביא ךעלטקניּפ .םיטרּפ עלַא טימ

 ךס א ןּבָאה ייז , .טרָאװ רַאֿפ טרָאװ קוסּפ םעד

 -רַאפ ,יא טפראדעג טינ ןפירגַאּב ןוא רעטרעוו

 רענעייל יד ןסייוו סָאד זַא ףיורעד ךיז קידנזָאל

 .טעיפ ,ײןיילַא

 ריא, .ןרעלקֿפױא ,ףוס ןזיּב ןַײז ריּבסמ .2
 ךַײא ּבָאה ךיא יװ ...אמּתסמ ךָאד טקנעדעג

 טימ ךליךל השרּפ יד טשטַײטעגנַײא ןטלמונַא

 םעד וצ ..., .היֿבט ,עש ,"םישוריפ ּב"ל עלַא

 ןוֿפ עלהׂשעמ א ןעגנערּב ךַײא ךיא לעװ ןינע

 ארתּב אבֹּב ארמג רעד ןיא אנח רֹּב רֹּב הּבר -

 ,"ךָאנ דנַאטשרַאפ ןַײמ ךָאנ 'א ךַײא סע ןוא

 װענעשעק ,יול תיּב תונורכז ,ןַאמקילג ול ברה
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 ןַא ןּבעגנַײרַא .טשּפ םענעגייא ןַא ןּבעגוצ .8
 ,עירָאעט ,הטיש ַא יא .שטַײטסױא ןלעניגירָא
 ךַאד ןעק, .יירד םענעגייא ןַא טימ ךַאז יד יא

 ןופ טשּפ רעתמא רעד זַא ןַײז טינ לפייווצ ןייק

 -עגנייא םיא ןּבָאה ל"זח יד יװ אקווד זיא קוסּפ

 ןוא תונוממ יניד ... ,רעצעז .צ .ש ,ײטשטַײט

 : ,1934 י"נ ,תושפנ יניד-

 ןיא טנעיילעג ןּבָאה רימ זַא;ק -- ךיז טימ

 ינַײא דלַאּב ךיז רימ ןּבָאה . ..הנשמ ַא רדח

 ,זמט ,רזש ןמלז ,"...יװ ַאזַא טָא :טשטַײטעג

 ,29 או 4

 יץטיל זיױלּב טינע -- גנ- .שטַײטנַײא

 יענוצנָא זדנוא ןרעטש תורֿבס עשיטירקירוטאר



 קידוועשטַײמניײא

 ,"הרעשה עשירָאטסיה ַא יװ יא ... .ןןַײז) ןעמ
 ,רע-ד .שינע- .ץכע- 87 ,אווו לּבִיי ,קז
 .יירעי

 ןעק עמ סָאװ .יזַא -- קידוועשטייטנייא
 וצ רעּבָא, ,ןֿפוא ןייא ףיוא רָאנ ןשטַײט(סיוא)
 ןַײז ךױא לטיט רעד ףרַאד תולעמ עלַא יד

 ,טייקי- .1 ,אשוו ּפשוי ,ראא ,יייא ןוא רָאלק

 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעשטַײטנַײא
 ,טייקי- .קוסּפ רעיא .ןשטַײטנַײא ,ןשטַײט

 ןטױל זיא סָאװ .ידַא -- שירועשטַײטנַײא
 .ךעלטשּפ ע'א .רעשטַײטנַײא ןַא ןופ גנַאג
 ,טייק-

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ?"יטנַײא
 ,גנלײטנַײא וזד ךיוא ,ןלײטנַײא ןופ טַאט

 -ַאּב ךיז --'א ןעמ ענ .לײטנָא ווזד .מטֿפ 2

 ןיא) טעּברַא רעד ןיא 'א (ןַא) ןעמענ .ןקילײט
 ,(טסעמרַאֿפ ןיא ,טֿפעשעג ןיא ,המחלמ רעד

 | .ר עמ ע נ"יא

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע ,יד -- גנולײטנַײא
 עקידרשוי א .הקולח .ןלײטנַײא ןופ טַאטלוזער

 ,ןטקודָארּפ ןוֿפ 'א .טעּברַא רעד ןוֿפ יא .יא

 :עגסיורַא ךעלטַײד טינ זיא . . . טעשזדוּב ןיא;

 ןפרַאדַאּב; .14 א ,1865 ,מק ,"'א יד ןּבירש

 ןרעהעג לָאז ןעמעוו ,'א עטייווצ ַא ךָאנ ָאד רימ

 ,סוממ ,"טעטש ענ'עי ןעמעװ ןוא טעטש ייד

 ,"םיפרׂשני

 ןריפורג סָאד .גנורדססיוא .גנוריציֿפיסַאלק .2

 סע טָאה עשוהי ןוא; .ּפיצנירּפ ןסיוועג ַא טיול

 ערעייז טיול לארׂשי וצ הלחנ א רַאפ ןּבעגעג
 ,23 ,אי ,עשוהי ,יּת ,"םיטֿבש ערעייז ךָאנ ןע'א

 ןיא טנקייל סָאװ ,םזיצילָאטַאק רעד וליפַא;

 טָאה רע וליֿפַא . ..רעקלעֿפ ןיא 'א יד םצע -
 ,וו טישז ,"ןעזסיוא רעדנוזַאּב א קלָאפ ןדעי ַײּב

 -ימ ענעדיישרַאֿפ ןַײז ןענָאק סעא .1912 י"ינ

 טול יא ...ַאזַא ןיא יצ ,םעד ןגעװ ןעגנונ

 .שֵא םולש ,נש ,"עטסעּב יד . ..הֿביֿבס רעד

 ,הניּב ,המכח :ןזַאֿפ ַײרד ןיא ןסיװ ןוֿפ יא יד,

 -סנה תמכח ןיא תודוסיה:ידוסי א זיא -- תעד

 .ב"כשּת ,יהשרד' ,קישטײװָאלָאס .ד .י ברה ,"רת

 (טײטשַאּב) טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קיליוטנייא
 עא ,קילייטנעמיוזנייא .2 ,לייט ןייא (ןוֿפ) רָאנ
 עכלעזא ןרעװ סָאװרַאפ טרעלקרעד, .ןסקיװעג

 -יװצ ןפורעגנָא סעּברַא ,עילַאסַאֿפ יװ ןעמיוז
 --- ןטשרעג ,ןרָאק ,ץייוו יװ עכלעזַא ןוא עקילייט

 טינ (ףרַאד) ןעק עמ סָאװ ,8 .| כַאי ,"ע'א
 ,עיצַאנָאטניא ע'א .עיצקורטסנַאק עיא .ןלייטעצ
 ,טייקיד

 -נילא ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידא -- קיליײטנַײא
 ,טייקי- .השורי עיא ןַא .ןלייט

 ,טלייטעג'- ,ןַײא לייט .חרט -- ןליײטנַײא
 ןלייט ןוֿפ טקַא םעד ןריֿפכרוד (טַאמ 41
 גנוהיצ ליצרָאװ רעד ךָאנ זאוטע רימ ןעװע

 שכלוז לאז ןיטלאה רֿפ ךימ איו ,טּבַײלּב רּביא

 תכאלמ ,ץילדייא .ז .מ ,"ןילייט וצ ןַײא ראיונג

 ףניפ 'א, (קיסַאּפש) .ה"לקּת גָארּפ ,תבשחמ

 ןּביז יד ןשיװצ םיקלח עכַײלג ףיוא סעקשטַאק

 ,עקשטַאק ןייא -- יורפ ןוא ןַאמ :שיט םַײּב
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 ,ענייא -- רעטכעט עדייּב ,ענייא -- ןיז עדייּב

 .שרֿפ ,ײייווצ --- רעלייט םעד חרוא םעד

 ףיוא םוכס ַא ןלייטעצ ,ןלײטרעדנַאנוֿפ .2

 ןכַײלג א ןרעדעי יא .עּפורג ַא ןשיװצ םיקלח

 ַײרד ףיוא (קָאיַאּפ םעד) טיורּב סָאד יא .קלח

 (ןוֿפ) ןעמעלַא 'א .ץימש 'א :ךיוא .ןסע לָאמ

 ױזַא טלָאז ריאע .לרֹוג יּפילע יא ,ןמוקיפַא םעד

 רעניטנַאס 'א ןמוזמ סָאד ןַײז םורֿפ ןוא טוג

 ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"טַײלעמערָא

 א טמענ תיּבה:לעּב רעד , .1885 ווענעשעק ,וו

 רָאּפש ַא ןדעי ןַײא טלייט ןוא ןיירכ רעלעט

 ,תוישעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"ןיירכ לסיּב
 ,1929 עשרַאװ

 ,רעצעלּפ יד יא .חטש ַא ןלײטרעדנַאנוֿפ .9
 ןּבָאה סָאד -- דמַאז א ואװ ,עטָאלּב ַא ואוומ

 ןוָאלעג ךיז ןוא טלײטעגנַײא זדנוא םיצירּפ יד

 ,רעדירּב רעיֿפ ןופ הׂשעמ יד ,"דרע ערעסעּב יד

 -ןילא טָאג טָאה ןכַאֿפ ַײרד ףיואע .1906 עשרַאװ

 .דַאנ ,"רעטאעט-טלעװ קיזיר ןַײז טלייטעג

 'א .טַײצ ןוֿפ טינשּפָא ןַא ןלײטרעדנַאנוֿפ .4
 רַאפ :םיקלח עכַײלג ַײרד ףיוא תעל-תעמ םעד

 ןסערעטניא יײלרעלּכ רַאפ ,ור רַאפ ,טעּברַא

 ,םידומיל ערעדנוזַאּב יד רַאפ ןהעש-ןרעל יד יא

 ןלייט וצ ןַײא ןראי ןַײז רעהיג םדָאדןּב רעד;
 -עטשנַײא .0 .ב/בנ ,ןויע ,"םיקלח אַײרד ףיוא
 סָאװ ןזַײװנָא (טעּברַא ןַא ַײּב) םעטסיס ַא ןל

 טעּברַא עטריצילּפמָאק יד 'א .ןָאט ףרַאד עמ

 | ,טַײלכַאֿפ ןשיװצ

 -ירָאגעטַאק .ןריּפורג .רדס ַא ןלעטשנַײא .0
 םייחיילעּב ,ןסקיװעג 'א ,ןריציֿפיסַאלק ,ןריז

 -ונעג ךימ ּבָאה ךיא, .עא םינימ ,תוחּפשמ ןיא

 -פיונוצ יז ,יעשטַאילק' רעד וצ קַאמשעג ןעמ/

 טלײטעגנַײא ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ טלעטשעג
 ַא לטיּפַאק סכעלטיא ןוא ךעלטיּפַאק ןיא יז

 יַאילק ,סוממ ,"טסַאּפ םיא יװ ןּבעגעג ןעמָאנ |

 ןגעװ םינורחַא יד ןופ תונקּת עלַא ידע .עשט -
 -ָאגעטַאק ענעדישרַאֿפ ןיא סרעגָאז-שידק יד יא
 ,ןענװַאד ,עי ,ײןֿפלָאהעג סָאװ-קינײװ ןּבָאה סעיר

 ,29 יד !
 'א ,סטוג סעּפע ןלייטוצ .ןעקנעש .ןּבעג ./

 ןשטנעמ םעד טשאה ןוא, .דוֿבּכ יא .םידוּביּכ

 ,"טייקילייה רענַײד טלַאטשג ןוֿפ טלייטעג ןַײא

 ןוֿפ קורדרעּביא) 1858 ענליװ ,תושקבו תוניחּת

 'א זדנוא זָאל רע, .ב/אכ ,(1798 טרופנרהיד

 .וטוא ךיוא .תורימז ,סוממ ,"רָאנ עקַאט סטוג

 ,"ןסע םוצ ןַײא סָאװטע ךיוא רימ טלייט,
 עשרַאװ ,עיזַאושזרוּב יד ,ּבמָאלַאג ןסינ יבצ

 ,וטסעז ןוא ,רימ חוּכ ןַײד גרָאּב ,וׂשִע ,ָא- ,6

 רעד טלײטעגנַײא טָאה ריד :הרשפ א ךַאמ'כ

 וצ ,שָאוהי ,"ערה"ןיע ןָא הרוֿבג טימ ארֹוּב

 ,ךוׂשע

 סנצעמע רעטנוא ןּבעגרעּביא .ןלייטוצ ,8

 אטיל תנידמ, .העּפשה ,טֿפַאשרעריּֿפ ,תושר
 (קסּבעטיװ ןוא ועליהָאמ יכלּפ) הנֿבלה איסורו

 ,ּבדל ,"ןיּבר ןטלא םעד טליײטעגנַײא ןזעמ טָאהו

 ,אמק ,זיישּת רינג =
 סעּפע ןלייטוצ ,ןעקנעש ,ןּבעג .ב ריא 9

 ץימש ,דייר-רסומ טימ) ןּפָארטשַאּב .סטכעלש

 'א .דַײל עטנערּבעג ,תורצ ,םירוסי יא ,(עא

 ןעיטנַײא

 -רָאּפ עתמא יד 'א .תוקלמ ,(עא סעצכוּב) ּפעלק

 רעטצניֿפ ןרעװ לָאז'ס זַא עיצרָאּפ ַא 'א .עיצ

 -נַײא תורצ גונעג טָאה טָאג; .ןגיוא יד רַאֿפ

 ,"לקעּפ ןַײז ּפָארַא ןרעדעי טֿפרַאװ . . . ןלייטוצ

 ,לעגעיפש רעשידוי רעד ,3ז/ ,ןנַאמרעקעב .ּב

 ןרָאװעג רָאװעג זיא, .83 יפש ,1895 עשרַאװ

 טלָאװעג רימ רע טָאה ,הילא רעדורּב ןַײמ

 רעגייטש ןַײז יװ ,'ךעלעשטנעמ' יד רַאפ יא

 עקשטירּב רעד ףיוא ןסעזעג , .לטָאמ ,עש ,יזיא

 זיאס לפיוו . . .לדרעפ ןַײמ טלײטעגנַײא ןוא |

 .היבט ,עש ,"ןַיירא םיא ןיא

 ךיז 'א .םינימ ףיױא ךיז יא -- ךיז טימ

 חװר טימ ךיז 'א .תוגרדמ ענעדיישרַאפ ןיא

 טימ יא ךיז ןענעק טינ* ,(װזַאא דחוש ,הֿבינג)

 ןעמוקכרוד ןענעק טינ : ךיוא = השורי רעד

 ךיז טגירק עמ , .ריא טצינעג טֿפָא .ךיז ןשיװצ

 יד טימ 'א טינ ךיז ןעק עמ ,טינרָאג רעּביא

 | ."סעטַאמש

 טּבייה ,גָאט רעד טמוק, -- שינע- .ץכץע-
 ,תחדק םעד ,קנערק ַא םעד :'א ןַא ןָא ךיז |

 רעד .סעטכישעגןַאּבנזַײא ,עש ,"הּכמ א םעד

 .ירע-  .(עק- ,ןיי)
 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידוװעליײיטנַײא

 זיא'ס, .םוכס רעיא ןַא ,ןלײטנַײא (ךיז טזָאל)

 .טייקי- ."דובּכ רעיא ןייק טינ

 רעד טיול זיא סָאװ .ידַא -- שירעלײטנַײא
 ןַא טימ .רעלײטנַײא ןַא ןוֿפ (גנַאג ןטיול) עֿבט

 .תעדהיֿבושי ןיא

 -עגי- ,ןַײא עס- .ורט -- ן(ענ)עטיײטנײא
 ןלעטשנַײרַא .6:12/: טגופָצ4 .רל .טעסַײט -

 ,שינע- .םַאצ ןיא ךעלקעלֿפ יד יא .ןסַאּפנַײרַא

 זעגיד ,ןַײא עַײט .װרט 8 װטוא -- ןעיײטנַײא
 ,ןצלעמשעצ ,ןצלעמשנַײא .ןייגעצ .1 ,טעַײט
 -עג ,ךעלּבלעג ןרָאװעג זיא ןטנוא יינש רעד,

 טעַײט ןוז יד .19 ווו 1965 ,זמט ,גח ,ייא ןעמונ

 ,ןייגנַײא .2 .יינש ןטשער עטצעל יד ןַײא
 טָאה טייקנַארק רעד ךָאנ .ןרעצנַײא ,ןרַאדנַײא |

 ןטלַאהַאּב .8 .טכיל ַא יװ יא ןעמונעג רע
 .טיורּב עיצרָאּפ יד 'א .טַײז ַא ןיא ןקוררַאֿפ

 .ךיז טימ

 ,טלכיטעג-- ,ןַײא לכ- .ורט -- ןעלכיטנַײא
 יד 'א .ךעלכיט ןיא ,לכיט א ןיא ןעלקיװנַײא

 ןיא 'א ךיז -- ךיז טימ ךיוא .רָאה עזיולּב

 : .עליישטַאפ סעּבאּב רעד

 -עכיטעג'- ,ןַײא ער- .וורט -- ןערימעכיטנייא
 ינַלא .רקוא .לס .:208: זעאסאזאקעזזע .טערימ
 .דָארַאנ םעד 'א .ןעמיוצ .ןקיאורַאּב ,ןליטש

 "עגנַײא ךַײט ןייא טינ רע טָאה ןּבעל ןַײז ןיא;

 ,דנַאלמיײה י'װָאס ,יקצינּבוג .א ,"טערימעכיט

 יָאלקעג-לימ סָאדע -- ךיז טימ .3 אפ ,1

 ,4 ,בי ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"'א ךיז טעװ רעּפ

 ,ןַײא ףוניט .וורט ןזֿפעניט . . } -- ןֿפוניטנַײא
 "ןרּבנַײא .ףוניט ןיא ןרימשנַײא .,טֿפוניטעג =

 -- ןיז טימ  .עטָאּפַאק יד יא .ןריזחנַײא .ןקיד

 .ןעמָאנ ןטוג םעד 'א ךיז

 .לס .טעיטעג-- ,ןַײא עט .ורט -- ןעייטניײא

 ןכַאמ .ןעשַאּפסױא .ןסע וצ ךס ַא ןּבעג .ררװ

 יד 'א ףרַאד עמ ןעװ טַארוקַאג .טנוזעג ,ט9ֿפ



 קיּפיטניײא

 ,"ךמערפ רעד ןיא ןַײז רָאג ייז ןֿפרַאד ,רעדניק
 ,שינע  .(קסיורּבָאּב) דייר

 (טימ) ןוֿפ רָאנ זיא סָאװ .ידַא -- קיֿפיטניײא
 .ךעלטייהנייא .קינימכַײלג ,קינימנייא ,ּפיט ןייא
 ,טייקי- .רעדליּב עיא .ןַאמָאר רעיא ןַא

 ,טפיטעג-- ,ןײא ףיט .ורט -- ןֿפיטנַײא
 ,ץלָאה ןיא ּברַאק א יא ,רעֿפיט ,ףיט ןכַאמ .1
 יד רַאֿפ ךַײט םעד יא .ןּבָארג ַא ,ּבורג א 'א
 ןּברַאקנַײא .ןסַײּבנַײא .2 .סעקנילרעּב ערעווש
 סנכייצ יד ןַײא רע טפיט טציא , ,ןצירקנַײא

 ןעגנירדנַײא .8 .לה ,"טולּב ןַײד ןיא עלַא
 ןעקדיירפ וצ ךיז טָאה עלהרׂש, .ןעגנירדנַײרַא

 -עגמורַא יז טנַאה רעד טימ ןוא טעילוטעגוצ
 ,"ריא ןיא טכיזעג סָאד קידנֿפיטנַײא ,ןעמונ
 'א -- ךיז טימ .לדײמידלַאװ אי ,וװ סַײװ
 לָאמנייקע .ארמג (רעד ןופ איגוס) רעד ןיא ךיז
 יד ןיא רעיוא-ןוא:גיוא ךיז טפיטעגנַײא טשינ

 ,גנ/ .רעדיל 67 ,שטיװַאר ךלמ ,"ןרעטש
 ,שינע- ,ץכעי-

 ,טעשיטעגי- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשיטנַײא
 ןופ, .דניק א יא .ןקיאורַאּב ,ןליטשנַײא .לס

 ...רעדניק יד ןעירשעצ קרַאטש ךיז ןּבָאה קערש
 -וט ןעמונעג . . , טָאה יז . . . ןדלַאװג טכַאמעג

 ,רַאיטכעד עיטָאמ ,"ייז 'א .ךיז וצ ייז ןעיל

 ,1936 קסנימ ,רעױּב

 :ךיוא .ןעװעקשוטנַײא ווזד -- ןעוועקשיטנייא
 ,ןליטשנַײא .ןקעדנַײא ,ןעילוטנַײא

 ,עפורג א ןיא) סנייא ,1 .ךע- ,סָאד -- לטנייא
 'א רעדעי ןטכַארטַאּב ,(ןֿפירגַאּב םוכס ַא ןיא
 ןייא טֿפערטַאּב סָאװ טרָאק .2 .רעדנוזַאּב
 ,ךעלטירד ,ךעלטייווצ ,ךעיא .גיוא

 0106 : 6006(סת+) .ודא -- לָאמטנייא
 רעד זיא יא, .ןטסונַא ,לָאמַא .לָאמנייא 1

 ןוא . . . ןעגנַאגעגוצ . . . הרוּת-דומלּת ןופ דמלמ

 ,רזש .ז ,"רעגערטרעסַאװ םעד ןָאטעג גערֿפ ַא

 .6 אוו 1964 ,זמט

 תועט .ווטוא ןןסעָאט .. } -- ךיז ןתועטנַײא
 ןעניואועגוצ ךיז .טתועטעג-- ךיז ,ןַײא ךיז

 ,ןתועט רעדָא תועט ַא (ןיא) וצ (ןּבעלנַײא ךיז)

 ,'רעמיוּב' ןגָאזסױרַא שלַאפ קידנעטש ןוא ךיז יא
 .עא יקיטיונ'

 ,טרעכעטעג-- ,ןַײא רעי -- ןרעפעטנַײא
 'א .ןרינַאלּפנַײא ןלעטשנַײא -- װטוא .רקוא

 -יטנַײא -- ורט .חסּפ ףיוא םײהַא ןעמוק וצ

 .ךעלמישוּבלמ ייווצ ףיוא הרוחס יד יא ,ןל

 ,טּפמעטעג-- ,ןַײא פמעט .ורט -- ןֿפמעטנַײא
 -מוטש ,ּפמעט ןכַאמ ןצנַאגניא רעדָא לסיּב ַא ,1

 .רעקיאעֿפמוא ןכַאמ ,2 .רעסעמ ַא יא .קיּפ
 -נייוועג) ,ּפָאק ןֿפרַאש ַא יא .טּבערגרַאפ ןכַאמ

 ןוֿפ ןרעװ טּפמעטעגנַײא (ויסַאּפ ןיא ךעלט

 ןּפמעט ַא טימ ןקוק .2 .עצַארּפ רערעוװש
 ןַײז טּפמעטעגנַײא קינדַארוא רעד טָאה, .קילּב

 -טרוק ...סארזע ןוֿפ ּפענק ...יד ףיוא קילּב

 װָאקרַאכ ,נַײא רַאד -- סא רָאד ,מּפ ,"עק

 .שינע- .גנו- .ךיז טימ .9

 ,ןַײא הנעט .וטוא ןזענַײט . . .} -- ןהנעטנַײא
 ןדעררעּביא ךיז ןעימַאּב .1 .טהנעטעגי-
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 ,סעּפע רַאֿפ ןצעמע ןעניוועג וצ דייר טימ ןװּורּפ

 ...לָאז רע זַא ןצעמע טימ יא :סעּפע בילוצ
 .טלעוּפ עמ זיּב יא .ןזייּב טימ ןוא ןטוג טימ יא

 דנע ןייק ,טהנעטעגנַײא ןּבָאה רימ דייר לפיווע

 ןעק רע, .לֿפ ,"טכַארּבעג טינ עדייּב רימ ןּבָאה

 -סױרַא טינ ןעק = 173 ןַאלדנעט ,ןימ ,יייא טינ

 נָא טָאה רע; .גנוניימ ,גנולעטש ןַײז ןעגנערּב

 -עגנָא רעקרַאטש ךָאנ ןוא לדרעּב ןַײז ןעמונעג -

 יָאלָאק רעשידִיי ,פס ,"ןעמולש 'ר טימ יא ןּביױה

 םעד לָאז ךיא זַא ןּבילּבעג זיא זדנוא ַײּב,, .טסינ

 ,בדל ,"םיא טימ 'א ןוא ךיז וצ ןֿפור רעטקָאד

 .ןייישּת יײנ

 .שינענָאמ טימ ,תועיֿבּת טימ ןעמוק .2
 -כיר ַא רַאפ דצ םענעגייא םעד ןעגנערּבסיױרַא

 ,ןלָאצַאּב םיא לָאז רע ,'א ןוא ךיז ןטעּב .רעט

 וצ טינ ךַײלג וצ אַײרד טימ טׂשלָאז אוד,

 .ב/ג ,ןויע ,ײןַײא ןינעט טּפשמ

 ,ןריטוקסיד ,חוּכיװ ַא ןריֿפ .ןריטנעמוגרַא 9
 טָאה ךָאד, .רענגעק ןטימ 'א ןוא ןגילק ךיז

 ,לַײװ ,ןהנעטוצנַײא ןעמעװ טימ טרָאד טינ רע

 ,װ לֵַא ,"ָאטינ טרָאד רענייק זיא ,םיא טול

 / ןרָאּפשרַאֿפ וצ ידכּב, .יסליקסטעק יד ןיא ֿבויא'

 ןסיװ וצ סע לטעטש ןיא רעדנוזַאּב ןכעלטיא

 ,ןהנעטוצנַײא רעדנוזַאּב ןכעלטיא טימ ,ןּבעג

 ,שטנעמ רעדעיא .המלש ,סוממ ,ײ. . .ךיא םענ

 ףרַאד ןוא ןָאק ,טהנעטעגנַײא רימ טימ רע טָאה

 ,ןַאמטכעש .א ,"ליװ רֶע טָאג ןכלעװַא ןיא ןּביילג
 סע זא ןהנעטוצנַײא ןעמוקעגסיוא זיא; .ברע

 עּבַאגסױא ןייא שטָאכ שידיי ףיוא ןַײז זומ

 ,2 ,אאוװ ּפשִיי ,מי ,"םינינעךַארּפש . . .רַאֿפ

 םיא רעהַא קָאּב עקעי טָאהס; -- ךיז טימ

 -תתימ-ֿברע טימ ןיילַא רע טָאה -- טרַאנרַאפ טינ

 .המחלמ ,מּפ ,"טהנעטעגנַײא ךיז ץלָאטש ןקיד

 ןיא ןוא תושרד עכעלכריק יד רעּבָא, -- שינה

 ,קז ,"...טרַאעג סָאװ קיצניװ ןדִיי יד ןּבָאה

 .ר(עע'הנעט;- .וצ דש ,זּביא

 זיא סע סָאװ .לָאענ .ידַא -- שירהנעטנַײא

 ןַײא טהנעט סָאװ םעד ןופ רעגייטש רעד יװ

 ,ןטנעמוגרַא ,דייר עיא

 -נעטעגי- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטנעטנַײא
 ,ךיג ףױא ןּבַײרשנַײרַא ,ןּבַײרשנַײא .טלט
 -מייה יד טפעה ןיא יא .טעקשטַאּפרַאֿפ ,טכעלש

 ,טעּברַא

 -עגי- ,ןַײא עכ- .ורט -- ן(ענ)נעכרעטנַײא
 ַא 'א .ןעקשטַאּפנַײא ,ןרימשנַײא .טעכרעט

 יװ טעז ?ריא טַײז רעילַאמ ַא? ,ריּפַאּפ ןגיוּב

 .!טנַאװ יד טעכרעטעגנַיײא טָאה ריא

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן" ,רעד -- גַארטנַײא
 'א רעד .יא רעקילַײא ןא .ןגָארטנַײא ןוֿפ טַאט

 יז ןּבָאה, .חװר ,הסנכה .2 .ךוּבעסַאק ןיא
 יּפָא ןייק ןוא טלָאצעג זניצ ןייק ןףארג םעדנ

 ,"טַאהעג 'א םוש ןייק טָאה רע ןוא ,ןּבָאג

 ,ן"רּת ענליװ ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי יר

 קזיה ןּבָאה טעװ רע ,ןגָאז גיניק רעד טעוװמ

 ,"ןּביג ייז סָאװ סעקטַאדָאּפ ןוֿפ 'א םעד ןוֿפ

 טעיארַאנ עמ, .1834 אנדארוהו אנליװ ,צונ

 ,לּבור טנזיוט טכַא ןוֿפ הלחנ ַא ןֿפױק וצ זדנוא

 ,"רָאי ַא לּבור טנזיוט עסיוועג יא ןּבָאה ןעק סָאװ

 ,94 'ז ,1887 ענליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל

 ןגָארטנַײא

 םעד ןרׂשעמ וטסלָאז ןרׂשעמ, .שינעטערעג 9
 ,22 ,די ,םירבד ,יּת ,"העירז ןַײד ןופ יא ןצנַאג

 סָאו .רנ .משטד .ידַא -- רַאּבגָארטנַײא
 .חװד +- .חור ןעגנערּב ןעק רעדָא טגנערּב

 סָאװ .קידחװר .לָאענ .ידַא -- קיגַארטנ'ַײא
  ןטֿפעשעג ע'א .טסנידרַאֿפ ןַײרַא טגנערּב
 ,טייקיד

 .ךעלגערט - :89 .ידַא -- ךעלגָארטנ'ַײא
 ,גָארטנַײא ןַא ןעגנערּב ןעק רעדָא טגנערּב סָאװ
 טָאה רע ןוא, .הסנכה םרוג זיא סָאװ .חור ַא
 אקווד ןוא יטפעשעג' רעדנא ןַא וצ ןעמונעג ךיז
 .שרע יד ,להי ,"טפעשעג ןכעלגערטנַײא ,ןטוג א

 -ץרגרַאפ -- טייק- ,1881 עשרַאװ ,עּביל עט
 םעניילק ץנַאג א טלָאצ, .רחסמ ןוֿפ יא יד ןרעס

 -גערטנַײא לָאצ רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא רעַײטש

 יליװ סָאװ ,ידנוּבי ,"רעטיג ענַײז ןוֿפ טייקכעל

 ,דנַאלססור ןיא ןעטַארקָאמעדלַאיצַאס יד ןעל

 | ,1900 ווענעשז

 ,ןגָארטעגי- ,ןַײא גָארט .ורט -- ןגָארטנײא
 םעד ןיא ץעגרע ןוֿפ ןעגנערּב ,ןגָארטנַײרַא 1
 ּבוטש ןיא ףיוה ןופ ץלָאה 'א .קיניײװעניא

 'א .ןעגנערּבנעמאזוצ ,ןגָארטפױנוצ ,2 ,ןַײרַא
 .עּפוק ןייא ןיא ןכַאז

 ןוא טַײצ עסיוועג ַא (שוּבלמ ַא) ןגָארט .9
 סָאװ םעד וצ ןעניואוועגוצ ךיז .םעװקַאּב ןכַאמ
 -רָאק יד יא .ךיש (עגנע) רָאּפ א יא .טגָארט עמ
 רעד, .ןלירּב עמעװקַאּבמוא יד יא .ןזיוה ענעט

 עתמא סָאד טקישעגוצ רימ טָאה םלוע-לשיונוּבר

 ןגָארטעגנַײא סע ּבָאה ךיא ,ונ .לקעּפ

 .(עא גנורעַײטשַאּב ,ֿבוח ַא יװ) ןלָאצנַײא .4

 -נײרַא .9 .הלּכ תסנכה ,םיטח-תועמ ףיוא יא
 וטסלָאז סָאװ וצ, .ןענידרַאפ ,הסנכה ןעגנערּב
 ךָאד ריד טרעװ סָאד ,ןגָאלּפ ןוא ןלעװק זדנוא

 ,1876 גרעּבמעל ,ליּפש ףסוי תריכמ ,"'א טינרָאג
 רע סָאװ ןרק א ןּבָאה טלָאז ריא זַא ידּכ . . א

 ,"קסע םעניילק א ךרוד . . .'א סעּפע ךַײא לָאו

 ערעַײא, ?רָאי ןגרעּבסגינעק| ,י"ראה יחבש

 -עפעש ערעַײא ,ייז טכעש ריא סָאװ ךעלעֿפעש

 ,סוממ ,ײןַײא ליֿפ ױזַא ךַײא ןגָארט סָאװ ךעלי
 .עסקַאט

 סָאװ סעּפע ןָאט .ןצונ ַא סעּפע ןעגנערּב .0
 ,לֿפַאטרַאק חסּפ ֿברע טלייט רע, .דוֿבּכ יא טעװ

 צלֲא ןיא ןעמערַאל טימרעד לָאז סע טימַאד
 ,"א"דבו י"דג ןַײא םיא טגָארט סָאד ןוא ,ןסַאג
 ,1868 ענליוו ,הרוּתה םויס רעד ,דמא

 ַא ןיא ,ךוּב לעיציֿפָא ןַא ןיא ןּבַײרשנַײא .1
 זיל אד; .ןּבַײרשרַאפ ,ןריטָאנרַאֿפ .לָאקָאטָארּפ
 'נוא ןיגנעה ןשרתו ןתגּב) איז ךלמ רעד

 ןיא ןיזול ךוּב רעייז ןיא הׂשעמ גילעפ שאד

 ןרעװ ןרוּב ןיא) טרָאד, .ב/ז ,וו הׂש ,"ןיגארט
 ,מק ,ןטקַא עשיטַאמָאלּפיד עלַא ןגָארטעגנַײא
 לבור ןעצ יד זַא ףָאהרַאֿפ ךיא; ,41 אפ ,3
 .ד .י ,"א ריא טעװ ןעמונעג טָאה רע עכלעוו
 רעד, .ט"מרת ענליװ ,...שידק רעד ,ּביַאט

 םעד ןגָארטעגנַײא טָאה ןרערעל =} רָאסעפָארּפ

 יד ןוא ןעװעיַאװ רַאֿפ ךוּבנסַאלק ןיא רעליש

 ןֿפױא טטָארטשַאּב םיא טָאה ץנערעפנָאק-רערעל
 ,(ץיװָאנרעשט) דייר ,"גנוגַארטנַײא רעד ןוֿפ ךמס

 יװ ,גוצנָא רעַײנ א יװא -- ךיז טימ ךיוא



 קידװעגָארטנַײא

 ,שז ,"'א ךיז רע זומ ,ןציז טינ לָאז רֶע טוג

 .,24 א 1965 ,זמט

 .(עק- ,ןיד) רע- .שינע- .ץכע- .גנוז
 ,יירע-

 ןַײא טגָארט סָאװ .ידַא -- קידועגָארטנַײא
 .סעיצקַא עיא ןֿפױק ,(ןצונ ,חװר ,הסנכה)
 ,טייקיד

 יערטנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ן ,רעד -- טָארטנַײא
 ,(+-) טירטנַײא וזד ,2 .ןט

 -עג-- ,ןַײא עװ .ורט -- ןעװטַארטנַײא

 "טַארט טימ ןעייננַײא (יײרעטסוש) .טעװטַארט

 -עטַארטנַײא לגרֿפ .ןעװ(ע)טַארדנַײא +- עו

 .ןעװ

 -עג-- ,ןַײא עװעט- .ורט---ןעװעטַארטנַײא
 ="? {{4- .ןעוועטארד;- :89 .טעװעטַארט
 סָאװ ץלַא יא .ןקידורּבנַײא ,ןצומשנַײא .ס6

 .ךיז ףיוא טגָארט עמ

 ,טייקימיטשניא .{ ,רעד -- טכארטניײא

 ןענָאיצַאנ ןוא םיכלמ, .ןַײז םיּכסמ ןופ ֿבצמ

 . ..ןעגנוגנערטשנָא יד ןרעַאּב ןעמוקעג ןענַײז

 ףיוא עיטנארַאג א ןּבעג טימרעד ןליװ ייז ךַײלג

 ןּבעל ייז ןוא, .26 זאנ ,1867 ,מק ,"'א ןוא םולש

 ,'א ןיא ןוא עּביל ןיא ךעלקילג עדייּב . . . ךיז

 דימש רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"ךעלעּבַײט רַאּפ א יו

 ,1927 ענליוו ,רָאטקָאד סלַא

 .ן- ,רעד -- טכַארטנַײא
 יא רעכעלצינ א .(ךיז) ןטכַארטנַײא ןופ טַאט

 ףױא זיא סָאװ .יזא -- ךעלטכַארטניײא
 םּכסהֹּב זיא סָאװ .ןטכַארט ןפוא ןייא (טיול)
 ,ןטנעמוגרַא עיא .םלוּכ

 ,ןַײא טכַארט .ורט 48 וטוא -- ןטפַארטנַײא
 ,ןטכַארטכרוד .ןרעלקנַײרַא .1 ,טכַארטעגי=
 ןַא יא .ןטכַארט ןיא ןֿפיטרַאֿפ ךיז .ןריטידעמ
 ןטכַארט .ןינע ןַא ן י א יא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ןינע

 .ריפסיוא ןיק וצ ןעמוק טינ ןוא יא ןוא

 ;געווסיוא ןַא יא .ןעניֿפעגנַײא ,ןטכַארטסױא .2
 ,האצמה א יא

 ּבָאה ךיא זַא רָאנ, -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ךמלמ םיא ףיוא ךיא ּבָאה ,'א ןעמונעג ךיז

 רעשידִיי רעד ךיז טעװ יצע .קי ,"ןעװעג תוכז
 ןּבעגרעּביא ןוא ןליֿפנַײא ,'א ןענָאק רָאיטקַא
 ןּביילג; ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"?ךאז יד

 דַלָאג .ל ,"ךיז קידיא טינ ,ייז ןיא ךעלנייוועג
 ןופ גנומַאטשּפָא יד ,װָאקושז .ּב ,זּביא גרעּב

 ןריטידעמ וצ ידּכ, .1925 עװקסָאמ ,ןשטנעמ
 ,"םינינע עטסכעה יד ןגעװ (ןטכַארטוצנַײא ךיז)
 ,22 או 1961 ,זמט

 יירע- רעה .שינע- .ץכע- - .גנוד

 "קַארַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שירעטכארטנײא

 ןַײא ךיז טכַארט סָאװ םעד רַאֿפ שיטסירעט
 ,טייק-  .גנופיטרַאֿפ עיא .תוקֿפס עיא

 .ןעקסַארטנַײא +- -- ןעקכַארטנײא

 ,ןַײא ע(קס- .װרט -- ןע(ק)טַאמָארטניײא
 -קָאשנַײא ,ןעלסיירטנַײא .טע(ק)סַאמָארט(עג)י= |

 ,ךעלצעלק יד טימ קַאז םעד יא .ןעל |

 ןַײא עװעּב- .װחרט -- ןעװעּבמַארטנַײא
 ,ןסערּפנַײא .ןעלּפמַארטנַײא .טעװעּבמארטעג י-

 -לוזער רעדָא טקַא
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 סָאװ ... ,דרעפ רעטייוצ רעד, .ןקירדנַײא

 ךיז רעטנוא דרע יד טעװעּבמַארטעגנַײא . . .טָאה
 גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"הסיסג ןופ טַײצ ןיא

 טעּברַא . ..ידש .1931 סעדַא ,| עיצולָאװער ןוא
 יַנרַאכַאס .נ ,"עסַאמ יד 'א ןיא טושּפ טײטשַאּב
 ןגעװ ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןימורפ .ל ,זּביא

 ,1932 ָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ ַא ףַא ןּבעג גנוטכַא

 יַאלָאק ןוֿפ קורד ןרעטנוא, -- ךיז טימ ךיוא

 "גרַאב ... יד ךיז ןּבָאה טייקרעװש רעלַאס
 ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ,טעװעּבמַארטעגנַײא םינימ

 יסעפ טימ ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"ןײטשרעֿפיש

 ,1936 קסנימ ,טָארט ןט

 -עג-- ,ןַײא לפ- .ורט -- ןעלּפמַארטנַײא
 טימ .סיפ ערעװש טימ ןטערטנַײא ,טלּפמַארט
 םעד 'א .סעדורג יד 'א .םייל 'א לוויטש יד
 ,שינ-ה .יינש

 -עגי- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטנַארטנַײא
 'א .ןּפַאלקנַײא ,ןסױטשנַײא .דפ .טעשטנָארט
 'א .ןַײרַא רעגייּב יד ןיא קלח ןקיטכיר םעד
 .רענייּב יד

 -סַארטעג -- ,ןַײא עק- .וורט -- ןעקפַארטנַײא
 -גײא ,ןּפַאלקנַײא .ןעקכארט:-- :89 .טעק
 ,קַאּב ןיא םַאלּפ א 'א ,קסַארט א טימ ןקַאה

 ,גרַאװזָאלג סָאד ,ןּביוש יד יא

 ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ .ז ,רעד -- ףַארטניײיא
 -- קי- .טיורּב ,ךע ,ַא :לשמל .ףַארט ןייא
 רעדָא טרָאװ סָאד טסייה ןֿפַארט לָאצ רעד טיול,
 ,ףוס ,טכָאק ,ןוא :לשמל . . . (קיּבליזנייא) יא

 רעשידִיי רעד ןוֿפ קיטַאמַארג ,רז ,"טיירג

 טרָאװ רע'א ןַא ןעװא ,1920 ענליװ ,ךַארּפש

 רע ןעק ,ןקיפארטרעמ א ךָאנ רעדָא רַאֿפ טמוק
 ילוש ,מי ,"?(טנעצקַא) הניגנ א ךיז ףיוא ןּבָאה
 .1921 ,. ..קיטַאמַארג

 ורטעגי- ,ןַײא עב .װחרט -- ןעּבורטנַײא
 ַא טימ ןגָאז ,ןזָאלּבנַײא .ןעּבורטנַײרַא .טעּב
 רעיוא ןיא יא .עּבורט ַא ןופ יװ ױזַא גנַאלקעג
 .ןטָאנ עכעלטע יא .דוס ַא

 ,טיורטעג'- ,ןַײא יורט .ורט -- ןעיורטנַײא
 יעמע ןלייצרעד ,יורטוצ ןזַײװסיױרא .ןעיױרטרַאֿפ

 א דנַײרֿפ ַא 'א .ןינע ןעמיטניא ןַא ןגעװ ןצ

 רעדָא ןּבַאה -- ך יז טימ רעטּפָא .דוס ןסיורג

 -סּבַײװ . . .ענייא ןּבָאה טֿפרַאדעג, .יורטוצ ןגירק

 ןענעק ךיז לָאז יז ...עכלעװ ןיא ,ןיוזרעּפ

 -עגװע ,דמא ,"סינמייהיג ....עריא עלַא טימ יא

 'א ךיז ןעמ געמ ןעמעװ, ,1878 ענליװ ,עינ

 ןעו ,רענגיל א --- ?ןלייצרעד ךאז ענטערקעס ַא

 םיא ןעמ טעװ ,ןלייצרעד ןצעמע רַאפ טעװ רע

 ינעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןּביילג טינ ךיוא

 ,1887 סעדַא ,סָארּפָאװ רעקס

 -עגי- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטיימורטנַײא

 .ןרעטײמורטנַײרַא .ןעּבורטנַײא .,טרעטיימורט

 לָאז עמ זַא יא .,שרַאמ ןוֿפ בײהנָא םעד יא

 .נַאק ןוֿפ ןעמָאנ םעד 'א .ןרעװ טעשולגרַאֿפ
 ,טַאדיד

 ,טענורטעגי- ,ןַײא ענ- .ורט -- ןענורטניײא

 ןיא ךיד יא, .ענורט ַא ןיא ןגיילנַײרַא .לָאענ

 דַאנ ,ײזַײא רעקיטש ענעלָאטשירק ןוֿפ ענורט א

 ,1919 י"נ ,סע עז ךיא יװ ,גרעּבנעטלא .ּפ ,זּביא |

 ןעַײרטנַײא

 .טעסורטעגי- ,ןַײא עס" .ורט -- ןעטורטנַײא
 ,ןטישנַײרַא .ןטישנַײא .לס .ןעשורט--=+ 9
 ,סעצילָאּפ יד יא .קַאז ןיא לעמ יא .ןּבױטשנַײא
 ,גיוא ןיא עלעּבױטש א 'א ךיז -- ך יז טימ

 -קירטפ .ןענעקירטנַײא +- -- ןענעקורטנַײא
 רו איז אד ,ריׂשַאװ ןריא רּביא ןמוק לוז סינ

 ,38 ,ג ,רירעש ,יןלוז ןניקורט ןייא 'נוא ןיהייז

 .ורט ן"רַאט- ,-רעט- ,ןעכריט ...ן--ןאהרטנַײא

 ,ןהחר(י)ט-- :ךיוא .טאחרטעגי-- ,ןַײא אחרט
 יד זַא ףָאהרַאֿפ ךיא, .ןרעטַאמנַײא ,ןדימנַײא

 .ּבּפ ,ייא טינ ךַײא טעװ ענַײמ השקּב

 -ערטנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ן ,רעד -- טירטנַײא
 .לושכיוה ןיא 'א רעד .יא רעלַאֿפמואירט ַא ,ןט

 ןעמוקנַײרַא ַײרפ ןענעק = יא ןעַילרפ א ןּבָאה*

 וצ 'א ןַא ןּבָאה" ,(טלָאצעג ןָא ,ליװ עמ ןעוו)

 ,םיא וצ ןעמוקנָא ןענעק = ןשטנעמ ןקיטכיװ ַא

 ןייא ןעד ךלמ רד םהיא ׂשד, .םיא ַײּב ןלעוּפ

 ןּבעל דנוא ּבַײל אַײּב רדח ןזיד ןיא טירט

 לש הׂשעמ ,"טאה ןטָאּב רֿפ ךילצנעג ףארטש

 ,רעיוט ,ריט ,2 .1711 גרוּבמוה ,ימלשורי
 ןַײרא ןעמ טמוק םעד ךרוד סָאװ ,גנונעפע

 -קַא) .9 .יא רעטיירּב ַא .גנַאגנַײרַא .קינייװעניא

 ףיא ןעמוקפיורַא סָאד ,טירטֿפױא (שירָאיט

 ,טקַא ןטצעל ןיא טשרע יא ןַא ןּבָאה .עניּב רעד

 רעטסעקרָא ןַא ןוֿפ ןליּפש ןּבײהנָא סָאד .4
 טָאה לדיֿפ עטשרע יד, .טסילָאס א ןוֿפ רעדָא
 ."'א ןַא דלַאּב

 .ן עמ א ז ק ע"א .ט לע גיא .לָא צ פ ָא"א

 "א (עטראק) לטרַאק"א .רעמיציא

 ןרעװ וצ טכער סָאד ןעמוקַאּב -- רעַײטש

 -עגנַיײא ידְו ייז ןכוז טַײצ רעד טימ, .ֿבשוּת א

 טסַאלרעַײטש רעייז ןרענעלקרַאֿפ וצ ןענעסעז

 טיירג ןענַײז סָאװ םיֿבשוּת עַײנ ןזָאלוצ ךרוד

 ,"?(המידק-תועמ) רעַײטשײא ןכיוה א ןלָאצַאּב וצ

 ,82 ,אצוצ לּבִיי

 .ןּבירטעג'- ,ןַײא ּבַײרט .ורט -- ןֿבײרטנײא
 .ןַײרַא לַאטש ןיא המהּב יד יא .ןּבַײרטנַײרַא .1
 -וה יד זַא ,טיירּב ןּבעל = תוֿבוח ןיא (ךיז) יא*

 -פױרַא ,2 .הסנכה יד יװ רעסערג ןַײז לָאז הָאצ
 יד 'א .זַײרּפ םעד ןרעכעה קראטש .ןּבַײרט
 .ןרעװ רשעתנ לָאז עמ זַא וַײרּפ א ןיא הרוחס

 ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ טלעג יא .ןגירקוצ .ןגירקנַײרַא .8

 ,ןקיטנַא -

 ייירטעג'- ,ןַײא לס- .ורט -- ןעלטיירטנַײא
 'א .ןעלסיירטרַאֿפ .ןעלסײרטנַײרַא ,.1 ,טלס
 -כרוד .2 .גיוא ןַא יא .רענלָאק ןרעטניה דמַאז
 ןרעװ לָאז'ס :רעמ ןַײרַא לָאזס) ןעלסיירט

 ,סנשיק יד ,ענערעּפ יד יא .(רעמעװקַאּב ,רעסעּב

 םעד 'א .סעד(ע)גאי עטגיילעגנַײא שַאלפ יד 'א

 -- ךיז טימ ךיוא .טיורק ךעלּפעק טימ קַאז

 ןטישנַײרַא ןעמ טעװ ,'א ךיז טעװ קַאז רעד;

 .שינע- .גנו- ."רעקוצ רָאנ

 "עג-- ,ןַײא (עןַײרט .ורט -- ןעַײרטנַײא
 ,ןעניואװעגנַײא .מִא .:22: 40 זש .ט(ע)ַײרט

 טימ יא .ןטעּברַאנַײא .ןענרעלנַײא ,ןטינעגנַיײא

 טימ רעטֿפָא .טעּברַא עַײנ:לגַאּפש א ןצעמע

 זַא ,סנַײז ַײּב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע, -- ךיז

 .דַאנ ,י'א ךיז טע'מ



 ןעקנירטנַײא

 .ןעקנורטעג'- ,ןַײא קנירט -- ןעקנירטנײא
 ןיא יא .רנ .ןרעװ ןעקנורטרעד ;1 -- טוא
 -גיײא ןענַײז ייז, .רנ .רוּכיש ןרעװ .2 .רעסַאװ
 ."הדועס רעד ךָאנ םירוּפ יװ ןעקנורטעג

 'א .ןעקנערטרעד .ןעקנירטרעד .1 -- ורט
 ,ןעקנירטנָא .2 .רעסַאװ לֿפעל ַא ןיא ןצעמע
 יד ןוֿפ ןלַאֿפ לָאז רע ןצעמע יא .ןעקנערטנָא

 "נַײרַא .ןּפַאזנַײרַא .0 .ןענַאזַאװ יד יא .סיֿפ -
 םעד ןוֿפ תויָח יא .ךיז ןיא ןענצנַײרַא .ןעמענ
 - .םורַא ןכעלרעדנואוו

 -גַײא טוג ךיז ןּבָאה רימ, .1 -- ךיז טימ
 .ד .י ,ײלַאּב ןפיוא ןןעקנורטעגנָא =| ןעקנורטעג

 -גַײא .2 .ט"מרּת עגליוו ,. . . שידק רעד ,ּביָאט
 ךיז . . , טָאה . . . רע. .ךיז ןּפַאזנַײא .ךיז ןסע
 -ילגרַאפ רענרעזעלג ןַײז ןיא ןעקנורטעגנַײא

 ,ןיּפש יד ַאענַארַא ,ינמוזַאר קרַאמ ,יטייקטרעוו

 | ,1924 עגיר

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ףירטנַײא
 עג ַא .י'א רעקידרדסּכ ַא .ןֿפירטנַײא ןוֿפ טָאט
 ,ץכעֿפירטנַײא ווזד ,2 .יא רעטכיד|

 .טלֿפירטעג-- ,ןַײא לֿפ- .ורט--- ןעלֿפירטנַײא
 ןיא יא? .(ךעלדנּפָארט טימ) ןֿפירטנַײא ווזד ,1

 -ןייא ןַא רעדניק ענערַאּבעגיַײנ יד ןופ ןגיוא יד !

 -ליז ןרעױז-טָאזַא ןופ גנוזָאלעצ עקיטנעצָארּפ

 -נַײרַא .2 .1 אפ ,1932 ענליװ ,זעגפ  ,"רעּב
 רעדָא ,ּפוז ןיא ךעלפירט ןטישנַײרַא ,ןֿפרַאװ

 ,לֿפירט א (וצ) ףיוא ךעלנע זיא סָאװ סעּפע
 .ךיוי ןיא לעמ-הצמ יא

 .טפירטעגי- ,ןַײא ףירט .וורט -- ןֿפירטנַײא
 יָארט יא .ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא זַײװנּפָארט .1

 ןיא; .ןַײװ רעכעּב ןיא םס יא .רעיוא ןיא סנּפ |
 -ןציר) למיוּב יא ןעמ ףרַאד גיוא טירּבעגּפָא ןַײז |

 -סַאמ .יא .ט ,זּביא ,ײ. . ,(למיוּב-זיורנוז ,לייא

 ,ֿפליה עטשרע נּבעג וצ יװ סײװ ,יקסווָאניל -
 .האנׂש סנּפָארט יא .גיפ זד ,2 .,1941 עװקסָאמ

 -לעמשנַײא ,9 .םזיטימעסיטנַא ןוֿפ םס םעד יא |
 ,ןלַאפמוא טינ לָאז'ס ,טכיל ַא יא .ןצ

 ,שינע- .גנו-

 זַײּפׂש .דפ .רע- ,ז ,סָאד -- ץיכעֿפיױטנַײא -
 טימ טשימעגסיוא ,ייא ןגָאלשעגֿפױא ןַא ןוֿפ
 -פיוא ןיא זַײװכעלסיּב טפירטעגנַײרַא ןוא לעמ

 .ךיוי ןיא רעדָא ךלימ רעטכָאקעג

 ,טנקירטעג'-- ,ןַײא ןק -- ןענעקירטנַײא
 ,טײקטבַײֿפ יד ןרילרַאֿפ זַײװכעלסיּב ,1 --- וטוא
 טנקירט ןוז רעד ףיוא ץליהעג .ןקורט ןרעװ
 ָאטינע .ןַײא טנקירט ,טענַאיװ םיוּב רעד .ןַײא
 יףןַײא טנקירט הּכֹמ .יד ,רעטייא ןייק רעמ -

 ,טײקיסילֿפ ןוֿפ תומּכ ןיא רעקינייװ ןרעװ .2
 -רעמוז ןַײא טנקירט לכַײט סָאד ,ןֿפמַאדסיוא

 לָאז ךלעמ יד רעדָא יא לָאז ךלעמ יד ידּכ, .טַײצ

 -סוא ,תּבש ינוקּת ,"דרע רעד ףיוא ןעניר טינ

 'א ןרעװ רעגָאמ ,ןרַאדנַײא .9 ,1818 אהרט
 -ָארטַא .4 .רעגנוה ןופ יא ,טײקנַארק א ןוֿפ -

 עטכער יד .ןרעװ טריזילַארַאּפ .ןרעװ טריפ
 'א :הללק .טנקירטעגנַײא םיא ַײּב טָאה טנַאה
 ,(עא ןריהעג יד) סיֿפ ןוא טנעה ריד ַײּב ןלָאז

 = טנקירטעגנַײא טינ םיא ַײּב .זיא חומ רעד*
 -דהּב .9 .תוָאצמה טָאה רע ,קיניזפרַאש זיא רע

 ,ןרעװ טינ זַײװכעלסיּב .ןרעװה רענעלק הגר |

 .עקיּביולגמוא רַאֿפ ןּביױלג

 ,גנודניװשרַאֿפ ,גנוריפָאר .

 -התימ א ,ערעילָאכ א -- :ןטלעש ןָא טּביײה

 -נַײא ןַא !יא ןַא ,שינעֿפױלסױא .ןַא !הנושמ-

 .כרַא .ידַא -- ? ךעלנערטנייא

 :ןַײז ףרַאד |
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 רעד ,טפעשעג סָאד) לּפינק סָאד . .ןדניװשרַאֿפ ,
 ֿבושִיי רעשידִיי רעד .ןַײא טנקירט (עא לאטיּפַאק

 -יישּב) ךיז ןּפעלקוצ .0 .ןַײא טנקירט . . , ןיא

 ןַײא ןענעקירט סעקרַאמטסָאּפ יד ,(וּב טימ תוכ |
 ,לסַײװיײא ןָא טּפַאלקעצ; .ןטרעװנָאק יד ףיוא

 טנקירט סע ןעװ ,. . .םינּפ סָאד ןַײא טרימש
 ,רָאֿפ- ,"לכלעג סָא ףיורַא טרימש ,. . . ןַײא

5 | 27, 
 רעדָא ןקורט ןצנַאגניא ןכאמ | ,1 -- װרט

 .ץליהעג יא .ןעװעג רעלרפ זיא סע יװ רענעקירט

 ןייא טאה אד; .רענייּב יד יא .סקיוװעג ַא יא

 ,ד ,עשוהי ,מהס ,"ףוס םי זד טאג טנקורטג -
 יא .ןענעקירטנַײא ךרוד ןריװרעסנָאק .2 4

 רעּבָא ייז ןּבָאה, .סעּברא ,ּבָאּב יא .ןעמױלֿפ -

 -גָארּפ ןיא טנקירטעגנַײא ןּבױלג קלח רעייז |

 ַא ,ןיקװיר .ב ,"טינ ךיז ןגעװַאּב סָאװ ןעמַאר

 ןקירט ,לרעסַאװ ,לרעסַאװ ,יוא; -- ךיז טימ
 -עק ןלָאז ןטּבילעג ןַײמ טימ ךיא זַא ,ןַײא ךיז

 -טַא :ךיוא-- גנונע- .לֿפ ,=!ןײגרעּבירַא ןענ
 ןואא -- שינעי

 ,עקװעלירתּכיַײנ-טלַא ,עש ,"שינעּפמורש

 ,טקינייאעג
 םע םחלהל' טשטַײטרַאפ ,א/ק ,ללמ ,קימיטשנייא

 :(2 ,ט ,עשוהי) ידחא הפ לארׂשי םעו עשוהי -

 רשֿפא ?סוֿפדה-תועט א סע זיא} "ךילגערטנייא,

 ךילטכרטנייא ,ךילטכערטנייא
 - .(ךעלטכַארטנייא =)

 ךעלגָארטנײא וזד .1 .יזַא -- ךעלנערטנ ַײא
 רעמיא טּבַײלּב טֿפעשעג קיצנייא ןייקא ,(+-)
 "מעל ,םייח רוקמ ,ןַאמדלָאג .ּב .י ,"'א ןוא טוג

 זיא םָאטרוה !םיתוּבר ,טֿפױקא ,1857 גרעּב
 ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ּבז ,"ןפיוק וצ רעיא

 -רעניּבַאר עיא עטוג א ןעמוקַאּב , ,1885 סעדָא
 "נַאנוֿפ ךיז טָאה ..., .ֿפשטניװ ,סוממ ,"עלעטש
 עשילגנע יד ןוֿפ טיטעּפַא רעד ןסקַאװעגרעד
 לדנַאה ן'א םעד ןיא קלח ַא ןגירק וצ םירחוס
 'מיא רעשילגנע רעד ,רמרמ .ק ,"עידניא טימ :

 סָאװ .2 .1930 שזדָאל ,עידניא ןיא םזילַאירעפ
 לסיּב א ןענַײז ךיש יד, .ןגָארטנַײא ןעק עמ

 ,טייק-  .ייא ךָאד רעּבָא ,גנע |

 -עגיי+) ןטָארטעג--- ,ןַײא טערט -- ןטערטנַײא
 .דפ .ןטערטנַײרַא וזד .1 -- װטוא .(ןטערט
 (עא לַאֿפּפָא ,טסימ) עטָאלּב ןיא 'א .כרא
 טַאהעג טסלָאװ וד יװ ,ריד ןוֿפ ךיז טליֿפ סעג|

 איז ןגולש 'נוא, ."ןהאֹוצ ןיא} ןטָארטעגנַײא

 ןיא העֿבג וצ דנוטש ןּבלעז רעד ןיא ןקוטש וצ
 ןייא טראייונ רעװ טייול םיּתשִלּפ לא ,טטש רעד |

 ווזד .2 .197 עֿפָארטס ,ךוּב -לאומש ,"טארט ןיה
 -רָאּב יד טימ קָאװשט א ףיוא יא .ןטערטּפױרַא -
 - .סיֿפ עסעוו |

 -טימ א ןרעװ .עּפורג ַא ןיא ךיז ןסילשנָא .8
 -רַא רעד ןיא 'א .רעטקילײטַאּבטימ א ,דילג

 ,טעטיסרעווינוא ןיא יא .ןײארַאֿפ ן י א 'א .יײמ

 -ָאװ ןיא ןטערטעגנַײא ןענַײז סָאװ ,ןטורקער;

 -עצע ,2 אפ ,1862 ,מק ,"... .עּבוולס ענעי

 ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןדִיי ץעמונעגסיוא טינ ,עװָאכ -

 ַא ,טעּברא ןַא ןּבַײלקסיױא ךיז !

 ןטערטנַײא

 -נַײא טּביױלרע זיא סעינרעּבוג ןעלַארטנעצ} יד |
 ,3 אי ,1865 ,מק ,"סעידליג ןיא ןטערטוצ

 ,טמַא ןַא ףיוא ,לעטש ַא ףיוא ןעמוקנָא .4
 'א .רעלדיפ רעטשרע סלַא רעטסעקרָא ןיא יא
 וצ ןעימַאֹּב ךיז זומ ךיא, .םוירעטסינימ ןיא
 ,?ןטערטוצנַײא רעטסַײמקַאּב סלַא איׂשנ רעזדנוא

 ,1896 ענליװ ,םימכח ידימלּת ,טַאקשומ .ל .ח

 ךיז ןלעטש .ןטערטפיוא .ןעמוקֿפױרַא .כרַא 9
 .ןּבַײלּב קילַײװטַײצ ןטרָאד ןוא רעכעה לסיּב ַא

 ינוא ןַײא טימ איז ןטארט לעטשיג זד ףיואק

 -ֿפיוא .כרַא .6 .ץניװ ,"ןטרַאװ איז ןטעט ןטרוד
 רעטריסערעטניארַאֿפ ַא יװ לעיציפָא ןטערט

 :םיא וצ טגאז ןוא, .טמַא ןַא רַאֿפ תודע רעדָא |
 נוא ךלמ ןעד רפ רימ טימ איג ,דנַײרֿפ רּביִל ןַײמ -

 ,ֹוטל ,"טּפשִמ ןייא רֿפ ןַײא רימ טימ טערט
 -ַײל ןיטערט ןַײא ריד אֵלּב טינ יזאלא .א/זמק
 ירהיא ףיוא 'נוא ןריטוּפׂשיד ןירעג איד ןיט
 "מוה ,םינינפה רחבמ רֿפס ,ןרַאהיּב ןקנַאדיג

 ,א/הל ,טײצּת גרוּב
 -ניז טימ) ןקילײטַאּב ךיז ןּבײהנָא (קיזומ) 5

 ןכָאנ דלַאּב 'א טעװ רָאכ רעד .(עא ןליּפש ,ןעג

 טימ ןעמאזוצ ןַײא ןטערט ןטיילפ יד .רָאנעט

 ;ןעלדיֿפ יד |

 א ןגעו) ךיז ןּבײהנָא ,ךיז ןלעטשנַײא .8
 -עגנַײא ןענעז הרוּתה-תוסירה . . . ןעוװא .(ֿבצמ |

 ןוא טײהנסעגרַאֿפ סיוא רָאנ סע זיא ,ןטערט
 תע ,ןיטשנעטכיל לליה 'ר ,"טייהנסיוומוא

 ךַײלג; .המדקה ,ה"ּפרּת רַאמטַאס ,װ תוׂשעל
 ףסוי יר ,יןטָארטעגנַײא גירק רעד זיא ךָאנרעד
 -ַָאלס) װָאנרַאט ,היעשי ןוזח ,רעלצניג יכדרמי

 זיא . . .ןטקנוּפ ערעדנַא ףיוא, ,1929 (ַײקַאװ
 דנַאטשליטש ַא ןטָארטעגנַײא קיסעמסינטלעהרַאֿפ

 .4 וו 1965 ,זמט ,ײןטכַאלשדנַאל יד ןיא

 -ײטרַאֿפ ַא ,גײלרָאֿפ א טימ ןעמוקסורַא .9
 -ץעזעג םעד ר ַא 9 'א .(סעּפע תֿבוטל) גנוקיד

 ליומ . . . ןוֿפ ןרעה וצ ןזעװעג הכוז, ,טקעיָארּפ !
 ידער ,"עגילידמשײטנַא ןזןַא רַאֿפ יא . . ..ןילַא

 תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,גיטסָארֿפ השמ -
 | ,1911 גרעּבמעל ,ב"ערת|

 ןטַײּברַאֿפ .ןצעמע רַאֿפ ךיז ןעמעננָא ,10
 יילרפ ,רֿבח ןרַאפ יא .טעּברַא ןַא ַײּב ןצעמע

 .םענערָאװעג-קנַארק ןרַאֿפ יא קיליװ
 -נַײא .ןסערּפנַײא סיֿפ יד טימ .1 -- ורט
 ןוא ּפולס ַא ןּכָארגנַײא .םייל .יא .ןעװעּבמַארט
 -עֵרּב ַא יא .ןטלַאה קרַאטש ךיז לָאז רע ,םיא יא
 ןייק ןרעװ טינ הלילח לָאז סע ,ליוק עקידנענ

 ןטיש טסייה ... . ןַאמ-הרֿבח רעזדנואג ,הֿפירׂש
 ,גנירג ךָאד זיא עװָאלַאּפ .הווקמ ןיא ןעװָאלַאפו
 ןייג ןלָאז ייז ,רע טסייה .ןּבױא ןוֿפ סע טייטש
 -ענ ןענַײז ייז זַא ,ךָאד ריא טײטשרַאֿפ . . . יא
 ,יקסֿבומוחור .י ,"הווקמ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ךעּב
 יד טימ) ןצעמע 'א* ,1930 זירַאּפ ,. . . תונורכז

 -רַאפ ,ןָאט ייװ קרַאטש ,ןקידיײלַאּב = (סיפ

 א 'א טינ רָאט עמ ,עשר א טסיּב,, .ןסיוטש

 ."ןשטנעמ ןליטש !

 ןטימ רעסעּב ןכַאמ .ןטערט ךרוד ןטעּברַא .2
 -סיוא לגרֿפ} .געװ א יא .ןּבױרטנַײװ יא .ןטערט
 = ןּבעל ןיא געװ א 'א* 1254 ,געװ ַא ןטערט

 ןוא עיסעֿפָארּפ ַא
 ,ילּברעד ןַײז חילצמ



 ןעשָאמערטנַײא

 ןוא גרַאװכוש ןגָארט טַײצ עסיװעג ַא 3
 יד 'א .3ּ3 ,ןגָארטנַײא .םעװקַאּב ,זיול ןכַאמ

 -נַײרַא ןיילַא ייז ןיא ךיז ןלָאז סיֿפ יד ,ךיש
 "יא רערעטיּב טימ) = ךיש ךיד 'א* .ןשטילג

 -עטילימ ןיא ייר רעד ןיא ךיז ןלעטש (עינָאר
 םעד טרעהעג טָאה עמ ןעװ גנונעדרָא רעשיר
 /80מ011! :ןטעצַאק ןיא ןשטַײד יד ןופ ףור

 :שודיק ףיוא ,סקירּב .י ,10ק61/! 1010

 | .םשה

 .סיפ יד טימ ןקיצומשנַײא ,ןקיטָאלּבנַײא .4

 רע. .ךיש יד יא .ןליד ענעּברָאֿפעג:שירֿפ יד יא

 טלעטש ,ןטעּב םיא הֿבדנ ַא ,ריֿנג ַא ַײּב טמוק
 טינ עגָאלדָאּפ יד לָאז רע ,ריט ןַײּב ךעּבענ ךיז

 ענליוו ,תונמחר רעד ,שזעיװעינַאּפמ ש"שמ ,ייא
2, 

 ,ןי) רע .שינע/ .ץכע- .גנו

 ,יירע- .ןּבױרטנַײװ ןוֿפ יא -- (עק-

 -עג'-- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשַאמערטנַײא
 'א .ןעלקַאשנַײא .ןעלסיירטנַײא .טעשָאמערט

 ,.ךיז טימ .רענייּב יד 'א .ענערעּפ יד

 -ערט(עג)'- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןרינערטנַײא
 ןטינעגנַײא ,ןענרעלנַײא .ןריטשומנַײא .טרינ
 רעטלעטשעגנַײא ןַא טימ ,ןרזחרעּביא ןטימ)
 לָאז רע ,טנוה א יא .סרענלעז 'א .(ןילּפיצסיד
 יד 'א .ןצנַאט םוצ רעּב א 'א .עּפַאל יד ןּבעג
 רעד לָאז שידִיי ןענרעל םַײּב, .סרעלטרָאּפס
 טרינערט רע זַא ,ליֿפעג סָאד ןּבָאה רערעל

 ןרַאֿפ ײמרַא רעד ןיא גנוליײטּפָא יד ןַײא
 .ךיז טימ .,1943 ,דוק ,מי ,"םויק ןשידִיי
 ,גנוד

 .טנערטעג = ,ןַײא ןערט .ורט -- ןענערטנַײא
 ,לייט םוצ רָאנ ,לסיּב א ןסַײרֿפױא ,ןסַײרנַײא

 יא ןוא טָאנ עטשרעטנוא יד 'א .עטיינעג סָאד
 ,ןעיינרעּב

 -ערט(עג)= ,ןַײא ריס- .ורט -- ןריפערטנַײא
 ןגעװ צעּפס .ןריסערדנַײא ,ןרינערטנַײא ,טריס

 'א .ןַאּפש ןיא ןייג וצ דרעֿפ א 'א .םייחזילעּב |

 יא םַײּב ךַארּפש רעד ןוֿפ גנוקריוו יד, .קלַאֿפ א

 עֿפָארּפ סרעלטיה ,װמ ,ײקלָאֿפ עשטַײד סָאד

 ךיז ןענשקענַײא :ךיױא -- ךיז טימ .ןרָאס
 ,(דנַאלרוק ,טעמאז ,לקָאל)

 ,קריצ ןוֿפ 'א רעד -- רע" ,גנוד

 .דרעפ 'א ןַא .רַאּפ ,ידַא -- טריסערט--
 -רע- .לקַאל ,טנשקערַאֿפ ,טנשקעעגנַײא :ךיוא
 ,טייק- .טייה

 .ןעלסײרטנַײא +- -- ןעלסערטנַײא
 .טעסערטעג י- ,ןַײא עס- .וורט -- ןעפערטנַײא

 -יורטש םעד יא .ןעלקָאשנַײא .ןעלסיײרטנַײא ,1
 ןכערּבנָא = רענייּב לקעז (םעד) סָאד 'א* .קַאז

 -נַיײא ,ןקירדנַײא ,ןעשטּפָאטנַײא .2 .רענייּב יד
 .ךיז טימ .יורטש ,ייה יא .ןסערּפ

 -נַײא ןוֿפ טקַא 1 .ן ,רעד -- ףערטנַײא
 ַאּב .2 ,ןַײרַא לטניּפ ןיא שממ יא ןַא .ןֿפערט
 רעצנַאג רעד ןוֿפ יא רעד, .לּכה-ךס .ףערט

 ."םָארּבערעס קַאק י"ח ןעװעג זיא הרוחס

 ,וטוא ,ןֿפָארטעג-- ,ןַײא ףערט -- ןֿפערטנַײא
 יַאּפ ,ןעשעג (טכירעגמוא) -- קינַאזרעפטירד
 ריא סנױזַא ןֿפָארטעגנַײא ָאד טָאה סָאװ, ,ןריס
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 -ץפָאה יד, ."?טרָאװ ןטלַאה ןענעק טינ טלָאז
 -נַיײא עלַא ןּבָאה . . . ליגיֿבַא רעזדנוא ןוֿפ ןעגנונ

 ,תּבש ףיוא טעלּפ רעד ,דמא ,"(ןעשעג) ןֿפָארטעג

 טנגוי רעד ףיוא יא סע טעװ יצ ,, ,1872 ענליוו

 תמכח ,ונילַאג .א .מ 'יר ,"רעטלע רעד ףיוא יצ

 ,1882 עשרַאװ ,דיה

 טימ) יד יא .ןֿפערטנַײרַא .1 -- וטוא 8 װרט
 ,ןַײרַא לטניּפ ןיא 'א ,ליצ ןיא טקנוּפ לַײֿפ (רעד

 א יא .לּכה ךס ןיא ןכַאמסיוא ,ןֿפערטַאּב .2
 .עמוס רעשפיה ַא ןיא 'א .,ןגעמרַאפ ןצנַאג

 .טָאה רע טרָאק רעסָאװ יא ,ןֿפערטוצ ,ןֿפערט 8
 ןעמענ ףרַאדימ לֿפיװ יא, .ןעמוקוצנָא ןעװו יא

 ײּפש .ש ,"רעווש טינ ךיוא זיא ּברַאפ רעדעי ןוֿפ

 טימ .1900 עשרַאװ ,טרעּברַאפ-רעדיילק ,ָאר

 תוריֿבע יד ףיוא םישנֹוע עלַא יד, -- ךיז

 עַל תע ,ןייטשנעטכיל לליה 'ר ,י'א ךיז ןלעװ

 .שינע- .ץכע- .ה"ּפרּת רַאמטַאס ,וו תוׂש

 ,טרערטעג'- ,ןַײא רערט .ורט -- ןרערטנַײא

 טימ .דיילק-הּפוח סָאד יא ,ןרערט ןיא ןצעננַײא
 ךיז

 -ערטעגי- ,ןַײא עשטש- -- ןעשטשערטנַײא
 .קַאנק ַא טימ ןצַאלּפנַײא -- וטוא .טעשטש

 . ,"ןַײא סָאד ןַײא טעשטשערט עגילדָא רעד ןיא;,

 .(ןכערּבנַײא ןוא) קַאנק ַא ,ּפַאלק ַא ןּבעג -- וורט

 ,רעמַאה ןרעװש ןטימ טערּב ַא יא .לסעפ ַא יא

 ,רענייּב יד 'א

 -ָאשטעג = ,ןַײא עּב- .װרט -- ןעּבכַאשטנײא
 ַא ףיוא ןעײננַײא .ןעּבָאשטש -- :99פ .טעּב
 ףיוא יא .גיֿפ ,סירדלַאװג א יא .ןפוא םענטעדנַאט

 - .תיּב-םולש םעד לַײװ ַא

 -ַאשטעג'- ,ןַײא עדי .ורט -- ןעדַאשטנַײא
 טימ ןּבױטַאּב .1 .ןעשזדַאש ט'- :ךיוא .טעד
 ,ּפָאק םעד 'א .ךיור ןקידנקיטש טימ ,דַאשט
 זיא ןעמיוק רעד לַײװ ,ּבוטש ןיא ןעמעלַא 'א

 -מֹוטרַאֿפ ,ןעלמוטנַײא .גיֿפ ,2  .טּפָאטשרַאֿפ
 עשלַאפ טימ יא .ןּפמעטרַאפ .ןרוּכישנַײא .ןעל

 ךיז יא -- ךיז טימ .ןעַײרעצעה טימ ,ןגָאזוצ
 רימ זיא ּפָאק רעד ---. .תומולח עטסוּפ טימ
 ןוֿפ ךיז טעדַאשטעגנַײא אמּתסמ -- רעווש סעּפע
 י"נ ,. . ..םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"סעקסַאילעז יד

0, 

 ,ןַײא עשט- .װרט -- ן(ענ)עשטכַאשטנַײא
 נַײא .ןעצכַאצ-- :59 ,טעשטכַאשטעג י-
 ,ןעלּבמיצנַײרַא .קישטנַאק ,טור א טימ ןסַײמש

 יד יא .קלח ןכייװ (ןרעּביא) ןיא ךעלטנייוװעג
 "ךס יד ןגָאזרעּביא ןענעק טינ ןרַאֿפ סעשטַאגנוי
 ,שינע- .הר

 זעגיי  ,ןַײא עני .וטוא -- ןענכַאשטנַײא
 יװ יא .ןענעקירטנַײא ,ןראדנַײא .לס .טענכאשט

 -  .קנערק א ןופ יא .ןגער א ןָא זָארג

 זעג'-- ,ןַײא עוװער- .ורט -- ןעװערַאשטנַײא
 -רַאפ .ןֿפושיּכנַײא .עיצילַאג ,רפ ,טעװערַאשט

 .ןעניוועג רדסּכ לָאז סע ,לסינ ַא יא ,ןפושיּכ

 -ַאשטעג-- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערֿאשטנַײא

 נַײא .ןערעשט - ,ןערָאשט -- :89 .טער
 יד 'א .םינּפ סָאד יא .ץרַאװש ןכַאמ .ןקידורּב

 ,טנעוו

 ,ןַײא (עו)עק- .ורט -- ן(עוװ)עקעוװשטנַײא

 ןגָאינַײא

 "וצ רעדָא ןּפַאלקוצ ,1 .ט(עװ)עקעװשטעגי-
 ןכָארּבעצ א 'א .סעקעװשט טימ ןּפַאלקֿפונ |

 ךעלקעוושט עטשרע יד ןּפַאלקנַײרַא .2 .לקנעּב
 ,(סעצָארּפ-טעּברַא ןַא ַײּב ,ןטלַאה ךיז לָאז סע)

 ךָאנרעד ייז ןוא ץלעּפ ןוֿפ ךעלצינשּפָא יד 'א

 ךָאנרעד ןוא לױזדנַארּב יד יא .ןעמענפיונוצ

 .ןעװעטַארדנַײא

 .טעכושטעג'- ,ןַײא עכ- .ורט -- ןעכושטנַײא

 -ַאמש ןיא ןעלקיװנַײא .1 .רפ .:22: סגטסםש
 ,סערדלַאק ךס ַא ןיא ןעלקיװנַײא .2 .סעט
 רעייז זיאס לַײװ ,דניק סָאד יא .רעדיילק ךיוא
 ,ךיז טימ ךיוא .טלַאק

 -ישטעג'-- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשישטנַײא
 "ורנַײא ,ןליטשנַײא .ןעשיטנַײא װזד .לס .טעש

 .סרעגעלש יד ,ןומה םעד יא .דניק סָאד יא .ןקיא

 -עגי- ,ןַײא ע(יוּפ- .ורט -- ןע(י)ּפעשטנַײא
 .לגַײװצ א יא .ןעיּפעשטשנַײא ווזד .טע(י)ּפעשט
 רעמייּב ןוֿפ ןגַײװצ טמענ עמ , .םיוּבטכורפ ַא 'א
 ןַײא יז טעּפעשט ...ןוא תוריּפ ןגָארט סָאװ
 יָאר ,"תוריּפ ןייק טינ ןגָארט סָאװ רעמייּב ןיא
 . .. ןעמ ףרַאדע .1880 ענליוו ,עהָאזורק ןהָאזניּב

 ןלמייּב ןוֿפְו םַאטש לקיטש םענעּבילּבעג ןיא

 ,"םיוּב ןטוג ַא רָאג ןוֿפ לגַײװצ א ןעּפעשטנַײא

 . ,1939 װעיק ,נרָאי עגנוי יד נופ ,סינּפיק .יא

 -עשטעג'- ,ןַײא עּפ- .ורט -- ןעּפעשטנַײא
 .ןעּפעשטנַײרַא .ןענעּפעשט-- -- דל .טעּפ
 לדָא(רעכיז) ַא טימ ןקיטסעפוצ .ןעּפעשטוצ
 ןיא עגנעטס א 'א .ץַאל ןיא םולּב א יא .עא

 -נייא ,ךיז ןעגנעהנַײא -- ךיז טימ .רָאה יד |
 ,ךיז ןרעטנַאלּפנַײא ,ךיז ןסענַײא ,ךיז ןרעמַאלק

 ןּביױש יד ףיוא ךיוא ךיז טָאה ןטסָארּפ רעדע

 עמ יװ ךַײלג ,טעּפעשטעגנַײא .טסעֿפ רעייז

 עכילקילג יד ,ק"לא ,"טעװָאקעגוצ םיא טלָאװ

 עּפעלש יד ךיז טָאה, .1881 עשראוו ,עילימַאֿפ
 יד ןוא ,דָאר ןיא טעּפעצעגנַײא ךיילק ריא ןופ
 -נַאג יד טּפעלשעגנַײרא ךיז וצ ןיוש טָאה דָאר

 ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריֿפַאס .א ,"עלָאּפ עצ

 ,שינע- גײמרּת ענליוו

 -רעשטעגי- ,ןַײא עּב- .ורט--ןעּפרעשטנַײא
 לסיּב ַא ןכַאמ .ןעּברעשטש - :89 .טעּב
 לקיטש ַא ןכערּבנַײא .טלַאּפש א ,ּברַאק ַא טימ
 .רעסעמ א יא .ּפָאט א יא .ילּכ רענעמייל א ןופ

 "רעשטעגי- ,ןַײא עני .וורט -- ןענרעשטנייא

 -ַאמ .2 .ןערַאשטנַײא ווזד .ןצרַאװשנַײא ,1 .טענ
 ךיא לעװ טרָאד . . ., .טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ןכ

 ןופ יז לעװ ךיא ,ןענרעל קלּב ריא טימ ןיוש

 ןוֿפ ףוס רעד ,חנעּפ תנפצ ,י'א סיפ יד ויּב ּפָאק

 ,1900 ענליװ ,ןוּבשח

 זַא .1  .טגָאיעג- ,ןַײא גָאי .וורט -- ןגָאיניײא
 ליוק ַא יא .ןַײרַא לַאטש ןיא וק יד יא .ןגָאינַײר

 ןרָאפ ,ןֿפױל ךיג .ןגָאינָא .ןגָאירעד ,2 ,ּפָאק ןיא
 טקנוּפ ןטרעטַײװרעד א וצ ןעמוקוצ ןוא עא
 -נָא רעירפ טָאה סָאװ ןצעמע ןוֿפ טכיירגרעד)

 יד קרַאטש ןּבַײרט .(ןגעװַאּב ךיז ןּביוהעג
 :סױרַא רעירפ זיא סָאװ ,רוֿפ א יא ןוא דרעֿפ

 ךיז ךיג ןענרעלנַײא ,ןעניואוועגוצ .9 .ןרָאֿפעג
 ַא יא .רעכיג ןֿפױל וצ דרעפ יד יא .ןגעװַאּב וצ
 סנצעמע וצ ןכיירגרעד .4 .געיעג רַאֿפ טנוה
 טָאה רענעי סַאװ ,טייקיטעט א ןיא הגרדמ ַא



 ןדָאינַײא
 "רעל ןיא ןצעמע יא .טכיירגרעד טַאהעג ןיוש יז :

 "רָאנ רעד טימ רעטעּברַא עקירעּביא יד יא .ןענ

 סָאד רע ןעק ןטייקיאעֿפ . .. ענַײז טימ, ,עמ

 ,ןּבַײרטנַײרַא ,90 ,23 וט ,1867 ,מק ,ייא ץלַא
 רימ טּביג ריא; .רענייּב יד ןיא קערש א 'א

 רהעמ ךאנ רימ טהוט נוא טסיירט ןיטכעלש רעז

 ,ימלשורי לש הׂשעמ ,"ןגאי ןַײא טשגנַא טיוט

 .1711 גרוּבמוה

 .ןגָאירעּביא ןוא ךיז 'א -- ךיז טימ ךיוא

 .שינע-

 :ךיוא .טדָאיעג- ,ןַײא דָאי .ורט -- ןדָאיגַײא
 ,דָאי טימ ןּבַײרנַײא ,ןרימשנַײא .ןרינידָאי =

 .רעגניפ םענעטינשעצ םעד 'א טוג

 ;89 .טעדַאיעג-- ,ןַײא עד- .ורט -- ןעדַאינַײא
 טימ ןעשטוקרעד קראטש .ןעי(ז)דַאי -
 ,ןצעמע יא .ןרעגרע טימ ,ךיז ןצייר טימ ,דייר
 ךיז טימ ךעלנייוועג ,ןַײרַא טיוט ןיא םיא ןָאט
 טעדַאיעגנַײא ךיז וטסָאה סָאװע ,ךיז ןסענַײא --
 יװ ךיז יא .(טעמַאז) דייר ,"?קומ ַא יװ רימ ןיא
 .שינע- .שטשעילק א

 :דל .טעװַאיעג- ,ןַײא עװ- .וורט -- ןעװַאינַײא

 -נַײא (דנאלסור ןשירַאצ ןיא) .1 .ןענעװַאי-
 -סַאּפ םעד 'א .עא טמַא-ײצילָאּפ ןיא ןדלעמ

 םיחרוא יד 'א .,קריצַאּב(-יײצילַאּפ) ןיא (טרָאּפ)

 ןיוש (זיא רע) םיא טָאה עמ* .אינסכַא רעד ןופ
 ןגעװ ןיוש סייוו ײצילַאּפ יד (א = טעװַאיעגנַײא
 -"ימירק א ןגעװ ןה) ךָאנ םיא טריּפש עמ ,םיא

 ;(רעכערּברַאפ ןשיטילָאּפ א ןגעװ ןה ,ןלענ

 -עגנָא ןיוש םיא טָאה עמ .שירעגנויליואװ ( 3

 | .רענייּב יד ןכָארּב

 ,ןעמענרַאֿפ (טֿפַאשרעה רעשיצַאנ רעטנוא) .2
 ,טעּברַא רערעװש רעדנוזַאּב ףיוא ןעמיטשַאּב
 -יטלַאּב ןיא, .טעּברַאךֿפַאלקש ףיוא ןּפעלשרַאֿפ

 -רעדנָאז רעד וצ ןשטנעמ ןּפַאכ סָאד טָאה םוק
 ,6 אי ,חלֿפ ,ײיא ןסייהעג טעּברַא

 ,ךיז ןזַײװַאּב .ןעמוקנָא .ריא -- ךיז טימ
 .שינע-

 ;ּבנ פמיא ,ציא .װטוא -- ךיז ןעשוָאינַײא
 ןלױנקֿפױנוצ ,ךיז ןעיירדנַײא .טעשזָאיעג'- ךיז

 ,ןגױּבעגנַײא ךיז טָאה רעע .שזָאי ַא יװ ךיז |
 ירַאֿפ ַא טכוזעג טלָאװ רע יװ ,טעשזָאיעגנַײא
 ןוֿפ ןרעױט יד ַײּב ,ַאמ .מ ,"ץֿפח םענעריול

 ' .עװקסָאמ

 ךיז ,ןַײא ךיז לט- .וטוא -- ךיז ןעלטַאינַײא
 ןשיװצ טָאי א ןרעװ זַײװכעלסיּב .טלטַאיעג --
 "גניי הרבח ַא ןשיװצ רֿבח רעטוג ַא ןרעװ ,ןטַאי
 סָאװ הרוׂשּב עטוג יד; .ןעגנוי עדליו ,ךעל

 -נייא ךיז טָאה רע :טגָאזעגנָא רימ טָאה עקּביײל
 "טניה הרֿבח רעד ןיא ןּבירשרַאֿפ ךיז ,טלטַאיעג
 ."סרעגעלש

 ,ןַײא ךיז רע" .װטוא -- ךיז ןרעמכַאינַײא
 ןיא ןּבַײרטנַײרַא ןילַא ךיז .טרעמכַאיעג- ךיז
 ןענעק טינ ןוא יא ךיז .ןעלמוט ,ןענייוו ,ןגָאלק

 - .ןקיאורַאּב ךיז
 -רַאפ .טכָאיעג- ,ןַײא ךָאי .וורט -- ןֿפָאינײא

 ץעַײרֿפ יד 'א .ךָאא א וצ ןעניואוועגוצ .ןכָאי
 רעד ַײּב ךיז 'א -- ךיז טימ .טייהשטנעמ
 ,החּפשמ רעצנַאג
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 -עג-+ ,ןַײא עוועד- .ורט -- ןעװעדלַאינַײא
 "נַײרַא ,ןרַאננַײא .שירעגנויליואו .טעװעדלָאי - :

 יַאק םעד 'א .דלָאי א רַאֿפ ןצעמע ןכַאמ .ןרַאנ
 ,ריּב ןלעטש לָאז רע ,ּפַאצ | 

 ,טרעמַאיעג- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעמַאינַײא
 ַא טימ קיטײװ ַא ןצעמע רַאֿפ ןקירדסיוא 1

 ,קיטייװ םעד סיוש סעמַאמ ןיא 'א .,רעמָאיעג

 .ץרַאה ערעטיּב סָאד עמַאמ ַא ןיא יװ יא

 -ָאיעג ןּפַאזנַײא ,ןעמעננַײרַא לָאז עמ ןכַאמ .2
 "וינ עלַא טשינע .ןרעמָאי ןטימ ןקריװ .רעמ

 סָאד ךיז ןיא 'א ןעמוקעג ןענַײז ןדִיי רעקרָאי

 ןגעװ גנולעטשסיואזַאויי יד) דילגָאלק עקיזָאד

 ,3 או 1963 ,זמט ,גי ,"ןָאטעג רעװעשרַאװ

 ,טצנַאיעג-- ,ןַײא ץנָאי .ורט -- ןצנָאיניײא
 יירקנַײרַא .ןרַאננַײרַא ,ןרַאננַײא .שירעגנויליואוו

 געלשעג ַא ןיא ןעמעננַײרַא ,לדניווש א ןיא ןג

 ,למעדייא עטעֿפ סָאד יא .ןגָאלשנָא טוג ןוא

 זעגי- ,ןַײא לק" .װרט 6 װטוא -- ןעלקַאינַײא
 (ןיא) יא .ןכערּבנַײא (ךַארּפש-םיֿבנג) ,טלקָאי

 ןיא ךיז ןּפַאכנַײרַא ןוא רעטצנעפ ַא ,ריט ַא |

 .ךיז טימ ךיוא .הריד ַא |

 סָאװ .1 .קירעי:- :85 .ידַא -- קירָאיניײא
 .ןיוש טדער ןוא דניק יא ןַא .רָאי ןייא טלַא זיא
 ,רָאי ןייא ןוֿפ ךשמ ןיא רָאנ טסקַאװ סָאװ .2

 ייטנעצ 105 ,'א ןַא; .ןרָאק רעיא .ןסקיװעג עיא

 .י ,"ךעלטעלּב 5--3 טימ לגַײװצ קידרעטעמ

 ענװָאק ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןײסַאר
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 ,טעמרַאיעג'- ,ןַײא עמ- .וורט -- ןעמרַאינַײא
 יד 'א .םייח-ילעּב ןגעװ צעפס ,ןכָאינַײא ווזד
 ךיז יא -- ךיז טימ טֿפָא .עשטַאילק עגנוי

 - .זדלַאה ןפיוא לוע ןא טימ

 .לָאענ .טרָאיעג-- ,ןַײא רָאי .ורט -- ןרֿאינײא

 -רַאֿפ .ןרָאי (ןריטסיסקע לָאז'ס) ףיוא ןע;צרַאֿפ
 עכעלטע ףיוא ןעַײל .טַײצ רָאי ַא ףיוא ןּפעלש
 ךיז יא -- ךיז טימ .ֿבוח םעד 'א ןוא ןכָאװ

 .ּבוטש סנטַאט ןיא יװ ןצעמע ַײּב

 ַא זיּב .רנ .שטַײז .ודַא -- ןֿפַאמרעגיניײא
 טכיזעג טמערַאֿפעג ןייש ריא, .סָאמ רעסיוועג

 .י ,"טנעגילעטניא 'א זיא יז זַא ,טגַײצעג טָאה

 ןעקנַאדעג ןוא רעדליּב ,רעװָאשװַאּב

 ךיז ,ןַײא ךיז עק- .וטוא -- ךיז ןעקּפוינַײא
 יָארג טימ) לדיילק = עקּבויכק .,טעקּבויעג =

 (ּבָארג ,קיסַאּפש) .(עיצַאיצָאסַא רעקיגנַאלק רעּב !

 .עטנָאכ ַא ןיא ךיז יא .ךיז ןּבילנַײא

 ,טלזיויעג-- ,ןַײא לז .װרט -- ןעלזױינַײא
 ןכעלטסירק ןיא ןעגנערּבנַײרַא .(רימָאקליװ) רל

 עג זיא רענַאיסימ רעד דמושמ רעד; .ןּביױלג

 ."המשנ עשידִיי א יא ןעמוק

 ןַײא (עצ') ץכיי .װרט -- ן(ע)צכיינַײא
 -ַאמ .2 .ןרעמָאינַײא ווזד ,1 .ט(ע)צכיויעג 7+

 טימ ןקריװ .דיײרֿפ עסיורג ןּפַאזנַײא לָאז עמ ןכ

 ,האנה רעסיורג ,דיירפ ןוֿפ ןעיירשעג ,ןפורסיוא

 יד ןוֿפ תונוחצנ ענװָאדלַאװג יד זדנוא ןיא 'א

 ,ןטסילָאּבטופ

 -- װטוא .טריויעג-- ,ןַײא ריוי -- ןריויניײא
 לסיּב א ןיוש טָאה גייט סָאד, .ןריוי ןּבײהנָא

 סע זיּב ,ןוױא םַײּב סע טלַאה .טריויעגנַײא

 סינייא

 סע ןכַאמ -- װרט ."ןריויסיוא ןצנַאגניא טעװ
 ךַײלג םיא ןוא ןַײװ 'א .ןריוי ןּבײהנָא לָאז
 | ,ןעקנירט

 ,ןַײא ֿבוט-םוי ןןװעטנָאי ...} -- ןֿבוט"םוינַײא
 "םוי יד ןַײזרעּביא -- װטוא .טֿבוט-םויעג
 -תחמׂש רעּביא זיּב החּפשמ ַײּב יא .טַײצ:ֿבוט
 גנומיטש ןיא ןעגנערּבנַײרַא -- ורט .הרוּת

 ךיוא .ןמלַא ןטרעױרטרַאֿפ א יא .ֿבוט-םוי ןופ
 .ךיז טימ

 (שונעשט- .ורט -- ן(עװ)עשטַאגנינַײא
 "נוי א רַאֿפ ןכַאמ .ט(עװ)עשטַאגנויעגי- ,ןַײא

 .ץערוחּב םעד יא ןוא ןּבעגכָאנ ץלא םיא ,שטַאג

 א ןרעװ ןוא יא ךיז -- ך יז טימ ךעלטנייוועג

 ,גנוי-רקֿפה

 ,טסקויעג-- ,ןַײא סקוי .ורט -- ןפקוינַײא
 סע ןכַאמ .ןקידורּבנַײא .(דנַאלרוק ,טעמַאז)
 'א .עטַאמש ַא ,טשינרָאג ,סקוי (א) ןרעו לָאז

 - ,ןגָארט ךָאנ ןעק עמ סָאװ לדיילק ַא

 ,ןַײא סוחי .ורט ןזסעכייי . . .} -- ןֿפוהינַײא
 ןעגנערּבנַײרַא ,ןסוחיי-- :89 ,טסוחיעגיר

 הגרדמ רערעכעה א ףיוא ,סוחי א ןיא ןצעמע
 ןיא םענעגייא ןַא רַאפ ןכַאמ .טֿפַאשלעזעג ןיא

 ףרַאד ,רענרעל ַא זיא רע, .זַײרק ןקידסוחי ַא

 ךיז -- ןיז טימ ךעלטנייועג ."'א םיא ןעמ

 זַא ךיז יא .ס"ש הרֿבח ןיא ןֿפױקנַײא ךיז ,'א
 ןטימ ךיז יא .ךעלקינייא סישר וצ (ט)רעהעג עמ
 .ּבזז -- ןענסחי!- .םַאטשּפָא ןשירַאטעלָארּפ

 .טשידליעג--- ,ןַײא שידִיי .וורט -- ןשידיינײא
 לָאז סע ןכַאמ .ןדִיי ַא רַאֿפ לייט םוצ ןכַאמ  .לָאענ
 לסיּב ַא שטָאכ .שידִיי רעמ ןעזסיוא רעדָא ןַײז
 ןשינעילַאטיא םעד 'א .םייֵה עשיאיוג רעייז יא
 .ךיז טימ ךיוא .םעדייא

 .ןריוינַײא +- -- ןריינַײא

 ,ןַײא רוּתִיי .וורט ןזרעטִיי .. .} -- ןרותיינַײא
 ,ױזַא ןדַײנשוצ .,ןרותי-- :89 .טרוּתליעגיר-
 ,הכָאלמ-לעּב ןרַאֿפ רוּתי ןעמוקסיורַא לָאז סע

 "וצ .סעּפע ךָאנ רַאֿפ ףָאטש לקיטש א רעדָא
 ,ןגָארק א יא .לטיה א יא ןוא רעטינרַאג א ןדַײנש

 .ןגָארק ַא

 ,טייקינייא ,קינייא +- ן?'ד} -- טייקי ןךינייא

 רדירּב שלַא איז ׂשד םיחא יולו ןועמש ...,

 טייקכינייא איד . . . יולו ןועמש . . . ןַײז ךינייא

 תרוּת ,זּביא טדַאטשמרַאד ףסוי 'ר ,"איז ןופ

 ,1770 עורסלרַאק ,השמ

 ,ןַײא לכי .װרט ןזןעלכָאי ...} -- ןעלכינַײא
 ,קיטומטוג) ןענעק ,ןעלכי וזד .טלכיעג--
 ןעק עמ ּביוא, .סעּפע וצ חוּכ ןּבָאה (ךעלּבָארג
 דייר ,"ןעלכַאנַײא סע ןעמ געמ ,'א רָאנ סע
 .ָאעדיװעטנָאמ)

 (רנעניא ןוֿפ ֿפצ .יזַא -- (ר)עקנינייא
 ןּב ַא ,עמַאמ-עטַאט ַײּב ריא ןַא .קיצנייא .1
 טימ ךעלנייװעג טמוק .םַאזנייא ,2 ,דיחי

 ,ןײלַא ריא ןַײרַא געװ ןיא ןזָאל ךיז .ןיילא

 .ןעצ רָאי א רשֿפא ןײלַא 'א ןיוש טציז יז, |

 .קמ ,"ןיילַא רעיא ראג . . . ןײלַא . . . ןיילַא;,

 .נַאמ ,"ןיילַא ריא טכאנ ןטימ ןיא,

 ,(=-) סינַא וזד .ן  ,רעד -- םינייא



 ןעמירוסינַײא

 יוסי .ורט ןןעמיריוסִיי .. .} -- ןעמירוסינַײא

 ךס ַא ןֿפַאשרַאֿפ .1 .טמירוסיעגי- ,ןַײא םיר |
 ןענעק רעדניק יװ ,יוא, .רעצ ,ןקיטיײװ ,םירוסי
 וצ ןעניואװעגוצ .2 ."ןעמַאמ-עטַאט יא סע
 ,ענעסױטשרַאֿפ יד ,עטמערָארַאֿפ יד 'א .םירוסי
 ,ךיז 'א טשינמוא-טסיזמוא -- ךיז טימ ךיוא

 ...רּבַײװ איד, .(רנעדעיא + -- (ר)עדעינייא
 איד אוצ ןעכַײלגרַאפ טלַאװעג טימ ךיז ליװ יא

 חיׂש ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,"ערדנא

 ,1876 גרעּבמעל ,קחצי

 ַא .טעיעג-- ,ןַײא טעי .ורט -- ןטעינַײא

 ןוא ןטרָאג םעד 'א .ןטעיסיוא זַײװליײט ,לסיּב
 .עװעּפָארק יד ןזָאל

 ,טעטנעיעג'- ,ןַײא עט- .ורט -- ןעטנעינַײא
 רעדָא) ןַײז לָאז עמ ןכַאמ .ןענעטנעיו- :רל

 -ַאֿפ ןיא לדיימ סָאד יא .עטנעי ַא (יװ ןעזסיוא |
 ַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז -- ךיז טיפ .סעליישט
 "עג .עקרעדערַאּב א ,עקרעדער-ליפ ַא ,עטנעי

 ,טעטנעיעגנַײא ךיז טרָאד ןוא לטעטש ןיא ןעמוק

 :בוס ,+- קירָאינײא ווזד .ידַא -- קירעינייא
 טָאה סָאװ טַאדלָאס רעשיכַײרטסע -- רע'א
 קיליװַײרֿפ לַײװ ,רָאי ןייא רָאנ ןעניד טֿפרַאדעג
 .ערוטַאמ א טַאהעג ןוא ײמרַא ןיא ןַײרַא

 לָאמ ןייא רָאנ זיא סָאװ .ידַא -- ךעלרעינייא
 -ָאצ עיא .דיר(ַאי רעסיורג רעיא ןַא .רָאי ןיא
 ,סעטַאר ,ןעגנול

 "נייועג טמוק 2406: 6160 .װדַא -- קינייא
 טכַארטַאּב ןעקו ןרעוו 6 ןַײז טימ ךצל

 .תודחַא ןיא ;םּכסה ַא ןיא ,1 ,ןווזצ ַא יװ ןרעװ
 ןיא .קימיטשנייא .גנוניימ רעקיּבלעז רעד טימ

 ,זַײרּפ ןטימ ןרעװ יא .יא ןַײז (טינ) .עינַאמרַאה
 יכלעװ ,ןַײז גינייא ןטנוק טינ איז זאד םורד;

 ווא טלַאז ןלעש איד ןצַאק רעד ןונ אד איד

 ןמז ךותּב? .1686 מדפפ ,םילשמ רֿפס ,"ןגנעה

 טימ רֶע 'נוא ןיראויג טכיר ראֿפ טזיא רצק

 ,229 ,הג ,"ןראוויג גינייא סירוטידירק ינַײז
 ןיא 'א ןרעװ וצ תוחוּכ עֿפַאלש ייווצ טימ,
 ערעװש ץנַאג ַא ךעּבענ שטנעמ םעד רַאֿפ
 ןענַײז םיניֿבמ עשיטָאטש, .רעדיל ,טע ,ײךַאז
 'בש יד ךיוא, .ףגנ ןבא ,די ,"ןזעװעג יא טינ

 ןיא ןעװעג יא טשינ ןענעז ךיז ןשיװצ םיאת
 ,ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"העד רלייז

 -ילּב ןכַאמ :ןּברעװ יד טימ ךיוא טמוק
 ןעוו, .יא ןּבעל .יא ןּבַײלּב וצ ןרעוש .ַאא ןּב |

 טכאמ ׂשד טקנירט 'נוא טסע םנייא טימ ןמ
 װזד ,ּבוס ךיא ,ק ,ראש ,"גינייא ריצרעה יד
 טגָאז רע ןעװ :ייז ַײּב יא ןייש א, .טייקינייא
 .(עיצילַאג ,עניװָאקוּב) לװֿפ ,"אל יז טגָאז ,ָאי

 ,(סורָאטַאּפרַאק) לקָאל .סנײאצלַא ,ךַײלג .2
 | .""א ןענעז ןשטנעמ עלַא טינע

 רָאנע .ןיילַא .טלײטעגּפָא .(קיד)רעדנוזַאּב ,9
 ןיא ךיוא ךָאד ,'א טּבעל עילימַאפ-רענַײגיצ ַא
 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"ןעמַאזוצ לדַײּב

 זיא סָאװ .קיצנייא ,1 .כרַא .ידַא -- קיניײיא
 םעד זיוא זיא ןמוקיג רע ׂשלַא; .רענייא זיולּב
 ןַײז טרֿפּפואיג ףױא רע טאה אד ,טַײרטש
 ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"גינייא ןַײז רטכַאט

 ,םיגהנמ רֿפס ,"גינייא שטַײט זיא דחא, .חמש
 -ינייא ,רגיטפהראו רעד, .א/ב ,1723 טשמַא
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 ,ב/ט ,המדקה ,1716 טשמַא ,הח ,טָאג ....רג

 זיא רֶע שד טַײטיּב ןדחא ןיא ח תוא} ת"יח יד,

 ,"ןדרע רעד ףיוא נוא למיה ןּביז ףיוא גינייא

 גינייא :ךיא ׂשייװ שאד ׂשנייא; .א/אי ,וטל

 אד רעד 'נוא טּבעל אד רעד ,טאג רזנוא זיא

 ,"דרע רעד ףיוא נוא למיה םעד ןיא טּבעװש

 רגינייאל .ג/חמק ,טשמַא .תוליֿפּת רודיס ,שּפע

 .א/ו ,ןטרָאד ,"...ךוה רד ןיא טציז וד ,טָאג

 םויל דוחיה ריש ,ײטָאג רעיא רעד זיא טּביױלעג,

 רעדנוזַאּב זיא ןוא; .17 ,1885 מדפ9 ,ישימח

 ןסַײװ טימ ,שינרעטצניֿפ ןיא / 'א זיא ןוא

  .יניס רּבדמ ןיא ,צוס ,"םַאלֿפ

 איד, .לַאֿפ ןייא ןיא זיולּב זיא סָאװ .2
 םוא (הרוּת) איד ןוא זיא ןטָאּב רפ . . .םידוהי

 ,ראש ,ײרדליּב איד וצ ןזַײװּב וצ (דוֿבּכ) יגינייא

 | - .ב/בכק

 -רעסערגרַאפ (קיסַאּפש) .סע- ,רעד -- ןקקינייא

 ןסיורג א ןגעװ צעפס ,לקינייא ןוֿפ םערָאֿפ
 וַצּפָא ןענוגרַאפ טנַײה ךיז ּבָאה ךיא, .רוחּב
 ןטימ עמַאס ןיא רָאג רע טפָאלש ,'א םעד ןֿפור

 טסייװ :ןקז רעד טעּפילכ, .(י"נ) דייר ,"גָאט
 ינמיז' ןיא, .יןתנוי ,ןַאמדירפ .י ,ייא ןַײמ טינ

 רעטניורקעג רעד טציז --- 'א סינזָארג יץַאלַאּפ

 .םישּת ה"ר .קיא ,נײפ ,ײרודָאמַאס

 ,קיצנייא  .כרַא .יזַא -- ךעלקינייאיקינייא
 וטׂשרעװ טייקיּבייא וצ 'נוא, ,קיצנייאןוא-ןייא

 רנייק 'נוא ,ךעלגינייא גינייא י'נוא ןיילַא ןַײז

 ינעי 'נוא טלעװ איד ןריגער טרעװ ךיד רדנוז

 . .ג/ג ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"טלעוו

 ,קיצנייאןוא-ןייא .ידַא -- קיצנייא"קינייא

 תואלפנ הׂשועי . . . תֿפומילעּב ַא ןיּב ךיא טינ,

 ,"םיתפומ ןזַײװַאּב ןָאק רעיא-יא רעד רָאנ ,יודֿבל

 ,ןןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י.ד

 | ?רָאי ,ןיוו

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוקינייא

 .ילרעגירק ַא ךָאנ יא ןַא .(ךיז) ןקינייא ןוֿפ טַאט

 וצ טכראפ איד 'נוא .גנוגינייא איד (דוחיה);

 ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"גיּביא טּבעל אד רעד םעד

 םעניא ץנעדנעט-ס'א;, .א/הכק ,1721 גרוּבמוה

 רעשידוי ,ןַאמניילק השמ ,ײןַײזטסואוװַאּב ןשידִליו

 עלַאע ,1908 גרעּבמעל ,ט"סרת תנשל רַאדנעלַאק |

 ,גנוקינייר :ןקעדֿפױא ךיז ןליװ ןטײקטרעקרַאֿפ
 | וו לג ,טייצ ,ייייז ןליװ גנוקיּבייא ,יא

 ,טֿפַאשנגײא .1 .ן ,(סָאד) יד -- טייקינייא

 .תודחַא .קינייא ןַײז ןופ לַאֿפ-טרּפ ןוא ֿבצמ

 .הרֿבח ַא ןיא יא .קלָאֿפ ןוֿפ יא .טײקשינָאמרַאה

 אדוי 'ר םע םעד ךָאנ טָאה ל"צז ילעּב ינוא,

 ,"טיּבעליג טייקכיליורט ראפ 'נוא יא ריטוג ןיא

 -נייא .טייקסנייא ,טייקנייא .כרַא .2 ,120 ,הג
 ,טָאג רגיניא ןייא זיא רע, .טײקינײלַא .טייקיצ
 רודיס ,שּפע ,טָאה ןכַײלג ןייק יא ןַײז ..,

 ןסטָאג) ענַײזע .ב/ד ,ח"קת טשמַא ,תוליֿפּת

 'א עטושּפ א ןענַײז תודימ עקילייה ערעדנַא

 ןַײז ןוא תומצע ןַײז זיא סָאד סָאװ ,שממ

 יה ,העק ,אינּת ,"תוהמ

 1406: .ךע- רעד :ךיוא) סָאד -- לקינייא
 .רעטכָאט א רעדָא ןוז א ןופ דניק .71 1

 ענזיא ,םירֿבד תומש ,בא ,"דכנ -- ןילקנע,

 ענייש ייווצ , ,א/י ,ּבׂש ,"לקינע --- ןיננ- ,2

 לקינייא

 'א ןַא; .לװֿפ ,ּפָאק ןיא ןגיוא ייווצ יװ ךעיא

 ןַא יװ (טלָאה רעמ ,ּביל רעמ) רעּביל ןעמ טָאה

 טָאה וניֿבָא בקעי :'היַאר' ידו װש ,"דניק ןגייא

 רע רעדייא רעדניק ספסוי טשטנעּבעג רעִירֿפ

 זַאש (רעדניק ענעגייא ענַײז טשטנעּבעג טָאה

 .חש ,"רעדניק ייווצ ןעמ טָאה ,'א ןייא טָאה עמ

 ןטימ דל} װש ,"לקינומשדחמי ַא זיא יא ןַא;

 יא ןַא טיצרַאֿפ עמ :ּב ,"לקיניימש . . ., :םַארג

 ןיא 'א ןא טימ, ,{עילַאק םיא טכַאמ עמ ןוא

 ,"ןעוצוצפיוא םיא טינ רעּבָא ,ןליּפש וצ ךיז טוג

 .ךעיא עטוג = השנמ ןוא םירֿפא יװ ךעיא* .װש

 .סרענרעל ,םימכח-ידימלּת = ךע'א סישר ןּבָאה*
 םעד* .ףרָאװסיױא ןַא יא ןַא = יא סהנוזה ֿבחר*
 1050 ,רעּבײא +- 'א ןַא סלכייא רעּביײא
 רעטַײװ .ַא = 'א (סענַײרּב) סעלקַאװצ עּבָאּב*

 "א סעװעקדָאּפ-סופ-דרעפ :ךיוא ױזַא .בורק

 רעמ) יא ןַא טלָאה ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ , :קיסַאּפש

 -וׂש םעד זיא סָאד לַײװ --- ?(דניק ןגייא ןַא יװ

 שאד ןטלעז דניֿפ ןמ, .לװֿפ ,"אנוׂש א סאנ

 ,ךַײר ךַא ןנַײז רדניק ינַײז נוא ךַײר זיא רנייא
 ןַײז ןנַײז אוז ,ךַײר ךא רדניק ינַײז ןנַײז נוא

 טוט רכנעמ, .א/גמ ,וטל ,"ךַײר טינ ךילקינייא

 רטכוט רדוא ןיילקינע ןייא ,ןאימב רעז ךיז

 ןּבאה גנופָאה לָאז, .טכוצ ,"ןהיצ רעד וצ דניק

 "עמו הרוּת וצ ךילקונייא ןריא איז זד ישר וצ

 רעש ,הקבר תקנמ ,"ןהיצ רד לוז םיֿבוט םיִׂש
 ןוא ןייּב רעזדנוא ןוֿפ ןליישוצסיוא, .ישש

 -עּבעל ַא -- ךע'א ןוא רעדניק טימ רוד ַא טולּב

 "דסח סטָאג' ,למ ,"דָאר עקיד

 טסקַאװ סָאװ לדלעװ ןיילק -- לדלעוו"א

 ,טוג ַא זיא סע, .דלַאװ ןסיורג א ןּבעל סיוא

 "א עגנוי ןופ :הלס ֿבוטילּכ טימ טשטנעּבעג

 יָאמ עטלַא זיּב סעקזָאירעּב עטכַײל טימ ךע'וו

 ,רַאילקש .ּב ,"סענסָאס עכיוה טימ רעדלעװ עקיכ

 .1939 סאנואק ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא

 רעקידסוחי ַא ןופ ּפָא טמַאטש סע רעװ .2
 ַא ןוֿפ ,ןיּבר ןשידיסח ַא ןוֿפ צעּפס ,החּפשמ
 א ךעלנייװעג -- םֹּתס 'א ןַא .קידצ ןשידיסח
 א; "א ןַא סֿבר...םעד :ךיוא .יא שיאיּבר
 ַא ,א ןַא סֿבר ןטלַא םעד...המלש ילּכ
 ,סוממ ,"ןרעּב רעטיול ,החּפשמ אזא סעװָאטַאק
 ךיז ןענעכער ןדִיי רעשזעּבשזעמ יד, .ויזירפ
 .פס ,"ךע'א עקיטולּב ענעריוּבעג עתמא רַאֿפ

 טינ רע טָאה -- ,'א ןַא סעּפע טינ זיא רע

 "עג) .ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ ,ײ?תוֿבָא-תוכז

 ןוֿפ טַײל-החּפשמ םּתס ןוא ךעיא ,רעדניק ןעוו
 "מורא ןגעלֿפ סָאװ םיקידצ עשידיסח ערעלוּפָאּפ

 עשלהק רַאֿפ ,יףיוה' ןרַאֿפ טלעג ןּבַײלק ןרָאֿפ
 "רַאֿפ -- םעד ןוֿפ ,(טשרמולּכ) ןשינעֿפרעדַאּב
 ילצכַײלג ןוא ןַאמערָא רעֿבושח :טימ גנודניּב

 טרָאד טייטש סָאװ .ןגנואיצַאּב ריא ךיוא קיט

 טינ רשפא סָאד זיא ,דיי ַא לקניװ ןיא סעּפע

 ךָאד ןטלַאה ןןדייוא .5 אט ,1870 ,מק ,י'א ןַא

 ןוא םיחרוא יא ,םיֿפרׂשנ יא ,תונוגע יא סיוא

 ןייג רע לָאז; ?םייהַא קירוצ' ,סוממ ,"ךעיא

 וצ ןייג רע לָאז . . .טַײלעמערַא עדוֿבּכּב יד וצ

 -טעּב עטסָארּפ ןענעז זדנוא .םיפרׂשנ ,ךעיא יד

 ןגעװ ךיוא זד| .ירעלטעּב ןשיװצ' ,זיי ,"סרעל

 שולעּפַאק ןרעטנוא . . ., ןםימלשורי ןוֿפ סוחי

 יסָא יכדרמ ,ייא-לארׂשי-ץרא ןעמערָא ןַא ןוֿפ



 ןקיניײא

 ,יקסוװװָארט
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 ןופ יא ןַא ;יא ןַא סנטַאט א :סוחי ןגעװ ריא

 :ךיוא .('א ןַא ס(ץ)צָאצ 'ר) ץָאצ 'ר ןיּבר םעד

 ַא ן'א ןַא סעלעצָאצ 'ר
 םעד ,סמידגּבירמוש םעד ,סהשנה:דיג םעד .יא
 ידו .'א עא סאֿבוסו-ללוז םעד ,סמירקש-רֿבוד

 ןעמענ יװ טשרמולּכ ןעגנילק ןקירדסיוא עלַא
 ךָאד טָאה עמ ןוא ,םירֿפס עשינּבר ,עמורֿפ ןוֿפ

 יח ןַײז ןופ ןעמָאנ ןטימ ןפורעג רּבחִמ םעד

 -צָאטָאּפ ףַארג זיא רע ,טניימ רע :ךיוא {.רוּב
 סֿבר רענזוּפ םעד יו ,סטכער סעּפע .יא סיק

 .'א ךעלּבַײל ַא

 שזַא טֿפַאשיא עטַײװ, .לָאענ -- טֿפַאש-

 ,2 וש 1954 ,זמט ,לקיּב .ש ,"םש ןדייז םעד ןוֿפ

 .כדַא .טקינייאעג ,קינייא .װורט -- ןקיניײא
 .ןקינײארַאֿפ .סנייא ןַא ןֿפַאש .ןַײז דחיימ .1
 ןַײז טימ טגינייא טָאג רעד ,רנייא, .ןטֿפעהַאּב
 רע ׂשָאװ טיטש רפ 'נוא ,גנוצ ינוא ץרעה
 יייא 'נוא, .ב/בי ,1716 טשמַא ,הח ,י. ...טגָאז

 ןטכרעפ 'נוא ךיד ּביל ןּבָאה וצ ץרעה רזנוא גינ

 יא/זע ,1744 טשמַא ,המלש תלהק ,יןמאנ ןַײד

 ,"ןזיּב ןעד ףיוא ןמאנ ןַײז טינ טגינייא ה"ּבקה, |

 ןופ גנוטכַארט סָאד, .5 ,א ,תישארּב ,חט

 ןַײמ טָאג ,ריד רַאפ ןוצרל ןַײז לָאז ץרַאה ןַײמ

 דוחי רעסיורג א זיא סָאד םערָאװ ,רעפעשַאּב

 ,"םענייאניא ץרַאה סָאד ןוא ליומ סָאד יא וצ
 "עג טרעװ ןוא טָאג רעקינייא רעד . .., .הק

 ,1885 מדֿפפ ,ישימח םויל דוחיה ריש ,"טקינייא

 סע לַײװ ,טנַאה יד ריד גנַאלרעד ךיא, ,17 יז

 -רָאמ רעקיּברַאפ רעד ןדייּב זדנוא ָאד טקינייא

 | .סקידלַאװ ,צוס ,"ןג
 ,(+-) קיניײא ,קיצנייא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .2

 רעֿפעשַאּב רעד סָאװ לכׂש םעד ןוֿפ טכיל סָאד,

 ,"טקינייאעג םעד טימ ןןשטנעמ םעד} םיא טָאה

 .ד קרפ ,הניחּבה רעש ,ד"פרּת ענליװ ,הח
 ךיא; .דחא םעד ןקיטעטשַאּב ןוא ןּביױל 9

 ילַא ןדרע ןופ ינוא למיה ןוֿפ טאג ןגינייא ליװ

 רימָאטישז ,ּפָאק א ןהָא שטנעמ ַא

 יױסעד ,-..השמל הלֿפּת ,"לאמ אייווצ גאט
 | .ב/הסק ,6

 וצ ןעמוק .1 .חֿפד +- .װזק -- ךיז ןקינייא
 יז ןדערֿפױנוצ .שינעדנעטשרַאפ ַא וצ ,םּכסה ַא

 ַא ,ףױרַא לדנער א .ןעמוקכרוד .ןרעװ הוושומ |

 ןיא ךיז יא .טקינייאעג ךיז יּבַא ,ּפָארַא לדנער

 ,'א ךיז ךָאנרעד ,ןרעּפמא ךיז רענרפ .ןעגנוניימ-

 םירֿבח יד טימ ,טנערוקנָאק ןטימ ךיז יא
 ךיז ןעמוקפיונוצ ,ךיז ןקינײארַאֿפ .2 .װזַאא
 רעקלעֿפ, .ךיז יא ןוא טלעװ ןקע ריֿפ עלַא ןוֿפ
 ,ןקינייארַאפ טינ ךיז ןענעק שיטיסערפ םִַײּב

 ,"א ךיז ןעמ ןעק רוּביצ-תינעּת א ַײּב רעּבָא

 עמיטש יד ,ּבז ,(רעקידעּבעל רעד) ןַאמטוג .חי

 ,1940 יינ ,לָאט ןוֿפ

 ךָאנ טימ ןיילַא (ךיז ןעניפעג) ןַײז .ּכרַא 2
 ןיא ןגינייא טינ ךיז רָאט איױרֿפ ןייא, .ןצעמע |

 ,הניאצ ,יןַאמ ןדמערֿפ ןייא טימ רדח ןייא

 ,ג/גסק ,תור תליגמ

 -לייצעג .עכעלטע .מּב .ָארפילַאצ -- עקינייא
 -ּפיה ַא ,לייט רעניילק א .לייט (ַא) .לָאצ א .עט

 לָאצ עסיורג-טינ ,עטמיטשַאּבמוא ,לייט רעש

 .עּפורג רערעסערג ַא ןופ ,םוכס ןרעסערג ַא ןוֿפ |

 (ר)עקסמשילעּב (םעד)

 +1169 

 ַײּב ןּבָאה . . . רָאי ןּביז, .טצינעג טפָא ,משטד

 ,1870 ,מק ,"געט יא יװ ןעזעגסיוא ןןֿבקעיו םיא

 ןשידִייװ ןקיניירסיױא ,ןרעסעּבסיױא . . ., ,43 ןאפ

 -ַאט ןוא עטעדליּבעגמוא יא סָאװ ,טסימ םענופ

 נָא ןּבָאה . . .ךעלרעּבַײרש עניילק עזָאלטנעל |

 יב, ,1 ןאפ ,1888 ,לָאפיי ,גּבא ,"טכאמעג

 -נוא ןיא העד א ןגָאז ןלָאז 'א טַײצ עקיטצעי

 תמאה רֿפס ,יאלּפ ומש ,"םיגהנמ עטלא ערעזד

 ןכַאמ ךעלקילגמוא, .1893 גרעּבמעל ,םולשהו

 עשרַאװ ,וו ןטסינָאלָאק יד ,להי ,יןדִיי ןָאילימ יא

 --!הלּכ ענייש א רַאֿפ סָאװ ,ךַא ---+ .9

 ץנייש ַא רַאֿפ סָאװ --- .טקרעמַאּב עלַא ןּבָאה -

 .תודוס ,פס ,"טגָאזעג 'א ןּבָאה -- !םינּתוחמ

 יא טימ יא ןעמ טעז ןענױשרַאּפ יד ןשיװצ,

 ץטיולּבעגרעטנוא טימ ,ּפעק ענעדנוּבעגרעּב

 םיא זיא עטַאט רעד, .םערוטש ןיא ,עש ,"ןגיוא

 ךַאנ, ."עלעטָאמ' ,שֵא ,"ןּברָאטשעג רָאי יא רַאֿפ
 ןעז ןעמוקעגסיוא ןעמוק ןַײז ןופ גָאט םעניא

 : ,"רעניואונַײא רענטיקַאר 'א טימ ךיז

 -סיוא . . .ױזַא רֶע טגעלֿפ תויתוא יא, .גנַאגּפָא
 ,"ןשודיח רדסּכ ךיז טגעלפ עמ זַא . . . ןעקצַאצ

 'א טָאה ןוֿפרעד, .שינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 עג ןּבָאה ייז ןוא גנוליקרַאֿפ א טּפאכעגמורַא

 ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"תיעיֿבר תחדק סָאד ןגירק |

 טצינ עמ זַא טגָאזעג טינ ןּבָאה רימ,,} .ײרָאג

 לָאז עמ זַא טרידנעמָאקער זיולּב ,יא ַארּפ םעד

 ךַארּפש יד טמערָארַאֿפ סע םערָאװ ,ןצינ טינ סע

 תעּב ,םוכס םעד סיוא ךעלטקניּפמוא טקירד ןוא

 -וא ערעטקַאזקע ןוא ערעסעּב טגָאמרַאֿפ שידִיי

 ּפשִיי ,מי ,"עקיּבלעז סָאד ןּבעגוצרעּביא םינֿפ

 ן.26 ,ווו

 סע רעװ .ּבנ נװ .ּבנ צמ .רעד -- רעקינייא
 ,ךיז ןקינייא טפלעה ,גנוקינייא ןַא ךרוד טריפ
 א ןיא יא ןא ,רעטירד א ןרעװ טסליװ, .ררֹוּב

 ךיוא כרַא ."?ּבַײװ ןוא ןַאמ ןשיװצ ַײרעגירק
 ,"ריעה ןייד ל"ר ,רעגינייאה ינֿפל איבהו, .ןייד
 ,ןו שהָו 1549 עיצענעוו ,ילייוו יירהמ ּתיושי

 .רנ .ןסַאמרעגינייא ווזד -- ןֿפַאמרעקיניײא

 ןרקי .װרט ןזענערקַאי ...} -- ןענרקינַײא
 עכיוה ןיא ןּבַײרטנַײרַא .טנרקיעג-- ,ןַײא
 -סיוא יד יא .סעּפע ףיוא תורקי א ןכַאמ .ןזַײרּפ
 ינַײא טָאה שינעקירט ידע .תורוחס עשידנעל-
 ."האוֿבּת טנרקיעג

 (עשרי) ןשרי .ורט ןןעשראי ...} -- ןעשרינַײא
 "רי- :ךיוא ,(טעשריעג --) טנשריעג-- ,ןַײא

 ןַא יא .השורי יּפילע ןעמענרעּביא ,ןענעש
 טנשריעגנַײא רע טָאה סטוג-ןואיּבָאה, ,רצוא
 יייא ןַא זיא הפצוח יד ןוא החפשמ רעד ןוֿפ
 ."ענעג
 .ורט ן...עוװשַאי... -- ן(עננעבשיניַײא

 .טעֿבשיעג-- ,טנֿבשיעגי- ;ןַײא עֿבשי ,ןֿבשי
 -כיר=!} אידוס רעד, .ֿפײא ,הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײא

 'א טלָאװעג לָאמ לפיו ןיוש ךימ טָאה ןרעט

 ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ ,"לוּבליּב א רַאֿפ -

 -עגנַײא ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה ןַאמ םעד;

 -ניײא טָאה'מ יװ םעדכַאנ . . . עמרוט ןיא טצעז

 טװּורּפעג ןיילא ןיז) טָאה ,ןַאמ םעד טנֿבשיעג

 ,31 | 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"עדנערג יד ןריֿפ -

 ן?ןענשַאי ... .ןענשָאי..} -- ןענשינַײא

 . ,גרעב

 ןעווָאכנַײא

 ןטלעטשרַאפ ןיא) - .טנשיעג"- ,ןַײא ןשי .וורט

 ןגעװ פייא .ןײטשרַאֿפ טינ לָאז דניק ַא ,ןושל

 רעפ .ןֿפָאלש ןגײלַאּב .ןרעֿפעלשנַײא (ןרוּכיש .ַא

 - "א םיא ףרַאד עמ ,אלמ זיא

 ,ןַײא עסֹוּכ .ורט ןץעסיוק ...| -- ןעמוּכנַײא
 ןעקגירטנַײרַא (פייא ,קיטומטוג) .טעסֹוּכעג י-

 ןוא שַאלֿפ ַא יא .(קנַארטעג ןשילָאהָאקלַא ןַא)
 .עלעשעלפ א

 ןֿבזּכ .ורט ןןענעװזַאק ...} -- ןענבוּכנַײא
 ַא ןקַאהנַײרַא ,ןקָארּבנַײרַא .טנֿבזּכעג- ,ןַײא

 "עגנַײא ןוא ןערּב טימ טדערעג , ,(סנגיל) ןגיל

 י"ארונ הׂשעמ א סעפע טנֿבזּכ

 ייּבעג-- ,ןַײא ףושיּכ .ורט -- ןֿפושיּכנַײא
 העּפשה רעד רעטנוא ןעגנערּבנַײרַא .טּפוש
 יד 'א .ןֿפושיּכרַאפ (לסיּב ַא) ,ףושיּכ ןופ

 | ,טייקנייש ריא טימ םירוחּב

 .וטוא ןןעװעכַאק ...} -- ךיז ןעווהכּכנַײא

 ."א ,לָאענ .טעװהכּכעג-- ךיז ;ּבנ ּפמיא ,ציא

 -ׂשי םוש ןייק, .שימייה ןרעװ ,ךיז ןּבעלנַײא

 טגערפ עמ . .- הכּכ ַא ןָא טינ ךיז טייגַאּב ילאר

 טָאה ריא ?ךיז טרעה סָאװ ,וע :הלוע םעַײנ ַא
 .:טסייה סע י?טעװהכּכעגנַײא לסיּב א ןיוש ךיז

 םוצ טניואװעגוצ לסיּב ַא ןיוש ךיז טָאה ריא

 .29 או 1963 ,זמט ,טייצ ,"?רעגייטש ןגיה

 ויא סָאװ .ידַא ןקילַאלק ...} -- קיללּכניײא
 דוסי רעיא ,ללּכ ןייא רָאנ טָאה ,ללּכ ןייא ןוֿפ

 ,גנוטינעג עיא עגנירג ַא .טַײּבנעגנַאלק ןוֿפ

 ,ןַײא סעּכ .װרט ןזס(ַא ,עעאק ...} --ןפעּפנַײא

 א 'א .סעּכ ןיא ןעגנערּבנַײרַא ..טסעּכעג י+

 .עקשעמעל א 'א .םיאנוׂש ןרעוו ןוא דנַײרֿפ ןטוג

 רעּביא ךיז 'א .סעּכ ןיא ןרעװ -- ךיז טימ

 ,(װזַאא טשינרָאג א רעּביא) הלווע ןַא

 זעגי- ,ןַײא לפּכ ןןעלֿפײק ..,} -- ןעלֿפּכנַײא

 ײצילּפיטלומ .ןעלֿפּכסױא ,ןעלפּכ וזד .טלֿפּכ

 ייצײרד ַא ףיוא לָאצ עקידרעֿפיצריֿפ א יא .ןר

 .רעקידרעֿפ

 רוּתֿפּכ .וורט ןןרעטֿפַאק . ..} -- ןרותֿפּכנַײא
 -םיֿבנג) .ּפָאנק = רוּתפּכ .טרוּתפּכעג-- ,ןַײא

 זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןענעֿבנגסױרַא (ךַארּפש
 ןוֿפ סעּפע ןגירקנַײרַא .טלּפענקרַאֿפ ,טכַאמרַאֿפ

 עכעלטע לטַײּב א ןופ יא .ענעשעק רעדמערפ א

 ,ךעלריּפַאּפ

 ,ןַײא רשּכ .ורט ןורעשַאק ...} -- ןרׂשּכנַײא
 ןוא םילּכ יד 'א .לייט א ןרשּכ ..טרשּכעג =

 .רעזעלג עכעלטע רָאנ ןזָאלרעּביא

 .חרט ןןענעװסַאק ...} -- ןענ(ע)ֿבתּכנַײא
 ,טעבתּכעגי- ,טנֿבתּכעגי- ,ןַײא עֿבתּכ ,ןֿבתּכי-
 "רעוו רָאּפ עטוג א יא .ןּבַײרשנַײא ןגעװ ריא ,1
 יליואו .8 .ןדלעמנַײא .ןרירטסיגער .2 .רעט
 ,ןדלעמנַײא +-) רענייּב יד ןכערּבנָא .שירעגנוי

43), 

 הֹֿביתּכ .װרט ןןעוויסק ...} -- ןהביתּכנַײא
 -צַאצעג טימ ןּבַײרשנַײא ,טהֿביתּכעג -- ,ןַײא

 ןיא יא .ֿבתּכ ןלעיצעּפס א טימ ,תויתוא עטעק

 .ןעמָאנ םעד טנעמוקָאד ןטקורדעג םעד

 .טעװָאכעגי- ,ןַײא עװ- .חרט -- ןעװַאכנײא
 .ןעמולּב יא .ןָאזַאװ ַא יא .ןעװעדָאהנַײא .1



 ןעילָאכנַײא

 .ןרענרעד טוג טַײצ עסיוועג ַא .ןרעטיֿפנַײא .2
 ,שינע- .ענעגעמ םעד ,למעדייא סָאד יא

 ,טעילָאכעג -- ,ןַײא עיל- .ורט -- ןעילָאכנַײא
 רָאּפ א יא .ןעשַאּפנַײא ,ןעװעדָאהנַילא (קיסַאּפש)

 | ,סעקסיפ

 .טּפַאכעג-- ,ןַײא ּפָאכ .װרט -- ןֿפַאפנַײא
 ןקידלושמוא ןַא 'א .ןּפַאכרַאֿפ ,ןּפַאכנַײרַא .1
 ןַײז טּפַאכעגנַײא טָאה ןישַאמ יד, .ץענ רעד ןיא

 םעד טּפַאכעגנַײא טָאה ערעלָאכ יד, ."טנַאה

 ךיג ןגירקנַײרַא ,2 .(ָאװ) דיר ,"טנגעג ןצנַאג
 יא .טלעג יא ,ןֿפוא ןכעלרע ןייק טינ ףיוא ןוא

 ,לטסנידרַאפ רשּכ ןייק טינ יא .קלח ןטסעּב םעד

 ,טײקשלַאֿפ ,חוּכ טימ ןעמענוצ ,ןעמענרַאֿפ .9

 ידּכ רעצעלּפ עטשרע יד 'א .עא ץנוק ַא טימ

 ,ט ל עוו יד יא ןלעװ .רענדער םעד ןרעטש וצ

 -װַאד סָאד יא .שינעלַײא ןיא ןָאט סעּפע ךיג .4
 ,רעטרעװ יא .רָאלקמוא ןוא ךיג ןדייר .9 .ןענ
 עמ יװ (רעלעמש ,רענעלק) רעצריק ןכַאמ .0
 םַײּב .דיילק סָאד 'א ןעמיזמורַא םַײּב .ףרַאד

 יּפ לע = עילַאט יד יא* .טערּב א יא ןעלּבוה

 ןיא יא* .קיטיינ זיא סע יװ רעלעמש ןכַאמ תועט

 ףרַאד עמ לַײװ ,רעלעמש ןכַאמ = עילַאט רעד

 | ,ױזַא

 ןַײד זיא רעװ, -- שינע- ,ץכע- ,גנוד
 עסיורג ַא !'א סיורג אזַא זיא סָאד זא ?הלּכ

 ,רענוועל .ח .ג ,"?ראוּת-תפי עסיורג ַא ?תסחוימ

 :הללק ַא ךיוא ,1898 ענליוו ,רָאּפ עטרעשַאּב יד

 רע- .ײ!ןעמוק ייז ףיוא לָאז ןהֿפגמ =! יא ןַא,

 .ײרע- .(עקד)
 .ןעקַארכנַײא +- -- ןעקראכנַײא

 ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןרעדומ"רעדוכנַײא
 יא .הסיֿפּת ןיא ןצעזנַיײא .טרעדומ-רעדוכעג י--
 ,םיֿבוט-םיׂשעמ ענעי רַאֿפ ןצעמע

 זַאװכעג'- ,ןַײא עיל- .וורט -- ןעילַאװּכנַײא
 .רעסַאװ סָאד יא .סעילַאװכ (יװ) ןכַאמ .טעיל
 .ןילא ךיז טעילַאװכ םי רעד -- ךיז טימ

 ,ןַײא ךיז עק- .וטוא -- ךיז ןעקצאװכנַײא
 ןע(קס)טאוװכ;- :59 .טעקצַאװכעג-- ךיז |

 הׂשעמ ,קיטש עקצַאװכ ןזַײװַאּב ןּביײהנָא .ךיז
 ןפיוא ןלעטש ןוא ךיז יא .שירעלעטשנַײא ,טַאװכ

 ךיא ּבָאה, ,ליּפשנטרָאק א ַײּב) קנַאּב ןצנַאג

 טימ ריא וצ ןעמוקעג ןוא טעקצַאװכעגנַײא ךיז

 ."ןעמולּב

 ךיז ,ןַײא ךיז עכ- .וטוא -- ךיז ןעכוכנַײא
 ןּפעלשֿפױרַא .ךיז ןצלעּפנַײא .1 .טעכוכעגי-
 א ןיא יװ ךיז 'א .םישוּבלמ ךס א ךיז ףיוא

 ןּפעלש .ךיז ןּבױטשנַײא .2 .טסָארֿפ ןסיורג
 .'א ךיז ןוא לעמ קעז

 װטוא .טעיליכעג'- ,ןַײא עיל- -- ןעיליכנַײא
 ,יא .סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןרעוװ טכַאװשעגּפָא ---
 רעד .ןכַאװשּפָא -- װרט .ןטָאש ַא יװ ןרעװ
 -- ךיז טימ .טעיליכעגנלא ייז טָאה רעגנוה
 ,טײקטלַא ןופ ךיז יא

 :89 .טעקיכעגי- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקיפנײא

 ןַא יא .זדלַאה ןיא ןדַײנשנַײא .,ןעקטיכ --

 .ףיז טימ .ףוע
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 ,טעריכעג'- ,ןַײא ער- .וטוא -- ןעריפנַײא
 יא .ןעלמערדנַילא (לדייאמוא ,ןערעכ-- 9
 /  ..תנקז ,ןקז א יװ

 -עגי- ,ןַײא עּב- .ורט -- ןעּבָאי)לכנַײא
 ימוא .1 .ןעשטּפָאלכ -- :85 .טעּבָאי)לכ
 עלוֿפ ַא יא .ןעקנירטנַײרַא .ןעקָאילשזנַײא (לדייא
 (טימ) לדנעק עװָארטיל ַא 'א .טשרַאּב לסיש
 טימ ,טיטעּפַא טימ ןסענַײרַא .2 .,ןָאהָאמַאס
 ןעינילכרַאֿפ .1 -- ךיז טימ .טייקענדעשז

 (לוטיּב טימ ,טסָארּפ) .2 .רעסַאװ טימ ךיז |
 ריא . . .תמא, .ךיז ןּבילנַײא ,ךיז ןעּבוילנַײא

 טינ רַאגָאז לעװ ךיא :ןלעפעג ןעוװעג רימ טַײז

 -ןַײא  רָאג ךַײא ןיא ךיז ּבָאה ךיא זַא ,ןענעקייל

 ,ןיזַאגַאמ רעלַאקידַאר רעד ,. . .'טעּבָאילכעג

 לָאז ןַאמ ריא ךיוא זַא טרעטיצ יז , ,1905 י"נ

 .14 וש 1967 ,זמט ,גח ,"ןעקסַאכ ןיא יא טינ ךיז
 ,שינע-

 -עג-- ,ןַײא עק .ורט -- ןעקסאילכנַײא
 ,ןשטַאּפנַײא .ןעקסילכ;- :89 .טעקסַאילכ
 ,טור א טימ יא .,ןסילמשנַײא

 ,ןַײא ךיז עַאילכ .וטוא -- ךיז ןעַאילכנַײא
 ,ךיז ןעּבָאילכנַײא װזד .טעאילכעג'-- ךיז

 ,ןַײא ךיז ןעַאילכ הרֿבח יד זַא סַאּפש א...

 ,לַאגעס עּבױט ,ײןזַײא יװ ױזַא ךָאד זיא סָאד
 .שינע 1883.  עשרַאװ ,השעמה םלוע

 ;ןַײא עשט- ,עפ- .ורט -- ןע(שט)ּפַאילכנַײא
 ,ןע(שט)ּפָאילכ -- :99 .טצ(שטוּפַאילבעג-
 -כַאנַײרַא ,ןּפוזנַײרַא .1 .ןע(שט)ּפעילכ -
 -ורּבנַײא ,2 ריזח א יװ יא .ןעּבַאילכנַײא .ןעל

 --ךיז טימ ,רעטינרַאג םעד יא .ןריזחנַײא .ןקיד
 ,ךיז ןּבילנַײא .2 .ךיז ןצענַאּב ,ךיז ןסיגַאּב ,1

 -ןושל ןיא טעּפַאילכעגנַײא ךיז טָאה דניק א; |
 -עג טינ סָאד ןּבָאה וניתוֿבַא-תוֿבַא ענַײמ !שדוק
 ,שינע- 17 טוװ 1958 ,רַאֿפ ,לָאמ ,"טסואוו

 -עגי- ,ןַײא עק- .חרט -- ןעקרָא(י)לכנַײא
 -רָאלכ ,רעסַאװ:רָאלכ ןסיגנַײרַא .טעקרָאי)לכ

 .שעװ יד יא .ץלאז

 ,טעּפוילכעג = ,ןַײא עפ- .ורט -- ןעּפילכנַײא
 ,ךליהעג ַא טימ ןסענַײרַא .ןעשטּפַאילכנַײא ווזד

 ,ןַײא עיל .װרט 6 װטוא -- ןעילַאמכנַײא
 יא ,ןגָאלשנַײא ,ןשטַאּפנַײא .1 .,טעילַאמכעג י-
 יא .ןסערֿפנַײרַא .2 ,ןקַאּב עדייּב ענַײז (ןיא)
 -קיּפוּפ ענעזדנעג לסיש ַא 'א ,ןקַאּב עדייּב ףיוא
 .ךעל

 ךיז ,ןַײא ךיז ער- .וטוא -- ךיז ןערַאמכנַײא
 .סערַאמכ טימ ךיז ןקעדַאּב .1 .טערַאמכעגיר-
 רַאֿפ יװ טקנוּפ ,ןַײא ךיז טערַאמכ למיה רעד
 -אדרַאפ ,עקירעיורט א ןעמוקַאּב .2 ,ןגער ַא
 ךיז טָאה םינּפ סָאד .הארמ (ערעטצניפ) עטהג
 ןז .תוגאד עסיורג ןוֿפ יװ טערַאמכעגנַײא םיא
 טערַאמכ טניװ רעד, :װרט ,ךיז ןָא ךיוא
 ."למיה םעד ןַײא

 ךיז ,ןַײא ךיז ער- .װטוא -- ךיז ןערומכנַײא
 ,טרעטצניֿפרַאֿפ ,ענרומכ ןרעװ .טערומכעג =
 ןּבײהנָא ןוא ךיז 'א .ןעזסיוא ןזייב ַא טימ
 .ןעילרש

 "מעכעג'- ,ןַײא לז  .װרט -- ןעלזמעכנַײא
 .=2: 08600246 .עלזנעכ-- :89 .טלז

 ,(אא װָאלדיש ,קסָאיּפ) רפ- |

 גָאלנַײא

 -נילרַא ,ןעמיוצנַײא
 ןוֿפ קיטשנזַײא סָאד ליומ ןיא דרעֿפ םעד ןגייל
 ,דרעֿפ סָאד 'א .םיוצ םעד

 .ןעריכנַײא ווזד --- ןערעכנַײא

 -עג-+ ,ןַײא עק  .ורט -- ןעקטמַאוכנַײא
 ,ןסענַײרא .ןעקשמַָארכ-- :99 .טעקסמָארכ
 ,לרעמ ַא יא .ןייצ יד טימ קידנקַאנק

 -סַארכעגי- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקפַארכנַײא
 ינַײא קרַאטש .רל .ןעטסַארכ - :89 .טעק -
 דרָאּב םעד טרעדוּפעצ, .הרוצ יד 'א .ןקידורּב .
 -װָאגערּב} אנװָאקמ ב"מ ,ײטעקסַארכעגנַײא ןוא-
 ,ןתח ַא ןָא םיאנּת רעד -- עירָאטסיה ,ןיקס

 | ,1876 ענליוו |

 יָארכעג-- ,ןַײא עּפ" .װטוא -- ןעּפָארכנַײא
 .ןעכרָאנש ,ןעּפָארכ ַא טימ ןֿפָאלשנַײא .טעּפ

 עמ ןוא ...סיוא סע טנַאּפש עמ וַא דרעפ ַא,
 ,זמט ,גח ,ײןַײא סע טעּפָארכ ,ןָא סע טעמרָאק

,4 4 1967 | 

 זַארכעגי- ,ןַײא עק- .װרט -- ןעקַארכנַײא
 טימ סעּפע ןקידורּבנַײא .ןריזחנַײא ,1 .טעק
 .עגָאלדָאּפ עצנאג יד 'א .ץכעַײּפש ,עמגעלפ

 ,ךליהעג א טימ ןעַײּפשנַײרַא .ןעקַארכנַײרַא ,2
 ,ןַײרַא םינּפ ןיא עװטסדוקסַאּפ א יא |

 ,טסוּבָאלעג -- ,ןַײא סוּב- .ורט -- ןֿפוּבָאלנַײא
 ךיז ןעניואוועגוצ .סוּבָאל ַא רַאֿפ ןצעמע ןכַאמ

 ןילַא טנעז ריא, .שטאגנוי א יװ ןריֿפוצֿפױא

 ןּב רעַײא טסוּבַאלעגנַײא טָאה ריא .קידלוש

 ןוא ךיז 'א -- ךיז טימ ךעלנייוװעג ."דיחי

 ,ןטייקדליװ יד טימ רעמ ןעמעש טינ ךיז |

 -עדַא .1 .רנ ,גַאל-- :ֿפ9 .ן" ,רעד---גָאלנַײא
 ,גרָאּב ףיוא הרוחס ןֿפױקנַײא .טלעגטנאה ,ףיור

 רעקינימרעט .יאיי ַאנ ּת .יא ןַא רָאנ ןזָאלרעּביא

 ןסיװעג ַא זיּב רָאנ קיטליג זיא סָאװ = יא

 .ןימרעט

 -ַאא רעכעלשדֹוח ,רעכעלטנכעוו .טיזָאּפעד .2

 .לכיּב"א .קנַאּבסקלָאֿפ ןיא ןוּבשח-יא ןַא .יא װז

 ַא טימ 'א רעקירָאי .עיצַארעּפָא"א ,לטעצ-א

 רעדייא קנַאּב ןופ ןעמענוצסיורא טינ תוֿבילחתה

 -רָאּפש ןוא דַײל יד, .רָאי ץנַאג ַא קעװַא טייג סע

 ןזניצ ןלָאצ וצ ףיוא ןיא ןעמעננָא ןעק עסַאק
 ,"ןענָאזרעּפ עשיזיֿפ ןוֿפ ןוא סעיצוטיטסניא ןוֿפ

 יעּב ןיא ןװיטַארעּפָאָאק עשידִיי ןופ דנַאברַאֿפ

 -- טלעג"א 1932 ענעשעק ,עיּבַארַאס
 ןטלעג"א יד ןּבָאה רעּבָאטקָא ןטשרע ןֿפױא,

 -עגנָא דנַאלטעל ןיא סעסאק עשידִיי 15 ןיא

 ,עיצַארעּפָאָאק עשידִיי ,"רַאלָאד 70,000 ןפָארט

 ,5'6 .אנ ,1924 ןילרעּב

 הליחּתכל טגיל עמ סָאװ טלעג םוכס .3

 ,ןשטנעמ טרָאּפשרַאֿפ עמ ,, .טֿפעשעג ןיא ןַײרַא

 ןָא א ןָא םָארק א -- טנעה טרָאּפשרַאֿפ עמ
 ןידַארעקסַאמ רעד ,יקסװװָארטסַא .ש ,=טנעטַאּפ א |

 זַאק .ןוּכשמ .ןודקּפ .4 .1884 עשרַאװ ,לָאּב
 ןענעקיילרַאפ ןוא ...ןקידניז טעװ רעצעמע

 ,21 ,ה ,ארקיו ,יּת ,ייא ןַא רֿבח ןַײז

 .סעּפע ןיא ןַײרַא טגייל עמ סָאװ סָאד ,0)
 .טרעװנָאק ןקיּבלעז םעד ןיא 'א ןַא ךָאנ .גָאלוצ

 טעפוּב ,דָאמָאק ןיא 'א ןַא .ךיש יד ןיא יא ןַא

 סעּפע זיא ןַײרַא טעּברַא עמ סָאװ סָאד .60 .עא



 קיגַאלניײא

 ןיא יא רענעלַאטעמ ַא .(גנוריצ ַא ,ּבָאגוצ ַא יװ)
 -ליז ַא טימ םילּכ ענעדליג, .ןעלנָא םענרעצליה

 | ,877 ,אווו לּבִיי ,ףעל .ע ,ייא םענרעּב -

 זיא סָאװ (שירעדַײנש) .ידַא -- קיגַאלניײא
 ,הרוחס עיא ןדַײנשוצ .רַאנידרָא .ןימ ןייא ןופ |

 ,ףָאטש ןיא ןוֿפ ןעיינֿפיוא

 ,גָאלנַײא וזז .משטז ,ס- ,יד -- ענַאלנַײא
 סנָאנַא ,"'א-ךיש עשיטַאמװענּפ עַײנ ַא; .גָאלוצ |

 | ,11 אפ ,1924 ענליוו ,זעג9 ןיא

 ,טרעגַאלעג- ,ןַײא רעז .ורט -- ןרעגַאלנַײא
 ("הרוחס) ַא ןיא ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןעלמַאזנַײא .1
 יימש ןלעטשקעװַא ןוא הרוחס יא .לגדא רעגַאל

 ןלעטשֿפױא .2 .רעַײש ןיא האוֿבּת יד יא .הר
 יד 'א .רעגַאל א ןיא ןענעדרָאנַײא .רעגַאל ַא

 ,ךיז טימ ךיוא .ןטלעצעג ןיא סרעלטרָאּפס

 ,גנוד

 ןָא..., .גנודַאלנַײא ווזד .ץ ,רעד -- דַאלנַײא
 ןופ ץַאלּפ םעד ַײּב ךיז טצעזעג טרָאװ-א ןַא

 .ַאטַאװַאַײה ,שָאוהי ,*ַארַאהינימ

 .טצינעג טֿפָא ,משטד .ןע- ,יד -- גנודַאלנַײא
 ,גנוטעּברַאפ .ןדַאלנַײא ןוֿפ לטימ רעדָא סעצָארּפ

 יא ןַא ןעמוקַאּב" .יא עכעלטֿפירש ,עכעלדנימ

 םַײּב ןטלַאה (א = (תומה ךאלמ ןוֿפ) ןּביױא ןופ

 רכלעװ ץילימ רעד, .ןּברַאטש (ּב :ןּברַאטש

 טשמַא ,ליפש שורושחא ,"טוט גנודַאל ןַײא איד

 םעד וצ גנודַאל ןַײא עזיד. .ןו שפ9/ 8

 .1868 ענליװ ,הרוּתה םויס רעד ,דמא ,"סּכוד
 טקישעגסױרַא טעטימָאק-לַאנָאיצַאנ סָאד טָאה;

 רשא ..., .49 אי ,1864 ,מק ,*. .. ווירּב"סיא ןַא

 גהנמּכ ןע'א וחלש רבכו . ..הנותח ןמז ועבק

 ת"וש ,אדורּב ּביל הירא ֿברה ,"וללה םיּתעּב

 ,טע לי ּביס'א .1911 ֿבוֿבל ,אנינח הירא הּפצמ

 יו וי ר ּביסיא = -

 ַאלעג -* ,ןַײא ע(יד- .ורט -- ןע(י)דַאלנַײא
 .ןעשזדַאל- ,ןע(י)זדַאל-- :89 .טעטוד
 ַא יא .ןטוג טימ ןעמעננַײא .,ןקיאורנַײא ,1
 ןכַאמ .2 .לעֿפ רעד רעּביא םיא ןטעלג ,ןסעּכ

 -רעטלערַאֿפ א 'א .ךוסכס ַא ןטעלגנַײא .םולש |

 .םיֿפּתוש ןשיװצ ךוסכס א 'א .הקולחמ עט

 ,לרָאּפ ןגנוי םַײּב תיּבםולש םעד 'א רעדיװ

 -נע יד יא .גנונעדרָא ןלעטשנַײא ,ןרדסנַײא .9
 ךיז טָאה ןוא; -- ךיז טימ .עא ןכַאז ,םיני

 טימ ךיז ןעדַאלנַײא ןוא ןקיאורַאּב טנעקעג טינ

 ,שינע- .דמא ,=. . . סָאד קנַאדעג םעד

 ,מששטד .ןדַאלעג'-- ,ןַײא דַאל .ורט---ןדָאלנַײא
 -רַאֿפ .1 .ןענעדַאלי- :59 .טצינעג טֿפָא
 -ערעצ א וצ ,החמׂש א וצ ,םײהַא ךיז וצ) ןטעּב

 ןוֿפ םעטַײּב םעד טָאה ןטעּברַאפ , ,(עא עינָאמ

 גנוטרַאװרעד ןוא גנוקיליײטַאּב ,טײקכעלדנַײרֿפ

 ,לעיציֿפָא רעמ זיא 'א ןוא ןדַאל .סטוג ןוֿפ

 ךיז לָאז סע זַא ךיוא טזָאלרעד ןוא רעֿפַײטש

 סע רעדָא טייקכעלמענעגנָאמוא טימ ןזָאלסיוא

 ,דוק ,על ,"גנוליֿפרעד-טכילֿפ א זױלּב ןַײז לָאז

 -יוא ןציז וצ 'א .הנותח א וצ יא .1943 'װָאנ

 -ןייא זדנוא טָאה, .גנולמַאזראפ רעד ַײּב ןָאנּב

 איד ,זמא ,"גָאטימ א ףיוא ךיז וצ ןדַאלעג

 טקישעג . . ,, ,1868 ץנליוו ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװי

 טנװַא םעד ןעגנערּבוצ . . . ןלָאז רימ ,יא זדנוא

 ןיילק א ףיוא, .24 אי ,1866 ,מק ,"םיא טימ

 .ןעלדַאלנַײא +- -- ןעדַאלנַײא
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 .ּב ,". . . ןדַאלעגנַײא (לשימרעק) לטלַאהרעטנוא
 װענעשעק ,| ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז

 ,"ךצנַאט וצ| 'א רדסּכ יז ןגעלֿפ עלַא/ ,5

 ענליו ,עטעדליּבעג עמרא איד ,דלעֿפנירג .ש .ש

 רעטוג א יװ ךיז וצ ןַײא טעדַאל רע? ,6

 "נַײא םיא טָאה, .המלש ,סוממ ,"החרוא-סינכמ

 ,פס ,"הנותח סהדיחייתּב ןַײז ףיוא ןדַאלעג
 ןַארַאֿפ ןענַײז טָאטש ןיא ואווצעגרעא .תודוס

 ,הּפ ,ײ. . . ןדַאלעגנַײא ךימ ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 רע ןדַאלעגנַײא םיא ..., .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ

 עשרַאװ ,דנַאלסור ןופ ,געס ,"...ןעמוק לָאז

 רעטצעל רעד טיול ןדַאלעגנַײא עלַא; ,0

 -עגנַײא טָאה יז, .לרוג ,ןיטשרוּב .מ ,"עטסיל
 ,זי ,"ץַאלַאּפ ןיא ךיז וצ רָאנעט םעד ןדַאל

 לָאז הװצמ-תדועס רעדעי ַײּב; .יזנּכשַא ...

 ,שֿפנה תרימש ,ײטַײלעמערָא ןענעדַאלנַײא ןעמ

 טכַאמעג טָאה עלעבַײװ סָאד , ,ג"ישּת םילשורי

 יקָאד םעד ןדַאלעגנַײא ןוא 'עקנירעשטעוו' ַא

 ןשיטָאטש םעד ...רעקײטּפַא םעד .. . רעט

 רע, .12 וצ 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טַאקָאװדַא-לקניװ

 יז גנוגיײּברַאֿפ רעטכוזעגסיוא ןַא טימ טָאה
 סַאמָאט ,זּביא מי ,"ץנַאט םוצ ןדַאלעגנַײא !

 -ַאגנַא .2 .1930 עגיר ,רעגערק ַָאינָאט ,ןַאמ
 -ײטַאּב ךיז ןעמוק לָאז עמ ןריזינַאגרָא .ןרישז
 .רעגניז ַא ,עּפורט ַא יא .ןעגנערּבּפָארַא .ןקיל
 טימ ךיוא .טסעמרַאֿפ םוצ טֿפַאשנַאמ יד 'א
 רעד ןופ גנונעפע רעד וצ 'א ךיז -- ךיז

 .עא ץּבָארּפלארענעג רעד וצ ,גנולעטשסיוא
 רעד ןעװעג זיא סָאדע - רע .שינע-
 ןעועג זיא גנודַאלנַײא יד ןוא ,'א רעקיצנייא
 - .רַא ,"הּפילעּב קידנעטש

 :89 .ןדָאלעגי- ,ןַײא דָאל .ורט -- ןדָאלנַײא
 ןגײלֿפױרַא ,ןעגנערּבֿפױרַא .ןענעדָאל =
 יד 'א .ןדָאלסױא ןוֿפ ךוּפיה .ןדָאלנָא .אׂשמ

 סרענלעז יא ,קעז טימ ףיש יד יא .ףיש ןיא קעז
 טנדָאל רחוס ןייא 'נוא . . ., .ןענָאגַאװ יד ןיא

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ףיש ןיא הרוחס ןַײז ןַײא

 ַא רימ ןעמוקַאּב טָא ןוא, -- ךיז טימ ךיוא

 ן"אׂשמ} ענרַאװָאט יד ןיא 'א ךיז שינעּבױלרעד

 1958 ,רענַאקירעמַא ,קינעשטעּפ .מ ,"ןענָאגַאװ

 | רע .שינע- .גנ- .ןגצ

 -עג'- ,ןַײא עװעד  .ורט -- ןעװעדַאלנַײא
 -נַארַא .2 .ןע(ױדַאלנַײא װזד .1 .טעװעדַאל
 ןערַאטס ךיז, .ןרילוגערנַײא .ןלעטשנַײא .ןרישז
 עסיוװעג ףיוא טלעג םעד חוּכמ יא ןוא ןטעּברַא
 -רַאֿפ) .2 .תועסמ ,סוממ ,"ןתוכרטצה עשלהק
 סעּפע ןסַאפנַײרַא קיטכיר (תוכָאלמ ענעדייש

 יא ,קָאטשּבורש ןיא ןוַײא םעד יא ,סעּפע ןיא

 .ךיז טימ .ןעלּבוה םַײּב ךעלטערּב יד

 ךיו טימ

 ,םעװקַאּב ךיז ןכַאמ ,ךיז ןענעדרָאנַײא ---

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- זָאלנַײא
 .'א (רעניילק) רעסיורג ,ןזָאלנַײא ןוֿפ

 -עגי-- ,טזָאלעג -+ ,ןַײא זָאל .וורט --- ןוָאלנַײא
 -נַײרַא וזד .1 ,ןדל ,םערָאֿפ ערעטלע)} ןזָאל
 יד ןיא ךיור 'א* .ּבורג ןיא רעסַאװ 'א .ןזָאל

 -נעלּברַאפ .ןעיירדרַאֿפ ,ןריֿפרַאֿפ :ךיוא = ןגיוא

 יד ןיא סנּפָארט יא .תמא םעד ןלעטשרַאפ .ןד

 איז . . . ןונמַא; .ךיוּב ןיא רעסעמ ַא יא ,ןגיוא

 ךר

 ןזָאלנַײא

 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ׂשיל ןַײא ןרעג (ןרמתַו

1, | 

 ,ןעמוקוצנַײרַא טייקכעלגעמ ַא ןּבעג .כרַא ,2 |
 יםיכלמ ,"ןיא ןייא שיל ןמ ןגט ןאַײרד ןעד ךונפ

 איד . . .ןמוק ןרעה ןַײז אד יד טַײל איד, .ךוּב

 ,1 ,ּבגָארּפ ,"ןזאל ןַײא ןילעװ טינ ןמ טאה

 טינ ךימ איז ןּבאה אד . . .טּפַאלקיג ןא ּבאה;,

 1640 עקָארק ,יאימרה ּת"וש' ,"ןזאל ןַײא ןלעװ

 ריֿבונה ןיא ןילָאװ טינ איז ןיטעה; .ז ׁשהַו
 ןַײא ןלעװ טינ ןיא; .88 ,הג ,"ןיזאל ןַײא

 ,11 ,ב ,תומש ,חט ,"טאטש רעד ןיא ןיׂשאל

 -סיורַא .רעַײרֿפ ,רעזיול ןכַאמ .ןזָאלּפָא .9
 ןזָאל ןוא סעצייל יד 'א .לָארטנַאק ןוֿפ ןזָאל

 טַאנַאק םעד 'א .ןליװ ייז יװ ןֿפױל דרעֿפ יד

 .םענורּב ןיא רעמע ןַא 'א .ןישַאמּבייה ַא ַײּב

 ,עטלעטשעגנָא) רעדניק ןזָאל = סעצייל יד יא*

 ךיז ,ןליװ ייז יװ ךיז ןריֿפֿפױא ,ןָאט (םיֿפּתוש
 ייול רעד, .החגשה (רעגנערטש) ַא ןוֿפ ןגָאזּפָא
 א ךיז טלָאװ ,קע םעד 'א ו"ח לָאז ...ןת

 ןעקנורטרַאפ ןוא רעסַאװ יד ןָאטעג עכוילפ

 ,...תונורכז ,יקסֿבומוחור .י ,"טלעװ עצנַאג יד

 -רַאֿפ טינ גיוא ןַא רָאנ לָאז ןוא, .1930 זירַאּפ

 -ערט' ,למ ,ײלָאװ טימ לכלַײנקיס יא ןוא ןכַאמ

 -נַײא טינ .רקֿפה ףיוא ןזָאל .ןזָאלרעּביא .4
 ,גנוקידייטרַאֿפ יד יא .טפעשעג טוג א יא ,ןטלַאה

 ַא טימ ןייג ןוא םערוט םעד יא (ליּפשכַאש)

 "א טינ ךיא לעװ ןסיּב ןטעפ םעד, .עלעדנעֿפ

 ּבָאה ךיא ,ןַײז רזֹוח ךָאנ ןעק רע ,לרע ןַא;

 ,חול-טדָאטש רעקסניפ ,"'א טעװעלאשזעג םיא

 רַאֿפ עלעטש עטוג ץנַאג א, ,(1903) ד"סרּת

 יַאר .י .ג ,"'א טינ עלעטש יד ןָאק עמ . . . ךַײא

 ,1883 ענליוו ,סיר דלַאװג רעד ,שטיװ |

 רּתוומ ,ןּבעגכָאנ .סעּפע ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז .8
 -ירּפ א 'א .טכער ענעגייא יא .סעּפע ףיוא ןַײז

 -םלוע ןופ ןקילג עלַא יא .ךודיש ַא יא .עיגעליוו
 לעװ ךיא זיּב ,קסע םעד 'א טינ לעװ ךיא, .הזה

 עסואימ סָאד ןַאטעגּפָא טָאה סע רעװ ןייגרעד

 נַײא ךיז = סעּפע 'א טינ* ."טעּברַא לקיטש

 ןענַײז, .ןזָאלּפָא טינ ןֿפוא-םושּב ,םעד ןיא ןסע

 םוא ןעמוקעג רעַײֿפ ןיא ןוא רעסַאװ ןיא רימ

 הגוה ,ם"במ ,ײןזָאלוצנַײא טינ ןָאֿפ ןקילייה םעד
 טלעג ןטסָאק ףרַאד תמא, .1912 ענליוו ,וו תועד

 ןוא ןפיוק תמא םעד וטסלָאז ןגעוװטסעדנופ ...

 לאומש ֿברה ,"טלעג ּבלוצ תמא םעד יא טינ
 ירֿפס לע תוֿפסוה סרטנוק ,דוּבניזַײא םומינולק

 ןדיי עטושּפ, .1914 ץװַאטלָאּפ ,לאומש ירמא

 ...ןןּבָאה) םִיוג ןשיװצ ןסעזעג ןענַײז סָאװ

 -ַארט רעד ןופ לקערּב ןייק ןזָאלעגנַײא טינ

 ַארּבַא .ה ,"טייקשידיי רעשלטעטש רעלענָאיציד

 ,1937 עשראוו ,! רבע ןטנעַאנ ןוֿפ ,שטיװַאמ !

 ןענשקע טינ ךיז .ןרעװ הוושומ .ןייגנילא ,0 |
 טעװ ,ןטעּב טינ םיא לָאז עמ לֿפיװ, .יא ןוא

 ןייא ןיא םיא טימ אי ךיא ּבָאה, ."'א טינ רע
 תואמ יג לָאז םיא ךיא שאד ןיׂשאליג ןיא ךרד
 ,373 ,הג ,ײןיּבעג ןרעלָאטסכַײר =! טיר

 יװ רעטיירּב ,רעגנעל ןכַאמ (שירעדַײנש) .1
 יד יא .ןסקַאװסיױא ףיוא ןזָאל .סָאמ יד זיא סע

 .ךעלעזייה סדניק םעד יא .סַאּפַאז יא .לּברַא
 -םיֹורַא .רעקינייװ ןרעװ לָאז סע ןכַאמ 8



 ךיז ןזָאלנַײא

 יׂשיורג ןייא ןיא זע ךָאק ..., .ערַאּפ יא .;ןזָאל

 לטירד א =} ןַײא שילש ןייא זאל ,ריׂשַאו סאמ

 ,"ןופ אד טפָא קנירט 'נוא ןןכָאקסיוא ךיז לָאז

 ,ב/אכ ,וו רוס

 -נַײרַא .1 .וֿפד +- .וטוא -- ךיז ןזָאלנַײא
 גנומענרעטנוא ,טעּברַא ןַא סעּפע ןיא ךיז ןזָאל
 -נוא .(קידוֿבּכּב-טינ ,קיטסניג-טינ זיא סָאװ) עא
 ןיא ךיז יא .ןריֿפוצכרוד סעּפע ךיז ןעמענרעט
 ךיז יא .חוּכיװ א ןיא ךיז יא .םיׂשעמ עסואימ

 םימעפלא .המחלמ ,געלשעג ,ַײרעגירק א ןיא

 אֹל תאז לכלו ,הלמׂש אלו םחל אל יל היה אל

 וצ ןייא הלאּכ םיכרדּב ךימ יּתבשחמּב התלע
 .טעּפש ןא ךיז רע, .ב/טי ,המלש תרגא ,ײןיזאל

 רֿפס ,ןַײז טכַא רֿפ דריװ ,טזאל ןייא אייר
 -ריטַאנ, .ב/הנ ,טײצּת גרוּבמוה ,םינינפה רחבמ
 -צלַאּפ עטסוּפ ןיא 'א טינ ךיז רימ ןלעװ ךעל

 . ליװ ךיא ןוא, .דעצ ,"רענגעג-ייטרַאּפ ןופ ןקימ

 ּבַײװ טימ ןײגוצמײהַא תונּכס ןיא 'א טינ ךימ

 עטשרע יד ,להי ,יּפַאטע םעד טימ דניק ןוא

 יָאש טימ דּבכמ ייז זיא , .1881 עשרַאװ ,עּביל

 -גיק א ןיא ןַײא ייז טימ ךיז טזָאל ,סעקדַאלָאק

 ,..ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"סעומש-רעד

 ,1916 ןיוו

 ,רעטקילײטַאּבטימ א ןרעוו .ךיז ןקילײטַאּב .2

 ךיוא ךיז טעװ ווירּב:טַאװירּפ א ףיוא ןוא,

 ,1866 ,מק ,"טפעשעג םעד ןיא 'א טינ רענייק

 ,33 אפ

 ךיז יא .ןַײז םיּכסִמ .ןעמיטשוצ .כרַא 9
 ןַײא טינ ךַײא ריא טרעװ} .הריֿבע ןא ףיוא

 טרעװ וזלא ,ףארטש טלעג םזיד ןיא ןיזאל

 ,"ןידרעו טצעזג הסיֿפּת יטשרע יד ןיא רדיוו רע

 טהאר טהימג ןַײמ,, ,1703 ,'הֿביא תליגמ לײּכ' -

 וצ םוא איז טימ ןיזאל וצ ןַײא טינ ךימ רימ

 ,טײצּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רפס ,"ןיפארטש

 .ב/ח

 -סיוא .ןוחטּב ןּבָאה ,ךיז ןזָאלרַאֿפ .כרַא 4
 ןוֿפ טניימיג אוי ּבאה, .ןלעטשסיוא ,ןענעכער |

 רפ ןַײמ טׂשייװ וד ןעד ,ןיּבאה וצ זיּפע ריד

 יישה ןזאליג ןַײא ףיט וזַא ךימ ּבאה 'נוא ,ןגימ

 ,"ןפלעה זיורד ךימ לאז ןךרּבתי םשה =ן

 .שינע .ץכע- .גנ/ 21 ,ּבגָארּפ

 זָאל(עג)יי* ,ןַײא רישז- .וורט -- ןרישזָאלנַײא
 .ןריטרַאװקנַײא .ןרישזַאל;-- :89 ,טרישז
 ןוא ןַײז וצ ואו טרָא ןא ןצעמע רַאֿפ ןעניֿפעג -

 א ןוֿפ ןליװ ןגעק וליֿפַא) ןיהַא ןעגנערּבנַײרַא

 ןיא םיחרוא יד יא .סרענלעז 'א .(תיּבה:לעּב

 יינ זיא שדקה ןייק לַײװ ,רעזַײה עשיּתּביילעּב

 ,2נ17 .ךיז טימ .ָאט

 ;ןַײא עכ ,ןכ- .ורט -- ן(ענ)עכטַאלנַײא
 ךרוד ןגירקנַײרא .טעכטַאלעגי- ,טנכטַאלעג יד

 עג יז ןענַײז ןעלדנַאהנַײא טינ; .הֿבינג ַא

 ."'א רָאנ ,ןעמוק

 .טעטַאלעג- ,ןַײא עט- .ורט -- ןעטַאלנַײא
 עטַאל ענעטרַאק א יא .עטַאל א ןעייננַײא ,1
 ןכַאמ ,ןעײנפױנוצ זיא טינ יװ ,2 .ינק יד ןיא
 ,תיּב -םולש םעד 'א .גיֿפ .סיר םעד יא .ץנַאג

 ךיז ,ןַײא ךיז ךַאל .וטוא -- ךֹיז ןּכַאלנַײא
 .רעטכעלעג א ןיא ךיז ןײגרַאֿפ .,טכַאלעגר-

 רעדניק יד; .ןרעהפיוא ןענעק טינ ןוא ןכַאל
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 טינ ייז ןעק עמ זא טכַאלעגנַײא ױזַא ךיז ןּבָאה

 ."ןקיאורַאּב

 ,טעמָאלעג - ,ןַײא 3 עמ- .ורט -- ןעמַאלנַײא
 ,זַײא סָאד יא .םָאל א טימ ןכערּבנַײא

 ,ןַײא (קי)לַײװ- .וורט --- ן(קי)לַײװגננַאלנַײא

 -גנאל ךיז לָאז עמ ןכאמ .ט(קױלַײװגנַאלעגי= |

 ןָא טּבייה עמ זַא ,םלוע םעד 'א ױזַא .ןקילַײװ

 ,ןֿפָאלשנַײא ןזיּב 'א ,ןײגוצסױרַא

 -נָאלעג- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטנָאלנײא
 -נָאלסױא ןוֿפ ךוּפיה .ןסילשנַײא .רּפ .טעשט

 ןשירטקעלע םעד ,ערטקעלע יד 'א .ןעשט

 ןעילוטוצ ,ןיטשוצ -- ךיז טימ .םָארטש

 .(ןדיומ) ןעגנוי הרֿבח א (ןיא) ו צ ךיז יא .ךיז

 ,ץנַאט ןיא ךיז יא

 .טעקסַאלעג = ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקסַאלנַײא
 -עֹּב, .סעקסַאל טימ ןטעּבנַײא .ןעשטשַאלנַײא .1
 ,"ןרעזייל ןרעזיײּבנַײא רעדייא ןעקסַאּב 'א רעס

 "גײא .סעקסַאל ךרוד ןלעוּפ סעּפע .2 .לװֿפ
 ,דניק עקידנעגייװ סָאד יא .טנוה םעד יא .ןעמענ

 .לודגה ןודָא םַײּב ךיז יא -- ךיז טימ

 -עג'י- ,ןַײא עשט- .װרט -- ןעשטּפַאלנַײא

 סיורג ַא ןופ) ןסַײּבנַײא .לס .ררװ .טעשטּפָאל

 ,ךעטער א 'א .ןסענַײרַא קידנעשזירג .(קיטש
 ,אמחל א יא ,ּפָאק א יװ סיורג

 .טעּפָאלעג-- ,ןַײא עפ- .ורט -- ןעּפָאלנַײא
 אמחל א 'א .ןעשטּפָאלנַײא וזד .1 .לס .ררװ
 "נַײא וזד .2 .קירעגנוה ןיּב'כ :ןעַײרש ןוא
 םשילעּב רעד; ,ןצעמע ןיא ןגיוא יד יא .ןעּפול
 ףיוא ןטעשטוּפעגסיוא=| טןעןצופעגסיוא טָאה
 ָאלעגנַײא םיא ןיא ייז טָאה ןוא ןגיוא יד םיא
 ןּבילנַײא .ָאעּפ -- ךיז טימ .דמא ,"טעּפ

 םעד ןיא ךיז טָאה ...ףושיּכ א סעּפע, .ךיז
 יקעװא טינ םיא ליװ ןוא טעּפָאלעגנַײא קיזוז

 ,1867 ענליוו ,דלוש עטלַא יד ,זּביא דמא ,"ןזָאל
 ,שינע-

 (עג)-- ,ןַײא (רױקַאל .ורט -- ן(רי)קַאלנַײא
 .לּבעמ 'א .קַאל טימ ןרימשנַײא .ט(רױקַאל |

 ,גנ/  ,ךיש ןריקַאלנַײא .לגענ יד ןקַאלנַײא

 ָאל(עג)- ,ןַײא ריק- .ורט -- ןריקַאלנַײא
 םעד ןיא; .ןרישזָאלנַײא ,ןריטרַאװקנַײא .טריק
 םעד טריקָאלנַײא רֶע טָאה ...ץַאלַאּפ סחלג

 -ַאקירעמַא ,ןייטשרוּב רזעיֿבא ,ײלָאטיּפשידלעֿפ
 ךעלדנעג -- ךיז טימ .20 ןװ 1959 ,רענ

 ךיז ןּבָאה עדייּב ןוא טריקָאלנַײא ךיז יז ןּבָאה
 עטלעטשעגנעמַאזוצ ייװצ יד ףיוא טגיילעגוצ

 ,בנו .5 ש 1963 ,זמט ,"ןעורּפָא ןטעּב

 ,טקָאלעג-- ,ןַײא קָאל .ורט -- ןקָאלנַײא
 רָאה יד ןעמעקרַאפ .ןקָאל ןַײז ןלָאז סע ןכַאמ
 ןייג ןרַאֿפ ּפָאק םעד יא .רָאה יד 'א ,ןקַאל ןיא

 .החמׂש א וצ

 יז, .ןע;צוצ ןלעװ .ןקָאלנָא וזד -- ? ןקָאלנַײא
 טָאה סָאד . ..ןריגער םיא רעּביא ןענעק טעװ
 ןרעװ לָאז יז זַא ,טקָאלעגנַײא רעמ ךָאנ יז
 ײדרַאּב ,הטרח יד ,גרעּבנַײװ השמ ,"וױרֿפ ןַײז

 ,1898 וועשט

 -קַאלעג = ,ןַײא ץע- .ורט -- ןצערקאלנַײא
 יד 'א .ץערקאל ןופ םעט םעד ןּבעגוצ .טצער
 .ליּפ ערעטיּב

 ףיולנַײא -

 -רָאלעגי- ,ןַײא רע" .וורט -- ןרעּברַאלנַײא

 טימ ןצופסיוא רעדָא ןּבַײרנַײא .1 .טרעּב
 .גיֿפ .2 ןרינירַאמ םַײּב יא ,רעטעלּברעּברָאל
 ,ןטאערוַאל ןשיװצ ןענעכערנַײרַא .ןצנַארקַאּב -

 טימ טרעּברָאלעגנַײא ךיוא ןיוש ןעמ טָאה םיא,

 ,בנ/ז (י"ג) דייר ,"?עימערּפ-קיװייל רעד

 יעגי-- ,ןַײא עשטש- .ורט -- ןעשטשַאלנַײא
 -עלג ךרוד שימייה ןכַאמ ,ןע;יצוצ .טעשטשַאל
 ,ןעקסַאלנַײא חזד .עא ךייר עכייו ןדייר ,ןט

 ,שטנעמ ןקידװעמעש ַא יא .טצינעג רעטפָא -

 .ךיז טימ .םענעגייא ןַא רַאֿפ םיא ןכַאמ
 ,שינע- -

 -בהל .ורט ןןסעכַאהעל ..} -- ןסיעכהלנַײא
 לָאז עמ זַא ןכַאמ .טסיעכהלעגי- ,ןַײא סיע

 -רענַײא .סיעכהליוצ ןָאט ןוא סעּכ ןיא ןרעוו

 -- ךיז טימ .ךעלטרעװכעטש טימ יא .ןרעג
 ןליּפש ייז !קלָאֿפרַאּפ סיז ַארַאס, .װזק ךיוא

 ןַא ףיוא עקַאט ןענַײז ייז ,זגֹורּב ןייק טינ |

 ,"טסיעכהלעגנַײא ךיז .זגֹורּב תמא

 .טעשזולעג- ,ןַײא עשז- .ורט -- ןעשלנַײא
 'א טעװ ןגער רעד, .(סעשזול) עשזול א ןכַאמ
 ,הנּתשה טימ ןצעננַײא :ךיוא טצינעג ."סַאג יד
 -עגנַוא טָאה דניק סָאד, ,עשזול ןימ ַא ןכַאמ
 "ליד םעד טפשזול

 ןַײא חול .חרט ןןכַאול ..} -- ןהולנַײא
 לָאז סע) חול ןיא ןריֿפנַײא / .לָאענ .טחולעגיר-
 עלעיצעּפס ,עטלעטשעגנַײא ןוֿפ לייט א ןרעוו

 -קנעדעג םעד ןזומ ןלעװ רימ, .(רָאי ןופ געט

 ,(י"נ) דייר ,רָאילוש רעזדנוא ןיא יא גָאט

 .טּביױלעגי- ,ןַײא ּבױל .װרט -- ןּבױלנַײא
 קידנגַײצרעּביא ןוא קרַאטש ױזַא ןּביול ,ןעמיר
 יד 'א .ןרעװ ןעמונעגנַא ןלָאז דיירּביױל יד זַא

 ,לֿבויילעּב םעד 'א .הנוק ַא ןגירק ןוא הרוחס
 רע .שינע .גנ- .ףיז טימ ךיוא

 .טגױלעג-- ,ןַײא גױל .חרט -- ןגיולנַײא
 (רעסַאװשא) גיול ןיא ןגײלנַײרַא ,ןקייװנַײא
 ַאקַאר עטּפָאטשרַאפ יד יא .שעװ לטניּב ַא יא
 .רעטנורַא לָאז רעסַאװ סָאד ,וועילז םעד ,עניוו

 ןטכיולעג-- ,ןַײא טכיול .ורט -- ןטכיולנַײא
 ,ןטכױלנַײרַא .ןטכייל = :89 ,(טכיולעגיי)
 .ןַײרַא קינײװעניא םעניא טכיל סָאד ןלעטשנָא

 ךיז ןיא יא; .ןַײרַא ּבוטש ןיא ןסיורד ןוֿפ יא
 ,"ןקורדנַײא ליֿפ יױזַא ןופ לָארטשסיױא םעד

 ,19 וצ 1963 ,זמט ,גי

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ףיולנַײא
 טלעג ןופ יא .יא רעקיטסַאה .ןֿפױלנַײא ןוֿפ טַאט

 -עלעמשנַײא .(גנוּפמורשנַײא .2 .עסַאק ןיא
 רעדיילק יד ןוֿפ יא רעד .גנוצריקנַײא .גנור

 רעדָא ןגעװ םַײּב רעװנָא .8 .ןשַאװ ןכָאנ
 .עא ןישרַא ,טנוֿפ עכעלטע ןוֿפ יא ןַא .ןטסעמ

 ךיוא ןעניז ןיא ןּבָאה ןזַײרּפ יד ןלעטש םַײּב
 ןטנוא ּפָא ךיז טצעז סָאװ סָאד 4 .יא םעד
 ןָא רעּבָא ,עירָאקיצ ןסיגנַײא .ָאנד ,קעד ןפיוא

 ,'א םעד
 ,לַאֿפנָא .ףַאלעגנָא .ףױלֿפױנוצ .ףױלנָא ,9

 ,הרׂש ייח 'ּפ 'א םויּב לאמ ןייא, .לַאֿפרעּביא
 לעּב ןייא ןופ ןראוויג ףיול ןייא ןייא . . .זיא |

 הנּכס הׂשיורג ןייא ןיא רימ ןַײז ,ןיגעװו המחלמ
 ןרָאװעג סעּפע זיאס, .59 ,ּבגָארּפ ,"ןידנטשיג



 ךיז ןעּבוילנַײא 1489 ןֿפױלנַײא

 טעװ ױזַא ,דרעפ ייװצ ענַײמ ןענַאּפשוצ ןזָאל

 תּבש טעװ ריא סָאװ 'א םויּב 'א ןענעק ריא ענליװ ,לוּבלּביטולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקביר .מ
 ,19 ,ֿבוֿבל| םיארונ םירופיס ,"ןעור ןוא ןייטש - | .,1914 |
 -כרוד ,ןרָאֿפכרוד) ןֿפױלכרוד ךיג .2 .ןה"י ןפַאלעג- ןיּב ,ןַײא ףױל -- ןֿפױלנַײא

 ןוֿפ לַײמ ַײרד יא .געוו קיטש א יא .(עא ןטַײר -- װטוא 265 ,ןֿפױלסױא + ּבָאה ןגעווֶו

 טימ ןריֿפפיױנוצ םיא רימָאל,, .טֿפַאשּביל ןופ ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ןֿפָאלעג ןענעז ןשטנעמ :;'א ןַא

 ,"ריא ןיא יא םיא טעװ עמ ןוא ריא

 -עג ןגירק .װֿפד +- .חטוא --- ךיז ןּבילנַײא
 .ןעמוקַאּב ּביל (קרַאטש) .טֿפַאשּביל ןופ ליפ

 ודנעס ח"ה רוחּבה זיא, ,ןֿפױלנַײרַא .כרַא ,1 -
 םיא 'נוא טנַאדימוק םעד וצ ןֿפַאלג דניוושג
 קלָאֿפ םעד טימ ןּביולרד םיא לָאז רֶע ןיטעּבג
 אנ ןיש ןייא ,ףסוי ירּב ןורהא ,"ןֿפױל וצ ןַײא
 .ן246שץ } ,1937 ,21 ח"מּת גָארּפ ,ןבוא ןוֿפ דיל

 ,ןלַאֿפנָא .ךיז ןֿפיולפיונוצ .ןֿפױלנָא .כרַא .2

 ,ןדנטשג ןגוניג לאמש ןנַײז רימ,, .ןלַאפרעּביא

 םשה ךורּב זיא ,ןיֿפליג ןייא לאמ ןייא זיא ןמ
 רמוש רטַײװ לָאז י"שה . . .ןגנג זיוא לאוו

 ,ןיימיג לא ןדוי, ,43 ,ּבגָארפ ,"ןַײז לארׂשי

 ןןטלַאהסיוא =)} ןראיוד רעצ רֿפ ןמ ןאק איו

 יד ןישטלוט קקּב ןפאליג ןייא ןַײז אד זַא

 ,,תוריזג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק' ,"ןראיוּפ

 "טיל ידְוי רעד ןוֿפ רעדליּב ,װמ| 1648 גָארּפ

 ,ןעטכישעג

 ןגעװ ךעלנייוועג) שינעלַײא ןיא ןעמוקנָא .9

 ןַײא ןֿפױל תוריזג .(טכעלש זיא סָאװ סעּפע

 שטָאכ ןלָאז סע ,ןזעװעג ּביל רימ טלָאװ סע; |
 ,4 א ,1862 ,מק ,"'א ייז ףיוא תוריסמ ןזעװעג

 שיאמ ןֿפאליג ןַײא ֿבתֹּכ רימ םושלש םויּכ םגה,

 לּכה טרימראֿפניא ךימ רעד ,םכתלהקד דחא
 ,א/וט ,המלש תרגא ,"ךוּפיהל

 חוור, .(הסנכה ,טלעג ןגעװ) ןעמוקנַײרַא .4

 לטרעװ ,"סיוא טֿפױל הלצה ןוא ןַײא טינ טֿפױל

 דומעי הלצהו חור' :ףיוא טיוּבעג} םירחוס ַײּב

 . . .ץוחא ,{14 ,ד ,רּתסא ,'רחא םוקממ םידוהיל

 רעד ןיא זיא ,רעירפ ןופ ןּבילּבעג ןענעז סָאװ

 ,מק ,"תוֿבדנ ןפָאלעגנַײא עדָאירעּפ רעטשרע

 | ,20 אפ ,9

 -ליג ןַײז ןוא ןעמוקנָא -- ןימרעט א ןגעװ .9
 ןייק ןוא ןגרָאמ ןַײא טֿפױל לסקעװ רעד, .קיט

 ןַײא טפיול ןעווע ."ָאטינ עסַאק ןיא זיא טלעג

 : ."?רסח:תולימג רעד

 ,רעלעמש ,רענעלק ןרעװ .ןּפמורשנַײא 0
 -עגנַײא ןשַאװ ןופ זיא דמעה סָאד, .רעצריק

 זַא ןפָאלעגנַײא ױזַא זיא לדיילק סָאד , ."ןֿפָאל

 ןַײא טֿפױל לָאװ, ."ןָאטנָא טינ רעמ סע ןעק עמ

 -עג ןע;צסיוא, ."רעסַאװ סייה ןיא ןשַאװ םַײּב

 ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ןענעז סָאװ ןטנַאװ

 טעװ עירעטַאמ יד זַא קידנסיװ ,ןעלסעקיּברַאֿפ

 ןופ טײקנלָאװשעגנָא יד, .21 וו 1967 ,זמט ,ייא |
 זד ,{ ,201 1963 ,זמט ,"ןֿפָאלעגנַײא זיא ךיוּב
 תונמחר ַא םיא זיא'ס, .ןרָאי ןרטּפ ןגעװ .גיֿפ

 ,ןַײא טפיול סָאװ ןּבעל גנוי ןַײז ףיוא ןעװעג

 .ןּבעל סהחמׂשי ,ַאּפָא ,"רענעלק טרעוו

 ,ןטסעמ רעדָא ןגעװ םַײּב ןייג ץעווינ ןיא 8

 ןַײא ןֿפױל רעקוצ לקעז א ןרעקעהסיוא םַָײּב;

 ןֿפױא ךיז ןצעזּפָא .9 ."טנופ עכעלטע עשּפיה
 טרַאװ ,עװַאק יד ןַײא טינ ךָאנ סיג, .ָאנד ,טנורג

 | | ."א טעװ עװַאק יד זיּב

 זיא רע, .ןגָאירעד .ןגָאינָא ,1 -- װוקַא
 ,שרדמה-תיּב ןרעּביא ןֿפָאלעגמורַא געט עצנאג

 זיא רע סָאװ טַײצ יד יא טלָאװעג טלָאװ רע יװ

 ,"טפעשעג ןיא סרעגָאװש ענַײז ַײּב ןענַאטשעג

 ךַײא ךיא לעװ תּבש-יאצומ,, .סַאלטַא חמצ .גח |

 ַא יא ,ןֿפױל וצ ךיג ןענרעלנַײא .8 ,לטעטש |
 | ,דרעֿפ

 ןעניואוועגנַײא ,ךיז ןענרעלנַײא -- ךיז טימ

 .שינעע .ץכע-/ .גנו .,ןֿפױל וצ ךיז
 רעטמירַאּב א, .ןפיול טנרעל סע רעװ -- רעד
 - .ײרע-  .ייא ןַא ,יקַאשזד

 -שיולעגי- ,ןַײא רעד .וורט -- ןרעפשיולנַײא

 -םיל-- ,ןרעּפשיל - :89 .וימ .כרַא .טרעּפ
 -רומנַײא 265 ,ןרעּפשיולסױא לגרֿפ .ןרעֿפ
 ןּב טאה אד, .,(דוס א) ןעקשושנַײא ,ןעלמ

 'נוא ןגנערּב םיא וצ טזאלג יתוּכ ןעד אֿבכוּכ -
 טאה טרּפשולג ןייא רע שאו טגערפג םיא טאה
 ריד ןעװ 'נוא; .ב/בי ,ראש ,"רזעילא 'ר ןא

 ,1722 טשמַא ,מהמ ,"ןירּפשול ןיא טלעװ רנייא
 .ב/ה

 ןתגּב ןשייהג ראוו רנייא רדא -- ךיז טימ
 טאה יכדרמ רד 'נוא ,שרּת ררדנא רעד '!נוא |

 ,". . . ןבאה טרּפשולג ןייא ךיז איז שאו טרעהג

 ,זי ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 טימ (ןּבילּבעג) זיא סָאװ .ידא -- קיגנולנייא
 ,עקנארקיזָאלוקרעּבוט עיא ,גנול ןייא

 .טעּפולעג- ,ןַײא עּפ- .װזוקַא -- ןעפולנַײא
 ןסענַײא .ןגיוא טרָאװ ןטימ זיולּב .ררװ
 ןיא ןגיוא יד 'א .ןגיוא יד טימ ןצעמע ןיא ךיז
 רעװַאקישט ַא ןיא ןגיוא יד יא .לדיימ רענייש א

 | .ךַאז

 .סקיּב עיא .קירערנייא .ידַא -- קידעֿפולנײא

 םייחל .ורט ןןעמליײַאכעל ...ן-- ןעמייהלנַײא
 ,טמייחלעג-- ,ןַײא

 .ש"י לשעלפ ץנַאג א יא טייווצעּבלאז ,6

 -עג'+ ,ןַײא עועמ- .ורט -- ןעװעמאילנַײא

 -ץנמורַא ,ןע;צמורַא ,ןעמיוזנַיײא .טעװעמַאיל |

 ,לדיילק א ,ךעלַײל ַא 'א .םיוז א טימ ןעמ

 ,טעּפַאילעג -- ,ןַײא עפ- .ורט -- ןעּפַאילנַײא
 ,עגָאלדָאּפ יד יא ןוא ךיז ןשַאװ .ןצעננַײא .1
 -מולעגמוא ןַא ףיוא ןפרַאװנַײרַא ,ןּפעלקנַײא .2
 -נַײא ,8 .טנַאװ א ןיא קניט יא ,ןֿפוא ןטרעּפ
 -יוה ןכַאמ ,רעדיילק יד 'א .ןקידורּבנַײא .ןרימש
 .ןעקסַארֿפנַײא .שירעגנויליואװ .4 ןקעלֿפ על
 -- ךיז טימ ,ןייגפיוא ןלָאז יז ,ןקַאּב יד 'א

 -ךָאּפס א ןיא ךיז יא .ןּבילנַײא ךיז .ָאיעּפ ךיוא
 סָאװ ןוא ,ךעלדיימ עלַא טלעֿפעג רע .עצינ
 ָאג .ּב ,"?ריא ןיא טעּפַאילעגנַײא ךיז רע טָאה

 .שינע- .1910 יײנ ,..הרֿפש ןיר

 -עגי-- ,ןַײא עװעק- .ורט -- 1 ןעװעקַאילנַײא
 = 2: טוסאס- .ןריקָאיל -- :89 ,טעװעקָאיל
 װזד 2 .ןענעדרַאנַײא ,ןלעטשנַײא .1 6
 .ךיז טימ ךיוא .ןריקָאלנַײא

 ןַײא עװעק- .ורט -- 11 ןעװעקָאילנַײא
 יד יא .קָאיל ןיא ןגײלנַײרַא ..טעװעקָאילעגי-
 ,גנירעה

 ,מט8 ,טּבילעג- ,ןַײא ּביל .וורט -- ןּבילנַײא
 ליפעג ןעלקיװטנַא ןפלעה .קיסַאּפש לסיּב ַא

 +- ,ןעמייחלסיוא ווזד

 'א ךעלּברעטש .למינּפ ןיש ַא ןיא ךיז יא

 ,לֿבנג ַא ןיא טּבילעגנַײא ךימ ּבָאה'כ טַײצ, .ךיז

 .(דיל-םיֿבנג) לֿפ ,"גנַאּב ךימ טוט קיּביײא ףיוא

 ןיא ,טָאטש ַא ןיא ,טעּברַא ןא ןיא ךיז 'א :ךיוא
 טנַײֿפ ןוא גָאט ןייא ןיא ךיז 'א, .ערעּפָא רעד
 תולעמ עריא, .לטרעװ ,"ןּבעל ץנַאג א ןּבָאה

 ןַײא ךיז רע טּביל ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טכרָאה'ג
 טעװ רע, .לדוי ,סוממ ,"ןטַײװרעדנוֿפ ריא ןיא
 ןעמעװ ןיא טלעװ רעד רעּביא ןרָאֿפ טינ ךָאד
 ,קינטנעצַארפ רעַײנ רעד ,ָאדױג י ,"'א ךיז

 יָאמַא . . . םעד ףיוא ןקוקנַײא ךיז, ,1893 ענליוו

 -עגנייא םיא ןיא ךיז טסָאה וד סָאװ ןתח ןקיל
 -סָאּב ,קַאה ענעהילעג יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,"טּביל
 ןיא ,(ע)יידיא ןַא ןיא ךיז יא :ךיוא .1911 ןָאט
 .עא גנוגעװַאּב א

 ןגעלעג-- ןיּב ,ןַײא גיל .וטוא -- ןגילנַײא
 -יילּב) .1 ,{+- ,ןֿפױלסױא ַײּב יװ ױזַא ּבָא הֶו
 טינ ,זעװרענ ןַײז .טַײצ א (קיאור) ןגיל (ןּב

 -- רעּבליקעװק א ,ורמוא קיטש א .יא ןענעק

 לָאמ ַײרד טָאג טנייװ ..., א טינ ןעק סָאד
 עמורפ עטוג .ןעלמיה ענַײז ןיא טרָאד טכַאנ עלַא

 ןעייטש ייז 'א טינ סע טזָאל רעדניק עשידִיי
 .המלש ,סוממ ,"סרעגעלעג יד ןופ טכַאנַײּב ףיוא

 ןיא לעװ ךיא :סנייאצלא ןיוש זיא רימ ,יּבר,

 ,סערָאנע .דוי-םיליהּת ,שַא ,"יא ןענעק טינ רבק

 טנָאקעג טרָאד טלָאװ טנוה ַא יצ רוסָא סָאװ

 טסקַאװ יוא, .10 אוו 1965 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"'א

 ןיא ךיז טֿפרַאװ .ןַײא טינ טגיל !ורמוא ןא סע

 :הללק .(רערעגנַאװש ַא ןופ) דייר ,ײןטַײז עלַא

 ."!ןענעק טינ וטסלָאז דרערד ןיא יא;

 -עג) .קיאור טַײצ ַא ןּבַײלּברַאֿפ .ןעורנַײא .2/ |
 טינ רימ ןעמ טזָאל סָאװ, (טינ טימ ךעלנייוו

 טינ ץרַאה ןַײז זיא טכַאנַײּב ךיואק .לה ,=? 'א

 .הבר תלהק ,זּביא יקסנוד .ש ,"ןגעלעגנַײא

 ןקיּבלעז ןֿפױא ןּבַײלּברַאֿפ (ךֲאז א ןגעו) 9
 ןעק ,ןוגינ א טימ ךָאנ וצרעד דיל א, .טרַא

 ,"ךָאלפוש ןיא רעדָא ענעשעק-םעזוּב ןיא יא טינ

 ,1921 ןיוװ ,ןציקס ,שוּברעּבליז .י .ד

 ןקיּבלעז ןֿפױא ןַײז) ןגל -- ךיז טימ
 עב ןרעװ ַײּברעד ןוא טַײצ ערעגנעל א (טרָא

 טגירק ,'א ךיז ףרַאד שיײלֿפ טלקעּפעג, .רעס

 .שינע/ .ץכע- ."םעט ןתמא םעד סע

 ,טרענגילעג'- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעננילנַײא
 ,סנגיל וצ ןעניואוועגוצ ,סנגיל טימ ןדערנַײא

 ןוויאאנ םעד יא .ייז ןיא ןּביילג ןּבײהנָא לָאז עמ

 ,ןגיל ןסיורג םעד טימ םלוע םעד 'א .רֿבח

 ןגָאז ןיא ךיז ןעניואװעגנַײא -- ךיז טימ

 ,סנגיל

 (טגָאמרַאֿפ) טָאה סָאװ ,ידַא -- קידלדילנייא
 ,רעגניז רעיא .לדיל ןייא רָאנ

 ךיז ,ןַײא ךיז עּב- .ורט -- ךיז ןעּבילנַײא
 חזז .ךיז ןעקּבויל:= :ךיוא .טעּבוילעג -
 -טסניד ַא ןיא ךיז יא .(ךעלטסָארּפ) ךיז ןּבילנַײא
 ,שינע- .ץכעע .לדיימ



 ןרעווילנַײא

 ,טרעװילעגי- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעוװילנַײא
 ,ןעגנערּבוצ ,ןלעטשוצ .1 .,ןרעֿפיל-- 9
 .הרוחס עטלעטשַאּב ןריפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא

 ּפָא 2 ,טַײצ שדוח ַא ןיא גנולעטשַאּב יד יא
 .ןרָאװעג טגָאזעגוצ זיא סע סָאװ ןלעטשוצ ,ןּבעג
 ילֵא ןמסוז 'ר ןמיהמ שיא דַימ רימ '!נוא,
 ,21/- ,342 ,הג ,"טרֿבילג ןיא רדיוו תורטש

 ,טעלו(ילעג - ,ןַײא על- .ורט--- ןעלו(י)לנַײא
 -עלשנַײא ,ןגיונַײא .1 .ןעילו(י)ל;- 9
 'א .ויל-ויל ןעגניז ןטימ ,דילגיו א טימ ןרעֿפ

 קידרעטיצ אע .גיֿפ .דניק עקירעגנוה סָאד

 םענייש א ןיא ןַײא טעלויל סָאװ ליֿפעג-רעּביױצ

 תנשל רַאדנעלַאק:סקלָאֿפ רעשידוי ,"םולח-ףושיּכ

 ןקעװ ןטימ ןקיאורנַײא .2 .גרעּבמעל ,ב"ערּת
 -רַאפ ַײּברעד ןוא) וויסַאּפ ןכַאמ ,ןעגנונעפָאה

 טימ ךיוא .עװיאַאנ ןוא עמורֿפ יד יא .(ןריֿפ

 ,שינע- .ךיז

 (יו) זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיבײלניײא
 'יװ ,'א ןענַײז ּבַײװ ןוא ןַאמ , .ּבַײל ןייא טימ

 טייקי- ."דחא רׂשֿבל ויהו :טגָאז קוסּפ רעד
 .ש ,"טייקיטכערעג ןוא טכַאמ ןשיװצ יא יד, --
 .30 א 1953 ,זמט ,לקיּב

 זעגי- ,,ןַײא (קיבַײל .ורט -- ן(קי)ּבַײלנַײא
 לָאז סע ןכַאמ :ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .ט(קיבַײל

 (טסַײג) ּבַײל םענעגייא ןוֿפ לייט ַא ןרעװ

 רעד עכלעוו ,ןפָאטשרענ . . ., .תועּפשה עַײנ 'א

 ,ןזּביא} ןירוס .ק ,"ךיג ןַײא טּבַײל םזינַאגרָא
 יצָאס ַא ...נוֿפ כעטסַאּפ ַא נסיװ ֿפרַאד סָאװ

 ,רעטרעװדמערפ, .19232 עװַאטלַאּפ ,טֿפַאשטריװ

 רעד ןיא ןקיּבַײלנַײא רעװש ךיז ןזָאל סָאװ

 -מַאז ,1935 וועֶלק ,טנַארּפכארּפש נֹּפַא ,ײךַארּפש

 ,374 גנול

 .טּבַײלעג-- ,ןַײא ּבַײל .ורט -- ןּבַײלנַײא
 ןרעּפרעקנַײא ,ןרירָאּפרָאקניא .33 ,שטוטס

 .ןרירגעטניא

 -לווער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- גיילנַײא
 ,סעטַאר עכעלטנכעוו ןוֿפ יא .ןגיײלנַײא ןוֿפ טַאט

 ןפיױק םַַײּב יא ןַא .ּבֹּב עלַא ,גָאלנַײא ווזד .2

 ןיא יא א ןסיורג א טימ טֿפעשעג ַא .סעּפע

 ףיוא יא .טרעװנַאק ןיא יא .רעַײש ןיא יא .קנַאּב

 ףיוא;ק .שינערָאװַאּב א יװ יא ןַא .דנואו רעד

 טינ טלעג ןייק ןעמ ןעק 'א ןעמערָא ַאזַא
 טלעטש עמ סָאװ טלעג סָאד צעּפס .3 ."ןעַײל
 א .רעריקנַאּב םַײּב 'א רעד .ליּפש ַא ַײּב ןַײא

 גנושטיינקרַאֿפ .4 .יא םעַײנ ַא טימ ןַאק רעַײנ
 "סיוא ףיוא  ןַײז לָאז סע ,ןעיינ םַײּב ףָאטש ןופ
 .ּבערג יד רעגניֿפ ייווצ ןוֿפ יא ןַא .יןסקַאװ

 רעװ טּבַײרשרַאֿפ עמ ואוו :ךיוא -- ךוּבײא

 ,לש ןיא ןעװעג ֿבדנמ טָאה סע לפיװ ןוא

 -ָצל ,לארׂשי תוליהקו תוצוֿפּת לכּב גוהנ . . 4

 דוד רזעילא ברה ,"ךוּב"א ןירוקש סקנּפ תוׂש

 ,9 ראמטַאס ,דודל ןרק ת"וש ,דלַאװנירג

 -רָאּפש ןוא יַײל רעד ןוֿפ לכיּב"א :ךיוא

 .עסַאק
 לטעּב"יא סָאד גָאטַײּב ןטלַאה -- (ל)טעּבא

 זיא ...ּבַײװ ןַײז; .עֿפַאש רעסיורג רעד ןיא

 -ַאטיא ןַא' ,ַאפָא ,י'ּב"א ןיא רעּביאנגעק ןגעלעג

 "רענעיל

 ָאט ןשיװצ רעטניװ) עטַאוו-א .טלעגייא

 ןע- ,יד -- גנוגיילנַײא

 .ורט -- ןגײלנַײא
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 "א (ל)רצסעמ-א .לשיטדיא .(רעטצנעֿפילּפ

 ,לדורטש

 ער רעדָא סעצַארּפ

 .גײלנַײא +-- .ןגיײלנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 .ןגיילנַײא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קיגײלנַײא
 רַאּבגיײל -} .ןוּכשמ רעיא ןַא .סעדעגַאי עיא
 ,טייקי- ,ןרנ ,משטד --

 ,טגיילעג-- ,ןַײא גייל

 ַײּברעד) רעקידנגיל ַא (וצ) ןיא ןעגנערּב .1

 קידיא . .., .ןפָאלש 'א .עיציזָאּפ (רעמעװקַאּב

 א טימ ,םָאּביד ןעייטש סָאװ ,רָאה-ןצנָאװ יד

 יליּבעג יד ,רענװעל .ח .ג ,"עלעטשרעּב ןיילק

 ,1898 ענליוװ ,עקרעטסוש עטעד

 ןיא ןכַאז ,ןוויוא ןיא ץלָאה יא .ןגײלנַײרַא .2
 טכַאמ לַאֿפ זיומ ןייא ךָאד רֶע זאד זיּב .עפאש

 רע טגיל ןייא אד ,טורד ןקרַאטש םטוג טימ

 ,םילשמ רֿפס ,"טורּב ינוא זעק קיטש ןייא ןונ

 .ב/גל ,1686 9

 ןיא ךעלרעדניק ַײרד יא .ןע(יױטסָאמנַײא 9
 טַאטשראװ ןּבענ ליד ןפיוא ןוא, .לטעּב ןייא

 יד ןיא ּפָאק ןעיורג םעד ,ךיז טצעזעגקעווא

 ,בורגילסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"טגיילעגנַײא ינק

 ,1929 ץװקסַאמ

 ףיוא רעכיּב 'א .גנונעדרַא ןיא ןגײלֿפױנוצ .4
 ןפיוא ,דָאלפוש ןיא ןריּפַאּפ יד יא .סעצילָאּפ יד

 .עא שיט

 ,ןעװעדלַאֿפנַײא .לָאמ לָאצ א ןגייּברעּביא .8
 ,ןלייט ריֿפ ןיא ריּפַאּפ ןגיוּב ַא יא ,ןשטיינקנַײא

 רָאנ ,ךַאז עפַאלש א רָאג ךָאד זיא דַײז לשמל,

 ץנַאג סע זיא ןַײא לָאמ ליֿפ סע טגייל עמ זַא
 װָאֿפעזװי ,שטַײטײײרבע םע הח רוציק ,"קראטש

 וצ לּביטש ןופ עטַאט רעד טמוק דלַאּב,} ,4

 ,"ןַיײא תילט'תּבש םעד רע טגייל קידנעגניז ,ןייג

 = ןויר ּב ַא 'א .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי

 ןיא ןגיײלנַײרא ,ןעװעדלַאפנַײא ,ןּבַײרשנָא ןכָאנ

 ,סערדַא םעד ןּבַײרשפיוא ,ןעלגיזרַאֿפ) טרעװנַאק

 ןוא ווירּב ַא יא .(לטסעקטסָאּפ ןיא ןפרַאװנַײרא

 םעד טקידנעעג, .חילש םעד ןּבעגרעּביא םיא

 טָאה ןוא טגײלעגנַײא םיא טָאה יז ןוא ,ווירּב

 ,"דיילק ןוֿפ ענעשעק ןיא טגיילעגנַײרא םיא

 .ג"מרּת עשראו ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעב .ש

 :סיוא ,ןגיײּבנַײא טעּברַא ןימ רעדעי ַײּב .0
 ןפוא ןַא סעּפע ףיוא עא ןגײלֿפױרַא ,ןגייל

 .(עיציזָאּפ עקידנגיל ַא ןעמוקַאּב ךיז לָאז סע)

 רעד ןיא גייט סָאד יא ,ןלייצ םַײּב רעגניפ יד יא

 ,לדורטש םעד 'א .סעקישטנָאּבלַאֿפ יא .טפלעה
 א טַאהעג יורפ רעדעי טָאה ןטַײצ עקילַאמַא;

 רָאה יד ןגיילוצנַײא ןיילַא ידּכ רעש-ריּברַאק

 ,28 אוו 1965 ,רָאֿפ ,ןקָאל ןיא

 'א .ןַײז רּבחמ ,ןּבַײרשנָא .ןלעטשֿפױנוצ .7
 ןענעק לָאז סע ווירּב ַא יא ױזַא .טֿפירשטיג ַא
 ןייא וליפַא ןעק סָאװ דיי ַא, .ןייטש ַא ןריר

 ,הירּב רעסיורג א רעּבָא ,ןדער שיאיוג טרָאװ

 ריּפֲאּפ שיסור ַא ןגײלוצנַײא טוג טיײטשרַאֿפ

 ןשירַאצ וצ גנודנעװ עלעיציֿפָא ,!עינעשַארּפיו

 .עגַאלַײּב ,20 ןאנ ,1888 ,לַאֿפִיי ,"ן(ןןטמַא(ַאּב)

 זנילא ןוא טג םעד טגײלעגנַײא רפוס רעד טָאה,

 ,"תותירּכ רֿפס' ַא ןרעװ לָאז רע ,ןטינשעג

 .13 ע 1967 ,רָאפ ,שַאּב

 ןגיילנַיײא

 יאנּת ַא טױל) טלעג ןטיהוצֿפױא ןּבעג ,8
 א ןכַאמ ,ןרינָאּפעד .(ליצ ןטמיטשַאב א טימ

 טלעג 'א .טנעצַארּפ ףיוא טלעג 'א .טיזָאּפעד

 ןדנ םעד 'א .שילש דיּב יא .לכיּבקנַאּב ןפיוא

 יא* ,(עא שילש ַא ַײּב ,סנרּפ םַײּב ,ריֿבג םַַײּב)

 ַײּב םינמוזמ לייט ַא ןגָארטנַײרַא = קל ח ַא

 קלח רעסָאװ, .עא תופּתוש א ,טֿפעשעג א

 טינ טסָאה ,ריא -- "?טגיילעגנַײא ָאד וטסָאה

 טינ העד ןייק טסנעק וד ןוא) טרעַײטשעגַײב

 טגיילעגנילא ךָאד טָאג ַײּב טָאה דיי רעד, .(ןגָאז

 גיפליהּב םיא טַײז, .| גורֿפ ,"קלח א טושּפ
 אַײּב איה טאה ןמ .ןעַײל וצ טלעג טימ ךַײלג

 ףסּכ ןםיֿבוץהז האמ םוא טגיליג ןַײא ןםץישאר

 אינודנ איד ןמ זד . . ., .50 ,ּבגָארּפ ,"ןֿבץוהזו

 םדוק ןשדוחה סנרּפ =| ה"ּפ םעד ןגיל ןייא לוז

 -נוא ידיּב ילַא ןילוז ןיּבאה רימ ,, .קקּת ,"הּפוחה

 דיסחה יסיג ןא טרופקנרפ ק"קל תוינודנ ריז

 םעד .159 ,הג ,"ןגיל ןיא ל"גס קיציא ר"רוהמ

 ןעמ טגייל ןדיי ליפ ַײּב ךיז טריפ סע יװ ןדנ

 ינשל הצורמה שילשה דיל הּפוחה םדוק ןַײא

 זומ קוליס םעד, .35 גאנ ,1864 ,מק ,"םידדצה

 -עגנַײא רימ ַײּב רָאנ עקַײד לָאז רע ,ןעז ךיא

 .ס נ ק 'א ךיוא .עלעקרעס ,טע ,"ןרעװ טגייל

 סנק ןייא רֿפ טאה רע שאו לרגניֿפ ׂשָאד זיא;
 הלּכ רעד ןעמ לָאז םיפלא 'ה טסָאק טגילג ןייא

 ױזַא; .1700 גָארּפ ,הטעמ ןיש ןייא ,"ןּבעג

 סע ןוא ןסָאלשעג ךודיש רעד לזמ וצ רַאװ

 .א ,"תונוחטּב רַאֿפ טגיײלעגנַײא סנק א טרעװ

 ךיא; .1844 עשרַאװ .תואלפה ירוּפס ,ריװַאּפ

 זיּב ןקסּפ םעד| ןגָאזסױרַא טינ . . . ךַייײא לעװ

 -ןוא-ףניֿפ . . , וצ רימ ַײּב עלַא יא טינ טעװ ריא
 "נַאּב רעד , .עקוועלירתּכ ןופ ,עש ,"רעקיצנַאװצ

 ,טלעג םיא ַײּב ןַײא ןגייל עלַא ,רעּבָא רעריק

 .נ .צ ,"ןטנעצָארּפ ערעסערג ףיוא טַײלרַאֿפ ןוא

 .1906 עשרַאװ ,עיזַאושזרוּב יד ,ּבמָאלַאג

 םַײּב ,טסעמרַאפ ַא ,טעװ ַא ,ליּפש ַא ַײּב 9
 ןיא (ךַאז ַא) טלעג ןגײלקעװַא סעּפע ןטעלּפסױא

 -עיצעּפ יא .לּבור א וצ קנַאּב ןיא 'א .טַײז ַא

 'א ףרַאד עמ ןוא שיפ זיא אּביר, .עיצעמ

 ןַײמ וליפַא ןעק ךיא,, .לווֿפ ,"שיט ןֿפױא טלעג

 ןָאק ןיא יא .לװֿפ ,"טסליװ וד ּביױא ,'א ּפָאק

 ןיטעלּפ רֿבדּב;ע .לװֿפ ריא --- "ןָאה ןוֿפ יירק םעד

 ןיטעלּפ 'ו טגיל תיּבהשאר רעד --- !ייינעל

 ז"צּת ,'לקנור ק"קד להקה סקנּפי ,*. . .ןַײא

 1 ,וש לּבִיְו

 -תה עכעלטֿפירש א ,ךַאז א ןּבעגנַײרַא 0
 ,שינערָאװַאּב ןימ רעדנַא רעדעי רעדָא תוֿבַײח

 ַא יא .לסקעװ ַא 'א .ןוּכשמ ַא יא .עיטנַארַאג

 -בַײל עקידתּבש יד ,עיציוק יא .תורטש ,רטש

 ,רעמורפ ַא עקַאט זיא רע, .השקּב א יא .סרעט

 יפת ןוא) תילט םעד ןַײא טגייל רע :ןמיס ַא

 ישמ . . . טאה ןגעוו םיסמ רעד ןוֿפ , .לװֿפ ,"(ןיל

 ,ץנימ 'ירהמ ּת"וש' ,"ןגיל ןייא ןזומ תונּכ

 יֿפס 'נוא ךילרגיניפ 'נוא, .ןו שהְו 1617 עקָארק

 ַײרד' ,"טגייליג ןייא טשאה רימ אוד איד םיר

 לבויה רֿפט ,קורמש .ח} 1630 עקָארק ןוֿפ ווירּב

 טאה ׂשכלָאז, .ןא"כשּת םילשורי ,רעּב קחציל

 'נוא ןַײז ןיזאל קיּתעמ תפרצ ןושל לע ןמ

 י" ,"טגילג ןַײא ןטכירעג ןיא =)} טּפשמּב

 ןייג/ .{וװ שפ} 1669 ,םדיתלילע רעצעמ ןגעוו



 ןגײלנַײא

 -סױרַא ןעלטנעי לָאז עמ ןטעּב ןוא טואוו םוצ

 ףיוא זױה ַא 'א ריא רַאפ לָאז עמ . . . ןזָאל

 םעד טימ ליטנעי ,ץרַאװש .ל ,"'ץינעשטצרָאּפ' א

 ?תמא ָאד גיוט סָאװ, ,1905 װָאקירטעיּפ ,סוֿפ

 ,שילש דיּב 'א לַײװרעד רוחּב םעד רָאנ ליװ עמ

 .טלעװ עטרַאנעג יד ,ַאי ,"הסיפּת רעד ןיא

 יװ ױזַא) ןעמָאנ ןטוג ןטימ ןריטנַארַאג ,1

 אודפ .םש ןטוג ַא (ןּבָאה) ןגירק .(ןוּכשמ ַא

 ,טַײל ןַײד אַײּב ןגיל ןא דוֿב ּכ טשנעק

 טָאה רענילאז רעדע .ב/דצ ,1716 טשמַא ,הח

 ןסיורג א רעייז רַאֿפ טגיילעגנַײא ם ש ַא יה

 .ּפי ,"קידצ

 ןלעטשקעװַא ןוא ןעװַארּפוצ ,ןלעטשנַײא .2
 -רעגוא ,סעקירוּב ,טיורק יא .רעטעּפש ןצינ וצ

 -לעּב עזייּב א זַא, .ןשרַאק ,סעדעגַאי יא .סעק

 ,טשרָאּב טלעטש ןוא טיורק ןַײא טגייל עטתיּבה

 יז זַא טָאג ןעקנַאד, .װש ,"רעיוז עדייּב ןרעוו

 ףיוא סעקנישזָאר לסיּב א 'א ךיז רַאפ ןענַאק

 ניטש .פ ,"תוסוּכעּברַא רַאפ ןַײװ ןקידחסּפ

 .2 צווו 1960 ,זמט ,סקַאװ

 -ור ,ןרעטשעצ ,ןֿפרַאװנַײא .ןרעגלַאװנַײא ,
 ןוא ןַאקרַאּפ ןטלא םעד יא .ןכַאמ ֿבורח ,ןריניא

 לַײװ ,הֿברוח עטלַא יד יא .םעַײנ א ןלעטשפיוא

 -ַאכ ַא 'א .זיוה א ןעיוּב וצ ָאד קיטיינ זיא'ס

 טסעװ וד זַא !רענרעה ענַײד רימ גַײצ , .עפול

 ,"יא עלעּביטש ןַײד ךיא לעװ ,ןגַײצ טשינ רימ

 שוא יד ףיוא ןטרַאװ ןוא הּכוס יד ןעיוּב , .לק

 ,"הקולח ףיוא ןטרַאװ ןוא הּכוס יד יא ,ןיזיּפ

 ='א טנעװ םיא טימ ןעק עמ* ,(י"א) לװֿפ

 ּפָאק ןטרַאה ַאזַא (3 :רע זיא קרַאטש ױזַא (א

 זַא ןצנַאט ױזַא .רע זיא רַאנ ַאזַא ,רע טָאה

 (ליד םעד) ּבוטש עצנַאג יד ןַײא טגייל עמ

 ןַײא טגייל עמ זַא סיֿפ יד טימ ןּפַאלק ױזַא

 סָאװ טניוװומערוטש א .(עגָאלדַאּפ יד) קורּב םעד

 ןלוש ליֿפ, .ךעלטעטש ןוא רעפרעד ןַײא טגייל

 ףיוא תוניק' ,"דנעװ ריפ ףיוא זיּב טגיליג ןייא

 ןופ רעדליּב ,װמ 1648 גָארּפ ,'תוריזג סיקצינלעמכ

 טָאה גַאטסכַײר םַײּב, {עטכישעג"טיל ידי רעד

 טינ רעיש טָאה םלוע רעד .ךשֹוח ןָאטעג ךיז

 סע .10 טו 1882 ,לָאֿפִיי ,"ןריט יד טגיײלעגנַײא

 ...טָאטש רעצנַאג רעד ןיא םּכסהּב ןּבילּבעג זיא

 עשטניּב ,{םינָאנַאו ,"דָאּב יד 'א לָאז עמ

 םעד) ד ַא ּב יד 'א* ,1882 עשרַאװ ,עטתקדצ יד

 ,טָאטש ןיא למוט ַא ןכַאמנָא ,ריא = (ש ד ק ה

 ...ןקלַאּב א טָאה ןרעדנַא םעד רענייא ןעוו,

 ,"ןײא וױה ןַײז רע טגייל אד ,(טעֿבנגעג)

 ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ ,שבירטמ ןרהא 'ר

 -עגנַײא ןעמ טָאה םורַא טַײצ רעצרוק א ןיא,

 דרכז ,ץרפ ,"גנוטסעֿפ רעשטשַאמַאז יד טגייל

 טימ ,'א םוצ טינ ,לתוּכ ןַײד ןיא ליוו'כ, .תונ

 ,וװ לג ,טייצ ,ײטלַאּפש ַא ןענערּבסױא ןרערט

 -פוא (א =(ןטלעוו) טלעוו יד 'יא*

 ,הֿביֿבס יד ,עקימורַא יד ןרעדורפיוא ,ןעמערוטש

 רעדָא ןריטסעטָארּפ וצ) ןייוועג ,ןעיירשעג טימ

 שיערמ .(גנוּבעלרעּביא רערעװש ,רעצ תמחמ

 ןטסעמ ,םירֿבק ןסַײר ,ןטלעװ 'א .ןַײז םלוע

 רַאֿפ ןעימ ךיז ןלָאז ייז םיתמ יד ןטעּב ,דלעפ

 אזא רעּביא טלעװ יד 'א .ןקנַארק-ֿבורח םעד

 לָאז ּבַײװ ןַײמ, .הלוע רעקידנעַײרש-למיה

 רונש יד ,טלעװ יד ןַײא טגייל ןַײז טנוזעג
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 טגייל םולש 'ר; .'וויזירּפ םענוֿפ ,עש ,"טשלח

 דוּתה ןמ רוסיא ןַא זיא סָאד זַא טלעװ יד ןַײא

 ןָאט ,תוחוּכ עלַא ןדנעװנָא (ב ;ּבמס ,"הר

 וצ ,ןכיירגרעד וצ סעּפע ידּכ תוחוּכ יד רעּביא

 סָאװ, .רֿבח ַא ּבילוצ ןטלעװ 'א .עא ןלעוּפ

 טינ טלעװ יד טסעװ ?טלעװ יד ןַײא וטסגייל

 א ןגײלוצנַײא ָאד זיא סָאװ, ."ןכַאמרעּביא

 ליֿפ ױזַא ןדנעװּוצנָא טינ טניול סע -- "?טלעװ

 "ערג) ןוֿפ רעקרַאטש ןַײז ןעק עמ, .עיגרענע

 ךיוא} װש ,"טלעװ ַא יא -- ןוא עשאק (ענעשט

 ןזַײװסיױרא ןעמ ןעק תוחוּכ עשיזיפ עּפַאנק טימ

 -עגנַײא, .ןןליװ ןקרַאטש ,תונשקע ,עיגרענע

 "כת סלארׂשיילּכ ןגרָאזרַאֿפ וצ טלעװ ַא טגייל
 ןוא ןטלעװ 'א ןענעק, .'םילוגלג' ,סוממ ,"תיל

 ירּב ,ַאּפָא ,"טימרעד ןזַײװּפױא טינ ךיז ןליוו

 "מיה 'א :ךיוא קורדסיוא םעד ןופ .אֿבכוּכ

 ץטריֿפעג ,טרָאד ןּבָאה סעמַאמ ןוא,--ןעל

 יפל ךיז ,טגײלעגנַײא למיה םעד טיוט םעד וצ

 'א ,1956 י"נ ,ו המחלמ ,מפ ,"ןּבָארגַאּב קידעּב

 ךיא . .., .ןּבעל סָאד ןלעטשנַײא = ןּבעל סָאד

 ריד ּבילוצ ןעמעלַא טימ קידנעטש ךיז גירק

 זַא רעה ךיא ןעװ ,ןּבעל ןַײמ ןַײא גייל ןוא
 סעַײנ ,יקסנירטסַא .ל .י ,"סרוקיּפא ריד טפור עמ

 ןוא גרעּב 'א .1927 ענליװ ,טלעװ רענעי ןוֿפ

 ךודיש רעד רָאנ ,יא גרעּב ןוא ןלָאט, .ןלָאט

 ,ןירעטיינ ענייש יד ,לַאגעס ,"ךודיש ַא ןַײז לָאז
 ,1903 צנליוו

 .ןגירקניילק .ןעמוקַײּב ,ןֿפרַאװרעדינַא ,4
 -ָאל עדייּב ףיוא ןצעמע יא .ןגיזַאּב .ןַײז רֿבוג
 רעליטש ןרעװ לָאז רע ,ןצעמע יא .סעקטעּפ

 סטָאג' טימ , .זָארג ןוֿפ רעקירעדינ ,,רעסַאװ ןוֿפ

 רעד' ,רַא ,"טגיילעגנַײא םיא רע טלָאװ ילרעגניֿפ
 טגײלעגנַײא ױזַא טישכּת רעד טָאה, .יטנוה
 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"קינרעּבַײװ-יײװצ םעד

 ,טֿפעשעג ַא ןריפ וצ ןרעהפיוא .ןּבעגפױא .9

 -עּברַא ןַא ןרעװ ןוא םָארק יד יא .קסע םעד יא

 ,לּבלעװעג סָאד יא לטיג עמומ יד זָאל, .רערָאט
 ,"םעשייש:םעשייא טרָאד ַײסיװַײס טכַאמ יז

 ,ןילַא ,ַאּפָא
 ןלעטשנַײא .1 .וֿפז + -- ךיז ןגיײלנַײא

 ,ןטוג םוצ יא ךיז טעװ ץלַא .ךיז ןזָאלסיוא .ךיז

 עדייּב ןעו) עא טלעג ןלעטשנַײא ,ךיז ןטעװ .2
 ,ךיז יא .דפ ,(סרעייז ףיוא ןעײטשַאּב םידדצ
 ,טניוװעג רעד טכערעג זיא'ס רעװ ןוא

 -יינש רעד ,ךיז ןקיאורנַײא .ךיז ןליטשנַײא .9
 זַא ןוא, .'א ךיז טעװ (עכורעװַאז יד) םערוטש
 ןוז יד ןוא ,טגײלעגנַײא ךיז טָאה טניװ רעד

 ַאא ,קינלָאר ףסוי ,י* ...סױרַא ירֿפרעדניא זיא

 רעדליּפעג רעד ךיז טָאה ךָאנרעד, .יטלַאטשעג
 שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"טגיילעגנַײא לסיּב א

 טגייל סע, ,1928 עװקסָאמ ,| סקיּב רעד טימ

 סע ,טַײצ ןיא ןַײא טינ ךיז לגנַארעג רעזדנוא

 ,"רעקַאלֿפ ןַײז ןָא ךיז דרע ןלייט עלַא ןיא טעז
 טעװ ןעוו, .קיטייוו ַא ןגעװו ךיוא .המחלמ ,מּפ

 ."?קיטײװנָאצ רעד יא ךיז

 ןעניֿפעג .ךיז ןעטסָאמנַײא .ךיז ןסַאּפנַײרַא .4
 ,דיוּב ןיא ןַײא ךיז טגייל עמ .טרָא ןַא ךיז רַאפ
 .ןַאדַָאמעשט ןיא 'א (טינ) ךיז ןלעװ ןכַאז יד

 טינ לָאז ןליװ א ךַאװש יװ, .ליד ןפױא ךיז יא

 ןזײלנַײא

 ןייק ןיא ךיז טגייל רע ,םיורט א ןיילק יװ ,ןַײז

 ,דנַאלמייה 'װָאס ,רַאטנָאג .א ,"ןַײא טינ גערּב

 ,2 אפ ,1

 ךיז רעּבָא ןּבָאה ייז, .ךיז ןעלגנַאר .ווזק .9
 רע ןוא ,ךיז יא ןיא ןָאטעג ווּורּפ ַא םיא טימ
 ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךַײלג יז ןוֿפ רָאּפ ַא טָאה
 .יטנוה רעד' ,רַא ,"דרע רעד

 יָארּפ .1 .(רע) ן ,(יד) סָאד -- ץכעגײלנַײא
 טגיל עמ סָאװ סָאד .2 ,ןגײלנַײא ןוֿפ סעצ
 ןיא יא ענרעדעל .ןַײרַא טגייל עמ רעדָא ןַײא

 ,לֿפָאטרַאק ענעּבירעג רעדָא לעמ .2 ,ךיש יד
 -ידעכָאק ןיא ןָאטעגנַײרַא ןוא ייא טימ טשימעג
 עטגײלעגנַײא ןרעװ סע ;ךלימ רעדָא ּפוז רעק

 לדַארפ סיורַא טמוק דלַאּב . . ., .ךעלעקסילק

 םהרֿבַא ,"ךלימ ףיוא יא לסיש עטזיילגעג ַא טימ

 ,1924 עשרַאװ ,קירּב ענירג יד ,דלעֿפנעזָאר

 סעצָארּפ .1 .ן ,(יד) סָאד -- שינעגיילנײא
 .ךעלרעדניק טימ ּבוטש עלופ ַא? .ןגײלנַײא ןופ

 ןוא ןטעּב ןיא 'א סָאד טנוװָא ןיא ןָא ךיז טּבייה

 -עכַאק ,למוט רעסיורג ,2 ."ךעלקנעּב ףיוא
 עג זיא; .העש רעּבלַאה א ףיוא 'א ןַא .שינ

 א ,'א ןַא -- ,ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ,ןרָאװ

 נָאלּב ,עש ,ײ!ןטיה טָאג לָאז ,ָאװַארּב ילרעשטַאּפ

 ךיז ןעלגנַאר ןיא ליּפש .8 .וװ ןרעטש עדנעזד
 ,דרע רעד ףיוא ןטייווצ םעד ןָאט ףרָאװ ַא טימ

 .ס' ,עק- ןי נװ .ס' ,רעד -- רעגיײלנַײא
 ַא טימ קנַאּבסקלָאֿפ א ןַײא טגיל סע רעװ

 ןיא יא ןַא .רעזַײה ןוֿפ יא ןַא .ס'א טרעדנוה

 -כַאש ןיא סעקרעקוצ ןופ עקיא ןַא .יײרעקורד

 ףיוא רעד טכַארטַאּב טרעװ 'א סלַא; .ןעלט

 ""טכַאמעג זיא גָאלנַײא רעד ןעמָאנ סעמעוו

 ןיא ןװיטַארעּפַאַָאק עשידיא יד ןוֿפ דנַאּברַאפ

 יד ןטלַאהּפָא; .19232 ווענעשעק ,עיּבַארַאטעּב

 ,"טלעג רעייז ןרעדָאֿפ ןופ (סעקישטדַאלקוװ) ס'א

 ,ףעירּב דלוש רעשלַאפ רעד ,יקסניװַאר .י ,זּביא

 רעסיורג ,הירּב (ריא) = !יא ןַא* ,1885 עשראוו

 ,יירע- .רעוטפיוא

 .טזילעג-+ ,ןַײא זײל .װרט -- ןזיײלנַײא
 ,טלעג םעד רַאֿפ ןעמוקַאּב ןוא ןֿפױקרַאֿפ .1
 ךעלקעּפ ענַײמ ןדניּבפיוא טלָאװעג ּבָאה ךיא;

 םשי ,סוממ ,ייא סעּפע ךיא לעװ רעמָאט ,םירֿפס
 ליװ ףרָאד ןיא רעיוּפ א זַא ןוא, .יתפי ןוא

 ,ןרָאק לצרעק ַא ...ןֿפױקרַאֿפ ָאי ןיוש ריד
 טסָאה וד יװ ,ליפ ױזַא לָאמ ייוצ רֶע ליװ

 ,ןילּבמעד .ּב ,"ןקידרעִירֿפ םעד רַאֿפ טזיײלעגנַײא

 'א .ןמוזמּב ןענידרַאֿפ .2 ,ד"כשּת ה"ר ,קיא
 ,ּבָאג א ןגירק = ריטֿפמ א יא* .דלָאג ןפיוה ַא

 ֿבוח ַא ןּבעגּפָא .9 .קסּפ ַא ,רסומ עיצרָאּפ ַא
 ,ןזיילסיוא וזד .ןוּכשֿמ א ןגירקקירוצ ןוא

 ןמז ךותּב ןעד ןלוז . . . ןיגרוּב איד ׂשד . . 4

 ןגעװ .4 ,352 ,הג ,"ןזיל ןיא תונּכשמ ריא הז
 ;לסקעװ ַא ןפיוקסיוא ,ןלָאצַאּב (א :לסקעװ א

 סָאװ לסקעװ ַא רַאֿפ םינמוזמ ןגירקנַײרַא (ּב
 -עג טינ, .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא ןימרעט ןַײז
 -רָאמ .א ,"ןעלסקעװ עטרַאנעגסיױא יד 'א טלָאװ

 טימ .1898 עשרָאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעג

 ..קנערק עסואימ ַא ךיז 'א .ריא טפָא -- ךיז

 .שינע/ .ץכע  .הרצ ַא ּבַײװ ַא ךיז יא



 טםײלנַײא

 ןרעעע .חװחז +- .רנ .ז ,רעד -- םיילנַײא
 טָאה רע ,ןסע ןכָאנ טנװָא ןטימ טריפעגנָא טָאה

 ,10 עו 1956 ,זמט ,גצּב ,"'א םעד ןּבעגעג

 -נַײרַא .רנ .משצטד .ןעי ,יד -- גנוטיילנַײא
 ,המדקה ,אוֿבמ ,עיצקודָארטניא .,(טרָאװ-)ריֿפ
 -ַאה רימ ,, .ריפנילרא רעשילַאקיזומ ,ליּפשרָאֿפ

 זיא קיזיֿפ יד זַא טגָאזעג 'א רעד ןיא . . . ןּב
 ,"ןעגנונַײשרע עקיזָאד יד ןופ טפאשנסיו יד

 וצ יא סלַא ןּבירשעג, .3 אפ ,1865 ,מק ,זרא

 לָעֹּב -- ןטייל:- .וצ מעּב ,"עּבַאגסױא רעד
 םעד 'א .ריֿפנַײרַא ןַא ןכַאמ ֿבתּכּב רעדָא הּפ
 רַאפ טָאה רע .רעטרעװ עכעלטע טימ טנװָא
 ןילַא ןוא . . . ןרָאפוצּפָארַא לָאמַאכַאנ ןכָארּפש

 ,1865 ,מק ,"עווטסדעילס יד יא ןוא ןּבעג החגשה

 ,15 אפ |

 ,טײלעג-- ,ןַײא טײל .װרט -- ןטיײלנַײא
 לַאטעמ א טימ) ןיצ טימ ןצלעמשנַײא .,ןטיילוצ

 .ןכָארּבעגּפָא ךיז טָאה סָאװ לטנעה א יא ,(ללכּב
 ,שינע- .ץכע-

 ,טכַײלעג- ,,ןַײא טכַײל .ווטוא -- ןטכַײלנַײא
 -בַײלנַײרַא ,1 ,ןטכיול;- :59 ,ןטכיולעגיר-
 רעד טימ 'א .ןסיורד ןופ ןכַאמ קיטכיל .ןט

 .גיֿפ ךיא .2  .רָאדירָאק ןיא עקײרעטַאּב
 םעד ןיא יא ,(טייקי)טכיל לסיּב א ןעגנערּבנַײרַא
 ןטיײרּפשרַאֿפ ןעמענ ןוא לקניװ םענעֿפרָאװרַאֿפ
 ,שינע- .גנו- .סערגָארּפ ןוֿפ ןעיידיא יד

 .טמלללעג -- ,ןַײא םַײל .ורט -- ןעמײלנַײא
 יד 'א .םַײל טימ ןּפעלקפיונוצ (ַײרעילָאטס)

 קיטשלּבעמ סָאד ןזָאל ןוא שיט ַא ןופ ןלייט -
 טעװ ,ןעװעטראהרַאפ ןזָאל יא ןכָאנ, .ןענעקירט

 ,יןלייט יד ןסַײררעדנַאנופ ןענעק טינ ןעמ

 -עג'- ,ןענלעג'- ,ןַײא ַײל .ורט -- ןעײלנַײא
 רעדָא לָאצ א ןוֿפ ןגרָאּב .ןעַײלֿפױנצ ?טַײל

 ןוא דנַײרֿפ ןוֿפ ךעלרעַײרד וצ יא .לָאמ ךס ַא -

 .טלעג הריד ןלָאצַאּב וצ גונעג ןגירקנַײרַא

 ,טנעיילעג-- ,,ןַײא ןעייל .חרט -- ןענעיײלנַײא
 -סיוא ךיז ַײּברעד ןוא טַײצ ערעגנעל א ןענעייל

 ןא 'א .ןענעייל רעכיג ,ןייטשרַאפ) ןענרעל

 עמ זיּב היעשי לטיּפַאק א יא ,טסקעט ןטלַא

 --ךיז טימ ךיוא קיניײװסיױא ףיוא םיא ןעק

 -רַאפ ןוא ךיז יא .ןענעייל ןיא ןָאטנַײרַא ךיז

 הרֿבה יד זַא; .םורַא ךיז טוט סע סָאװ ןסעג

 ןּבָאה ,ןעגנוזָאל יד ןיא טנעיײלעגנַײא ךיז ןּבָאה

 .יא ,"םעד ןופ ןכַאל ןייא ןיא ןטלַאהעג , . . ייז -

 וװעיק ,עקינוז יד ,יקסװָאקושט .ק ,זּביא סינּפיק -

,1924 

 ,טעּפילעג- ,ןַײא עּפ- .װרט -- ןעפיילנַײא
 ַאנ ַא ןצעמע 'א .2ּב צעּפס ,ןעּפַאילנַײא ווזד

 ... ךיז ןרַאנ ייז, .ןַײרַא ּפָאק ןיא טייקשיר
 -ָאק ּפָאק ןיא טעּפײלעגנַײא ךיז ייז ןּבָאה סָאװ

 ידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"רעטסַײמצילָאּפ ,ןקַאז
 ,1886 סעדַא ,ןיקאזָאק עש

 זיילעג'-- ,ןילא עוװעצ- ,וורט -- ןעוװעציילנַײא
 ןָאטנָא .סעצייל ןיא ןעמעננַײרא .1 .טעװעצ
 -נַײא ,2 .,דרעפ א יא .סעצייל יד דרעֿפ ןֿפױא
 .ץעגייש א יא .ןעמיוצ

 ,טרעדנילעג- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעדנילנַײא
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 ,קיטייוװו םעד יא .רעדלימ ,רעגנירג לסיּב א ןכַאמ

 | | ,גנוד

 ףיוא רָאנ זיא סָאװ .ידַא -- קי(דעי)נילנייא
 טיצ סָאװ .גנוטכיר רעדָא עיניל ןייא (טיול)

 "עג רעדעי לַײװ, .דָארג .עיניל ןייא טיול ךיז

 -רעדיַײּב-טרַאה ,ךאפנייא םצע ןַײז ןיא זיא קנַאד |

 ןֿפוא ןסעצרּפ1. .וו רָאק ,יקידנעינילנייא ,קידרע

 ,"קינילנייא ןוא טָאלג טינ . . ,זיא ןלייצרעד

 ,טייקיה .אאשווו לּבִי ,מי

 .טרינילעג-- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןרינילניײא
 'א .סעיניל ןענעכייצנַײא .ןעוועיניל-- 9
 ,הנ/ ,װירּב א ןּבַײרש וצ ריּפַאּפ ןגיוּב א

 .ןרעּפשולנַײא +- -- ןרעּפסילנַײא

 ,ּפיל ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קיֿפילניײא
 ,לטעלּב סיורג ןייא טימ ןעמולּב עיא

 .ןרעווילנַײא +- -- ןרעֿפילנַײא

 -- װטוא .טּבעלעג-- ,ןַײא בעל -- ןּבעלנַײא

 עכיוה יד ןיא זיּב יא ,ןּבעלנַײרַא .גנַאל ןּבעל

 .טלעג ןרטּפ ,ןרעצרַאפ -- װרט רעקיצכא

 יייא םעד 'א .טנידרַאפ עמ לפיוו רעמ ןּבעגסיױא

 ,השורי סעּבָאּב רעד יא .ןגעמרַאֿפ םענעג

 ינײא .1 .חֿפד +- .װטוא -- ךיז ןּבעלנַײא
 ,ךיז ןשימיײהנַײא ,ךיז (ןעניואוועגוצ) ןעניואוועג

 ,הֿביֿבס רעַײנ ַא ןיא 'א ךיז .ךיז ןריזיטַאמילקַא

 טעװ ריא ןוא דניק א רָאג ךָאנ זיא הלּכ יד;

 -עװש אייװצ ,ןוחא .מ ,"יא טוג ץנַאג ה"יא ךיז

 ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא, .ס"רּת ענליוו ,רעג

 -עגנַיײא יוזא רעטרעװ עשיאערּבעה יד ךיז ןּבָאה

 ערעדנא ןוא עשיסור ,עשטַײד יד טימ טּבעל

 ,"ךַארּפש רעד ןיא ןַײרַא ןעמוק עכלעוו רעטרעוו

 .1931 סאנואק ,רעדניק סנָאזכורָאּב ,םָאהרונ .א

 ךןּבעל ןזמערֿפ רָאג ַא ןיא טּבעלעגנַײא ךיז,-
 ןקיטסַײגלערוטלוק ןדמערֿפ א ןיא ,רעגייטש

 .20 וו 1967 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד ,יטַאמילק

 ןרעװ .ןטקילפנַאק ןַא ןעמַאזוצ ןּבעל .2
 ךיז יא ןענעק .םירֿבח עַײנ טימ ךיז יא .דנַײרֿפ

 טימ ץַאק ַא יװ ךיז 'א .ליװ עמ ןעמעװ טימ

 וליפַא ןַײא טינ לָאמַא ךיז ןּבעל סע, .זיומ ַא

 רָאי עטשרע סָאד;, ."רעדורּב א טימ רעדורּב א-

 טּבעל ךָאנרעד ,ךיז ןעמ טגירק הנותח רעד ךָאנ

 רעכלעוו ןיא . . . עמעכס א ןיא,, ."ןַיײא ךיז ןעמ

 יװ ץַײנ ןוא עטלַא יד יא ןענַאק ךיז ןלָאז סע
 .נטוג ,"סנס

 טעווס) טינ טניול'ס זַא ךיז ַײּב ןלעוּפ .3
 ןוֿפ ןרינגיזער :ןלעטשנגעק ךיז (ןֿפלעה טינ

 -מוא ןטימ ,תורצ יד טימ ךיז יא .דנַאטשרעדיװ

 -יטנַא ןשילױּפ ןרַאפ טינ ךיז טקערש רע, .קילג

 טימ טּבעלעגנַײא ךיז טָאה רע . . . םזיטימעס

 יו ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"םיא

 ןרעװ .ךיז ןליפנַײרַא .ךיז ןּבעלנַײרַא .4
 (טימ) ןיא ךיז יא .ןעגנורדעגכרוד ,ןעמונעגכרוד

 ךיז יא .עסעיּפ א ןופ (דלעה םעד) טלַאטשעג ַא

 : ,קילגמוא סמענעי טימ

 רע, .טַײצ ערעגנעל א ןריטסיסקע ,ןּבעל .2
 טייהרעגנוי זיא רֶע .קיצנַײנ רעּביא ןיוש זיא

 ךיז טָאה רע --- טעז ריא רעּבָא ,שולח א ןעװעג

 ןיא סַײנ סָאד זא ךַאנרעד טשרעע ."טּבעלעגנַײא

 ןוא טּבעלעגנַײא ךיז טָאה סע ,ןרָאװעג דלֹונ

 ןענרעלנַײא

 ןיא סָאװ ןצונ ןסיורג םעד סױרַא . . .טזַײװ
 .תועסמ ,סוממ ,"טגיל םיא

 | ,שינעע- .ץכע-

 -עלי- ,ןַײא רימ- .ורט -- ןלימיטיגעלנַײא
 ,2272 ,+- ןרימיטיגעלסיוא וזד  ,טרימיטיג

 | .גנ- .ךיז טימ טֿפָא

 .טריגעל'- ,ןַײא ריג- .װחרט -- ןריגעלניײא
 ךיז ןרָאּפ סָאװ ,ןלַאטעמ ןגעװ) ןצלעמשנַײא

 טימ דלָאג 'א .גנוצלעמש ןייא ןיא ףיונוצ |

 | : ,רעּפוק
 ,טרעגעלעגי- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעג'עלנַײא

 יעֹּב לָאז סע ידּכ) טַײצ ערעגנעל ַא ןגיל ןזָאל

 -נַא ןַא טימ רעדָא ןרעװ רערעַײט ,ןרעװ רעס |
 ןֿפױא יורטש ןיא לּפערעטניװ יד יא .(ליצ רעד
 "גור ...ןַײא טרעגעל רעטָאֿפ ןַײז , .םעדיוב
 ירֲעמַא ,תוילגרמ .א .י ,"סענרַאּב רעגעל עקיד
 ךיז 'א -- ךיז טימ .25101960 ,רענַאק
 טכַאנ רעד רַאֿפ , .קָאּב רעטלַא ןַא ןּבַײלּב ןוא
 ,"טרעגעלעגנַײא ךיז םיא רעטנוא ייה סָאד טָאה
 .גנ/ 1931.  וָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרָא .ה

 ,טרעדעלעג"- ,ןַײא רע .ורט--ןרעדעלג' יא
 -גַײא (יירעדניּבנַײא) .ןריר(ע)דעל:- :ךיוא
 'א .'א ןעמ ףראד רֿפס אזא .רעדעל ןיא ןדניּב
 ַײּב ךיא  .תונּתמ רַאֿפ רעכיב רָאּפ א רָאנ
 .עפאנאק א ,לעטָאפ א יא :ַלרעריצעּפַאט

 -עגי- ןַײא עיָאה  .ורט -- ןשיַָאהעלנ'ַײא

 ןוֿפ ןושל ןיא .:2104: תס:סזעא .טעיַָאהעל
 .םעװקַאּב ןכַאמ .ןקיאורנַײא .גמ ,ןדִיי-ספרָאד

 ."א סע ףרַאד עמ .טנייוו ןוא סַאנ זיא דניק'ס,

 ךיז ןַײא ךיז זעל .װטוא -- ךיז ןזעלנַײא
 עמ ןעװא .ךיז ןענעיילנַײא וזד .,ןזעלעג = |

 ןופ .ןזעל ןעמ ףרַאד ,ירֿבע סיוא ךיז טנרעל

 עמ ןוא ךעלכיּב עגנירג ןעמ טזעל גנַאֿפנָא |
 ןעגָאּבנעלענעצַאק הירוא ,"ןַײא ךיז טזעל
 ,1904 ענליוו ,עּביל ןוא טֿפַארק

 .טלכעלעג'- ,ןַײא לב- .ורט -- ןעלכעלנַײא
 "נַײרַא ןוא ךעלּב 'א .סעּפע ןיא ךעלכעל ןכַאמ

 .קיסַאּפ ַא יא .ריּפַאּפ יא ,ןטפיטש עסיורג ןּפַאלק

 ,רעכעל ןכַאמ -- ןרעכעל -- :ךיוא

 - =+.  ןעלילנַײא וזד -- ןעלעלנַײא
 -מעלעג'- ,ןַײא לפ- .װרט -- ןעלּפמעלנַײא

 -ּפמעל ןפױרשנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .לָאענ .טלּפ
 יד ןיא ךעלּפמעל עקיטַאװ-טרעדנוה 'א .ךעל

 ,ןלעטשעג עקידייל ללרד |

 ,טקנעלעג = ,ןַײא קנעל .ורט -- ןעקנעלנַײא
 -עג ןיא קיטכיר קירוצ ןלעטשנַײרַא ,ןכַײלגנַײא |
 טכַאמ רשפא, .ןעקנעלסיוא ןוֿפ ךוּפיה .קנעל

 טקנעדעג ןוא לצנעט א טציא לדיימ רעטנומ א

 לסיפ עמורק'ס טלמונַא ּבָאה'כ :ןטוג םוצ ךימ

 - .ץרעקולש רעד' ,לוא ,"טקנעלעגנַײא
 -נילא .טקעלעג'- ,ןַײא קעל .ורט--- ןקעלנַײא

 "רַאֿפ ןרַאֿפ טרעװנָאק א יא .גנוצ רעד טימ ןצענ

 --ךיז טימ .טנוה ַא יװ ,דנואוו א יא .ןּפעלק

 /  .קינלַאשטַאנ םוצ ךיז יא .ןענעֿפנחנַײא

 ,טנרעלעג- ,ןַײא ןרעל .ורט -- ןע|נרעלנַײא
 .סע ןעק עמ זיּב ,הדמתה טימ ןרידוטשנַײא .1

 טרָאװ שידִיי ַײנ א 'א םַײּב .ארמג טַאלּב א יא

 "רַא ןטמיטשאּב ןַײז ןענרעלסיוא קיטַײצכַײלג



 .ןשעלנַײא

 עקירָאיסקעז ןענרעל ןָא טּבייה עמ ןעװ, .לקיט

 ןעמענ ןעמ ןעק ,ןענעייל וצ טסנוק יד רעדניק

 .1 ,אוא פשִיי ,מי ,ײיֿפ א זיא סָאד זַא יא ןוא ף ַא

 למיה ןיא ןציז ןיילַא טָאג טעװ אובל דיתעל,

 אילמּפ רעד טימ ןוא םיקידצ יד טימ יא ןוא |

 יַאלָאעדיא ,רעניּפיל .א ,"הרוּת עַײנ א הלעמ לש

 .... עיִג

 ןענעגיײארַאֿפ ,ןעװערּבוזנַײא ,ןרזחנַײא .2
 -נסיוא ףיוא דיל א יא .ןֿפוא ןשינַאכעמ ַא ףיוא |

 םַײּבע .תולימה:שוריּפ םעד ןסיוװ טינ ןוא קיניײװ

 "עג ךיא ןיּב ןעלָאר ידו םידימלּת יד טימ יא

 .י .דַו ןעדַאֿפדלָאג .א ,"רעקַאנק רעצנַאג רעד ןעוו

 ןיוו ,ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז

1, | 

 -ריטַאנ א טרעװ סָאד זיּב ,תודימ ןענרעל .9

 ןיא דניק סָאד, .טַאטש 'א .ךיז ןריפפיוא ךעל

 טנרעלעגנַײא ןוא ןעװעג טעװעדָאהעגרעטנוא

 יד לַײװ ..,, .וש סֿפלַא הׂשעמ ,"טייקלדייא

 ןוא טנרעלעגנַײא טינ ריא רַאװ עריא טייקשידַיי

 ,לעקניפ עזר ,זמא ,"טכאמעג קידנַאטשרַאֿפ

 ,ד"לרּת ענליוו

 ךיז ףרַאד דֵיי רעשיווטיל רעד, -- ךיז טימ

 --- יו טַײּברעּביא ןקיגנַאלק ןופ ןלַאֿפ עלַא יד יא

 ןַײז ןופ טייהרעטיירג טינ יז טָאז רע סָאװ ,יי
 רעד ;למייּב ,רעמייּב --- םיוּב . . . ךַארּפשרעטומ

 סיירג יד . . . סיורג . . . עלעגייפ סָאד . . . לגיוֿפ

 יא| פשִיי ,מי ,"װזַאא

 ןא- רע/ .שינע/ .ץכע-ה .גנוז
 ,טסעמרַאפ-טרַאּפס א רַאֿפ ,קיטסאנמיג ַײּב יא

 .יירע-

 ןשָאלעג-- ,ןַײא שעל .ורט -- ןשעלנַײא
 ןרעהֿפױא לָאז סע ןכַאמ .1 .(טשעלעג'-)
 יד ,דמַאז טימ 'א .רעסַאװ טימ 'א .ןענערּב

 סָאד, .רעַײפ סָאד 'א ןעמוק סעקינרַאשזַאּפ

 ,טייקלענש ַאזַא טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה זָארג

 ,"א טנַאקעג טירט יד טימ םיוק ּבָאה ךיא זַא

 ןיא ןפרַאװ ךיז ןגעלפ סעקשַארומ ןקלוּפ, .קי

 ענליוו ,ןּבעל רעיהט ןוֿפ רעדליּב ,ייא ןוא םַאלֿפ
 ןליטשנַײא -- ןצרַאה ןיא רעַײֿפ סָאד 'א* ,8

 ,טפַאשּביל א ,הוואּת ַא

 ,טשרָאד םעד יא .שינענערּב ַא ןליטשנַײא .2

 -ןצנַײא טימַאּב ךיז ןּבָאה . . . םיריוטקַאד יד;

 יוילס .ש .ח ,"טֿפיג םעד ןופ רעַײּפ סָאד ןשעל

 .ג"נרת עשראװ ,קינדנו"ענ רעד ,דדונה ,ןיק

 ,קיטנַאק רעקיניײװ ןכַאמ (קעלפ א ןגעוו) .9
 'א .ןיזנעּב טימ לדיילק עטצירּפשַאּב סָאד 'א

 .ריּפַאּפ ןֿפױא עדנַאּב-טניט יד

 .לרעגירק א ,תקולחמ ַא ןלעטשּפָא 4
 סָאװ גירק ןדעי ןשעלוצנַײא ךיוא טגעלפ .. .,

 ,טסינַאיּפעטרַאֿפ רעד ,דמא ,"ןרעװ טרָאד טגעלֿפ

 -נַײא -- הפירׂש יד יז ַײּב 'א* .1878 ענליוו

 .תיּב םולש ןלעטש

 םעד יא .קיאילרש רעקינייװ ןכַאמ ,ןֿפמעד ,9 = -
 רעד ןוֿפ לייט ןטסלטימ םעד יא .רילָאק ןטיור

 יד .ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ ךיוא .ערוטרעווּוא

 .רע- יא ךיז טעװ הקולחמ

 -טַאלנַײא +- ןןענעכקַאל . . .} -- ןענחקלנַײא
 ' .ןענעכ
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 ַאגַאמ- ,ןַײא רינ- .וורט -- ןריניזַאגַאמנַײא
 -הרוחס ,ןיזַאגַאמ ןיא ןּבעגנַײרַא .קבא .טריניז

 ,גנו- + .תורוחס יא .רעגַאל

 ןיא טימ זיא סָאװ .ידַא -- קידננַאמניײא
 | | ,םייח-ילעּב עיא .ןגָאמ

 -גַאמ'- ,ןַײא ריז- .ורט -- ןריזיטעגננַאמנַײא
 ןכַאמ ןקידנערַאֿפ רעדָא ןבײהנָא ,1 .טריזיטענ |

 ןטלַאה .2 .ןזַײא לקיטש ַא יא ,קיאעֿפ-טענגַאמ
 .ןריסערעטניארַאֿפ .ןע;צוצ יװ יוזַא ,טנַאּפשעג
 םעד טריזיטענגַאמנַײא טָאה טַאּבָארקַא רעד.
 ,עדער רעקידרעַײפ א טימ םלוע םעד יא ."םלוע

 טימ ,ןגיוא יד טימ ןצעמע יא ,ןֿפושיּכנַײא .9
 ,םנ// .תודימ עטוג יד

 .טרעגָאמעג'- ,ןַײא רע- .וורט -- ןרעגַאמניײא
 ,רעגָאמ ןכַאמ ,עא ור ,ןסע גונעג ןּבעג טינ .1
 ןוא טיורּב ענסיּפ ףיוא ןצעמע ןעװעדָאה .רַאד
 .ןרַאדנַײא .ןענעקירטנַײא ,2 .,םיא 'א ,רעסַאװ

 יד ,הסנרּפ יד .ןרָאװעג טרעגָאמעגנַײא זיא רע |
 ,ךיז טימ .ןרָאװעג טרעגָאמעגנַײא זיא הסנכה
 ,גנו-

 -עג'- ,ןַײא עג- .ורט -- ןענ(ש)ודַאמנַײא
 יד 'א .ןקיצומשנַײא ,ןרימשנַײא .טעג(שוזדאמ
 ,ןריּפַאּפ ,רעדיילק

 ןּבָאה יז, .ןרעױמנַײא +- -- ןרעװָאמנַײא
 רוזחמ ,"...טרעװָאמעגנַײא רעדניק עשידִיי

 ...טָאה; .א/זע ,1822 עטיװַאלס ,םילגר שלש

 -יוא ןיא לסעפ ענעכעלּב סָאד טרעװָאמעגנַײא

 ,8 אפ ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס ,יקצינּבוג .א י"ןװ

 -אמעגי- ,ןַײא עשז .ורט -- ןעשזַאמנַײא

 םינּפ סָאד יא .ןעקשטַאּפנַײא .ןרימשנַײא ,טעשז
 .גיֿפ ,יעקדַארטעט' יד ,טפעה יד יא .עשזַאס טימ
 ,שינע .ךיז טימ .ןעמַאנ סנצעמע יא

 (טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .1 .ידא -- קיװיטַאמנייא
 סָאװ .2 .רעדליּב עיא .רעדיל עיא ,וװיטָאמ ןייא
 ,הנעט עיא .זַײװַאּב ,היַאר ןייא טָאה

 -אמעגי- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטַאמנַײא
 ןּבַײלּב לָאז עמ םעד וצ ןריֿפרעד .1 .טרעט
 ,טעּברַא רערעװש טימ ןצעמע יא .תוחוּכ ןָא
 ןיא ןּבילקעגנָא ךיז ןּבָאה ןטֿפיג-רעטַאמנַײא יד,

 ,ןישַאמ :שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"טולּב רעזדנוא

 וצ טייקיאעפ יד ןכַאװשּפָא ,2 .1927 ווענק
 םעד יא .ןעמענוצֿפױא םישוח יד רעדָא ןעמענַאּב -

 -רענ .9 .ןענעייל ליֿפ וצ טימ ןגיוא יד יא .ּפָאק

 ןרעו, .תוישקיץָאלק טימ ןצעמע 'א .ןכַאמ זעוו
 עגנַאל ענַײז טימ ןשטנעמ א 'א טנעקעג טָאה

 ,גח ,"ןטייװצ לקסיּב טרָאװ ןייא ןופ תוקספה

 ילּפנַײא .ןעשטומנַײא .4 .12 או 1965 ,זמט
 -סיוא טימ עטריטסערַא יד יא .דרעֿפ יד יא .ןקינ
 .טכַאנ ןטימ ןיא ייז ןגערפ

 -עגנַײא ךיז ןּבָאה עטיױט יד, -- ךיז טימ
 תנו- .1912 יײנ ,ו טישז ,"ןטרַאװ וצ טרעטַאמ

 :ךײרֿפטעּברא יד ּפָא ןטייט סָאװ תוּביס, ---
 טעּברא רעטנדרָאעגנַײא טכעלש א  ,וא ..}
 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"...ץַאלּפ

 | . ,שינ-

 -ָאמעגי- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטַאמנַײא
 -כרוד .ןצעננַײא .לס .ןעצָאמ -- :99 .טעשט |

 ןכַאמנַײא

 ַא 'א .טערג יִד 'א .טייקיסילפ א טימ ןעמענ

 .ןגער ןיא ךיז יא -- ךיז טימ .םָאװש

 ,ןַײא עװעיל .ורט -- ןעווע(י)לכַאמנַײא
 ןטרָאד ןוא קוא ,ליוּפ ןופ} .טעװע(יולכַאמעגי-

 ,טלעג ןלייצ םַײּב ןרַאנּפָא ן'רעכַאמי ןוֿפ -

 -ייִל ןלייא רָאּפ א יא .ןגעװו רעדָא ןטסעמ םַײּב

 ,לּבור עכעלטע יא .טנוו

 ,טכַאמעגי- ,ןַײא ךַאמ .ורט -- ןפַאמנַײא
 .לדָאנ ןיא םעדָאֿפ ַא יא .ןענצנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .1
 ,ךיש יד ןיא ךעלדנעּב יד יא .עװטַארד יד יא

 -נַײרַא ,ןעײננַײרַא ,2 .(+-) עװָאנסָא יד יא
 טָארד יא .עא סענעשעק יד ,לּברַא יד יא ,ןטכעלפ

 ,ךעלּברעק ענעטכָאלפעג ןיא

 ןיא תיציצ 'א .תיציצ ןטכעלפנַײא צעּפס ,9
 ַײברעד ןכַאמ ןוא תופנּכ עּברַא ןיא ןוא תילט

 רע ןעװא .תוכירּכ ןוא ךעלּפינק עקיטיינ יד -
 ,ונייחהש רע טכַאמ ,תילט א טֿפױקעג ךיז טָאה

 ןעװ, .ב/דמ ,אח ,"תיציצ ןַײא טכַאמ רע ןעװ !
 ןייג וצ רוסָא זיא ,ןרָאװעג לוסּפ זיא יציצ ןייא
 'א ףֹּכיּת זומ רע רָאנ ,תוֿפנּכ-עּברַא םעד ןיא
 ןעק רע .1860 עשרַאװ ,םדַא ךרד ,"ערעדנא ןַא
 'א ןוא ןיליֿפּת עדייּב וצ רשק ַא ןכַאמ ךיוא
 ,"לודג'תילט ַא ןוא ןטק-תילט ַא ןיא תיציצ
 ןיֿבמ אזא זיא רע :89 .20 ןאנ ,1885 ,לָאֿפוי

 (עא ןזח ,דיגמ ןֿפױא) תורוחס ערעַײט ףיוא
 ,תיציצ 'א ףיוא ענעדִיי א יו

 עא ןטענקנַײרַא ,ןטישנַײרַא ,ןסיגנַײרַא .4
 יא .ּפוז ןיא ךעלפירט יא .זַײּפש ןטיירג םִַײּב

 ןיא רעטעלּברעּברַאל 'א .גייט ןיא סעקנישזָאר
 -עגנַײא ןכַאמ = עא סענילַאמ ,ןשרַאק יא .ּפָאט |

 .עא סענילַאמ ,ןשרַאק ןוֿפ סטכַאמ

 סעּפע ןּבעגנַײרַא טעּברַא ןימ רעדעי ַײּב .9
 ןּבעװ םַײּב םעדעפ עקיּברַאֿפ יא .סעּפע ןיא

 ,ענּפַאװ ןיא ךלַאק ךָאנ יא

 יד יא .ןעיליּפשרַאֿפ .ןדניּבנַײא ,ןקַאּפנַײא 0
 .ךעלּפענק יד יא .הרוחס קעפ

 .ןרינירַאמנַײא ,ןרעַײזנַײא ,ןלעטשנַײא .4
 .סעקרעגוא 'א .עא ןצריוװעג טימ ןעװַארּפרַאפ
 ןיא זומיצ ןמ ןעװ ןכַײלג שאד, .טיורק יא

 ירּפ ארוּב רּבירד ןמ טכַאמ ,תוקרי רדא טכַאמ
 ןשנעמ ןייא ןמענ איז; .ב/ונ ,והׂש ,"המדאה |

 ןצלַאז 'נוא םיא ןטכעש 'נוא זיא רוכּב ןייא רעד

 ,"....(םימׂשּב) ןיא ןַײא םיא ןכַאמ ינוא ןַײא םיא

 זיִּב קיטַײרפ ןוֿפ טָאהס רעװ, .אריו ,רוצ

 טשינ ןיוש ייז ןענעז ,ןטלַאהַאּב שיפ יד םירוּפ

 ןיא 'א טזומעג ייז טָאה עמ ןוא ןזעװעג שירֿפ

 טסנעק* .װ םילכאמ עשידיי ,עי ,"ףןרעיוז

 ךיז ןטלַאה = ןרעיוז ןיא יא (ריד) סע (טסגעמ)

 הנּתמ) האיצמ רערעַײט רעד טימ ,םעד טימ

 ,טינ סע ףרַאד ךיא ,(עא

 לָאז סע םערַאװ ןטלַאה ןוא ןטענקסיוא .8
 ,גייט ,טיורּב יא .ןענישטשַאר(נַײא) .ןריוי ןעמענ

 טשואויג טינ (םידוהי) איד ןּבאה וזַאע .הלח

 ,ןרעװ טזילרא ןרעװ טכאנ יגיּבלעז איד איז שאד

 ׂשניגרָאמ שד טאהג טכַאמיג ןַײא גייט ןּבאה

 טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,יןקַאּב וצ אירפ

 -נייא ןַײז רהזנ רעכעלטיא לָאז, .א/המק ,ח"קּת

 רועיש סָאד זיא קפס ןייק סָאװ ןגייט| ןכַאמוצ |

 יד ןכַאמ ןוא הלח ןעמענ וצ ידּכ| זיא הלח

 .א"עקּת ענליװ ,םייח חרוא ךורע ןחלש ,"ןהכרּב



 לָאמנ'ייא

 .סעּפע ןיא ןַײז לָאז סעּפע זַא ןכַאמ .9
 ןיא דמעה סָאד 'א .ןרעשַאקנַײרַא .ןכַאמנַײרַא

 -נוא עקרַאנירַאמ ןוֿפ רענלָאק םעד יא .ןזיוה יד

 ,לטנַאמ ןרעט

 ,ןטכירנַײא .ןרימשנַײא - .ןקיצומשנַײא .0
 טינ* .רעדיילק יד ,טנעה יד 'א .ןעקשטַאּפרַאֿפ

 ךיז ןלעװ טינ .לוטיּב טימ = טנעה יד יא ןלעו

 סע לַײװ ,סעּפע רעדַא ןצעמע טימ ןעמענרַאפ

 אזַא טימ טנעה יד יא ןלעװ טינ .רעדיוורעד זיא

 -סיוא םיא טלָאװ ךיא , .לטפעשעג שירעלדניװש

 יד 'א טלָאװעג טינ רעּבָא ךיא ּבָאה ,טשטַאּפעג

 ,"הרוצ רעסואימ ןַײז ןיא טנעה

 ּפָא .ןובשח א ןעײרדרַאֿפ .ןעלדניװשּפָא 1

 תופּתוש ןכַאמ .ןגעוו ,ןטסעמ ,ןלייצ םַַײּב ןרַאנ
 .תונוּבשח יד ןיאא םיא 'א ןוא ןצעמע טימ

 א 'א .ןוּבשח א יא .ןוּבשח ם ַײּב ןצעמע יא

 םישדח ַײרד רַאפ ןעמוק ,טלעג-הריד שדוח

 -ןֿבּת קעז ןגעװּפָא .ייווצ רַאֿפ רָאנ ןלָאצַאּב ןוא

 ןיילק א ןיא ןצעמע 'א* .דוּפ עכעלטע 'א ןוא הא

 זיּב ּפָאק ןוֿפ יא* .ןרַאנּפָא קיצנוק םיא == לּפעט

 .ץלַא ןעמענוצ .ןרַאנּפָא ןצנַאגניא = סיפ יד
 י!ןַײא טינ (ךימ) רימ ךאמ ,תורקש ןָא רָאנ;

 -עצ ןַײז ןנַײװ {ץירּפ םעד} םיא ַײדָאּב, .לװֿפ

 ןיא לּברעק ַא יא םיא רעּבָא ,עטַאּפַאק ענעסיר

 .ג"מרּת סעדַא ,חול-טלעװ ,ליי ,"עטַאר רעד

 ןיילק ַא ןיא ןַײא ךיז ךַאמ" -- ךיז טימ
 ךַאמ* .ּפָאק םעד ןײלַא ךיז יירדרַאֿפ = לּפעט

 וט = ןרעיוז ןיא ןוא ןסיז ןיא ןַײא (ךיד) ךיז

 ;תוצע ןייק טינ גערֿפ רעּבָא ,טסליװ וד סָאװ

 "נַײרַא ,ךיז ןכַאמוצ :ךיא .ךַאמעג ךימ זָאל

 ךיז 'א .תיּבה לעב םוצ ךיז 'א .ךיז ןענעפנח

 .שינע-ה ,גנוי .רעטכָאט סריֿבג םוצ
 | ,רעד

 ,טריטנעצקַא טלֹוּב ףַארט רעטשרעז---לַאמנ ייא
 ;טֿפָא ןדערסיורא םַײּב ,טנעצקא ןָא רעטייווצ

 ףיוא טזַײװ ,לָאמַא וזד ,1 .דַא ןילָאמיייא;
 עג א ןָא ,ןעגנאגרַאפ ןיוש זיא סָאװ טַײצ ַא

 ןַא ןָא ןוא ןעשעג זיא סע ןעװ זַײװנָא ןעיונ

 טכַאמ 'א .טרעיודעג טָאה סע גנַאל יװ נַײװנָא

 . ..+ םיא ךיז טליװרַאפ יא . . . .רימ וצ רע

 ,"...צנעדִיי א טימ דיי ַא טּבעלעג טָאה יא,

 יד וצ טגָאזעג רעטסטלע רעד טָאה יא, .מֿפ
 יֿפיוא זַא ןפָארטעג ךיז טָאה יא, .מֿפ ,"רעדירּב

 םלוע רעקסּפולג רעד טָאה ןגרָאמירֿפ קידנעייטש

 ,סוממ ,"ןענופעג טינ ןמיס ןייק ךַײט ןופ

 -עגנָא זדנוא ןעמ טָאה טכַאנַײּב יא, .ֿפשטניװ

 ...רע וזיא 'א;ק .קי ,"ןדָאל יד ןיא טּפאלק

 םיא טָאה ןוא ...וצ ןעגנאגעגרעטנוא ליטש

 ןוז יד ןעװ ,יא ןוא, .גנַאגּפָא ,גרעּב ,ײטגָאזעג

 רַאֿפ טנַײשעג ךיוא יז טָאה טנַײשעגֿפױא טָאה

 יגנוי רעמערָא רעד' ,ו סַײװ ,"ןגיוא סלמהרֿבַא

 ּפמָאל א טימ . . . ןלַאֿפעגרעטנורַא יא ןיּב ךיא,

 ,{ רעדיל ,הלמ ,"טנעה יד ןיא

 רעטמיטשַאּבמוא ןַא ןצנַאגניא ףיוא טזַײװ .2

 רַאֿפ 'א .(דיתע ןוא הװה עגונּב ךיוא) טַײצ

 ךָאנ לעװ'כ, .עא ןזַײװ(נָא) ,ןגָאז(נָא) לָאמעלַא
 ןונ ליװ ךיא, ."לארׂשייץרא ןיא ןצעזַאּב ךיז יא

 ,"ןהיצ םייה ןייא ןגיילסיוא כרַא) לאמ ןייא

 ,"ריי ַא (לַאמעלַא) קידנעטש -- דַיי א יא; .ּבמ
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 -- (אא ךרַאּפ א) ריֿבג א 'א :ךיוא ױזַא .וש

 "א ,ענעזעוועגייא ....ריבג ַא קידנעטש

 ,גנונַײשרעד עקידנרעוו

 .(לֿבוי) הטימש א ןיא יא ,ןטלעז װזד 9
 טפערט 'א .לֿבוי ַא ןיא 'א רימ וצ טמוק רע

 ךיז טפערט לָאמ ןייא| . . . ןטלעז = סנױזַא ךיז

 ןַײז טינ ןעק סע ,לָאמ ןייא זיולּב = סנױזַא

 .װחש ,"לָאמניק זיא 'א, ,ןלָאמ טייווצ ןייק
 טוג זיא רע, .לָאמ ךס ַא ,טֿפָא = יא ט(שוינ

 ןַײז ןופ עטכישעג רעד טימ טנאקַאּב ןעװעג

 טאהעג ּביל רע טָאה . ..'א טשינ ןוא קלָאֿפ

 .טסינָאלָאק רעשידיי ,פס ,"...ןלייצרעד וצ

 ןַײמ טניװלבריװ רעטכַאװעגפיוא טָאה יא טינ;

 ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"טלצנורעג ץנַאלגרעסַאװ

 .טפַאשּביל ןופ ןעהעש

 ןייק .טייקנטלעז א ,םַאנסיוא ןַא :טַײּברַאֿפ .4
 'צעפס ,ריא טֿפָא .ָאטינ זיא םעד וצ סכַײלג

 א 'א ןוש .ןיוש טימ טמוק סע ןעװ

 !שטנעמ א 'א (ןיוש) !הטוש א יא (ןיוש) !המכח

 -געמ} !טישכּת רעתמא רעד !עקצַאצ ַא יא ןיוש

 (ןיוש) ןלוטיּב טימ יא ,תולעּפתה טימ יא ךעל

 ךיז טדַײנש רע," .הרוחס לקיטש טוג ַא יא

 ןייג ןָא טּביה רע = "טַײל ַא ףיוא יא ןיוש

 ןיק םיא ןופ טעװ'ס ,ןגעװ עטכעלש ףיוא

 ןוֿפ טָאה יז ,ןַאמ א יא ןיוש, .ןרעװ טינ טַײל

 = הרוחס א יא ןיוש* ."רָאי ענעטינשעגּפָא םיא

 ןוא ןאמ םענעּברַאדרַאפ ,ןטכעלש א ןגעװ ךיוא

 -ץוָאלעצ א ןגעװ ךיוא ןוא רעטכעלש א ןגעוװ

 ,"ריּפֲאּפ א יא ןַײז לָאז'ס ריּפַאּפ א, .ױרֿפ רענ

 .עש ,"!הּכוס א יא ןיוש; .יךַײלג ןעמעלַא ,עש

 א 'א .ןוָאװעג היחמ ַא לטעטש םעניא זיאס,

 .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ײרעלָאצ א יא !הנוק

 ךיא רעדָא רעסיורג א ןעועג טלַאװ ךיא זַא;

 טֿפױקעג ךיז ךיא טלָאװ ,רעסייק ַא ןַײז טלָאװ

 .ךעלגנִיי ייוצי ,למ ,"דרעֿפ א ןיוש יא ,דרעֿפ א

 םייח"א ,השמ"א .ןעמענ טימ ךיוא טצינעג

 'א ,עּבילעמורֿפ רעטכָאט ַא יז ןּבָאה, .װזַאא

 -  "!עּביל-עמורפ ַא
 -רעּביא סָאװ ָאטינ :טַײּברַאֿפ .שירָאגעטַאק .9

 !ָאי יא!ןיינ 'א .ןהנעט וצ רעדָא ןגערֿפוצ

 ָאטינ, ."סעּפע םיא וט ןוא --- ןיינ יא טגָאז רע,

 'אק ."ױזַא 'א ןיוש זיא סע .ןדער וצ סָאװ

 ."טינ גערֿפ ןוא וט

 ךעלנייוועג טמוק .לכיתישאר ,סנטשרע ווזד 6

 ,השורי ַא ןגָארקעג טָאה רע; .קעווַא טימ

 םּתס רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,קעװַא 'א זיא סָאד

 'א ריד זיא ,דלָאג טראש עמ, ."לזמ טאהעג

 ןוא טרידוטש ךָאנ רע טָאה ,סנטייווצ .קעװַא

 ,2611965 ,רָאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"טקידנעעג

 ,גנולצולּפ -- טימ ,ףיוא פערפ טימ
 -גיפ ןרָאװעג זיא 'א טימ .טייהרעטכירעגמוא

 'א טימ טָאה'מ , (וזַאא טוג ,קיטכיל) רעטצ

 .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"טיונ יד ןסעגרַאֿפ

 ןייא ךרוד ,יא טימ ןעגנַאגרעד רע זיא רשפא,

 ןזיא| 'א ףיוא, .דיייםיליהּת ,שַא ,"?גנורּפש

 ,"ייה טעסָאקעג-שירפ ןגָאװ א ןסקָאװעגסיױא

 .טסּברַאה ןופ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה

 װצ ןטריטנעצקַא טרָאװ רעדע -- ל'ַאמ ן'ייא
 ףשמּב .לָאמ קיצנייא ןַא ,לָאמ ּבוס + ןייא

 ילַא רעד וצ ןעמוק .טַײצ רעטמיטשַאּב ַא ןוֿפ

 קילָאמניײא

 םוצ ןרָאפ .ךָאװ רעד ןיא ימ יא רעטומ רעט

 ןיא ימ 'א רָאנ ןסע .רָאי א ימ יא רָאנ ןיּבר

 .שדוח ַא 'מ 'א רעטקַאד םוצ ןייג .תעל-תעמ

 ,(לֿבוי א ןיא) הטימש א ןיא י'מ יא רָאנ עקַאט

 םעד ,ןח א לָאמ ןטייווצ םעד ,לכׂש ַא ימ 'א;

 ואוו ןטרָאדא :"ןייצ יד ןיא ןעמ טיג לָאמ ןטירד

 ךיד טעּב עמ ואו ,'מ 'א ייג -- ךיד טעּב עמ

 ןיא 'מ יא שטָאכ, .װש ,ײלָאמניײק ייג --- טשינ

 ,"ךיֿבג ַא ןַײז ןוֿפ םעט םעד ןכוזרַאֿפ ןּבעל
 יניא ןופ --- גָאט ןיא 'מ 'א רָאנ טסע רע; .לװֿפ

 רימ, .לװפ ,"ןפָאלש ךיז ןגייל ןזיּב ירפרעד

 ַפֲא ימ 'א ףיוא רָאנ זַײּפש ןעמונעגטימ ןּבָאה

 סע רע טָאה לָאמ ךס ַא ?וטסגָאז ימ יא, ."ןסע

 ימ 'א טינ זיא טכער םוא רָאי ליֿפ , ."ןָאטעג

 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טכער

 איד להאמ ןייא טלעז רוחּב רעד ןעװ, .6

 1750 מד ,ידיל-םירוחּבי ,ײ. . . ןפאלש רפ לוש

 לָאמ ןעצ יו ןּברַאטש ימ יא רעסעּב, .ןאווו לֹּבִיַו

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"רעגנוה רַאֿפ ןייגסיוא גָאט ןיא

 ןענעגעגַאּב) 'מ 'א טימ ןענעק םיא טסליװ וד;

 .תודוס ,פס ,"ךעלגעממוא זיא סָאד -- ןריז
 'א זיולּב ןּביל ןענעק סָאװ ןשטנעמ עגנויג

 -עגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,יןּבעל רעייז ןיא . . . ימ
 ,סיורא רימ ןוֿפ טַײרש טכַאממוא ןַײמ , .ןשינ

 .לה ,"קיטכעממוא וד ךיוא רעװ 'מ 'א שטָאכ

 עג ןסעקינטַארנדוי ידו ייז ןעמ טָאה לָאמנייא,

 טָאה ןאמ-סע-סע ןַא ואו ,ָאּפַאטסעג ןיא ןפור

 טרעװ י"א ןיא זַא גנוטַײצ א ןופ טנעיילעגרָאפ

 טָאה ךָאנרעד ...הכולמ עשידיי א ןפַאשעג

 יסיורא ןענַײז ייז ןעװ .ןגָאלשעצ ןדִיי יד ןעמ

 :ןֿפורעגנָא ייז ןוֿפ רענייא ךיז טָאה ,ןעמוקעג

 - ,6 אפ ,חלֿפ ,"סָאװרַאֿפ א טימ ימ יא שטָאכ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- לָאמנײא
 רעד .יא רענעטָארעג א .ו 8 1 ןלָאמנַײא ןוֿפ

 ,'א םַײּב טסולרַאפ

 ,עלעּבַאטילֿפּכ .ן' ,רעד -- םניײאילָאמ"ןייא
 ןעלֿפּכ ןקידרדסּכ ןוֿפ ןטאטלוזער יד טזַײװ סָאװ

 רעדָא 10 8 10 זיּב ךעלנייוועג) ןלָאצ ףיוא ןלָאצ

 יייװנסיוא ףיוא יא-מ-א םעד ןענעק ,(12 א 2

 ,קינ

 'א? .לָאמנײא וזד .מטֿפ .װדַא -- טלַאמניײא
 יד ןטלאה טלאמ ןייא; .", . .יווַא ןעוועג זיא

 .ב/דל ,וטל ,=. . . רדנאנַא טימ תוצע םירׂש

 ,ןַײא עװעיל .װרט -- ןעווע(י)לַאמנַײא
 .ןעװעילַאמ ךעלטנירג ,טוג .טעװעי)לַאמעגיר-=

 ,רילָאק ןלעקנוט ַא טַאהעג ןּבַאה טנעװ יד;

 ןעװעלַאמרעּביא םַײּב 'א טוג ייז ןעמ ףרַאד

 ."זָאר ףיוא

 ,טעשעג) זיא סָאװ ,1 .ידַא -- קילַאמנייא
 .שינעעשעג (עקא .לָאמ ןייא רַאנ (רָאפ טמוק

 .עציטש ,עידיסּבוס ע'א .טייקנּביוהרעד עיא

 .ןּביז ,ךיא לַאֹפ לָאמ ןּביז, ,טירטסױרַא רעיא

 ...טַאלּב ַא ,לה ,ייילפ ןיא ןַא ךָאנ ךיא קניז לָאמ

 -רוא יד ,עטצעל יד .טלקנוט סע, .םױּבלּפע

 רימ טֿפױלרַאֿפ יא-קילַאטשירק עיניל עטצעל

 ,לעניגירַא .22 .ןגָאװרעַײֿפ ,צוס ,"לּפַאצ ןיא
 ןוֿפ דליּב ַאל .ךעלנייוועג יװ שרעדנַא זיא סָאװ

 ירַאנגיא רעּבירעד ןוא 'א זיא סָאװ ןּבעל א

 .ּבוטש ןידיתיּב סנטַאט ןַײמ ,שַאּב ,"קיט



 ןריסַאמנַײא 179 ןלָאמנַײא

 -לייה ַא זיא סָאװ רעטקָאד ַאע -- טייקיד "נאמעגי- ,ןַײא לצי .וורט --- ןעלצנַאמנַײא ףיוא טּפַאכ סָאװ טנעמורטסניא ןַא ,'גיוא  ןַא
 ןַא ןופ טייקרעדנוזַאּב יד טליפרעד רעלטסניק

 ,3121964 ,זמט ,טייצ ,ייא ןַײז --- םזינַאגרָא

 ןוֿפ ןעקנופ ,םילשורי טּבעל ןעמעלַא זדנוא ןיא;

 ,ןייטש .ש .א ,"טייקילייה ,!א ,טייקיּבייא ריא

 .34 ןאפ ,קג

 טלָאמעג-- ,ןַײא לָאמ .ורט -- 1 ןלָאמנַײא
 לעמעג ַא ןלָאמנָא ,ןלָאמנַײרַא .(ןלָאמעגי-)
 ןוא ןעקנַאדעג . . . עכיוה ,עֿפיט; .סעּפע ןיא

 ןיא ןרָאװעג טצירקעגנַײא ןענַײז רעטרעוו

 יּפַאּפ עניד יד ןיא ןרָאװעג טלָאמעגנַײא ,ןייטש

 ,ןץכע .גנה .װ רַאק ,"רעטעלב-סור
 ,שינע-

 ,ןלָאמעגי- ,ןַיײא לָאמ .וורט -- 1 ןלָאמנַײא

 -עצ ןקידנערַאֿפ רעדָא ןּבײהנָא .1 .,טלָאמעג =
 ,טיורּב ףיוא לעמ 'יא .ןיד רעייז ףיוא ןּבַײר

 יד סָאװ, .ןלָאמסיוא םַײּב גָאװ ןיא ןרעװנָא ,2

 יז ןלָאמ רעמ ץלַא ,רעטלע ןענַײז רענייטש

 'א ןלָאמעצ .0 ."לעמ ןטנופ עשּפיה ןַײא
 ינַײרַא .4 .עװַאק יא .ןטעלטָאק ףיוא שײלֿפ

 ַא ,עלעּביצ ַא 'א .ןלָאמעצ ןתעּב סעּפע ןָאט
 ,גנ .ךיז טימ .שיילפ ןיא לפָאטרַאק

 ,שינע- .ץכע-

 .עזַארֿפ ודַא -- לָאמעלַא רַאֿפ לָאמניײא
 ,רעכיז ףיוא .קידנעטש ףיוא (ןּבַײלּב לָאז סע)

 ךיז ,ןסילשַצּב יא יפ 'א .ויטיניֿפעד ,קיטליגדנע

 סע לָאז (קע) ףוס ַא ,ַא 'פ יא? .ןענעכערּפָא
 ילַא רֿפ להאמ ןייא רימ טׂשאה אוד, ."ןעמענ

 ,ימלשורי לש הׂשעמ ,"ןיזעװויג שיײֿבמ להאמ

 עג ךיז טָאה לטע-היח ןַײמ, .1711 גרוּבמוה

 ןוא ןיװ ןעַאילעגעשטשרעּביא יא 'פ יא ןעמונ

 'א ךיז ןזומ רימ, .ןּבעל-רעמוז ,עש ,יןילרעּב

 "עג רעקרָאי-וינ ןוֿפי ,ַאּפָא ,"ןסעומשסיוא יא יפ

 -רדח) = ?טיור רעדָא טוט ,'א 'פ 'א* .יָאט

 ןגָאלש ךיז טסליװ ,קיטליגדנע גָאז (ךעלגנוי

 יזַא -- קי ַא 8"  ?רֿבח ןרעװ רעדָא
 -'פ"יא ,עבעלטֿפַאשנסיװ-װיטקעיּבָא ןייק ָאטשינ;

 ,"םינינע עטַאקילעד רעייז ענעי ןיא סָאמ עקיַא

 ,30 אוו 1966 ,זמט ,טייצ

 ,טעמַאמעג - ,ןַײא עמ- .ורט -- ןעמַאמנַײא

 -ַאמ ַא ןופ טֿפַאשּביל טימ ןעמענֿפױא .לָאענ

 ץטרַאדעגסיוא ,אמָא; .ךיז וצ ןעילוטנַײא ,ןעמ

 ךימ עמַאמ ,עטקילייהעג ןרעַײֿפ ךרוד ,אמָא

 ,רעשטַאימוש .א ,"ייג ןוא ייטש ךיא יװ ןַײא

 ,41 ןאפ ,קג

 רָאנ טרעיודעג סָאװ .ידַא -- קיטנעמַאמנייא
 ,עיצַאנָאטניא ע'א .עזוַאּפ עיא ,טנעמָאמ ןייא

 .טלגנַאמעגי-- ,ןַײא לג- .וורט -- ןעלגנַאמנַײא
 יד יא .לגנַאמ א ןיא שעװ טנקירטעג ןסערּפנַײא
 ,רעכעלַײל

 -עג'-- ,ןַײא עװער- .ורט--ןעווערדנַאמנַײא
 ,ןצעמע 'א .ןרעטַאמנַײא .ררװ .טעװערדנַאמ
 .תוחוּכ יד ןופ ןגָאלשסױרַא

 ינָאמ(עג)'-- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטנָאמנַײא

 .ןרילַאטסנַײא .ןלעטשנַײרַא .ןעױּבנַײרַא .טריט

 .ענעטנַא יד 'א .,ןטכיררַאֿפ םַײּב ןלעטשפיוא

 טריטנָאמנַײא זיא טילעטַאס ןקיזָאד םעד ןיא;ק

 ,גָאט ,"סמערוטש ןוא ןענופַײט ,ןענאגַארוא יד
 ,םנ/ .27 וא 8

 ,טעטנַאמעג- ,ןַײא עט- .וורט -- ןעטנַאמנײא

 -נַאמ-- ,ןעשטנַאמ-- ,ןעטנַאמ-- 9
 -נַאמסױא ,ןעשטַאטנַאמסױא + .ןעשטַאט
 סָאװ סעּפע רעדָא טלעג ןגירקנַײרַא .277 ,ןעט

 ןעלטעּב רעדָא לדניװש ךרוד טרעװ א טָאה

 .שינע- .ןשָארג רָאּפ ַא יא

 ,טנָאמעג-- ,ןַײא ןָאמ .ורט -- ןענַאמנַײא

 יא .ןריסַאקנַײא ,טמוק סע סָאװ ןגירקנַײרַא .1
 ךַא זיא שע; .לסקעװ םעד 'א .ֿבוח ןטלַא ןַא

 לח ןא ןענָאמ וצ ןַײא תוֿבוח ינַײז רּתומ

 ..טכַאנרַאֿפ קיטנַאמ עלַא; .ב/דּפ ,וטל ,"דעומה

 טלעג יא לקעז ןרעדעל ןיילק ַא טימ יז טייג

 יָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיױג .י ,"הרוחס רעד רַאֿפ

 ,בוח רענעלַאֿפרַאֿפ ַאק ,1893 ענליװ ,קינטנעצ
 טנָאקעג טינ ןיוש טָאה גנוטלַאװרַאֿפ יד ןכלעוו

 -רַאפמוא סלא ןרעװ טכַארטַאּב ףרַאד . . . יא

 ...ךוּב טנַאה ַא ןרעּפלַאה .ּב ,"קזיה רעכעלדַײמ

 גיֿפ ךיױא .1922 ץנליװ ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא ןוֿפ

 טלָאװ רע זד ןליװ םוא רֿפעשּב רעד, .(33 +-)

 ,"ֿבוח ןַײז ןןהערּפ =} םיא ןופ ןנאמ ןַײא

 .ב/אצק ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 -טימ טימ ןענָאמ ,ןעגנַאלרַאֿפ ,ןרעדָאֿפנַײא .2
 ,ןרעַײטש 'א .ןגירקנַײרַא ןוא טכַאמ ןוֿפ ןעל

 .סנרּפ =} ה"פ רעד, .עא סרדנש-ימ ,סנק

 סנק זאד ןינאמ וצ ןַײא ֿביוחמ זיא ןשדוחה

 הנממ ןילָאז נוא; .קקּת ,"םימי תשלש ךוּת

 ,"ןינהאמוצנַײא ...תועמ תוסנק יכלעז ...ןַײז

 ב"נּת ,'אשידק הרֿבח רעגָארּפ ןופ תונקת'

 ינַײא זומ עקשוּפ יד ,, .{ 0/1סזװ18 607061::1

 ,"ןשטנעמ ייווצ ךרוד שרעדנַא טינ ןרעוו טנָאמעג)

 טרעדנוה ןלייטעצ . . . ליוו ךיא, .ב/דכ ,םיערז

 רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא עמערָא יד רַאפ רעלָאט

 יַאק יּבר ,קרעּב ץ"בי ,ײלּפָאט עכַײר יד ןופ יא
 .ו"נרּת ענליוו ,םלענ רעד ןַאמש

 א ןענַאמֿפױא רעדָא ןגירק .וטוא ךיוא .9
 רעדָא ןלעירעטַאמ א) ןדָאש א רַאפ גנוקיטיגרַאֿפ

 .הלווע ,עדווירק ,עדיּבָא עטלַא ןַא יא .(ןקיטסַײג
 .טע טימ גנוקידיילַאּב רעטלַא רעד רַאֿפ 'א

 = םלועילשיונֹוּבר םַײּב 'א ייג" .שטעּפ עכעל

 וטסנעק רימ ןופ (א :תונעט ףיוא רעפטנע ןא

 ,קידלוש טינ ןיּב ךיא (ּ :ןגירק טינ ךַאז ןייק

 שנוע ןייק טָאה טלעװ רד ףיוא ןיוש ריא ןעװ,

 רינעי ףיוא שכייא ןאק ךיא ....ןמוניג ןַײא
 ,יכאלמ ,מהס ,"ךַײא ןופ ןנאמ ןַײא . . . טלעוו

 םעד ףיוא ןגרָאּב רֿפ ןּבאה ןרעטלע ןַײמ, .6 ,ג
 רפ אוט ךיא נוא ,טלעג שאד ןסינג וצ םלוע

 ,ןויע ,"טלעו רנעי ףיוא ןנאמ וצ ןַײא ןגריּב

 לָאמנייק ןּבָאה ,םיאנק יד ,סעקַאמורֿפ יד. .ב/ח

 'א טעװ ןיילא טָאג זיּב ,ןטרַאװ טלָאװעג טינ

 ןורסח םעד, ,1910 י"נ ,ש רמ ,"סעדווירק ענַײז

 עג טינ טָאה סע רָאנ ,ךיז ןיא ןכוז רע ףרַאד

 ,"א טנַאקעג טינ ךיז ַײּב טָאה לקַײח .ןֿפלָאה
 ןופ -- ךיז טימ ךיוא .סַאלטַא חמצ ,גח

 ,גנואימַאּב ןָא ,הנוּכ ןָא ,ךיז

 .שינעע/ .ץכע-ה  .גנו-

 .ירע- .(עקד
 ,ןיד) רעד

 .ידַא -- קיטסַאמניײא

 .לס .ידַא -- קיטפַאמנייא

 .ידַא -- קיֿפַאמניײא

 ,+- ןעטנַאמנַײא וזז ,טלצ

 -נַאמעג -- ,ןַײא ריק .וזוקַא -- ןריקנַאמנַײא
 לעטשנַא ןכַאמ טעּברַא ןימ רעדעי ַײּב .טריק
 ןעיירדסיורא ךיז תמאּב ןוא) יז טוט עמ זַא

 .טעּברַא גָאט ןּבלַאה א יא .טַײצ יא ,(ריא ןופ

 -(עג)י-- ,ןַײא רישז .וורט---ןרישזַאטַאמניײא
 ןוא (טנעה) טנַאה ַא טימ .1 .טרישזַאסַאמ
 -גנוליה ַא יװ ,םעטסיס רעטמיטשַאב א טיול
 -יילּפ יד 'א .ףוג ןופ רֿבא ןַא ןּבַײרנַײא ,לטימ

 ,קידנרישזַאסַאמ סעּפע ןּבַײרנַײרַא .2 .סעצ
 "ײלּפ ןוא טסורּב ןיא למיוּב ןטמערַאװעגנָא יא
 -ֿפײז עמערַאװ רָאה יד ןיא יא ןעמ ףרַאד, .סעצ
 .ךיז טימ ךיוא .14 א 1964 ,רַאֿפ ,"רעסַאװ
 ,בנו-

 -עגי+ ,ןַײא ע(ייט- .ורט -- ןֶׁש(י)טפָאמנַײא
 -קעװַא .1 .ןעטסעמ .-- :ךיוא .טע(יטסָאמ

 גנע ןַא ןיא) ןצעמע ןגײלקעװַא רעדָא ןצעז
 אֹּב קינײװ:רעמ ןַײז םענעי לָאז סע ,(טרָא

 ןצנַאג םעד 'א .דיוּב ןיא ןענױשרַאּפ יד יא .םעווק

 -ינַאס עקידרוּביג ידא .לַאז ןגנע םעד ןיא םלוע

 יד ףיוא הרֿבח יד 'א ןעמונעג ןּבָאה ןרַאט

 ,יקסװָאקושט .ק ,זּביא סינּפיק .יא ,"סענישַאמ

 -נַײא ,ןגײלנַײא ,2 ,1934 וװעִיק ,עקינוז יד

 ןכַאז יד 'א .טרָא ןַא ףיוא ןגײלקעװַא .ןקַאּפ
 לָאז עמ ,לקישטנַאדָאמעשט סָאד, .עזילאוו ןיא

 ןּבענ ןַײא רע טעטסַאמ ,ןענחקלקעװַא טינ סע

 טעטסַאמעגנַײא , .לטיה א רעּביא ,עש ,"ךיז

 ,ףעלסקַא יד ןשיװצ ךיז ַײּב לקימולק סָאד

 .וו רעּפעינד םַײּב ,גרעּב
 -סָאמעגנַײא ךיזק -- ךיז טימ ךעלנייוװעג

 רעד ,ָאּבמ ,"טציז עמ .קנעּב יד ףיוא טעיט

 ןעטסעמנַײא ךיז ןלָאז יז זַא ןעזעג; .רעײג

 ,ןיּבָאד ה ,"ךעלקעּפ יד טימ ןָארעּפ ןֿפױא

 -עגנייא ךיז; .1941 עװקסָאמ ,נקָאטשניּב נשיװצ

 נא ןוא ינק יד ףיוא רעטומ רעד ַײּב טעטסָאמ

 רענעֿפָא רעד ַאּב ,אירול ךעיונ ,ײןרָאװעג ןֿפָאלש

 "ניפ יד טכַאנ יד, .גיפ .1944 עװקסָאמ ,בורג

 יד ףיוא קידנטַײר טצעזעגנָא ךיז טָאה ערעטצ

 .יא ,"טעטסָאמעגנַײא טוג ךיז ןוא . . . רעדלעוו

 ,1929 ווָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,זּביא סינּפיק

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ

 ,לֿפיש יא ןַא .םיױּבטסַאמ

 רָאנ טָאה סָאװ

 טימ טנַאה א .רילָאק ,{ט עכייווװ יטסַאמ' ןייא

 .ןטרָאק ע'יא

 (ןוֿפ זיא) טָאה סָאװ

 ייטש א ןעמוקַאּב ךיז לָאז'ס . . ., .סָאמ ןייא

 עג טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"םעדָאֿפ רעניד יא רעֿפ

 יד ןענַײז רַאפרעדע .1925 וועיק ,טנעה עטינ

 וצ זיּב . . .ףיוא ךיז ןּבייה סָאװ ,קרעװטסנוק

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"'א --- עיגילער ןוא קיטע

 טימ רוגיֿפ .טַאמ --- דילגליפ רעיא .ו רעקיטירק

 ןוֿפ עלא ןענַײז ייז סָאװ ,ןטַײז ריֿפ יװ רעמ

 ,טייקי- .סָאמ ןייא

 -ַאמ(עג)י- ,ןַײא ריס- .ורט -- ןריפַאמנַײא

 ןרַאֿפ סטעפ ַא יא ,(חוּכ טימ) ןּבַײרנַײא .טריס

 ,גני טסעמרַאפ-טסיוֿפ



 ןעוועצַאמנַײא

 זעגי- ,ןַײא עועצ  .ורט -- ןעװעצַאמנַײא
 .חוּכ טימ ןּבַײרנַײא (ךעלּבָארג) .טעװעצַאמ

 ָאמעג'- ,ןַײא עוועצ- .וורט -- ןעװעצַאמנַײא
 'א ןקיטֿפערקנַײא .ןקיטסעֿפנַײא ,1 .טעװעצ
 ּברָאק ַא קירטש טימ יא .סעקלעּב טימ קירּב יד

 טימ 'א .ןעיײנמורַא .2 .ךיז טלַאֿפעצ סָאװ
 ,לטנַאמ ןופ רעכעלּפענק יד םעדָאֿפ

 ןַײא רע .ורט -- ןרעכיוו(ַא)ראמנַײא
 ףיוא סעּפע ןגירקנַײרַא .1 .טרעכיוו(א)רַאמ --
 םעד 'א .ןעוװועצירפנַײא .ןֿפוא ןשקילושז ַא

 ןרַאנּפָא ללכּב 24 .סעטָאלז עכעלטע סדלָאי
 ,טנַאילרַאּב א רַאֿפ לזעלג א יא .טרעוו ןיא

 -ַאמ(עג)י-- ,ןַײא רינ- .וורט -- ןרינירַאמנַײא
 טימ ,סרעיוז טימ ןעװַארּפרַאֿפ .1 .טריניר
 ןזָאל ,ןריװרעסנָאק ןוא ןצריװעג טימ ,ץלַאז
 ,שיפ ,גנירעה 'א .טַײצ עטמיטשַאּב א ןייטש

 ענעגייא יד טימ ייז טָאה ןוא; .עא ןעמָאװש

 -רַאמעגנַײא ,גנירעה יװ ,לסיש א ןיא טנעה

 יגנונערָאװ א ןַײז סָאד לָאז ,הלמ ,"טרינ
 ,טינ טציא סע ףרַאד עמ = 'א סע טסנעק"
 רעּבָא ,ןּבָאה טפרַאדַאּב סע ךיא ּבָאה ןטכענג

 'א ריד סע טסנעק"* ."'א סע וטסגעמ טנַײה
 טינ סע ןעק עמ ,טינ גוט סע = ןרעיוז ןיא
 -1ילרַא ,ןקישרַאפ = לסעֿפ ןיא ןצעמע יא* .ןצינ

 .הסיפּת ןיא ןצעז

 ,ֿבוח א יא .(ןינע ןַא) ןּפעלשרַאֿפ ,ןע:צרַאֿפ .2
 (לדייאמוא) -- דיומ א 'א* .גָאזוצ םעד יא

 -ניא = ּפָאק ןיא סעּפע יא* .ןכַאמ הנותח טינ יז |
 -רַאפ .ןרַאנּפָא .0 .םעד ןגעװ ןסעגרַאפ ןצנַאג
 טימ ,טרינירַאמעגנַײא םיא ןעמ טָאה ,יוא .ןריֿפ
 ןזַײװ טינ ךיז ןוא ּבוטש ןיא ךיז יא -- ךיז
 ןיא יא ךיז טעװ לייט א ךָאנ; .ןשטנעמ ןשיװצ
 -ידַארט םעד ןוֿפ םילּכ עטכַאמרַאֿפ שיטעמרעה
 ,בבו ,1917 יינ ,שוו טישז ,"םוטנדִיי ןלענָאיצ

 ,טערָאמעגי- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערָאמנַײא
 'א .תוחוּכ ןָא ןזָאלרעּביא ,ןרעטַאמנַײא ,1
 .ןרעגנוהנַלא .2 .טעּברַא רערעװש ַײּב ןצעמע
 טימ .זַײּפש גונעג ןּבעג טינ ןטימ ןכַאװשּפָא

 ךיז טנרעלרַאֿפ עמ זַא ךיז יא ױזַא -- ךיז |
 ,ןסע וצ

 -רַאמ(עג)י- ,ןַײא ריק- .וורט -- ןריקרַאמנַײא
 -עקרַאמ- ,ןעוװעקרַאמ;- :ךיוא .טריק
 -מעהרעּבייא יד 'א .ןענעכײצנַײא .1 .ןריר
 .לרעשעװ ןיא ןטַײּברַאֿפ טינ ייז לָאז עמ ,רעד

 .ןענעכערסיוא ,ןריניּבמָאקסױא ,2 .יק יד יא
 ןּבאל םעד ןופ םיקלח עכַײלג ןעמעלַא רַאפ יא

 לטשער ןופ ףָאטש רעטינרַאג א 'א .טיורּב

 -ץוַײר לײט א 'א .ןרָאּפשנַײא .2 .הרוחס
 'א -- ךיז טימ ךיוא ,{תוָאצוה =} ןזייּפש
 | ,21/- קירוצ געו םעד ךיז

 ןַײא עשטש .ורט -- ןעשטשירַָאמנַײא
 .לס .ןעשטשרַאמ;- :59 .טעשטשרָאמעגיר=

 ןדירֿפוצ טינ --- םינּפ סָאד יא .ןשטיינקנַײא ,1 -
 ןכאמ ,לקער שירעּבַײװ א יא .סעּפע טימ ןַײז
 ןגעװ) ןרעלעמשנַײא ,ןעיצנַײא ,2 ,'עסילּפ
 סָאד 'א טעװ רעסַאװ סייה, .(ןכַאז עטיינעג
 | ."לדיילק ענעלַאװ

 -עג'-- ,ןַײא עשטש- .ורט -- ןעשטשַאמניײא
 װד+ .ןע(י)צשַָאמ-- :ךיוא .טעשטשַאמ
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 טעצשָאמעגנַײא ןּבָאה יז, ,(+-) ןע(י)טסָאמנַײא

 ןַאמטלַא .ו .א ,ןגָאװ ןֿפױא עקנארק עדייּב יד

 ,1893 ענליוו ,טנַאקירּבַאֿפ רעד ,יצּבלַאטס סיוא

 ַײב לּפעט א ןעשטשָאמוצנַײא טגילקעג ךיז;

 יליװ םַײג ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"קישָאק ןיא ךיז

 ידע -- ךיז טימ 1967,  ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענ

 עלַא ךיז ןּכָאה ייז רעּבָא ,עצרוק א זיא קנַאּב

 (ענדָארג) דייר ,"טעיצשַאמעגנַײא זיא טינ יו

 ,טעשטשָאמעגנַײא ,טרילּבַאטע ןיוש ךיז ּבָאה'כ,

 "ןר .ּפ ,"לעירעטַאמ ןוא קיטסַײג טנדרָאעגנַײא

 .6 אוו 1964 ,זמט ,יָאד

 זיא) טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיגישַאמנייא

 ,טַאטשרַאװ רע'א ןַא .ןישַאמ ןייא (טימ

 ןַײא עװענ .װחרט -- ןעװענעשַאמנַײא
 יושז א ףיוא ןגירקנַײרַא .טעװענעשאמ(עג)'יד*

 ,יקיּתוּפי עשּפיה א יא .ןפוא ןשקיל

 ,טריציזומ י- ,ןַײא ריצ- .וורט -- ןריציזומניײא
 יד רעטסעקרָא ןטימ 'א .קיזומ ןענרעלנַלא

 ,בנ/- ,עטַאטנַאק עַײנ

 חֹומ .װרט ןןכַאומ ,ןכעייומ ...| -- ןחומנַײא
 .הֿבשחמ ַא ןּבעגנַײרַא .לָאענ .טחֹומעג'- ,ןַילא

 ןופ ךיז ןעק עמ סָאװ קנַאדעג ַא ןצעמע ןיא יא

 .ןעַײרפַאּב טינ םיא

 .העד ןייא טימ זיא סָאװ .ידַא -- קיטומנייא
 "נייא ,ערעדנַא טימ םּכסה ןלוֿפ ןיא זיא סָאװ

 טשטַײטרַאֿפ ללמ .הטלחה עיא ןַא ,קימיטש

 יית) "גיטימנייא, ;(9 ,ג ,הינֿפצ) 'דחא םכש'

 .טייקי- .ןיזַאמ ןייא יװ ױזַא;

 ,טקיטומעג -- ,ןַײא קיט- .וורט -- ןקיטומנײא
 ײז טַײלעגנוי יד 'א .שזַארוק ,טומ ןּבעגנַײא

 ןדִיײָאטעג יד 'א .ןעניד ןייג קיליװַײרֿפ ןלָאז

 ,גג1-7 .ךיז טימ

 יומעג'- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטומנײא
 ירַאטש רָאנ ,113 ,ןרעטַאמנַײא וזז .טעשט

 .ףיז טימ  .רעטלֹוּב ,רעשיטַאֿפמע ,רעק

 ,שינע-

 .טרעיומעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעיומנייא
 ,ןלעטשנַײרַא ,ןעיוּבנַײא .1 .ןרעיימ;- ;9
 "עג ,רעיומ ַא יװ זיא סָאװ סעּפע ןלעטשפיוא
 עטילפ ַא 'א .רענייטש רעדָא לגיצ ןוֿפ טכַאמ
 א סָאװ סנװװױא-לכַאק ענדָאמ ,עַײנ, ,ךיק ןיא

 ,"א לּביטש ןיא טזָאלעג טָאה דיסח רעכַײר
 .דוייםיליהת ,שַא

 ,לגיצ ןיא ןקיטסעֿפנַײא ,ןטעּברַאנַײרַא .2
 ,ייּבעג (ַא ןוֿפ לייט) ןטרעיומעג א ןיא ,רענייטש
 ,ןכַאמ !ענַײשש' א; .לקניװ םַײּב ערמַאלק א יא
 סניּבר ןוֿפ ,| סַײװ ,"'א ייט ףיוא לסעק ַא

 ,'בוטש

 -פיוא םַײּב לַאירעטַאמ לייט א יװ ןצינ .9
 ַא ןיא לגיצ ןעייר יא .(טנַאװ)רעױמ א ןלעטש

 טראיומג ןייא ןּבאה איז ,, .טנַאװ רענרענייטש
 םוא לארׂשי ןוֿפ רדניק איד ןראיומ איד ןיא

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"איז ןּברד ראפ וצ ןלוװ

 לארׂשי רדניק ןהערּפ} רע טאה ךַא, ,1713 טשמַא

 ןאט גנַאל טאה ׂשילַא שאד ,ןראיומ ןיא ןאט

 | .װ הֹׂש ,"ןיראיוד

 'א ,לרעמעק טרעיומעג ַא ןיא ןרילַאזיא .4
 ןיא יז, .טייהרעקידעּבעל יא .רעכערּברַאֿפ םעד

 ןחירטמנַײא

 'א קידעּבעל יז לָאז עמ ,ןזעװעג טלײטרוארַאֿפ

 -ץע ,יסַאי ןיא ןײטשנרָא לארׂשי ,=ןּבָארג ןיא

 ,1884 סָאי ,וו תעדה

 יא .טרָא טרעיומעג א ןיא ןטלַאהַאּברַאֿפ .9
 ,טנעמַאדנוֿפ ןופ רענייטש יד ןשיװצ רצוא ןַא

 ,טעמרַאּפ א 'א ןייטשלקניװ םעד ןגייל םִַלּב

 ןעניפעג ןעמ טעװ טנעװ יד ןסיוטשעצ ךרוד;

 ןּבָאה םיײרומַא יד סָאװ דלָאג ענעטלַאהַאּב סָאד

 1967 ,זמט  ,ןַאמדַײז .ה 'רד ,"טרעיומעגנַײא

 ,14 וצ

 -ניװצַאּב .ןעטנעּפ .טייהַײרֿפ יד ןעמענוצ 0
 -לימ יד טרעיומעגנַײא וטסָאה טרָאד ןוא, .ןעג

 סעסוטיט ןוֿפ םַאטש ןטמַאדרַאֿפ םעד ןוֿפ ןענָאי

 ענַאדַאמ יד' ,לא ,"ןענָאיגעל

 ,.רעקנוּב ַא ןיא ךיז יא -- ךיז טימ ךיוא

 ,גנ- .טרעיומעגנַײא ךיז טָאה ןָאזינרַאג רעד

 .טעילומעגי- ,ןַײא עיל- .ורט -- ןעילומנַײא
 .רעדמעה עקידורּב יד 'א .ףייז טימ ןרימשנַײא

 ,ןלָאג ןראפ דרָאּב יד יא

 .טלמומעג-- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמומנַײא
 .רעיוא ןיא סעּפע 'א .ןעדֹוסנַײא ,ןעשטּפעשנַײא |

 ,שינע-

 -נומעגי- ,ןַײא רע .װחרט -- ןרעטנומנַײא
 "וצ .ןרעטנומפיוא ,ןרעטנומ ןּבײהנָא .טרעט

 טימ .רעטרעװּבױל טימ ןצעמע 'א ,טומ ןּבעג

 ,הנ- .ךיז

 ,ןַײא רסומ .וורט ןזרעסומ . ..} -- ןרפומנַײא
 ןקריוװ .דיײרּפָארטש ןצעמע ןגָאז ..טרסומעגי-

 א ןגירק ארומ לָאז סע דניק א יא .רסומ טימ

 ,ןָאט וצ סּפיּפ

 .טעזרומעג-- ,ןַײא עז- .חרט -- ןעורומניײא
 יד 'א .ןרימשנַײא .ןעקשטַאּפנַײא ,ןקיצומשנַײא

 "ןוא-ייא ןַא; -- ךיז טימ .רעדיילק ,טנעה

 ךיז טלָאװ רע . ..רענעטַארעג א ,רעקיצנייא

 ָאצַאק רעזייל ,"טעזרומעגנַײא טינ ױזַא רָאנ

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװ

 ,טלמרומעג = ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמרומנַײא
 (ןַײרַא רעיוא ןיא) סעּפע ןגָאז טייהרעליטש

 ,שינע- .הליפּת א יא :ךיוא .דוס א יא

 ,ןַײא ֿבשֹומ .וורט ןזוועשיומ ...}--- ןבשומנַײא
 'א .ןקידורּבנַײא ,ןקיטסימנַײא .טֿבשומעג --

 ,שדקה א ןכַאמנָא ,ּבוטש יד

 -שומ(עג)י- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטשומנַײא
 ,ןטינעגנַײא .1 .ןרירטשומ.- :89 .טריט
 .וזַאא ןסיש ,ןייג וצ יװ רענלעז א ןענרעלנַײא
 ,עדַאליֿפעד א ףיוא ןייג וצ יװ ןטַאדלָאס יא

 וצ רעּב א יא ,ןריסערטנַײא ,ןרינערטנַײא ,2

 ץרא-ךרד יא .ןרזחנַײא ,ןלענקנַײא .9 .ןצנַאט

 ,בג/ .ךיז טימ .ןַאיּבָארג א (טימ) ןיא

 ,ןַײא קיזמ .װרט ןןקיזיאמ ...} -- ןקיזמניַײא

 -נָא טוג .ןתיממעצ .ןגָאלשעצ .טקיזמעג--

 ןצעמע יא ,ןקיטולּבעצ ןוא רענייּב יד ןכערּב

 .ךיז טימ .עקילאק א ןּבַײלּב לָאז רע ,ױזַא

 חירטמ .וורט ןזכַא;רטַאמ ...} -- ןהירטמנַײא
 דימ ,ןצעמע ןעימַאּב ..טחירטמ(עג)י-- ,ןַײא

 ךיא;ק .(תוֿבוט ןטעּב טימ ,תושקּב טימ) ןכַאמ

 יּבּפ ,"טחירטמנַײא טינ ךַײא ּכָאה ךיא זא ףָאה

 .עינַאּפמַאקילַאװ רעד ַײּב ךיז יא -- ךיז טימ



 .ןסואימנַײא

 ,ןַיײא סואימ .וורט ןןסעימ .. } -- ןפואימניײא
 "סיוא סָאד יא .סואימ ןכַאמ .1 ,טסואימעגי-*

 ןיא ןוַאלק א יװ םינּפ ענעגייא סָאד יא .ןעז

 טינ ןלָאז ןשטנעמ ,ןעמָאנ סנצעמע 'א .קריצ

 -רעטנוא ןַא יא .ןָאט וצ ןּבָאה םיא טימ ןלעו

 ,םיריֿבג רָאּפ יד וצ ךיז ןקעל ןטימ גנומענ

 ןטנַאטסערַא יד ,ןסע סָאד יא .קידלקע ןכַאמ .2
 יד ,ךאז עכעלדעש א 'א .ןעװעטנוּב ךיז ןלָאז

 -- ךיז טימ .ריא ןוֿפ ןכַײװ ןלָאז רעדניק

 ןוא ךיז 'א .ןגיוא יד ןיא םענעי ַײּב ךיז יא

 ,גנ/- .דש א רַאפ ךיז ןלעטשרַאֿפ

 יעגי- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטַאימנַײא
 .ןטענקנַײא טוג .ךייו ןכַאמ .לס .טעשטַאימ

 ןטענקוצסיוא ףיוא םייל 'א .לגייט א (יוװ) יא

 ,עקרוגיפ א

 סָאװ .דימ טכַאמ סע סָאװ .ידַא -- קידימנַײא
 א .ןעגנוטינעג עיא .קידנדימנַײא .ןדימנַײא ןעק

 שמ -- םייקיה .טעּברַא עיא-ךיג ,ערעװש
 זדא :(12 ,בי ,תלהק) ירׂשּב תעיגיי טשטַײטרַאֿפ

 "ןשנעמ ןופ שיילֿפ שיד טייקידימ ןַײא יד זיא

 ,ןײּבַײל םעד ּפָא טרעטַאמ, :יּתְו

 :ךיוא .טדימעג'- ,ןַײא דימ .וורט --- ןדימנַײא
 -רַא ךרוד דימ (רעייז) ןכַאמ .1 .ןרעדימ =
 -העש-ןעצ ַא טימ סרערָאטעּברא יד 'א .טעּב

 יד ךיוא טרעװ טדימעגנַײא, .גָאטסטעּברַא ןקיא

 .ןרעטַאמנַײא .2 .לה ,ײטֿפָארטש עכלעוו טנַאה

 ,סעומש רעזדנוא טימ יא טינ גנַאל ָאד לעװ ךיא, |

 ןופ ךרע ןַא טרעיודעג ןיוש טָאה רע םערָאװ

 רעדניק ערעזדנוא ידּכ, .ליי ,"העש ַײרד עטוג

 -סיוא ןוא עטכשֹוחרַאֿפ עכלעזַא ןַײז טינ ןלָאז
 קרַאטש ױזַא טינ ייז ןעז ןעמ ףרַאד ,עטרעצעג

 וצ רעטרעװ רָאּפ ַא ,הלּכׂשה יציֿפמ הרבח ,ייא

 ,1914 ענליװ ,רדח ןגעװ ןרעטלע עשידוי

 סָאד ,ור יד ןרילרַאפ לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ .9

 גנאל יװ ---, .עיצקעל רענדונ א טימ 'א .דלודעג

 "ַאוװזיּב -- ?קַײרטס ןיא ןייטש ...ריא טנכער

 סָאּב רעד ,רַא ,י'א סעסָאּב יד ןלעװ רימ ןענ

 ,'סנירעקַײרטס יד ןוא
 קידנטעּברַא ,קידנעייג 'א ךיז -- ךיז טימ

 ...לדָאנ רעד טימ זיױלּב רדסּכ ןטעּברַא, .װזַאא

 יײּברעד

 ךיז טסָאה וד ,אכ-אכ-אכ, ,1927 ןילרעּב ,רעט

 .'םירישה-ריש' ,עש ,"טינ ךיא ןוא טדימעגנַײא

 יניֵלּב .מ ,"קידנּבעג טדימעגנַײא ךיז ןּבַָאה ייז,

 ,1911 לירּפַא ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ןיק

 עג יד ןכאמכרוד טעּברַא רעד ךָאנ, -- גנוד

 'א יד ןעמ ןעק םעד טימ ןוא ןעגנוּביא עקירעה

 ץיכע- .1 זאצ ,1932 ענליוו ,זעג9 ,ײןּבַײרטרַאֿפ
 םעד ןפלעהסיורַא ןטימ יא ןוֿפ ,ךיא ןוא ,, --

 ,לײ ,"ןרָאװעג טלמירדטנא לַײװרעד ןיּב ,ןטלַא

 .שינע- .1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד

 יד לַײמ ןייא זיא סָאװ .ידַא -- קיליײמניײא
 .דנַאטשּפָא רעיא .ךלהמ רעיא .גנעל

 -סַײמעגי-- ,ןַײא רעי .ורט -- ןרעטסײמנַײא
 ּברעװ-םוקמּב .ןעווערטסיימ -- :89 ,טרעט
 טמוק סע ואװ ןטעּברַא םינימ יילרעלּכ רַאֿפ

 ןיא ןעױּבוצנַײרַא ,ןלעטשוצנַײרַא סעּפע סיוא

 -ַאּפ א 'א .שיט םעניא לסיפ ץנַאג א 'א .סעּפע

 םענעכָארּבעצ א 'א .טנַאװ (רעד וצ) ןיא עציל

 -עלּביעזָא ,"ןגיוא יד ןַײא ךיז ןדימ . . .
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 ןיִא ךעלדיל עכעלטע יא .ןישַאמ א ןוֿפ לייט -

 ,בנו- .טַארַאּפַא-רעהרעטנוא ןַא יא .עסעיּפ רעד
 ,שינ-

 ,טסַײמעג-- ,ןַײא סַײמ .ורט -- ןֿפײמנַײא

 -קירטש) ן:שטַײד ןוֿפ ,ןש ַיימ -- :ךעלטנגייא}

 ןעַײרפ א =| ןרעיוא ןכַאמ (עטיל ,ַײרעכַאמ

 ןקירטש ןוֿפ םעדעפ יד ןשיװצ לכעל ַא ,חטש
 טימ ןרעיוא יד ןכַאמ לופ ,ןעיירדנַײא רעדָא

 ,קירטש א ,רונש א יא .םעדעפ

 ,ןרעױמנַײא +- -- ןרעײמנַײא

 -יימעגי-- ,ןַײא עק- .וורט -- ן(ענ)עקיימנייא
 -רעּביא .ץכעקיימ טימ ןקיצומשנַײא .טעק

 .ךעטשיט םעד יא םעדכָאנ ןוא ךיז ןסערֿפ

 ,טעריימעג'- ,ןַײא ער- .װרט -- ןעריימניײא

 עריימ ַא (ןלײטנַײא ,ןטסעמּפָא) ןּבעגנַײרַא .1
 :ךיוא .לעמ 'א .(תוצמ ףיוא ןטענקרַאֿפ םִַײּב)

 רעסַאװ סָאמ עקיטכיר יד ןסיגוצ = רעסַאװ יא

 -תה ַא ןכַאמ .2 .עריימ ַא ןטענקרַאֿפ וצ ףיוא

 טַאהעג ןּבָאה ייז, .סעצָארּפ-טעּברַא ןא ןוֿפ הלח

 -ײמעגנַײא ןעמ טָאה זדנוא טימ :לטרעװ טוג ַא

 ,ןטענקרַאֿפ ןעמ טעװ ךַײא טימ ןוא טער

 ,רעירַא רעקיסַאר רעד ,ַאקרַאמ:סוָארטש המלש

 ,1959 עשרַאװ

 -לימעג'- ,ןַײא רע- .װרט -- ןרעדלימנַײא
 .קיזומ יד 'א .דייר יא .(רע)דלימ ןכַאמ .טרעד |

 טרעדלימעגנַײא רע זיא רעטלע רעד ףיוא,

 ,גנה .ךיז טימ  ."ןרָאװעג

 טָאה) טֿפערטַאּב סָאװ .ידַא -- קינָאילימניײא
 ןַא .גנומענרעטנוא עיא .ןָאילימ ןייא (ךיז ןיא
 םיא טימ סָאװ -- (ר)עטס- .טָאטש עיא
 -לימ רעקידכעלַײק א ייר רעד טיול טרעװ (ריא)

 -סיוא רעד ףיוא רעכוזַאּב רעטסיא רעד .ןָאי
 .גנולעטש

 ןייא טרעיודעג סָאװ .ידַא -- קיטונימנייא
 .ןָאֿפעלעט ןפיוא סעומש רעיא .טונימ

 .ןימ ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קינימנייא
 -עפעשַאּב ,ןכַאז עיא .ךעלטייהנייא .קיטרַאנײא

 סנַײז לקערּב רעדעי סָאװ ,רעּפרעק אזא, .ןשינ

 ילוש .מ ,"רעיא טסייה ,ןרעדנַא םוצ ךעלנע זיא

 ,| קיזיפירַאטנעמעלע ,רעדניצ .וװ .א ,זּביא ןַאמ

 טַײצ יד טַײװ טינ ןיוש זיא'ס,, ,1923 עװקסָאמ

 ןטפעהַאּב ךיז ןלעװ ןןסקיװעג} ןטרַא יד ןעוו

 1958 ,עמיטשי-לארׂשי ,"םיבורק עיא ערעייז טימ
 ,עקיֿפַארטנײא עלַא -- ןעמ ַארג עיא .29ש
 עיא .עקיֿפַארטַײרד ,עקיפארטייוצ עלַא רעדָא

 .טייקי- .רוגיפ רעשירטעמָאעג א ןופ--ןטַײז
 ,טייקי- ,קידמינימנייא ;ךיוא

 -סימעג'- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטסימנַײא

 יד 'א .טסימ טימ ןקינײרמוארַאֿפ .1 .טקיט |
 "עג יד) ןדָאּב ןיא טסימ ןּבעגנַײרַא .2 .ּבוטש
 .דלעפ א 'א .(ערעסערג ַא ןרעװ לָאז שינעטער

 סָאװ ,ןעגנוצנַאלֿפ . . ,, .דנַאל רעקַא ןצנאג א יא

 ןוא ...ןעלצרָאװ עגנַאל דרע רעד ןיא ןזָאל

 ,זּביא ,"טקיטסימעגנַײא טוג טרעװ טנורג רעד

 יַאנ רעד טימ המחלמ עגיּבייא יד ,ןיקַאּבור .נ

 ןצומשַאּב קרַאטש .9 .1906 עשרַאװ .רוט

 ,ךיז טימ .רעוט ןֿבושח א ןוֿפ ןעמָאנ םעד 'א

 | ,גנוד

 ןרהסמנַײא

 "רַאֿפ .טימעג-- ,ןַײא ימ .ורט -- ןעיומנייא

 טימ ןצעמע 'א .ןַײז חירטמ ,ימ ןצעמע ןפַאש

 ךיז יא -- ןיז טימ ךעלנייועג .תונלדּתש

 ,גנואימנַײײא .דנַײרֿפ ןטוג ַא רַאפ

 ןעי)טסָאמנַײא וזז - ןעשטשע(י)מנַײא
 טעשטשעימעגנַײא עמַאמ יד טָאה ךימ , ,+-
 ףעװעג זיא לָאמַא ,װָאלעּפָאק ,"קצז יד ןשיװצ

 .שינע .ךיז טימ

 .ןּברעמנַײא +- -- ןֿפרימנַײא

 -רימעג'- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמרימנַײא
 לָאז סע ןכַאמ .ןרימרעמ:- :89 .טלמ
 .טנאו א יא ,ןייטשלמרימ יװ ןעזסיוא

 ,טשימעג-- ,ןַײא שימ .ורט -- ןשימניײא
 ןוֿפ סעּפע ןּבעגנַײא ,ןטישנַײא ,ןסיגנַיײא 1 -

 'א (ןשימכרוד ןוא) עא טרָאס ,ןימ רעדנַא ןַא

 -לּבעג טימ לעמ עװעזָאר 'א .ייט ןיא רעקוצ

 טלַאק 'א .,ץיװָאװילס טימ קַאינשיװ יא .עטלט

 ןייאק .ןַײװ ןיא טפיג יא ,ּפערקָא ןיא רעסַאװ

 ןטׂשאה גנוּפָאטש רֿפ ינוא גנושימ רפ טימ רכעּב

 ,כ"ויו ה"ר רוזחמ ,"טשימג ןַײא םירצמ וצ

 ,גייט רעטיש א ןכַאמנַײא .2 ,1721 גרוּבמוה
 -נַײרַא .8 .סעקטַאל ףיוא לעמ-לֿפָאטרַאק יא
 -רעוו יענַארטסָאניא יא .ןרעטנַאלּפנַײרַא ,ןפרַאװ

 ,לקיטרַא ןַא ןיא םיקוסּפ יא .סעומש א ןיא רעט

 עפירּב עשטַײד:שידִיי ןיא ,, .ןתמא טימ סנגיל יא

 דנוא רעטרעװ שדוקה ןושל גידנעטשנַא זיא

 יעטש ףירּב ,"ןשימוצנַײא רעטרעװ ארמג ךיוא

 ?רָאי ?גרעּבמעל ,רֿפוס טֿבש רעל

 ליֿפ וצ ,, .הנווּכ ַא ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ

 ."סקעּבעג ןיא טשימעגנַײא ךיז טָאה רעקוצ

 ,שינע .ץכע .גנו .שימנַײא

 הכָאלמ .וורט ןזעכָאלעמ ...} -- ןהכַאלמנַײא
 -נייוועג) ןטעּברַאנַײא .1 ,טהכָאלמעגי-- ,ןַײא
 לָאז עמ זַא ,הכָאלמ לקיטש ַא יא ,(ריא ךעלט
 "ןַײא וזד .2 ,ןצַארק וצ םעד טימ ןּבָאה ךיז
 :םעטַײּב ןטימ קידנעטש רעּבָא ,=- ןרעטסַײמ
 .ןטָארעג טינ

 .ידַא ן...שעּבלַאמ ..} -- קידשוּבלמנייא
 -ערָא ןַא .שוּבלמ ןייא (טגָארט) טָאה סָאװ 1
 ,קידמערָאֿפינוא ,2 .רעייטשסיוא רעיא ,רעמ
 ןגָאז ןעק עמ ,יא עלַא ןענַײז סנירענלעק יד;

 יד רעטנואג ,(י"נ) דייר ,"קידשוּבלמנָא טעמּכ

 נָא ן'א םעד רעטנוא ,סעקסַאמ עקיטליגכַײלג

 -רעה עגנוי ךיז ןגָאלש ןןטַאדלָאס יד ןופָו ןָאט

 דלָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"רעצ |

 ,1931 סעדַא ,| עיצ

 ,ןַײא (ע)למ .וורט ןז(ענלַאמ . . 1 -- ן(ע)למנַײא
 ןדיי ַא רַאפ ןכַאמ ןּבײהנָא ,ט(ע)למעג --

 ,((לדייאמוא ןוא קיסַאּפש) ןַײז (ע)למ ןּבײהנָא

 ,ןרָאװעג טינ דִיי ןייק ךָאנ זיא גנויסֿפרַאד רעד;

 טעװ עמ זיּב ,טלמעגנַײא רָאנ םיא טָאה עמ

 רָאי א קעװא טעװ ןַײז למ תמא ןא ףיוא םיא

 ,(ענװָאק) דייר ,"ךָאװטימ א טימ

 רחסמ .װרט ןןרעכסימ ...} -- ןרחסמנַײא
 א 'א .ריא ,ןעלדנַאהנַײא .,טרחסמעג-- ,ןַײא

 ייצמ יד; ,ןֿפרַאװוצסױרַא טניה יד רַאֿפ הרוחס

 טימ שװ ,םעדייא =| םעדיינַאג ןַײמ סָאװ תוא



 ןקלסמנַײא

 -- ךיז טימ ."!טרחסמעגנַײא טָאה ןןדע-ג
 | ,ךיז רַאפ הד

 קלסמ .װט ןןקעלַאסעמ ...} -- ןקלטמנַײא
 .שוּביש ַא 'א .,ןלָאצנַײא .טקלסמעג'- ,ןַײא

 ,ןּבָאה הטרח ךָאנרעד ןוא ץלַא טעמּכ יא

 ,ןַײא רסמ .װרט ןןרעסַאמ ...} -- ןרפמנַײא
 ןרסמרַאֿפ .הריסמ ַא ןּבעגנַײא .טרסמעגי*

 -למ ןרַאפ ןצעמע יא .ןיּבר ןראפ םירֿבח יד 'א

 רׂש םעד ַײּב ןטירעג רֶע זיא לָאמנייא,, .תוכ

 ,ץיװָאלעסַאי .ל ,"ןדִיי א ןרסמוצנַײא ףיוה ןיא

 ,1892 ענליוו ,. . .4) לעירזע יר

 (עג)- ,ןַײא ריל .חרט -- ןרילּבעמנַײא
 'א .לּבעמ ןלעטשנַײא ,ןפַאשנַײא .טרילּבעמ

 -- ךיז טימ לָאז םעד יא .זיוה עצנַאג סָאד

 ,27 אוו 1967 ,זמט ,"ךיז 'א ףיוא טלעג ןּבָאה,

 ,2נוד

 -םעמעג'- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטפעמנַײא
 טכער ןּבעגרעּביא .ןקיטכעמלוֿפַאּב .מטפ .טקיט

 רעדילגטימ ייווצ יא .ןריֿפוצכרוד ,ןָאט וצ סעּפע

 וצ זדנוא 'א .תוָאװלה ןּבעג וצ ןײארַאֿפ ןופ

 ,םנ/ .ךיז טימ .ןטערטראפ

 ןדלָאמעג- ,ןַײא דלעמ .ורט -- ןדלעמנַײא
 ןסיװ וצ (ןּבעג) ןזָאל .1 ,(טדלעמעג-- :ךיוא)
 ,(עא טַאקָאװדַא ,רעטקָאד א ַײּב) טיזיװ ַא ןגעוו
 'א ןַײז עידומ .2 .רעטקָאד םוצ הלֹוח ַא יא
 ,ןרירטסיגערנַײא .9 .הדעו םע לּכ ינֿפּב סַײנ ַא
 -עמוקעגנַא:ַײנ א ןגעװ יײצילָאּפ ַײּב) ןעװאינַײא

 טרָאּפסַאּפ םעד 'א ,(ַאא טכערניואו ףיוא ,םענ

 .שירעגנויליואו ,4 .טסעג יד 'א .ײצילַאּפ ןיא
 עמ, .ןגָאלשנָא ,ןשטַאּפנָא .רענייּב יד ןכערּבנָא

 םורֲא טייג רע ,ןדלָאמעגנַײא ןיוש םיא טָאה

 ,(ענליוװ) דייר ,"ןגיוא עטקַאהעגרעטנוא טימ

 ץעגרע ךָאד ךיז טֿפרַאד ריא; -- ךיז טימ

 ,רַא ,"תושפנ תונּכס ךָאד זיא טנַײה .יא ןעז

 ,ריא = םלועילשיונֹוּבר םַײּב ךיז יא* .י'םירֿבחי

 .ץכע- .גנו .הֿבושּתלעּב א ןרעװ ןגעו
 ,שינע-

 .4ב צעפס ,וֿפז וזד -- ןעװעדלעמנַײא
 -עגסיוא ױזַא ןךיא =| ךע ּבָאה לרעױּפ ןייא,

 םיא ּבָאה'כ :ןענַאטשעגוצ רֶע זיא . . . טקידייל

 ,"טעװעדלעמעגנַײא םיא ךע ּבָאה --- טלדניװשַאּב

 | ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל

 -עגי+ ,ןַײא (קיילעמ .ורט -- ן(קי)לעמנַײא
 טימ ןרימשנַײא ,ןּביױטשנַײא .1 .ט(קילעמ
 .רענלימ א יװ סַײװ םיא ןכַאמ ,ןצעמע יא .לעמ

 יורג ---ש .םידגּב יד יא ןוא לעמ קאז א ןגָארט

 ּבָאהיכ . . . רענייא וד רַאנ --- !ּפָאק סלדיימ רעד
 ,"טלעמעגנַײא לּפעצ'ס ,תולח ,סעקלוּב ןקאּבעג
 .לעמ טימ ןטישַאּב ,2 .רצוא סעּבָאּב רעד ,לוא

 ןרַאֿפ שיפ ,ןטעלטָאק 'א .לעמ טימ ןּבַײרנַײא

 יד ןכַאמ ןרַאֿפ ןשקָאל טאלּב א 'א .,ןטָארּב

 סעּפע טימ ןּבױטשנַײא ללכּב .3 .ךעלּפערק
 .ךיז טימ  ,דַײרק טימ יא .סַײװ זיא סָאװ

 | ,גנוקיד

 ,ןקלַאמעג- ,ןַײא קלעמ .ורט -- ןקלעמנַײא
 ךיז ןזָאל םוצ ןעניואוועגוצ .1 ,טקלעמעגי-
 ןגירקנַײרַא .2 .עלעלק עגנוי סָאד יא ,ןקלעמ
 םעד 'א .ןקלעמ ךרוד יװ ױזַא) זַײװכעלסיּב

 | ,זַײװנּפָארט ֿבוח ןטלַא
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 ,ןטסָאמעגי- ,ןַײא טסעמ .ורט -- ןטפעמנַײא
 ןויּכּננ טמוק'ס יװ רעקינייװ ןטסעמּפָא 1
 ַא יא .ןטסעמ םַײּב ןרַאנּפָא .(ןוויּכּב-טינ רעדָא
 ןרילרַאֿפ ,ןרעװנָא .2 .הרוחס ןישרַא ןּבלַאה
 עשּפיה הרוחס לַאֹּב ַא ןופ יא ,ןטסעמ םַײב

 עקירעהעג יד ןטסעמּפָא ,0 .ןישרַא עכעלטע
 טשעמ ןַײא לעמ ׂשד ׂשאװ רגיּבלז רד, .סָאמ
 ,"ןתוצמ ןקַאּב םַײּב| ןשיג רֹׂשַאװ שד טינ לָאז

 ןגָאלש = סיפ יד ,ןקור םעד 'א* .ג/אנ ,חע

 "יא סָאמ רענרעצליה רעדָא רענרעזַײא ןַא טימ
 ,ןטסעמסיוא לגרפ .סיפ יד רעּביא ,ןקור ןרעּב

 ,שינע  .ּב
 טימ .ןע)טסָאמנַײא + -- ןעטסעמנַײא

 ןיא קידנעגנירּפשנַײרַא ,טגָאזעג ..,, -- ךיז
 ,עש ,"טרָאד ךיז קידנעטסעמנַײא . . . ןָאגַאװ
 בַײא רעסעּב ךיז טָאה עמ, .ײװָאלָאס עלעסָאי
 ,"רעטרע עטמערַאװעגנַײא יד ףיוא טעטסעמעג
 1 עװקסָאמ ,נקָאטשניּב נשיװצ ,ןיּבָאד .ה

 ,טקעמעג-- ,ןַײא קעמ .ורט -- ןקעמנַײא

 ןטרָאד ןוא ָאד 'א .לסיּב א ןקעמּפָא .1
 טימ ךוּב סָאד יא .ןקיצומשנַײא ,ןרימשנַײא .2
 "קעמ טימ ןענעקירטנַײא .9 ,ןקעלֿפ עטעֿפ
 -טניט יא .ענעּבירשעגנָא-שירֿפ סָאד יא .ריּפַאּפ

 .ץכע- .םינמיס

 ,טּברעמעג-- ,ןַײא ּברעמ .ורט -- ןפרעמנײא
 ,עלכורק ןכַאמ .ןּברַאמ-- ,ןּברימ--= 9
 ןעלשירק ךיז לָאז'ס ,סקעּבעג'ס יא .קיּברעמ
 ,ןייצ יד רעטנוא

 .טערעמעג-- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערעמנַײא
 יַאמ םולש .ןקיאורנַײא .ןליטשנַײא .לס .רקוא
 .סרעגעלש יד יא .הקולחמ ַא ,ַײרעגירק ַא יא ,ןכ

 .ןריקרַאמנַײא +- -- ןעוועקרעמנַײא

 - .ןעשטשָאמנַײא +- -- ןעשטשעמנַײא

 .ורט {...ענצעמ ...} -- ןעווהאיצמנַײא

 ןפיוקנַײא .טעװהאיצמעגי- ,ןַײא עווהאיצמ

 -עגנַײא טשינרָאג ךָאנ; .םעטַײּב ריא .תואיצמ
 .1964 'פץצס ,קוצ ,רעטסיירט .ל ,"טצווהאיצמ

 ייימנייא +- ןןענעקיימ ...ן--ן(ענ)איקמנַײא

 .ןענעק

 זעג-- ,ןַײא עשט- .װטוא -- ןעשטורמנַײא
 ,ןעקורּבנַײא וזז .ןעקורמ -- :89 .טעשטורמ
 עכעלנע) ןעגנאלק ןעגנערּבסױרַא .ןעשטורּבנַײא

 .ץַאק עקירעגנוה א יװ יא .ורמ-ורמ (וצ

 .ידַא ן. . . עכָאּפשימ .. .} -- קידהחּפשמניײיא
 ע'א .החּפשמ ןייא רַאֿפ רעדָא ןופ זיא סָאװ

 ,רעזַײה

 ,טלגָאנעג-- ,ןַײא לג .װרט -- ןעלגנַאננַײא
 ךעלעגענ עניילק יא .לגָאנ א ןּפַאלקנַײרַא .1
 ןכָארּבעצ ַא יא .ןקיטסעֿפנַײא ,2 ,ןליוז יד ןיא
 ,קיטשלּבעמ

 זנלא  .טגָאנעג -- ,ןַײא גָאנ .ורט -- ןאָאננַײא
 טימ .ןירטיצ א ןוֿפ טפאז םעד 'א .ןגיוז

 ךיז יא .ךיז ןסענַײא ,ךיז ןרעמַאלקנַײא -- ךיז

 | | .רענייּב יד ןיא ןצעמע

 -ַאנעגי-- ,ןַײא ע(שןזד- .וורט -- ןע(ש)זדַאננַײא
 == 8:םקמוצגה-.ןע(י)דא(י)נ -- :89 .טע(שנזד
 3מזזזמ ,== {/8: םקעוזגהעזדעז , תזןכע1132 תל; דיעא

 ןרַאננַײא

 יייהנילא .ךיז וצ ןעניואוועגוצ .ךיז וצ ןעלצוצ

 וטסָאה סָאװ, .טנוה ןדמערפ ַא זיוה ןיא יא .ןשימ

 דייר ,"?רערָאנש עטּפָאכ יד רעהַא טעדַאנעגנַײא

 םוא רעּבָא . . . אינסכַא עשיצירּפ ַא, .(עטיל)

 טכיורּב ,ךיז וצ ןעזדַאנוצנַיײא ןרישזַאסַאּפ רעמ

 רעדָא יורֿפ ענייש ענייא וצרעד ןּבָאה וצ רע

 ,1874 ,לעקניֿפ עזיור ,דמא ,"רעטכָאט ענייש ןייא

 ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג ןוא ךיז יא -- ךיז טימ
 ןיא םענעי ַײּב ךיז יא .עלעטרע םעװקַאּב ַא

 ַײּב טעשזדַאנעגנַײא ךיז טָאה ץַאק יד, .ןצרַאה

 ןצרַאװש ןגעװ קנַאדעג רעד, ."זיוה ןיא זדנוא

 ןיא טעזדַאנעגנַײא זַײװכעלסיּב ךיז טָאה גוצנָא

 רעד ךיז ףרַאד ָאד, .'סעמַאלּפי ,רַא ,ײּפָאק

 ימעד .ּב ,"תּבש רעּביא ףיוא ןעידאננַײא םלוע

 ןּבָאה םיא ַײּב, .רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּב

 סָאד ןוא ץרפ ,קומ ,"םיֿבנג טעידאנעגנַײא ךיז

 .שינע-  .רעטַאעט עשידוי

 .טלדָאנעג'- ,ןַײא לד- .װרט -- ןעלדָאננַײא
 ,ןישַאמ יד יא ,לדָאנ א ןקעטשנַײרַא ,ןצעזנַײרא

 ,טריטָאנעג -- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטָאננײא

 יָאנוצנַײא ןסעגרַאֿפ טינ .ןּבַײרשנַײא .ןריטָאנרַאפ

 .ךיז טימ  .תוָאצוה עלא ןריט

 ןייא טרעיודעג סָאװ .יזַא -- קיטכַאנניײא
 עיא .ערעֿפַא עיא ןא .שראמ רע'א ןא .טכַאנ

 | ,גנולעטשרָאֿפ

 -נילא)  .טלָאנעגי-- ,ןַײא לָאנ .וורט -- ןלָאננַײא
 ,לכיּב סָאד יא ,לָאנ ַא טימ ןרעכעלנַײא (ײרעדניּב

 טפָא םגהו רנ .משטד .סי ,ן- ,יד -- עמאננײא

 טליּפש ריה, .'א עּפאנק א .הסנכה .ןטצינעג

 עטוג טימ ןשינלָאּפ ןיא תימלוש גָאט עלַא ןעמ

 ,ןאש לּבִיי| ּבּפ ,ײ. . .לַאפַײּב ןטוג דנוא ןיא

 ךיז טקידנע סָאװ (טזומ) -- קידנעמַאנניײא
 ןעמָאנ ןקיּבלעז םעד טָאה סָאװ עטָאנ רעד טימ

 .ןּבױהעגנָא ריא טימ טָאה עמ סָאװ עטָאנ יד יו

 --לָאצ ע'א (טאמ) .ריַאשזַאמ רעיא .עמַאג עיא
 ,גק 5 .סָאמ רעד רַאֿפ גנונעכײצַאּב ןייא טימ

 ,ריל .ורט -- ןעוועני* ,ןריױלַאטֿפַאננַײא
 ,טעװעניל  ,טרילַאטפַאנ(עג)-- :ןַײא עוװעניל-

 עקידרעטניװ יד 'א .ןילאטפאנ טימ ןטישנַײא

 יז ןלָאז ןלָאמ יד ,עא ץלעּפ םעד ,ןעלטנַאמ

 "תּב יד יא :קיסַאּפש .ןסערפעצ טינ טַײצ-רעמוז

 ,ןטַאש טינ ריא לָאז גיוא זייּב ןייק הדיחי

 -ַאנעג-- ,ןַײא עַײר- .ורט -- ןעײרַאנניײא

 -וס .ןדערנַײא .1 .ןעיארַאנ;- :89 .טעַײר
 טימ ןָאט וצ סעּפע ןרידנעמַאקער ,ןריטסעג

 רעדנא ןַא יא .לטֿפעשעג א 'א .ךעלעדייר עטוג

 .לעטש א ףיוא ןצעמע ןגירקנַײרַא .2 .,ךודיש
 ,תרשמ םעַײנ ַא יא

 -רָאנ-+ ,ןַײא ריז- .ורט -- ןריזילַאמרָאננַײא
 לָאז סע ןפוא ןא ףיוא ןלעטשנַײא טריזילַאמ

 טעּברַא יד יא .ןַײז ףרַאד סע יװ ,לַאמרָאנ ןַײז

 ,הנ/ .טלַאטשנַא ןיא

 -רָאנ(עג)י- ,ןַײא רימ- .וורט -- ןרימרָאננַײא

 -ער א ,עמרָאנ א ןריֿפנַײא ,ןלעטשנַײא .טרימ

 ,גנו .ןהעש-טעּברַא יד יא .גנורילוג

 -נַײרַא .טראנעג'- ,ןַײא רַאנ .ורט -- ןרֿאננַײא

 ,ןגיל א ךרוד ןגירקנַײרַא ,ןעניוועגרעּביא .ןרַאנ

 טָאטשנא לדנייטש א ןצעמע 'א .,טיײקשלַאֿפ



 ןערָאננַײא

 אי. דיר עסיז ,עכייו עריא, .,טנַאילירּב  ַא-
 -שטירּפ יוזַא ךימ ןּבָאה ןגיוא עקירעַײפ ,ענייש

 טינ טױט טינ ,ליי ,"טראנעגנַײא ױזַא ,טעילעמ

 .ףיז טימ ךיוא .ח"נרּת ענליוו ,גידעּבעל

 ,טערָאנעג-- ,ןַײא עד .ורט -- ןערָאננַײא
 ַא ןיא (יװ) ןטלַאהַאּברַאֿפ .1 .ןערונ- :89/

 לָאז דש ןייק זַא ,ךַאז ענעֿפײרט ַא יא .ערָאנ
 -רַאֿפ .ןעלקיװמורַא .2 .ןקעמשרעד טינ סָאד
 ןוא שינרעטצניֿפ ןגָאט םעד} םיא לָאז יא; .ןקעד

 ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,יןטָאש רעטיוט

 ,ץרַאװש זיא סָאװ סעּפע ןיא ןקעטשנַײרַא .9
 ןיא ךעלטנעה יד 'א ,ןקיצומשנַײא ,קיצומש

 ,ּביוטש ןוא דמַאז ןיא לטנַאמ םעד 'א .עטָאלּב

 א ןיא יװ סעּפע ןיא ןקעטשנַײרַא ללכּב 4
 םעד 'א .טייקרעכיז רַאפ טרָא ןַא ,שינעטלעהַאּב
 .סיוש סעמַאמ רעד ןיא ּפָאק

 "נַײא ,ךיז ןעלקיוונַלא טוג .1 -- ךיז טימ
 ךיז ןערָאנ . . .. .ץלעּפ ןיא ךיז יא .ךיז ןעילוט
 -ןֿפױל ןוא ךעלּפולוט ענעסירעצ יד ןיא ןַײא
 -רָאקנַײא .2 .סעקטַאל ,עש ,"םייהַא ןֿפיול
 ױזַא) ןכירקנַײרַא .ךיז ןעטסָאמנַײא ,ךיז ןעשט
 םורא ךעלעצעק יװ ךיז יא .ערָאנ ַא ןיא (יוו

 'א .עטָאלּב ןיא ריזח א יװ ךיז יא .ץַאק רעד
 טניה-עקטַאי יד וליֿפַא; .ערונַאק א ןיא ךיז

 ,"ךעלצעלק יד ןשיװצ טערַאנעגנַײא ךיז ןּבָאה
 .שינע .| עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש

 ךיז עגנ .װטוא ןןעגענ ...} -- ךיז ןעגננַײא
 -נַײא ,ךיז ןסענַײא .דל .טעגנעג'- ךיז ,ןַײא
 טינ םיא ןוֿפ לָאז עמ ,ךיז 'א .ךיז ןעּפעשט

 ןיא ךיז וטסָאה סָאװ, .ןרעװ רוטּפ ןענעק
 ,"?ור וצ טינ רימ טסזָאל ןוא טעגנעגנַײא רימ
 ,(ענוװָאק) דייר

 רָאנ זיא סָאװ (לעמ ןגעװ) .ידַא -- קילוננייא
 רערעטיש א טימ ןרָאװעג טּפיזעגכרוד לָאמ ןייא
 ,לעמ עלעקנוט = לעמ עיא .עטעשער ,ּפיז

 .טעקונעג-- ,ןַײא עק  .ורט -- ןעקוננַײא
 רָאט עמ ןעווֶו ונדונ טימ ןקיאורנַײא ,ןליטשנַײא

 ןטימ ןיא רעדָא הכרּב א ןכַאמ ןכָאנ ןדער טינ
 יא טינ ךימ טסעװ, .ןוניונ ןעמ טגָאז ,ןענװַאד
 ןפיוא טקירד סע סָאװ ץלַא ןגָאז ריד לעװ ךיא

 | ."ץרַאה

 ינַײא װזד .+- ןערָאננַײא וזד -- ןערוננַײא
 -פטש ןיא עלעּבלעק סָאד , .+- (ךיז) ןעקרונ

 רעדיל ,ץרפ ,"לכעלעפ סָאד ןַײא טערונ לכעל

 -ןַײא רָאנ ,טרעפטנעעג טינרָאג, .ןעמעָאּפ ןוא

 ,עינלעק רעד ףיוא ךיז רֶע טָאה טרעקיוהעג

 חנ ,שז ,"דרָאּב ןיא םינּפ םעד טערונעגנַײא

 ןשיק ןיא ּפָאק םעד קירוצ טָאה רע, .ערדנַאּפ

 ,"טכַאמרַאֿפ ּבלַאה ןגיוא יד ןוא טערונעגנַײא

 ךיז טקור; -- ךיז טימ .טכַאנרַאֿפ ,רה

 ךיז טערונ ןוא לקניװ ןיא רעטַײװ ,רעטַײװ

 קידנערוננַײא; .תועסמ ,סוממ ,ײןַײא קרַאטש

 ,רַא ,ײ, . .םידגּב םינימ ענעדישרַאֿפ יד ןיא ךיז

 .שינע- .ידיראי רעטַײװ רעד'

 ,טעקרונעג-- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקרוננײא
 .רעסַאװ (ןיא) ןרעטנוא ּפָאק םעד יא .ןקוטנַײא

 ןיא סעקרונ ןכַאמ -- ךןיז טימ ןךעלנייוועג

 ךיז 'א .גיֿפ .ךיז ןדָאּב םַײּב ךיז יא .רעסַאװ

 | ,טייקשירדִיי ןיא

 .ןע- ,יד -- תנוטיננַײא
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 ,טעדַאינעגי- ,ןַײא עד- .ורט -- ןעדַאיננײא
 ןכַאמ .צעּפס .2 .+- ןע(שזזדַאננַײא ווזד 1
 ,שײלֿפ ןיא ,טיוה ןיא ןעגנירדנַײרַא ףיט לָאז סע
 ןרעװ זומ עסואימ סָאדלַא, .טימעג ןיא ךיוא גיֿפ
 -עגנַײא ױזַא סע טרעװ טשינ זַא ,טקעדעגֿפױא

 ןרעסַאװ ןּביז טימ ןיוש סע ןָאק ץמ זַא טעדַאינ
 --ךיז טימ .טייצ /"ןעקנעװשרעטנורַא טשינ

 ןוויּכּב ךיז טָאה יז, .ךיז ןע(ש)זדָאננַײא ווזד
 .צעּפס ,2 ."ןריֿפרַאֿפ וצ םיא ידּכ ,טעדַאינעגנַײא
 ַײב ךיז טָאה סָאװ תוליגר א? .ךיז ןסענַײא
 -ױשמ טמענ עמ :טעדַאינעגנַײא קרַאטש זדנוא
 ,טייצ ,"ןֹדִיי יװ רָאפ ייז טלעטש עמ ןוא םידמ
 ,17 וא 1958 ,זמט

 ,טערָאינעג- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערָאיננַײא
 םוצ .+- ןערָאננַײא וזז .ןערוינ:- :ךיוא
 ייטש עקיטָאלּב עסיורג טימ ןעמוק טעװ, 3

 דייר ,"טעמַאס םעד ןןרימשסיוא} יא ןוא סעלַאװ

 ּבָאה; -- ךיז טימ ,51 יז ,אאאְו לּבִיַו

 סָאװ עטָאלּב רעד ןיא 'א טנעקעג רעסעּב ךימ

 ,"קירּב רעד ףיוא טכַאמעגנָא טָאה רעסַאװ סָאד -

 ןכיוה ןֿפױא ןכירקֿפיורַאא .16 גאט ,1867 ,מק

 סעטַאמש יד ןיא ןערויננַײא ךיז ,ןוויוא ןטלַאק

 ,1965 ,דנַאלמייה י'װָאס ,"ןרעװ ןֿפָאלשנַא ןוא

 ,4 ןאפ

 סָאװ .ידַא ן...גגינ ..,} -- קידנוגיננייא

 רעיא ןַא סעּפע .וויטָאמ ןייא ,ןוגינ ןייא טָאה

 ,רעגניז

 ער רעדָא סעצָארּפ

 ייא טָאטשנַא לָאענ ,(ךיז) ןטיננַײא ןופ טאטלוז

 רעד ,גנוי ,זּביא רעגנַאװשלַא .א 'רד--גגנוּב

 + חוּכ ןםעד|; ,1921 ןילרעּב ,רעטעמָאעג רעניילק

 ּביוא ,ןרעסערגרַאפ ןעמ ןַאק ןעלקסומ יד ןוֿפ

 .ט ,"ןע'א עסיוװעג שיטאמעטסיס טכַאמ עמ.

 יד, .1927 ועִיק ,ןישַאמ'שטנעמ ,סלרעּב
 רעדניק ךס ַא ַײּב ןגָארקעג ןּבָאה . . . ןע'יא
 ,1943 ,דוק ,מי ,ײליּפש א ןוֿפ ןעזסיוא סָאד

 .רל .טינעגי- ,ןַײא טינ .ורט -- ןטיננַײא

 -נַײא .םזירענַאמ ,טייהניואװעג = ןטינ 22

 ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןענרעלנַײא .ןריציטקַארּפ

 -געטשרַאפ יא לָאז רערעל רעד, ,טייהניואוועג א
 ןגעװ עַײנ ,מי ,"ןעמרָאֿפ-ךַארּפש רַאֿפ שינעד
 טנוזעג ןַײז ליו שטנעמ א ּביוא,, ,1927 עגיר

 ענַײז 'א גָאט עלַא רע ףרַאד . . . ,קרַאטש ןוא

 װעלק ,ןישַאמ'שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"ןעלקסומ
7, 

 ןטימ ןייטשוצפיוא ךיז יא -- ךיז טימ

 .תואׂשמ ערעווש ןּבייה וצ ךיז יא .גנַאגפיואנוז

 ףרַאד ףיורעד ףיוא . . . בעוװעג א טּבעװעגנָא;

 טעּברא יד ןיוש טייג ,'א רקיערעד ךיז ןעמ

 װעִיק ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"רעכיג

5, 

 -ינעג'-- ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעװעטיננײא
 -ֿפיטש ,ןטינ טימ ןקיטסעֿפֿפױנוצ .1 .טעװעט
 ןצלעמשוצ .2 .דליּב ַא רַאֿפ םַאר א יא .ןט
 .ןכעלב ייווצ יא

 -נַײא .טגיינעגי-- ,ןַײא גיינ .וורט -- ןפייננַײא
 גיינ ןוז רעד וצ ּפָאק ןַײמ, .גורק םעד יא .ןגייּב
 טַאלּב ַא ,לה ,"הענכה רעקידיירפ טימ ןַײא ךיא

 ,הנ- .ךיז טימ .םיוּבלּפע ןַא ףוא

 ןערעיננַײא

 -ַײרַא .טזיינעג'-- ,ןַײא זיינ .וורט --ןזייננַײא
 ןקידרשוימוא ,ןכעלרעמוא ןַא ףיוא סעּפע ןגירק
 ףרַאד ,ןטוג טימ ןגירק טינ ןעק עמ זַא; .ןפוא

  ."ןצק עמ סָאװ םיא ןוֿפ יא ןעמ-

 זעגיר*) טיינעג'-- ,ןַײא טיינ .וורט -- ןטייננײא

 -ניװצ(נַײא) ,ןלעוּפ ןוא ןצעמע ןטיינ .,(ןטיינ
 טינ טגירק עמ, .ןעלטימדלַאװג ןדנעװנָא .ןעג

 לװֿפ ,"'א רעדָא ןלָאצאּב רעדָא :ןטיירג ןוֿפ

 רַאֿפ ןעמונעג געט ריֿפ ןיא, .(טלעוורעטנוא) -

 -נַארֿפ רעד סָאװ ,טפעשעג לּבור טנזיוט קיצכעז
 רעד ,להי ,"טיינעגנַײא טעמּכ םיא טָאה לזיוצ

 וטסָאה ךעלדיילק ---. .1904 עשרַאװ ,סרוקיּפַא

 -עגנייא רימ ס'טָאה רע --- ?םיא ןוֿפ ןגָארטעג
 .ץכע- .גנו- .םיֿבנג ,ָאקמיּב .ֿפ ,"טיינ

 -וצ ,1/ .טיינעג'- ,ןַײא יינ .ורט -- ןעייננַײא
 א 'א/ .םעדָאֿפ-לדָאנ טימ ןקיטסעפוצ .ןעיינ

 ַא ןסערּפסױא ,לדנעּב א ןעוועגירטסוצ ,לּפענק

 ,"?ךָיי א טינ ךיוא ןיוש ןָאק סָאד --- ,רענלָאק

 .ןעײננַײרַא 2 .װ עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש
 השא ןייא, .לּברַא יד יא .ינק יד ןיא עטַאל א יא

 םענ וזַא .ןַײז וצ ליּפמ רדניק טיגעלֿפ אד איד
 ינוא דרעֿפ ןייא ןופ ךלימ 'נוא סקאוו אַײנ
 ליטרַאג ןייא ךַאמ 'נוא רידננ ןייא טימ סע ךָאק
 ינוא .ןישרעה ןייא ןוֿפ רעדעל ןיא ןַײא ענ 'נוא
 'רֹּב לפמיג יכדרמ 'ר ,יּבַײל םוא ןָאט ןא ריא

 ,1718 טשמַא ֿבל יחמׂשמ ,רזעלא

 ןגײלנַײרַא ,עא דיילק ַא ןיא דלַאֿפ א ןכַאמ .2
 רענייא ןעװא .ןעײנרַאֿפ ןוא םעד ןיא סעּפע
 טלעג ןַײז סָאװ ,טרָא ןַא אזַא ףיוא טניואוו

 טָאה רע ןוא ,תוֿבינג רַאֿפ טנרָאװַאּב טינ זיא
 סע רע גָאמ --- דיילק ןַײז ןיא טיינעגנַײא סע

 ,2טל ,"זיוה ןַײז ןיא ןגָארטמורַא ןתּבש םואָו

 ןזיועג ןוא לטסעװ סיכדרמ . . . ןעמונעג; .א/ס

 ףניפ טיינעגנַײא ָאד םיא ּבָאה'כ ,טסעז :ןענַײרּב

 י'א* .רעדלעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"ןלַאירעּפמיא

 | ,ןרַאלַאד יא = ןשקָאל

 עמ :שינעּבײלג .סיר םעד 'א .ןעײנרַאֿפ .4
 טגָארט רעצעמע סָאװ דגּב ַא (ןיא) יא טינ ףרַאד
 .ןורּכז םעד ןרילרַאפ ןעק רענעי לַײװ ,ךיז ףיוא

 םעד 'א ךיא לעװ ,עקרַאנירַאמ יד סיוא וט;
 .קיסַאּפש ךעלנייוועג ,ל כ ׂש םעד 'א זד ."סיר

 עא דגּב ַא ןיא הרוחס לקיטש ַא ןגײּברַאֿפ .9
 -עמש רעדָא רעצריק ןכַאמ וצ ידּכ ,ןעיינוצ ןוא |

 עמ ןעװ טָא ,ריא ףיוא טיירּב וצ זיא'ס , ,רעל
 -שינ ןעװעג סע טלָאװ ,'א עלעסיּב ַא ָאד לָאז
 - 26 א 1964 ,רָאֿפ ,"קידהשק

 ןוֿפ רעטעלּב ןעיײנֿפױנוצ (יירעדניּבנַײא) .0
 ןגָארט וצ טגנערּב ענעדִיי ַא זַא רעדָאג .ךוּב ַא

 יחּת עטנייװעגסיוא ,ענעסירעצ ,עטשטיינקעצ ַא |

 .ּב ,"םעדעפ ערַאש טימ ןעיינוצנַײא , . . הנ

 .16 ץ 1958 ,רענַאקירעמַא ,רעלסער

 רעלעמש רעדָא רעצריק ןרעװ -- ךיז טימ

 עמ ןוא ןַײא ךיז טיינ דיילקיס .ןעײננַײא םַײּב

 .ץכע- ,גנואד .ןגָארט טינ סע ןעק

 .ירע- = .(עקי ,ןיד) רעד .שינעד
 ,טעווכינעג-- ,ןַײא עװ- .וטוא -- ןעוופינניײא

 א ןופ ןרָאדנַײא .ררװ .עווכיל 22 פווכינ 22

 ,וטסלָאז יא :הללק .ןרעװ ךַאװש ,תאלֹוח

 .טערעינעג-- ,ןַײא ערי .ורט -- ןערעיננַײא



 ןציננַיא

 .מור .םעּב

 | .ךיז טימ

 א .טצינעג-- ,ןַײא ץינ .ורט -- ןצינניײא
 ןוא לּבעמ יא .ןצינ קילַײװטַײצ ,לייט םוצ ,לסיּב

 א -- ןיז טימ  ,ןֿפױקרַאפ ןװּורּפ ךָאנרעד

 רעד .ץכע- .ןצינ ןוֿפ ןרעװ עילַאק לסיּב

 ,ןַײא ךיז רע" .װטוא -- ךיז ןרעטשיננַײא

 ,ךיז ןרעטסינ;-- :89 .טרעטשינעג-- ךיז
 ,ךיז ןסענַײא .ךיז ןעלצרָאװנַײא .ךיז ןעידַאננַײא
 רימ ןיא ךיז טָאה . . . ןּבעל ןַײמ ןוֿפ ךשמ ןיא;,
 ןרעװ וצ רוטּפ טינ ,ליפעג א טרעטסינעגנַײא

 ,םלוג רעד ,קניריעמ װַאטסוג ,זּביא ,"םיא ןופ

 ,1925 ענליוו

 לשמנ .וורט ןןעלשמינ .. .} -- ןעלשמננַײא
 וצ לשמנ םעַײנ א ןסַאּפוצ .טלשמנעגי- ,ןַײא
 ַא ןיא סַײנ סעּפע ןסַאּפנַײרַא .לשמ ןטלַא ןַא
 טימ הׂשעמ יד יא .עלהׂשעמ רעדָא לשמ ןטנָאקַאּב

 ,ןטַײצ עקיטנַײה וצ ןצענ יד ןוא שיפ יד

 ,טלּבענעגי- ,ןַײא לב" .חרט -- ןעלּבעננַײא
 .לּבענ ַא ןיא ןעלקיװרַאֿפ .ןעלּפענ-- 9
 ,עקלויל ,רעכיורע .לּפענ ,לּבענ א טימ ןע;צרַאֿפ
 ,געס ,ײןַײז ןַײמ ץענ םעניד א ןיא ןַײא לּפענ
 .סענורטס

 ,טכעּבענעג = ,ןַײא ךע- .וורט -- ןפעטעגנַײא

 -אּבמוא ןַא רַאפ ,לכעּבענ א רַאֿפ ןצעמע ןכַאמ

 ךיוא .ןקידורּבנַײא ,ןרימשנַײא

 יד ןַײא טכעּבענ סָאװ גנואיצרעד א .םענעפלָאה

 -עגוצ ךיז -- ךיז טימ ךעלנייועג .רעדניק

 א יװ ןריֿפ וצ ךיז ,ךעּבענ א ןַײז וצ ןעניואוו

 'א ךיז .רענעפלָאהַאּבמוא ןַא ,רענעסױטשרַאֿפ

 ןקסנַאמערָא ןיא, .ץלָאטש ןדעי ןרילרַאפ ןוא

 רע זַא ,טכעּבענעגנַײא ױזַא ךיז רע טָאה ןּבעל

 ."ןקור םעד ןכַײלגסיױוא טינ ץלַא ךָאנ ןעק

 .טלגענעג+ ,ןַײא לג- .װרט -- ןעלגעננַײא
 לגענ טימ שוריפּב רעּבָא ,=- ןעלגָאננַײא וזד

 -- ןיז טימ ךיוא (לגָאנ ןייא טימ טינ)

 -נַײא ךיז לפוג םערַאװ ןיילק ריא טָאה, .גיֿפ

 ,"טסורּב רעשיטעלטא ןןַײז . . . ןיא טלגענעג

 | ,16 וו 1951 ,שַאֿפ ,קינטַאלַאּפ .ר

 -לווער רעדָא טקַא .1 .ןעי ,רעד -- םעננַײא
 "א ,'א רעכעלעמַאּפ ַא .ןעמעננַײא ןופ טַאט

 טָאה ןודקומ רעדנַאסקעלַא ןעוו, -- המ חלמ

 ,דױרֿפ ,זּביא װמ ,יימ"א ןַײז ןעמונעגרעטנוא

 ןופ טייקיאעפ ,2 .זילַאנַאָאכיסּפ ןיא ריֿפנַײרַא

 ןטמיטשַאּב א ךיז ןיא ןעמענוצנַײרַא ילּכ ַא

 -נילא ,יצנַייא .9 ,ןע'א עכַײלג טימ םילּכ .םוכס
 -ןֿפ 'א רעד .גנורעלעמשרַאֿפ ,גנוגנערַאֿפ .ףיול

 ,רעסיורג ןייק טינ זיא ןשַאװ ןכָאנ ףָאטש םענ

 ןעמונעג-- ,ןַײא םענ .חרט -- ןעמעננַײא
 ןעמעננַײרַא .1 .(גמ ,רפ ,ןעמענעג-- :ךיוא)
 ליּפש ןיא 'א .ןָאק ןיא יא .עּפורג א ןיא ןצעמע

 א ןיא 'א :ךיוא .רעדניק ערענעלק יד ךיוא
 יד 'א .טרָא ןַא ןיא ןעמעננַײרַא .2 .הרֿבח
 -רעּביא ףיוא חרוא ןַא יא .ןַײרַא ּבוטש ןיא גיצ
 ןטה איד םידרֹומ יד, .ףרׂשנ ַא יא .ןקיטכענוצ
 ןייק ןרעװ וצ קלָאֿפ טאטש םעד טלעטשיג ןא

 .ץניװ ,"טלעציג יריא ןיא ןמענ וצ ןַײא ןדוי

 טמענ לגירק סָאד, .ילּכ א ןיא ןעמעננַײרַא .9
 (רעמזיוצ) דיר ,"ךלימ רעזעלג ריפ רָאנ ןַײא
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 חוּכ ןגָאמ רעד טָאה ,קינייװ טסע ןעמ ןעווע
 ןעק ץיה עכעלריטַאנ יד ןוא ,ןעמענוצנַײא סע

 ,1864 ענליו ,רסומ םעונ ,זּביא ,"ןכַאקנַײא סע

 .ךס א ןסעפיוא .ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .4
 יעגנַײא טָאה דרעפ סָאד, .ךס ַא ןעקנירטסיוא

 טצעזעג ךיז, ."רעסַאװ רעמע ןּבלאה א ןעמונ

 ענעטָארּבעג סָאד ןעמונעגנַיײא ןוא טרעפעּבלַאז

 ןַײז ןסרעסערֿפ יד =} הגיּבלעז יד, ."לזדנעג

 ןייק נוא טמענ ןַײא ליֿפ יד ,ןכַײלג וצ קומ ןייא

 ןרעטיּב םעד יא* .ב/זט ,ןויע ,"טה גנזאוג שוא
 ,(83 לגרֿפ) ןֿפנַארּב (ךס ַא) ןעקנירט = ןּפָארט

 ארט ןרעטיּב םעד ןעמונעגנַײא קיסַײלפ ץנאג,

 ,"ןרָאװעג טנקירטעגסיוא זיא גורק רעד זיּב ןּפ

 ,31 אפ ,1866 ,מק

 רַאפ ןעגנילשּפָארַא ,ןעקנירטסיוא .צעּפס .9
 ,סנּפָארט יד ,האוֿפר א 'א .(הלוגס) האופר ַא

 .ןרעװ רעסעּב לָאז סע ,עא קישָארּפ םעד ,ליּפ ַא

 ףיוא דנוטש, (עשרַאװ) מטֿפ ןיציל עמ יא

 ךרוד תורגורג לש םיַמ םיא טיג 'נוא אסיי 'ר

 ,"ןימענ ןַײא לָאז רע ,ליומ ןיא לירער ןייא

 ןימענ ןַײא רנייא לואו רָאט זע, .ד/המ ,וצנ

 רע זד ,גַײציג סיז טׂשנוז רדוא טפאז ץירקַאל

 ןעװ, .א/טע ,וטל ,"ןיּבאה לוק טוג ןייא לָאז

 טוט ןוא ןעמענ טוט קוקוק ןוֿפ רעּבעל יד ןעמ

 טפלעה יוז --- 'א רעסַאװנגער ןיא ןוא ,ןרעד יז

 לשמ ,"טייקנארק עזייּב יד רַאפ טַײצ עלַא סע

 רענייא יװ יױזַא; .1808 אהרטסוא ,ינומדקה

 לָאז ױזַא ,ןיצעדעמ ערעטיּב ,תואוֿפר ןַײא טמענ
 תוֿבוח רוציק ,"טלעװ עצנַאג יד ןַײז ריד ַײּב

 .טעיג .1844 וָאֿפעזוי .שטַײט ירבע טימ תובבלה

 ןגָארטעגוצ יּבר רעד טָאה עלעטסעק רעדעװ

 -ןציר 'א ןופ ענימ א טימ רעיוא ןקירָאה םוצ

 ראד געלֿפ ךיא, .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"לייא

 ,עש ,ײןסע ןרַאֿפ עלא ןרעכעטַײרק ידו יא ןפ

 ןיא טנַײה ןיוש ןפרַאד רימ,, .ירָאטקָאד םִיַײּבי

 ןַאטנַײרַא טינ רעכיּב עשינָאגרַאשז ערעזדנוא

 -מערעוו' םעד ןלָאז רעזעל יד ידכּב רעקוצ ןייק

 רעד ,בז ,דרַאּבטױר לאירבג ,"יא ןלעװ 'טיורק

 | ,1897 ווענעשעק ,ןעמולּב טעקוּב

 = ןעמירקרַאֿפ טינ ךיז ןוא לייאנציר '!א*

 סע סָאװ סעּפע ןָאט וצ ןעגנואווצעג ןַײז :ךיוא

 -רעדיוװ ןייק ןזַײװסױרַא טינ ןוא רעדיוורעד זיא

 -נואווצעג ןַײז (א = ליּפ ערעטיּב א יא* ,ליפעג
 -ךיז ףיוא ,הלווע ןַא ףיוא ןריגַאער וצ טינ ןעג

 ירַאֿפ וצ ךיז ןעלטימ ןָא ןַײז (ּב ;עא ןעַײרעל

 (עלעֿפעל א) 'א* .שינעקישנַא ןַא ַײּב ןטיה

 .ןעלּפַאלּפ ןייא ןיא ןטלַאה = רעסאװ-רעדיױלּפ

 יּפַא טינ ,ןגַײװשרַאֿפ = לרעסעוו-גַײװש א 'א*
 טש 'א* .ששינעגַײווש א יא .ןרעפטנע

 עמ ,אזגור טימ ,לעֿפַאּב טימ (א -- שינעמ

 -נייא ןטסלָאװ רעמַאט ,לזמילש, .ןגַײװש לָאז

 ;םרוטש ןיא ,עש ,"?'ש לסיּב א ןעמונעג

 עמ יַאמל סָארדרַאפ ,טײקנדירֿפוצמוא טימ ( 3

 סָאװ ,ונע ,ןגירקסיורא טינ טרָאװ ןייק ןעק

 -ןטש ךעלעפעל וצ טלָאװ ריא יװ ,ריא טגַײװש

 שטנעמ רעד ,רענידַאג .ש ,"?ןעמונעגנַײא שינעמ

 ןרעהפיוא (ג :1933 עװקסַאמ ,סקיּב רעד טימ

 יװ םעדכַאנ; .,(ןּבַײרשַאּב ,ןעגניזַאּב) ןדער

 ,'םירישה:רישי ןּבירשעגנָא טָאה ןךלמה המלשו

 ןוגעווו . ..שינעמוטש א 'א םירֿבח עלַא ןזומ

 ןעמעננַײא

 1958 ,גָאט ,טי ,"רעצרעה עטּבילרַאֿפ ייווצ
 א 'א .גיפ .שינעמוטשרַאֿפ יא :ךיוא ,14שו)

 | ,רסומ עיצרָאּפ

 סָאװ דניק ַא יא ,ןליטשנַײא ,ןקיאורנַײא .0
 עק טינ סע לָאז עמ ,ןענייוועצ ױזַא ךיז .טנייו |

 סָאד יװ ,דניק לציּפ א יװ ןצעמע יא .'א ןענ

 עטוג טימ 'א .ןטוג טימ יא .דניק עטסּביל
 -טסיירט טימ יא .דייר עכייוו טימ יא .(ךעלע)דייר
 ןעמ טמענ ךעלּפערק יד טימ וליפַא, .רעטרעוו

 לוש ןיא רעגערג ןטימ ליוװ רע ,ןַײא טשינ םיא

 "עג א ןיא ךיז יײגרַאֿפ ךיא,, .לֿפ ,"ןייג ןַײרַא

 סָאװ טימ ןַײא ךימ טמענ . . . עטַאט רעד .ןייוו

 סעמַאמ א; .רעדניק עשידִיי ,עש ,"ןָאק רע

 טשינ גנירג ױזַא ןעמ ןעק ,טנייװ סע זַא ץרַאה

 ַא 'א ךיוא .עשטַאילק ,סוממ ,"דניק ַא יװ יא

 -ּברעק עכעלטע טימ יא .אזגור ,ס עּכ סנטייווצ

 א ןוֿפ סעּכ; .החיצר סקינװַארּפס םעד ךעל

 שטנעמ רעגולק א .תומה-ךאלמ א רָאג זיא ךלמ
 ,14 ,זט ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ייא טרָאֿפ םיא ןָאק

 -עּבעג םיא ןּבָאה ,ןעמענעגנַײא םיא ןּבָאה . ..,

 ,"ןַײז ןגרמ קראטש ױזַא טשינ ךיז לָאז רע ,ןט

 ּבַײל ןַײד וטסָאה טכרָאפ טימ, .גיֿפ ךיוא .ּפי

 -ןסעי טימ טפאשקנעּב ןוא ןגיוּבעג טסּברַאה וצ

 -עש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"ןעמונעגנַײא רעדיל

 | .טפַאשּביל ןופ ןעה

 ןכַאמ .ןעידַאלגנַײא .ןטעלגנַײא ,ןטעלגסיוא ./
 א יא .הקולחמ עטלַא יד ,ךוסכס םעד 'א .םולש

 ןַײז ןוא רעטגעג ַא ןילַא זיא רע, .ַײרעגירק

 -רָאּפ עגנוי ןשיװצ ןעַײרעסַײר יא זיא הסנרּפ

 ,(י"נ) דייר ,"ךעל
 -ניק יד יא .ןרינילּפיצסיד .ןרילָארטנָאק .8

 .סרענלעז עטעװעטנוּבעצ 'א .סַאלק ןיא רעד

 סָאװ ,רעטכעלעג א סיוא ןסיש רעדניק יד;

 'א ןײלַא ךיז םעװקַאּב טינ זיא ןקישזרָאשז

 ,דײרֿפ סינּפיק .יא ,"טנעה יד ןיא

 ןיא יא .חוור ןגירקנַײרַא .ןענידרַאֿפ .ןזייל .9

 ןיא יא .ןטעליּב רַאֿפ סעטָאלז טנזיוט עסַאק

 .ךָאװ עצנאג ַא ךעלנייועג יװ רעמ גָאט ןייא

 ךיא ּבוא ,ןַײז טַײצכוה רעד ףיוא ליוו ךיא;

 רעייל רנַײמ טימ ןמענ ןַיײא טנוק גינעֿפּפ ןייא

 שאד; .617 ,ךוּביאבּב ,"ןדניװ םוא אד ךיא ליוװ |

 ןופ טמענ ןַײא ןשרד רד ׂשד זיא טלעג ירדנַא

 ,טאיוּביג רּבלעװְגג .א/טק ,וטל ,"השרד רד

 יטא השמ ,יןמענ וצ ןַײא . . . רזניצ נוא םיסמ

 ,1746 ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד ,זּביא טַאטשנעז

 עפיירט קיטש םעד רַאֿפ ןעמונעגנַײא רע טָאה;

 ינעגרַאמ .י ,"ןדליג טכא רעדָא סקעז שײלֿפ

 .ח"נרּת ענליװ ,םיבצק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטש

 'א .ןענָאמנַײא .ןַײז הֿבֹוג .ןענַאמֿפױא .0
 רעװש .תוריכׂש יא .ןיול םעד 'א .גָאזוצ םעד

 טשעה רימ וד; .ֿבוח ןטלא ןַא ןעמענוצנַייא

 טאה ןמ ןַײד שד טלעג ןעד ןוֿב שפע טקישיג

 לּביְו 1533 ּבפ ,"בוח ןַײמ ןוב ןמוניג ןַײא

 ןמלז 'רל ןוש טאה טלעג שכלוז ריא, .ןאווו

 ,ןימענ ןַײא איה ׂשלָאז ךיא 'נוא ,ןיּבעג יש

 ריכלעװ, .30 ,ּבגָארּפ ,"ןהעשיג זע זיא אז

 "גערּב ׂשע לָאז רעד טמענ ןַײא סנק שאד רעד

 ק"ק יגיהנמו ימכח תונקּת' ,"הקדצ יאּבגל ןיג

 ךיא, .ןו"פרּת א"ּת ,תומושר| ב"עש י'גארּפ

 ,טנַארּב ,יןמענ ןַײא טלעג שדח ןצנַאג ןעד דרעװ



 ןעמעננַײא

 ןַײא וׂשֹע ןוֿפ . . . ןגאי . . . לוז ֿבקעי; .חס קרּפ

 ,11 ,טק ,םילהּת ,מהס ,ײבֹוח ןַײז ןמענ וצ

 -ַאי יא ןייג .ןּבַײלקֿפיױנוצ ,ןעמענֿפיונוצ ,1
 עגיה יד ַײּב סנשָארג יד 'א ,דלַאװ ןיא סעדעג

 ןייק, .תועּבטמ ענעפרָאװעצ יד 'א .םיּתּבילעּב

 טּביג זיוא רדוא טמענ ןַײא תועמ אד רעד יונמ

 רד ראי ריֿפ . . ,, .קקּת ,"םינשמ תוחּפ ויהי אל

 ןַײא (הקדצ) םוא (חלושמ) ןייא רדיװ םאק ךאנ

 ,ראש ,"םילשורי ןוֿפ ימרא יד רֿפ ןמענ וצ

 .ז"כקּת אדרויפ

 -עג .ןַײז לּבקמ .ןגירק(נַײא) .ןעמוקַאּב .2
 ןעד, .ןָאק ןצנַאג םעד ליּפש ַא ַײּב יא .ןעניו

 רזיד ףיוא ןול ןריא םיעשר ןעד טלאציּב י"שה

 ןַײא ןול ריא ןמענ םיקידצ איד 'נוא טלעוו

 טגאז רעג .5 ,בי ,שליטרעש .מ ,"אּבה םלועל

 טאה רע . ..ן13 ,אכ ,תומׂש) 'הדצ אל רשאו'
 םיא טאה טָאג 'נוא ןיזעװיג ןווכמ טינ ךיז

 זד ידּכ ןיגנערּב םוא םיא לָאז רֶע טקישיג וצ

 ,"ןימעג ןַײא שנוע רעייז ןילָאז הדייּב ילַא

 שנעמ רעד טרעהיג םורדפ .ד/ג ,ארקיו ,וצנ

 טמענ ןַײא ןידאש ןייא רע ןעװ ןַײז זגורּב טינ

 אדרויפ ,הק ,"טלעג ןַײז ןא קוזיה טה ינוא

 ּבאה ,ךיראהל יל המ רצקלא ,1 ,חל ,3

 גידרעװ ןיּב ךיא ׂשילַא ןימוניג ןַײא דוֿבּכ רעמ

 ןיסע תוצמ יד, .212 ,הג ,"ןיזעװיג טרעװ ינוא

 ןרעװ רכׂש ןטוג ןייא איז שאד ,ןַײז רשּכ איד

 םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"י"שה ןוֿפ ןמענ ןַײא

 ךיוא רזעילא טָאה ָאד, ?ה"מּת מדפ9 ,אּבה

 ,רוצ ,"ךאלמ םעד ןגעװ ןוֿפ ןעמונעגנַײא דוֿבּכ

 "רעד טכענק ערעזדנוא ןלעװ סָאד, .הרׂש ייח

 דנעזיוט ,"'א םש ןסיורג א רימ ןלעװ ,ןלייצ

 ,18239 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא

 ,גנוּבעלרעּביא ןַא ןגירקנַײא .װזוקא ,8
 תחנ יא .ךרוד טמענ סָאװ ליֿפעג א ןּבעלכרוד

 םעד טימ סיוא ךיז ןרעק, .ךעלקינייא ןוֿפ

 'רַאֿפ סיורג קידנעמעננַײא ,ןטרָאג םוצ םינּפ

 יד סָאװ ,ןּבעל ןמיס ןטשרע םענופ ןגינעג
 'רָאה עיורג א ,סוממ ,"סױרַא טזַײװ טלעוו
 .עא קיטײװצרַאה ,שֿפנתמגע ,רעצ יא

 ןַײא םירֿבח ינַײז ןופ רע שאו רעצ ןעד ףיוא;

 טעװ שֿפנ ןַײד; .4 ,די ,ֿבויא ,מהס ,"טמענ

 ירׂשי רֿפס ,"יא רעצ ליֿפ ןוא ןגָאלק ריד ףיוא

 שפנ:תמגע סָאד; .1819 אנדרוהו אנליו ,

 רעצרוק רעד ןיא ןעמונעגנַײא ּבָאה ךיא סָאװ

 זיומ דלעפ איד, .'תפי ןוא םשי ,סוממ ,"טַײצ

 םורד 'נוא געװ ןעד לאוו ראג טינ טנוק .. .

 רֿפס ,"געלש רזיּב ליפ ןמענ ןַײא איז טׂשומ

 א 'א .דנַאש 'א .1686 מדפ9 ,םילשמ

 ןוא תוּפרח יא .השוּב א ןוא הּפרח א יא .השוּב

 ןיא ןרעג טינ ןמוק רימ, .תונויזּב 'א .תושוּב

 רעד, .זנּכשַא ,"דנַאש ןמענ ןַײא וצ זנּכשַא

 זומ רע ,/תותּבש ןַײז רפ ן!ןהרומ טָאה רוחּב

 זנדפפ ,ידיל-םירוחּב' ,"תושּבו תוּפרח ןמענ ןַײא

 ,ןיימ =| ןימ טינ טרעוװ ריא, .ןאווו לּביַו 0

 ,הניאצ ,"םיירכנ יד ןוֿפ ןמענ ןַײא תפרח ןרעמ

 ןןוֿפ =} טימ טָאה החּפשמ ןַײז , .הרטֿפה ,ךליו

 ,רעקצעמ .י ,"תושוּב גונעג ןעמונעגנַײא םיא

 אד; .כרַא -- קע רש 'א .111967 ,רַאֿפ

 ,61 ,ךוּביאֹבּב ,ײןַײא ןקערש ןׂשורג ןייא יז םַאנ

 ,14 ,ּבגָארּפ ,"ןַײא תולהּב םוי ילַא ןמענ רימ,
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 ףֹּכּת זיא נוא ןלַאפג רדינַא הּתלרע ןייא ראוו;

 ןייא רדיװ ךיא ּבאה אז ...ןּבילּבעג טוט

 -ץילימַאפ רעגָארּפי ,"ןמונג ןַײא ןקערש ןשורג
 ,ןאווו לּבויְו 1722 ,'הליגמ

 ,תוללק ,ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא ןיא ,4
 ,13112 ּבּב עטרעטיירּבעגסיױא טימ ,תועובש

 :ָאיעּפ טינ ,כרַא ,ןּברַאטש --טיו ט םעד יא*

 ןייא מ"ב לישנַא 'ר טזיא ןיראֿפ וצ ץרוק?

 ותמשנ אצי ...ןימוניג ןַײא טוט ןיגיטׂשַאה

 יגנירג ןייא ךימ זָאלא .262 ,הג ,"הרוהטה

 ןייא טהיצ ןמ זַא ךַײלג ,ןעמענ ןַײא (התימ)

 ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ךילימ רעד זיוא רָאה

 ןרעטַאמ ךיז רָאי ןּביז טסלָאז/ .ח"קּת טשמַא

 ןגעװטנַײמ, ;"טיוט ןגנירג ַא 'א ךָאנרעד ןוא

 ןופ ןרעװ רוטּפ יּבַא ,טיוט םענייש א יא טסגעמ

 ןפיוא ךַײלג ָאד התימ ַא יא טסגעמ, ;"ריד
 ָאי ןיוש טָאה ןָאדנָאל' ענייש סָאד זַא; ."טרָא

 -עגֿפױא ךיוא ךיא לעװ ,התימ א ןעמונעגנַײא

 (יד) א 'א .לדנעמ-םחנמ ,עש ,יןרעװ טכער

 ."הריגּפ א 'א טסגעמ ?טסרעה; .הריגּפ

 טימ ןּברַאטש -- הנושמ:יהתימ א יא

 לָאז טנוה א; .טיוט ןרעטיּב ךעלטנייוועגמוא ןַא

 ,"ימ-ימ ַא יא רע טלָאװ ,ץרַאה ןַײמ ןָאט קעל א

 צג טלָאװ ,ימ-ימ א ןַײא טמענ רע ןעװ, .לװֿפ

 רעּבָא ,דרע רעד ףיוא (לגרעּב) גרַאּב א ןעו

 ןּבעל רעדייא, .לוֿפ ,"למיה ןיא ךָאל ןייק טינ
 .װש ,יימ-ימ ַא יא דלַאּב רעכַײלג זיא תורצ ןיא

 ,"גָאט ןקיטנַײה ךָאנ יא עלַא ייז ןלָאז ימ-ימ ַא;

 -- התימל ךלה ,לדרעפ סָאד טָא ,לדרעֿפה הז;

 .עשטַאילק ,סוממ ,יןעמונעגנַײא 'מ-ימ א טָאה

 ןיא ןעגנערּבנַײרא רזממ א רימ טסעװ ודע

 .א ,"'א ימ"מ א רעירפ טסלָאז ?ןַײרַא ּבוטש

 .1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עלעסעּפ ,םוַאּבסונ

 ןסַײרּפ יד ןעװ ,1870 ןוֿפ המחלמ רעד ךַאנו

 טגערפ ,טעטש ךס א יא ןטימ טמירַאּב ךיז ןּבָאה

 א ןוא ,ונ; :רעמירַאּב םעד סַײרּפ םעד דִיי א

 --"!?ןעמונעגנַײא ןיוש ריא טָאה הנושמ-התימ

 רימ רעּבָא ,טינ ךָאנ סָאד, :רענעי טרעפטנע

 ,ופּב +- לװֿפ ,ײ!'א רעכיז סע ןלעװ
 יד 'א ,קנערק עסואימ יד יא :תוללק ןיא

 ַא 'א ,תחדק'ס יא ,הּפכנ (יד) א 'א ,עקילַאֿפ

 .עא עיצקעלּפַאּפ א ,קַאלש

 עמ, .ה לּפ מ (ערעטצניֿפ ,עצרַאװש) ַא יא

 -רַאװש ַא רַאפ סָאװ . . . ןעזעג םשה-ךורּב טָאה

 -עגנַײא ןּבָאה םיאנוׂש ערעזדנוא עלַא הלּפמ עצ

 א . . . עשרה ןמה ךיוא טָאה םורד, .פי ,"ןעמונ

 א לָאז רע סָאד טימרעד ,ןעמוקַאּב תוֿבישח
 ,ןרהא חצמ רֿפס ,שֿבירטמ ןרהא 'ר ,"'א הלּפמ

 יג"רּת עשרַאװ

 טָאטשנַא הרּפּכ א ןרעװ = הרּפ כ יד 'א

 ;"!טונימ יד ,ןיוש 'ּכ יד 'א טסגעמ , .ןצעמע
 ."לגָאנ ןטסדנימ ןַײז רַאפ הרּפּכ יד 'א טיירג;

 -יוזטולּב ערטסַאילַאכ עצנַאג יד יא לָאז יּכ ַא;

 ןלָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"סרעג

 ,19231 סעדַא ,! עיצ

 ךָאנ (הריגּפ יד ,הּפכנ יד) הרּפּכ (יד) ַא !א*

 קרַאטש רעייז .לדייאמוא = ןצעמע (רַאפ)

 ירֿפ א זַא; (ױרֿפ ןוא ןַאמ ןגעװ) ןרעגַאּב

 רַאֿפ ,(ןגיוא) 'סערטָאמ' ענייש טַאהעג טָאה

 .י .ש ,"הּפכנ יד 'א טושּפ רע טגעלפ השא אזַא

 ןעמעננַײא

 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה

 הריגּפ יד ןעמונעגנַײא טָאה ליּבצנַאמ ַא,/ ,5

 ,19 וו 1968 ,זמט ,"טקוקעגנָא יז טָאה רע ןעוו

 -רַאֿפ .ןריּפוקָא .המחלמ ַא ןיא ןגיזַאּב ,9
 ןַא וצ טרעהעג סָאװ דנַאל קיטש ַא ןעמענ

 'א .רעקלעֿפ ,רעדנעל ךס א 'א .,טכַאמ רעדנַא

 .טסָאּפערק א ,גנוטסעפ ַא 'א .הנידמ עצנַאג ַא

 יד ןמענ ןַײא 'נוא ...ןמוק רעה רֶע לוז;

 שאד טמוק רדנוציא, .18 ,ךוּביאבּב ,"טטש

 ,רירעש ,ײרּבַײל יריא ןיא טמינ 'נוא טרעװש

 ןסּכוד =! שקוד רעד איו רימ טגאז ןמ, .10 ,ד

 ,"ןמוניג ןַײא ןגנילריונ ּבאה ןראַײּפ זיוא

 ןימוקיג ןוּב ריֿפ םיּתֿפרצ ןינעז, .11 ,ּבגָארפ

 ןטשעֿפ יד, ,171 ,הג ,"ןימוניג ןיא ןוּב ינוא

 .ץניװ ,"קרעטש רׂשורג טימ ןַײא איז ןמַאנ איז

 ןגניװצ ןק זגור ןַײז ךיז רעד רׂשעֹּב זיא זע,

 וצ ןַײא טאטש ןייא רדוא רוּבג ןייא רדעוו

 רפ טמוק אנוש ןייא; .ב/הנק ,וטל ,"ןמענ

 ןמלז המ?ש י'ר ,יןמענ וצ ןיא קזוח םוקמ ןייא

 "עג רע זיא, .1744 טשמַא ,המלש תלהק ,ןדנול

 ןגרָאמ ...ןגנוטסעֿפ =} הקזח א וצ ןעמוק

 ַא יא* .טשעּב יחבש ,ייא גנירג סָאד רימ ןלעװ

 וצ טינ ןוא; .המחלמ א ןיא ןגיז = המחלמ

 ןלָאז קרַאטש ןענעז ייז לַײװ רמולּכ ,םירוּבג יד

 ,גצר ,הח ,"המחלמ יד 'א ייז

 ןרעװ :ךיױא = טל עוו (עצנַאג ,יד) א יא*

 רעייז ןָאטּפױא טשרמולּכ ,ריא .טמירַאּב רעייז

 א) דָארָאגליּב ןַײא םיא טימ טמענ רע* ,ךס א

 ,טריצלָאטש .ריא = ןןליוּפ ןיא עלעטעטש ןיילק

 -ַאשטָא = וװעקַאשט 'א* .םיא טימ ךיז טסוחִיי

 "עגנַײא טָאה רע זַא טניימ רע* ,869 +- ,ווָאק

 ילעּב רעשירענגיל א זיא רע = ענוועלּפ ןעמונ

 קרַאטש (שירָאיטקַא) = טָאטש (יד) ַא יא* ,הוואג

 ,טקנוּפ ןטמיטשַאּב ַא ןיא ןרעװ ןלעפעג

 יא .ןַײז רֿבוג .ןעגניװצַאּב .ןשרעהַאּב 0
 ןַא יא .הֿבושּת-לעּב א ןרעװ ןוא ערהירצי םעד

 ..+ וצ טײקכַאװש יד 'א .הוואת ענעסעגעגנַײא

 רעד, (קוק) קילּב ןטשרע ןטימ ןצעמע 'א

 רֿבוג טינ לָאמנייק זיא סָאװ רעד זיא ינוניּב

 יד יא לָאז רע זַא ליפ ױזַא ףיוא סטכעלש סָאד

 -נילא םיא יז טָאה, .בל ,אינּת ,ײיטָאטש עניילק'
 ,טייקידלכימש עסיורג עריא טימ ןעמונעג

 עטרעקוצַאּב עריא טימ ןענואועג םיא טָאה

 יד טשינ; .21 ,ז ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןּפיל

 -רעה יד 'א ףרַאדימ --- 'א ןעמ ףרַאד תוליהק

 ,זמט ,טייצ ,"קיטשרָאד-הלואג ייז ןכַאמ ,רעצ

 : ,13 ווו 7

 יא .ןדניּבנַײא ,ןדניּבפיונוצ .ןדניּבמורַא
 ןעמולּב טעקוּב םעד 'א .קירטש טימ ּברָאק ַא

 "עדנַאּב ַא טימ ןרַאגיצ יד יא .לדנעּב ַא טימ

 ַא טימ ךעלגנעהריפ יד ןטנוא ןוֿפ יא .לָאר

 .עגנעטס רעטרילָאק

 -ַאװ ךיז ןיא יא .ןריּברָאסּבַא .ןּפאזנַײא ,8

 םעד ןַײא טמענ סָאװ הרוחס ַא .טייקמער

 טימ ןייגמורא געמ יז, .רעּפרעק ןוֿפ סייווש

 לָאז סע ,רעיוא ןיא טגייל יז סָאװ לָאװ יד

 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת ,"טייקטכַײפ סָאד יא

 ,ךיז ןיא ןַײא טמענ םָאװש א יװ ױזַאק ,8

 ןעמ זומ ,ןע;צסיוא ריא ןופ ליװ עמ זַא ןוא

 ,טרַאּבלעג .י ֿברה ,"ןשטעװק טנַאה רעד טימ



 שינעמעננַײא

 םַײּב| רעסַאװ,א .1880 ענליװ ,תובָא הׂשעמ רפס י
 רעד ,זַײװכעלסיּב ןסיג ןעמ ףרַאד ןךלאק ןשעל

 ,װ כַאי ,"ןעמעננַײא יז ןצנַאגניא לָאז ךלַאק

 יא ,ןלעמשנַײא .ןצריקנַײא (ַירעדַײנש) ,9
 'א .עילָאט רעד ןיא 'א .עילַאט יד יא .ןדלַאפ |

 ,טָאנ ןיא יא .סעקָאּב יד (ןיא) יא .עציילּפ ןייא |

 ףךיוּב םעד יא ,טסורּב יד 'א :ךיוא ױזַא

 -- !ּפָאק םעד ריא טלַאה יװ; .ןע;צנַײא =

 ,ךיוּב םעד -- טנע;לק םעד וצ טהנעטעג רע טָאה

 ,דומַאלעמ .ח ,"ןַײא לסיב א טמענ ךיוּב םעד

 -- ךיז טימ .5 א ,1963 ,דנַאלמיײה 'װָאס

 תעגושמ ,עילָאקנַאמ) קנַאדעג א ּפָאק ןיא ךיז יא
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 ךעלקערש ךִיז ןרעמ ןוא ןַײא ךיז ייז ןטסענ

 ךיז טוט סָאװ ,גרעּבניצ לארׂשי ירד ,"דניוושעג

 עקידנקעטשנָא; .סײרּת עקַארק ,טלעװ רעד ףױא |
 ןיא טסענעגנַײא קרַאטש .ךיז ןּבָאה ןטײקנַארק
 סע, ;372 ןאנ ,1923 ענליוװ ,זעג9פ ,*קָאטסילַאיּב

 -עטש רעד טקיטסענעגנַײא .ריא ןיא ךיז טָאה -

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ליפעג רצקיכ

 ,הגו(קי)  .טנגוי

 טימ ךיוא .ןטסעננַײא וזד -- ןעלטפענגַײא
 -עגנַײא ךיז טָאה . ..לכַײט ןרעטניה; .ךיז|

 ,"לעטרַא רעד טלטסענ |
 ,19231 קסנימ ,עצינַאטס

 יד ,יקסוװַאטס .װ זּביא

 :ךיוא = יא רעמונ* .ףמוק

 םנייא =

 ליװ יא, .סנטשרע וזד .חז רעדָא ודַא ,20

 ,שנייא, ."טינ סע ךיא ןעק ייווצ ,טינ סע ךיא

 -- 'א, .,1 ,ּבגָארּפ ,*. . .ןַײא טנמינ טזאל ןמ

 ייפא רעד' ,עש ,"ףּכ תעיקּת ןייק טינ טיג רֶע

 סָאד, ,סנטשרע

 .עש ,*. . . תינשהו -- 'א ינ זיא

 ןייא ,ךַאז ןייא ווזד ,לקיטרַא ןַא ןָא ,ּבוס
 ךיא .עא ּפיצנירּפ ,דוסי ןייא ;עא לייט ,טנעמעלע
 ,(עא טמיטשַאּב ,רעכיז) רָאלק זיא 'א .יא סייוװ

 טינ ךיז ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ טינ) ןסעגרַאֿפ

 ןטימ יא, ן"סנייק זיא יא, .י'א (טימ ןענעכער

 טינ ןעק סע, ;"ןּתוחמ ןייק (טיג) זיא ןטירד
 טימ םערָאֿפ} ןעלּבעגנַײא ווזד -- ןעלּפעגנַײא יש קי א שמ ריז סע מ - ׂו וצ רעה ןַײא ןיז ןַײד ןיא טינ ריד םענע .(עא

 ןרעמלג "אפ םאומ 1 .ז ,(יו) סָאד -- שינעמעננַײא

 ַא ןוא 'א .װש ,"ָאטינ זיא יא ןעװ ןעצ ןרעװ !

 ,"ייווצ סייוו רעּבָא ךיא ,יא טסייװ וד, .סטכער

 סע דלַאּביװ .ךַאז רעדנַא ןַא ןָאט ןוא 'א ןגָאז

 ערעדנַא סָאד יא ןשטניוװ .טינ סע גיוט ,יא טלעפ
 מי ,טצענעג פא ץענ יורט -- ןבעגנױא םוש ןָא יא ןַא .ןעמעננַײא ןופ טַאטלוזער רעדָא 7 = --- פר :

 .טּפעצער .ןיצידעמ ,האוֿפר .צעפס .2 .הרוֿבג יד ןשיװמורַא ןוא עטַאװ יא .סָאנ (לסיּב א) ןכ | ןפ |
 יד ןצענוצנַײא טינ ןשַאלַאק ןָאטנַא .דנואוו |

 טולּב ןוא ןקיּפ ךַײא ןלָאז סָאװ םיאֿפור יד;

 ,"ןעקנורט 'א ןוא ןלעטש סעקנַאּב ןוא ןזָאל

 .םייח לעב תרגא ,זּביא ףסוי יר תּב הקבר

 ,'א ןַא ,הצע ןַא ןּבעגעג טָאה ןכש רעכעלטיא;

 ןוא ךיג טָאה טנוה רעד ןוא . . .ץכערימש ַא

 ,"ךלַאװג טימ ןעמעננַײא ץלַא טזומעג דלַאּב

 | .םילשמ ,טע

 ,סנעמענסיוא לגרֿפ .ן- ,סָאד -- םנעמעגנײא
 הרוּת:רפס יד ןלעטשנַײרַא סָאד .293 +-

 לוש ןיא ןעמוק .ןַײרַא שדוק-ןורָא ןיא קירוצ
 | | ,'א ךָאנ

 ,ס ,עקי ןיי נװ .ס- ,רעד -- רעמענניַײא
 טביג שעצ; .'אי רעמטש א .ןַײא טמענ סע רעװ

 הצנג ןַײז טינ ןעװ ,רמענ ןַײא סכמ ןייק

 רעקיזָאד רעד; .א/גי ,ןויע ,"...החּפשמ

 -ָאטסכַײר 1500 ןעַײלסױא רימ טגעלפ . , .'א
 סקַאזיא ןורהא ,זּביא שנ ,"ךיוא רעמ ןוא רעלי

 יד ןּבָאה . . ., ,1922 ןילרעּב ,עיֿפַארגָאיּבַאטװַא

 עשימיור יד ןעמונעגרעּביא / ענעסעזעג:טלַא

 -עטניּפ עצרַאװש יד ,װמ ,"ס'א יד ןוֿפ ךַארּפש

 ,יירע-

 רעדָא ןופ זיא סָאװ .ידַא -- שירעמעגננַײא
 .טעפמיא ןיא טימ .רעמעננַײא ןַא ַײּב יװ זיא
 ,טייק-

 ןייא ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיטּפענגיײא
 .לּפינקטכורפ יא ןַא .טסענ ןייא טָאה סָאװ .טסענ

 ,ךעלעגיײֿפ עיא

 ןַײא (קיטסענ .װרט -- ן(קי)טּפעננַײא
 זַאֹּב ןוא טסענ ַא ןכַאמ .1 ,(טקיוטסענעגי
 ןֿפױא סענַאשטוּב יד יא .לגױֿפ ַא ןטרָאד ןצעז
 לָאז סע ןכַאמ .ןעװעדנוֿפנַײא .2 .םיוּב ןכיוה
 עטַאהעג הנותח יד 'א .םעװקַאּב ,רעכיז ןַײז

 ,לטעטשרָאֿפ ןיא רעדניק |
 (יװ) ןצעזַאּב ךי -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ינַײװ ןיא ןטַאט םַײּב יװ יא ךיז .טסענ ַא ןיא

 -עג רעקידהנושמ ַא, .'א קיטסַײג ךיז ,ןטרָאג

 סע, ."ּפַאק ןיא טסענעגנַײא רימ ךיז טָאה קנַאד

 ךיז ןלָאז סָאװ ...לטעטש ןיילק ַא ָאטינ זיא

 ַײרד וצ ,ייװצ וצ ָאד ןטסעננַײא ריא ןופ טינ

 רעציצנַאי רעד עקֿפעש ,דמא ,"טערַאּפעלש

 ואװ ןעירעטקַאּב; .1872 ענליװ ,רוחּב םערא

 ...רעּפרעק ןקיטלַאה-סַײװיײא ןַא ןענעגעגַאּב יז

 ךיז ליװ יז רָאנ ,שיֿפ ּביל טָאה ץַאק יד, .סיֿפ -

 ,ןּבעל טוג ַא ןּבָאה ליוו װש ,י'א טינ סיפ יד

 ,טייג ןגער א, .ןםעד ףיוא ןעװערָאה טינ רעּבָא

 (ךיז) יא טינ* .לֿפ ,"דיילק ןדַײז ןַײמ יא לעוו'כ

 ןָאט וצ סעּפע ךיז ןעימַאּב טינ = רעגניֿפ א

 טינ* .זד=רעסַאװ (ע)טלַאק ןיא טנאה א יא טינ*

 ,ןתיממעצ ןלעװ טינ=טנעה יד (ךיז) יא ןלעװ

 ;סעּפע ןַײז םעוט טינ = ןּפיל יד (ךיז) יא טינ"

 רֶע ,הלילח, .הקשמ לסיּב ןייק ןכוזרַאֿפ טינ

 .לװֿפ ,יןּפיִל יד ןַײא רָאנ טצענ רע ,טינ טקנירט

 -ןצוצ לסיּב א םיא ףרַאד עמ סָאװ ןוויואקַאּב א,

 םיא ןוא םעזעּב א 'א ליואו ןעמ געמ ןשעל

 יא = ךעלַײל םעד 'א* .א/דע ,2ט7 ,"ןשעלוצ

 יליואו = ןצעמע יא .ןשיּפַאּב טָאטשנַא ,רעלעד
 .ןקייװנַײא .2 .ןקיטולּבעצ ,ןכעטש .שירעגנוי

 ךיא -- ךיז טימ .עיילַאּב ןיא טערג יא

 םי א ןוֿפ גערּב עמַאס םַַײּב ןדָאּב ךיז :קיסַאּפש
 .שינע- .ךַײט רעדָא

 םַײּב טצינעג .1088 ,ןייא +- .וצ ,1 -- םנייא
 . ... לרד ,ייװצ א :ןיי א טָאטשנַא ןלייצ

 וזַאא 'א-טינ -- ןשטנעמ ןלייצ םַײּב מטֿפ

 ךיוא (םעטַײּב ריא טימ) :ןערה"ןיע ןַא ןגעק}
 .רעַײט טלַאה עמ סָאװ ןכַאז ,טלעג ןלייצ םִַײּב

 -עג .ַאא טקַאט םעד ,םעטיר םעד ןטיהּפָא םַײּב

 ןופ ןעמָאנ םעד ןָא ,לָאמ טרָאװ םעד ןָא טצינ

 טרעדנוה, .יא ןוא (טנזיוט) טרעדנוה .ךאז רעד

 .וש ,"סנײאצלַא זיא סנייא ןוא טרעדנוה ןוא

 ַא ףלעװצ ךָאנ העש א- רעגייזַא יא

 +- .װזַאא 'א וצ ןעצ זיאס .יא ףיוא לטרעֿפ

 למותי סָאד ,'א לרעגייז סָאד טגָאלש, ,עסנייא !

 טָאטשנא טצינעג .לפ ,"סניילק א ןּבילּבעג זיא

 ןופ ןעמָאנ םעד ךרוד טזָאל עמ ןעװ ,ןייא

 -ָאליק ןייא = קיסַײרד 'א טגעװ סע .סָאמ רעד

 ייירד יא טלַאה :םַארגיטנעצ קיסַײרד ןוא םארג

 .וזַאא מצ קיסַײרד ןוא רעטעמ ןייא = קיס

 "אנ ןיא טנַאיצילַאּפ רעשיווטיל ַא = קיצכַא יא*

 "עג רע טָאה ,ןימַאלוגער ןטיול} סָאטעג עשיצ

 ןוא רעטעמ ןייא םומינימ ךייה יד ןַײז טֿפרַאד

 ,ןימ ןטסעּב ןופ ='א רעמונ ן.מצ קיצכַא

 .'א 'נ הרוחס .יא ינ ןתח ַא .טעטילַאװק ,טרָאס

 םזימעֿפיײא (3 ;'ּפ ןייא (א -- טנעצַארּפ יא

 יפ ןעצ רַאפ

 ןיא גינייא ,ךיא סייו שאד ׂשנייא , ,ֿבוט-לּכ

 טבעװש אד רעד ינוא טּבעל אד רעד טָאג רזנוא

 רודיס ,שּפע ,"דרע רעד ףיוא נוא למיה םעד ןיא |

 דחא ?עדוי ימ דחא; .ח"קּת טשמַא ,תוליפת

 ןוא טּבעל יז טינ ,ענעדִיי ַא זיא יא :עדוי ינֲא

 ףיוא טינ ןוא למיה ןֿפױא טינ ,טּבעװש .יז טינ |
 .לֿפ ,"דרע רעד

 ,ןָאטעגּפָא -- ק עוו א 'א :'א טימ סעזַארֿפ

 טמענ ,יַא יא -- טכַאמעג םייחל א, .טקידנעעג |
 רעד ָא 'א ."ךעלרעּבעל יד וצ טציא ךיז
 - צרצדנַא סָאד רעדָא 'א ,ייווצ
 עמ ןרעטנומ םַײּב ,הרירּב א רַאפ ןלעטש םִַײּב
 יד ןופפ 'א .סולשַאּב א ןעמעננָא ךיילג לָאז

 טלַאה ?רע טקעמש -- 'צ יד יֿפ יא, --ייווצ

 םיא ףרַאװ ?רע טקניטש .ּבוטש ןיא םיא
 --- טינ ,םיא טלַאה -- טַײל א רע זיא =} "סיורַא

 ,ךיג -- ײװצ (ןוא) 'א ,ּפָא םיא זָאל

 .ײרד (ןוא) ייװצ (ןוא) 'א :ךיוא .תויהש ןָא

 א ןגיוא ריפ רעטנוא (א ='א ףיוא 'יא*

 (געלשעג ַא ַײּב) (ב ;'א 'א יא ןָאט סעומש

 ןשימנַײרַא ןָא ,ןטייװצ ַא ןגעק רענייא זיולּב !
 = ףרעדנַא סָאד ףיוא 'א* ,ערעדנַא ןוֿפ ךיז

 ,ןטייוװצ םעד ךָאנ ךַײלג ענייא סָאד :ךיוא

 זד ףיוא זנייא רמיא טמוק . . . ןיגרָאז, .רדסּכ
 ,רדסּכ -- 'א ןוא יא* ,11 ,ּבגָארפ ,"רדנַא -

 ןוא יא ,(ןכַאז ,ןשטנעמ) עלַא :ייר רעד ךָאנ

 ךַײלג עלַא = 'א ןיא 'א" .ץ(קיּבלעז סָאד

 ןיא יא ,ענעטָארעג רעדניק ,(עא גולק ,ןייש) טוג

 ,עטסנעש יד ,יא ןיא יא ןעוועג ןענעז סָאד , .יא

 ,עש ,"טָאטש ןוֿפ םיּתּבײלעּב עטסֿבושח יד
 יד; "א ײב 'א* -- זד .עקװעלירתּכיַײניטלַא

 יףזיר יד יװ ,ענעּבילקעג 'א ַײּב 'א רעמייּב

 רַאֿפ 'א .סנייא ּב 'א* :ךיוא .ןילַא ,ַאּפָא

 -אֹּב ןגירק .רעדנוזַאּב ךַאז רעדעי רַאֿפ = יא

 ;ןײלַא רענייא (א -- ןייל ַא 'א* ...טלָאצ

 ןםיא =| ןיא טמענ ןמ, .טמַא ןייא ףיוא רָאנ (ּב

 יֵלַא שנייא וצ רדא הֿבישי שארו ד"באל ףיוא

 ,ןירפלייה לארׂשיװ 1640 ,'ףלסרעי זורּכי ,"ענ

 ,טימ) ןֹּבַע ל 'א 664 ,תוצרא עּברַא דעו

 יד ןיא} ערעדנַא סָאד (ַאא ןגעק ,וצ ,ךָאנ

 םעד...'א .ןרעדנַא םוצ 'א :ךיוא ןלַאפ עלַא |

 סָאד טימ 'א ,ןרעטַײװ ךיוא ױזַא ;ןרעדנַא
 סָאד טימ יא ;תוכַײש ןייק טינ טָאה ערעדנַא
 .ןָאט וצ סָאװ טינ טָאה ערעדנַא



 ןעשזַאסנַײא

 :ןּברעװ טימ

 ,ןריֿפכרוד ,ןעניוװעג רעדָא ןָאק ןיא ץלַא ןלעטש

 ,ןלַאֿפכרוד ,ןליּפשרַאֿפ רעדָא -- ןכיירגרעד

 ,רֿבח ןּבַײלּב ,ןַײז (א -- 'א ךיז ןטלַאה)

 ,גנוניימ רעקיּבלעז רעד ַײּב ןּבַײלּב (ב ;דנַײרֿפ -

 ַא ןסילש -- 'א ןצעמע טימ ןרעװ ,ןַײז" |

 ערעזדנוא טימ יא ןַײז, .עא טפַאשדנַײרֿפ ,דנוּב |

 :ךיוא ."לארׂשי ןופ זיוה ןצנַאג ןטימ ,רעדירּב

 ;ןטנעצ םוצ 'א טינ טמוק סע .א ןכַאמ

 'א ןײטשרַאֿפ :ערעדנַא סָאד יא ןענעקרעד ךיז

 ךיז רעהעג ערעדנַא סָאד וצ יא :ערעדנַא סָאד

 . .ךָא טינ

 ןַא טימ ךױא .ז יד 8 רעד .ּבס 4
 ענעסָאלשעגּפָא -- 'א טרָאװ םוצ טוּבירטַא

 -סנייא ,טייהנייא ;טייקלופ ,טײקצנַאג ;עּפורג
 ,(טנָארֿפ ןפיוא) קירּבַאֿפ ַא ןיא 'א ןַא .טייק

 ץא עלַא טינע .םידומיל סרוק םעד ןיא יא ןַא

 ןַא ףיוא טגָאז עמ זַא, .װש ,"סנײאצלַא ןענַײז

 ,תמא טינ סָאד זיא 'א זיא סָאד ןךַאז רעדנַא

 ,הח ,"רענייא רָאנ תמאּב זיא ה"ּב טָאג רָאנ
 ןוא יא יד ֿבושח קרַאטש ןדוי ַײּב זיא, .1 ,א
 -רעדיוו ַא ןדִיי ןליֿפ ךּפיהל ,ןעמוא עלַא אלימּב
 יּתִש ףיוא זמרמ זיא סָאװ ייװצ רעד וצ ןליװ

 'א ןַאע .אווו לּביי ,ןַאמטכער םהרבַא ,"תויושר
 ליוו רע ּביוא ןוא ,לונ א וליֿפַא ףראד ןרעװ וצ

 .ןדעךג ןוֿפ רעדיל ,לה ,"רע טרעװ -- ןרעװ סע

 ןַא .סָאמ עטלעטשעגנַײא .41 יװ ױזַא ,8
 ,וזַאא עסַאמ ןוֿפ ,עיגרענע ןוֿפ יא

 ,ןימ ןלַארטיײנ ןוֿפ ּבוס טַײּברַאֿפ ,ָארּפ 0
 ,רעצעמע :צמ ךיוא .םינימ ערעדנא ןופ ךיוא

 לֵא טניפיג רד . . . טכיז זד שנייא, .(רע)רעדעי
 אוי ריא ןעװ, .טנַארּב ,"ןטכיר רֿפ וצ ׂשװ טַײצ

 ּת"וש ,"ךיוא תיּב ןַײמ טֿפױק ,טפיוקיג שנייא -

 רעייז ןענעז, .{{ שהו 1715 טשמַא ,עשוהי יּפ

 'א רַאֿפ סָאװ סיוא ךיז טּבָאלק . . . רֶעכיּב ליפ

 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזױט ,"ליװ רע

 ףיוא ָאד ןענעז סָאװ םירוסי עלַא ןוֿפ- ,9

 עג 'א טינ ןדִיי םעד ךעּבענ טָאה טלעװ רעד

 'א, ,1868 רימָאטישז ,דרָאּב יד ,רָאג ,"טלעפ

 ,"סורַא ךעלעגיײֿפליּפש ןטערט ערעדנַא סָאד ךָאנ

 .עקשיֿפ ,סוממ

 -ַאסעג-- ,ןַײא עשז .ורט -- ןעשזַאסנַײא
 ןרימשנַײא .ןע(ש)ודַאס-- :89 .טעשז
 יװ םינּפ סָאד יא .ןסורנַײא .עשזַאס (ןיא) טימ

 "ועקערש, -- ךיז טימ .רערעקנעמיוק ַא

 "עג ארומ ןּבָאה . . . ןטעָאּפ עלעדייא ןוא עקיד

 ענייר יד 'א ךיז טעװ טעָאּפ רעד זא ,טאה

 .| ךוּת ,גי ,ײלגילֿפ

 :ֿפ9 .טעינכָאסעג -- ,ןַײא עינ- -- ןעינכָאסנײא
 -ַאדנַײא ,ןענעקירטנַײא -- װטוא .,ןעכָאס =

 ןוֿפ ,ןגער ןָא יא .ןייּב ןוא טיוה ןרעװ ,יא .ןר
 'א .רַאד ,ןקורט רָאג ןכַאמ -- װרט .ץיה

 -ןַײא ױזַא ךימ טָאה לזמיס, .ךעלעניק ,סעראכוס

 -ענ ןענַײז ךעלעפוע עמערָא יד, ."טעינכָאסעג

 ,"תעשרמ רעד ַײּב ג ןרָאװעג טעינכַאסעגנַײא ךעּב
 | .ךיז טימ ךיוא |

 ןַײא עװעד .װרט -- ןעװערטילַאטנַײא
 -ַאס טימ ןּבַײרנַײא .,1 .טעװערטילַאס(עג)יי |

 ,גנוצ ַא 'א .ץלַאזנייטש ,רעטעּפלַאס ,ערטיל |

 :ךױא -- יא ףיוא ןײג"
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 .זַײּפש א ןיא ערטילַאס ליֿפ וצ ןּבעגנַײרַא :

 ,ןסע ןענעק טינ לָאז עמ ּפוז ַא יא

 .טעגרַאסעג = ,ןַײא עג- .ורט -- ןעגרַאטנַײא
 שטָאכ ,דגּב םעַײנ ַא יא .ןריזחנַײא ,ןקידורּבנַײא

 .שינע- .סױרַא םיא ףרַאװ |

 ןייא ןופ זיא סָאװ .ידַא -- קיטרָאפניײא
 ,טייקי- .הרוחס עיא ,טעטילַאװק ,ןימ ,טרָאס

 -רָאס(עג)י-- ,ןַײא ריט .וורט -- ןרימרָאפנײא
 ,ןלעטשנַײא .ןעוװועטרָאס-- : 99  .טריט

 'א .םינימ ,ןטרָאס טיול ןליײטנַײא ,ןריפורגנפא |

 טימ ךיוא .תוריּפ יא .םָארק ןיא הרוחס יד

 | ,נ- .ךיז

 ,ןרעדַאס . . . .דל ,ןרעדייס ...} -- ןררסניײא
 ןלעטשנַײא .טרדסעג-- ,ןַײא רדס .ורט ןדּפ
 ןַא ןיא ,רדס ןטמיטשַאּב ַא ןיא (עא ןריֿפנַײא)

 -טיּפַאק יד יא רעסעּב ןוא ןרדסרעּביא .גנונעדרָא

 .עבַאגסיוא רעַײנ רעד ןיא רעדיל יד יא .ןעל |

 רעד ןופ ןטקנוּפ עקיטכיװ עלַא, -- ךיז טימ

 .ּפָאק ןיא טרדסעגנַײא ךיז ןּבָאה עדער

 סָאװ םעד טימ,, .לַאירעטַאמ ןוֿפ יא --- גנוז

 גנושרָאפ רעד ןיא ןַײרַא טערט טפַאשנסיװ יד

 -וקוצ אליממ יז טעװ ,. . . ןופ יא רעד ןיא ןוא

 יָארּפ סרעלטיה ,װמ ,"סעגַארפ-רקיע יד וצ ןעמ

 .ןרָאסעֿפ

 פא עדֹוס .װרט ןזעדיוס . -- ןעדופנַײא
 ַא יװ סעּפע ןגָאזנָא ,ןּבעגרעּביא .טעדוסעגיד

 רעד ןגעוװ תוליכר עטצעל יד רעיוא ןיא יא .דוס

 .שינע- .ענָאדַאמירּפ

 -עגי- ,ןַײא עשזד- .וורט -- ןעשזדנַאװסנַײא
 "גַײא .דַאשט טימ ןליפנָא .דּפ .טעשזדנַאװס

 -נָאװסעגנַײא .ּפעק יד יא .ןּבוטש יד יא .ןעדַאשט

 טימ טפָא .ךעלסערּפ יד ןוֿפ ןרעװ טעשזד

 .ץכע- .ּפעק יד ךיז יא -- ךיז

 -יװסעג-+ ,ןַײא רע- .װרט -- ןרעדיװפנַײא
 ןצעזנַײא .גמ ,דָאּפ .::084: 081860 .טרעד

 .סענעשעק ןקינייר רַאֿפ ןצעמע 'א .הסיֿפּת ןיא

 -ילַאג .ןליײוװסנייא :89 .ודַא -- לַײװטניײא
 ןףעװ סָאװ .הּתעתעל .לַײװרעד .מור ,עיצ

 עמ ןוא ןעמ טּבעל יא, .טַײצנשיװצ רעד ןיא

 .לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"טכַאל

 .סָאד ןגָאז ן'א ריא טגעמ ףַארג םעד , ,1893 סַאי
 ץנַאג ןייא ,ןליֿפרעי שטנואו ןַײז טעװ ריא

 ,1 גרעּבמעל ,. . . ףַארג ןייא ןוֿפ הׂשעמ עַײנ |

 זעגיי ,ןַײא עשט- .וורט -- ןעשטנעיװסנַײא
 נַײא .ן(ענ)עצנעיווס;- :89 .טעשטנעיווס
 ןגעװ) רעסַאװ קיליײה טימ ןצירּפשנַײא ,ןקיליײה

 ,עקטַאמ-עקסָאּב עַײנ יד יא .(ןטסירק

 .סגעװניא והזד .רפ .װדַא -- פגעוװפנייא
 -לוּפלּפ ַא טגָאזעג טָאה ןתח רעד, .קיטַײצכַײלג

 -טנערַאֿפ יא ןוא ...תואיקּב טימ לטשּפ קיד
 .לטעטש ,שַא ,"םּבמר ןּברַאה ַא טרעֿפ

 ,ןַײא רחֹוס .ורט ןןרעכיוס ... .} -- ןרחושניײא

 טימ) .ןןרעכַאס} ןרהס:- :99 .טרחוסעגי+

 . ,ךירי ןפיוא תואיצמ יא .ןעלדנַאהנַײא (לוטיּב

 .טעטוסעג'- ,ןַײא עט- .װרט -- ןעטופנַײא
 רעדָא קינײװ טימ ,ךעלעמַאּפ ןכָאקנַײא .רל
 'א .סטעֿפ לסיּב א טימ רעדָא רעסַאװ טינרָאג

 -  .ףךעלעֿפָאטרַאק .עגנוי טימ שײלֿפנסּפעש

 ןריזיליטסנַײא

 .טעשוסעג-- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשושנַײא
 . ןענעקירטנַײא וזד .לס

 טָאג, .לָאמַא .רנ .משטד .וודַא -- טסנייא

 ,שּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"ןיילַא (לָאמַא) 'א רַאװ

 ,ןריצ וצ ןוא ןקומש וצ ךיז . ..., ,1887 ענליוו

 עק ןעמיק סָאלש-ןילקרט סניא . . .'א ןעמ סָאד

 ,װ תוׂשעל תע ,ןייטשנעטכיל לליה 'ר ,"לָאז ןענ

 - - .ה"ּפרּת רַאמטַאס

 דעג -+ ,ןַײא עוועק- .ורט --ןעװעקטַאטסנַײא
 ןכַאמ .ןליטשנַײא ,ןקיאורנַײא .טעװעקטַאטס
 -םיוא ךיז שיטַײל ןענרעלנַײא ,קיטַאטס ַא רַאפ
 -עגרעטנוא ןענַײז םינּב ענַײז ןעװא .ןריֿפוצ
 -עגנַײא דלַאװג טימ םינּב יד ןּבָאה ... . ןסקַאװ
 ,זמט ,ןילדרעװס .נ ,"ןטַאט םעד טעװעקטַאטס

 .ךיז טימ טֿפָא ,19ט 6

 -ַאטס(עג)- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילַאטסנַײא
 (ןַאפ וצ ןריפרעד ,ןענעדרַאנַײא ,1 .טריל -

 יָאיצקנופ לָאז סע ,דנַאטשוצ ַא וצ ,גנונעדרָא

 .ןריזיליּבַאטס .2 .טֿפעשעג קנַארק ַא יא .ןרינ
 םעד ןּבעג וצ סָאװ ןוא ןעװ יא .ןגָאמ םעד יא
 'א .ןקיטסעֿפנַײא ,ןעװעדנוֿפנַײא .9 .ןסע דניק
 ,ןעװַארּפנַײא ,ןריֿפכרוד .4 .גנומענרעטנוא ןַא
 -ַאּב עשירטקעלע יא .ןרער-רעסַאװ יא .ןעלצנַײרַא
 רעַײנ א ףיוא ךיז יא -- ךיז .טימ ,גנוטכַײל

 ,ףםנו לעטש

 ָאטס(עג)-+ ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילַאטסנַײא
 "גיא וזד .װֿפד +- .2:: 10 1081211 .מַא .טריל

 -רַאֿפ ןופ !עטמַאַאּב" עַײנ יד יא יצעּפס ,ןרילַאטס

 | ,הנוה .ןייא

 -עג'- ,ןַײא עװעל- .ורט -- ןעװעלַאטסנַײא
 יַאטסנַײא וזז .2: 1051810686 .טעװעלַאטס
 רע זַא טַײרש רע; -- ןיז טימ ךיוא .ןריל

 רע זַא ןוא טעװעלַאטסעגנַײא ןיוש ךיז טָאה
 .דַאנ ,". . ,ַײּב טציא טניואוו

 זעג'- ,ןַײא עװענ- .ורט -- ןעווענַאטפנַײא

 זעדַײנש) .ןעװענָאטס-- :89 .טעװענַאטס
 (ןיא) ןכַאמ רעגנע ,ןעלצנַײא ,ןעמעננַײא (ַײר

 ,לטעקַאשז ַא יא .ןָאטס םעד |

 ןַײא ךיז ער .װטוא -- ךיז ןערַאטפנַײא
 ךיז .ןעווערפטס-- :89 .טערַאטסעג-- ךיז
 'א ,ןכיירגרעד ןזיּב ןענשקענַײא ךיז ,ןערַאטס

 .שינ) ,ןָאטֿפױא ןוא ךיז

 -סנייא װזד .משטד .ודַא -- (ן)לַײוװטסנייא
 רימ ןּבָאה טירש ענַײז ןוֿפ רָאנ; .+ לַײװ

 ,34 אפ ,1867 ,מק ,"ןטכירכַאנ ןייק רָאג ןיא
 טינ ןיא יסנַאילַא יד ןעק טלעג םעד ןוֿפ רָאנע

 ,18 ווו 1882 ,לָאֿפיי ,"ןריר

 .סנטשרע .כרַא .חזַא -- (פ)לייטסנייא
 ראװ טגראזיּב ךיא ׂשד םוא שליט .שנייא,
 ףסוי ,"....ירדנַא שד ,ןּבַײרש וצ ןוַײרג ראֿפ
 ,א"עּת טשמַא ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש ,ןשרַאמ

 | ,המדקה

 -יליטס'-- ,ןַײא ריז .ורט -- ןריזיליטסנַײא
 עֿפיט ַא, .ליטס ןיא ןסַאּפנַײרַא .לָאענ .טריז
 םעד ןוא רָאמרַאמ םעד רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ
 ןיא טריזיליטסנַײא טרעװ טָאװ ,דנַאל ןוֿפ ןייטש

 ,1111963 ,זמט ;גי ,"רעוַײה ןוֿפ ַײּבעג םעד
 | -  ,גנו



 לטסנייא

 (ףיוא) ןיא סנייא ןַא .ךע- ,סָאד -- לטסנייא
 ָאנימָאד ןיא סנייא .סעקמַאד ןיא סנייא .טרָאק ַא

 זעג'+ ,ןַײא עוועכ- .וורט -- ןעוועכעטסנַײא
 זוּברַא ןַא 'א .ןטַײּבנַײא .רקוא .טעװעכעטס
 .תוניק ףיוא תוניחּת 'א .ךעטער א ףיוא

 -עגי- ,ןַײא לפי .ורט -- ןעלּפמעטסנַײא
 נַײא .ןעװעלּפמעטס:- :59 .טלּפמעטס
 ַא טימ ןצירקנַײא ,ןקירדנַײא .ןעלּפמעטש

 טיירּב ס טימ םערַאֿפ יד) .סנכייצ יא .ּפמַאטס
 ןעװעג טינ זיא סע ואװ ןטרָאד ךיוא טצינעג
 .ןס: ש רעטנָאלּפ ןייק

 ןַײא עװעּפ .װרט -- ןעװעּפמעטסנַײא
 א 'א ןקיטסעֿפנַײא .1 .טעװעּפמעטסעגיר*
 ףָאטש ןערַאּפכרוד .2 .דרע רעד ןיא ןקָאלֿפ
 טימ ןצעגנַײא .9 .רעדַײנש םוצ ןּבעג ןרַאֿפ
 -נַײא לָאז סע ןכַאמ .4 .לכיט א טימ ,םָאװש א
 םעד} םיא ַײּב טרעװ ױזַאא .ןרעװ טּפמורשעג
 טעװעּפמעטסעגנַײא גנוּבעגמוא ןַײז טימ ןךיּבר
 ,5 ןאפ ,1870 ,מק ,זרא ,"ךָאװ רעד ןיא גָאט ַא
 -- ןיז טימ .ן(עװןעלּפמעטסנַײא ווזד ,8
 ךיז תוחוּכ עטצעל יד טימ טלָאװ רע יװ ...,
 -שטנעמ עלעסיּב םעד ןיא טעװעּפמעטסעגנַײא
 .5 וא 1962 ,זמט ,גצּב ,"טייקכעל

 ָארטסעג:- ,ןַײא עי- .ורט -- ןעיַארטסנַײא
 ןעװַארּפנַײא .ןעױּבנַײרא ,ןעױּבנַײא .1 .טעי
 -רָאנַײא ,ןלעטשנַײא .2 .ריט ןיא סָאלש ַא יא
 ךרעל ןּבָאה ףרַאד עמ תוָאצוה לֿפיװ .ןענעד

 .מ ,"רָאס ןכעלנייוועג א ןעיָארטסוצנַײא ףיוא
 .1900 ענליװ ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ

 ,גנולמַאזרַאֿפ ַא יא .רָאכ ַא יא ,ןריזינַאגרָא .2
 טָאה .טעּברא רעד ןיא םעטסיס רעדנַא ןא 'א
 עטלא רַאפ ענלעדַאנָאּב א טעיַארטסעגנַײא רע
 .מ ,"ןטעּברא טשינ ןענעק עכלעוו . , .טַײל

 .ו"נרת ענליוו ,הבושּת ילעּב ינשמ רופיס ,ןוחא

 .שינע  .ךיז ןענעדרָאנַײא -- ךיז טימ |

 עגי- ,ןַײא עש- .װרט -- ןעשַארטפנַײא
 לָאז עמ ןכַאמ ןעשַארטס ךרוד .טעשַארטס

 עמ ,דחּפ ןֿפרַאװנָא ,ןקערשנַײא .ןגירק ארומ

 -עמ טימ רעדניק יד 'א .ןָאט (טינ) סעּפע לָאז

 .שינע- .םידש (ןגעװ) ןוֿפ תויׂש

 (טימ זיא) טָאה סָאװ .ידַא -- קינורטסנייא
 ןַײז ןגיוצעג;, ,ןטנעמורטסניא עיא .ענורטס ןייא

 רעיא ןַא ףיוא ןטרעצנַאק ןּבעג ןוֿפ הסנרּפ
 יכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװַאניּפרַאק .א ,"לדיֿפ

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוה

 זעגי- ,ןַײא עוועג- .ורט -- ןעוװעגירטפנַײא
 ןוא ךעטש עגנאל טימ ןעייננַײא .טעװעגירטס
 ,(םערוֿפ ןיא ןטלַאה ךיז לָאז'ס) םעדָאֿפ ןקיליּב
 ,לּברַא ןַא יא .עקרַאנירַאמ ַא ןוֿפ טסורּב יד יא

 .רעגלָאק ַא

 -עגי- ,ןַײא עוועס- .וורט -- ןעװעטַאליטנַײא
 .=:8: 0122088205, 2174 .לס .טעװעסַאליס

 -פיוא ןוא רעלעק א ןיא ןעמעננַײרַא .ןרעטלעק
 ןפיוא עּבלוּב 'א .ןסנירג ,האוֿבּת יא .ןטיה

 ,רעטניװ ןצנַאג

 ;89 .טעליסעג'-- ,ןַײא על- .ורט -- ןעליפנַײא
 ףיוא ןע;צנַײא .1 .ןע(י)ליצ -- ,ןעיליס--
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 -כרוד .2 ,לרעּפ שטַײּב א יא .םעדָאֿפ ַא (ךרוד)
 .שינע- .לדָאנ א ןיא םעדָאֿפ א ןעוצ

 .שי + טסי + סנייאכ? .ידא -- שיטסיטנייא

 ,סנייא ןופ ּפיצנירּפ ןטיול זיא סָאװ .לָאענ

 ,שיטסיאעטָאנָאמ רימ ןענעז עיגילער יּפ"לע,

 -סילַאוד רימ ןענעז ןעמונעג שיֿפָאסָאליפ ;'א

 1955 ,שַאֿפ ,ימלַא א ,"טלעװ ןוא טָאג :שיט

 ,בװ!

 ,ןַײא ריז .ורט -- ןריזיטַאמעטפיפנײא

 א ףיוא ןלעטשנַײא .טריזיטַאמעטסיס(עג)יד

 ,גנ/  .ויכרַא םעד יא .ןֿפוא ןשיטַאמעטסיס

 ןפיוא טיוּבעג ןיא סָאװ .ידַא -- קיטנייא
 זיא םעד ןצ ייװצ ןייק סָאװ .סנייא ןוֿפ דוסי
 זיא; .לעודיװידניא ,שידיחי .קילָאצנײא .ָאטינ
 ,טייקי- ."?סרעװינוא ןיא יא שטנעמ ןימ רעד

 .לטסנייא  .סנייא +- .ךע- ,סָאד -- לסנייא

 .טעיַאלסעג-- ,ןַײא עי- .ורט -- ןשיַָאלפנַײא
 -ןַײא יא ,יַאלס ַא ןיא (ןטיהפיוא ןוא) ןָאטנַײרַא

 .סעדגאי עיולּב 'א ,סטכַאמעג

 ,טלמונַא .לָאמַא .כרַא .װדַא -- טלַאמטנייא
 טאטש ןיגיּבלעז יד ןיא םַאק טלומ שניא ...,

 ,םילשמ רֿפס ,"דנאל ןרעֿפ ןופ ןאמפיוק ןייא

 ,1686 מד
 -ַאמסעג = ,ןַײא עיל- .ורט --- ןעילַאמטנַײא

 ,ןענערּבנַײא .דל .ןענעלַאמס- :99 .טעיל
 ,עלעּבעװש א טימ סעצנָאװ יד יא .ןענערּבוצ

 יד 'א :ךיוא .ןוז רעד ףיוא סעציײלּפ יד 'א
 ,טסָארפ (ןֿפיוא) ןוֿפ ןקַאּב

 ָאמסעג-- ,ןַײא על .ורט -- ןעלָאמסנַײא
 טימ ןּבַײרנַײא .1 .ןעוועלָאמס = :89 .טעל
 יןַײא ,ןקיצומשנַײא .2 ,עװטַארד יד יא .עלָאמס
 .רעדיילק יד יא .ןקידורּב

 ,טערָאמסעגי- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערַאמטנַײא
 ןערָאמש- :ךױוא .ןערַאמס* 9
 ,רעדיילק ,טנעה יד יא .ןקיצומשנַײא

 -רָאמסעגי- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקרַאמסניײא

 טימ ןצומשנַײא .ןעקרַאמס- :פ9 .טעק
 ללכּב .גנודיישסיוא ןימ רעדעי טימ ,ץעכייל
 רעד ןופ לּברַא יד ץַאר טימ יא .,ןקידורּבנַײאי

 .סעלָאּפ יד דורּב טימ יא .,עטָאּפַאק

 ןײַאסנייא, :רפ לָאצ ַא ,עשרַאװ ןיא| -- עפנייא
 סניא .רקוא ,עיצילַאג ,דפ .טַײצ ןוֿפ װדַא
 .'א ןסע רימ .יא -- ?סע זיא טעּפש יװ .רעגײזַא

 ןליצ םַײּב ,סניא חזז .װצ -- עלעטנייא
 עפורג א ןלייצ םַײּב :ךיוא .ןליּפשרעדניק ןיא
 י"א .(טינ ןגיילוצ טגעלפ עמ) ךעלרעדניק
 .וזַאא עלעַײרד ,עלעייווצ

 -טשרע ,קיסַאלקטשרע .1 .ידַא -- (ר)עטנייא
 ,דַאנ ,"הרוחס יא רעמונ ריד ּביג ךיא , ,קיטרָאס
 זיא ןתח רעד; .רעגיײזַא סנייא זיא סָאװ .2
 ןטימ =| ?םייהַא עקיילַאק ריא רעד טימ ןרָאפעג

 .א ,ןרעגײזַא סנייא קעװַא טייג סָאװ לדנַאּב -
 ,1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב

 ,טָארד ריא ןַא .סָאמ ַא רַאֿפ גנונעכיײצַאּב 2
 .ַאא ךעלקעוושט

 -(עג)'-- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילוקעּפסנַײא
 -ופינַאמ ךרוד סעּפע ןכיירגרעד .,טרילוקעּפס

 סעּפע ןגירקנַײרַא .(לדנַאה ןיא) ןריניּבמָאק ,ןריל

 ענייא

 ןלַאֿפ ןתעּב ןגעמרַאֿפ ַא יא .עיצַאלוקעּפס ךרוד

 ,21/ .עטולַאװ רעד ןוֿפ

 -ֿפיוא םַײּב .יעיֿבש ווזד -- ןורחַא רַאֿפ סנייא
 ,ןורחַא רַאפ טמוק סע רעװ הרוּת רעד וצ ןֿפור

 ןענװַאד ייז זַא ,תוכָאלמ-ילעּב יד , .ןטצעל ןרַאפ

 ,ֿבוט'םוי רעדָא תּבש לוש רעסיורג רעד ןיא

 יפ 'א הילע ןַא טימ ןַײז דּבכמ ייז ןעמ טגעלֿפ

 ,רֿבח -- ןישט ןקירעדינ ןטימ ןפורֿפױא רָאנ ,'ַא

 רעטסנַײֿפ רעד ןוא רעטסכעלרע רעד םערָאװ

 ןוֿפ ןישט םעד טַאהעג טינ טָאה הכָאלמ-לעּב

 ,(אנדָארג ןופ . . .) שטיװָאנַאזַאח אדוהי ,"ונרומ

 ךַאז ןייק; .1888 וענעשעק ,ףרַאש ןוא ץרוק

 יִשיִׁש ... !רעּבַײרש םעד ,טינ םיא טלעפעג

 םודעמוא .סניײאצלַא םיא ַײּב זיא יַא 'ֿפ יא ןוא

 ,3 א ,רעטעלּב ,"!זָאנ ןַײז רע טקעטש

 ,ךיג ,דניװשעג ,קנילֿפ .וָדַא -- ייווצ"סנייא
 ןיא ןיּבר רעזדנוא ַײּב,; .שהירּב .תויהש ןָא
 ,טַאל ,"קיטרַאֿפ ןוא --- 'צ"א ,הֹׂשֹועו רֵמֹוא

 -רַאפ ּפָאק ןטימ -- 'צ"א; .דניק עשידוי סָאד

 יד טגנערדעגסיוא יצ"א טָאה יז, .לװֿפ ,ייירד
 רעּביא ןעגנַאהעצ ייז ןוא טערג ךעלקיטש רָאּפ
 ,1958 ָא"ּת ,םיטילּפ ,יקסנילרעּב .ש ,"רעמייּב יד
 .ןריטשומ םַײּב ,ןרישרַאמ םַײּב :ךיואי

 .ד"צ-א סעּפע ןָאט .זז -- יירד-'צ-'א
 "א, .עש ,"קרַאמ ןופ ּפָארַא ןוא --- !ד-יצ-א;

 ץנַאג א, .עש ,"רעלעט טכערּב עמ ןוא -- !ד"צ

 טָאה קַאלש רעד ןוא ,יד-יצ-א :טיוט רעטכַײל

 טנַײהע .עקשימ ,טַאל ,"ןֿפָארטעג ןיוש ךַײא
 ירַאֿפ א וטסָאה ןכָאװ ייוװצ טַײצ ,'ד"צ-א זיא

 / ,ך"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניּפ ,יּבוטש עקיט

 -סנייא(עג) ,טייװצ- .װטוא -- ןעייווצ"סנייא
 ןלייצ ןוא ןייג ,ןרישרַאמ ,1 .לָאענ .טייװצ
 ,טייווצ:סנייא שטנעמ א, .ייווצ-סנייא טקַאט םוצ

 ַא ,ץּכ ףלא ,"סאג ןיא דניוושעג טייווצ-סנייא

 -לטרעֿפייװצ א ןּפַאלקסױא .2 .םי ןוֿפ הׂשעמ
 .ןעקּפָאה ןוא יצייא ,ןצנַאט ,ןליּפש םַײּב טקַאט

 ןףַײא רשזי7 .װרט -- ןר(יז)ינעצסנַײא
 "רַארעּביא ,ןרי(זיונעצסניא ,טר(יז)ינעצס י+

 "רעד יד 'א .םערָאֿפ רעשינעצס א ןיא ןטעּב

 ,גנולייצ

 ןוֿפ טֿפַאשנגײא .ן ,(סָאד) יד -- טייקפנייא
 עקיצנייא-ןייא זיולּב ,טײקצנַאג ןייא ,סנייא ןַײז

 רעשידִיי ןופ לָאּבמיס רעד --- שידיי, ,טייקצנַאג

 ,1943 ַײמ ,דוק ,מי ,יייא

 -ָארקסעגי- ,ןַײא עּב- .ורט -- ןעּבַארקפנַײא

 רעֿפרַאש א טימ ןּבַײרנַײא ,ןצַארקנַײא .טעּב

 ."א ,(עא טשרַאּב רעטרַאה ,לגָאנ ,רעסעמ) ךאז

 ןוֿפ ךלַאק םעד יא .שיט םעד 'א .עגָאלדָאּפ יד

 | ,ץכע- .טנַאװ רעד

 -ַארסעג -+ ,ןַײא עשט- .וורט -- ןעשטַארפנַײא

 .ינײא .ןע(י)לַארס;- :ךיוא .לואו .טעשט
 .ךיז טימ ךיוא ,ןקַאקנַײא .ןסָאדנַײא .ןצומש

 ,ןַײא רסרס .װרט ןןרעסרַאס ...} -- ןרסרשנַײא

 ַא יװ ןענידרַאפ ,ןגירקנַײרַא ,טרסרסעג 7

 א ַײּב לרענעצ ַא 'א .רעלטימרַאפ א ,רעלקעמ

 יי .לטפעשעג

 (ר)ענייא לגרֿפ .+ ןייא ןוֿפ צמ -- ענייא
 ןרעגַאּב !א, .ענעגייא יד ,עקיּבלעז יד .ידא .1



 ענייא

 ,האנה ּבָאה ךיא, .װש ,"ןרע ןוא ןעיז ַײּב -
 ,"רימ טימ ןעקנַאדעג 'א טסָאה וד ,עלעדיײרֿפ

 ןּבעלכ טלעװ ַא, .1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא

 .פשטניוװ ,סוממ ,יײ. ..תומכח 'א ,תוגהנה 'א טימ

 .רעטלע ןקיּבלעז םעד ןיא = ןר ָאי יא ןיא*

 סָאװ .טימ זױלּב זיא סָאװ ,עזיולּב .ידַא .2
 ןלָאצ .עּפורג ןייא ןוֿפ ,ןימ ןייא ןוֿפ רָאנ זיא
 ,סעטָאּפַאק ןָא ןליּבסנַאמ, .ךעלרעפניפ יא טימ

 ןיא; .ֿפשטניװ ,סוממ ,"סנטק-תילט יא יד ןיא |

 ,ןשטַײד יא ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז ןענַײז ןָאגַאװ
 'װָאס ,װעל .מ ,יָאטינ רעכַײרטסע ןייא ןייק

 (עא ןגיל ,ןציז) ןַײז* .3 אי ,1962 ,דנַאלמײה

 ןעװ ,ֿבצמ ןרעװש ַא ןיא = תו ר צ יא ןיא
 יא ןיא .ןדַײל יא ןיא .ןֿפלעה טינ ךיז ןעק עמ
 .תוּכמ 'א ןיא ןגיל .ןדיירפ יא ןיא .ןדנואוו

 זיא סָאװ .(טַײצ ףיוא זַײװנָא ןַא טימ) ידַא .3
 טימ ךימָאל, .קידכרענַא :ךיוא .ןוֿפ ךשמּב רָאנ
 יד, .לֿפ ,"טונימ ןעצ 'א ןדייר ןוא ןייטש םיא
 'א ןיא רע טָאה .. .םיֿבנגידרעֿפ רעקילּפעט
 ןוא עמערָא ,עש ,"טרעכיורעגסיוא םישדח ייווצ

 ףניֿפ יא ןוֿפ ךשמּב ךיז טָאה סעע .וו עכעליײרֿפ -
 .טישז ,"עגַאל עצנַאג יד ןטיּבעגרעּביא רָאי

 ,"...וטסעװ ,ןעיירשעג עטוג ללרדיייװצ יא ךָאנ,
 . ...ךעלעשטנעמ עניילק עש

 ,ןּבילקעגּפָא ,קיצנייא זיא סָאװ סָאד .ּבוס .4
 טימ 'א .(ר)ענייא +- .'א ןיא 'א .רעדנוזַאּב
 נא יד יא ןענַײז ,, .ערעדנַא יד (אא ןּבעל ,ףיוא)
 ירָאמוה ,םכח דנַאל רעד ,ײדנַײֿפ עקיטולּב ערעד |

 .1894 י"נ ,לַאנרושז

 ענייא .עּפורג א ןופ לייט .עכעלטע .ַארּפ .2
 יד ,עכעלטע) 'א ןוא םייהַא ןעגנַאגעג ןענַײז

 טעּברַא רעד וצ ןעייג 'א .ךַײט םוצ (ערעדנַא

 | .טעּברַא רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא

 .רענייא ןוֿפ םערָאֿפ עכעלּבַײװ .1 -- ענייא
 .ויטַאוקַא ןוא  וויטַאנימָאנ .(ר)ענייא +-

 ,ויטַאזוקַא ןוא װיטַאנימָאנ -- לַארטײנ .2
 סָאד ןגָאז .דניק יא סָאד .לקיטרַא ןטמיטשַאּב ןטימ

 ....טרעיודעג טָאה ןענװַאד 'א סָאד .טרָאװ יא

 .חטוא ןןערײװַא...) -- ךיז ןהריבענַײא
 (קיסַאּפש) .טהריֿבעעג -- ךיז ,ןַײא ךיז הריֿבע
 טסָאה וד, .תוריֿבע ןָאט וצ ןעניואוועגוצ ךיז

 טסעגרַאֿפ וד זַא ,טהריֿבעעגנַײא ױזַא ןיוש ךיז

 | ."הריֿבע ןַא זיא סָאד זַא וליֿפַא

 זיא.רימ, .סנייאצלַא .רפ .װדַא -- ?'ַאנענייא
 ."ןבעגעגּפָא לװַײט םעד המשנ יד . . .'א ןיוש

 םיִא זיא'ס ,רעגריּב עסיורג ,רעגריּב עניילק,

 | .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,ייא

 ,טרעּבגעעג -- ,ןַײא רעד .ורט -- ןרעּפנענַײא
 םעד ןקעטשנַײרַא .ןעועלערדנַײא .ןרעיוּבנַײא .1
 ,ךָאל א יא .טערּב א 'א .ןרעיוּב ןוא רעּבגע

 ןכַאמ .ג8 .2 .ןקור ןיא טסיופ ַא יא :ךיוא
 ןיא קילּב םעד יא .ןעגנירדנַײרַא ףרַאש לָאז סע

 רעטלַא רעד רעּביא ןגיוּבעגרעּביא ךיז, .ןצעמע

 ,עירול .נ ,"...טרעּבגעעגנַײא ןגיוא יד ןוא

 --ךיז טימ .1929 װָאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב

 טרעּבגעעגנַײא ךיז רע טָאה קוק ןֿפרַאש ַא טימ,

 -גילעז .ר ,*סָאלש ןַײז וצ ןריֿפ סָאװ ןגעװ יד ןיא

 יָצִצ טרעװ סע, .1922 ,עדַאידָארעה ,זּביא ןַאמ

 רימ סָאװ ,שידָיי וצ גנואיצַאּב ענעי טרעטש
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 ןיא ןוא רעצרעה יד ןיא יא ךיז לָאז יז זַא ןליוו -

 ,לוש רעזנוא ,מי ,"רעדניק יד ןוֿפ תוחומ יד

 ...רעסַאװ ןיא ךיז טרעּבגעעגנַײא , .19236 י"נ
 ,גנ/ .ןזירּפַאק ,געס ,"ןוז יד טָאה

 -ערסױרַא ןֿפֹוא מט8 .סי ,יד -- ערָאהעגניײא
 רעד 'א ןייק ךָאד טנעז ריא; .ערה-ןיע ןד-
 ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"זדנוא ןשיװצ רעטסטלע -

 :םייה

 תוזע .וטוא ןןסעזיַא...} -- ךיז ןתוזענַײא
 ןעניואועגוצ ךיז ..טתוזעעגי-- ךיז ,ןַײא ךיז
 .  .סוּבָאל ַא יװ יא ךיז .קידתוזע ןַײז וצ

 ןטימ ןַײא ּברעװנָאק ןוֿפ פ9 .מטפ -- םענַײא
 ,ברעװ ןכָאנ עיציזָאּפ רעד ןיא .טע- סקואוװּוצ
 טֿפָאלש :טייקשימטיר ּבילוצ ןעמוקוצ טעי ןעק

 ,ףָאלש ,297 ,טצסיוא לגרֿפ .יא טֿפָאלש --- ןַײא
 יא עשז ףָאלש ,ןגינעגרַאֿפ ןַײמ ,דניק ןַײמ

 ןַײמ ,'א ףָאלש, .ל8 ,"סרעַײט סנַײמ דניק
 ,ןעגנַאזעג עליטש ,אד ,"טרַאװ ןוא ,עטסּביל

7, - ' 

 (טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קישזַאטעניײא
 / .סעקזַײה עיא .שזַאטע ,קָאטש ,ןרָאג ןייא

 ,טמעטעעג י- ,ןַײא םע- .ורט -- ןעמעטענַײא
 'א .טפול עטוג יד יא .+ ןעמעטָאנַײא ווזד

 -- תנו- .הֿביֿבס רעד ןוֿפ טסַײג םעד 'א .ערַאּפ

 עפיט ןכַאמ ןוא טרָא ןייא ףיוא ןייטש סָאד,

 ,?ןטַאטלוזער עקירעהעג יד טינ טגנערּב ןע'א

 ,10 אי ,1932 ענליוו ,זעגפ-

 שוּפיע .װרט ןןשעפייא ...} -- ןשוּפיענַײא
 ַא רעייז ןזָאלנַײא ,1 .טשוּפיעעג = = ,ןַײא
 טימ ּבוטש יד יא .ןעקניטשנַײא .חיר ןטכעלש

 ילקע ןכַאמ .ןריזחנַײא .2 ,עקרָאכַאמ רעקיליּב -

 ."ךַאז עטוג ַא יא ךיוא ןעק עמ , .קיד

 ֿבוריע .װרט ןזװעריייא ...} -- ןֿבוריענַײא
 ןעמענמורַא ןלעטשנַײא .טֿבוריעעג-- ,ןַײא
 | ,לטעטש סָאד יא .ֿבוריע ןא (טימ

 6 16706 ןיא} .ןטבכענרעייא וזד -- ןטפענייא
 ןוא, {.טרָאװ ןופ לייט ןטשרע ןרַאפ 84 ןוא

 ןַײז הדומ טזומעג ךעּבענ ךיז טָאה עמַאמ יד
 יַאּפ םעד טקעדעגוצ ...יז טָאה 'א ךָאנ זַא

 עשילױוּפ סָאד ,לײ ,"עקטעװָאריס טימ קינװער

 ןטכענ ןּוֿפ טקנעדעג טָאה, ,1895 סעדַא ,לעגנוי
 -רַאֿפ ןּבירשעג ךיוא טרעו} .גרעּב ,י'א ןוא

 | ן.י?ןטכענ-ןייא, :טזַײרג

 םעד ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קידרעטלענייא
 ןיא ןצעמע טימ זיא סָאװ .רעטלע ןקיּבלעז

 ןופ םידימלּת עיא יד .רענלעז עיא .ןרָאי ענייא |
 זיא רעדניק יד ןופ יא יד, -- טייקי- .סַאלק

 ."הלעמ א ָאד

 ,טרעטלעעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטלענַײא
 ,ןּבעל לָאז ,הרׂש, .זיא ןעמ יװ רעטלע ןכַאמ .1
 סָאד ,טינ וט סָאד :ןַײא רעמ ךָאנ ךימ טרעטלע
 .רעגנעל ןטלַאה .2 ."רדסּכ ױזַא ןוא ,טינ סע

 ילע ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ .8 .ןַײװ ,זעק יא
 -- ןיז טימ םירג טימ םינּפ סָאד יא .רעט
 ןליפ ךיז רעדָא ןעזסיוא טכירעגמוא ,לָאמַאטימ

 .ןוז ןופ טיוט ןכַאנ יא ךיז .רעכַאװש ,רעטלע

 ךעלנעמ וויטַאד ןוא וויטאזוקַא .1 -- םענייא
 ןעזעג ּבָאה ךיא; .(רנענייא + .רענײא ןופ

 ןעגנענַײא
 עּביל ַאש ."ךַײט גערּב םַײּב ןיילַא ןייטש יא
 טדערעג סָאד זיא ןעוו רָאנ ,יַאדּכ ץלַא ךָאד זיא

 ףרַאד'כ, .לֿפ ,"ַָײרד טימ טינ ,יא טימ ?ןרָאװעג

 ךיא ,ןּבָאה ביל ךימ ןלָאז ןשטנעמ עלַא זַא טינ

 זַא, .לֿפ ,"ּביל ךימ טָאה רע סָאװ יא ןיוש ּבָאה

 ,"אנוׂש ַא ךיז ןעמ טֿפױק ,טלעג יא טגרָאּב עמ

 וצ ןעקנורטרעד 'א טרעשַאּב סע נַא; .װש

 לפעל א ןיא ןעקנורטרעד רע טרעװ ,ןרעװ

 ןרַאפ זיא טיורּב יא רַאפ סָאװ, .װש ,"רעסַאװ

 ןרַאֿפ ,הֿבֹוט ַא יא רַאֿפ, .װש ,יטיוט ןרעדנַא

 ַא טרעשַאּב זיא יא זַאק ;"קילגמוא ןַא ןטייווצ

 ּבוטש ןיא) םיהַא םיא וצ סע טמוק ,לזמילש

 ,ןֿפערט 'א ףרַאד קילגמוא סָאד זַא; ;"(ןַײרַא

 (ױזַא)ע :"געװ ןכַײלג ןֿפױא םיא סע טפערט |

 ךיז רע טגיװ ױזַא ,ןַײא (םענייא) טגיו עמ יװ

 ןכַאמ טינ ןעצ ןייק ןעמ ןעק יא ןוֿפ, ;"סיוא

 זַא; ;ױכַאמ טינ יא ןייק ןעמ ןעק ןעצ ןוֿפ ןוא -
 םעד םיא ַײּב רֶע טמענ ,ןֿפָארטש 'א ליװ טָאג

 רענייא ןוא 'א רַאפ עלַא; .װש ,"קעװַא לכׂש |

 ,יֿבושח' טרָאװ יא םעד ּבילוצ, .לַא ,ײלַא רַאֿפ

 ,"...ןטסָאק םיא לָאז עס יַאדּכ םיא ַײּב זיא

 ןופ ןעצ ןכַאמ* ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 -עמע ןתיממעצ ( 3 ;ןַײז םזגמ קרַאטש (א = יא

 .רעקיטש ףיוא םיא ןסַײרעצ ,ןצ

 ינָאק ןוא רדס ַאזַא ןיא ,לַארטיינ וויטַאד .2
 דניק םעד טימ -- דניק ענייא סָאד :עיצקורטס

 .מט9פ -- טרָאװ םענייא טימ* יא םצעד

 זיא רע ,טרָאװ יא טימ , .טרָאװ ןייא טימ ווזד

 .... ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"דיגנ רעד

 זיא קילגמוא 'א; .ויסעסָאּפ -- סמענײא
 עטּבילעג יא, .װש ,"קילג .ַא ןטייװצ םעד רַאֿפ

 ,תחלשמ סָאד ,ליי ,"השורי ַא ןטלאהרע טָאה

 ... קישטנַאמנגנוי א ַײּב, .ו"לרּת רימָאטישז
 רעד רעטנוא ןעמ טניֿפעג . . .יא למעדייא ןַא
 עטלַא יד ,סוממ ,ילוסּפיהֿפירשי ַא ארמג

 | .'הׂשעמ

 ,טרילַאמע'- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילַאמענַײא
 .םנו- .םילּכ ךיק יא .לַאמע טימ ןקעדַאּב

 ַא ַײּב צעּפס ,םענייא ווזד ,מט8ֿפ -- ןעמענייא
 עקסיײצילָאּפ יד, .ןצעמע .גנוריװיטנַאטסּבוס -

 ימכח ירופס ,דמא ,ײיײצילָאּפ רעד ןיא יא ןּפעלש

 'א ןעמונעג ֿבר רעד טָאה, .ד"כרּת ענליװ ,ןוי
  רֿפס ,"טָאטש רעד ןיא םורַא ןייג לָאז רע זַא

 | . ?רָאי ,לשימעשּפ קידצ ילהא

 1606: ס1תסמ +- .כרַא .ורט --- ןטכַאנעגניײיא

 -סיוא .ןעמוקַאּבנַײרַא .ןגירקנַײרַא .גתו6מ

 רטשנוק ןייא ןטכַא ןנייא ךיז ןלָאז רימ,, .ןכוז

 ריאמ 'ר ןופ עירָאגעלַא עשירָאטסיה' ,"ןַאמ

 | .ןווו שֿפ) 1694 טריֿפ ,יץיש

 .טגנעעג-- ,ןַײא גנע .הרט -- ןעננענייא
 -שעמ רָאּפ א יא .ןלעמשנַײא .(רע)גנע ןכַאמ .1

 ןכַאמ .2 .ןטלַאּפ םעד ,עילַאט יד יא .סעט
 טימ רעמיצ סָאד יא .טרָא רעקיניײװ ןַײז לָאז סע

 "נַײא .ןצענערגַאּב .9 .לּבעמ ןקירעּביא םעד
 -ערג עלַא ןֿפַאשּפָא טעװ עמ רָאנ יװ, .ןעמיוצ

 עשירעלקעמ-שירחוס יד ןַײא ןעגנע סָאװ ןצענ

 . 1917 יײנ ,וצ טישז ,ײןדִלי יד ןוֿפ טייקיטעט

 ךיז יא .ךיז רַאֿפ גנע ןכַאמ .1 -- ךיז טימ

 טיג עמ ,, .ןעיירדוצסיוא ךיז ואװ ןּבָאה טינ ןוא



 ךיז ןענייא
 עמ ,לסיּב א ןַײא ךיז טגנע עמ ,הצע ןַא ךיז

 םיֿפרׂשנ רעקוװעלירתּכ' ,עש ,"ףיונוצ ךיז טקור

 ןיא קחוד רעּביא טקירדעג (ןליֿפ ךיז) ןרעװ ,2|

 עקירעּביא ליֿפ וצ טימ ךיז יא .ןעלטימטלעג

 .תוָאצוה

 .טנייאעג ךיז ,ךיז ןייא .װטוא -- ךיז ןענייא
 זאד םורדא .ןעמוקכרוד .ךיז ןקינייא .כרַא
 ךיז ןטנוק ןוא . ..ןַײז גינייא ןטנוק טינ איז
 ,1686 מדפפ ,םילשמ רפס ,"ןינייא טינ םורד

 ,א/זי

 ,טקיסעעג-- ,ןַײא קי .ורט -- ןקיסענַײא
 ,ןסנירג יא .קיסע ןּבעגוצ .קיסע ןיא ןגײלנַײא

 ןָאירּבמע םעד ,לשערפ ענעטינשעצ סָאד יא
 ,ווזַאא

 ןסע .1 .ןסעגעג'- ,ןַײא סע .ורט -- ןֿפענַײא
 רע סָאװ ,ייוא .סָאמ רעד רעּביא ןסע .ךס ַא
 ןסעוצנַײא חֹומ ַא טָאה רע* ."!ןסעגעגנַײא טָאה
 ןּבאה יד, .ךס א ןסע וצ לכׂש רַאנ טָאה רע =

 ,ב/דס ,וטל ,"תּבש םא ןסעגיג ןַײא הדועס ןייא
 אליק ןּבלַאה םעד יא .ענדעשז ,ךיג ןסענַײרַא .2

 ןּבָאה טינ ךָאנרעד ןוא לָאמ ןייא ףיוא טױרּב
 יא .ןסַײּבנַײא .8 .תעל-תעמ ןצנַאג ַא ןסע וצ
 רע; .ןעגנילשנַײא .ןעגנילשּפָארַא .4 .לּפע ןַא
 יכילטע טּבַײרש 'נוא ןריּפַאּפ} . ..ןייא טמענ

 ןַײא הנינח יּבר ׂשֵע סיל 'נוא ,ףיורד רטרעוו

 ,גמק הׂשעמ ,ּבמ ,"ןסע

 ןַײא ךיז טסע סָאװ .ידַא -- קידנפענײא
 עיא ןַא .לדנגער יא ןַא .קידרעדיװרעד .ענדונ

 רעקיטַײז א ,תונשקע ןא סעפע רָאנ; .טלעק

 ,"ּפָא םיא טלַאה ,רעיא ןא ,רעדמערפ ַא ,חוּכ

 יד ןיא טָאה ךָאנרעד, .זנּכשַא רעדירּב יד ,ןיי

 -נוה רעיא ןּבילקרַאֿפנַײרא ךיז ןּבוטש:רעּבעװ !

 ,טיױרּב םירָא רעזנוא ,ינטורקַא ףסוי ,"רעג

 ,1936 עשרַאװ

 "רעד .1 .ןסענַײא +- .וטוא -- ךיז ןפענַײא
 .סואמו סאמנ ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןעשטוק

 יּפָא טינ .ןעדַאירַאֿפ ,ןרעטַאמרַאפ .ןעשזדונרַאפ

 ןיא ךיז יא .ןצעמע ףיוא ךיז ןצעזנָא ,ןזָאל

 יד ןיא ,ר עב ע ל רעד ןיא ךיז יא .ןצעמע

 ןעק ,וא .םירע דע ג יד ןיא ,רענייּב

 ,עקוװַאיּפ ַא יװ ,םערָאװ א יװ ךיז יא !'א ךיז רע

 ךיז יא .שטשעלק א יװ ,גילֿפ (ענדילז) ַא יװ

 ןענױאװּפַא לָאז עמ, .טסָאר יװ ,רעװַאשז יװ

 ךיז לָאז עמ ןוא ריט א ןּבענ ריט א ןרָאי

 ,"?רענייּב יד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא יא טינ

 ןזיא הדֿבוע ןַײז, .1 אפ ,1888 ,לֵאֿפִיי ,ימעדּב

 רענייּב יד ןיא רעדנוזאּב ןכעלטיא ךיז יא ןעװעג

 .|רעדניק עשידִוי רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"ןַײרַא

 .ןרעװ טסואימרַאֿפ .ןרעװ קיסירדרעּביא .2

 סָאד יװ !וֿפט, .ןטלאהרעדוצסיוא טינ ןרעוו

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ןסעגעגנַײא ךיז טָאה תולג

 -לֵא סָאד ןַיײא ךיז טסע . . . ןהיֿבצ זַא, .ןעיידיא

 ,"ןסע וצ ףיוא יז טרעה ,ןּבעל ענעמוקעגּפָא עט

 .'רעּביוט רעדי ,גרעּב

 םישוח יד ןוֿפ םענייא ךרוד ןעגנירדנַײרַא .9
 ,ןעגנַאלק ,תוחיר .ףוג םעד ןסעעצ יװ יוזַא ןוא

 ,ןטניװ עטלַאק .יא ךיז ןענעק ןרילָאק עקיאילרש |

 ,רענייּב יד ןיא ןַײא ךיז ןסע --- טסָארפ רעד
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 ךיז .ןלעוװ ןעלכיימש עקידרעמוז עשלַאפ- יד, |

 .דַאנ ,"רענייּב יד ןיא יא םיא

 ףיט (טײקנַארק א רעדָא ליֿפעג א ןגעװ) 4
 ןֿפלעה ךיז ןענעק טינ לָאז עמ זַא ןעגנירדנַײרַא
 ןַײא ךיז ןסע האנק ,סָארדרַאֿפ ,סעּכ .םעד ןגעק

 ךיז ןסע עא קַאר א ,טכוזדניווש .שטנעמ ןיא
 -עגנַײא ךיז טָאה קנערק יד, .רעּפרעק ןיא ןַײא
 ןיש יז טליפ רע זַא ,רענייּב ענַײז ןיא ןסעג

 עקנַארק, .הטמ לש הֿבישיּבפ ,סוממ ,"טינרָאג

 ןיא ןסעגעגנַײא ךיז ןּבָאה סָאװ ןעגנוניײשרעד
 | .רעלגירטש .מ ,"םזינַאגרָא רעזדנוא

 .ןסערֿפ ,ןגָאנ ןוא ךיז ןּפעלקוצ ,ןייטשוצ .9
 טיזַארַאּפ ַא .ּבַײל ןיא ןַײא ךיז ןסע סעקוװַאיּפ

 -רעגניֿפ א? .םיוּב ןוֿפ ערָאק ןיא ןַײא ךיז טסע
 ייֵז ,קיניװעניא ןוֿפ ןציּפש טימ . . . ףיורש
 ,ּבז ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"שיײלֿפ םעניא יא ךיז ןלָאז
 "יסנ ידע .1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש רעשידוי רעד

 ַא יװ טָאה תומוקמ עטַײװ ענעי ןיא ןיהַא הע
 ,"ּפָאק סנימינּב ןיא ןסעגעגנַײא ךיז ענדילז
 ךיז = (ןּפיל יד טימ) ךיז 'א* .תועסמ ,סוממ
 .ךעלטֿפַאשנדַײל ןוא גנאל ןשוק

 רעד רעּביא) סעּפע ןיא ןעגנירדנַײרַא 0

 ןֿפיט ןיא לוויטש יד טימ ךיז יא .(גָאװ רערעװש

 ךיז טעװ . . . ןזַײא קיטש רערעװש רעד, .יינש

 .ּבא ירד ,"שיט ןיא יא קורד ןרעװש ןַײז ךרוד

 ,1916 י"נ ,קיזיפ ,עּפסַאק

 קרַאטש .ךעלגנירדוצ ,ךעלגנירדכרוד ןקוק .4
 ,סעּפע ןיא ןקילּב יד טי מ ךיז יא .ןשרָאפכָאנ

 םישוח עלַא טימ ,ןגיוא יד טימ, .ןצעמע ןיא

 ,"ןרוחּב) םעד טָא ןיא ןסעגעגנַײא ךיז יז טָאה

 רע, .1929 עװקסָאמ ,ּבורגלסעק ןיא ,עּפָאיי

 ןגיוא ענַײז טימ ןסעגעגנַײא ףרַאש ךיז טָאה

 "ירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"םינּפ ריא ןיא

 ,רעטי

 (טייקיטעט ,טעּברַא ןַא ןיא) ךיז ןָאטנַײרַא .8
 טימ ךיז יא .ןערּב טימ ,הדמתה סיורג טימ
 -רַאק ַא ןכַאמ ןיא ,ןענרעל ןיא ןּבעל ןוא ּבַײל

 ןסעגרַאֿפ ןוא ַײרעוטיללּכ ןיא ךיז יא .עא ערעי -
 .החּפשמ ענעגייא יד

 ,ןי) רע .שינעע .ץכעה .גנז
 .יירעה = .(עקד
 ןוא ָאטעג ןיא צעּפס) .ס- ,רעד -- רעפענַײא

 טימ טגעלֿפ סע רע (סיצַאנ יד רעטנוא ןרעגַאל

 טשינ ןוא עיצַאר עצנַאג יד ןסעֿפױא לָאמ ןייא

 רַאֿפ טַײצ רעצנאג רעד ףיוא יז ןלײטנַײא

 250 יד, .טמיטשַאּב ןעװעג זיא יז רעכלעוו

 -נַײרַא ןטכענ ךָאנ עלא טעמּכ ןּבָאה טיורּב םארוג

 ןוא הטרח טימ ס'א יד טָא ןקוק . . . ןעגנולשעג

 ,"ךיז טסע רע טכאזַאּב יו . . . ףיוא האנק טימ
 ,.געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק ,יי

 ,ןַײא הצע .װרט ןזעצייא ...} -- ןהחצעגנײא

 רָאג 'א .תוצע טימ ןדייררעּביא = .טהצעעגי-

 טהצעעגנַײא ױזַא טָאה רע, .ןאלּפ רעדנַא ןַא

 יייא סָאװ ןסעגרַאֿפ טָאה רע זַא ,ןטַײז עלַא ןופ

 טימ ."ןַאט טלָאװעג טָאה ןיילַא רע ךעלטנג

 .ךיז

 .טלקעעג-- ,ןַײא לקע .ורט -- ןעלקענַײא
 ףיוא לָאז עמ זַא ,סעּפע יא .ןסואימרַאֿפ קרַאטש
 .ךיז טימ ךיוא ,ןקוק ןלעװ טינ םעד

 ,וֿפד + -- ךיז ןענשקענַײא

 (ר)ענייא

 ןשקע .ורֶט ןזענעשקיא ...} -- ןענשקענַײא

 ןצעמע .ןעגנערּב ,ןריֿפרעד ,.טנשקעעג'- ,,ןַײא !

 ףרַאד עמ, .טַײקטנשקערַאֿפ ןוֿפ דנאטשוצ םוצ

 ."'א סע םעד טימ ןוא דניק ַא טימ ךיז ןצייר טינ

 ןרַאּפשנַײא
 רעדָא ןטערטּפָא ןלעװ טינ ןפוא-םושּב .ךיז

 טינ .סעּפע ףיוא ןיײטשַאּב סיוכרוד .ןּבעגכָאנ |

 ךיא , .עא הרשּפ ,החנה םוש ןייק ףיוא ןייגנַײא

 ַײרד עצנַאג ןטָאּבעג גנַאפנָא ןופ םיא ּבָאה

 -קעעגנַײא ךיז טָאה רע ןוא ,ךעלדנער טנזיוט

 ןנַאמֿפױק רעד ,דײרֿפ ,"גניר םעד רָאנ -- טנש

 ,1903 עשרַאװ ,(ריפסקעש ךָאנ) גידענעװ ןופ

 רע ,אקווד טנשקעעגנַײא ךיז טָאה ןתח {רעדומ

 סטָאע ,קישטנָארָאה .ש ,"הלּכ יד ןעז זומ

 ןקידנדַײל ןוא ןקידעּבעל םוצ האנׂש יד, .יטּפשמ

 טנשקעעגנַײא ךיז טָאה סָאװ דיי םענעי וצ ,דִיי
 ףמַאק ןיא ,טייצ ,"ןדניװשרַאֿפ טינ ליװ ןוא

 רעד ,ןרעטש ןייא, .הכולמ רעשידוי ַא רַאֿפ
 -עג טינ ןוא טנשקעעגנַײא ךיז טָאה ,רעטצעל

 :ךיוא .'ףלָאװ רעד' ,לה ,"ןרעװ ןשָאלרַאפ טלָאװ

 ליוװ ןוא טנשקעעגנַײא ךיז טָאה סָאלש רעד;

 יװ ,לזייא ןַא יװ ךיז יא :99 ."ןענעפע ךיז טיני

 .ןַאװלוּב א יװ ,הלּכ ענזירּפַאק א

 רונא .װװד +- .ענייא ןוֿפ ויטַאד -- רענייא
 השמי ,"ןטיּב ריד רֿפ ךיא ליוו השקּב רנייא טימ

 ,קג ,קורעמש אנח| ?1750 ,יגנוּבַײרשּב וניּבר
 ןרָאװעג ןּבעגעג ןענַײז תווצמ גירּת, 150 אי

 יז טָאה ןוא קוקֿבח ןעמוקעג זיא ,ןדִיי וצ
 -נַאג רעד, ,דּפ ,אינּת ,"'א ףיוא טלעטשעגקעװַא

 זיא עטרעלקעגפיוארעּביא יד ןוֿפ סעּכ רעצ

 ,מק ,זרא ,ײגנוטַײצ רעשידִיי יא רעד ףיוא רָאנ

 רעטסעװש ייווצ יד ןופ יא ַײּב , .23 אפ ,8

 יד ןוֿפ רעטסגנִיי ,עש ,*. ..ןּביױהעגנָא טָאה

 ,'םיכלמ

 -ייא .םענייא ,סנייא ,ןייא :לגרֿפ -- (ר)ענייא
 ;װיטַאװקַא ,ויטַאנימָאנ ,ךעלּבַײװ (א -- ענ
 ןטמיטשַאּב ןטימ זוקַא ןוא 'מָאנ ,לַארטיײנ (3 י

 -ַאנימָאנ ,ךעלנעמ (א -- רענייא ,לקיטרַא
 .ויטַאד ,ךעלּבַײװ (ּב ;(םענייא +-) וויט

 יר רעד ןיא לָאצ עטשרע .ּבוס ,וצ 1
 ןופ רעקינייװ סנייא טימ זיא סָאװ סָאד ,ןלָאצ

 זיא רענייא ,, .רענייא ןּבילּבעג ןעצ ןוֿפ .ייווצ

 ,"ןריפ טינ המחלמ ןייק ןָאק רענייא, ,"רענייק

 רעד ,ךיז ןסערעּביא ןופ קנארק טרעװו רענייא, |

 ,רנייא דחא, .װש ,"ןסערעד טינ ןוֿפ רערעדנַא
 זיא ןעד .ןּבאה דנַאטש רֿפ ׂשד רימ ןעװ 'נוא
 לוֿפ רטכער רעד ׂשיװג ינוא טשאֿפ שנוא אַײּב
 .א/די ,1716 טשמַא הח ,"דוחי רכילטנמוק

 -נַא יד ןוא ענייא ;רערעדנא רעד ןוא רענייא
 -רעדנַא רעד ענייא ;ןרעדנַא םעד רענייא .ערעד
 ,רעטייװצ רעד ענייא ;ןטייװצ םעד רענייא .רע
 םעד (וזַאא רעּביא ,ןגעק ,וצ ,ןָא) טימ רענייא
 -נא רעד ןָא ענייא ןּבעל טינ ןעק עמ :ןרעדנא

 .ןרעדנא םעד רענייא ןקוקנָא ןענעק טינ .רערעד

 טיונ א ןיא .ןרעדנא םעד רענייא ןײטשרַאֿפ

 -ייא ןעקנירט* .,ןטייוװצ םעד רענייא ןפלעהסיורא

 -אּב טנוזעג סנרעדעי רַאֿפ = ןרעדנא םוצ רענ

 רערעדנא רעד ,והַא טַײרש רענייא, .רעדנוז

 עסיל ןייק טיצ רענייא, .װש ,*ַאיטעה טַײרש



 (ר)ענייא
 עסירטס ןייק רערעדנַא רעד ,(ערימ ,עקָארק)

 ױזַא ךיז ןּבָאה יז, .װש ,"(עריװ ,קירעּבמעל)

 יייא ןַײז טנעקעג טינ ןּבַאה ייז זיּב טַאהעג ּביל

 לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןרעדנא םעד ןָא רענ

 . . . ןיזאליג ריּבירד ןירערט ןּבןאה ךיא, ,'הלפּת

 וזַא החּפשמ איד ןםיּברה וניתונוועּב) ה"ועּב זד

 ,ּבגָארּפ ,ײ. . . ןירדנַא ןעד ןגיק רינא דמערֿפ ראג

 רעגרע ענייא . . . סעטתיּב-ילעּב עקיטנַײה, ,2

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"רערעדנַא רעד ןופ

 ןיא (ר)יא ,טלעוו רעד ןיא (רןיא .ּבוס רָאנ .2

 ,דירַאי ןפיױא (רעץא .טנזיוט ןיא (רויא ,הנידמ א

 ,טינ (ר)ענייא ןייק ?(רעא טסיּב ,וטסניימ סָאװ

 ,(רעטכער א ןוא (ר)יא ,עמַאמ-עטאט ַײּב (רקץא

 ;"טינרָאג זיא (רעא ןוא (רעקא יװ זיא ייווצ,

 (רעאע ן"טשינרָאג יװ טוג ױזַא זיא (רקא;

 (רץא טינ* .וש ,"דלעה ןייק טינ זיא דלעֿפ ןיא

 .טריגעליירּפ-טינ ,ןסחי ןייק טינ = טָאג ַײב
 .ןּבילּבעג ןּביז ןופ (רעקא יװ ךיז ןעשטשעיּפ

 רעטַײװ ןוא ריא זיא טָאג, .קלָאֿפ ןוֿפ (רץא

 רָאנ תמאּב זיא ה"ּב טָאג רָאנ, .לפ ,"רענייק

 רעד ןיא ריא םכח ַא זיא לדויא .הח ,"ר'א

 .לדוי ,סוממ ,"טלעוו

 "יא ןי א ענייא ,םעניא ןי א רענייא*

 -לעז םעד ןופ עלַא .טנכייצעגסיוא רָאג --- (ר)ענ

 -מענסיוא ,הגרדמ רעכיוה ,טרעװ ןכיוה ןקיּב

 ןיא עניא רעטכעט .עא טייקניש רעכעל

 יַאסַארק ,םענייא ןיא רענייא םידימלּת .ענייא

 רענייא .ענייא ןיא ענייא (ןטייקנָאש) סעציוו

 --ערעדנַא יד יוו ענייא ,רערעדנַא רעד יוו

 םַײּב ,יאנגל רעטֿפָא רעּבָא ,רעירפ יװ ױזַא

 -רעדנַא רעד יװ רענייא סעַײטלוה םינּב .ןעלדַאט

 ץרעדנַא יד יװ ענייא -- רעטכעט ,רינש , .רע

 "גָאלק איד ,ןהָאזרעזַאל .ד ,"רָאה ץענעגייא טימ

 .1889 עשרַאװ ,רעטומ

 ןייא ןַארַאֿפ זיולּב זיא סָאװ .קיצנייֵא .ידַא 9
 טָאה רע .םעד ןוֿפ ןימ ,רעטסומ ,רַאלּפמעזקע

 (ןוז םענייא םעד) רעטכָאט ענייא יד יװ רעמ

 םעד זיא דימלּת רענייא רעד טָא; .טַאהעג טינ

 יױרפ ענייא יד רָאנע ."ילרטעג ןּבילּבעג ןיּבר

 ךיא, ."ןצרַאה ןיא ןקַאּבעגנַײא ןעװעג םיא זיא

 ,וינעשוד :ןרעה טרָאװ ענייא סָאד שטָאכ לָאז
 :ןַײרַא למיה ןיא ןעירשעג, .לֿפ ,=טכַאנ עטוג ַא
 ענייא סָאד יװ רעמ טשינ ,!הרוּת !הרוּת'

 -ייא סָאד יװ רעמ , .ישפנ-תריסמ' ,ץרּפ ,ײטרָאװ

 עג טינ רע טָאה ּבַײל ןפיוא עלעקטַאּפַאק ענ

 יי .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טַאה
 ןכָאנ טמוק (ר)ענייא ןעװ ,ּב ןקיּבלעז ןטימ

 לזמילש :ןדער ןלענַָאיצַאמע םַײּב וויטנַאטסּבוס

 א םענַײמ גנַאלרעד, .ענייא הרצ ןַײמ ,רענייא

 יייא הריגּפ ,א'ַא-ַא :ַײּברעד קידנכַאמ . . . לצימש

 .5ב +- .עקשיֿפ סוממ ,"!ענ
 ןַײז טינ לָאז סָאד רעװ .רעצעמע .ּבוס 4

 דרָאּב א טימ רענייא* .(ייז) זדנוא ןוֿפ רענייא

 ןיוש טעװ סע, .דַיי א םּתס :ךיוא = רענייש ַא

 ינוא, .װש ,"רענייּב ענַײז ףיוא רענייא ןעמוק

 ֿביוחמ זיא אד ,טּבַײלּב ןשיוא ראג רנייא ןעוו

 ראנ ךיז ואוו 'נוא, .קקּת ,"ןקיש וצ ה"ּפ רעד
 טאה רנייא, .זנּכשַא ,ײ...גארּפ ןופ טלעמ רנייא

 ,םינינפה רחבמ רֿפס ,ײןפירגג ןא (רֿבח) ןינַײז

 טמיטשַאּבמוא -- א (רנענַײא טײצּת גרוּבמוה

 ,*?ןעמוקעג 6 + + ריד וצ ןיּב
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 ענייא .דַיי א רענייא .זיא סָאד (ןעװ ,סָאװ) רעװ

 .ןױשרַאּפ א רענייא .חלושמ א רענייא .ענעדִיי א

 םעד קיגייּב טיצ ... ץַאק .. .עסַײװ א ענייא,

 = רענייא רעזדנוא*  .ןזירּפאק ,געס ,ײ"רעּפרעק

 "יא, .עא הרבח ,עּפורג רעזדנוא ןוֿפ רעצעמע

 סָאד סיוא עקסָאילָאּפ א טוט ןוא וצ טייג רענ

 .לטָאמ ,עש ,"ןַײרַא םינּפ ןיא רימ ךַײלג זָאלג

 טּפָא) רעכלעזַא ,ןימ אזַא .(23 לגרפ) ידַא .9
 ַאסַארק ,'א םכח ,יא שטנעמ .(םעטַײּב ריא טימ
 וד ,רָאנ רעה, .'א קזוח .יא שּפיט .יא ץעװ

 ךיא סָאװ ,'א סערגַא רענירג וד ,שטָאכ טסייוו

 ןוא טייעצ ,עש

 ,רימ טימ וטסיּב ןכש א רַאֿפ סָאװ, .טיירפשעצ

 ךיא ןוא ריט ןּבעל טסנװַאד וד -- 'א דמלמו
 .רַא ,ײשדוקדןורָא ןּבעל

 יייא, .טַאהעג-הנותח:טינ .טנלע .םַאזנייא ,0 |

 ןיא רענייא, ,"רענייּב ענעקורט זיולּב זיא רענ

 טלַאפ ןוא ןיילַא טייטש רענייא, ,"רענייצ ןָא יו

 ייד טינ ,רענַײמ טינ זיא רענייא, .װש ,"ןיילַא

 ןייא ןוא רענייא) שװ ,לװֿפ ,ײרענַײז טינ ,רענ

 רעּבָא ,ןילַא זיא רֶע זַא ,טניימ רענייא, .ןרַאנ

 טציז (רץא, ,"טינ ךיוא ןיילַא ךיז טימ זיא

 עזרַאֿפ רָאנ ןסעזעג טינ זיא סָאד רעּבָא ,ןײלַא

 .לטרעװ ,יךס

 "יא .(ר)עקניניא +  .ןייל ַא (רןענייא

 (ר)ענייא .דניר ןָא ןוא דניק ןָא ןײלַא (ר)ענ
 ןיא ןייטש א יװ ,דלעֿפ ןיא םיוּב א יװ ןײלַא

 ,קַאלָאקלָאװ ַא יװ ןיילַא (רןענייא .(דלַאװ) דלעֿפ

 ַא יװ ,ץלָאה א יװ ,גנָארד א יװ ,ןרָאד ַא יו

 ,םי (ןטימ ןיא) ןפיוא יװ ,גנאטש-ףַארגעלעט

 יװ ,ערוצמ א יװ ,רּבדמ א ןיא יװ ,הֿבצמ ַא יװ

 קיסַאּפש --- ןיילא רענייא םנורג* .ןימו םרחומ ַא
 .ןלעטשוצסױורַא ךיז ּביל טָאה סָאװ ןצעמע ןגעוו

 סָאד ןזָאלרעּביא, ן!|רעגניפ ַא יװ ןיילַא רענייא

 ךָאװטימ , .עקשיֿפ ,סוממ ,"ןיילַא ענייא דניק
 וצ הנּכס א זיא טכאנַײּב תּבש ןוא טכַאנַײּב

 לדוד ױזַא זיא, .שינעּבײלג ,ײןײלַא (רץא ןייג

 -ליטש רעקידתונמחרּבמוא ןַא ןיא ןציז ןּבילּבעג

 "רעּביא רעד ,סַײװ ,"ןײלַא ריא דניצַא טייק

 וצ קילַײװגנַאל ןעװעג ריא טלָאװ סע, .יגנַאג

 יָאק רעשידִיי ,פס ,ײּבוטש ןיא ןיילַא ענייא ןציז

 עקידרדסּכ יד -- טייק'ַאר'א .טסינָאל

 ,18 ו 1967 ,זמט ,"טייקיא-ריא

 ניק = בו צמ .רעד -- (ר)ענייב-(ר)ענייא
 ןָאק ןיא ןַײא ןלעטש עלַא .סינ ןיא ליּפשרעד

 רענייא .(לּבירג ַא ןיא רעדָא רעלעט ַא ןיא) סינ

 סינ עכעלטע ןַײרַא טסיש רע .גנַאג ַא טכַאמ

 ּביוא ןוא ןָאק ןיא טייטש סָאװ עּפוק רעד ןיא
 רעדָא עדָארגמוא ןַא סױרַא טמוק ןסיורד ןיא
 .רע טניװעג -- (סיוא טמענ עמ יװ) לָאצ עדָארג

 .טרעגרעעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעגרענַײא
 -נַײרַא .שינרעגרע סיורג וצ ןצעמע ןריֿפרעד .1

 -תמגע ןופ ,סעּכ ןוֿפ ֿבצמ ןיא ןצעמע ןעגנערּב

 ענייש ןייק טינ טימ דנַײרפ ַא יא .עא שפנ

 -עג רעירֿפ זיא'ס יװ רעגרע ןכַאמ .2  .םיׂשעמ
 -עגנַײא ןיילַא טָאה רע, .עיצַאוטיס ַא יא .ןעוו

 ךיוא ."זדנוא טימ ןעגנואיצַאּב יד טרעגרע

 .ךיז טימ

 .לָאענ .טדרעעג-- ,ןַײא דרע .ורט -- ןדרענַײא

 ןעוועזַאּפנַײא

 -נילש-ןצילּב םעד יא .דרע רעד טימ ןדניּברַאפ
 .ענעטנַא יד יא .רעג

 ןייא  ןוֿפ .רנ .משטד .װדַא -- פטַײזרעגײא

 'א טגנערּב רע, .טקנוּפדנַאטש ןייא ןופ ,טַײז

 -עפָארּפ ןוא עטנרעלעג עקינייא ןוֿפ ןעגנוניימ

 עשרַאװ ,זָאט ,שצ ,*. . . סטַײזרעדנַא ןוא ,ןרָאס

 רעמ ןּבױהעגנָא ןדִיי ןּבָאה יא; ,.3 ןאנ ,9

 ןוֿפ טייקכעלצונ יד ,שינעֿפרעדַאּב סָאד ןליפ

 ,19 ןאפ ,1865 ,מק ,*. . . גנודליּב

 ןַײא ךרע .װרט ןןכערע ..| -- ןפרענײא
 םעד ךרעײֿפל ןצַאשּפָא (שירחוס) .טכרעעג'-+

 'א .גָאװ ןוא סָאמ ןָא 'א .סעּפע ןופ טרעװ -

 יד 'א .עקּבָארּפ ַא (טימ) ןָא 'א .קוק ןפיוא
 .(ןןתמא םוצ ףיוא טֿפערטַאּב יז יװ רעמ הרוחס

 ךעלרענעצ, .לּבור ןייא .ךע- ,סָאד -- לרענייא
 ענירג -- ךעלרעַײרד ,עיולּב ךעלרעֿפניֿפ ,עטיור

 ןרילָאק יִדְו .דירַאי םענוֿפ ,עש ,"עלעג ךע'א ןוא

 ן,טלעגריּפַאּפ ןשירַאצ ןוֿפ

 ,זימ .כרַא .טגַאירַאװניא .ידַא ,1 -- יילרענייא
 .ןשינעדיײיר עקידחרזמ ערעדנַא לָאצ א ןוא דל

 .ןימ ןייא ןופ זיא סָאװ ;לַאגע ,ךַײלג ןצנַאגניא

 זיאס, .סנײאצלַא זיא סָאװ .עקיּבלעז סָאד

 -קעװַא לָאז ךיא יצ ןּבַײלּב לָאז ךיא יצ יא רימ

 רנייא שאו טַײל אייווצ, .(לװַאש) דייר ,ײןרָאֿפ

 רדננַא טימ טינ ךיז ןֿפרעד ןּבאה ןמאנ אייל

 הדוהי 'ר ןוֿפ האווצ רעד טיולְ} ײזַײז (ךדשמ)

 .טײנקּת ַאֿפ ,דיה תמכח ,ונילַאג .א .מ יר ,ןדיסח

 רימ ןירעװ אוז ןַײז הכוז הלואג יד רימ ןעװ,

 ונימיּב הרהמּב ןדיר ןושל אייל רנייא רדיוו

 ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש ,ןשרַאמ .י ,"ןמא

 םעד שינעגעגַאּב יא . . . ץלַא רָאג, .א"עּת טשמַא

 ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"עשר םעד ןוא ןכעלרע

 ןוא ,ןשינעפרעדַאּב יא טימ םדוירׂשּב א, ,2 ;ט

 זיא םיא; .המלש ,סוממ ,"עלַא יװ טינ ךָאד
 טעװ רע לדיימ א רַאֿפ סָאװ ןעוװעג יא טצעי
 .1881 עשרַאװ ,עּביל עטשרע יד ,להי ,יזעז ָאד

 עכלעוו ןסעצָארּפ יד ןַײז טינ ןלָאז סע יא יו,

 ,1917 יינ ,שוו טישז ,*...ןּבעל ןָא ןֿפור רימ

 ,צוס ,"?םענַײמ טימ יא םינּפ ןַײד זיא יצ,

 ,סקידלַאװ

 ַײסיװַײס .ןֿפוא ןקיּבלעז ןֿפױא .כרַא .װדַא .2
 ךיא ליװ איילרנייא רבא, .ןַײז טינ לָאז סָאד יװ
 .164 ,ךוּביאבּב ,ײ. . .ןןגערפ ==) ןגורו ראו ךיד

 ,םילשמ רפס ,יי. . . טרעהג איילרנייא באה ךיא;

 'נוא טרידוטש ליפ . . ., .א/בנ ,| ,1686 מד8ֿֿפ

 ןייק רע ׂשָאד איילרנייא םיא טלעֿפ ךָאד טנרעלג

 טכער זָאד זאװ ,"טנרעלג טינ טאה טכוצ ףָאה

 ?רָאי {ךַאּבנּפָאו ,טאה דנע ןייא

 איילרנייא רעװ, .סָאװ סעּפע .ּבוס .כרַא .2
 לוז ןעד .טוג אַײּב ךיא ראיווש טשיא טייוה
 טוט זע ןעװ רעז טיירטש ןונ ןגאלש טוט ןמ

 ,227 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"טונ
 טלעטש ךורּפשרעדיװ רעד ..., -- טםייק-

 ןוא עטפַאהכוּת ַאזַא ךיוא ךיז טימ רָאֿפ טינ

 ,שװ טישז ,"'א יד יװ גנומיטשַאּב עטנענַאמיא

 ,עקיטליגכַײלג ַא .ידַא -- קיא-ה 1917 יײנ
 .טייקיא-  .גנואיצַאּב עקייא
 ַאּפעג'- ,ןַײא עװעז  .ורט -- ןעװעזַאּפנַײא

 (לרעילָאטס) .ןעװעזַאֿפ;-- :89 .טעװעז



 קיטנעטַאּפניײא

 א ןיא ךעלטערּב עניד ןסַאּפנַײרא ,ןסַאּפנַײא
 ' ר .םערעג ַא ןיא ללכּב ,ריט

 גנעהּפָאמוא ןיא) .ידַא -- קיטנעטַאּפניײא
 (תומחלמ-טלעװ עדייּב יד ןשיװצ .עטיל רעק

 ןּבָאה וצ טכער ןטימ} טנעטַאּפ ןייא טָאה סָאװ

 "מערק עיא .ןתורוחס םוכס ןטצענערגַאּב א רָאנ

 ,ןעמַארק עקיטנעטַאּפיײװצ ןוא ךעל

 ,טשטַאּפעג -- ,ןַײא שטַאּפ .וורט -- ןשטאּפנײא

 ךיא, .טנעה יד טימ ןגָאלשעצ ,ןשטַאּפעצ .1

 ,שַא ,ײרַאֿפרעד יא סעקסיּפ יד ןגרָאמ םיא לעװ

 ַײּב) .קירדנַײא ,ןטענקנַײא .2 .בנג עקטָאמ
 טנעה עדייּב טימ (טעּברַא םינימ ענעדיישרַאֿפ

 ןכַאמ ,ןכַײלגסיױא ,ןּפַאלק טנַאה ןייא טימ רעדָא

 יא .ליװ עמ סָאװ םערָאֿפ רעד ןיא ןַײז לָאז סע
 ןּפאלקנַײא ,8 .ןשיק ַא 'א .םייל יא .ןטעלטָאק |

 א ףיוא טערג 'א ןוא ךַײט םוצ ןייג .שעוו

 ,טנַאװ ןיא ךָאל א יא .ןעװעקניטרַאֿפ ,4 ,ןייטש

 רחסמ ַא ןיא ןעמוקכרוד ,ןַײז ןינק לּבקמ .9
 ןרעדנא םעד רענייא ןשטַאּפ םידדצ עדייּב| .עא

 ךיז ייז ןקירד םעד ךָאנ ןוא טנעה יד ןיא ןַײרַא

 טימ ןַײז לָאז ןוא טפעשעג סָאד יא ן.טנעה יד

 חצור םעד טימ ןעלדנַאה טזומעג טָאה'מ, .לזמ

 1960 ,רָאפ ,שַאּב ,"חקמ א םיא טימ 'א ןוא

 ןטניה ןיא ךיז יא -- ךיז טימ ךױא .2אוו
  .שינע- .ץכ  .ָאװַארּב ןעַײרש ןוא

 -עגי-- ,ןַײא עקק .ורט -- ןעקשטאפנַײא
 -ומשנילא ,ןרימשנַײא ,ןקעלֿפנַײא .1 .טעקשטַאּפ
 -יילק יד 'א .(טנעה יד טימ) ןקידורּבנַײא ,ןקיצ
 ַא ןקעלֿפַאּב ,2 .לדיילק עַײנ סָאד 'א .רעד
 -ַאטוּפער סנצעמע יא .ןצעמע ןוֿפ ןעמָאנ ןטוג
 ןגעװ טָאה םלֹוע רעד סָאװ גנוניימ יד יא ,עיצ

 ,טנעה יד 'א ךיז -- ךיז טימ  .רעציזרָאֿפ
 ןיוש ןלעװ רימ . . ., .ערעֿפַא ןַא רעּביא יא ךיז
 .י .א ,"קינוּב-לּכ םעד ןופ יא ןזָאל טינ רעמ ךיז

 ענליװ ,. ..להקה תאטח ,קסנימ סױא ריֿפַאס |

 | .שינעי- .ץכע- 1881

 "צג '-- ,ןַײא עוועצ- .וורט --- ןעװעצַאיַאּפנױא
 ןוא עטסנרע סָאד ןּבָארגרעטנוא .טעװעצַאיַאּפ

 .עלָאר ַא יא

 .טעיָאּפעג-- ,ןַײא עי .װרט -- ןעיַאּפנײא
 "נירט וצ גונעג המהּב א ןּבעג ,ןעיָאּפנָא ווזד .1
 יָאלכ יד יא ,ןרוּכישנַײא .2 .דרעֿפ יד יא .ןעק
 .ןטעּברַאּפָא םעד רַאֿפ ךָאנרעד ןלָאז ייז ,סעּפ

 ,שינעה-

 ָאּפעג-- ,ןַײא רוט- .ורט -- ןרוטילַאּפנַײא
 ,ןרימשנַײא .ןרירוטילָאּפ -- :89 .טרוטיל
 ןקידנערַאפ טינ רעּבָא) רוטילָאּפ טימ ןעֶיצרעּביא

 -עקירטּפָא סע ןזָאל ןוא לּבעמ יא ,(טעּברַא יד

 | .רעטַײװ ןרירוטילָאּפ ךָאנרעד ,ןענ

 .טעילַאּפעג-- ,ןַײא עיל- .ורט -- ןעילַאּפנַײא
 ןוויוא םעד יא .עא ץלָאה ךס ַא טימ ןצייהנַײא ,1

 דרעֿפ) ןגָאי קרַאטש .2  .ןרשּכ וצ ףיוא יװ
 ןגָאי .ןציהעצ ךיז ,ןציוושרעד ךיז ןלָאז ייז ,(עא
 .שינע- .ייז יא ,זַײװרענעגושמ דרעֿפ יד

 ,טעילַאּפעג -- ,ןַײא עיל- .ורט -- ןעילָאּפנַײא
 ,ןטרָאג םעד 'א .זָארגדליװ ןוֿפ ןקיניײרנַײא
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 ,טרילָאּפעג-- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילָאּפנַײא
 -נַאלג ,קינַײש לסיּב ַא ןכַאמ .ןרילַאּפ ןּבײהנַא

 .גנו- .,גנולעטשרָאֿפ יד יא .גיֿפ ,לּבעמ יא ,קיצ

 ,ןַײא (עװ)עד .ורט -- ן(עװ)עדַאמַאּפנַײא
 .עדַאמָאּפ טימ ןרימשנַײא .ט(עװ)עדַאמָאּפ

 ,רָאה יד יא

 -(עג)י- ,ןַײא ךעל- .ורט -- ןכעלעמַאּפנַײא
 לסיּב א ןגעװַאּב ךיז לָאז סע ןכַאמ .טכעלעמַאּפ

 'א .טֿפױל סָאװ רעגייז םעד 'א .רעכעלעמַאּפ

 | ..++ ןופ ָאּפמעט םעד יא .ָאטױא םעד |

 ,טעּפמָאּפעג--- ,ןַײא עּפ- .וורט -- ןעּפמָאּפ;נַײא
 טײקיסילֿפ טימ סעּפע ןליֿפנָא .ןעפמָאּפנַײרַא ,1
 .ענרעטסיצ ןיא רעסַאװ 'א .עּפמָאּפ א ךרוד
 -יסילֿפ ןעיצסױרַא ,ןגױזנַײא ,ןעּפמָאּפסױרַא .2
 .ךַײט ןוֿפ רעסאװ 'א .עּפמָאּפ א טימ טייק

 ןיא טֿפול יא .עּפמָאּפ א טימ ןזָאלּבנַײרַא .2
 'א .ןעגנערּבנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .4 .רעדער יד
 'א .גנומענרעטנוא רעַײנ א ןיא ןגעמרַאֿפ א

 -וטיטסניא רעטכַאװשעגּפָא ןַא ןיא טולּב שירֿפ

 .שינע- .ןרעַײטש יד יא .ןענָאמנַלא .0/ .עיצ

 -ענַאּפי- ,ןַײא ריל- .חרט -- ןרילענַאּפנײא
 ,לענַאּפ א ןיא ןעמעננַײרַא .ּוא ,לָאענ ..טריל
 -סיוא ןעמ ףרַאד ריא ןופ סָאװ המישר א ןיא

 ןענַײז סָאװ יד ךיוא 'א .ןעמענ לָאצ א ןּבַײלק

 ,21--18 רעטלע ןיא

 -נַאּפעגי- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעצנַאּפנַײא
 -ערָאװַאּב ללכּב .רעצנַאּפ ַא ןָאטנָא .1 .טרעצ
 טלַאק רעדָא סייה ןגעק לאירעטַאמ-ץוש טימ ןענ

 םעד ,ןגָאװ םעד יא .טסורּב יד יא .עא רעוװעג

 -טירטוצמוא ןכַאמ ,ןקרַאטשרַאֿפ .2 .עא ָאטיוא -
 יז ןכַאמ ,עיניל-סגנוקידייטרַאפ יד 'א .ךעל

 .ןזַײא ןוא לָאטש

 .ןטנעמוגרַא עטוג טימ ךיז יא -- ךיז טימ

 ךיז יװ טסואװעג ןדיי עטשרע ענעי ןטלָאװ;

 -ַאלימיסַא רעקרַאטש רעד ןגעק ןרעצנַאּפוצנַײא |

 יַאפש ,15 ש 1964 ,רַאֿפ ןירוש ֿברה ,"...עיצ

 ,גנ/7  .טעסרַאק ַא ןיא ךיז יא :קיס

 ןךייװ זיא םַאטש ןופ נ) -- ןעװעקנַאּפנַײא
 -כעקנַײא .טעװעקנַאּפעגי- ,ןַײא עוועק- .וורט |

 דניק ַא יא .תונּתמ ,עקסַאל טימ ןעמעננַײא ;ןעל |

 ךיז 'א -- ךיז טימ ךיוא .ךעלרעקוצ טימ

 | (ע)דַאלָאקָאש טימ

 -סָאּפ(עג)י- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטסַאּפנַײא

 ףיױא ןצעמע ןצעזקעװַא ,ןעמיטשַאּב טריט

 .ףליהעג ןרַאֿפ בורק א יא .ןטסָאּפ ַא ,טמַא ןַא

 ,21// .חלצוייאל א סעּפע יא

 טריסַאּפ .קינָאזרעּפטירד ,וטוא -- ןריֿפַאּפנַײא

 ,ןעשעג ,ןפערט .מטֿפ .טריסַאּפ(עג)-- ,ןַײא

 סָאװ, ,(301 +-) ןריסַאּפסױא ווזד .ןעמוקרַאֿפ

 .?!גָאט ןייא ןיא יא ץלַא ןעק

 ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קידעמפסַאּפניײא
 ,ּבעװעג יא .עמסַאּפ ןייא רָאנ טָאה סָאװ .עמסַאּפ
 .סנקָאל ע'א עיורג

 ,טסַאּפעגי- ,ןַײא סַאּפ .װרט -- ןסַאּפנײא
 ,סָאמ רעד וצ טַארוקַא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .1
 .לעטשעג ןיא לירד ַא יא .םאר א ןיא דליּב א יא

 םעד יא .טַאטשראוו ןיא (װזַאא ןזַײא) ץלָאה יא

 ןכַאמ .2 .(רוגיֿפ) עילַאט רעד וצ םויטסָאק

 ןקַאּפנַײא

 וצ רוחּב-הבישי םעד 'א .קיסַאּפ ןַײז לָאז סע

 יד 'א .(געט ןסע טימ תוכַײשּב) םיּתּבילעּב יד

 רימ ּבָאה ךיא, .םירוחּב יד רַאֿפ סעיצנַאטס !

 -נַאטס ןיוװ ןיא לָאז ךיא ןעמעװ ַײּב יא טלָאװעג -

 ,1895 ןילּבול ,הביא תליגמ רֿפס ,"ןּבָאה עיצ
 ךעלגרעּב יד ןוא ךעלעּבירג יד, -- ךיז טימ

 יד טימ 'א ךיז ןלָאז ץלָאה לקיטש ןייא} ןופ |

 ,"ןלקיטש} ןרעדנַא םעד ןופ ןלָאט ןוא ןציּפש

 ףיוא ..., ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עפסַאק .ּבא 'רד

 טָאה עכלעװ ,עיצקודָארּפ-טיױרּב רעצנַאג רעד

 .ה ,"םעטסיס-ןָאיצַאר רעד ןיא יא טזומעג ךיז

 -םוסנָאק רעקַאטסילַאיּב ןוֿפ רהאי ַײרד .קנַארֿפ

 טָאה ןרעװק .1918 קָאטסילַאיּב ,עיצַארעּפָאָאק

 סָאװ ןציּפש יד ןרילרַאֿפ ןעמונעג זַײװכעלסיב

 ןיא 'א ךיז טזָאלעג טשינ םיא טציא זיּב ןּבָאה

 ,הנ/  .יַאקװָאדישז' ,ַאּפָא ,"טפַאשלעזעג ןַײק

 | + .שינעע .ץכע

 זעג'- ,ןַײא עוועס- .װרט -- ןעװעפַאּפנַײא

 טימ ןֿפַײטשנַײא ,ןעלטרַאגנַײא .1 .טעװעסַאּפ
 ןֿפױא ןסַאּפ ןכַאמ .2 .ןזיוה יד יא .(קינסַאּפ א
 ,ןקור םעד יא .עא שטַײּב ,קישטנַאק א טימ ּבַײל
 .ךיז טימ ךיוא .ןטניה םעד

 -עגי-- ,ןַײא עדי .וורט -- ןע(י)דוקסַאּפנַײא
 .ןעשזדוק- ,ןעיזדוק- :89 .טעיױדוקסַאּפ -
 .ןריזחנַײא .קידלקע ,ענדוקסַאּפ ,סואימ ןכַאמ |

 הריד יד ,רעדיילק יד יא .ןקידורּבנַײא קראטש

 ,ע)יידיא ןַא 'א .ןעמָאנ סנצעמע יא .װזַאא |
 | .ךיז טימ .גנומענרעטנוא ןַא

 ,טּפַאּפעג-- ,ןַײא ּפַאּפ .ורט -- ןֿפַאּפנײא
 יז ןוא ןליוז יד יא .(עןּפַאּפ טימ ןרימשנַײא

 | .ןּפעלקנַײא

 ןז) טֿפָאּפעג-- ,ןַײא ףָאּפ .וטוא -- ןֿפָאּפנַײא
 -גַײא (ןֿפָאלשעגי- :וצ לעלַארַאּפ ,ןֿפָאּפעג י-

 ױזַא ,(שירעדורּבטוג רעדָא לדייאמוא) ןֿפָאלש

 .זיוה עצנַאג סָאד סױרַא גָארט שטָאכ זַא יא

 ןלעװ --. .עיצקעל רענדונ ַא ַײּב יא קַאמשעג |
 ךָאד טסעװ וד ,רוחּב --- ?ָאניק ןיא ןייג טינ רימ |

 ןיא נדַאקירַאב ,זּביא קינװעשַאק .ש ,"ייּברעד 'א

 ןרעווש םעד ןֿפרַאװרַאֿפ , .1931 עװקסָאמ ,גנידעוו -
 טנַאװ רעד ןָא ןרַאּפשנָא םיא ,רעטניהַא .ּפָאק -

 .14 װ 1960 ,רַאֿפ ,ןןילּבמעד .ּבו ,"יא ןוא

 | ,שינע- .ץכעז
 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנוקַאּפנַײא

 סָאװ ןיא סָאד .2 .ןקַאּפנַײא ןוֿפ טַאטלוזערי

 ןוֿפ ,רענעּפשגעז ןוֿפ יא ןַא ןיא .ןַײא טקַאּפ עמ
 -דַאלָאקָאש ןוֿפ ריּפַאּפ ךעלקיטש, .דיאָאלולעצ |

 -נַאּבנַײא עקיד .28 .טירט עטנערּבעג ,געס ,יייא |
 דַאװ ןיא סופ ןקנַארק םעד ןטלַאה, .גנורישזַאד |

 ,"ןעיא ןכַאמ ,ןסערּפמָאק עסייה ןגייל ,טַײקמער

 .11 אפ ,1933 ענליוו ,זעגֿפ

 .טריקַאּפעג -- ,ןַײא ריק- .ורט -- ןריקַאּפניײא
 -קיװנַײא טוג ,ןקַאּפנײא קידװעגרָאז (שירחוס)

 טסלָאז וד; -- ךיז טימ  .גרַאװזָאלג יא ,ןעל -

 וװירּב םעד ןטיירגוצ ,ןעדַאלנַײא ןעז ןיוש ךיז

 יטרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ךיז יא ןוא ןעלדנייש וצ

 נו .ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רע

 .טקַאּפעג-- ,ןַײא קַאּפ .ורט -- ןקאּפניײא

 וצ) ןדניּבמורַא ,סעּפע טימ ןעלקיװמורַא .1
 ייז ןוא רעכיּב יד יא ,(עא ןטלַאהַאּב .וצ ,ןגָארט



 ךיז ןקַאּפנַײא

 .טסָאּפ טימ ןקישּפָא ןוא לקעּפ ַא יא .ןעמענטימ

 ,קַאּפ ,קַאז א ןיא (טַארוקַא) ןגיילנַײא .2
 'א .ןטסַאק ןיא הרוחס יא .עא ןטסַאק ,עזילַאװ

 איד רימ ןיּבאה וזלַא; .הרוחס ןטסַאק םעד

 איז שאד טקַאּפיג ןיא ןיקַאּפ ךוּת ילַא תורוחס

 -יילקע ,220 ,הג ,"ןקיש גרוּבמהל ןילאו ּבאה
 ײז ןטעט ןכַאז עכעלטסעק ערעדנַא ןוא רעד
 לשמ ,ײדרעֿפ א ףיוא ןדניּב סע ןטעט יז ןוא ...'א

 וטסלָאז ךָאנרעד, .1808 אהרטסוא ,ינומדקה
 ןוא ןכַאז ןוא םילּכ ערעַײט ענַײד עלא ןעמענ

 ןוֿפ הׂשעמ עצטנ ץנַאג ןייא ,יןײרַא קעז ןיא יא

 קרַאטש; .1891 גרעּבמעל ,לישעה יר ןיּבער םעד

 ,סוממ ,"סעקמולק יד 'א טימ טקיטֿפעשַאּב

 .ֿפשטניװ
 ןיא ...טליגעג רעטעלּב יד, .ןדניּבנַײא 9

 ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"טקַאּפעגנַײא טנװַײל
 | ,1844 ענליוו

 ןטיירג ךיז :ךױא = סעכעּבעּב יד יא*
 .הטילּפ ןכַאמ וצ ,ךיז ןגָארטוצּפָא

 םעד ,םָארק יד טֿפעשעג עצנַאג סָאד יא*
 = לכ ש םעד 'א* .ןרידיווקיל = (טַאטשרַאװ
 ,וַאלדנעט ַײּב .ךיז טימ םיא ןּבָאה טינ (קיציװ)
 -- ?טקַאּפעגנַײא טימ לכׂש ןַײז טָאה רע, 7

 -קעװַא ןוא הרוחס טימ טקַאּפעגנַײרַא טשרמולּכ

 ,טקישעג

 ןקַאּפנַײא .1 .וֿפז + -- ךיז ןקַאּפנַײא
 ןוא טקַאּפעגנַײא ךיז יז ןּבָאה, .ךיז רַאֿפ ןכַאז
 יַאקירעמַא ,"ץענערג םעד רעּביא קעװַא ןענעז
 ןשימנַײרַא טינ .2 .1895 עשרַאװ .ןקילג עשינ
 ,טנװָא ןצנַאג םעד ןגַײװשּפָא ןוא 'א ךיז .ךיז
 -קידנעעג ַא (ןליפ ךיז) ןַײז .ןגָארטּפָא ךיז .3
 טציא טסנעק ,עקרעדורּב, .רעטרידיווקיל א ,רעט

 "טסטלַאה וד ואװ ךָאד טסעז וד ,'א ךיז
 ,ןּברַאטש וצ ןטיירג ךיז .4

 -- (עקי ,ןיי) רער .שינעי .ץכעז
 רעטלַאה-עריימ םעד ןוֿפ טנַאה ַא ןטַײּברעּביא,

 ןַײרַא טצעז סע רעװ :ָאד) רעיא םעד ןוֿפ רעדָא
 ענליוו ,טסינַאיּפעטרַאֿפ רעד ,דמא ,"ןזויוא ןיא

 ןרעטניה רעטערּב ןופ דַאלקס ַא ןיא/ ,8

 ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא ,"רע'א ןוֿפ טַאטשרַאװ

 ,1936 קסנימ ,טױה יד טַײּב שטנעמ רעד

 ,יירעד

 זעגי- ,ןַײא עװעק- .װרט -- ןעװעקַאּפנַײא
 ןקידרעיוד ַא ַײּב) ןקַאּפנַײא וזז .טעװעקַאּפ

 לָאז עמ . . . אטחילע ךיז ןּפַאלק רעד, .(סעצָארּפ

 יֵלשמ ,אנּבודמ בקעי 'ר ,"'א רעמ ןטרָאד ןענעק

 רע רעניד ןַײמ ןסייה, .ן"רּת ענליװ ,המכח

 .ש ,"ןַאדָאמעשט ןיא ןכַאז ענַײמ 'א רימ לָאז

 ערה-ןיע ןייק, .1884 סעדַא ,הסדה ,ןַאמרעקעּב

 טשינ ,ןדניּבנַײא ,יא . ..טייקשיּתּב-לעּב ץנַאג ַא

 .עשטַאד תולג ,עש ,"טייקיניילק ןייק ןסעגרַאֿפ

 טימ ןרָאֿפ ןוא יא ךיז טעװ ריאע -- ךיז טימ

 | .תודוס ,ּפס ,"ןעלעסיז

  יצק- .חרט 8 וטוא -- ןעװעקדנַארַאּפנַײא
 ןלעטשנַײא .טעװעקדנַארַאּפ(עג)-- ,ןַײא עװ

 'א .(םעטַײּב ריא) קעדנַארַאּפ א ,גנונעדרָא ןַא

 : 89 יד ךיוא יױוזַא .טייקשיּתּבײלעּב יד

 -ַאּפ =  ,ןקידנָארַאּפ - ,ןעזדנַארַאּפ -
 טוג ...ןיֹוש זיא טלעװ יד, .ןעוװועקדאר
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 נָארַאּפעגנַײא טוג טסייה סָאד) טנדרָאעגנַײא ;

 ץנליװ ,ךוזעּב רעגיטַײצנוא רעד ,דמא ,"(טעזד

 טקידנַארַאּפעגנַײא . . . זיא תונמחר ןַײמ, ,8

 רעד ,זעיװעינַאפמ ש"שמ ,"ךיז טעֿב סע ואוו
 -ָאּפעגנַײא סָאװ סעּפע, .1882 ענליוו ,תונמחר

 -עּביא סָאד רַאפ ךיז רימ ןעמענ -- טעװעקדַאר |

 קסנימ ,עצינַאטס ,זּביא ,יקסװַאטס .וװ ,"עקיר

2, | | 

 .ןעשָארּפנַײא +- -- ןעשָארַאּפנַײא

 -רַאּפ(עג)י- ,ןַײא ריוו- .ורט -- ןריוװרַאּפנַײא
 5ק6: (סעינָאלָאק רעניטנעגרַא ןיא) ַאּפש .טריוו

 .גױטס ַא ןיא האוֿבּת ןגיילנַײא .22108-

 ַא ןעמ ףרַאד םעד וצ ,'א ,ןעװענָאטָאנָאמסיױא, |

 ןַײז טכיירגרעד' ,רעּברַאֿפ ןמלק ,"טנעה ךסי

 ,עניטנעגרַא ןיא יטיל ידְיי ןוֿפ עיגָאלָאטנַא) יליצ

 ,ן1944 א"ב

 ָאּפעגי- ,ןַײא עזדי .ורט -- ןעזדנורַאּפנַײא
 -עדרָאנַײא .ןעװעקדנַארַאּפנַײא וזז .טעזדנור
 סעלַא טנַאה עקיטכעמ ענייא סע טָאה סעג .ןענ
 דמא ,"(טעזדנורָאּפעגנַײא) טנדרָאעגנַײא סעזיד
 | / אאאשו לּביְו

 .ורט 8 װטוא -- ן(עװ)עשטַאטרַאּפנַײא
 ןּבייהנָא .טעװעשטאטרַאּפעגי- ,ןַיײא עוועשט-

 -רַאּפ ,ןפוא ןשינעמכַאֿפ-טינ א ףיוא ןכַאמ ,ןָאט -

 .ןכַאמ עילַאק ןוא ןדַײנשוצ םַײּב יא .ענשטַאט -
 "וצ ךיז -- ךיז טימ .שוּבלמ ןרעַײט א יא

 ךיז טָאה רע, .שטַאטרַאּפ ַא ןַײז וצ ןעניואוועג

 טעװ םיא ןוֿפ ןוא טעװעשטַאטרַאּפעגנַײא ןיוש

 ."ןעמוקסיורַא טינ הכָאלמ-לעּב ןייק

 טָאה סָאװ .וָאס .ידַא -- שיאיײטרַאּפניײא
 טקילײטַאּב םעד ןיא סָאװ .ײטרַאּפ ןייא רָאנ
 עיא .םישזער רעיא ןַא .ײטרַאּפ ןייא רָאנ ךיז
 .ןלַאװ

 .טרָאּפעג-- ,ןַײא רָאּפ .ורט -- ןרָאּפניײא
 יד 'א .זַײװכעלרָאּפ ,ןרָאּפ ןיא ןלעטשנַײא ,1 |

 -יש ַא ןריֿפֿפינוצ ,2 ,רָאּפ וצ רָאּפ ,רעדניק
 ןופ ךעלדיימ טימ םירוחּב ענעטָארעג יד יא .ךוד

 רערעל א טקישעג טָאה יז ןעוו, .ןעמייה עכַײר
 טַאהעג יז טָאה ,לטעטש ַא ןיא ןירערעל א טימ -

 'א* .(עגװָאק) דייר ,"ןרָאּפוצנַײא ייז ןעניז ןיא

 סָאד ןדניּבפיונוצ :ךיוא = לזמילש טימ רקש

 ,ןריֿפנַײא .2 .םענעטָארעגמוא ןטימ עשלַאֿפ
 וצ ענייא ןסַאּפ ךיז ןלָאז ןכַאז זַא ןלעטשנַײא

 -ייא רעטצנעֿפ-לעטשסיוא ןיא יא .רערעדנַא רעד
 .גנזה .ךיז טימ .ןסּפינש טימ רעדמעהרעּב

 .שינע- .ץכע-
 .טערַאּפעג-- ,ןַײא ער- .װרט -- ןערַאּפנַײא

 ַאּפ טימ ןעמענכרוד .1 .ןעווערַאּפ-- 9

 ןיא ןּפַאזנַײא ךיז לָאז ערַאּפ זַא ןכַאמ .ער
 ןסיגַאּב .2 .ןקינײר ןרַאֿפ לטנַאמ א יא .סעּפע

 יד 'א .רעסַאװ קידוז ןיא ןּבעגנַײרַא רעדָא
 -נוא ןזָאל .9 .ךעלעקעזייט יד ,ךעלטעלּבײט
 ןציז סָאװ יד יא .ערַאּפ ןוֿפ גנוקריוו רעד רעט
 ַא יא .דָאֹּב ןיא עלָאּפ רעטשרעּבייא רעד ףיוא
 ךיז טימ .ןצַאלּפ לָאז רעטָאלּב רעד ,רעגניֿפ

 ןיא ךיז יא .'א ךיז ןוא ייט עסייה ןעקנירט --
 .ץכע/ .גנוליקרַאֿפ ַא ןּפַאכ ןוא דָאּב

 : .שינע-

 ןענוידּפנַײא

 ,טערָאּפעג- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערָאּפנַײא
 רע .עא ןֿפױזנַײא ,ןסערֿפנַײא רַאֿפ ּברעװ:םוקמּב
 ףניפ רַאֿפ לֿפָאטרַאק ּפָאט א טערָאּפעגנַײא טָאה

 .עריא ַײרד רַאפ (שיילֿפ) טיורּב יא .ערעייז

 ךיז ,ןַײא ךיז ער- .וטוא -- ךיז ןערָאּפנײא
 ףס א טימ ןרעװ קיטרַאֿפ .1 .טערָאּפעג--
 ךיק ןיא ךיז יא .(גנַאל טרעיודעג סָאװ) טעּברַא

 עלַא יד טימ ךיז יא .ןשטנעּב-טכיל םוצ טשרע |

 יד טימ טערָאּפעגנַײא ךיז טָאה יז, .ןזױמַאלַאש

 .ל ,"....ןרעה טלעטשעג ךיז ןוא סעקינערַאװ

 -סיוא 'װָאס} ןזָאה ייװצ ךָאנ' ,ַאי ,זּביא קינזער
 םיא זיא יװַײס, .ן| ב ,קרעװ ס'אי ןוֿפ עּבאג
 רעד טימ יא ךיז ךעלגעמ טינרָאג ןילַא םענייא
 ,ָאקװָאלָאה .א ,"עינזוק ןיא טעּברַא רעצנַאג

 - ,1935 וועיק ,גָאלַארּפ

 -רַא ערעװש ַא ןַײז רֿבוג .ןעװַארּפס ךיז .2
 זַא ,טכַארטעג טָאה רע; .רענגעק א רעדָא טעּב
 טעװ ,םירעיוּפ יד טימ ךיז יא רָאנ טעװ רע ןעו
 ,ּבורגלסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,יּביולרוא ןיא ןרָאפ רע
 -ילּפ עטיירּב . . .ּבָאה ךיא, ,1929 עװקסָאמ
 יד טימ ...ןַײא ךיז ערַאּפ ךיא ןוא . . . סעצ
 ליװ ךיא ,זּביא קישטּבַא .א ,"קעז עקידוּפ-ףניֿפ

 ןטימ ןַײא ךיז טערַאּפ, .19236 'װעִיק ,ןּבעל
 ןֿפרַאד עכלעזַא ,ןרָאפ וצ טמוק ןוא שטַײד |

 ,לַארוא-מערָאד ֿפַא ,כַאמלעטס עניוי ,ײןּבָאה רימ
 | - ,1947 עװקסָאמ

 -רָאּפעג-- ,ןַײא לּפ- .ורט -- ןעלּפרַאּפנַײא
 "יטסעפנַײא .ןרעטנָאלּפנַײא .ןעיירדנַײא .טלּפ

 -עג .דמַאז ןיא גנָארד םעד יא .ןעילוטנַײא .ןק
 דיױמ ַא טימ ךיז יא -- ךיז טימ ךעלנייוו
 .שינע  .ןעלּפרָאּפסױא ךיז ןענעק טינ ןוא

 (עג)- ,ןַײא רימ- .ורט -- ןרימוֿפרַאּפנַײא
 יא .םוֿפרַאּפ טימ ןצירּפשנַײא .1 .טרימוֿפרַאּפ
 ךיז ןעימַאּב .גיֿפ .2 .רָאה יד יא .לכיט סָאד
 ,(ןדייר ,ןּבַײרש ןיא) ןָאט ןרענַײֿפ א ןבעגוצוצ

 -ָאליפ' טימ תוצראה-םע ןוא ןטײקּבָארג יא .ריאי

 .גנ- .ךיז טימ .ןעגנוטכַארטַאּב !עשיֿפָאס

 (עג)י-- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילעצרַאּפנַײא
 "עלק ערעדנוזַאּב ןיא ןלייטנַײא ,טרילעצרַאּפ

 םירעיוּפ עזָאלדרע ןשיװצ יא .דרע םיחטש ערענ
 עשיצירּפ (עטריזילַאנָאיצַאנ) עטריקסיפנָאק יד
 - .ףנ/  .רעטיג

 ,ךיז ןערָאּפנַײא וזז -- ךיז ןעקרַאּפנײא
 | | | ,וּב

 (צג)-- ,ןַײא עװ- .װרט -- ןעוװװישרַאּפניײא

 יּפָא ,קידלקע ןכַאמ .ּבָארג .לס ,טעװישרַאּפ

 ,ץכעקיימ טימ עגָאלדָאּפ עצנַאג יד יא .קיסיוטש

 ,טשַאּפעגי- ,ןַײא ׁשַאּפ .ורט -- ןשַאּפנײא
 ,גנוריצ יא .ךַאז עטעֿבנגעג ַא ןֿפױקנַײא

 ,טעשַאּפעג-- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשַאּפנַײא
 'א .ןכַאמ טעֿפ .עשַאּפ ַא ףיוא ןעװעדָאהנַײא
 טימ .ץלַאמש ףיוא זדנעג 'א .לקישָאל סָאד

 ,לכַײּב ַא ןגירק ןוא ךיז יא -- ךיז

 ןוידּפ .װרט ןזענעידיּפ ...} -- ןענוידּפנייא

 -נוז ןייא ןיא יא .ןזיילנַײא .טנוידּפעג'- ,ןַײא |

 ןופ געט עלַא יד ןיא יװ רעמ גָאט ןקידקיט

 | .ךָאװ רעד



 - קידוּפנײא

 דופ א טגעװ סָאװ .1 .ידַא -- קידוּפניײיא
 -ער) .2 .ךעלקעז עיא ,(טנוֿפ קיצרעֿפ עשיסור)
 ,ןטסױֿפ עיא טימ ןגָאלש .רעװש (וויטַאל

 .טלדוּפעגי- ,ןַײא לד- .ורט -- ןשלדוּפנַײא
 -רַאֿפ ןעיורפ .ןקָאל טימ רוזירפ א ןעמעקנַײא

 ןישַאמ עצנאג ַא .רָאה יד 'א טימ ךיז ןעמענ
 .ךיז טימ .רָאה יד ןעלדוּפוצנַײא

 ,טרעדוּפעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעדוּפגַײא
 ,לזענ סָאד 'א .רעדוּפ טימ ןטישַאּב ,ןטישנַײא

 רעדיװ זיורק ,רעטַײװ םעקא .זדלַאה םעד 'א

 ,געס ,ײןַײא ךעלעקעּב יד רעדופ ןוא ןקָאל יד

 ,גנ/ .ךיז טימ .ןזירּפַאק

 .טעטוּפעג-- ,ןַײא עט- .װרט -- ןעטוּפנַײא
 ,ץענ ַא ןיא ןצעמע יא .ןרעטנָאלּפנַײא .לס

 ,טרעטוּפעג'- ,ןַײא רע .ורט -- ןרעטוּפנַײא
 "ופ (רעמ) ןּבעגוצ .רעטוּפ טימ ןרימשנַײא .1
 יד 'א .ןכוקנַאפ םעד 'א רעמ .גייט יא .רעט

 -ץמע זַא ןכַאמ .גיֿפ ךעלנייוועג .2 .איצומה
 םעד יא .ןזָאלעגוצ ,ךעלדנַײרֿפ ןרעװ לָאז רעצ

 יּפמָאק טימ תעשרמ יד יא .רַאּבאכ טימ לּפענק
 ,ןטנעמיל

 .טקיוּפעג'-- ,ןַײא קיױּפ .װרט --- ןקיוּפנַײא
 ,שרַאמ א 'א .קױּפ ַא ןיא ןּפַאלקנַײא .1
 יא .ןַײז עידומ ,ןסיװ ןזָאל למוטעג א טימ .2
 ןיא ןקַאהנַײרַא .20 .לטעטש ןרעּביא סַײנ ַא
 יד 'א .לוק ַא ףיוא ךיוה ןרזחנַײא ןטימ ּפָאק

 .ןעמַאזקע ןַא רַאֿפ סעטַאד ןוא ןעמענ עלַא
 (ץיווָאנרעשט) -- רע .שינע- .ץיכעד

 ַא וצ טיירג סָאװ ,רערעל רעטַאװירּפ צעּפס
 .ןעמאזקע םוצ דימלּת ןכאווש

 ןכַאמ .טכוּפעג"- ,ןַײא ךוּפ .וורט -- ןפוּפנַײא
 סענערעּפ יד ןגָאלשּפױא .ךוּפ ןלַאֿפ לָאז סע
 טכוּפעגנַײא טסיּב, .רעמיצ עצנַאג סָאד יא ןוא
 ."שנַײד רעדיילק יד םורַא טשרַאּב ,ןרָאװעג

 -וּפעג-+ ,,ןַײא ע(יל- .ורט -- ןע(י)לוּפנַײא
 םַײּב רעדײלק יד 'א .ןּבױטשנַײאא .טע(ייל

 .שינע .ךיז טימ .סקַא רעּפ ןרָאפ

 -ניד סָאד זיא סָאװ .ידַא -- עװָאטקנוּפנײא
 .סָאמ רעטלעטשעגנַײא ןַא ַײּב עטסנעלק ,עטס
 רימ וט. .עקניטסַאלּפ ע'א .ךעלעקעוושט ע'יא

 ,"ךלרעצעז} עיצַאּפש 'א ןַא ףרָאװ א טשרָאקַא

 ,סּפינש רעד ,וָאּבעילג .ּב ,זּביא יקסרימָאּבויל .י

 ,1932 עװקסָאמ

 רָאנ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטקנוּפניײא

 ,גנוקידייטרַאֿפ עיא .טקנוּפ ןייא (ןופ רָאנ זיא)

 ,םויה-רדס רע'א

 ,ןַײא לעֹוּפ .ורט ןןלעױּפ ...} -- ןלעוּפנַײא
 'א ןלעוּפסיוא 6 ןלעֹוּפ װזז  .טלעוּפעגי-

 .עלהֿבֹוט א

 .טצוּפעג-- ,ןַײא ץוּפ .װרט -- ןצוֿפנײא
 (קירעהעג יװ יא ,לסיּב ַא יא) ןצוּפסױא .1
 -עש ןוא ןקיניײר .2 .םישוּבלמ יד ,ךיש יד יא
 טימ ּבוטש יד יא .קידֿבוט-םוי ןכַאמ .ןכַאמ רענ

 ןכַאמ (טשרמולּכ) .8 .רעדליּב ןוא ןעמולּב
 -יירדעצ) טימ דייר יד 'א .רענעש ,רענעּביוהרעד
 יּפָא 4 .הצילמ ןיא לקיטרַא ןַא יא .םיקוסּפ (עט
 ,ףּתוש םעד יא .ןענעֿבנגַאּב ,ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנ
 .ךיז טימ
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 ,ןיי רע7 .שינעע .ץכע- .גנוז

 .שרע- .(עקי
 ,טלקוּפעגי- ,ןַײא לק" .וורט --- ןעלקוּפנַײא

 -ילּפ יד ,ןקור םעד 'א .ןרעקיוהנַײא ,ןגייּבנַײא =

 ןוא 'א ךיז -- ךיז טימ .ךעלּב א 'א .סעצ

 ,הֿבדנ א ךָאנ טנַאה א ןקערטשסיוא

 ,טעקרוּפעג-- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקרוּפנַײא
 -קיטש ךָאלנזיױמ ןיא יא .ןעּבילדנַײא .ןּפוטשנַײא

 יזַאלג ךעל

 רשֿפא) ןעקשטַאּפנַײא וזד -- ןעקצַאיּפנַײא
 ,(לוטיּב טימ

 .טעדיּפעג-- ,ןַײא עד .ורט -- ןעדיֿפנַײא
 'א .ןרעכיגנַײא .ןלַײאוצ ,305 ,ןעדיּפסױוא +-

 ,רעכיג ןֿפױל לָאז יז ,ןישאמ יד

 (טָאה) טימ זיא סָאװ .ידַא -- קיאַײּפניײיא
 ץיא .לייט-תופּתוש ןטלעטשעגנַײא ןַא ,ַײּפ ןייא

 ,קנַאּבסקלָאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ עקיאַײּפרעמ ןוא

 ,טקינַײּפעג-- ,ןַײא קינ- .ורט -- ןקינַײּפנַײא
 ןּבעל סָאד ,ןצעמע 'א .ןעשטומ ,ןקינַײּפ טַײצ א
 טימ .דרעפ יד יא .ןרעװ טסואימרַאפ םיא לָאז

 ,טשינ טימ טשינרָאג רעּביא 'א ךיז -- ךיז
 ,גנוד

 זעג'-+ ,ןַײא עװע(ג) .וורט --} ןעװע(ג)ליפנַײא
 -עג גנוטכַא קרַאטש טַײצ ַא .1 .טעװע(נ)ליּפ
 .עלעֿפוע עקנַארק סָאד יא .ןּבעגכָאנ ,ןטיהּפָא ,ןּב

 ,ןצלעּפנַײא .ןעלקיוונַײא ,2 .דיחידןּב א יװ יא
 .סערדלַאק עכעלטע ןיא דניק סָאד יא

 ,טסמיּפעגי- ,ןַײא סמיּפ .ורט -- ןטמיּפנײא
 ,לעֿפ יא .לּבעמ 'א .סמיּפ טימ ןּבַײרנַײא

 -ניּפעג-- ,ןַײא לזד- .ורט -- ןעלודניּפנַײא
 ןרימשנַײא .1 .ןעלזדנעפ-- :59ֿ .טלזד
 טלזדניּפ רעג .ןעלטשרעּבנַײא ,לזדניּפ ַא טימ
 ,לָאֿפִיי ,ייייו טוט סע ואוו טרָא םעד ףיוא ןַײא
 יא .ןלָאמנַײרַא ןטָארעגמוא .2 ,43 אי ,2
 ,ךעלעקַײק טימ ךעלעכירטש דליּב ןיא

 -סיּפעג-- ,ןַײא לק- .װרט -- ןעלקפיּפנַײא

 סיױרג א טיט .ןעוועקסיּפ-- :89 .טלק
 ןוא ןגַײטשרעּבירַא ַײרעלדיז ,יירשעג ,ליומ
 סָאװ ,תונעט טָאה סָאװ ןצעמע ןליטשנַײא

 טָאה רע; .ךיז טלדיז ,ךס א טדער ,טַײרש

 ענעדִיי יד רעּבָא ,לוק סָאד ןּביוהעגפיוא רָאנ

 ."טלקסיּפעגנַײא ךַײלג םיא טָאה

 -עגי-- ,ןַײא עשטש- .וורט -- ןעשטשעיּפנַײא
 -טרעצנַײא .ןעטסע(י)ּפ- :89 .טעשטשעיפ
 ,םיא ןּבעגכַאנ ,דניק א 'א .ןעװעלַאּבעצ .ןעל
 .ךיז טימ

 -עג'-- ,ןַײא עק- .ורט 6 וטוא -- ןעקּפיּפנַײא
 ריא זיּב ,עקּפיּפ עַײנ א ןצינ ,1 .טעקפיּפ
 יד ,עקּפיּפ יד 'א .ָאטינ רעמ זיא טײקשירֿפ
 ,ץרַאװש ןרעװ לָאז יז ,עקּפיּפ יד 'א .עקלויל
 ךיר םעד ןעיצנַײרַא .2 .טנערּברַאֿפ-ּבלאה
 א ןוָאלסױרַא ךָאנרעד ןוא 'א .ןעגנול יד ןיא

 .ןעמיוק א ןופ יװ ךיור

 .טלציפעגי-- ,ןַײא לצ- .װרט -- ןעלציפניײא
 .ךעלציּפ ןיא ,ןלייט עניילק ןיא ןכערּבנַײא
 'א .ךעלציּפ ףיױא עא ןדַײנשנַײא ,,ןסַײרנַײא

 ןרעטנָאלּפנַײא

 -געֿפ ןכרוד ןפרַאװ ןוא ריּפַאּפ יא .גרַאװזָאלג
 .רעטצ

 ,+- ןעלקעפנַײא וזד -- ןעלקיּפנַײא
 יַא .1 .טקיּפעג-- ,ןַײא קיּפ .ורט -- ןקיּפנַײא

 ךעלעקשירק ןַײא טקיּפ עלעגייפ סָאד .ןקיּפנַײר

 רע ,טשינרָאג טסע רע, .ןסענַײרַא .2 .טיױרּב
 ."טיורּב ןּבַאל ןּבלַאה ַא ןַײא רָאנ טקיּפ

 ןזָאלסױרַא ןוא ריוושעג ַא יא .ןכעטשנַײא .2
 ןילק א רָאנ (ײרעדַײנש) .4 .עירעטַאמ יד
 ,לּברַא םַײּב עציילּפ יד 'א .ןדַײנשנַײא עלעסיב

 .טשיּפעג-- ,ןַײא שיּפ .ורט -- ןשיּפניײא

 .ךעלַײל םעד יא .הנּתשה טימ ןצענַאּב קרַאטש
 -נוא דָאי ןייק ָאטינ זיא עס זַא ,דנואו ַא יא
 .טנַאה ןרעט

 ןַײא עשזד .װרט -- ןע(שז)דַאלּפנַײא
 נָא .ןעי(ז)דָאלּפ = :89 .טע(שז)דָאלּפעג =
 טלעװ רעד ףיוא ןּבעל םוצ ןעגנערּב .ןעדָאלּפ

 ןגעװ .ןטקעסניא ,תויח ןגעװ) רוד םעַײנ ַא

 ַא 'א .םיניּכ ,זַײֿפ יא .(ךעלּבָארג --- ןשטנעמ

 טימ .רעלַײמ עקירעגנוה 'א .סרעקיּפ ץוט

 ןוא זַײמ; .ןרעמרַאֿפ קרַאטש ךיז -- ךיז

 יָאנש ."טעדָאלּפעגנַײא ָאד ךיז ןּבָאה סערושטש

 .טעשזדָאלּפעגנַײא ָאד ךיז ןּבַאה סרער

 זיא) טָאה סָאװ .1 .יזַא -- קיטַאלּפניײא
 גנולמאז ע'א ,עניילק א .עטַאלּפ ןייא (ףיוא

 ןרָאװעג טקירטשעגסיוא זיא סָאװ .2 .ךעלדיל
 ןגיוא ערעדנַא טָאה טַײז עטכער יד זַא ,ױזַא

 :טכפט) טעּברַאיַײרעקירטש עיא ןַא .עקניל יד יװ

 : ,(יזריושזד ,יזרעשד

 -עגיי- ,ןַײא קישט- .ורט -- ןקישטַאלּפנַײא
 .1ּב ,ןשטַאלּפנַײא וזד .,טקישטַאלּפ

 -עג-+ ,ןַײא שטַאלּפ .ורט -- ןשטַאלּפנַײא
 ,ןקירדנַײא .1 .ןשטעלּפ -- --- לגרֿפ .טשטַאלּפ
 .רעקיוה א יא .ךַאלפ ,קישטַאלּפ ןרעװ לָאז'ס

 -ניײא זיא יינש ךַאד רעקידרעּביאנגעקטנא רעד,

 ,יגנַאגרעּביא רעד' ,וו סַײװ ,"ןרָאװעג טשטַאלּפעג
 -- ןיז טימ .2ל .ןענעגרהרעד .ןגָאלשנָא .2
 .קישטַאלּפ ןרעו

 -(עג)- ,ןַײא ריּב- .ורט -- ןריּבמָאלּפנַײא
 -רַאֿפ ,עּבמָאלּפ ַא ןלעטשנַײרַא .1 .טריּבמָאלּפ
 עּבמָאלּפ א ןָאטֿפױרַא .2 .,ןָאצ א יא .ןריּבמָאלּפ
 טינ סע רָאט עמ זַא) ןמיס ןלעיציֿפָא ןַא יו

 ןקישּפָא ןוא הרוחס ןָאגַאװ א יא .(עא ןצינ ,ןריר

 ,גנ/ .רמוש ַא טימ

 -נָאלּפעג'- ,ןַײא עט- .וורט -- ןעטנַאלּפנַײא
 םעדעפילװַאּב 'א .ןרעטנָאלּפנַײא חזז .טעט
 -רעד םַײּב סנגיל 'א .קירטשעג ןלָאװ א ןיא

 ןדלישטָאר רָאנ טרעװשַאּב רע; .הׂשעמ יד ןלייצ

 ,מק ,"קסע םעד ןיא ןדִיי ןעטנָאלּפוצנַײא טינ

 םיא טָאה יז; -- ןיז טימ .20 א ,7

 קרַאטש ןוא שטַאּפ א טקעטשעגּפָא עקַאט ןיוש

 ענַײז ןיא ךיז ןעטנַאלּפוצנַײא קשח טאהעג

 ,שינע- .תועסמ ,סוממ ,"רָאה

 "נָאלּפעג י+ ,ןַײא רעד .וורט --- ןרעטנַאלּפנַײא

 ןכַאמ .1 .(טעמַאז ןרעטנולּפ -- :59 .טרעט
 ,לװַײּב ליוננק א 'א .םעדעֿפ 'א .רעטנָאלּפ א

 יד 'א .ןעניפעג קע ןייק ןענעק טינ לָאז עמ
 יוװ ..., .ןרעטנָאלּפסױא ןענעק טינ ןוא יא .ץענ



 קי נאלפ נייא

 ןשיװצ טָאה רָאה ענַײז עטזיורקעג יד םולשֿבַא

 רעטיול ,אֿפא ,=טרעטנַאלּפעגנַײא ןגַײװצנענעט

 ןייא ןיא 'א .ןשימפיונוצ .2 .לַאװק רעד זיא
 ,טייקשידלעה ןוא סָאה ,ןּבעל ןוא טיוט ליונק

 -עמע 'א .ןעיירדעצ .ןעלמוטעצ ,ןעלמוטרַאֿפ 3

 רעשלַאֿפ א ןיא יא .תונוּבשח ןכַאמ םַײּב ןצ

 ןַא ןיא ןצעמע ןעזצנַײרַא .4  .עיצַאניּבמָאק
 ,קידהנּכס זיא רעדָא טינ ךיז טניול סָאװ ,ןינע

 עגנוי יד 'א .קסע ןסואימ ןיא דנַײרֿפ א 'א
 רעדָא טימ .9 .גנורעװשרַאֿפ ַא ןיא ןשטנעמ
 ןדער םַײּב ןלעטשנַײרא ,ןעמעננַײרַא הנװּכ ַא ןָא

 -רעּביא םַַײּב סנגיל 'א .סקיסַאּפמוא (ןּבַײרש)
 ןציװ עשירַאנ יא .ןעשעג זיא ךַאז יד יװ ןּבעג

 ,ייסע ןטסנרע ןַא ןיא

 -עגנַייײא ךיז טָאה ןטׂש רעד; -- ךיז טימ

 לַאֿפ ןייק רַאפ ןוא ,קירטש יד ןיא טרעטנַאלּפ

 ,יןקחצי ןופ ןעמענּפָארא קירטש יד טינ ןעמ ןָאק

 עשראו ,קחצי תדקע רֿפס ,יקסװָאנַאי המלש

 ךיז טרעטנַאלּפ טייקליטש עקיטכילא .ב"ערּת

 .שינ  .ןזירּפַאק ,געס ,ײןגַײװצ יד ןיא ןַײא

 רַאֿפ זיא סָאװ  .לָאענ .ידַא -- קינַאלּפניײא
 -עג ןייא ןוֿפ) ןַאלּפ ןייא ןיא (ןֿפַאשעג) טכַארט |

 ,טסעמרַאֿפ רעיא .(החנה רעסיוו

 -עגי-- ,ןַײא עװענ- .ורט -- ןעװענַאלּפנַײא
 ןעמעננַײרַא .ןרינַאלּפ -- :ךיוא .טעװענַאלּפ
 ןופ לייט ַא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןַאלּפ ַא ןיא
 ןשידִיי ןיא ךוזאּב א ןגרָאמ ףיוא 'א .ןַאלּפ א

 ,ייזומ

 יַאלּפעג- ,ןַײא לּפ- .ורט -- ןעלּפַאלּפנַײא
 ַא 'א .ןעלּפַאלּפנַײרַא ,ןעלּפַאלּפנָא וזז .טלּפ

 ,ןטײקשירַאנ םי

 -ַאלּפ(עג)'+ ,ןַײא ריצ- .ורט -- ןריצַאלּפנַײא
 לָאז עמ) טרָא ןַא ףיוא ןלעטשנַײא .1 .טריצ
 ןיא רענלעז 'א ,(טַײצ עטמיטשַאּב ַא ןַײז ןטרָאד

 -יּתּב יד ןיא םיטילּפ יד 'א .רעזַײה עשידיי

 .ץַאלּפ ַא ףיוא ןצעזקעװַא םּתס .2 .םישרדמ
 -- ןיז טימ  .סרעכוזַאּברעטַאעט עלא 'א

 א ַײּב ךיז יא .ןצעזקעװַא םעװקַאּב ךיז ,ךיז יא
 ,גנו ֿבורק

 עשטש- .ורט 8 וטוא -- ןעשטשָאלּפנַײא
 ,ךַאלֿפ ןכַאמ .1 .לס .טעשטשַאלּפעג- ,ןַײא
 םעד יא .דמַאז לגרעּב א יא .ןקירדנַײא .רעכַאלֿפ
 -גַײא (ררװ ,לרעדַײנש) .2 .געװ ןֿפױא ריוושז
 ,לדיילק א (ןיא) יא .םױזילּפָאט ַא ןעיינ

 -ילּפעג'- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקשַאילּפנַײא
 -ןַײא .ןּפַאלקנַײא .שירעגנויליואװ .טעקשַא

 הרוצ עסואימ יד 'א .ןשטעװקנַײא ,ןשטַאלּפ |

 .זָאנ יד 'א .ענַײז

 -עג-* ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקשוילּפנַײא
 רעסַאװ טימ ןסיגרַאֿפ ,ןצעננַײא .,טעקשוילּפ
 .עגָאלדָאּפ יד 'א .(קשוילּפ א טימ ,לָאמַאטימ)

 ,טעלפעג- ,ןַײא טעלּפ .ורט -- ןסטעלּפנַײא
 -נַײא ,(ןזלאסערּפ ןסייה א טימ) ןסערּפנַײא
 -סיוא טינ ןוא יא .דמעהרעּבייא סָאד יא .ןקירד
 ,שינע- .ץכע- .ףוס ןזיּב ןטעלּפ

 "עגי- ,ןַײא שטעלּפ .װרט -- ןשטעלּפנַײײא

 ןקירדנַײא .1 .ןשטַאלּפ -- :לגרֿפ .טשטעלפ
 -נילא ווזד .קישטַאלּפ ,ךַאלפ ,רעכַאלֿפ ןכַאמ ןוא |
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 ןישַאמ יד, .לַאטעמ קיטש ַא יא .וּב ,ןעשטשָאלּפי

 -ריװַארג יד דרע רעד ןיא טשטעלּפעגנַײא טָאה
 ,1961 ,דנַאלמייה י'װָאס ,רעלימ .ּב ,"ךעלדנייטש

 ןכַאמ ןוא טסױֿפ א טימ ןגָאלש .2 .2 אט
 ,ךיוּב םעד ,עדרַאמ יד ,זָאנ יד יא .(קישטַאלּפ
 שטעלּפניײא ,ןעשטעלּפ -- םערָאֿפ יד ןז
 ,ןשטעלּפנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .רעד --

 עג טָאה רע, .טסױוֿפ ַא טימ ּפַאלק רעקרַאטש

 .ןישַאמ"א "יא םעד ןוֿפ טשלח

 -עּפעג =- ,ןַײא לשט- .ורט -- ןעלשטעפנַײא
 -שטעּפ עניילק טימ (+-) ןשטַאּפנַײא ,טלשט

 | ,ךעל |

 ,טכעּפעג-- ,ןַײא ךעּפ .ורט -- ןכעּפנַײא

 םעד יא ,לֿפיש סָאד יא .ךעּפ טימ ןרימשנַײא .1
 םעד יא .ךעּפ יװ ןכַאמ .ןצרַאװשנַײא .2 .ךַאד
 .ךיז טימ .רעטלַאהסיורג

 ,טצלעּפעג-- ,ןַײא ץלעּפ .װרט -- ןצלעּפנַײא
 םערַאװ זיא סָאװ סעּפע רעדָא ץלעּפ ַא ןָאטנָא .1 |

 ךיז ןזָאל סָאװ ןענױשרַאּפ יד יא .ץלעּפ ַא יװ
 -ןילא ,2 ,ןטילש םענעּפָא ןפיוא ןַײרַא געװ ןיא
 עמערַאװ ןיא ללכּב רעדָא ץלעּפ ַא ןיא ןעלקיוו

 עמ רעדייא דניק סָאד 'א .ןכַאז ,םישוּבלמ

 ץלעּפ ַא ןעייננַײא .2 .סױרַא (יז) םיא טגָארט
 .ךיז טימ ,לטנַאמ םעד 'א .לטנַאמ ַא ןיא/

 - ,שינע-  .גנוז

 -נעּפעגי- ,ןַײא לוד  .ורט -- ןעלודנעּפנַײא
 דנואװ א 'א .+ ןעלזדניפנַײא וזד .טלזד -

 טלזדנעּפ עמ ןוא ןָא טלזדנעּפ עמ , .דָאי טימ

 טֿפור עמ ןוא סעיניל עקירילָאק-ןדישרַאֿפ ןַײא

 תולח יד יא .(י"נ) דייר ,"טסנוק ענרעדָאמ סע
 ,לכלעג ַא טימ

 ,טעטנעּפעגי- ,ןַײא עט- .וורט -- ןעטנעּפנַײא
 יד 'א .לקירטש ,עטנעפ ַא טימ ןדניּבנַײא .1
 יז ןזָאל ןוא דרעפ יד ןופ סיֿפ עטשרעדָאפ

 טנעה יד יא .ןטייק ןגײלֿפױרַא .2 .ןעשַאּפ ךיז
 ןַײז לָאז סע ןכַאמ .8 .עטריטסערַא יד ןוֿפ
 ערעוװש ןיא רעדניק יד יא .ןגעוװַאּב וצ ךיז רעוש
 םעד יא .ןעװעמַאהנַײא .4 .םישוּבלמ-רעטניוו
 .שינע .ףךיז טימ .קנַאדעג ןעַײרֿפ

 ,309 ,ןטסעּפסיױא ווזד -- ןטסעּפנַײא

 ,+- ןעשטשעיּפנַײא ווזד -- ןעטסעּפנַײא

 ,טלקעּפעג- ,ןַײא לק- .וורט -- 1 ןעלקעפנַײא
 -נַײא .2 ,ןכַאז יד יא .לקעּפ ַא ןיא ןגײלנַײא .1
 יד יא .ןדניּבנַײא ,(עא ריּפַאּפקַאּפ ןיא) ןעלקיוו
 טימ .ןגָארטקעװַא ןענעק ייז לָאז עמ ,ךעלכיּב

 .ןייגוצקעװַא ,ןרָאפוצקעװַא ןטיירג ךיז -- ךי ז |
 -לַאה = ןַײרַא העיסנ רעטצעל רעד ןיא ךיז יא*

 ,ןּברַאטש םִַײּב ןט

 -עּפעגי-- ,ןַײא לק- .ורט -- 11 ןעלקעפנַײא
 ןכַאמנַײא ,ןגײלנַײא .ןעלקיּפ-- :89 .טלק
 ,ץלַאז טימ ןּבַײרנַײא .ןריװרעסנָאק וצ ףיוא
 -טסורּב 'א .גנוצ ַא 'א .עא ןצריוװעג ,לּבָאנק

 ןלָאז ןטָאמ ןייק ץלעּפ ַא 'א :ךיוא .שײלֿפ

 -ֿפַאנ טימ ןכאז ענעלָאװ יא .ןּפַאכנַײרַא טינ ךיז

 ןּבַײלּב ןוא ךיז יא -- ךיז טימ ךיוא .ןילַאט

 .ץכע ,גנו- .קירוצ רָאי ןעצ טימ יװ ױזַא
 ,שינע-

 (ךיז) ןעזנַארּפנַײא

 ,ןוֿפ) רַאֿפ זיא סָאװ .ידַא--- קינָאזרעּפניײא
 ,טעלקיצַאטָאמ רעיא .ןָאזרעּפ ןייא (ךרוד ,טימ

 טימ טעטימָאק רעקינָאזרעּפליפ ַא .גנוריֿפנָא עיא

 רעיא רעד ןגעװ ןסולשַאּב יד; .העד רעיא ןַא/
 -עינד מַאּב גיז רעד ,יקצענעמַאק .י ,"גנוריֿפנָא

 "וצ רעד, -- טייקי- .,1932 עװקסָאמ ,רעפ
 טקינײארַאֿפ סעדַאגירּב גָאלש יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאז
 ,ייא ןגעו . . . גנומיטשַאּב רעד וצ ןצנַאגניא ךיז
 ,1930 וועיק ,ןילפיצסיד-טעּברַא ,יקסװָארַאקש .ש

 .טערעּפעג- ,ןַײא ערי .ורט -- ןערעּפנַײא
 ַא ךָאנ יא .ןקורנַײרַא ,חֹוּכ ףיוא ןּפוטשנַײא
 ,קַאז ןיא ןשיק

 זָארפ(עג)יד ,ןײא ריּב- .ורט -- ןריּבָארּפנַײא
 "נָא רעדָא (309 +--) ןריּבָארּפסױא וזד .טריּב
 ,גנ/  .ןריבָארּפ ןּבייה

 -עגי- ,ןַײא עוועק- .ורט--ןעװעקּבָארּפנַײא

 ירַאֿפ .ןעװעקּפָארּפ = :99 .טעװעקּבָארּפ
 םעד 'א .קירָאק ַא טימ (ןּפַאלקנַײרַא) ןקעטש
 ,ןַײװ לטוּב

 ,טעװַארּפעג- ,ןַײא עװ- .ורט -- ןעװַארּפנַײא
 -נַײא ,טרָא ןקירעהעג ןֿפױא ןלעטשנַײרַא 1
 טנעמורטסניא ןַא 'א .ןעוװעטכירנַײא .ןעװעדַאל
 ןעמענ טגעלֿפיס, .טַאטשרַאװ ,קנַאּביײרד ןיא
 -עגושמ יד טגעלֿפ עמ ויּב טַײצ עשפיה ַא
 "ידנעטש ריא ןיא 'א רעדיװ לדָאנ ענערָאװעג
 ןיא ןַײא טעװַארּפ , .ענליװ ,שטד ,"טסענ רעק
 .װ כַאי ,"ךעלּבַײרט ענרעזעלג עדייּב קירָאק

 טקנעלעגסיוא ןַא קנעלעג ןיא ןלעטשנַײרַא .2
 ןעמ ףרַאד ךעלנייװעג , .טנַאה יד 'א .דילג
 םעד יא לָאז רע רָאטקָאד ַא ןופ ףליה יד ןּבָאה

 טַײז ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"לעטש ןַײז ףיוא ןייּב

 ,1902 עשרַאװ ,ו דנוזעג -
 ,ערטקעלע 'א ,ןרילַאטסנַײא ,ןרילַאטסניא .9

 ןיא יא .ןָאֿפעלעט ַא ךָאנ 'א .עיצַאזילַאנַאק יא
 א ןּבעגוצ .4 .ןַארק א טימ סוגּפָא ןַא טנַאװ
 ןַײװ םעד יא .(עא םילכאמ ןיא) ךַאז עקירעהעג

 א ןעיַארטסנָא .0 .ךעלעגענ ןוא רעקוצ טימ
 'א .ָאנַאיּפ יד 'א .טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ
 יד ואו יא .ןענעדרָאנַײא ללכּב .0 .,לדיֿפ ַא
 רָאג ךיז רַאפ ייז ןּבָאה טָאג .ןסע ןלָאז ןטַאי

 השמ ,"טנװָא ןייא ףיוא לטרעג א טעװַארּפעגנַײא
 ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט

 -עק טינ .ןרעװ קיטרַאֿפ :ךיוא -- ך יז טימ
 .ץכע .טעּברַא רעד טימ 'א ךיז ןענ
 | ,שינעד

 ףיוא ,רַאילקש .3 -- ןענעוװַארּפ - :ךיוא
 ,1939 ענװָאק ,ןגעװ עשלַאֿפ

 -ַארּפעג -- ,ןַײא עשז- .ורט -- ןעשזַארּפנַײא

 ןענערּבכרוד .ןליוק ףיוא ןטָארּבנַײא .טעשז

 'א .ןליק עסייה ףיוא (לדנעפ) לּפעט ַא ןיא

 -נַײװ יד ,סעקשטעמעס ,ךעלרעק יא .ךעלרעּבעל
 .ךעלרעקלש

 -ַארּפעג -- ,ןַײא עשט- .וורט -- ןעשטַארּפנַײא
 -לַארּפ א ,שטַארּפ א טימ ןּפַאלקנַײא .1 .טעשט
 װזד .2 ,ץלָאהרעגלַאװ ַא טימ יא .שעוו יא ,קינ

 ,ײסָאש ןפיוא ךעלדנייטש יד יא .ןשטעלפנַײא

 .ןעװעקדנַארַאּפנַײא +- -- (ךיז) ןעונָארּפנַײא
 לסיּב א טרָאד ןיוש ךיז טָאה יז זַא ךָאנרעד;



 ןטסָארּפנַײא

 ענעֿפָאלטנַא יד ,?)דמא ,ײ. . . טעזנָארּפעגנַײא

 | ,1874 רימָאטישז ,רעטכָאט

 -עג-- ,ןַײא טסָארּפ .װרט -- ןטפַאוּפנַײא
 -עגמוא .ןעװעטסָארּפ-- :89 .טסָארּפ
 ,לדייאמוא (ןרעװ) ןַײז לָאז סע ןכַאמ (טכיר

 ,קיטירק רעשיגָאגַאמעד טימ עדער א יא .טסָארּפ

 טַײצ רעסיוװועג ַא ךָאנ -- ך יז טימ ךעלנייוועג

 ךליואװ ַא טימ ןּבָאה הנותח .טסָארּפ ןרעװ

 | ,ךיז יא ןוא גנוי

 ןַײא ריד .װרט -- ןרידנַאנַאּפָארּפניײא

 -ַאּפָארּפ טימ ןקריװַאּב .טרידנַאגַאּפָארּפ(עג)י--

 ןּבָאה ייז !טנעגילעטניא רעכעלכייוו ַא; .עדנַאג

 .1 ,"טרידנַאגַאּפָארּפעגנַײא ,ךיז טייטשרַאֿפ ,םיא

 -עטרַאהרַאֿפ ךיז טָאה לָאטש יװ ,יקסװָארטסָא

 ,1937 קסנימ ,טעװ

 ,טּפָארּפעג -- ,ןַײא ּפָארּפ .וורט -- ןֿפָארּפנַײא
 ַאװ ןיא ןכַאז יא .ןקַאּפנַײא םַײּב ןקירדנַײא .1
 -נַלא ,2 .ןצַאלּפ ןלָאז ךעלטנעװ יד זַא עזיל
 "נילא .כרַא ,8 .רעשעלֿפ עלַא יא .ןעװעקרָאק
 ידו איז ןָאק טָאג , .ןעיּפעשטשנַײא .ןעלצרָאװ

 ,לַאק ,ײןֿפּפָארפּפ ןייא רדיוו לואוו ןהֿבושּתיילעּב

 ,1732 עלַאה ,םתובא לע םינּב בל

 ָארּפי-- ,ןַײא ריט- .וטוא -- ןריטיֿפָארּפנַײא
 .רעשיטַאפמע רעּבָא ,ןריטיֿפָארּפ וזז .טריטיֿפ
 .טפעשעג טכעלש א ןופ וליֿפַא יא

 זעג- ,ןַײא עװעצ- .ורט -- ןעװעצַארּפנײא
 סע; .עצַארּפ ךרוד ןגירק .1 .טעװעצַארּפ
 ,"ּבלװ א ןעװעצַארּפוצנַײא ןָא רעש ייז טמוק

 טימ ןטעּברַאֿפױרַא .2 .(עקירֿפַא-םורד) דייר
 טימ ךיא .טפעשעג א 'א .עצארפ רערעוושי

 .ןעװעצַארּפ םוצ ןעניואוועגוצ ךיז -- ךיז

 ןוֿפ רָאנ זיא סָאװ .ידַא -- קיטנעצַארּפניײא
 טנעצָארּפ ןייא רָאנ טָאה סָאװ .טנעצָארּפ ןייא

 "רַאֿפ ,גנוצלעמש ,גנושימ א ןיא סעּפע ןופ

 ןרעױז:טָאזַא ןוֿפ גנוזָאלעצ עיא ןַא; .עא גנודניּב

 "רַאפ רעיא ,1 אצ ,1932 ענליוו ,זעג9 ,"רעּבליז

 ,טסניד

 ךיז ריצ- .װטוא -- ךיז ןױיציטקַארּפנַײא

 יטקַארּפ-- :99 .טריציטקַארּפ-- ךיז ,ןַײא

 ייואועגנַײא ךיז ,ןענרעלנַײא ךיז .ךיז ןריק

 .עיסעּפָארּפ (רעַײנ) א ןיא הלועּפ א ןּבָאה ,ןענ

 ינַײא ןיוש ךיז טָאה רעטקָאד רעד ןוז ןַײמ,

 םעַײנ א ןיא ךיז יא .(י"נ) דייר ,?טריציטקַארּפ
 | ,2נ/- .ץנַאט

 -ָארּפעגי- ,ןַײא עש- .ורט -- ןעשַָארּפנַײא
 ןיא לעמ ןצעמע 'א .ןבױטשנַײא .לס .טעש
 .ןריפרַאפ ,ןרַאנּפָא = ןגיוא יד 'א* .ןגיוא יד

 דורפ(עג)'- ,ןַײא ריּב- .ורט -- ןריּבורּפנַײא
 -עפערנַײא .2 .ןריּבָארּפ-+ וזד ,1 ,טריּב
 .גנ- .ךיז טימ .ענעצסיןסַאמ יד יא ,ןריט
 ,רעי

 -בורּפעגי- ,ןַײא ענ .װטוא -- ןענכורּפנַײא
 זַײװכעלסיּב (ץליהעג ,רעמייב ןגעװ) .טענ

 דלַאװ רעצנַאג ַא, .טלױֿפעצ ,טרעװלוּפעצ ןרעוו

 .חש ,"ןַיײא טינ טענכורּפ

 זעגי- ןַײא עשט- .חרט -- ןעשטירּפנײא
 'א ןעשוטנַײא ,ןעשודנַײא .ררװ .טעשטירּפ

 .שיילפ לקיטש סָאד
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 רַאֿפ זַײרּפ ןייא .בנ צמ .רעד -- זיײרֿפניײא
 .טפ עש עג"א ןַא .ןעלקיטרַא ענעדיײשרַאֿפ

 ,טזַײרּפעג-- ,ןַײא זַײרּפ .ורט -- ןוַײרּפנײא
 ,הרוחס ַא יא .זַײרּפ א ןלעטשנַײא

 ,טעדנירּפעג'- ,ןַײא עדי .וורט -- ןעדנירּפנַײא
 .םידגּב עַײנ ענייש ןיא ןצעמע יא .,ןדיילקנַילא
 ןע(ל)דנירּפסיױא :לגרֿפ .(םעטַײּב ריא ךיוא טָאה)

 .ףיז טימ ךיוא 311 ,+-

 -ץגי- ,ןַײא עירּפ .ורט 6 וטוא -- ןעירּפנַײא

 .לסיּב ַא ןקַאּבנַײא .1 .ןעיירּפ ---:89 .טע;רּפ
 -פָאטרַאק עטכָאקענּפָא יא .לסיּב א ןעלגערּפנַײא

 ןיוש טעיײרּפ סע ,ןיוש ךיז טלזעלּב סע; .סעיל

 ,ךלימ יא .ךלימ ןערּבּפָא ,ןדיזניײא .2 ."ןַײא
 לסיּב ַא ,טיור ,טציוושעצ ןַײז רעדָא ןכַאמ 9
 טעירּפ ךעלעזייהרעטנוא יד ןוֿפ, .ןדנוצעגנָא
 ,ןריציֿפניזעד .מט9 .4 .,"ךעלסיפ יד ןשיװצ ןַײא
 ,םידגּב עטַאװעטַאמש יד יא

 .טלגערפעג'-- ,ןַײא לג- .ורט -- ןעלגערּפנַײא
 ,רעַײֿפ םעניילק א ףיוא ןַײּפש ןטיירגוצ .1
 'א .שיֿפ 'א .סטעפ רעדָא רעסַאװ קיניײװ טימ

 טכָאקיג ץנַאג זאד ןיׂשע ןייא , .סטכַאמעגנַײא

 ןמ רָאט אד ,ןדראויג טלאק זיא ׂשע נוא זיא

 ,ןימרַאװ וצ ראַײֿפ םעד אַײּב ןלעטש טינ ׂשע

 םא טכָאק ׂשע ןמ ןעװ זַא ןּבע זיא שע ןעד

 ,וטל ,ןַײא ריִׂשֹעֹּב ׂשע טלגערּפ ךַא נוא תּבש
 וצ טיג .. .עלעּביצ יד רעּביא טלגערּפ, .א/דע

 לסיּב ַא סע טלגערּפ . . . ןעמָאװש ענעלָאמעצ יד

 .גיֿפ ,2 ,15 1966 ,רָאֿפ ,"קידנשימ רדסּכ ,ןַײא
 "עג א יװ ױזַא) שימעג א ןכַאמ .ןעמערַאװנַײא

 טימ םלֹוע םעד 'א .(טלגערּפ עמ סָאװ סטכעק

 -עגנַײא ןּבָאה ןםילּבוקמ ידע .ןציװ עקידלציק

 ,תוריֿפס רׂשע יד טימ ןלייצ הריֿפס יד טלגערּפ

 'דוי ,"רערעדנַא רעד ןיא ענייא ןטכַאלפעגנַײא

 / .1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ
 .ןוז רעד ףיוא יא ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 | .שינע- .ץכע- .גנוז

 ,טגערּפעג'- ,ןַײא גערּפ .ורט -- ןגערּפנַײא
 ינַײא .ןצירקנַײא ,ןקירדנַײא .רנ .משטד .כרַא

 ןמ טרעװ וזלַא;, .ןורּכז ןיא (סעפע) יא .ןענרעל

 םריא ןיא ןגערּפ ןַײא 'נוא ןגניווצ רדניק איד

 ,לארׂשי ןֿבא ,"םיגלע ןושל ןדיר וצ ׂשגנַאֿפ ןהא
 ןגערּפוצנַײא ןוא ןעלצרָאװּוצנַײא; .1766 ץעמ

 ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,"הנומא עקידתמא יד

 טכיזפיוא ..., ,1876 גרעּבמעל .קחצי חיׂש

 ,"טייקשידיי ןגערּפוצנַײא ץרַאה רעייז ןיא ןּבָאה

 ראמטַאס ,ותוׂשעל תע ,ןײטשנעטכיל לליה יר

 לעז ןיא טגיירפעגנַײא רימ ךיא ּבָאה; .ה"ּפרּת
 .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"רעטרעװ סנטלַא םעד

 -ילגטימ יד ןוֿפ ּפָאק ןיא ןגערּפוצנַײא . . .,

 -רעװש ןעװעג זיא ,'רֿבחי לטיט םעד . . . רעד

 ,טױרּב םירָא רעזנוא ,ינטורקָא ףסוי ,"ךעל

 ,1936 עשרַאװ

 -ערּפעג = ,ןַײא קיד- .ורט -- ןקידערּפנַײא
 (ךיז ןעִימַאֹּב .ןקידיירּפ-- :89 .טקיד
 'א .קידערּפ א טימ ,ןענשרד טימ ןַײז עיּפשמ

 'הרוּת' עַײנ יד

 -ערּפ-- ,ןַײא ריוו- .ורט -- ןריװרעזערּפנַײא
 ןטיהסיוא .רעטעּפש ףיוא ןטיהנַײא .טריוװרעז

 ןסערּפנַײא

 'א ןרעװ עילַאק טינ ,ןטַײּב טינ ךיז לָאז סע

 וי יד 'א .טייקנייש 'א .װזַאא טכורפ ,ןשיילֿפ

 ,21/ .ךיז טימ .תוחֹוּכ עכעלטנג

 -נערפעגי-- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטנערּפנַײא
 ךיז לָאז סע) לטנערּפ סָאד ןקעטשנַײרַא ,טלט
 -עגנָא ןיש טָאה עמ סָאװ ןעלּבירדעצ טינ
 ,טקירטש עמ סָאװ יא .(טקירטש

 -נערּפעגי- ,ןַײא עט- .ורט -- ןעטנערּפנַײא
 טימ ןגיילרַאפ .(ע)טנערּפ א ןקעטשנַײרַא .טעט

 טימ .גנָארד א טימ ריט יד 'א .ןקַאלֿפ ַא

 "מָארגָאּפ יד רַאֿפ קערש ןיא 'א ךיז -- ךיז

 .סעקישטש

 .טסערּפעג'- ,ןַײא סערּפ .ורט -- ןפערּפניײא

 ,לסערּפ א טימ ןטַאלגסױא ,ןסערּפסױא טוג ,1
 "נַאמ יד יא .ךַאז ַא ןוֿפ לייט ןסיוװעג ַא צעּפס

 .ןזיוה יד ןיא טנאק א ,רענלָאק םעד ,ןטעשז

 ןוא עקזולּב יד 'א .ןסערּפ לסיּב ַא זיולּב .2

 .ןסערּפסױא טינ יז

 ,ןשטעװקנַײא ,ןּפַאלקנַײא .ןקישטַאלּפנַײא ,9
 .ןישַאמסערּפ רערעװש א טימ טלַאפסַא םעד יא

 לָאז סע ,סעּפע ןיא (חוּכ טימ) ןקירד .4
 יירט ןיא לּפמעטש םעד 'א .קורדּפָא ןַא ןּבַײלּב

 ןקירדסיוא .0  .יינש ןיא רוגיפ א יא .סקַאװ

 "ןצנַײא ןעייטש סָאװ ןרעּבליײא; .טֿפַאז םעד

 סָאװ ןרעסקָאּב עַײנ; .א/ע ,םיערז ,*. . . ןסערּפ

 ,ןטרָאד ,"ןַײװ ןטלַא ןיא טסערּפעגנַײא טָאה רע

 | | .א/אס
 ,ריט ןיא רעגניפ א 'א .ןעמעלקנַײא .0
 ,ןצרַאה ןיא ,ּפָאק ןיא יא .ןצירקנַײא .גיפ 4

 ןרעה ייז סָאװ ןוא; .שינעכעדעג ןיא ,ןורּכז ןיא

 -עגנַײא ּפָאק ןיא טוג ייז ַײּב טרעװ ריא ןופ

 ,44 אפ ,1863 ,מק ,"טסערּפ

 יעלק ןכַאמ .ןשטעװקֿפױנוצ .ןקירדֿפױנוצ .8

 .ןַאדָאמעשט ןיא ןכַאז יד יא .םענרַאפ ןיא רענ

 ...טָאה...שטנעמ רעדע .עדער עגנַאל יד יא

 ןופ עיגרענע יד . . .ןהעש עקידפושיּכ יד ןיא

 ,רעזעל ,נש ,"טסערּפעגנַײא ןרָאי רעטנזיוט

 ןַײא טסערּפ ...ת"ישהע .רעקיטירק ,רעטכיד

 שאר רמאמ ,ּבדל ,"הֿבושּת-לעּב םענוֿפ דניז יד

 -רצי םעד 'א .ןעמיוצנַײא .9 .ׁש"ּת י"נ ,הנשה
 ןָאט וצ ףוג ןַײז טסערּפעגנַײא טָאה רע, .ערה

 רפס ,יקסװָאנַאי המלש ,"טָאג ןוֿפ ןוצר םעד

 .ב"ערּת עשרָאװ ,קחצי תדקע

 -טַײצ א ןיא ןשטעװקנַײרַא ,ןסַאּפנַײרַא .0
 יֿפױא סָאד ןעגנוציז ייװצ ןשיװצ 'א .גנונעדרָא

 ןגָאלש .שירעגנויליואװ .11 .טסַאג א ןעמענ
 לעװ'כ; .ץנָאּפ םעד ,ּפָאק םעד םענעי יא .ןקירד

 יָאר ַא ,ַאּפָא ,"'א ןדלָאק' םעד לָאמַא ךָאנ םיא
 .בנג-דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמ

 ,סמערַא סמענעי ןיא ךיז 'א -- ךיז טימ

 'א .טנעה סעמַאמ רעד ןיא ךיז יא .טסורּב ןיא

 רָאג ןָאק ץרַאה ןַײמ ןיא , .המשנ רעד ןיא ךיז

 ,קסנימ סיוא ריֿפַאס .י .א ,"'א טינ ךיז דיירפ יד

 יד ןשיװצע .1881 ענליו ,| ...להקה תאטח

 רימ ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ ערעטלע עלַא

 ןעועג ךיוא זיא ,טסערּפעגנַײא ןורּכז ןַײמ ןיא

 -עּבעל-רעטיוט רעד' ,רא ,"רעדַײנש רעד ךענעה

 ןגעלפ עכלעװ רעטרעװ עכייו טימ,, .'רעגיד
 ןיא ץלַא, .ז"ישּת יײנ ,ּבדל ,ײןצרַאה ןיא יא ךיז



 קידװעסערּפנַײא

 -עגנַײא ךיז ,טעשטרָאקעג ךיז טָאה טֿפול רעד

 -ַאלּפסקע וצ טונימ עדעי טיירג ןעוועג ,טסערּפ

 ,'הֿבושּת-לעּב רעדי .ַאּפָא ,"ןריד

 ,ןי רע .שינע/ .ץכע-  .גנוי

 ,יירע- .(עק-
 סע ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידוװעפטערּפנַײא

 .ורטש יװ 'א .ןסערּפנַײא (ךיז טזָאל סע)
 , .טייקי-

 לטשּפ .וורט ןןעלטעשּפ ...} -- ןעלטשפנַײא
 -יינמוא ןֵא ןשטַײטנַײא טלטשּפעג'- ,ןַײא

 ,איגוס א ,ארמימ ַא ,קוסּפ ַא ןיא לטשּפ (קיט

 ףיוא שינערעהוצנָא ןַא קוסּפ ןרָאלק םעד ןיא יא

 -רַאֿפ עצנַאג ַא איגוס רעד ןיא יא .ןעמוק סחישמ

 ,שינע- .שינעיירד

 ָאֿפעג -- ,ןַײא רע .װרט -- ןרעדָאֿפנַײא
 "וצ) .ןדלעמוצנַײא ךיז ןפורסױרַא .1 .טרעד
 ןעמוק ןצעמע יא .ןעמוק לָאז עמ ןפור(ֿפיױנ

 עטמַאַאּב עכיוה יד 'א .טרָא ןטמיטשַאּב ַא ןיא

 ,ֿבוח א יא .ןענָאמנַײא .2 .גנוטָארַאּב ַא ףיוא
 ןייא טָאה רעד אּפּפ בר, .סמ יא ,ןרעַײטש יא

 ראו ֿביײח םיא איד טאהעג (איתוכ) ןייא לָאמ

 אַײּב גאט ילַא אּפּפ ֿבר רעד גניג וזַא ,ןזעוויג

 ,"טלעג ןַײז ןרדָאפ ןיא ראוו ינוא זיוה ןיא ריא

 טלעג טיג םורַא (ֿבצק) רעד, .טיק הׂשעמ ,ּבמ

 ,"ןמוניג ןּבאה שיילפ איד ןטַײל ןוֿפ ןרדָאֿפ ןיא

 ןאיג וצ םורא . .., .ב/בל ,1722 טשמַא ,מהמ

 -קּת' ,"הנש תיעיֿבר לכ ןרדאפ וצ ןַײא תועמה

 .1781 ,םדרטשמאּב םימותי הרֿבחהמ תונ

 ,גנו-

 .עזַאֿפ ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קיזַאֿפניײא
 ןַא ןַײז ןעד ןעקפ .דנַאטשוציזַאג ןיא ןַא ןיא

 ,םָארטשטַײּב רעיא ,"?גנולקיװטנַא עיא

 -ַאֿפעגי-- ,ןַײא עװעז .ורט -- ןעװעזַאֿפנַײא
 (טרעילָאטס) ..ןעװעזַאּפ-- :99 .טעװעז

 סעקנָאליֿפ יד 'א .סעקנָאליפ יד ןלעטשנַײרַא

 ,(רעמלַא ןופ) ריט רעד ןיא

 -ַאֿפעגי- ,ןַײא על- .ורט -- ןעלײשטַאֿפנַײא
 'א .עלײשטַאפ ַא ןיא ןעלקיוונַײא .טעליישט

 ןיא סױרַא יז טמענ עמ רעדייא עלעדיימ סָאד

 .ךיז טימ .ןסיורד

 ןיא ןַײרַא זיא טרָאװ סָאד) .ידַא -- ךאֿפניײא
 ןעמונעג טָאה עמ ןעװו הֿפוקּת רעד ןיא שידִיי

 ןסקַאװעגנַײרַא יוזא זיא'ס רעּבָא ,משטד ןצינ

 יװ ןרעװ טכַארטַאּב טינ ןעק סע זַא ,שידִיי ןיא

 ךַאז יד .טושּפ .טריצילּפמָאק-טינ .1 ן'משטד
 .טעּברַא עיא .קיזומ עיא .דייר עיא .יא רָאג זיא

 .ןישַאמ עיא .(ןעיוּב) ןֿפוא רעיא ,למרָאֿפ עיא

 -טימ עטסיא יד ךרוד ןעמוק ןעמ ןעק טָאג וצ;

 -- םייח:ילעּב עטסיא יד .דִיי-םיליהּת ,שַא ,"ןעל

 -סיוא:טינ -- רָאפַאטעמ עיא .ןימ ןטסקירעדינ ןוֿפ

 -עמהירוּפיס רעיא ,עלוּבַאפ עיא .עטרעטיירּבעג

 ,"הׂשעמ עשידִיי עיא ןַא ןיא ןּבַיײרשַאּב ...., .הֹׂש

 'םירופ ַא ןופ לעצטיּפש ַא ,יקסנַאקרַאש .מ .א

 ףיוא ןכיורב ןעמ טגעלֿפ , ,1899 י"נ ,רעליּפש

 .ּבא ירד ,ײטנעמורטסניא ןיא ןַא ןכַאז ןגעװּוצּפָא

 זיא קנַאדעג רעדעיא .1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק

 וו ראק ,"קידעינילנייא ,. . .יא םצע ןַײז ןיא

 ןַא .לייט ןייא ןוֿפ רָאנ טיײטשַאּב סָאװ .2
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 רעיא ,ויטקעידַא רע'א .טרָאװ יא ןַא .ןָאט רעיא

 ןופ ךוּפיהל -- רונש רעיא .ויטנַאטסּבוס

 ייוצ ןופ טיירדעגפיונוצ זיא סָאװ ןכַאפייװצ א

 --עירעטלַאהכוּב עיא .ןרונש ערעדנוזַאּב

 ןייא רָאנ ןּבירשרַאפ טרעװ עיצַארעּפָא עדעי ואוו

 -ַָא ר פ עיא .רעטלּפָאט רעד וצ ךוּפיהל --- לָאמ

 סָאװ -- ס ַא מ עיא .ןרק ןוֿפ רָאנ -- ןט נע צ

 מ 5 --לָאצ ןייא טימ ןרעװ טנכייצַאּב ןעק

 ,עצנַאג -- לָא צ עיא .מצ 20 מ 5 וצ ךוּפיהל
 ,לָאצכורּב ןָא

 -נוצוּפַאּב ןָא ,טריצַאּב-טינ ,טלצניקעג'טינ .9

 ידע .עוָארּפ עיא .לּבעמ 'א .םישוּבלמ עיא ,ןעג

 ץנַאג ןַײז זומ םענערָאּבעג:ַײנ ןוֿפ גנודיילק -

 "ירד ענייק ןכַאמ טינ םיא לָאז סע ,(טסָארּפ) יא

 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"גנוק

 א ןוא לטנַאמגעװ םעניד א ןיא, .1836 ענליוו

 ,ןענַאמָאר ענַײז, .תודוס ,פס ,"עלעטיה יא לעה
 עטוג . . . ןעוועג . . . ןענעז ייז . . . עיא ,ערָאלק

 רעיא .!ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"רוטַארעטיל

 גנוּבײהסױרַא ןָא ,ךַײלג טייג סָאװ -- לּברַא

 ץלָא ה יא .גנוצוּפַאּב םוש ןָא ןוא ןּביױא ןופ

 ןופ עקרעשזַאטע ןַא .ןּברָאפַאּב -טינ :ךיוא --

 | .ץלָאה ן'א

 זיא סָאװ .ןליֿפעג עיא .ןצעזעג עיא .קידוסי .4
 ץיא .ןשינעטכַארטוצ ,ןּבָאגוצ עלעיצעּפס ןָא

 ,זילַאנַא רעיא .דומיל רעיא ןַא .ןזַײּפש

 ןעק עמ סָאװ .טרילומרָאֿפ גנירג זיא סָאװ .9
 -יורג סנָאטוינ, .ץעזעג יא ןַא .ןײטשרַאֿפ גנירג

 -טינ רעכעלדנעטשרַאֿפמוא ךָאד ןוא רעיא ,רעס

 .נטוג ,"ןעיצַאטיװַארג ןופ) ץעזעג רעיא

 -כַאֿפ ןייק טינ ךיז טרעדָאֿפ םעד וצ סָאװ .0
 -רַאזוה עיא .עיצקורטסנָאק עיא .טייקשינעמ

 -ומה...רעדעיא .גנורעסַאװַאּב עא טעּב

 ןַײז טימ ןעמונרַאֿפ זיא רע ןעו ךיוא ,שטנעמ

 טימ ןרשוקמ} ענַײז המשנ יד זיא ,טעּברַא רעיא

 ,בדל ,"האליע המכח

 ןָא זיא סָאװ .ךעלטינשכרוד .ךעלטנייוועג .7

 טינרָאג טימ ךיז טלייט סָאװ ,סעיזנעטערּפ

 ,שטנעמ רע'א ןַא .ןּבעל-החּפשמ 'א ןַא .סיוא

 רעד; .ןַאמרעטילימ רעיא ןַא .זָאנ ןיא ןגילֿפ ןָא

 לֿפָאטרַאק ,סּפאנש :'א ץנַאג טקעדעג רַאװ שיט

 רעשידיא רעד ,דמא ,"טינשרעטוּפ ,ןרידנומ ןיא

 ןרָאװעג זיא ױזַא . . ., ,1878 ענליוו ,רעגידיירּפ

 -נעמ, .קי ,"דִיי רעיא ןַא לגנִיי שינואג ַא ןוֿפ

 סָאד טרעדליש ,םכילע-םולש יװ ױזַא ,עלעד

 זיא רַאֿפרעד . ..קלָאֿפ ןטסָארּפ םענוֿפ ןּבעל -

 עג ןוא טסַײג ןיא רָאנ םיא ַײּב ךַארּפש יד

 ,ע'א יד טינ זיא יז רעּבָא ,קלָאֿפ ןופ קַאמש

 יעװ ,נש ,"ךַארּפשקלַאֿפ עטלצניקעגמוא עטסָארּפ

 . רעּבַײרש עשידויןג

 -ייועניא ןָא זיא סָאװ .טקעריד ,ךעלריטַאנ .9
 עא .דיר עכעלרע ןוא עיא .רעטש ןטסקינ

 -נייא ןַא ןָא טרָאװ תמא יא ןַא; .טײקיצרַאהנּפָא

 סָאד, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,*. . .ליה

 טלָאװ סָאװ ןפוא רעטסיא רעד ןעװעג טלָאװ

 טישז ,"ןזעטָאּפיה ןופ טַײרֿפַאּב ןצנַאגניא זדנוא

 יא ץנַאג טרעלקעג רע טָאה ױזַא, .1912 יינ ,ווו

 .ןייטשנירג רערעל רעד' ,סַײװ ,"ןרעֿפטנע וצ

 'א ןוא ַײרֿפ ױזַא ןלייצרעד סָאװ ןשטנעמ ,,

 .רנ .ן- ,יד -- טײהכַאֿפניײא

 .ידַא -- קיכַאֿפנײא

 טײקכַאֿפנײא

 רָאג, .קלָאֿפ ןייא ןופ רעדניק ,שקַא ,"ךיז ןגעוו
 ןּבלַאה א ןםייה רעד ןיא ןּבָאה} טלָאז ריא ,יא

 יד ןיא ןייג ןרָאּפשרַאפ רע טעװ ,טריּפס ףָאטש

 ,דמלמ עקלאלצּב 'ר ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"ןעקנעש

 עּביל עטנוזעג ןוא עיא ןַא . . ., .1895 עשרַאװ

 יטרש ידוי ,נש ,"ןּבעל םוצ טגָאמרַאֿפ טָאה רע

 .דנַאּברַאֿפ"װַאס ןיא סרעּב

 -טינ .טנרעלעג ליֿפ וצ טינ .קידתומימּת 9
 -ןעמ ע'א, .קינמיפּכ עיגי רע'א .טריניפַאר

 רעיײז טימ םולש ןעװעג ןענעז ייז . . .ןשט

 ,"טעּבעג ןטסָארּפ טימ םיא וצ טנװַאדעג ,טָאג

 לָאז רעזעל רע'א רעד ידּכ; .דוייםיליהּת ,שַא
 לָאז רעטנעגילעטניא רעד ןוא ןייטשרַאֿפ טינ

 ןוא יא ןַײז ךָאד ןעק עמ, .דַאנ ,"ןּבָאה האנה
 ןגעװ ףיט יװ רעֿפיט ךָאד ,ןרעדָאמ טינרָאג
 .רעטציא ,געס ,ײןרעלקרַאֿפ ךיז טָאג

 רעד .שיאעּבעלּפ .לערוטלוק-טינ ,טסָארּפ .0
 ץענשימוא ןדער .'א רָאג ןריפ ךיז .ןומה רעיא

 טקידנעעג טָאה יז; .ןושל יא ןַא הלגע-לעּב ןטימ

 ."ןַאמ ן'א ןַא יז טָאה ןעמונעג ןוא ץיזַאנמיג

 ,"שטנעמ ןטסָארּפ א ןופ לכׂש רעד זיא 'א;

 .ּבָארג .11 .18 1964 זמט ,סעשָאגרַאמ .ש
 ךיא ןוא שטנעמ רעיא ןַא טסיּב, ,ןיימעג .לפש

 ַא ןופ זיא סָאװ ,12 ."!ןענעק טינ ךיד ליװ
 ץיא ,לעמ ע'יא .טרָאס םעניימעג ,ןקירעדינ
 .ןֿפָאטש

 טינ לּכה-ךס זיא סָאװ (יאנגל קידנעטש) ,2
 ןַא .עא ףרוטמ ,רַאנ רעיא ןַא . . . .יװ רעמ

 רעכלעװ שטנעמ רעד זיא, .רָאטַאטימיא רע'א
 ענַײז ןוֿפ ףַאלקש ַא רַאֿפ ןילַא ךיז טכַאמ

 ,רעססעל ירד ,"רענעגושמ רעיא ןַא . . . רעדניק

 ןיא, .1908 עשרַאװ ,ןעלטימ עשיניצידעמ . ..

 ךיוא ,טסָארטיכ ליפ ןצונַאב ןעמ ןעק ַײרעמערק

 ,ּבמָאלָאג ןסינ יֿבצ ,ײזַאמּבָא רעיא םעד ןיא טליג

 -ַאֹפ ךיוא ןז .1906 עשרַאװ ,עיזַאושזרוּב יד

 -קול =} עסָאסקָאל טינ .טצוּפרַאפ טינ , .וויטיז

 ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"ןייר 'א רעּבָא ,ןקידסוס

 ,1893 סאי ,לארׂשי תונויער

 ןֿפױק .ךעלטירטוצ ץנַאג .לװלָאװ .ןז 4
 'א ןַא ףיוקראפסיוא ןַא ַײּב םָארק-רעלעק ןיא

 ."'א ןענַײז ןָאזעס ןיא ןסנירג, ,לדיילק

 -כַאפנייא ווזד

 ענעדישרַאֿפ ןעמ טלייצרע 'א ריא ןוֿפ, .טייק

 ןירעזייק רעד דרָאמ רעכעלקערש רעד ,"ןכאז

 ,1898 גרעּבמעל ,ךַײרטסע ןוֿפ

 טוג, .ךַאֿפניײא ווזד .1
 עיאא עריא ,סע-ָאּב יד טקעמשעג רימ טָאה
 סָאװ .2 .יםייהַא רעקקירוצ ןַײמי ,רַא ,ײןזַײּפש
 ,גנוקעדַאּב ךַאד ע'א .ְךַאפ ןייא רָאנ טָאה
 ,טייקיד

 ,טֿפַאשנגײא .ן ,(סָאד) יד -- טיײקכַאֿפניײא
 סעפע .ךַאֿפניײא ןַײז ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ רעדָא ֿבצמ

 'א ידע א רעד רעּביא דָארג רעַײט זיא סָאװ

 עצנַאג ַא ףיוא ןקעװ ןּבעל ןשיפרָאד םענופ

 ןשידִיי םענופ יא יד, .וו מעּב ,"ןליפעג ןופ הרוש -

 קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ ןעגנוגלַאֿפרַאפ יד ,ןּביױלג

 ץרַאה ןַײז; .װטיל ,יזוצ) קרַאטש םיא ןעיצ

 ,"יא רעטסלדייא רעד טימ םיא ַײּב טרינָאיצקנופ
 ,רעקיצַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקוויר .ּב



 לַאֿפנַײא

 טקַא .1 .1006: 1ם-ט21 .ן' - ,רעד --- לַאֿפנַײא

 רעטכירעגמוא .ןלַאֿפנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא ;

 ,הֿברוח רעד ןופ יא רעד .ןינּב ןצנַאג ןוֿפ יא
 'הת) 'תחש עשרל הרּכי דעי טשטַײטרַאֿפ ללמ

 ,"בורג, :יִּתו "לַאֹֿפ ןייא; ;(13 ,דצ ,םיל

 ,לטעטש ןרעטניה 'א ןַא .תלוּפמ .עניאור 2
 ןיא) דייר ,ייא ןַא ןיא ןײגנַײרַא טינ רָאט עמ,

 ,(עטיל ,ורֿפ עטלא ןַא ,ןרָאי .20 יד

 טייג ,ןרָאלרַאֿפ טייג סָאװ סָאד ,לַאֿפּפָא ,9
 קַאז ןוֿפ ןטישרעּביא םַײּב 'א רעד .ץעווינ ןיא
 םַײּב 'א ףיוא ןּבעג .ךעלטוט עקיטנופ ןיא

 רימ טיג :ךיז (טסיג) טיש סָאװ סעּפע ןֿפױק |
 יז טֿפױק עמ תעשּב ןוא ..., .'א ףיוא וצ |

 -ָארּפ קיצנאוצ ףיוא ןעמ טנכער ןןֿפַאלקש ידְו
 ענליוו ,ַארַאהַאז אײנעטסיװ איד ,דמא ,ייא טנעצ

 רָאנ ,ָאטינ זדנוא ןוֿפ זיא םיחוור ןייק, ,8
 ןחדּב ןזח ,?ָאד זדנוא ןוֿפ זיא 'א ןוא קזיה
 -נַײא ,4 .,1877 ענליװ ,דמחנ ריש ,ןַאגרַאמסמ
 הרוחס לרעטינרַאג ַא לגנִיי ןרַאפ ןֿפױק .ּבָאג

 ,השקשינ ,!א ףיוא רעמ רעטעמ ןּבלַאה ַא טימ
 / ףיא קיסַאּפש .ןסקַאװ ןיא טלַאה לרוחּב סָאד

 .טנוֿפ א ךָאנ ןֿפױק .עיזיװָארּפ ןטיירגוצ ןגעוו

 ערטסַאילַאכ א ןעמוק טעװ סע ,'א ףיוא שיײלֿפ |

 ןופ ּפָא ךיז טצעז סָאװ סָאד .0 .סרעסערֿפ

 ץעלעּפעט עטצעל סָאד טינ ליװ ךיא, .ןטנוא

 ."'א טָאה ןַײװ רעטסעּב רעד, ."'א ןטימ עװַאק

 ,טכױלַאּב סָאװ קנַאדעג רעקידמעצולּפ 0
 רעלַאינעג א .עיציאוטניא .ןַאלּפ רעטוג .האצמה

 א .טעּברַא יד ןכַאמ וצ רעגנירג יװ יא ןַא ;'

 סנצעמע ןוֿפ ןלעװקנָא .ריא טּפָא .יא רטנייש

 ךיז ןיא טָאה רע, .יא רעקיצנוק ַא .יא ןטוג ַא

 -נייק ףיורעד טעװ ריא סָאװ ןיא עכלעזַא לָאמַא

 ןצכַא טימ ןַײז טלָאז ריא ,ןלַאֿפ טשינ לָאמ
 םוטנגייא, . . . . ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,יּפעק
 ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא סָאװ . . .סָאד זיא

 -רעגע ןַײמ ,'א ןַײמ ,לכׂש ןַײמ ךרוד ןּבעל ןיא

 רע טוט 'א ןדעיש .1917 י"נ ,ש טישז ,"עיג
 לֵא ,ןטכַארטרעּביא ,ןטכַארטַאּב ,ןטסעמ ,ןגעוו

 יד ןַײז ספוּת סָאד ,'א רעד ,ץילּב רעד; .וװ

 ,"האמדק הדוקנ רעד ,המכח ךרוד טמוק ,תודוסי

 -קיטנַאלטַא ,,השרד' ,קישטײװָאלָאס .ד .י ֿברה

 טפרַאדעג טלָאװ יא רעקיזָאד רעד ,, .ב"כשּת יטיס |

 ,"רעכעלנכערַאּבמוא ךָאנ ,רעקיליװטומ ךָאנ ןַײז

 רעטשרע רעד, .זילַאנַאָאכיס9פ ,דיורפ ,זּביא װמ

 ןוא ץרוק רעיײז טמוק ץוריּת םעד ןוֿפ 'א

 -טיכ = 'א רעשיבנג* .זײישּת יײנ ,ּבדל ,"ףרַאש |

 ,האצמה ער

 ,םיורט .גנולעטשרַאֿפ ,עיזַאטנַאֿפ .מטֿפ .?
 ,"תוסנרּפ ערעדנַא ןכוז ןוא ןיא ףיוא ןזָאל ךיז,
 ענליו ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ מ

 ןוֿפ ,טּפַאכעגפױא ךימ ּבָאה ךיא ןוא; ,0

 יװ ,שו סַײװ ,"טרעטכינעגסיוא ךיז ,יא ןַײמ

 -עסקַאװ ַא ןוֿפ יא ןימ אזא .יטריפ לרוג רעד

 .רעטצנעֿפױש ןיא םיטש יד' ,לה ,"רוגיֿפ רענ

 טלעֿפ ריד ,'א םענייש ןוַײװ טסֿפרַאדַאּב . . .;

 יּפַאק לארׂשי ,"טסַײג טימ עיזַאטנַאפ טינ ךָאד

 ענוירּפַאק .מט9 ,8 .געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאל

 ּביג, .ן'א טימ לדיימ ַא .גנומיטש .שינעלעוו

 ךָאנ !לסיּב ַא יא ןַא, ."'א ןדעי ןַײד ךַאנ טינ

 -המכח .לטרעװ .9 .המלש ,סוממ ,"גנוי ױזַא
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 ,עש ,"תוָאצמה ןוא ןיא ,תויׂשעמ ןלייצרעד, .על

 יבח' שיראנ א ןגעװ ....ךעלעשטנעמ עניילק -

 ,"זיוה טלַא ןַא ןופ 'א ןָא זיא סָאד, :'עלהמ |
 ,ןוּב טימ שווָו "ןיא ףיוא ּפָאק ַא טָאה רע; ,לװֿפ

 ,טּבלַאֿפעג-- ,ןַײא ּבלַאּפ .וורט -- ןּבלַאֿפנַײא
 .שוּבלמ א ןיא ןּבלַאפ ןַײז ןלָאז סע ןכַאמ .1
 ןגייּבנַײא .ןשטיינקנַײא .2 .דיילק סָאד 'א
 ,םנ/-  .ריּפַאּפ ןגיוּב ַא יא

 ,ןיײא (עװעדלַאֿפ .ורט -- ן(עװע)דלַאֿפנײא
 'א .ןדלַאֿפ ןיא ןגיילנַײא  .ט(עװע)דלַאפעג י*

 ,ןּבלַאֿפנַײא ווזד ,לכיט ַא

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנולַאֿפנַײא
 .ןדָאּב ןוֿפ יא .ןלַאֿפנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 ןַא (יװ ױזַא) זיא סָאװ .ידַא -- קילַאֿפנײא
 "יז, ,שירעלַאפנַײא לגרֿפ .קידהָאצמה .לַאֿפנַײא -

 ןיא ןסעקשַארומ יד| יז ןּבָארג ןטסענ ערע
 ,""א ןוא קיצנוק רעייז סָאד ןכַאמ ייז .דרע רעד

 ,1898 ענליװ ,ןעּבעל רעיהט ןוֿפ רעדליּב ,זּביא -

 ןּבָאה סע יא ןוא דנאטשרַאֿפ לפיוו, -- טייקיד
 -נייא :ךיוא .ןטרָאד ,יןםייח-ילעּב| ענעדישרַאֿפ

 -נַאֿפ ליֿפ ױזַא טימ , -- טייקי- ,קידלַאֿפ
 ,זמט ,טיײצ ,"'א ליפ ױזַא טימ ןוא עיזאט

 ,30 אוו 6

 ןלַאֿפעג- ןיּב .,ןטא לַאֿפ .ווטוא -- ןלַאֿפנַײא
 ןלַאֿפ .1 .ן265 ,ןֿפױלסױא + ּבָא ה ןגעווו
 ֿבורח .ןלַאפרעדנַאנוֿפ .ןלַאפעצ .ּפָארַא ףיוא

 (ןרעיומ) טנעװ יד יװ יא .ןיאור א ןרעװ .ןרעװ
 .לּביטש-ןטרָאק ַא יװ 'א .וחירי ןופ

 טלַאֿפ ּבוטש יד, .טניװמערוטש ַא ןופ יװ

 רַאפ ךָאנ טמוק דמלמ םעד ,יוא:יוא ןַײא

 גוא םייוג ןַײנ ןרעװ אד ןעװ, .לפ ,"ןמז םענעי

 ןלַאפיג ןַײא זיוה ןייא רעװ זע נוא ,דוי ןייא

 יג רעװ זע ּבוא טינ טשיו ןמ נוא ,םנייא ףיוא

 ןיא ךָאנ ,ןדוי ןייא רדא יוג ןייא ףיוא ןלַאֿפ

 .א/טע ,וטל ,ןַײז וצ תּבש ללחמ ֿביוחמ ןמ |

 ןייא נוא ןילַאפ ןַײא ןירעװ ןראיומ אַײרד,

 טרעװ טאטש רעד ןופ לשומהו לכיה סיורג
 "עג =} קליּבג שאד, .ג/גכ ,וצנ ,"ןיּבראטש

 לַא ןלֿפג ןַײא טינ זיא שדקמה תיּב ןוֿפ ןקלעּב

 ,"םורֿפ ןראוו הדוהי ןוֿפ םיכלמ יד זד לַײװ רעד
 ,טשלח ךעּבענ שדקה רעדע ,11 ,אי ,ילשמ ,מהס

 רעד ףיוא טסימ גרַאּב א יװ ןגיל ןוא יא ליװ

 :ןטלעש טינ םיא ליוװ ךיא , .עקשיֿפ ,סוממ ,ײדרע

 .היֿבט ,עש ,"'א םיא ףיוא לָאז עמרַאזַאק א
 רעדייא -- סרעטסיולק ןעצ 'א ןלָאז רעסעּב,

 ךיֹוא) ןָאט ייװ ריד לָאז לרעגניֿפ טסדנימ ןַײד

 טֿפלעה רעטייװצ רעד רַאֿפ תוָאחסונ ערעדנַא -
 ןַײמ רעדייא -- יק יצ יא יז יּב, ,לװֿפ ,"(ץַאז

 21 +-} לװֿפ ,"'א הלילח לָאז (עא דניק) ןַאמ

 -קעװַא .ןרעװ קנַארק טסנרע רעייז םעצולּפ .2
 ןּבײהנָא ןוא יא .קַאלש ַא ןגירק ,'א .ןלַאֿפ

 ןַײמ ןלַאֿפעגנַײא זיא טכַאנ עקיטנַײה, .ןססֹוג -

 ,סוממ ,ײטעװעטַאררעד םיוק םיא טָאה עמ ,ןַאמ

 טָאה ןעמעטָא רעװש ןסדניק םעד|, .עסקַאט

 רָאנ ,טינ ייז טלעפ רעמ .ןקַארשרעד ןדייּב

 ינַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,"'א הלילח ייז לָאז דניק'ס |

 זיא רע ןעװ ,טניימעג טָאה, .טכיל עקידנעק |

 ךיז טליּפש שיװַײֿפ-ךאלמ רעד זַא ,ןלַאֿפעגנַײא |

 .עקנַאגיצ עלעטיג ,סעלעשעה .י ,"םיא טימ

 רָאפ עלַא; ןרעװ קנַארק ללכּב ךיוא 9
 ,שומ) דייר ,"קנערק א ןיא יא רע טגעלפ םישדח

 ןייק ,ןַײא רימ דניק א טלַאפ סע ןעװ, .(ררוו

 רעטצניֿפ רימ טרעוו'ס יו ,ָא ,ָאטינ זיא רעטקָאד
 ידי ,ןייטשמולּב .י ,"טלעװ עסַײװ ענייש יד ןַאד

 'דוי רעד ןוֿפ עיגַאלָאטנַא| ָאשטנַאר ענרעּבליז

 -עגסיוא ןעמוקַאּב וצ; .ןעניטנעגרַא ןיא 'טיל

 טַײצ רעד ןיא וליֿפַא תוריכׂש עצנַאג יד טלָאצ
 ,לַאֿפעגנַײא הלילח זיא רעטעּברַא ןַא סָאװ
 ,וןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד

 ךעלקנערק א ןעוועג טינ ךיא טלָאװ, ,1931 ןיוו

 -רעקַא .ח ,ײ. . . ןלַאֿפעגנַײא טפָא זיא סָאװ דניק
 ,23 ןוו 1968 ,זמט ,ןַאמ-

 ינייא ,ןגיױּבעגנַײא ןרעװ .ךיז ןענצנַײא ,4

 סָאד ןרילרַאֿפ .ןרעװ טלצנורעג .ךיז ןּפמורש

 ןוֿפ ןלַאפּפָארַא .ןרעװ רעגָאמ .ןעזסיוא עטנוזעג
 -ארּב) 'ךינּפ ולֿפנ המל טשטַײטרַאֿפ שמ .םינּפ

 רד איװ, ."ןלַאפג ןיא ןַײז יז; :(6 ,ד .תיש

 רֿפ טאה םיא איז איו ...טרעהיג טאה גנוי

 -ַאֿפג ןייא ןגיוא ןַײז םיא ןראוו אד ,טהעמש

 ,1771 װעקלָאשז ,ריזנהו ךלמה ןּב ,זּביא ,"ןיל |

 לופ ןעװעג רעמיא זיא סעכלעוו טכיזעג סָאד;

 -עג טקלעװרַאֿפ יװ ןוא ןלַאֿפעגנַײא טצעי זיא

 ,1875 ןילּבול ,. ..תימלוש ,ץינה ,זּביא ,ײךרָאװ
 ,...ןַײא ךיז טּפמורש שטנעמ ןיא המשנ יד;

 טשטיינק ןוא טיוה יד ןַײא טלַאֿפ רעּבירעד

 ערעייז; .שידיסח ,ץרפ ,"טעמרַאּפ ַא יװ ךיז

 ןוֿפ טסַאל רעד רעטנוא ןַײא ןלַאֿפ ןעלסקַא
 ןריט עקידנגַײװש ,יקסנילכישז .ר ,"טכיל

 ןעגנירדנַײרַא .ןלַאֿפרעּביא ,ןלַאֿפנָא .כרַא .ס
 ןלַײװרעטנוא נוא, .ךיז ןסַײרנַײרַא .חוּכ טימ
 ןלפ ןטנװָא =} טנֿבא םא תוער תויח טוג טקיש

 ,8 ,זל ,ֿבויא ,מהס ,"ןַײא זיֹוה ןיא םונייא איז

 ןטשעּב םנַײז ןיא זיא טשריֿפ רזנוא לַײװ . . .4

 ףוה ןַײז ןיא ןלַאֿפ ןַײא רימ ןלעװ איד ,ףאלש
 ,"?ןטיט ןוא ןגאלש רעד םיא ןלעװ רימ ינוא
 .ד"שּת ַאֿפפ ,ינומדקה לשמ רֿפס

 ,דייר ןגָאלשרעּביא ,ךיז ןשימנַײרַא .כרַא 0
 ןיא רטומ ךאנ רעטָאפ םנַײז רָאט דניק ןייק;

 'נוא, .א/צ ,וטל ,"...ןלאֿפ ןַײא דיר יריא

 ןַײז ןופ דיר איד ןיא ןלַאֿפג ןיא טינ זיא רנייא

 .ב/טי ,ראש ,י(רֿבח)

 -ַא .1 .וֿפד +- .קינָאזרעּפטירד -- ןלַאֿפנַײא
 ןעמוק טכירעגמוא .ןעניז ןפיוא ןעמוקפיור

 ....זַא ןלַאֿפעגנַײא זיא רימ .קנאדעג ןֿפױא

 םיא טלַאֿפ סע .ּפָאק ןיא ןַײא טלַאֿפ קנאדעג א

 ןיא םניא ןעװא .ןרעלק וצ ןַײא טינרָאג

 לָאז ,הלפּת איד ןיא טלַאֿפ ןַײא הֿבשחמ ידמערֿפ

 יד ןיא ןוֿפ ןיּב ,ןטלה ליטש גיניו ןייא רע

 יז טלַאֿפ סע, .ד/מ ,חע ,"טאיג קעװַא הֿבשחמ

 ןייק ןעמ ףרַאד טשרָאּב וצ זַא ןַיײא טשינרָאג

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"טשינ רענייצ

 זיא סע .ןינע ןטריצילּפמָאק א ןגעװ זד .2
 עירדנַאסקעלַא ןופ ןדִיי יד ןלַאֿפעגנַײא טינרָאג

 ןיא ןענַײז ייז זַא עילאטיא . . .ןוֿפ רעדָא

 רעמ טציא ןוש טעװ סע; .װ רַאק ,"תולג

 רוטַארעטיל יד ןרילָאזיא וצ 'א טינ םענייק
 יירק ןֹוא קיטירק ,נש ,יןּבעל ןקימורַא םענופ

 | .רעקיט



 .' ןלַאֿפנַײא

 ןַײז ּבָאה ךיא, .וויטיאוטניא ןעמענַאּב ,9 = |

 ףוט םַײּב טשרע ןוא ,ןענַאטשרַאפ טינ הטיש

 רע סָאװ ןלַאֿפעגנַײא רימ זיא דיר ענַײז ןוֿפ

 זיא עכלעװ ,הֿבשחמ עקיזָאד יד, ."ןסיוא זיא

 ןוא ץרַאה ןַײז ןיא ןארג ןּב) יעמש ןלאפעגנַײא |

 ,אינּת ,"טָאג ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא זיא ,חומ ןַײז

 י | | .וער

 ,געװסיוא ןַא ,ןַאלּפ ַא ךיז רַאֿפ ןעזרעד 4
 לָאז , .קיסַאּפ זיא סָאװ ןָאט וצ סעּפע ןפוא ןַא
 ַאֹּב טסזומ וד ןעװ ,ןֿפױלטנַא וצ יא טינ ריד

 ךאנ רימ טזיא ׂשיזיד, .װש ,"ןפיױק ןרַאֿפ ןלָאצ

 ןיּבעל ןַײמ רימ ליטימ גינייא זאד ןילַאֿפיג ןייא

 יָאפ םעד| ןַײז ןיא, .281 ,הג ,"ןיטלַאהרע וצ |

 ןּבעג ןלַאפעגנַײא ןדייּב זיא עקַאט תוכז ןסרעט

 קיטַײרֿפ ,געט ייווצ ,םותי םעד ,םענַײז ןוז םעד -

 זיאס רעדייא ךָאנ, .המלש ,סוממ ,"תּבש ןוא

 םעד ןדער לָאז רע . . .ןכדש םעד ןלַאפעגנַײא

 ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,ײ. ...ךודיש ןקיזָאד

 ,האצמה ,לציּפש א וצ ךיז ןטכַארטרעד ךיג .9

 רעד ףיוא ןעניפעג .עא גנורילומרָאֿפ ,לטרָאֿפ

 ,אישק א רעדָא ץוריּת ַא ,רעפטנע ןַא לעטש

 טלַאפ ןענרעל םַײּב .עא לטרָאֿפ ַא ןַײא טלַאֿפס

 ןַײד טינ טלעֿפעג רימ , .אישק עּברַאה ַא ןַײאי
 א ,ץוריּת .רעדנא ןַא ןַײא טלַאֿפ רימ ,ץוריּת

 ןטכירעגמוא =} טעטרַאװרענוא; ."רערעסעּב

 יײרּב ןבואר ,"ץוריּת א ףיוא רימ רע טרעפטנע

 זיא קילג םוצ, .ע"רּת עשרַאװ ,ןטפירש ,ןינ

 רעייז רעכלעװ לטרָאֿפ א ןלַאפעגנַײא ןָאזניּבָאר

 עשרַאװ ,עזוארק ןָאזניּבָאר ,"זיא ןטָארעג טוג

 לּפעק ןטלעז א ןלַאֿפעגנַײא זיא ןםיאן/ ,4

 םַײּב ,גרעּב ,"קינָארכ תורוש קיצפוֿפ ענַײז רַאֿפ
 יַאּב לָאז רע ,ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא, .וו רעּפעינד

 םיא לָאז עמ ,ןעגנוי עטנוזעג עכעלטע ןלָאצ

 יעּב .ּב ,"ןַײז דּבכמ טוג טַײז א ןָא ןאנוש ןַײז)

 עשרַאװ ,לעגעיּפש רעשידוי רעד ,ּבז ,ןַאמרעק

5, | 

 ןטימ טפָא .סעּפע ףיוא ןטכיר (טינ) ךיז .0
 "נייועג) ףױרַא טמוק טכַאדרַאֿפ א ,דשח ַא :ּב

 טינרָאג טָאה סע (ץַאז ןויטַאגענ א ןיא ךעל

 ןַײא טינרָאג טלַאפ םיא, ....זַא 'א טנַאקעג

 יכדרמ ברה ,יזיא טכַאמעג רשּכ ןַײװ .רעד ּביוא

 ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רפס ,ץיװרוה

 ןיא לָאז עמ ןלַאֿפעגנַײא טינ .. . םענייק זיא;

 רּבקמ םיא ןלעװ ןרופיּכ-םוי ֿברעו גָאט אזַא

 תואלֿפנ רפס ,זּביא גרעּבנירג ןימינּב ברה ,יןַײז

 -רָאג זיא לָאמטסנעד, ,1927 לָאערטנַאמ ,רהזה |
 זַא ןטכַארטוצרעּביא ןליפַא ןלַאֿפעגנַײא טשינ

 טלָאמעג ןעק טלעװ רעד ןוֿפ גנוריפ רעד ןיא

 .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"רעלעֿפ ןַײז

 ךַאנ, .ןרעװ רעכַאװש ,ךיז ןליטשנַײא ,4 |
 ,"קילגמוא ַײס קילג ַײס ןַײא ןלַאפ רָאי ןּביז

 יד זיא טנװָא ןוֿפ ןלַאֿפוצ ןטימ טשרע, .װש

 יֵנַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,ײןלַאֿפעגנַײא לסיּב ַא הלהּב

 .טכיל עקידנעק

 ,זירּפַאק ַא ,שינעלעװ א טימ ןעמוקסיורַא .8

 ,לכׂש םוש ןָא סעּפע יא .רעגַאּב א ,עיזַאטנַאֿפ א

 ןָאט וצ ןַײא ריד טלַאֿפ יו, .ןטכַארטרעּביא ןָא

 סָאװ גנידצלַא טדער רע; ."?תעגושמ אזא !

 ריא טעװ סָאװ !ענעגושמ א, ."ןַײא םיא טלַאֿפ

 ןַײא טלַאֿפ בלּכ םעד זַאק ."!יא ּפָאק ןיא ךָאנ

 ידַא -- קידװעלַאֿפנַײא

 .ידַא -- שיקלָאֿפניײא
 -- טייק- .דנַאל יא ןַא .קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רָאנ |

 .ידַא -- ךַײרלַאֿפנַײא
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 רעּבָא טעװ ןעמעװ, .ווש ,"רע טליּב -- ןליּב ןצ

 ןעּפלַאמ רעד) ריד לָאז רע ,רָאי ץנַאג א יא ?

 .םםילשמ ,טע ,"?רָאה א ףיוא .ןכַאמכָאנ ןלעװ

 ַא 'א לָאמַא טשרע ןלעװ סָאװ . . . סעדָאמ,

 קירוצ ,סוממ ,"רעכַאמ-עדָאמ א ,רעדַײנש

 םעצולּפ ריד זיא סָאװ ...היֿבט ,עפ, .םײהַא

 סָאד, .היֿבט ,עש ,"?םינלזג ןלַאפעגנַײא טנַײה
 עמ ןוא 'טלעװ א רקפה' זיא'ס זַא טינ טסייה

 יװ קרעװטסנוק ַא ןעלטשּפ ןוא ןשטַײט ןָאק
 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,ײןַײא טלַאֿפ םענייא .|

 ַא ,תעגושמ ַא = (ּפָאק ןיא) ונלוק-עמש ַא יא*
 טלַאֿפ רעטעװ טכעלש אזא ַײּב; .קנַאדעג רעדליוו
 ףיוא ןײגוצסױרַא ּפָאק ןיא יק"ש ַא ןַײא םיא

 .6--3 ,שו ּפשִיי ןעזָאר .י רעּב ,"ריצַאּפש ַא !

 יק"ש רעַײנ א :ךיוא

 עקילָאמַא ןא ןַײא טלַאֿפ סע .ןענָאמרעד ךיז .9
 טָאה עמ סָאװ ךוּב א ןיא לעטש ַא ,שינעגעגַאּב |

 ןעזעג טָאה עמ סָאװ דליּב א ,ןעװ טעה טנעיילעג

 קוסּפ רעד ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא םעצולּפע .עא
 | .דיי-םיליהּת ,שַא ,ײ, . . םיליהּת ןוֿפ

 טלַאֿפ סע, .ןגיוא יד ןיא ךיז ןֿפרַאװ .10 -
 ןוֿפ דליּב ןייק טינ ןיא סָאד ןַא ןַײא ךַײלג

 ,קָאליײש| עסעיּפ עזיד ריא טזעל, ."רעלטסניק ַא
 ןוֿפ טײקטכַאמעג יד ןַײא דלַאּב ךַײא טלַאפ

 ,י"ג ןעּבעל עַײנ סָאד ,"עגירטניא רעצנַאג רעד |

 ,1911 'טפעס

 ,ןרינָאיצקנוֿפ ןרעהֿפױא (43 ,װֿפד +-) .1
 ,קערש ןוֿפ) טרעװילגרַאֿפ ןרעװ ,ןּבַײלּב ןייטש

 ןַײא טלַאֿפ סע .(גנוּבעלרעּביא רערעװש ַא ןופ
 ,ןטול ּב יד ,טולּב סָאד ,ץ ר א ה סָאד

 -ַאמ רעד ,םימד יד ,ןטילּבעג יד
 יד ןַײא םיא טלַאֿפ יװ ןא;פ .ךלימ סעמ

 םיא טנעייל ןוא טמוק הֿבוג רענעי זַא טולּב
 ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי יר ,"ךוּב-עטנָאק םעד רָאֿפ
 ,ריא ףיוא קידנעוט קוק א? .ן"רּת ענליוו ,המכח

 עש'הריבג' ,רַא ,י'םימד יד' ןַײא םיא טלַאֿפ

 ,קערש רַאפ ןַײא ץרַאה סָאד םיא טלַאֿפ , .'הצמ

 .דיי-םיליהּת ,שֵא ,"םיא ןסיגַאּב ןטסגנַא ןוא
 ,ץרפ ,"ןלַאפעגנַײא לָאמַאטימ ץלַא רימ זיא;ע -

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 .שינע- .לוטיּב טימ טפָא -- ץכע-

 -ןײא טָאה סָאװ

 ,גנערטש זיולּב טינ זיא ןרעטומ ידו יז, .ןלַאֿפ

 ,1928 עװקסַאמ ,ּבז ,ןעיורפ ,ייא ךיוא רָאנ

 -נײא ןַא טָאה סָאװ .ידא --- שירעלַאֿפנַײא
 רעד ןיא זיא סָאװ .האצמה א ,(63 +) לַאפ

 ,האצמה ַא (רַאפ שיטסירעטקארַאכ) ןוֿפ עבט

 ,גולק ןַײז ןֿפרַאד . . . רענעמ ידע .סרעפטנע עיא

 ,3 עוו 1961 ,רַאֿפ ,ץיװָאלַאז .נ ,ײקיניזֿפרַאש ,יא

 עֿפרַאש, .לַאינעג שממ זיא יא ןַײז -- טייק-

 .14 / 1957 ,זמט ,ןירעפלַאה ןָאעל ,י'א

 (טיײטשַאּב) זיא סָאװ

 ."דנַאל א רַאפ הכרּב-לזמ א זיא יא;

 לגוסמ זיא) טָאה סָאװ

 ץ'א ןַא .תוָאצמה ,ןלַאפנַײא ךס א (ןּבָאה וצ

 .טפעשעג ַא ןוֿפ רעריפנָא רעיא ןַא .םַארגָארּפ

 .ּבװ קרַאמ ,טייק-

 ןטסַאֿפנַײא - ;

 ,טצלַאֿפעג-- ,ןַײא ץלַאֿפ .ורט -- ןצלַאֿפנַײא
 ,רושָארּב יד יא .ךיּפַאּפ יא ,ןשטיינקנלא

 -ץגי-- ,ןַײא עוװעש- .וורט -- ןעװעשלַאֿפנַײא

 ,םנוד

 -נַײרַא .ןעװעשטלַאֿפ - :99 .טעװעשלַאֿפ |
  ,שלַאֿפ ןיא סָאװ סעּפע ןריפנַײרַא ,ןעגנערּב

 סָאװ טקנוּפ א ךַאמּפָא ןַא ןיא יא .שירערַאנּפָא
 ,טסואוועג טינ םעד ןוֿפ טָאה דצ ןייא

 ןעגנַאֿפעג- ,ןַײא גנַאֿפ -- ןעננַאֿפנַײא
 טָאה רע; .(ךיז) ןּבײהנָא .מור ,מט9פ -- װטוא |

 .לװֿפ ,ײןליּפש וצ ןסיורג םעד ןעגנַאֿפעגנַײא |

 וצ סַאהנדוי ןעגנַאֿפעגנַײא םורעדיװ טָאה סע; !

 ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"ןשרעה !

 .ץענ ןיא (יוװ) ןּפַאכנַײרַא --- וורט ,1893 סָאי -

 טרעטנומ ןוא טֿפור סע .שיֿפ ןסיורג םעד יא

 לסיּב סָאד ןוא דיירפ לסיּב סָאד ןעגנַאפוצנַײא

 ,לקיּב .ש ,"ןרעװ טכיירגרעד ןעק סָאװ ,קילג

 ,| רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש

 ,טדנַאֿפעג-- ,ןַײא דנַאפ .ורט -- ןדנַאֿפנַײא

 ַײּב (דנַאֿפ ַא יװ) ןוּכשמ א ,ךַאז א ןגירקנַײרַא

 ךרוד סעּפע ןיא טלַאפ סָאװ רעד ואוו ,ליּפש ַא

 ,לביט ַא יא עלַא ןלעװ רע;רֿפ, .דנַאפ ַא טיגי

 ןדנַאֿפסױא ןעמ טעװ ךָאנרעד ,סעּפע ,לטיה ַא
(4, 313), | 

 ,טדנַאֿפעג- ,ןַײא דנַאֿפ .ורט --- ןדנַאֿפנײא
 ,ןעמעננַײרַא .ּבװ ַאקסיּב ,ןרידנָאֿפ-- 9

 -סיוא טינ יז ,השורי א יא .דנַאֿפ ןיא ןסילשנַײא -

 ,ןתוכרטצה עקיטציא יד ףיוא ןּבעג

 ,ןַײא ריז  .ורט 8 וטוא-- ןריזַאטנַאֿפנַײא
 רע ןצעמע ףיוא ןקריו .טריזַאטנַאפ(עג) יר-

 סניוזַא ןדערנַײא .עיזַאטנַאֿפ א סעּפע ןּביילג לָאז

 ןיא יא טינ ףרַאד עמ, .ךעלגימ טינ זיא סָאװ |
 ליװ ןףסויוע ."םיֿפשכמ ןוא ףושיּכ רעדניק יד

 יַײז ןשרעהַאּב זומ רע סָאד . . .'א רעטָאֿפ םעד |

 ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,"רעדירב ענ

 -נַײא -- ך יז טימ 1900 סילָאּפאענימ ,ץראל

 טימ םּכסהֹּב טינ זיא סָאװ סניוזַא ךיז ןדער

 .ןיא עילָאקנַאמ ַא ךיז יא .ןַארַאֿפ זיא סָאװ םעד |
 ,הנ|- .ּפָאק

 טַאטלוזער ןוא טקַא .1 .ן ,רעד -- ֿפַאֿפנַײא
 "א רענייש א ,רענעטָארעג א .ןסַאֿפנַײא ןוֿפ
 א טימ לרעגניֿפ ַא .םערעג ,למער ,םַאר .2
 -ץגּפָא ךיז טָאה סָאװ השוריג .'א םענעניטַאלּפ

 -ידִיי רעד ןוֿפ יא ןיא טימעג ןשידַיי ןיא טגייל

 -טנורג ,ןיקוויר .ּב ,"םערָאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעש

 ....ןצנעדנעט

 רעדָא סעצָארּפ 1 .ןעד ,יד --- גנוטַאֿפנײא
 (ל)דליּב ןרַאֿפ יא .ןסַאֿפנַײא ןוֿפ טַאטלוזער
 םעד (רַאֿפ) ןוֿפ יא יד .23 ,סַאֿפנַײא ווזד ,2|

 ןופ ןעיא ןיא טמַארעגנַײא, .לדנייטש ןרעַײט

 ןדופא ןוֿפ רענײטשלקינַא יד) ייז וטסלָאז דלָאג

 ,11 ,חכ ,תומש ,יּת ,ײןכַאמ

 ,טסַאֿפעג- ,ןַײא טסַאֿפ .ורט -- ןטסַאֿפנַײא
 "נַײרא ןקיטסעפנַײא .:6786: 108-281 .כרַא

 װזד ,גנודניב א (טימ ןעמענמורַא) ןיא ןעמענ

 לָאװ ןיינע ןעד ךיוא ןמ לָאז םורד, .ןסאפנַײא

 ,ו"פש ןילּבול ,מהס ,"ןקנעדיג 'נוא ןטספ ןַײא

 לואװ ׂשוזיד טׂשומ ריא, .םיבות|כ וצ המדקה



 ךיז ןטמסַאֿפנַײא

 ךיא טימַאד ,ןיטסַאֿפ ןַײא ךַײא 'נוא ןהיטש רפ

 תכאלמ ,ץילדייא .ז .מ ,"ןרזח וצ . . . ךיורּב טכינ

 .ה"לקּת גָארּפ ,תבשחמ

 ,ןַײא ךיז טסַאֿפ .װטוא -- ךיז ןטסַאֿפנַײא
 ,ןטסַאפ םוצ ןעניואוועגוצ ךיז .טסַאֿפעג- ךיז

 ןדעי טסַאפעג רָאי קיצרעֿפ טָאה עדייז ןַײמ,

 -ַײא ךיז רע טָאה .קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ

 רעּבָא .טראעג טינ םיא טָאה סע ןוא טסַאֿפעג

 ."'א ךיז טנעקעג טינ ןּבָאה ָאטעג ןיא רימ

 ,טסַאֿפעג-- ,ןַײא סַאֿפ .װחרט -- ןֿפַאֿפנײא
 -גנירמורַא ןַא ןיא ,םַאר ַא ןיא ןלעטשנַײרַא 1
 'א .ןעלמערנַײא ,ןעמערנַײא ,ןעמַארנַײא .גנול

 ענַײז ףראד עמ, .טנַאילירּב םעד 'א ,דליּב ַא

 ןדלַאה ןפיוא ןגָארט ןוא דלָאג ןיא יא רעטרעוו

 רימ טסָאה וד,; .לװפ ,"לּביוא ןַא יװ (ץראה)

 ריד טָאה ןטַײל רַאפ / ,ןּבעגעג טינ דליּב ןַײד

 ןַײמ ,תחנ ןַײמ ,ךיא ּבָאה ךָאד / ;טסַאּפעג טינ

 ,"טסַאֿפעגנַײא ץרַאה ןַײמ ןיא דליּב ןַײד / ,ןּבעל

 טּבערטש . . . ןַאמָאר . . . רעד, .ידליּב ןַײד' ,רַא

 ַא ןופ דליּב עטסקינייװעניא סָאד ןסַאֿפוצנַײא

 -ַאיצָאס רעד ןופ םַאר רעד ןיא לרוג סנשטנעמ

 ַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,1ש ,"הֿביבס רצל

 טכיל םעַײנ ןוא טייקיולּב רעַײנ טימ,, .ו! ןטסינ

 ךיד ךיא לעװ 'א ןוא ,ןליהנַײא ךיז ךיא לעװ

 ,זּביא שיי ,"רעֿפס-סנּבעל ןַײמ ןיא ןוז ַא יװ

 ,'רעַײֿפ ןוֿפ הליגמי ,קילַאיּב .נ .ת

 -נַײא .ךיז ןיא ,קנַאדעג ןיא ןעמעננַײרַא .2
 ןיקנעדיג טׂשלָאז אוד רדורּב ינַײד, .ןרעדילג

 ןַײא ריד וטׂשלָאז גנומרישיּב ריא 'נוא דירפ וצ

 לאומש ,מהס ,"ץרעה ןַײד ןיא ןימענ 'נוא ןיסַאֿפ

 לָאז יז םורַא יװ ןטכַארט לָאז יז , .18 ,זי ,א
 גנוטֿפעהַאּב םעד ןגעו ןוֿפ ןפלעה ןענַאק םיא

 ,319 ,ב ,הח ,"ייז ןיא טסאפעגנייא זיא סָאװ

 ,"ןסַאֿפ וצ ןַײא ןקנַאדג הנַײז ןיא טינ ךַאז יד,
 ,ב/ט ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןבא

 רעטציא טסיּב ,שזרעמואקק -- ךיז טימ

 -צולּפ ךיז טָאה םאר ןיא :ןרָאװעג רענעש ךָאנ

 יזַאק ןיא ,געס ,"טסַאפעגנַײא דליּב ַא גניל

 ,ןיי) רע .שינע/ .ץכע- .ישזרעמ

 .(עקי
 ,טעקצָאֿפעג -- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקצַאֿפנײא

 טעקצָאֿפעגנַײא טסָאה,; .ןצוּפנַײא ,1 .ָאיעּפ
 "ןשַאװּוצמורַא יז ןסעגרַאפ רעּבַא ,רעטכָאט יד

 ןיא יא .ןסַײמשנַײרַא ,ןעקצָאֿפנַײרַא ווזז .2
 עטלַא ןַא יװ 'א ךיז -- ךיז טימ ,ןטניה

 .שינע- .עּבַארקש

 .טסוקָאֿפעג--- ,ןַײא סוק- .וורט -- ןֿפוקַאֿפנַײא
 יָאֹֿפ םַײּב) סוקָאֿפ ןיא ןלעטשנַײא ,ןעמעננַײרַא

 "נא ןוא ּפָאקסָארקימ ַא ןצינ םַײּב ,ןריֿפַארגָאט

 .טולּב ןּפָארט םעד 'א .(ןטַארַאּפָאעז ערעד

 (לטנעה) לּפענק סָאד קירד א טוט עמ רעדייא

 .'א קיטכיר ןעמ ףראד

 יד ןוֿפ שטייטפיוא םעד -- "רַאֿפנַײא

 ןרַאֿפ ןַײא ּברעװנַאק ןטימ ןּברעװ

 ...רַאֿפ +- -רַאֿפ סקיֿפערּפ ןלַאּברעוװ

 ,ןרָאֿפנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ן" ,רעד -- רַאֿפנַײא
 ידא .(+-) זױהרַאֿפנַײא וזד .2 .יא רעגנירג ַא
 םוצ ליח-תשא יד ןעוועג זיא םולשה-הילצ עמַאמ

 .ליכיטנירעטש סָאד ,אי ,"'א םוצ ןוא קנעש
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 יװ ןרעה ןעמָארק יד ןיא ,ןיא יד ןיא קעװַא;

 איד ,ןַאמטיירּב החמׂש ,ײ. . . םיחקמ יד טלַאה סע

 ,1882 עשרַאװ ,בר רענַאדנָאל ַא ןופ עטכישעג

 ןייק טינ ןוא הינסכַא ןייק טינ זיא יא ןַא;

 רעדָא םינימ ייוװצ יד ןשיװצ סעּפע רָאנ ,לעטָאה

 || דירַאי םענופ ,עש ,"םענייאניא םינימ עדייּב

 ךעלגנעהרָאֿפ ענעזָאלעגּפָארַא יד רעּביאנגעק;

 ,"םיׂשעמ ּפָא ךיז ןעוט יא ןוֿפ טנעוו עניד יד ןוא
 ,'רוש ףסוי ,גרעּב

 ןיא רָאֿפנַײרַא םַײּב ךַאװ רעד רַאֿפ טרָא .9

 יָאר ַא ןּבעל עקדוּב ,לדַײּב .לטעטש ,טָאטש ַא
 .ּבװ ןיזיירד .עא םױּבגַאלש ,עקטַאג

 ןייא ןוֿפ זיא סָאװ .1 .ידא -- קיברַאֿפניײא
 -ָאמ 2 .סעיצַארטסוליא עיא .טנעוו עיא .רילָאק
 ןיא ןּבעל סָאד , .יוניש ןָא זיא סָאװ .ןָאטָאנ

 ךעלנע ױזַא זיא גָאט ןייא ,'א ױזַא ןענורעג

 יד ,1910 י"נ ,הרֿפש ,ןירָאג .ּב ,ײןטייוװצ ןֿפױא

 טימ יטגָאז' יז ,קיטכירפיוא רעייז זיא ןירעגָאז

 זיא טייקיטכירפיוא אזַא .. . רעּבָא ,. . . ץרַאה

 שידוי ןוא רעטַאעט ,קומ ,"'א ןוא קינָאטניײא

 עג טליֿפעגסױא ןענעז געט ענעיק .רעטַאעט

 ײז ןענעז 'א ןוא קינָאטנײיא טשינ ןוא ,ןעוו

 ,ױדיו רעזנוא ,אױולּב םייח השמ ֿברה ,"ןזעװעג

 ןוֿפ יא רעד טימ, -- טםייקי- .1934 ןילּבול
 וצ טַײצ ןוֿפ ,מי ,"טֿפַאשדנַאל רעשיװטיל ַא
 ,1927 ענװָאק ,טַײצ

 טּברַאֿפעגי-- ,ןַײא ּברַאֿפ .ורט -- ןּברַאֿפנַײא
 רעדָא לסיּב א ןרימשנַײא .1 .(ןּברָאֿפעגײײ)

 ןצעזֿפױרַא ךיז .ּברַאֿפ טימ קידנליװ-טינ (יוו)

 ןֿפױא ןָאטנָא; ,דיילק סָאד 'א ןוא סעדגַאי ףיוא

 טסָאה וד ךַײלג ,'א םיא ןוא רעכנעפ א ּפָאק

 ,גָאט ןייא דנוא דנעזױט ,"דנירג ןּבָארג םעד

 לָאז'ס ,ּברַאֿפ ןגײלֿפױרַא .2 .1839 עשרַאװ
 םינּפ סָאד יא .ןּפיל יד יא .טַײצ עצרוק ַא ןטלַאה

 .גיֿפ ,8 .גנולעטשרָאֿפ א רַאפ עקנימש טימ
 ַא ,הׂשעמ ַא 'א .םיטרּפ ןטכַארטוצ .ןַײז םזגמ

 טימ .רעטנַאסערעטניא ןכַאמ יז ןוא גנוריסַאּפ

 ןעק לָאװ יד סָאװ ןֿפָאטשּברַאֿפ יד, -- ךיז
 טכַאק עמ ןדַײס ,'א טינ שרעדנַא ייז ןיא ךיז

 -רַאֿפירעדיײילק ,אריפש .ש ,"ּברַאֿפ ןיא לָאװ יד

 .שינע- .ץכע- .גנו- 1900 עשרַאװ ,ײרעב

 ,רעי

 -רַאֿפ -- ,ןַײא טעּברַאֿפ .ורט --ןטעּברַאֿפנַײא
 ,רעכעלגנירדוצ רָאנ ,ןטעּברַאפ וזז .ןטעּב

 איז ןיטעּברֿפ ןַײא טעה ןמ, .רעכעלֿפעה רעדָא

 י"כ ,"ןיזאל ןמוק ןיא וצ טּפשמ ׂשד ןילאז

 וו שֿפ 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ

 -רָאֿפעג- ,ןַײא רע- .חרט -- ןרעדרױָאֿפנַײא
 ,6- ןרעדָאֿפנַײא חזז .רנ .משטד .טרעד

 ת"ישה ואו טרעװ ןעמוק טַײצ יד ןעוו . . .,

 יכיל לליה 'ר ,"הרוּת לש הנוּבלע יד טרעװ יא

 ,ה"ּפרּת רַאמטַאס ,וו תוׂשעל תע ,ןייטשנעט

 רַאֿפ זה .רעזַײה- ,סָאד -- זױהרָאֿפנַײא
 ךעלנייוװעג ,טַײצ עצרוק א ןַײז וצ עקיטרָאיטינ
 (ערענרעדָאמ) .ןסע םוצ טגירק עמ ואו ךיוא

 -כַא רעדַא רעזַײה'א יד; .רָאֿפנַײא +- .אינסכַא

 יילרעייווצ ןיא זדנוא ַײּב ןַײא ךיז ןלייט תוינס

 עשידִיי יד ןטרעהעג עסַאלק רענייא וצ .ןסַאלק

 ןיהַא ןרעקרַאֿפ סָאװ רעזַײה'א יד ה"ד ,תוינסכַא

 קימרָאֿפנײא

 ,לעקניֿפ עזיור ,דמא ,*; . . םיחרוא עשידִיי רָאנ

 -ירּפ רענייא ןְןופָו . . .ןרעמונ; .1874 ענליוו

 איד תידוהי ,זמא ,"'א רעדָא אינסכַא עסעצ

 טעשטַאנזַאנ טָאה עמ ןוא , ,1875 ענליוו ,עטייווצ

 ןגעװו רעציפָא ןַא ןוֿפ ריטרַאװק ַא ןטלעטשַאּבו

 -ץייזע ,33 אפ ,1864 ,מק ,י'א ןַא ןיא ןדִיי ַא ַײּב

 ,עש ,"'א ןַא טציא ןזיא הסנרּפ סנרעטלע ער

 טגנַאלאּב 'א ןַא רָאנ ואװא . דירַאי םענוֿפ

 יקילגמוא ןוא עכילקילג ,9ס ,"ןדִיי א וצ סָאד

 .עכיל

 טיהרַאֿפ -- ,ןַײא טיה- .וורט -- ןסיהרַאֿפנַײא
 "רעד טינ .ןטיהראפ ןצנַאגניא ,(ןטיהרַאֿפ --)

 לסיּב ןיילק סָאד זיא ךָאדע .סעּפע וצ ןזָאל

 ןעגנוגנידַאּב עניוזַא ןיא זיא סָאװ ,ןטייקרעּביוז}

 טינ םיא ןופ ,ןטיהרַאפוצנַײא ךעלגעמ ךָאנ

 'שַאמ החפשמ ,סנ ,"ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא

 .| רעב

 סע רעװ .ס: ,יד -- ןירעטלעהרַאֿפנַײא
 טפעשעג א ,עא ךיקרָאג ַא ,רָאֿפנַײא ןַא טלַאה

 טייקיטַײדײװצ רעד ןוֿפ, .ןסע םוצ טיג סָאװ

 'א ענייא שיאערּבעה ןיא הנוז טרָאװ םעד ןופ

 ןקרעמ גונעג ןיוש ןעמ ןעק ענעסַאלעגסיוא ןוא

 ןיא טכַארַאֿפ רַאװ טֿפעשעג רעזיד טַײװ יװ
 ץנליװ ,לעקניֿפ עזיור ,דמא ,"ךיוא ןטַײצ ענעי
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 -רַאֿפעג -- ,ןַײא קיט- .וורט -- ןקיטרַאֿפנַײא
 .ףוס ןזיּב טינ רעּבָא ,ןכַאמ קיטרַאֿפ .טקיט

 'א .דנוק ןרַאֿפ ןקיטרַאפסױא טינ ,'א זיױלּב

 .ךיז טימ .טעּברַא ערעוװש יד

 -עג-- ,ןַײא טכרָאֿפ .חרט -- ןטכרָאֿפנַײא
 תויׂשעמ טימ דניק א יא .ןקערשנַײא .,טכרַָאֿפ

 .ךיז טימ ךיוא .םיפשכמ ןגעוו

 -רַאֿפ -- ,ןַײא גנַאל- .וורט -- ןעגנַאלרַאֿפנַײא

 ןעגנַאלרַאֿפ .ןענָאמנַײא ,ןרעדָאֿפנַײא .טגנַאל

 יד רַאפ תוֿבוח יד יא .ןעגנערּבנַײרַא לָאז עמ

 רעכיּב יד יא .(ענוװָאק) ןעגנוסירגַאּב-הנשה:שָארי

 .קעטַאילּביּב ןוֿפ

 .רנ .משטד ןע ,יד -- גנוּבײלרַאֿפנַײא
 יז ןעמייה ןעכעלטסירק} יד, .גנורעדילגנַײא

 ןּבָאה ןדִיי יד ןוא ,ןסָאלשרַאפ ןּבילּבעג .. .ןענ

 ,רָאֿפ ,אד ,"יא עטולָאסּבַא ןא אקווד טלָאװעג

 ,30 טווו 9

 .קידמערָאֿפ - :99 .ידַא -- קימרָאֿפניײא
 ןיא זיא סָאװ .םערָאֿפ ןייא רָאנ טָאה סָאװ .1
 ןקיבלעז םעד ןוֿפ ערעדנַא וצ ךַײלג ןעזסיוא

 "א ןָאטעגנָא ןַײז .עּפורג רעקיּבלעז רעד ,ןימ

 גנוגעווַאּב ע'א יד , ,ןטקודָארּפ עװָאנישַאמ עיא

 ןיא טכַאמ ךַאז יד ןעװ ,גנוגעװַאּב ַא ןעמ טֿפור

 עּבלעז יד ןוא ענייא טַײצ ןופ טנעמַאמ ןדעי

 ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק .ּבא ירד ,"עקערטש

 שיורעג יא .23 ,קיּברַאֿפנײא ווזד .ןָאטָאנָאמ .2
 .טייקכעלגעטגָאט ןוֿפ ןשינרעטַאמ עיא ,םי ןוֿפ

 ,ץיוועל .ל ,"'א טסילֿפעג ךיז טָאה ןּבעל רעייז,

 ,1888 ענליװ ,רעטכָאט סרעדַײנש םעד לאֿפר

 םייחהיץע רעד טילּב םייוניש ןָא ,'א ואוו . . .,

 -- טייקי- .לה ,יגנוטסולג ןָא ןוא קיּבייא

 .ל ,"םיור ןוא טַײצ ןוֿפ טײקימרַָאֿפנײא יד,
 ןוֿפ לאעדיא; .30 וש 1948 ,שַאֿפ ,ןיקטַאּפיל

 ,27 ,אאוט לּבוי ,ײטייקידמערָאפניײא רעװָאנישַאמ



 ןרימרָאֿפנַײײא

 רַאֿפ(עג)-- .ןַײא רימ- .ורט -- ןרימרָאֿפנַײא
 .םערָאֿפ רעסיװעג ַא ןיא ןלעטשנַײא .טרימ
 רעַײנ רעד ןופ ָארויּב סָאד יא .טעּברַא ןַא יא
 ..גםנ/ .ךיז טימ ךיוא -.טֿפַאשלעזעג

 בָא ה ןגעוֶו ןיּב ,ןַײא רָאֿפ -- ןרָאֿפנַײא
 -= וזוקַא 8 װטוא ,{265 ,ןֿפיולסױא +-
 ןוֿפ לייט (ןקיטנָאק) א (ךיג) ןרָאֿפכרוד 1
 ,לסיּב ַא רָאנ יא .געװ ןּבלַאה א יא .געװ ןצנַאג

 -רַאֿפ שמ .ןרָאֿפכרוד ךס א ,ךיג = טלעװ ַא !א* |

 רע .ינוא, ;(6 ,בי ,תישארּב) 'רוֿבעיװ טשטַײט

 ןייא ןיא, .ז"ןעגנַאגעגכרוד, :יּתו "טרָאפ ןייא

 ַא סעּפע ןרָאֿפעגנַײא ןטשעּב רעד) זיא טכַאנ
 הלגמ' וצ המדקה עשידִיי יײּכ ,"לַײמ אמזוג
 -נייא ןיוש זיא ןעמ, .ן567 ,אוו לּבִיו 'ןירימט
 ,ינרטּפש .ךורּב ,"טסרעװ ַײרד עקרַאטש ןרָאפעג

 ןיִּב/ .1880 עשרַָאװ ,גנולייצרעד תולגעילעּבי
 ,סומִמ ,"'א ךעלטַײװ ץנַאג רימ ןענעק טכַאנ
 ,ךעלרעּפמַײשַאּב ןעזעגסױרַא טָאה רע, .עקשיֿפ
 טינ טַײװ רע טעװ .. . ךיז ןּפעלש אזַא טימ זַא

 ןענעז רימ זַאש .| בוט'םוי דוֿבּכל ,עש ,"יא

 יד ןיוש טָאה ,טרָא ןֿפױא ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג

 ,עש ,"למיה קיטש ַא ןרָאפעגנַײא טַאהעג ןוז

 | ,וװ עכעליײרֿפ ןוא עמערָאו
 טינ (םירקש) סנגיל ענַײז טימ טעװ רעע

 רעּביא ןלַאפכרוד טעװ רע = לװֿפ ,יייא טַײװ
 טַײװ טינ אמּתסמ טעװ רערָאֿפ אזַא, .סנגיל יד

 ןעק גָאט ןוֿפ םערָאװ ,םירקש ענַײז טימ יא
 . 9 או ,1890 ,לָאֿפוי ,"טכַאנ ןֿכַאמ טינ ןעמ

 םוצ טַײצ רעד וצ ןעמוקנָא .קידנרָאֿפ .2
 'א .ליצ םעד ןכיירגרעד ללכּב .טרָא ןטמיטשַאּב

 יד וצ טלַאֿפ סע רעדייא עמשטערק רעד זיּב
 ,טינ גָאי ,תוניתמ טימ ןוא הגרדהּב יג, .טכַאנ
 יוןטס, .42 אי ,1866 ,מק ,י"א רעכיג וטסעוו
 'א ןלעװ ייז זַא ,ךיז ףיוא ןלעטש סָאװ .ןטנעד
 ,45 האי ,1864 ,מק ,*. ..רָאסעֿפָארּפ םעד ןָא
 -- לװֿפ ,יא ךָאנ טסעוו ,טַײװ ךָאנ זיא תּבש זיּב,
 ןכיירגרעד טסעװ ,טַײצ טסָאה ,טינ ךיז גָאי
 לַײא ,. . .ליֿפ וצ טשינ ךיז פוטש, ,ליצ ןַײד

 26 או 1957 ,גָאט ,"א טסעװ ,טשינ ךיז }
 טימ ןָאטעיַאֿפ א טימ 'א ןרָאֿפנַײרַא ווזד .9
 | -,ץיּפשַאנ דרעֿפ ריֿפ |

 ןויטַאדו ןצעמע 'א .ּפַאלק ַא ןעגנַאלרעד 4

 | ,ןַײרַא קַאּב ןיא ,ןייצ יד ןיא
 יװ רעטֿפָא ןדער מטפ ןיא ּבָא ה| װרט

 ,ןריֿפ ,ןַאּפש ןיא ןייג ןענרעלסיוא ,1 -- {ןיּב
 טינ ךיז לָאז רע ,דרעֿפ ַא יא .ןגָאװ ַא ןּפעלש

 ,געװ ןטיִמ ןיא ןייטש ןּבַײלּב טינ ןוא ןעקירּב

 .ןסקָא רָאּפ ַא יא .רעגָא ןַא ןרָאֿפוצנַײא רעש
 ןוא לטיִמ-רָאֿפ םעַײנ א טימ ןרָאֿפ ןּבײהנָא ,2
 םעַײנ םעד 'א .רערָאפ ןרַאֿפ רעמעװקַאּב ןכַאמ

 ףרַאד ןטילש ַא וליֿפַא; .עא רעװָאר ,ָאטױא

 ,"ןענרעלנַײא ןעמ ףרַאד רענעק ַא ןוא יא ןעמ
 ןגַײלנַײא ןוא געװ .ַא רעּביא ןרָאֿפ .0 .װש
 וצ ףיוא רעמעװקַאּב ןכַאמ ,עילָאק עטוג ַא

 םעד יא .ײסָאש םעַײנ ַא יא .געװ ַא טימ ןרָאֿפ
 --ךןיז טימ .סעדורג טימ לוֿפ זיא סָאװ געוו
 | .רעװָאר ןֿפױא ךיז 'א

 רעד .שינע- .ץכע- .גנוז

 : ,קימרָאֿפנײא +- .ידַא -- קידמערָאֿפנײא
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 .לואוו .ןצרָאֿפעג- ,ןַײא ץרַאֿפ -- ןצרַאֿפנַײא
 -עג זיאס רעװ רָאנ עז; .ןגָאזנַײרַא ,ןגָאזנַײא -

 ילֲא ,ּפָא ךיז קור .טרָאמש-טרָאװ ןַײז יא ןעמוק
 טָאטשנַא ,לּואװ --- ףךיז טימ ."חרּת רצעט

 ,ךיז ןטעּברַאנַײא |

 -רַאֿפ-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןר'עצרַאֿפנ'ַײא
 ,ןטסקיטיינ ןֿפױא ןּבעגסױא ,ןרעצרַאֿפ .טרעצ
 .שדוח ןצנַאג ןרַאֿפ תוריכׂש יד ךָאװ ןייא ןיא יא
 יד ןלעטשוצ ןענעק טינ ןוא ףױרעדַא םעד יא

 לֿפיװ רעמ ןּבעגסױא -- ךיז טימ .טעּברַא -
 / ,טנידרַאֿפ עמ

 ייטשוצ ,םּכסה .ן ,רעד -- דנַאטשרַאֿפנַײא
 טעז רע סָאװרַאֿפ ,ןרעדנואװרַאֿפ ךיז . . ., .גנומ
 ,"ןכיורּבעג עכעלגנעג ענַײז וצ 'א ןייק ָאד טינ

 או המחלמ ,מּפ

 +- .רנ .משטד .יזַא -- ןדנַאטשרַאֿפנַײא

 ,טגיילעגסיוא ןעמ טָאה סָאד, .ןענַאטשרַאֿפנַײא
 ,"עסקַאטלעּב יד טימ 'א זיא ןייד רעד זַא
 ,"א ךַײא טימ ָאי ךיא ןיּב םענייא ןיא , .דעצ
 .ןּבעל-רעמוז ,עש

 -עּפש ןוא מט .ידַא -- ןענַאטשרַאֿפנַײא
 ינַײא משטד ןופ ץונַאּב ןשירארעטיל ןיא רעט |

 ,םיּכסמ זיא ,םּכסה ןיא זיא סָאװ .ןדנַאטשרַאֿפ
 טימ יא טינ ןיּב ךיא ,, .קימיטשנַײא .הצורמ זיא

 1 .ווװ מעּב ,"ןגעלָאק ענַײמ |

 ;ּבנ ּפמיא ,ציא .חטוא -- ןײטשרַאֿפנַײא
 ןַײז םיּכסמ .ןענַאטשרַאֿפ-- ּבָאה 8 ןיּב
 ךיז ןזומ , .קימיטשנַײא ןַײז .ןרעװ הצורמ
 יד ןופ קעװצ ןייא וצ ןּבערטש ןוא יא עלַא

 יּבָאקַאי .י .י ,"דנַאל רעזדנוא ןוֿפ גנואַײרֿפַאּב -
 ןפיוא, ,1900 סילָאּפאענימ .ץראל ריאמה ,ןהָאז

 ךלמ ,ײטָאג ןַײז ןוא שטנעמ ַא ןוֿפ יא ןוֿפ דוסי
 -- ךיז טימ ןדַאלַאּב ןוא רעדיל ,שטיװַאר

 וצ ןעמוק .ןקידנעטשרַאֿפ ךיז .ןדערפיונוצ ךיז
 "א ךיז ןענעק רימ יצ ןעז רימָאל, :םּכסה ַא

 -טסעדנוֿפ . ..טדערעג שילגנע םיוק טָאה יז, |

 -רַאפנַײא דימּת ריא טימ ךיז ןעמ טָאה ןגעװ

 .1924 יינ 1 שג ,וָארַאטָאלָאז .ה ירד ,ײזענַאטש

 ,ןַײא טייג סָאװ .ידַא -- קידנעטשרַאֿפנַײא
 .ןענַאטשרַאפנַײא +- .הצורמ טרעװ .םיּכסמ זיא

 .י .י ,"?גנוניימ רענַײמ טימ יא ךיוא ןענַײז יז
 ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי

 ָארּפ .ן" ,(יד) סָאד---שינערנעטשרַאֿפנַײא
 (ךיז) ןײטשרַאֿפנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצ
 -טייהַײרֿפ יד, .דיירפיונוצ .גנומיטשנַײא ,םּכסה

 יד טימ 'א ןיא ךיז טָאה טֿפַאשטנעדוטס עכעל
 -עגלַא וצ טיײרַאּברָאֿפ ןרָאסעֿפַארּפ עקיניזַײרֿפ"

 יַאק רעשידוי ,ןַאמניילק .מ ,"קַײרטש םעניימ

 ,1908 גרעּבמעל ,ט"סרּת תנשל רַאדנעל

 זץגי- ,ןַײא עװעג- .װרט -- ןעװעגוֿפנַײא
 ןגעזנַײא ,ןדַײנשנַיײא (לרעילָאטס) ..טעװעגוֿפ
 .לַּבוה ןקיטנַאק ַא טימ ןעװעלּבעהנַײא .סעניר

 רעטערּב עּבלַאה ענלצנייא יד ןֿפרַאד ַײּברעד,
 טגײלעגסיוא לַײט ןטסלטימ םעד 'א םַײּב
 יה .רעּב ,יי. . . ןרעװ .

 ,טרעטוֿפעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטוֿפנַײא
 לָאז עמ .,,לטנאמרעמוז ַא יא .רעטוֿפ ןעייננַילא |

 ,רעטניוװ ךיוא ןגָארט ןענעק םיא

 ץכערעטיֿפנַײא

 זעגי- ,ןַײא עװער- .ורט -- ןעװערטוֿפנַײא
 ַא ןיא ןסַאּפנַײרַא (ַײרעקָאט) .טעװערטופ -

 לקיטש סָאד יא .ןקָאט ןענעק וצ ףיוא לעטשעג

 .ץלָאה

 ,טלוֿפעג- ,ןַײא לױֿפ .װטוא -- ןלױֿפנַײא
 רעּבָא ,טַײצ ערעגנעל ַא ןלױוֿפ .ןלױֿפ ןּבײהנָא

 רעטלַא רעד, .טליופעצ ןצנַאגניא ןרעװ טינ

 ןגעוו) -- ךיז טימ ."ןַײא ןיוש טלוֿפ ּבמעד

 -טסירק, .ןעגנירדנַײרַא ףיט שּפיה (שינעליופעצ

 ןיא טלױֿפעגנַײא ךיז ןּבָאה . . . תופידר עכעל -

 1963 ,זמט ,גי ,"קלָאֿפ ץנַאג א ןופ רענייּב יד

 .שינע- 29 וא

 זעג = ,ןַײא עװעד- .װרט -- ןעוװעדנוֿפנַײא
 ןרעכיז ,ןדילָאס א ןֿפַאש ,ןכַאמ .טעװעדנופ

 -נורגרַאפ .ןקיטסעֿפנַײא .בצמ ,טנעמַאדנופ ,דוסי

 "ןצנַײא ןַײז ךָאנ טעװ לגנַארעג רעװש ַא, .ןקיט

 ,זמט ,אֿפא ,"גנורעקלעפַאּב יד ןעװעדנוֿפ
 | ,28 וא 1964 |

 טדַײנש יז. .ןּבעל ןיא ךיז יא -- ךיז טימ
 ןעװעדנוֿפוצנַײא ךיז טייקכעלגעמ יד ּפָא ךיז
 ,װ סַײװ ,"טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןּבעל ַא

 ףיוא וליֿפַא ךיז ןעק רע; .גנַאגרעּביא רעד'

 גַארֿפ ,רַא ,י'א טינ הריד א טימ שדוח ןייא
 רעסַאװ ןיא רעקעלֿפ ןדִיי ןּפַאלק, .'ןטנעמ

 "א ךיז ןעוועדנופ ייז זַא ןעניימ ןוא ןַײרַא

 8 ,ַאּפָא

 .סוֿפ ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קיֿפוֿפנײא
 ןַא ןציז ןַאטנָאֿפ ןּבעל טגעלֿפ , .שיט רעיא ןַא

 נַײש יד ,ןַאמקילַאֿפ י ,"רעקשטיטלא רעיא |
 ,1948 עװקסָאמ ,כערזימ נוֿפ טמוק

 .טמערוֿפעג -- ,ןלא םעז .ורט---ןעמערוֿפנַײא
 .םערוֿפ ַא ןיא ןעמעננַײרַא .ןרימרָאֿפ-- :?גרֿפ
 ,דַאסַאֿפ ןיא ןרוגיפ יא .ןעיוּבנַײא ,ןלעטשנַײא |

 | | ,גנוד

 זעג = ,ןַײא עוועל- .װרט -- ןעװעלניֿפנַײא
 רעדָא ָאיעּפ .ןעקצַאצנַײא ,ןצוּפנַײא .טעװעלניֿפ

 טימ ךעלנייוועג .דיומ יד יא .םעטַײּב ריא טימ

 1320 ,ןעװעלגיֿפסױא +- םאטשּפָאו .ךי ז

 106: ס10-ט0696ת .כרַא .ורט -- ןגיֿפנַײא
 ליגינ אייווצ,, ,ןדניּברַאֿפ .ןסילשנַײרַא ,ןסַאּפנַײרַא -

 רד וצ ינייא טגיופיג ןַײא םעד טערּב םעדי וצ-

 ,17 ,וכ ,תומש .,חט ,ײןרדנַא

 ךיז ,ןַײא ךיז לד- .וטוא -- ךיז ןעלדיֿפנַײא
 ןענרעלנַײא ,ךיז ןעניואוועגנַיײא ,1 ,טלדיֿפעג =
 ןיא ךיז ןענרעלנַײא .2 ,לדיֿפ ןליּפש וצ .ךיז
 ךיז טוג ױזַא יז טָאה, .עא ןעװעשלַאֿפ ,ןענעֿבנג

 טכַאנרעדפיוא ןַא ןטסנידרַאּפ יד זַא טלדיֿפעגנַײא

 י"נוה ַײרד ןוא ייווצ ןשיװצ ןפָארטעגנָא ןּבַאה

 ,28 א 1964 ,זמט ,"רַאלַאד טרעד

 ,טרעטיֿפעג = ,ןַײא רעד .ורט -- ןרשטיֿפנַײא

 ,ןסקָא יא .ןרעטיֿפ טוג טַײצ ערעגנעל ַא ,1
 װזד .2 .דניק טכַאװשעגּפָא ןַא יא .עא זדנעג
 ,2נ37 .ךיז טימ ךיוא .ןרעטוֿפנַײא

 ילנש) .רעי) ז ,סָאד -- ץכערעטיֿפנַײא
 ןופ ךעלּפענק יד ןגעקטנַא קַאלשרעטנוא (ַײרעד

 .ןַײרַא ןעמוק ךעלּפענק יד ואוו ןטרָאד .,ןזיוה יד

 .װ ש9 ,(קעװַאלצָאלװ) רעטניװ .ש



 ןטכַײֿפנַײא

 ,טכַײֿפעג- ,ןַײא טכַײֿפ .ורט -- ןטכַײֿפנַײא
 ךעלנייוועג א רַאפ,, .סַאנ לסיּב ַא ,טכַײֿפ ןכַאמ

 טוג זיא ,ַאנערגימ רעדָא ץרעמשּפָאק ַײּב לטימ

 ,"טייקיסילפ ַא טימ ןטכַײֿפוצנַײא ּפָאק םעד

 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא

8, | 

 ,טלַײֿפעג- ,ןַײא לַײֿפ .װרט -- ןלױײֿפנַײא
 ,לסיּב ַא --- לַײֿפ ַא טימ ןפַײלשנַײא ,ןדַײנשנַײא |

 .סָאלש םוצ ןסַאּפוצ ,לסילש ַא 'א .לייט ַא רָאנ

 ןענעק סע לָאז עמ ידּכ ןזַײא לקיטש סָאד יא

  ,תנ/ .ןכערּברעּביא

 ,טנַײֿפעג- ,ןַײא ןַײֿפ .ורט -- ןענַײֿפנַײא
 -נוריפ יא .רעלעדייא ןכַאמ .רענַײֿפ ,ןַײּפ ןכַאמ

 .ריֿבג םענעמוקעגֿפױא םעד לסיּב א 'א .ןעג

 ,גנ- .ףיז טימ ךעלנייוועג

 ,טרעַײֿפעג- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעַײֿפנײא
 םורַא ןקרַאּפ םעד, .רעַײֿפ ַא (ןכַאמ) ןגיילעצ .1
 טוג ןוא ןעמונעגרעדנַאנוֿפ יז ןּבָאה םלוע-תיּב

 .גנאגרעּביא רעד ,װ סַײװ ,ײטרעַײֿפעגנַײא |
 רעד ףיוא ןוויוא םעד יא .ןצײהנָא קרַאטש .2

 זַא שטַאּפ אזַא ןּבעג .8 .ןרעװ וצ טקיטש |
 ןעקנופ שזא ,שטַאּפ א 'א .ןרעװ סייה לָאז סע

 -סַײגַאּב .ןצעהנַײא .4 .ןגיוא יד ןוֿפ ןעולֿפ -
 ,םלוע םעד יא .ןרעט

 ךיז ,ןַײא ךיז ףַײֿפ .וטוא -- ךיז ןֿפַײֿפנײא
 -רעלנַיײא ךיז ,ןעניואוועגנַײא ךיז - .טפילֿפעג --

 .עדוד רעטסָארּפ א ףיוא ךיז יא ,ןפַײֿפ וצ ןענ

 ,ןַײא ליֿפ .וורט ןדפ ןיא י עגנַאל} -- 1 ןליֿפנַײא
 .ןריּפשרעד ;ןליֿפרעד ןצנַאגניא - ,טליֿפעגי-

 ,םישוח יד ןופ םענייא טימ ךיז ןיא ןעמעננַײרַא

 'א טינ ןעק קירעגנוה תמאּב זיא סע רעװ,
 ןקידנרוּכישרַאֿפ םעד יא ."ןזַײּפש ןוֿפ םעט םעד
 טעװ יצ; .ךיז ןּבעלנַײרַא -- ךיז טימ .חיר

 ןוא יא ...ןענָאק רָאיטקַא רעשידִיי רעד ךיז
 ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"?ךאז יד ןּבעגרעּביא

 ייוצ טרעװ . . .וניזאה הרדס רעד ןיא, .ןּבעל
 ךיז ןרעהנַײא ןרעדנוזַאּב ןגעװ טגָאזעגנָא לָאמ
 .21 וא 1960 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ירד ,"ךיז 'א ןוא

 ליֿפ .ורט ןדפ ןיא י עצרוק) -- 1} ןליֿפנַײא
 ,ןסיגנַײרַא טימ) ןליֿפנָא .1 .טליֿפעג- ,ןַײא
 יד 'א .סעּפע טימ ןכַאמ לוֿפ ,(עא ןטישנַײרַא

 .מט9 ,2 ,ןַײװ רעכעּב םעד יא .האוֿבּת טימ קעז
 ,.לדנייטש סָאד יא קיטכיר .ןסַאפנַײא ,ןצעזנַײא

 .ץכע- .עּבמָאלּפ א ןצעזנַײרַא = ןָאצ ַא יא

 ,טצליֿפעג- ,ןַײא ץליֿפ .ורט -- ןצליֿפנַײא
 -עננַײרַא ,ןעײננַײרַא .ןעוועצליֿפ - :ךיוא
 .עלעטיה א יא .ץליֿפ ןוֿפ דנַאר א ןיא ןעמ

 ןעניֿפעגנַײא ?שטַײד ?כרַא -- ךיז ןדניֿפנַײא
 שאד ךַײא ךיא ךערּפש רעפ וזלַא . . ., .ךיז

 רַאּבלעּפנוא ראי ןייא רֹּביא ןגרַאמ ךימ ךיא

 ,". . . ןדניֿפ ןַײא םורדיװ ליוװ םיוּב ןזיד רטנוא

 לּכ לַײװ, .1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ

 ןַײא ךיז ןאּכל ...םירחוס הברה איוז םוי

 .המלש תרגא ,ײןדניֿפ

 -גיֿפעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטצניֿפנַײא
 לסיּב א ,קיטכיל רעקינייװ ןכַאמ .טרעטצ

 .בנ/  .ןּבעל סָאד יא .לַאז םעד יא .רערעטצניֿפ
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 ,קיסוֿפנײא לגרֿפ .1 .ידַא -- קיֿפיֿפניײא
 ןטכער ַא רַאֿפ ןענַײז רָאּפ ןוֿפ עדייּב סָאװ .2
 רע סָאװ ,סעקַאדָאכ יד, .סוֿפ ןקניל רעדָא
 .ילוויטש סנטַאט םעד' ,רַא ,"עיא ןענַײז ,טגָארט

 ,טלסיֿפעגי- ,ןַײא לס- .ורט -- ןעלפיֿפנַײא
 ,סנכייצריטיצ ןיא ןעמעננַײרַא .חּוא ,לָאענ

 ,טסקיֿפעג-- ,ןַײא סקיֿפ .ורט -- ןֿפקיֿפנַײא
 ןלעטשנַײא .ןעװַארּפנַײא .2: {0 םצ .מַא

 םעד 'א .ןטכיררַאֿפ םַײּב סעּפע ןלעטשנַײרא

 .ןָאֿפעלעט םעד יא .טנאוו ןיא רָאטָאמ

 ,ןריֿפנַײא ןוֿפ טקַא .1 .{ ,רעד -- ריֿפנַײא
 רימ רַאֿפ זיא קיטכיװ, .ןטכער עַײנ ןופ יא

 דיא ,נירג ,ײעינָאמערעצ ַא ןוֿפ יא םצע רעד
 -נָא םַײּב -- טל ג"יא .לָאצ(ּפָא/יא .טלעװ ןוא
 .טלעג ףיוקנַײא ווזד .הרבח א ןיא ןרעװ ןעמונעג

 םַײּב 'א ןַא .גהנמ .רעגייטש ןוֿפ ךירטש .2
 ,טידערק ףיוא הרוחס ןּבעג וצ 'א רעד .םֵלֹוע

 ןַא .ךעלדיימ יד ןכַאמ וצ הנותח ירֿפ יא רעד

 ,ֿבורק ןטַײװ ץנַאג א וצ ןרָאֿפרַאפ וצ שטָאכ יא

 ןוא ןרָאֿפקעװַא םַײּב ךיז ןשוק ןופ 'א רעד

 ןטַײצ עקילָאמַא זדנוא ַײּב, .ןעמוקקירוצ םַַײּב

 טכַארטַאּב עמ ןעוו, .ײ. . .'א אזא ןעװעג זיא

 טגנערּב סָאװ ךַאז א יװ רעגייטש-ןּבעל ןסיוועג א

 .ץיא סָאד ןעמ טֿפור ,...ללּכ םעד סטוג

 ץנַאג טסייו ריא; ,190 ,אא| לּבִיי ,"(זבנס165)

 ןיא רעגייטש ןצנַאג םעד ,'א ןשידִיי םעד טוג -

 סנטשרע, .עקשיֿפ ,סוממ ,ײןַײז ךיז ךדשמ םעד
 'טסייװ רעדעי זַא יא רעד עקירעמַא ןיא זיא

 ,עש ,"ןטלַאהַאּב םיא טעװ עמ ואװ רעִירֿפ

 דּבכמ םיא טָאה עמ, . ...ךעלעשטנעמ עניילק

 ַײּב זיא יױזַא ,הלּכ רעד טימ ןצנַאט ןייג ןעװעג

 עטכישיג איד ,ןַאמטיירב .ש ,"ןעוװעג 'א רעד ייז

 זיא סָאדע .1882 עשרַאװ ,1ר רענָאדנַאל ַא ןוֿפ

 רדח ןיא ןעמוק וצ תּבש ---'א רעַײנ א ןעװעג

 "ונעגרעּביא , .יגנַאגרעּביא רעדי ,וו סַײװ ,"ןַײרַא

 יידָאמ ןרעװ םינכש עשידיי-טינ ןוֿפ ןץיא ענעמ

 ,ןייישּת חסּפ ,קיא ,לל ,"טריציפ

 טיג עמ יצ סנייא ץלַא , .ןיטור .סודָאמ .9

 ןעװ רעֶדָא ךיז טכַאמ סע ןעװ ןסע דניק םעד
 געװ רעד ,װמ ,"'א ןַא וצ וצ םיא טנייוועג עמ -

 .טנגוי רעזדנוא וצ

 .טלַאטשנא רעַײנ .עיצוטיטסניא עַײנ .מטפ ,4

 א 'א ןַא טלעטשעגֿפױא זדנוא ַײּב טָאה עמ,

 -טלעו רעטשרע רעד תעּב) דייר ,"םייהרעדניק

 .רנ .ריֿפנַײרַא וזד .0 .(המחלמ

 רֶעדָא סעצָארּפ .1 .ןע/ ,יד -- גנוריֿפנַײא
 יא .ערטקעלע ןופ יא .ןריֿפנַײא ןוֿפ טַאטלוזער

 -רעַײֿפ סיורג טימ טרעװפ .עדנַאּבַארטנָאק ןוֿפ

 ַא ןוֿפ טמָא ןיא 'א יד טריֿפעגכרוד טייקכעל

 .6 אוו 1963 ,רָאֿפ ,סענעמ .א ,"טנעדיזערּפ םעַײנ

 ןעװעג זיא םערָאֿפ ידְו 23 ,ריֿפנַײא ווזד .2

 -סױרַא יז טָאה ערעצריק יד רעדייא טײרּפשרַאֿפ

 עשיטַאנַאֿפ ,עצעזעג עקיסילפרעּביא, .ןטפוטשעג

 ןענַײז, .1869 סעדַא ,דוי ַא ,םיוּבכױה .ש ,"ןע'א

 יד . ..גנַאג רעשידָאמטלַא רעד ,ןע'א עטלַא יד

 ּביֵל ,"טרירַאּבמוא ןצנַאגניא ןּבילּבעג ,ןטיז

 ענליו ,רעטכָאט סרעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל -

 -ַאז ןוֿפ שינעכייצרַאֿפ ַא . . . עירָאטסיה, ,8

 ןריֿפנַײא ||

 רֿפס ,סוממ ,ײןטַײצרַאפ ןעיא ,ןשינעעשעג ,ןכ !

 | . . .תומהּבה

 טשרע טלַאה עמ סָאװ סָאד .גנוריֿפ עַײנ .9
 .גהנמ רעַײנ (ןֿפַאש וצ ווּורּפ) .ןריפנַײא ןיא

 ,"....דוס ענסַאלג ןופ יא רעַײנ רעד טימ,, .עדָאמ

 טכַײל טמוק 'א עַײנ עדעי; .1 גמ ,1865 ,מקי

 .ח"ערּת עשרַאװ ,ןענװַאד ,עי ,יזַא טשינ -

 .טריֿפעג-- ,ןַײא ריֿפ .װרט -- ןריֿפנַײא
 זָאל, .ןריֿפ וצ ןצעמע ןעגנערּב .ןריֿפנַײרַא ,1

 זָאל ,ןַײלרַא ײצילָאּפ רעד ןיא 'א רָאנ םיא .ןעמ

 ,"...סנקעטש קיסַײרד א ױזַא ןּפַאכ רָאנ רע

 | ,עלעקרעס ,טע

 -ערעצ א ,דַארַאּפ ַא טימ ןריֿפנַײרַא צעּפס .2
 ...ןריט עלַא ןופ סורַא טפיול עמ , .עינָאמ -

 ַא, .רעדיל ,טע ,"?'א םינתוחמ סָאד ןעמ לָאז

 ...ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא עירעלַאװַאק טעקיּפ

 ...ןיא ןערָאיֿפעטנַאמ דוֿבּכּב יא ןלָאז ,ןַאטלוס

 ,18 אי ,1864 ,מק ,"ָאקָארַאמ:

 א ןיא טרָא ןייא ןופ סעּפע ןריֿפנַײרַא .9
 -סוסקול דנַאל ןיא 'א .עדנַאּבַארטנָאק יא .ןטייווצ

 יייא ,ייא =} יא ןַײז תוכאלמ ןעצ, .ןעלקיטרא

 ,ןאייז ,ןרקַא :ןסע ןאק טיורּב ׂשָאד ןאמ ןרעד

 ,ב/חנ ,וטל ,ײ. . .'א ,ןדניּב ,ןדַײנש

 ...ליװ רע זַאא .גנַאג ןיא ןזָאל ,ןריפרַאֿפ ,4/ |
 עשידִיי ןיא קירעּביא רָאג זיא יא סעצָארּפ ַא

 "רויא ,47 א: ,1866 ,מק ,"ןּבַײרש וצ ןעגנוטַײצ

 ןַײז לטֿבמ טלָאװעג הריטּפ רעד ךָאנ ןּבָאה םיש

 ,ץרפ ,"סעצָארּפ ַא טריפעגנַײא ןוא טקַא םעד

 | .שידיסח

 ןָאט ןֿפֹוא ןַא ,ריֿפ ןסיוועג ַא ןלעטשנַײא .2
 .סיוא םעַײנ םעד 'א .סַײנ ַא זיא סָאװ סעּפע
 .ןכַאז עטוג ךס ַא יא .דָאטעמ םעַײנ א יא .גייל

 רעד ןיא ןלעװ ןוא ןענרעלסיוא ךיג ךיז ןלעװ,

 רעד ,שטיװַאר .י .ג ,"'א ךיק ערעסעּב ַא םייה

 ריפ ,המכח תישאר, .1883 ענליוװ ,סיר דלַאװג

 ןּבָאה דימּת לָאז ּבַײװ ַא זַא ,גהנמ ַא ןַײא ךיא
 -טָאר ןיּב ךיא ןעװ' ,עש ,ײלרעַײרד ַא ךיז ַײּב

 עשידיי ןּבָאה טעטש עסיורג לייט ןיא, .ידליש

 -ַאמ ַא טימ הציצמ יא טלָאװעג םיריוטקָאד -
 טָאה; .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"עקניש

 ןזומ םידיסח ענַײז זַא ,טריֿפעגנַײא יּבר רעד

 יםיליהּת ,שַא ,ײטעּברַא ךרוד ןרענרעד ןיײלַא ךיז

 .ךֶיי

 יייטש ןיא ךירטש םעַײנ א ןעגנערּבנַײרַא .0
 .סעקדנָארַאּפ עַײנ יא .ןעגנוריֿפ ןיא ,ןּבעל רעג !

 ,ןגעװ הוצמ ןוֿפ רמולּכ ןליּפש רּבַײװ לײטַא;
 ןַײז הנהמ ןרטרַאװ טעּבדניק ריא ןלָאװ יז זד |

 ןייא ןריֿפ וצ ןַײא יװ . ..טלעג רדלוש טימ

 ,שפע ,"ןליּפש וצ ייװצ רדא העש ןייא גאט

 ,'מ קרּפ ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 ןלָאצ ןלָאז עלַא זַא טריֿפעגנַײא ךיא ּבָאה, |
 -ךומלּת ַא ףיוא ןטלעגנכַאװ =} טלעגרעכָאװ

 יָאֹפפ ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"הרוּת

 "נַײא לָאז שידִיי דומיל רעד זַא רעּבירעד טרעד

 דוד ,"סעיזַאנמיג:לארׂשי יד ןיא ןרעװ טריֿפעג

 ,21 אוו 1964 ,זמט ,רעקנילֿפ

 יא .סודָאמ ןטסעֿפ א ,ןיטור ַא ןלעטשנַײא .7
= 

 ייזַא ןּביז יװ רעטעּפש טינ ערעשטעװ ןסע וצ

 רעד ןיא 'א .ירֿפ רָאג ןײטשוצֿפױא 'יא .רעג



 ןריֿפנַײא

 -ןמיל יד רַאפ גנולײטרַאֿפ-טַײצ עטסעפ ַא לוש

 ןליווע .טעּברַא רעד ןיא םעטסיס עַײנ ַא יא .םיד
 לָאז תוליהק ערעזדנוא ןיא זַא יא לּכ םדוק רימ

 .טַײצ-םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"רדס לקיטש א ןַײז

 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןלעטשֿפױא .ןרילּבַאטע .8
 רעד ,דסח-תולימג ַא 'א; .עיצוטיטסניא ןַא
 -רעכָאװ םוצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד טינ לָאז ןַאמערָא

 סעדַא ,ןיקַאזָאק עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"קינ

 ןלָאז ייז סױרַא םיא ףיוא טקוק ֿבר רעד, ,6

 ,סוממ ,"הרוּת-דומלּת עטמירַאּב א 'א עדייּב

 טריפעגנַײא טָאה עמ, .עלעשנעמ עניילק סָאד

 ,20 האי ,1870 ,מק ,"םילדייכמות הרֿבח ַא

 "טעטש עלַא ןיא ערטקעלע יא .ןרילַאטסניא .9
 עקַאט זיא קרָאי-וינא .עיצַאזילַאנַאק יא .ךעל

 טָאה סָאװ טָאטשסיױרג עטשרע יד ןעװעג טינ
 1964 ,זמט ,על ,"ןַאּברעטנוא ןַא טריֿפעגנַײא

 ,18א1
 יא ,ןגירקנַײרַא 0

 .ל'יצט

 ןּבעגסױרַא .הנקּת עַײנ ַא ןלעטשנַײא .1
 רַאפרעד? .ץעזעג םעַײנ א ,גנונעדרָארַאֿפ עַײנ ַא

 תוֿברע ןופ ןיד םעד יא ךַײא ַײּב עדמערֿפ ןלָאז
 םעד טימ, .עשטַאילק ,סוממ ,ײןכַאז עלַא ןיא

 -סיוא עטריקנַארפ רַאֿפ ןלָאצ וצ סעקרַאמ ןופ יא

 ייזע ,28 ןאנ ,1864 ,מק ,". . . וװוירּב עשידנעל

 טינ לָאז טנעצָארּפ ןייק סָאד 'א ךיז ַײּב ןלָאז

 יושזרוּב יד ,ּבמָאלָאג ןסינ יבצ ,?ןרעװ טכַאדעג

 רעטלַאװרַאפ רעַײנ רעד, .1906 עשרַאװ ,עיזַא

 םורַא ,שטַײט .מ ,"ןעגנונעדרָא עַײנ ןַײא טריפ

 טגעלֿפ ָאטעג ןיא ,, ,1929 עװקסָאמ קירּבַאֿפ רעד

 ."ןצנילש עַײנ יא עלַײװ עלַא ןעמ

 םעטסיס עַײנ א ,םישזער ַא ןלעטשנַײא ,12
 ,םזילַאיצָאס ,םזילַאטיּפַאק יא .גנוריפ-הכולמ ןיא
 -עגרעּביא ןוא טריֿפעגנַײאא .װזַאא רוטאטקיד

 ,32 אפ ,1865 ,מק ,"עיצוטיטסנָאק יד טעּברַא

 יא ,(53 לגרֿפ) עדָאמ עַײנ ַא ןריֿפנַײרַא 9
 "לֿפַאש .יײרעלָאמ ענרעדָאמ יא .רעדיילק ערעצריק

 ,". . . ןסנַאנָאסַא יא יו ןינע ןלעדייא אזַא ןיא ול
 .דנַאּברַאֿפ יװָאס ןיא רעּבַײרש ידִיי ,נש

 ,טעּברַא רעַײנ ַא וצ ןצעמע ןטיירגוצ ,4
 -רַאֿפ וצ רָאיטקַא ןַא יא .עיציזָאּפ רעַײנ ַא וצ
 ,טסילָארטּפױה ןקנַארק םעד ןטערט

 ןטכעלש ַא ףיוא ןריֿפ ,ןריֿפרַאֿפ .כרַא ,9
 ערה רצי רד טרעװ, .ןרַאננַײרַא ,ןרַאנּפָא :ךרד
 םיא 'נוא ןריפ וצ ןַײא ןשנעמ ןעד ןטכַארט

 יא/הצ ,1716 טשמַא ,הח ,ײןכַאמ וצ טלמוט רפ

 ןייא להק שאד איז ןלעװ תוֿפינח ןריא טימ,

 ,וטל ,"שאר ןייא וצ ןכַאמ לָאז איז ןמ שד ןריֿפ
 ןוֿפ רחוּב םנייא ןנַײז ןםינלזג יד) ייז; .ב/טיק
 ןיש ןאק 'נוא ןושל ךייװ ןייא טאה רעד ךיז
 טימ ןריֿפ ןייא ינוא ןדיר טַײל איד טימ שפיה
 ראו םעד טימ, .ג/טכ ,וצנ ,"דייר הכייוו ןַײז
 ,תומש ,רוצ ,ילארׂשי יא הערּפ

 רעד, .ןעגנערּברעד ,ןעגנערּבוצ .כרַא 6
 ןיא לארׂשי 'נוא ןׂשוג רו טולּב ןייר ליו טוה

 ,14 ,וט ,רירעש ,ײטריֿפיג ןַײא זיּב ןליפ =} ליװ
 אוזַא ,טזיּביג ּבָאה ךיא זאד טניילַא טינ 'נוא,

 ןייא וצ רַאד ךיוא טַײל ירדנַא ךָאנ ךיא ּבאה
 .ג/דע ,חע ,"טריֿפג

 "נעללק ַא ,טפַאשדנוק א
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 ,"ךיז יא זיא ךיז ןריֿפסױאק -- ןיז טימ

 ןעמ טלעטש ,ךרוד ךיז טהנעט עמ ןעוֶו װש

 וטשניימ , .ןעגנואיצַאּב עכעלדנַײרֿפ ןַײא רעדיװ

 ךיד וטׂשליװ םוראװ ,טׂשינרע טינ רּבא ׂשע

 טשמַא ,הח ,"ןואּב +-} ןריפ ןייא טשּבלעז

 רד ליֿפ וצ טינ אוד זד ךיד טיה; .ב/ונ ,6

 טינ ךיד זאל 'נוא ,טשכיורּביג ןןַײװ ןוֿפ} ןופ

 ןעניואועגוצ =} ןריֿפ ןַײא ןנירד טַײװ וצ

 .טַאטשרַאװ א ךיז 'א .א/טמק ,ןטרָאד ,ןךיז

 ,"ליטש טפפעשעג סָאד טריֿפעגנַײא ךיז טָאה,

 'ליּפשרעדניק' ,עש

 (עק- ןײי) רע .שינע .ץכעז
 .יירעד

 טכַאלֿפעג ,ןַײא ךַאלֿפ .ורט -- ןֿכַאלֿפנײא
 ַא יא .ןשטעלּפנַײא .רעכַאלֿפ ,ךַאלֿפ ןכַאמ .1
 -ניא-טינ ,לַאנַאּב ןכַאמ .2 .געװ ןקידרעּבירג
 טימ ךיוא .עא ךוּב ,עדער א יא .טנַאסערעט
 ,גנ- .ךיז

 עי ןַײא םַאלֿפ .װרט -- ןעמַאלֿפנַײא
 ַא 'א ןעמַאלֿפ לָאז סע ןכַאמ .1 .טמַאלֿפ
 ןקַאּבּפָא .2 .םיוק-םיוק טנערּב סָאװ לרעַײֿפ
 ןצעהֿפױא .8 .ךעלצעלּפ 'א םַאלֿפ ןרַאֿפ
 ,תנ/ .ךיז טימ ךיוא .רעטימעג יד יא

 .שינעד
 -עג-* ,ןַײא ץנַאלֿפ .ורט -- ןצנַאלֿפנַײא

 ,ןּבָארגנַײא ,ןצעזנַײא ,ןצעזרַאֿפ .1 .טצנַאלֿפ
 טלקיװטנַא:טינ ןוא גנוי א ןדָאּב ןיא ןַאטנַײרַא

 לייט א ןוא) לצרָאװ א ןיוש טָאה סָאװ ,סקיוועג

 'א .ןסקַאװסיוא לָאז סע ידּכ ,(דרע רעד רעּביא
 ַא יא .םיױּבנשרַאק ַא יא .וזַאא ןרעמ ,סעקירוּב
 .רעמײּבטכורֿפ יא ןופ בוט-םוי ַא .דלַאװ ןצנַאג
 'הֿבג רה לע ינא יּתלתשוי טשטַײטרַאֿפ ללמ

 ןוא, :יּת} "ןיצנַאלפ ןייא, :(22 ,זי ,לאקזחי)

 ןדָארָאגָא ןכַאמ ץוחַא; .ן"יא סע לעװ ןיילַא ךיא

 "צז וצ ךעלצונ . . . זיא ,רענטרעג:טכורֿפ יא ןוא

 ,רעללעװ .מ 'דער ,*. . . רעמיײּבדלַאװ . . . ןצ

 -ייּב יב, ,1900 ענליװ ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ
 ןימ ןייא ןצנַאלֿפוצנַײא רוסָא ךיוא זיא רעמ
 ןַא ןיא ןירטיצ ַא ש"ּבצ ,ןרעדנַא ןיא םיוּב
 ,ו ישס ,"םיוּב ַא ןיא קרי ןימ א רעדָא ,גורתא
 אמט ןענַײז סָאװ המורּת ןוֿפ ןעגנוצנַאלֿפ , .דמ

 -ניײא רעדיװ ייז רע טָאה םעדכָאנ ןוא ןרָאװעג -
 ,םיערז ,"ןרָאװעג רוהט ייז ןענַײז טצנאלפעג
 ַא ןוֿפ תוריּפ יד ןסע טשינ רָאט עמ, .א/אּפ

 ,"א םעד ךָאנ רָאי ַײרד עטשרע יד . . . םיוּב

 ,1935 וָאנָארװ ,תוצמה רֿפס

 ןּבַײלּב וצ ידּכ טרָא ַײנ ַא ףיוא ןצעזַאּב .2
 -ימיא יד יא .ןקיטסעּפַאּב ;קידנעטש ףיוא טרָאד

 ףיוא ןטסינָאלָאק יד יא .ןדָאּב םעַײנ ןיא ןטנַארג

 ןיא ןוא ןּפעלשוצסױרַא תולג ןוֿפ זדנוא, .דרע

 ,ם"במ ,ײןצנַאלֿפוצנַײא זדנוא דנַאל םענעגייא

 י"נוא יא ןליו רימ, .1912 ענליוו ,ו/ תועד הגוה

 םוקמ ַא ןיא ,דרע רעקיזָאד רעד ןיא הרֿבח רעזד

 ,'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,יןמאנ

 עּפורג ַא (ןשיװצ) ןיא ןצעמע ןצעזנַײא 2
 -טנגוי עטוג עכעלטע יא .ליצ ןלעיצעּפס א טימ

 .ךָאיּפש ַא יא .הרֿבח רעדליװ רעד ןשיװצ עכעל
 םיקידצ יד ןעזעג טָאה רעטשרעּבייא רעד זַא;

 -עגנַײא ...רע טָאה ,קינײװ ןענַײז ייז זַא

 - ,וס ,אינּת ,"רוד ןכעלטיא ןיא ייז טצנאלפ

 םולֿפֿנַײא

 ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ ןַאגרָא ןַא ןצנַאלֿפרעּביא .4
 םענעּברָאטשעג טשרעקָא ןוֿפ רינ ַא ןדַײנשסיוא

 .ץרַאה א יא .ןּכוסמ הלֹוח םעד ןיא רינ יד יא ןוא

 -רעטקַארַאכ ַא ,הדימ ַא ןעלצרָאװנַײא .9
 ףיוא ןטלַאה ךיז לָאז'ס ,ןענרעלנַײא .ךירטש
 -תארי יא .תונמחר ןופ הדימ יד יא .קידנעטש

 .ערעל ַא יא .ןענרעל וצ ךיז רעגַאּב א יא .םימש

 טשניד ׂשטָאג וצ, .עא הזעה ,הּפצוח יא :ךיוא

 רפעשיּב רד, .וט ,וו הֹׂש ,ײןיצנַאלֿפ ןַײא איז אוט

 יכלצז ליז ןַײז ןיא טצנַאלפיג ןַײא טאה ךרּבתי

 .א/זמ ,1716 טשמַא ,הח ,"תוחּכ 'נוא תודימ

 ףיוא תודימ עטוג רימ ןיא יא . . . רימ ףלעה;

 ,ןָאסרעװחמ אדוהי-ףסוי 'רּב ןויצךב ,"קיּבייא

 השמ טָאה הֿבהַא;, .1905 װָאקירטעיּפ ,ךרדל הדצ

 עלַא ןופ ןצרַאה םעד ןיא 'א טלָאװעג וניּבר

 "רעד טָאּבעג טסדנימ ןַײד, .ונק ,אינּת ,"ןדִיי

 ןיא טצנַאלֿפעגנַײא וטסָאה עשז סָאװרַאֿפ ?ןליפ

 גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"?ןליװ ןעַײרֿפ ַא רימ
 .טסברַאה ןופ

 ,טרעװ םעַײנ ַא ןקיטסעֿפרַאֿפ ןוא ןריֿפנַײא .0
 רעװ ,ָאטינ זיא סע; .ןּבעל רעגייטש םעַײנ ַא

 יִליֵּב 'א םוהּת ןשידִיי ןסיורג םעד ןיא לָאז סע

 עשינעיגיה 'א, .טסינַאלָאק רעשידִיי ,פס ,"גנוד

 ,1929 עשרַאװ ,ןטֿפירשײזָאט' ,"ןטייהניואוועג

 יכַארּפש נֿפַא ,"רוטלוקכַארּפש עסיוװעג ַא יא;
 ,473 ,1935 וועיק ,טנַארֿפ

 ,דנַאל רעזדנוא ןיא יא ךיז -- ךיז טימ |

 ןרעלעפ/,, .ןצרַאה ןיא ןַײא ךיז טצנַאלֿפ עּביל א

 -שטנעמ רעד ןיא טצנַאלפעגנַײא ךיז ןּבָאה סָאװ

 עשיניצידעמ ... ,רעססעל ירד ,"רוטאנ רעכעל

 רעד ןופ גַײװצ ןייאע .1908 עשרַאװ ,ןעלטימ

 -עגנַײא ךיז טָאה החּפשמ רעטמירַאּב רעקיזָאד

 יװַאשרַאװ .י ,"דרע רעשיליוּפ רעד ןיא טצנַאלפ

 -עטניארַאֿפ, -- גנ|- .יץנימ לסוי 'ר' ,יקס

 ןַײזטסואוװַאּב ׁשידִיי ןוֿפ 'א רעד ןיא טריסער

 1963 ,זמט ,טייצ ,"רודילארׂשי ןגנוי םעד ןיא

 .(עקי ,ןיי) רעד .שינע .ץכע או
 : | .יירע-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא זי ,רעד -- ֿפָאלֿפנַײא
 ַאװ ןוֿפ יא ןַא .סולֿפנַײא ווזד ,ןסילֿפנַײא ןופ
 .סולֿפנַײא םוש ןָא דייר ןוֿפ יא ןַא .רעס

 -עג- ,ןַײא רע  .װרט -- ןרעטסַאלֿפנַײא
 .רעטסַאלֿפ ַא ןיא ןעמעננַײרַא  ,.טרעטסַאלֿפ

 'א .טנעװ יד 'א .רעטסַאלֿפ א טימ ןקעדַאּב
 .סַאג א

 ַאלֿפעג- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעקַאלֿפנַײא
 טימ ךיא .3 ,1 ּבּב ןעמַאלֿפנַײא וזז .טרעק

 | ,גנה .ךיז

 .העּפשה .גנוקריוװ .ז ,רעד -- ֿפולֿפנַײא
 ....ןשיװצ ,ַײּב יא (ןַא) ןגירק .יא ןַא ןּבָאה

 .יא םעד ןצונסיוא ....ףיוא יא םעד ןעניוװעג

 (רענעטלַאהַאּב) רענעֿפַא ןא .ן'א עשירעֿפסָאמטַא

 ףיוא 'א רעשידִיי רעד .יא רעטקעריד(מוא) .יא

 טינ טעװ עמ זַא; .רוטלוק רענרעדָאמ רעד

 ."...ןביירגרעד טינ ןעמ טעװ ,יא ןייק ןצונ

 רע ואו זיצקַא ןיא עלעטש א ןוז םעד ןּבעג;

 ...ןָאק סָאד, .קי ,"'א ןסיורג ַא טַאהעג טָאה

 עגנוי יד ףיוא ןּבָאה 'א טרַא רעדנַא ןַא רָאג

 איד ןוא ףַארג רעד ,זּביא לאשימ ,"רעצרעה



 קיסולֿפנײא

 קיגָאגאדעּפ ענרעדָאמ יד, .ה"נרּת ענליוװ ,ןידוי -

 ,מי ,"ץ'יא עקיטַײז ןוֿפ לוש יד ןעַײרפַאּב ליוװו

 ייזע .,1922 לװַאש ,לושקלַאֿפ עכעלטייהנייא

 -טּפַאשלעזעג ןופ לַאװק ַא רַאֿפ ןכַאמ יז ןליו

 רעּבַײרש ידי ,נש ,י'א ןשירַאועטיל ןוא ןכעל
 "סיוא ןּנָאה ןיא סעצרּפ, .דנַאּברַאפ"װַאס ןיא

 .ש ןליופ ,טיי ,"טלַארטשעג

 ןעק) טָאה סָאװ = .לָאענ .ידַא -- קיֿפולֿפנַײא
 ,ןשטנעמ עיא .סולֿפנַײא ןַא ,גנוקריוו א (ןּבָאה -

 ,ומ ,"עיא ןטסיימ םוצ יד אקווד, .תונעט עיא

 .ןרָאסעּפָארּפ . . .

 טינ טָאה סָאװ .משטד .ידַא -- זָאלּפולֿפנײא
 'א טַײװ יװ, .עּפורג ע'א ןא .סולפנַײא ןייק

 ןעמ ןעק -- זיא קרַאי-וינ ןיא עסערּפ עשידִיי יד

 -סקלָאֿפ ,רעדַאּב םשרג ,ײ. . .סָאװ םעד ןוֿפ ןעז

 ,גרעבמעל ,ב"ערּת רַאדנעלַאק

 ,ןסיורג ַא טָאה סָאװ .ידַא -- ךַײרפולֿפנַײא
 טסערַא ןַײמ, .סולֿפנַײא ןקיטנָאק רעדָא ןקרַאטש |

 ןוא ,טָאטש ןיא למוט א ןפורעגסױרַא טָאה

 לָאז ךיא זַא ץלַא ןַאטעג ןּבָאה ןשטנעמ עיא |

 .וו ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןרעוו טַײרּפַאּב

 לֿפעגײ-+ ,ןַײא עק" .ורט -- ןעקסַאילֿפנַײא
 סנצעמע יא .ןשטַאּפעצ ,ןשטַאּפנַײרַא .טעקסַא

 .עדרָאמ

 ילֿפעג- ,ןַײא רע .ורט -- ןרעטילֿפנַײא
 -עמ) עניילק ,ךעלרעטילפ ןעייננַײא .טרעט
 עקניניד 'א .ןעגנוצוּפאּב (ענעפָאטש ,ענעלַאט

 .ןטעלָאּפע יד ןיא ךעלכעלּב

 ,ןַײא ךיז סַײלֿפ .װטוא -- ךיז ןפַײלֿפנַײא
 ןעֶימַאּב וצ ןעניואוועגוצ ךיז  ,טסַײלֿפעג -- ךיז
 טעּברַא ןַא ןָאט וצ ךיז יא ,טעּברַא ןַא ַײּב ךיז
 .הכָאלמ-לעּב רעטסעּב רעד יװ

 ,טשײלֿפעג-- ,ןַײא שיילֿפ .וורט -- ןשיײלֿפנײא
 -םיוא, .ןסקַאװנַײא .ןצנַאלפנַײא ,ןרעּפרעקנַײא
 עטיוט יד...ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ ןּבעלוצ

 -נוא ןופ ּבַײל םעד ןיא יא יז ןוא ענַײז טלעוו

 ,3 וװ 1962 ,גָאט ,סעשָאגרַאמ .י ,"רוד רעזד
 ןּבָאה סָאװ ,. ..ןטייהניואװעג; -- ךיז טימ

 ַא ,ןיקוויר .ּב ,"ףוג ןַײז ןיא טשײלֿפעגנַײא ךיז

 .גנ/ .עקיּבױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן" ,רעד -- סילֿפנַײא
 ,(+-) סָאלּפנַײא ווזד .ןסילֿפנַײא ןוֿפ

 רעדָא טעצָארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנופילֿפנַײא
 "א עקידרדסּכ ַא .ןסילפנַײא ןופ טַאטלוזער

 ךיז טָאה טרָאװ סיָאד רעדייא| סולֿפנַײא ווזד .2
 'א עטוג ןגעװ טדערעג קינײװ, .ןטײרּפשרַאֿפ

 ,שּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"ןּבעג וצ רעדניק עשידִיי
 ,1887 ענליוו

 -עג-- ַײא רעד .ורט -- ןרעטפילֿפנַײא
 ןיא ןגָאז ,ןעמיורנַײא .רנ .משטד .טרעטסילֿפ

 ,דוס א יא .דוסּב ןּבעגרעּביא .ליטש רעד

 -עגי-- ןי ב 8 ּב ַא ה ,ןַײא סילֿפ -- ןפילֿפנײא
 םָארטש ןטימ ןעמוקנַײרַא .1 --- װטוא .,ןסָאלֿפ
 ןרעסַאװ יד .ןסילֿפנַײרַא ,(עא טפול ,רעסַאװ)

 איז, .ןעיינש ענעצלַאמשעצ יד ןוֿפ ןַײא ןסילֿפ

 ריא זע ןדנע ןלַא וצ ,שורג 'נוא רעווש ראוו

 ,ב/ול ,1686 מדֿפֿפ ,וװ םילשמ רֿפס ,"ׂשולפ ןייא

 ןרעסערג א ןיא ,עסַאמ א ןיא ןעמוקנַײרַא .2
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 -ןַײא ןענַײז םָארטש:-עיצַארגימיא ןטימ ,, ,םוכס

 -רעד, ."ןטנעמעלע ענעשטנואוועגמוא ןסָאלֿפעג
 תושחּכה יד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז רימ ןלעװ לַײװ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ןסָאלֿפעגנַײא ןענעז סָאװ
 ןוֿפ ןַײא ןסילפ תונּתמ ןוא טלעג, .ןעיידיא

 -עטולַאװ יד ּפַא ךיז ןלעטש םיוק, ."דנאל ןצנַאג |

 ןדַאלקװ 'א ןָא רעדיוװ ןּבייה ,. . . ןשינעלקַאװ

 "רָאװ ,גנוגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק ,ײסעטַאלז ןיא

 | ..,2 ןאנ ,1926 צש

 א טימ (יװ ױזַא) ןעגנערּבנַײרַא ,1 -- ורט
 -ריװַאּב .2 ,עיגרענע עשירטקעלע 'א ,םָארטש

 רע, .ליפעג א ,טפאשנגייא ןא ןּבעגנַײרא ,ןק -

 טַײר ןַײמ ןיא הניכש ןַײז ןסילפג ןַײא טָאה

 ,ב/ביק ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,יןגאוו
 רימ טָאה דמערֿפ רעד ןיא טייקמאזנייא ןַײמ ,

 ,1864 ,מק ,"ןייג וצ םיא וצ ןסָאלֿפעגנַײא טומ

 ןיא ןליֿפעג ענייר טימ תודימ עטוג , ,28 אפ

 עגולק יד ,שטיװַאר .י .ג ,"ןסילפוצנַיײא ריד

 טינ ןטיה ףרַאד עמ; .1877 ענליװ ,הכרדה

 ןוא (דחּפ) טכרופ סדניק םעד ןסילפוצנַײא

 ירעּב הּכלמ ,"ןכַאז ענעדיישרַאֿפ טימ ןקערש

 ,1826 ענליו ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאל -

 | ,שינע- .ץכץעז

 ןגעװ) ןיּב ,ןַײא ילֿפ .װטוא -- ןעילֿפגַײא
 -נַײרַא .1 .,ןגױלֿפעג-- (ןֿפיױלסױא +- ּב ָא ה
 ןַײרַא בוטש ןיא רעטצנעפ ןכרוד 'א .ןעילֿפ

 גולו ןּבָאר ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא =| זַײװ ןּפאר,

 -ָארטס ,ךוּב לאומש ,ײןַײא ןלװַײט| ליֿבַײט רעד
 לייט ןקיטנַאק א ןע:לֿפכרוד .2 .1227 ץֿפ
 ריא זַא,; .ליצ םוצ ךלהמ ןצנַאג םעד רעדָא

 ...לַײמ טרעדנוה רָאּפ א ןעילֿפוצ טֿפרַאד

 ,זמט ,"טונימ קיצנַאװצ ןיא 'א סע ריא טעװ

 ,ןענרעלנַײא ךיז -- ךיז טיט .65

 ,גנוא  .ןעילפ םוצ ןעניואוועגוצ ךיז

 ,טקילפעג-- ,ןַײא קילֿפ .ורט -- ןקילֿפנַײא
 ןּבעג ,2 .ןזיוה יד יא .(חֹוּכ טימ) ןסַײרנַײא .1
 ןַײא קילפ א ןּבעג .קילֿפ א ,לַאמכ א ,ץעז ַא

 | .ןַײרַא עדרָאמ ןיא

 -לוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- טכעלֿפנַײא
 ָאק ןופ יא רעקיצנוק ַא .ןטכעלֿפנַײא ןוֿפ טַאט

 .םעדעֿפ עטריל

 -עג'+ ,ןַײא טכעלֿפ .װרט -- ןטכעלֿפנַײא
 לָאצ ַא ןעײרדנַײא ,ןטכעלֿפרַאֿפ .1 ,ןטכָאלֿפ
 א ןרעװ לָאז סע ,סעמסַאּפ ,ןעיורטש ,םעדעֿפ

 ,ּפעצ 'א .טנַאה ןיא טנַאה 'א :ךיוא .טייקצנַאג

 טכעלֿפ איז, .טכיל-הלדֿבה ,שטעליוק א יא
 טריציג לָאז לואוו איז זאד ןַײא שּפיה ראה יריא
 ,חיק הׂשעמ ,ּבמ ,"ןַײז

 סעּפע ןָאטנַײרַא ,ןעיירדנַײא ,ןטכעלֿפנַײרַא 2
 .רָאה יד ןיא עגנעטס עטיור א 'א .סעּפע ןיא

 "נַאל רעד ןיא דָאזיּפע ןַא ךָאנ דָאזיּפע ןַא 'א
 עגנעטס ענעסמָאּפ ַאע .עטכישעגיסנּבעל רעג

 ,"ָאלרעטַָאט ןַײז רַאֿפ ּפָאצ ןיא ןטכעלפוצנַיײא

 .המלש ,סוממ

 -עגנַײא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןע:צנַײרַא .9
 ןיא הלּכ יד ןוא ןתח םעד יא .סעּפע ןיא ןסָאלש

 "עג דרעפ ןַײמ טימ ךיא רעװ/ .דָאהַאראק םעד

 ןיא ,לה ,יּפעצ יד ןיא ןטכָאלֿפעגנַײא ,ןעגנַאֿפ

 ןרָאװעג ןטכַאלפעגנַײא דלַאּב זיא רע, .!יינש

 ןקעלֿפנַײא
 "א, .דוי-םיליהּת ,שַא ,יןּבעל ןקימורא םעד ןיא

 טייקכעלקריו עשיטסילַאיצָאס . . .טציא ןיוש -

 יינ ,קיא ,יןּבעל ןשיניטסעלַאּפ םעַײנ םעד ןיא |
 / .1.א5- ,7

 -םיונוצ .לײטדנַאטשַאב א א יװ ןעמעננַײרַא .4
 -וקמ ידוק .21 ּבּב .גיֿפ .ןעלטייקנַײא .ןדניּב

 ןטכַאלפעגנַײא תוריפס רׂשֲע יד . . . ןּבָאה ןםילּב .

 ךסח ,הרוֿבג ןיא דסח :רערעדנא רעד ןיא ענייא

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי ,"תראֿפּת- ןיא

 -עגנַײא ,ןענוּפשעג ,טּבעװעג ָאד ןּבָאה רימ,

 רעזדנוא ןוֿפ ןוגינ ןטלַא םעד . . . ןטכָאלֿפ

 .רעדיל ,רעשטַאימוש .א ,"םאטש

 סנגיל יא .סקיטַײז ןּבעגנַײרַא ,ןשימנַײרַא .8
 ןיא ןציוו 'א .העיסנ ַא ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב א ןיא

 רעד ןכלעװ ,ךוּב רעקיזָאד רעד, .עיצקעל ַא

 טימ ןטכעלפוצנַײא טערַאטסעג ךיז טָאה רּבחמ

 יעלק רעד ,װעל עּבַא ,"דומלּת ןופ סעדנעגעל

 יַאּב רעטעברַא רעד נגעק ּפמַאק ניא מזילַאקיר

 ' ,1936 עװקסָאמ ,גנוגעװ

 -רתּכ ןיא ךיז ןטכַאלֿפעגנַײא, -- ךיז טימ

 ךיז ןוויּכּב ץנַאג ךיוא טָאה יז, .שַא ,"דוֿבּכה

 א ןצנַאט ,ץנַארק-םיצולח ןיא ןטכַאלפעגנַײא

 ײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"רעטצנעֿפ ןַײז ןּבעל ארָאה

 רעטעלּב ...ענירג יד ןיא; .רעטירד ַא ןוא

 ,געס ,"טייקטיור עטנוּב ַא ןַײא ךיז טכעלֿפ

 עטסָאקַא לאירוא} םיא, .ַא"ּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ
 ּבעװעג םעניא ךיז יא ןּבעגעגנַײא טינ ןךיז טָאה

 ,ןטנװַײל עקיּברַאפליֿפ . . . עשיֿפָאסָאליֿפ יד ןוֿפ -

 "מוא םעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענַײז עכלעוו

 קסנימ ,נרעטש ,ײטרעדנוהרָאי ןטנצעּביז ןקיאור |

 ,3 ןאפ ,1

 ןיי) רע- .שינע- .ץכעי .געת
 .יירע- .(עק-
 טימ רָאנ ,ןעמַאלֿפנַײא .ווזד -- ןעלמעלֿפנַײא

 .למעלֿפ ַא טימ ,םַאלֿפ םעניילק א

 .טמעלֿפעג--- ,ןַײא םעלֿפ .ורט -- ןעמעלֿפנַײא
 ,םעלפ א טימ ןקַאהנַײרַא ,ןּפַאלקנַײרַא .1
 ןיא ךעלגנערד עקיציּפש יד יא .,ּפַאלק ןקרַאטש

 .ןעקסַארֿפנַײא ווזד .2 .ןַײרַא דרע רעד

 .טסעלֿפעגי- ,ןַײא סעלֿפ .ורט -- ןֿפעלֿפנַײא
 .סולפנַײא ןַא ןּבָאה לָאז סע ןכַאמ .רנ .משטד

 ָארעג םיא זיא, .ןַײז עיּפשמ .ןסולפנַײאַאּב

 ָאה ןוא טומ ןסעלֿפוצנַײא ריא ןיא .. .ןט

 ,1894 ןילּבול ,תימלוש ,זּביא ץ"נה ,"גנונֿפ
 רעדוֿבּכּב רעד וצ עּביל רעדניק ערעזדנוא יא,

 בקעי ירד ,ײעכַארּפש עשיאערּבעה יד -- הנקז -
 .1897 װעשטידרַאּב ,בקעי לוק ,ינרעשט

 -עלֿפעג- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקעלֿפנַײא
 ןליוז יד 'א .ךעלקעלֿפ ןקַאהנַײרַא .1 .טלק
 "קעלֿפ טימ ןקיטסעֿפרַאפ ,2 .,לװיטש יד ןוֿפ

 | .הּכוס יד יא ;ךעל

 .טקעלֿפעג יי ,ןַײא קעלֿפ .װרט -- ןקעלֿפנַײא
 .ןקעלֿפ טימ ןעלקנערּפשַאּב .ןקעלֿפ ןכַאמ ,1
 -תּבש סָאד 'א .סניירמוא סעּפע ןיא ןכַאמנַײא
 טימ ,טניט טימ ךעטשיט םעד יא .לדיילק עקיד

 -רעטנוא (שירעגנויליואוו) = גיוא ןַא .יא* .ןַײװ

 ָאלּב עניולּב ןרעװ לָאז סע ,גיוא ןַא ןגָאלש

 ױזַא, .ןקיצומשנַײא .2 ןיולּב ןוא ןיורּב =! -
 רעד ןופ ןקעלפ ערעזדנוא סַײװ ןכַאמ וטסלָאז



 ןעלשעלֿפנַײא

 טימ טקעלֿפעגנַײא ןּבָאה רימ סָאװ ,המשנ

 -ירטעיפ ,הניחּת:סש עַײנ ןייא ,"דניז ערעזדנוא
 ,רענגעק א ןופ ןעמָאנ םעד יא :ךיוא ,1881 ֿבוק

 .שינע- .גנז .ךיז טימ

 -עלֿפעגי= ,ןַײא לש- .ורט -- ןעלשעלֿפנַײא
 -שעלפ ןיא ןסיגעצ ,ןסיגנַײרַא ,ןסיגנַײא .טלש

 םעד 'א ,דעמ 'א (רעשעלֿפ ןיא ךיוא) ךעל

 .עא סעדעגַאי יד ,קָאס

 .טעמַאז .ןעמעדעפנַײא ווזד --- ןעלרעפנַײא

 -עֿפעגי- ,ןַײא םע .װרט -- ןעמעדעֿפנַײא
 םעדָאֿפ ַא ןטכעלֿפנַײרַא ,ןע;צנַײרַא .1 .טמעד
 -ַאק יד יא .טכעלֿפעג ,ּבעװעג א ןיא (םעדעֿפ)
 .ּבעװעג ןעיורג םעד ןיא םעדעֿפ עטריל

 .(שילָאק ,יײרעקירטש) ןעלדעֿפי- :99 .2
 .לדָאנ ַא ןיא םעדָאפ א (ןעיצכרוד) ןעיצנַײרַא

 ,"ןעייג ןעמ ןעק ,ןַײא טמעדעפ עמ זַא רָאנ;
 א טמעדעֿפעגנַײא ךיג ףיוא טָאה ילָאּפ, .װש
 .ָאטעג רעקרָאי-וינ ןוֿפי ,אּפַא ,ײ. . .לדָאנ עניד

 ןּביױוהעגנָא רָאנ = טמעדעפעגנַײא רָאנ טָאה רע*

 'א* .ןָאטעג טינ ךאז ןייק רעטַײװ רעּבָא ,סעפע

 יענרעטנוא ךיז (א = לדָאנ א ןיא טנַאֿפלעה ַא

 -סיוא ( 3 ;ךעלגימ טינ זיא סָאװ סנױזַא ןָאט ןעמ
 - .עא סעיזַאטנַאֿפ טימ ןעמוק ,סנגיל ןטכַארט

 "מָאק ַא ַײּב טירט עטשרע יד ןכַאמכרוד .9

 סעּפע וצ טגָאז סָאװ) גנומענרעטנוא רעטריצילּפ

 א 'א .תופּתוש א ,טפעשעג א 'א .(סטוג

 יּפָא ךיז ךָאנרעד ןוא קסע ןַא יא .עינַאּפמַאק
 נָא = עסעיּפ ַא 'יא* .ןטָאש ןיא ןּבַײלּב ,ןקור

 יַנָא ,גנולעטשרַאֿפ רעד ןוֿפ ןַאלּפ םעד ןֿפרַאװ |

 ןעמעדעפוצנַײא םידאמ ַא* .ןריטעּפער ןּבײה

 עג ןימ רעדעי ןגעוו ךיוא --- םיכודיש עמורק

 ,גנומענרעטנוא ,טפעש

 ַא יא .גנַאג ןקיטכיר םעד ןלעטשנַײא .4
 טימ ןעגנואיצַאּב עטוג יא .ןענרעל ןיא סעומש

 ןצעמע ןע;צנַײרַא ,ןעמוקַאּבנַײרַא .90 .םינכש

 קסע ןַא ןיא (קיליוו-טינ טַײװ זיא רענעי ןעוו)

 רעזדנוא ןיא דיגנ םעד יא .עא תוחטֿבה ךרוד

 טָאה רע זַא טליֿפעג טָאה השמ, .ןייארַאפ

 זַא ,רעכיז ןעװעג ןוא ,טמעדעֿפעגנַײא ןיוש

 טינ טכַײל ױזַא ןיוש ךיז טעװ טכעה רעד
 השמי ,ַאּפָא ,"טנעה ענַײז ןופ ןרעטנָאלּפסױרַא

 ,'רענגיל

 יעג עמ ...דיירעג ַא טַאלגע -- ךיז טימ -
 ,"סעומש ַא ןַײא ךיז טמעדעֿפ סע ןוא טצענ

 'א ךיז ןלעװ םילוע עַײנ יד .תונורכז ,ץרפ

 ,זמט ,גצּב ,"הנידמ רעד ןוֿפ ּבעװעג םעד ןיא

 ,תנז דו 3

 .טרעדעֿפעג--- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעדעֿפנַײא
 ןוא תוֿפוע ןקילפ .ןרעדעפ טימ ןקיצומשנַײא
 עג ּבָאהכ; -- ךיז טימ .םישוּבלמ יד יא

 טרעדעפעגנַײא ,רעניה ןוא זדנעג ליֿפ טקילפ

 .לוא ,"ךיז

 יַאֹּב .טעֿפעג- ,ןַײא טעפ .ורט -- ןטעֿפנַײא
 .טערּב א יא .טעפ זיא סָאװ סעּפע טימ ןרימש

 ירַאֿפ זיא סָאװ לייא ןקירעּביא םעד ןקיטַײזַאּב,

 .רעּב ,ייא ןופ ןּבילּב

 ,טסטעֿפעג-- ,ןַײא סטע8 .וורט -- ןסטעֿפנַײא
 ןסע .סטעֿפ ןיא ןעקשטַאּפנַײא ,ןרימשנַײא ,1
 ןרימשַאּב .2 .עטָאּפַאק יד 'א ןוא ךיוירעניה
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 ןופ ןטיהרַאֿפ ןוא ןזַײא קיטש ַא יא .סטעֿפ טימ |

 ,ןצעפנַײא ווזד ,2 .טסָאר

 -לעֿפעג-- ,ןַײא קי- .ורט -- ןקיזדלעֿפנַײא
 ןַײז לָאז סע ,ןקיטסעֿפנַײא קרַאטש .טקיזד

 ןיז טימ ךיוא .עיציזָאּפ יד יא .זדלעֿפ ַא יו

 ,ףמַאק ןרַאפ ךיז יא ---

 .רנ .משטז .כרַא .יזַא -- קיטלעֿפנײא
 -טיא ןייא ןוג, .עטַאװעמּת ,ךַאפנייא ,טסָארּפ ,1

 -לעפ ןייא ןוא גיטכיט ןוא וזַא רעד ןטלַא םכיל

 .ב/זמ ,1686 מדפֿפ ,םילשמ רפס ,"טׂשיא גיט

 יטכעלש רפ ....ןירָאװ טַײל שראיוּפ ךַײלג איז,

 ,"ןידרעװ ןיטלַאהיג טַײל יגיטלעפ ןייא 'נוא

 -כישיג יגיליווצרוק 'נוא ימַאצלעז רגרוּבדליש'

 ,"א ןוא םוד רעייז טסיּב וד, .{וװ עװַאן 'יט

 שיא גיניק ןייא ןופ עירָאטסיה הנייש ןייא

 ,קידתומימּת .2 ?טרָא ,ה"י .18 ףוס ,ןעיסרעּפ
 סע טּביג ןוא; .דניק יא ןַא .קידלושמוא ,וויאַאנ

 ןּבָאה ייז ,'א ןענַײז סָאװ ןשטנעמ סָאלק ןייא
 רָאנ . . . ןרילָארטנַאקוצכָאנ ןײלַא טינ לכׂש ןייק
 ,1866 ,מק ,זרא ,"ערעדנַא ןוֿפ ןריפ ךיז ןזָאל

 יליּבעג-טינ ,ע'א ,ךימ טינ טסניימ וד, .11 אפ

 .ףגנ ןֿבא ,די ,ײןרַאנ וצ ,עטעד

 "ומש) 'םמותל' טשטַײטרַאֿפ חרוא -- טייקיד-
 -לעֿפניײא ,טײקצנַאג רעייז ךָאנ, ;(11 ,וט .ּב לא

 גניק רד, .ן"טייהרעקידלושמוא, :יּת| "טייקיט |

 טכאדג טיג טה רע רּבא ,יא ןַײז ןיא זע טנאייל

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טייקיטסיל ריא ףיוא

 .ב/ו |

 (ןקלַאֿפנַײא טָאה סָאװ .יזַא -- קילעֿפנַײא
 ,לַאפנַײא טגיל ךוּת ןַײז ןיא סָאװ .קידהָאצמה

 יא רעייז סיוװעג זיא סָאד, .ךַאמּפָא רעיא ןַא

 ,"טעּברַא עּבלַאה יװ רעמ טינ ץלַא זיא'ס רעּבָא

 יניא, -- טייקי- .ךעלעטניּפ עצרַאװש יד ,װמ
 טױּבעגֿפױא 'א ַאזַא טימ ןּבָאה סָאװ ןרינעשז

 .ןרָאסעּפָארּפ . . . ,װמ ,ײןרעמַאקזַאג יד :

 סָאװ .קילעֿפנַײא וזד .ידַא -- שירעלעֿפנַײא
 עיא יקידהָאצמה רוטַאנ רעד טול ,עֿבטּב זיא
 - ,טייק- .ךעלטרעוו

 רָאנ טָאה סָאװ .ידִא -- קידרעקלעֿפניײא
 ,קלָאֿפ ןייא וצ ךייש זיא סע סָאװ .קלָאֿפ ןייא

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,ײןטֿפַאשלעזעג עיא,
 ,טנגוי

 -לעֿפעגי- ,ןַײא רע- .חרט -- ןרעקלעֿפנַײא
 ,קלָאֿפ ןוֿפ דנַאטשַאּב ןיא ןעמעננַײרַא .טרעק -

 -עװ טרעקלעפעגנַײא ןֿפרַאד סָאװ ןשטנעמ יד,

 ָאֹרּפ, -- 2נ// .ןרָאסעֿפָארּפ ... ,װמ ,ןר
 | | .ןטרָאד ,י'א רעייז ןוֿפ סעצ |

 ,טשלעֿפעג- ,ןַײא שלעֿפ .ורט -- ןשלעֿפנײא
 ןויּכּב ןכַאמ .ןעװעשלַאֿפ .ןשטלעֿפ-- 9
 ןַא יא .ןצנַאגניא טינ ,לייט םוצ רעּבָא ,שלַאֿפ
 | ,גנו- .ךַאמּפָא

 י-לוזער רעדָא טקא .ן ,רעד -- טסעפנַײא
 -סעֿפ עמ סָאװ טימ סָאד ,ןטסעֿפנַײא ןופ טַאט

 -/טכַאש םענופ טנעװ עגנע יד; ןַײא טקיט

 ענעּבמעד טימ טדימשַאּב ןענַײז סָאװ םענורּב

 ביא ,ָאקנעיִײדװַא .א ,זּביא גרעּבניניֿפ .ע ,"ן'א

 ,1935 עװקסַאמ ,ּביל ּבָאה

 ןריטנעמרעֿפנַײא

 סעֿפעגי- ,ןַײא קי .ורט -- ןקיטסעֿפנַײא
 -קַאװ טינ ךיז לָאז סע ,טסעֿפ ןכַאמ .1 .טקיט
 לעטש. .לּפּענק ַא יא .לקנעּב ןרָאֿפעצ ַא יא .ןעל

 קיטסעֿפ ,טנַאװ רעד וצ ענסָאקוא לרעטייל סָאד
 .זישּת חסּפ ,קיא ,טעפ .ח ,"ןַיײא

 ןלָאז סעירק יד ,קירּב יד יא .ןקרַאטשרַאפ .2
 ןפיוא גנוקידייטרַאפ יד יא .ןגָארטקעװַא טינ יז

 -רָאװרַאֿפ ,רעכיז ,ליּבַאטס ןכַאמ ,8 .טנָארֿפ
 םעד 'א, .ןשינעטנעק 'א .טכַאמ יד 'א .ןעלצ

 ,זּביא קז ,"טייקיטכערעג ןוא טכער רַאֿפ שוח
 ערעסעּב רעדָא רעמ ןעגנערּב .40 .וצ דש
 "ידייטרַאפ יד יא .סעּפע ןגעק רעדָא רַאפ תויַאר

 .עירָאעט א יא ,(גנוקידלושַצּב) גנוק

 .ןטלַאה ךיז ןוא יא טוג ךיז -- ךיז טימ
 "עג ןיא ךיז 'א .ןַײא ךיז טקיטסעפ םישזער ַא

 לָאז סע . . . םרוג זיא . . .זַײרג רעדעי, .קנַאד

 ,מי ,"טרָאװ ןוֿפ דליּב עקיטכיר-טינ סָאד יא ךיז
 ,בנו 1930 עשרַאװ ,לוש עַײנ יד

 .טסעֿפעג-- ,ןַײא טסעֿפ .ורט -- ןטסעֿפנַײא
 טימ .ןעגנואיצַאּב עזיול יא .ןקיטסעֿפנַײא ווזדי

 זד ןטס9 ןייא זאד ךיז לָאז רכלטיא, -- ךיז
 ,אכ ,עשוהי ,מהס ,"לאז ןקנעדיג ןראדמיא שרע

 יעגוצ זאג -- רע .שינע- .גנ- .1
 -ניניפ .ע ,ײןּבעגעג גערפ א ןוא יא רעד ןעגנַאג

 ,טסעפנַײא +- .גרעּב

 זעגי+ ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעװעטסעֿפנַײא
 .ןטַאנַאק יד יא .ןקיטסעֿפנַײא ווזד .טעװעטסעֿפ
 ךיז יא -- ךיז טימ ךיוא .ןַאקרַאּפ םעד יא
 .ןּבעגכָאנ טינ ןוא

 .טרעֿפעֿפעגי- ,ןַײא רע- .וורט -- ןרעֿפעֿפנַײא
 .שיפ יא .רעֿפעֿפ (טימ ןטיׂשַאּב) ןטישנַײא .1
 יד 'א .עא ןדייר ןיא טײקֿפרַאש ןּבעגוצ 2

 -רעסנַאק .9 .ךעלטרעװכעטש טימ קימעלָאּפ
 ןּבָאה ןרעטלע יד, .ריא .ןצלַאזנַײא ווזד ,ןריוו

 זיא ,ונ .טרעפעֿפעגנַײא יז ,ןטלַאהעג רעַײט יז

 יא טסגעמ, ."דיומ עטלַא ןא ןּבילּבעג עקַאט יז
 ,ףםנו ."ןהאיצמ =| עצָאצעמ ערעַײט יד

 .טצעֿפעג-- ,ןַײא ץעֿפ .ורט -- ןצעֿפניײא
 ַא טימ ןכעטש (טלעװרעטנוא ,שירעגנויליואוו)
 .ףוַאש זיא סָאװ סעּפע טימ ןקיטולּבעצ .רעסעמ
 .ןונ א ןָא םיא ןזָאל ןוא רעקַאנק םעד יא

 זיא) רָאנ טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קידרעֿפניײא
 ףןַאּפשעג ן'א םעד טימ .דרעפ ןייא (טימ רָאנ
 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .2 .עקשטירב עיא ןָא

 טימ ןעיירנשיװצ יד ןטעּברַאַאּב, .טֿפַארקדרעֿפ -

 יד ,ןַאמטיג .ק סָאנָארגַא ,"רָאטַאװיטלוק ןיא ןַא

 סַאקרעשט ,. . . סעידעי עשימָאנָארגַא עטסקיטיונ
9, | 
 -רעֿפעג'- ,ןַײא לט" .ורט -- ןעלטרעֿפנַײא

 תוֿפוע יד יא .ןעלטרעֿפ ןיא ןלײטנַײא .,טלט
 | | -  :ןלייטעצ ןוא
 (+-) קימרָאֿפנײא .יזַא -- קימרעֿפניײא

 ,"'א טסילֿפעג ךיז טָאה ןּבעל רעייז , .יא טיוּבעג

 ,רעטכָאט סרעדַײנש םעד לאפר ,ץיװעל ּבייל

 .טייקי- 1888 ענליוו

 ןַײא ריש .װרט -- ןריטנעמרעֿפנַײא
 ןּבייהנָא ךיז לָאז סע ןכַאמ .טריטנעמרעֿפ =

 'א .ןַײװ 'א .גנוריטנעמרעפ ןוֿפ סעצָארּפ רעד

 ,גנ- .ךיז טימ ךיוא .סַאװק



 ןטכַארֿפנַײא

 -עגי- ,ןַײא טכַארֿפ .ורט -- ןטּכַארֿפנַײא
 יד, .טכַארֿפ (יװ) טימ ןקישקעװַא .טכַארֿפ

 עמ ,ךיז טימ ןעמענ טינ ןעמ ןעק רעכיּב

 י"'א ייז ףרַאד

 -עג'-+ ,ןַײא עוועט- .ורט -- ןעװעטנַארֿפנײא
 -עמע ןעניואוועגוצ ,ןענרעלנַײא .טעװעטנַארֿפ

 טָאה הנותח רעד ךָאנ; .טנַארפ א ןַײז וצ ןצ

 -עזעװעג םעד ,ןַאמ ריא טעװעטנַארֿפעגנַײא יז

 .ךיז טימ ."רוחּב-הבישי םענ

 ,ןַײא (קיןטסָארֿפ .ורט -- ן(קי)טסָארֿפנײא
 ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .1 .(טקינטסָארּפעג-=
 יצלעשז ,אשטעּפ 'א .טסָארפ ןופ ןעמונעגכרוד

 'א .טסָארֿפרַאֿפ יװ ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ .2

 .רעטצנעֿפ-לעטשסיוא ןַא יא .ןכוק םעד

 יעג-+ ,ןַײא עקס- .ורט -- ןעקפַארֿפנַײא
 ַא טימ (13ב) ןשטַאּפנַײא קראטש .טעקסַארֿפ

 .ןצירּפש לָאז טולּב ,ןקַאּב עדייּב 'א ,ךליהעג

 .שינע-

 -ירפ(עג)-- ,ןַײא ריז  .ורט -- ןריזירֿפנַײא
 ,21/  .רָאה יד 'א .רוזירפ א ןכַאמ .טויז

 ,טַײרֿפעג-- ,ןַײא ַײרֿפ .ורט -- ןעיײרֿפנַײא
 יָארּבנַײא ךיוא) ןעלגערּפנַײא .2: 4011 .מַא

 ,שיֿפ יד יא ,(ןט

 -עגי- ,ןַײא עװעצ- .ורט -- ןעוועצירפנַײא
 -ןַײרא ,ןראננַײא .שירעגנויליױאו ,טעװעצירֿפ

 ןוא דלָאי ,ץירפ א רַאֿפ ןצעמע ןכַאמ .ןרָאנ

 םענעדגָאל ַא 'א .םיא ןופ סעּפע ןגירקסיורַא

 ,ךלָאי םעד יא .ןרעגייז םענעדלָאג =| 'רעזייג

 -!רֿפ -- :טדערעגסױרַא דל ןיא) -- ןרירֿפנַײא
 -עג-- בָא ה 6 ןיּב ,ןַײא רירֿפ .װרט זרע

 ףליה רעד טימ .1 .ןרױרֿפעג-- ,ןדל} ןרָארֿפ
 ןעלדנַאװרַאפ רוטַארעּפמעט רעקירעדינ ַא ןוֿפ

 .רעּפרעק ןטרַאה ,ןדילָאס א ןיא טייקיסילפ א

 -עדינ זיא סָאװ רוטַארעּפמעט א ַײּב רעסַאװ יא

 יא .טולּב יא .לייא יא .סויסלעצ לונ יװ רעקיר
 ַײּב טרירֿפ רעטניװ רעד, .רעּפרעק ןופ דילג ַא

 :ךיוא ."סערעזָא יד ןוא ןכַײט יד ןַײא זדנוא

 -ע/ּפמעט ַא ןיא ןריװרעסנָאק .2 .זַאג ַא יא

 -כרוד .3 .ןזַײּפש 'א .טײקנרָארֿפרַאֿפ ןוֿפ רוטַאר
 יד 'א .ןרירפרַאֿפ .טסָארפ ,טלעק טימ ןעמענ

 "נורַא . ..ךיז טָאה טניװ רעד; .רעגניפ ץיּפש

 סייווש םעד םיא טרירפעגנַײא ןוא טעֿבנגעגרעט

 .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,ײּבַײל ןֿפױא

 ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד .װטוא ךיוא 4
 . .ןרורֿפעגנַײא זיא ןדָאּב רעד ,ךַײט רעד .טסָארֿפ

 דרע עטצענעגכרוד ןעיינש ןוא סנגער ןופ יד,

 הּכונח סָאד ,ןהָאזדוּב .י ,"ןרָארֿפעגנַײא זיא

 ?רָאי ,ענליוו ,לטכיל
 ןגַײטש ןזָאל טינ .ןעװעמַאהרַאֿפ .ןלעטשּפָא .9

 'א ןטַײּב ךיז לָאז סע ןזָאל טינ ,ןלַאֿפ רעדָא

 "וח ןלָאצ ןרעהֿפױא קילַײװטַײצ = תוֿבוח

 ייכׂש יד ןטַײּב ןזָאל טינ = ןעניול יא .תוֿב

 ַײּב ןטלַאה ךיז ןעגניווצ -- ןזַײרּפ יא .תור

 יפָא = ןטיד ער ק יא .ןזַײרּפ ענענַארַאֿפ יד

 כל ַאוו 'א .סעיצַארעּפָאטידערק עלַא ןלעטש

 טלעג ןקיטרָא ןופ טרעװ יד ןריסקיֿפ = ע ט

 ןלָאז ןזַײרּפ יד ידּכ דנַאל ןוֿפ ןצענערג יד ןיא

 ןזָאל טינ = ןטיזָאּפ עד 'א .,ןגַײטש טינ

 -רַאֿפ יא .קנעּב יד ןוֿפ טלעג ןעמענסורַא
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 ןופ ןריפסיורַא ,ןֿפױקרַאֿפ ןזָאל טינ=ןגעמ

 ןוא טֿפַאשרעגריּב יד ןרילרַאפ ןלעװ ...., .דנַאל

 ףרעװ ןרױרֿפעגנַײא ןלעװ סנגעמרַאפ ערעייז

 ,6 4 1964 ,זמט ,"ןרעװ טלזגעגוצ טניימ סָאד

 יד יא .ןעלקיװטנַא ךיז רעטַײװ ןזָאל טינ .0

 -לוק עשידִיי יד 'א ױזַא טעװ עמ זַא; .תוחומ

 ןיא טעװ ,ַארעז רעּביא דארג עכעלטע זיּב רוט

 רעװ ןַײז טשינ וליפַא ןיוש םורַא רָאי ןעצ ַא

 ,29 | 1967 ,זמט ,גי ,"ןריטסעטָארּפ לָאז סע

 עגנַײא טייקליטש יד ןוא; -- ךיז טימ

 ,רה ,"ןרעיוא ענַײמ ןיא רימ ךיז טָאה ןרױרֿפ

 ,יּבָאר ידי

 -ערױרֿפעגנַײא סָאד :ךיוא -- ץכע-  ,גנו-

 ,טליֿפרעד רע טָאה דלַאּבב -- שינע- .ענ

 ,"םירעדעג יד ןיא סיוא םיא ךיז טיײרּפש יא ןַא

 ַאּפַא :ךיוא -- ר / 49,  אי ,קג ,ןַאמכָאר .ל

 ,ןרירפנילא םוצ רישכמ ,טַאר

 .ןסערֿפעג-- ,ןַלא סערֿפ .ורט -- ןֿפערֿפנַײא
 ןוא טיורּב ןּבַאל ַא יא .ןּבַײרנַײרַא .ןסערֿפפױא
 ,עסַאּבלָאק גנַאטש א יא .ןשטײנקרַאֿפ טינ ךיז

 .ןעגנירדנַײרַא ףיט -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 'א .םזינַאגרָא ןיא ךיז ןדַײנשנַײא .ךיז ןסענַײא

 טעמוא ןא ,טסָאר יװ ,טסָארֿפ יװ ּבַײל ןיא ךיז

 חיר רעטכעלש א .ןצראה ןיא ןַײא ךיז טסערפ

 ןרעװ רימ, .םידגּב יד ןיא ןַײא ךיז טסערפ

 ,ןויע ,"ןסערפיג ןַײא . ..תורצ ןיא ה"ועּב

 ,טרעטייא סָאװ דנואו עקידענערּב יד, .ב/הס

 ןיא ןסערֿפעגנַײא ךיז טָאה סָאװ ץערק עזייּב יד

 ץנעטעּבעגמוא , .שיי ,"ןּבעל ןוא ּבַײל רעזדנוא

 יד יװ ּבַײל ןיא ןַײא ךיז ןסערפ סָאװ . . . טסעג

 ,ךוזעב רעגיטַײצנוא רעד ,דמא ,"סעקסעװעדנַאמ

 ךיז טָאה ...טנוהֿפלָאוװ רעד, .1878 ענליװ

 ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,יםיא} ןיא אקווד ןסערֿפעגנַײא

 קרַאטש ןוא ףיט יװ, .געװמוא ןוא ךַאילש

 וצ הװאּת יד ןסערפעגנַײא ןיוש ךיז טָאה'ס

 ,ןַאמרהע .ה .נ ,"ןַאמ ריא ַײּב ןצרַאה ןיא טלעג

 ,ה"פרת עשראו ,סניװעג עסיורג סָאד

 ,שינע- |

 עֿבט א טָאה סָאװ .ידַא -- שירעפערֿפנַײא
 עא ןַא .ןטײקנַארק עיא .ןסערפוצנַײא ךיז

 ,טייק- הוואּת

 -עג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- יצנַײא

 ,-שטנַײא ןכוז -צנַײא טימ טינ טניֿפ

 ,ןעדַאשטנַײא +- ןעדַאצנַײײא :לשמל
 .ןעשטכאשטניַײא + ןעצכטצניַײא

 טרָאװ סָאד ןדערסױרַא ןֿפֹוא .מטֿפ -- ץינייא

 .רר ךס א ןיא סנייא

 ָאֿפ .רַאלוגניס (מַארג) .ן ,יד -- לָאצנייא
 -וטיס רענעּבעגעג רעד ןיא זַא טזַײװ סָאװ םער

 ןיא ןעמ טָאה ןדער ןטערקנָאק םעד ַײּב ,עיצַא
 -כַאז ןייא ,ךַא ןייא יװ רעמ טינ ןעניז

 -- צמ} שיט ןייא ָאד זיא רעמיצ ןיא .טרַאװ

 ןַא ףיױא רָאנ ןזָאלרַאפ ךיז ןעק עמ :ןןשיט
 עקיטכירפיוא . . . . -- צמ| דנַײרֿפ ןקיטכירֿפױא

 עק סָאװ ּבוס עּפורג עניילק א ןַארַאּפ .ןדנַײרֿפ

 ,םיׂשעמ :לשמל ,לָאצנייא ןיא ןַײז טינ ןענ

 ןעניז ןיא טָאה עמ ןעװ יא טצינ עמ .םירוסי

 ;"תורצ טָאה דוי ַא, :לשמל ,עפורג עצנַאג יד

 .װש ,"רזכַא ןַא זיא יוג ַא;

 ןעמַאצנַײא

 .ןלָאצנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ן  ,רעד -- לָאצנײא
 טרעװ סָאװ םוכס .2 .טלעג-הריד ןוֿפ יא רעד
 ,ךּכויךּכ זיא יא רעד .טלָאצעגנַײא

 "רע רעד ,טלעג-טירטנַײא ,1 -- טלע ג"א
 א ןופ דילגטימ ַא ןרעװ םַײּב לָאצנַײא רעטש

 עג זיא הרבח רעד וצ לָאצּפָא רעד, .עא הרֿבח

 ,"טנופ ןייא --- יג"א .שדוח א גניליש ייווצ ןעוו

 וצ טלעג .2 .18שװ1958 ,זמט ,רעגנוא .מ
 ,הריד ַא וצ טירטנַײא םעד ,לסילש םעד ןגירק

 םעד ןּבעג טלעג-הריד םעד ץוח .עא טֿפעשעג ַא

 .'ג"יא (ןכש ןקידרעירפ םעד) תיּבהילעּב

 רָאנ טײטשַאּב סָאװ .1 .ידַא -- קילָאצנייא
 .ןוּבשחה רע'א ,רעצרוק א .לָאצ ןייא ןוֿפ

 רעטרעװ .רַאלוגניס ,לָאצנייא ןיא זיא סָאװ .2

 ,םערָאפ עיא ןייק טינ ןּבָאה סָאװ

 .טלָאצעג-- ,ןַײא לָא .ורט -- ןלָאצניײא
 ףיוא 'א .ףױרעדַא ןַא ןּבעג ,ןלָאצ ןּבײהנָא .1
 10 יװ רעמ טינ לַײװרעד 'א .גנולעטשַאּב ַא

 זיוה א ףיוא יא .טלעגטכַארֿפ רָאנ יא ,טנעצַארּפ

 ןלָאצסױא זַײװכעלסיּב עקירעּביא סָאד ןוא

 ןלָאצַאּב ןצנַאגניא רעדָא זַײװמיקלח ןלָאצַאּב .2
 "ךילגטימ ןיײארַאֿפ ןיא יא .עיצוטיטסניא ןַא ןיא

 הטורּפ דע 'א .טעטיסרעווינוא ןיא יא .לָאצּפָא

 ךיא בה; .ןשָארג ןטצעל םעד זיּב ,הנורחַא

 ,"סנק םיפלא תרׂשע ילַא טהג טלאצג ןא ה"עּב

 'הֿביא תלגמ' י"ּכ ,רעלעה ןאמּפיל-ֿבוטיםוי יר

 רַאלָאד טנזיוט ךס ַא ייז טלָאצעגנַײא טָאה עמ,

 עלַא ןּבעגסױרַא טינ ןלָאז ייז טלעג-ץרחי-אל

 ןיא ןרָאװעג טכַאמעגּפָא ןענַײז סָאװ ךעלמיאטח

 ײנַאקירעמַא עַײנ א ,אֿבכוּכירּב .ש ,"ליטש רעד

 טַײצ תוּכוס םורָא; .1900 ענליו ,הדגה עש

 ןוידּפ םענופ זַײװכעלסיּב ןּבײהנָא רע טגעלֿפ

 .װ רעדניק עשיזוי רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"א

 ןריוּבעג ןרעװ רימ סָאװ גָאט םעד, -- גנו

 ןַא -- גָאט רעדעי ,ןּברַאטש וצ ןָא רימ ןּבייה

 .ח"ישּת לולא ,שימייה ,מש ,"ןוּבשח לע יא
 ןרעפטנע ןֿפרַאד רע טגעלֿפ לָאמַא, -- ץכע-

 ןוֿפ עסינמייהעג איד .ןנַאמרעקעּב .ש ,ייא ןַא

 ןיי) רע .שינע- 1885 סעדַא ,סעדַא

 .יירע- .(עק-
 ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירעלָאצנַײא

 .ןטייקירעװש עיא .ןלָאצנַײא ןטימ

 ַאצנַײא ןופ טקַא .1 .ןע- ,רעד -- םַאצנייא
 ,טיולּפ .ןעמַאצנַײא ןוֿפ טַאטלוזער .2 ,ןעמ
 יװ דנַאל ןַײד ץיילפרעּביא, .גנורעטש ,עּבמַאד

 ןייק רעמ ָאטינ ,שישרּת רעטכָאט .סולינ רעד

 .10 ,גכ ,היעשי ,יּת ,ייא

 .טמַאצעג'- ,ןַײא םַאצ .װרט -- ןעמַאצנַײא

 ַא ןכַאמ .1 .ןעמיוצ -- ,ןעמַאצ-- :9פ
 סָאד יא .םַאצ ַא טימ ןעמענמורַא .טױלּפ ,םַאצ

 (םיוצ) םַאצ ַא ןָאטנָא .2 .דלעֿפ קיטש ענעגייא
 .ןטלַאהנַײא .8 .לדרעֿפ סָאד יא .דרעֿפ ַא ףיוא
 ןיא דרעֿפ סָאד יא .ןרינילּפיצסיד .ןרילָארטנַאק

 'א :ךיוא .הרֿבח עטעװעדליװעצ יד 'א .ףיולעג

  .קעװצ ןלעירטסודניא ןַא רַאפ לַאֿפרעסַאװ א

 .גנוצײלפרַאֿפ יד יא

 ךיז ןזָאל טינ .ןלעטשּפַא ,ןעװעמַאהנַײא .4
 .ָאפמעט םעד ןרענעלקרַאפ .,ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ

 .רצי םעד 'א .טיטעּפַא םעד ,ןעגנַאלרַאֿפ יד יא



 ןעקנַאצנַײא

 ןעק לדנעּפש ַא טימ, .ןעגנונעֿפָאה יד וליֿפַא יא
 .װש ,"'א טינ (עא ךַײט ,םָארטש) םי םעד ןעמ

 ןוא -- עגר יד טמַאצעגנַײא .לָאמנייא ּבָאה'כ,
 דֿפ רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"ןֿפורעגסױרַא ןוז יד ּבָאה
 טעָאּפ רעד טָאה רַאפרעד רשפא, .גורק רעל

 עקידנטלַאהנַײא ןוא עקידיא יד ןצונ טװּורּפעג
 | .קיװייל .ה .נש ,יםערָאֿפ-טענָאס

 ,טָאּברַאֿפ א ןגײלֿפױרַא .ןקירדרעטנוא .8
 נעזרעּפ יד 'א .טכער ןרענימרַאֿפ .ןרעװרַאֿפ
 ,טייהיײרפ יא .טכער עכעל

 טינ לָאז סָאד סָאװ ןרענימרַאֿפ טכַאמ טימ .0
 .ךיורּבעג םעד יא .ןַײז

 ,רעניד ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ .ןעמעננַײא ./
 ,טעסרָאק ַא טימ רוגיֿפ יד יא .רעלעמש

 'א טנעקעג טינ ךיז טָאה יז; -- ךיז טימ
 ,ןײטשָאלּב רזוע ,"ןטייקיטפרעדַאּב עריא ןיא

 םיניד יד, .1889 ענליו ,טלעװ ערעטסניֿפ יד

 םענופ רעטקאראכ םעניא זַא טקריװעגטימ ןּבָאה

 'א ןוֿפ הדימ יד ןטעּברַאסױא ךיז לָאז ןדִיי
 ,2 טפעה ,1919 ענליוו ,עטיל ,"ךיז

 .ןעגנוטסולג ןוֿפ ,תוָאצוה ןופ ןעיא -- ;נֹו-

 יד, -- (עק- ,ןיד) רע .שינע-  .ץכעז
 יװ ,זּביא דַאנ ,"טײקטמַאצעגמוא ןַײמ ןופ ןייא
 | ' .סע עז ךיא

 ,טקנַאצעג-- ,ןַײא קנַאצ .וטוא -- ןעקנַאצנַײא
 זיא ןעקנַאצ ןיא ןיוש| ןעקנַאצ זַײװכעלסיּב
 ,טײקזַײװכעלסיּב ןוֿפ טנעמָאמ רעד ןַארַאֿפ
 רעמ סע טּבײה ינַײא ּברעװנָאק רעד רעּבָא
 'א .טכוזדניווש ןופ יא .טכיל ַא יװ יא .ןסױרַא
 יי | ,טַײצ רעד רַאֿפ

 ,טּפַאצעגי- ,ןַײא ּפַאצ .ורט -- ןֿפַאצניײא
 ןַײװ ןּפַאצסױא .ילּכ ַא ןיא ןענירנַײרַא ןכַאמ
 .שינע- .ךעלעגירק ןיא יא ןוא לסעֿפ א ןוֿפ

 .טעקצַאצעגי- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקצַאצנַײא

 טימ ןריצנַײא ,ןצוּפנַײא .ןעוועקצַאצ-- 9
 -ַאטע ןַא 'א .עלעטיה א ,דיילק ַא יא .סעקצַאצ

 .שינע- .הּכוס יד ,לַאז םעד יא .עקרעשז

 -עג-- ,ןַײא ןרי .ורט -- ןענ(ע)רָאצנַײא
 וצ ןריֿפרעד ,ןרָאצ ןיא ןעגנערּבנַײרַא .טנרָאצ
 "נירּפש לָאז רענעי זַא ןצעמע יא .סעּכ ןסיורג

 ,21/- .טיוה רעד ןוֿפ ןעג |

 ,ןגָאװצעגי- ,ןַײא גָאװצ .ורט -- ןגַאװצנַײא
 ללכּב ,רָאה ּפָאק םעד ףייז טימ ןשַאװנַײא ,1

 -עקרַאפ ןוא רעדניק יד יא .רעטרע עקירָאה יד
 :ךיוא = ּפָאק םעד ןצעמע 'א* .ןייש ייז ןעמ
 ,ןרַאנּפָא (ב ;ןרסומסיוא ,ןעלדיזנָא םיא (א

 ןַא ןיא ןריֿפרַאֿפ ,ןרַאננַײרַא ,ןֿפײזנַײא ווזד .2
 ןליּפש םִַײּב יא .טינ טניול סָאװ טפעשעג ,ןינע
 .ךעלעדייר עקיטַאלג טימ יא .עקָא

 .שינע .ץכע .ךיז טימ ךיוא

 .(עק- ,ןיד)
 ,טגַײװצעג-- ,ןַײא גַײװצ .וורט -- ןהייווצניַײא

 ןגַײװצ יװ ױזַא ,ןעגנולײטּפָא ןיא ןלײטנַײא .1
 -רעטנוא יד ,טֿפעשעג סָאד 'א .םַאטש ןייא ןוֿפ
 -קַאװעגסױא זיא קנַאּבסקלַאֿפ רעזדנואג .גנומענ
 (ענװַאק) דייר ,"'א יז ףרַאד עמ ןוא ןס
 ,ןייארַאֿפ ןסיורג ַא יא .סעּפורג ןיא ןלײטנַײא .2

 ןּבָאה רימ, .ךיז ןגַײװצעצ וזד -- ךיז טימ

 רעד
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 קלָאֿפ ,גי ,"טגַײװצעגנַײא ,ןטכָאלֿפעגנַײא ךיז

 ,בנ 1963 לירּפָא ,טלעװ ןוא

 זעגי- ,ןַײא גניװצ .ורט -- ןענניוװצנַײא
 ,ןלעוּפסױא ןזיּב ןטיינ ,ןעגניוצ .ןעגנואווצ

 ,לַאפרעסַאװ םעד יא .ןטלַאהנַײא .ןעװעמַאהנַײא

 ,ןצילֿפ רֿפ טינ (םלוע) ןעד לָאז (םוהּת) רעד;

 ,"םוהּת ןעד ןגנואווצג ןַײא לקרעצ ןַײמ טאה אד

 ןעװ; .א/טמר ,1713 טשמַא .םילגר שלש רוזחמ

 אוד נוא הואג טימ ךַאז ןייא טידיר רֿבח ןַײד

 ייסח רפס ,*. ..ןגניווצ ןַײא טינ םיא טׂשנעק

 ןרָאֿפעג ערטסקע ...זיא, ?טרָא ?ז"קּת ,םיד

 עקיטפנוק טימ םיא 'א ןילרַאק ןייק שרַאמ ןטימ

 .קי ,ײןקַאזָאק
 ןטלַאהנַײא ךיז ןוא 'א ךיז -- ךיז טימ

 ,רע-/ .שינע-/ ,ץכע-  ,גנוז

 ,טלקיווצעג--- ,ןַײא לק- .וורט -- ןעלקיװצנַײא
 וצ רעטיירּב ,רעַײרֿפ) לקיוצ א ןלעטשנַײרַא

 ,עמסַאּפ עטרילָאק ַא עקזולּב רעד ןיא יא .(ןכַאמ |
 . ,שינע-

 ,טקיווצעגי- ,ןַײא קיוצ .ורט -- ןקיוװצנַײא
 ,לגנעװצ ַא טימ טָארד א יא .ןעמעלקנַײא .1
 -עדַײנש) .8 .קַאּב קיטש ַא יא .ןפַײנקנַײא .2

 רעד טימ ןקַאהנַײא ,ןדַײנשנַײא לסיּב ַא (ַײר !
 ,שינע-  .סָאּפ א 'א .רעש

 ,טקעוװצעג-- ,ןַײא קעװצ .ורט -- ןקעווצנַײא
 ןַײװלײט ןוא ליצ ַא ,הנװּכ ערָאלק ַא ןּבָאה

 .תוָאצוה ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ יד יא .ןכיירגרעד

 ,+- ןֿפושיּכנַײא ווזד -- ןרעּביוצנײא

 ;23 םוצ ןעמַאצנַײא + -- ןעמיוצניײא
 ןוא ירפרעדניא ןענַאטשעגפיוא זיא םהרֿבַא;

 ,גנילרעּפש .י .א ,"לזייא ןַײז טמיוצעגנַײא טָאה
 אזַא 'א טינ,; ,ט"סרּת גרעּבמעל ,/ םיטוקיל

 כעױק רעד ,ןַאמשרָאג .ש ,*?רעגָא ןקידנַארּב

 טמיוצ, :33 םוצ .1948 עװקסָאמ ,נּבעל נוֿפ
 ,וװ רָאק ,ײןּבמַאד יד טנפע רע ,ךַײט םעד ןַײא טינ

 םוצ .נש ,"טַײצ רעד ןוֿפ םערוטש םעד יא;

 ױזַא יװ רָאנ טסייװ וד ּביוא, .סעּכ םעד יא 3

 ןטָאש ןיא ,רה ,"ןעמיוצוצנַײא תוער תודימ יד

 יד ץיזעָאּפ יד זיא ןקילַאיּב רַאֿפ, .םיוּב ןוֿפ
 טכע קימרוטש ַא ןעמיוצוצנַײא טכַאמ עטכע
 ַא ןוֿפ רעטרעװ עקיצנַאלג ,עטרַאה ןיא ליפעג

 םעד סיוא טינ, :5ב םוצ .וש מעּב ,"ךַארּפש

 ןוֿפ טָאג רעד זיא רעטעג ערעַײא ןופ רמוח

 ןוא יא ןענָאק םיא לָאז עמ זַא ,טכַאמעג םהרֿבַא !

 עמ, :63 םוצ .השמ ,שֵא ,"ןעגנַאֿפעג ןעמענ

 "מיא םעד ןרענעלקרַאֿפ ,עיצמוסנָאק יד יא זומ |

 םוצ .24 | 1965 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד ,ײטרָאּפ

 -סָאק-רעמוז ןסַײװ ַא ןגָארטעג טָאה . . ,4 3

 -לופ ריא טמיוצעגנַײא סָאװטע טָאה סָאװ םויט
 -נַאלש ,רעלעדייא טכַאמעג יז ,רוגיֿפ עכעלּב

 ,1938 װעלק ,רוטַארעטיל עשיטעװָאס ,"רעק

 | ,10 א
 ךיז ףרַאד ...שטנעמ רעדעיק -- ךיז טימ

 ידּכ זיא רּתֹומ סָאװ ןרסָא ךיז ףיוא ןוא יא

 רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,"רצי םעד ןַײז וצ שֿבוּכ

 ,1898 ענליוו ,ץעוי אלּפ ,זּביא

 (עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוד
 | .ײרע- .תויח עדליװ ןוֿפ יא --

 קיטַײצנייא

 ,טקוצעג-- ,ןַײא קוצ .ורט -- ןקוצנייא
 טקוצ ףלָאװ ַא .ןסערֿפֿפױא ןוא ןסַײרעצ .1
 .ןריניאור .ןעגנערּבמוא .2 .עלעֿפעש ַא ןַײא
 .עניילק יד ןַײא ןקוצ ןטפעשעג עסיורג יד

 ,שינע-

 ,טרעקוצעגי- ,ןַײא רעי .ורט -- ןרעקוצנַײא
 'א ,טפַאז-ענעמיל יא .רעקוצ ןטישנַײרַא .1
 יד 'א .רעקוצ טימ ןטישַאּב ,2 .פוזטכורֿפ
 .רעזערּפ .) .ךעלגייט עטרַאה 'א .ךעלכיק
 סעדעגַאי 'א .רעקוצ ןופ ףליה רעד טימ ןריוו

 ןיא .4 .עא סענילַאמ ,ןשרַאק יא .ןעיָאלס ןיא
 ןרעװ עילַאק .ןרעװ טרעקוצעגנַײא --- וויסַאּפ
 ,רעקוצ ליֿפ וצ רעּביא (עא סטכַאמעגנַײא ןגעוו)
 .ןרָאװעג טרעקוצעגנַײא זיא סטכַאמעגנַײא סָאד
 -נַאװצ יד ןטימ ןיא ךָאנא .קידנעיצוצ ןכַאמ .9
 א ןּבעגעגּפָא ךיז רעלטיה טָאה ןרָאי רעקיצ

 ףרַאד עיגַאלָאעדיא עשידליײטנַא יד זַא ,גנונעכער
 טגנַאלרעד עמ רעדייא טֿפַאשנסיװ ןיא יא ןעמ

 .ןרָאסעֿפָארּפ . . . ,ומ ,"םלוע םעד סָאד

 ,גנ-/ .ףךיז טימ

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- יצנַײא
 -גילא ףיוא לטימ רעדעי .2 ,ןעלצנַײא ןוֿפ טַאט -

 "זייה יד ַײּב ,ןקָאז ףיוא 'א רענעמוג א .ןענצוצ
 סעצָארּפ -- גנואה .לק סומ"א .עא ךעל

 | .ןעלצנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ .יזַא -- קידלגיצנייא
 ץיא .לגיצ ןייא רָאנ טמענרַאפ סָאװ ;לגיצ ןייא

 ךיז טגיוו ,טנַאװ רע'א רעניד ַא רעּביא, .ּבערג
 יכעד עיטָאמ ,"רעטקורטסניא רעזדנוא . . , םוא
 ,1936 קסנימ ,רעױוּב ,רַאיט

 -יװלצי-- ,ןַײא ריז .ורט -- ןריזיליוויצנײא
 יואוועגוצ .טריזיליוויצ לסיּב ַא ןכַאמ .טריזיל
 .ןּבעל רעגייטש ןטריזיליויצ רעמ ַא וצ ןענ
 -נַײא ןסיורג ןייק סעקישטוטיטסניא יד ןענעק,
 ןיא םלוע רערימָאטיז ףיוא ןּבָאה טשינ סולֿפ
 .ןטרָאד -- 2נ7 .38 ןאנ ,1885 ,לָאֿפי ,"םיא יא

 ,טרעטיצעג'- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטיצנַײא

 יּכז ןיא ,טימעג ןיא ןצירקנַײרַא .ןרעטיצ ןכַאמ

 עקידנעמוק יד ןיא יא .שינרעטיצ ַא טימ ןור

 ןסערּפסױא ןוא יא .ןּברוח ןוֿפ םיטרּפ יד תורוד

 טרעטיצעגנַײא טרעװ סָאװ םשֹור ַא; .טלעג

 ,.שינ .11 ווו 1966 ,קיא ,גי ,"קיּבייא ףיוא

 .טגַײצעג-- ,ןַײא גַײצ .ורט -- ןהייצנַײא

 ליװ סע רעװ, .ןדלעמנַײא .ןזַײװנָא .ןזַײװנַײא
 ערעזדנוא ןוֿפ ןענַאיסימָאק יד ןעמענרעּביא

 ,1866 ,מק ,י'א סנטַײצַאּב זדנוא לָאז רעטעלּב

 רעמיצ םענייש ַא ךַײלג םיא טָאה עמ, .46 א

 -עסַאי .ל ,"ףיוה ןכעלרעזייק ןיא טגַײצעגנַײא
 ענליװ ,(דודנה) רעטלגָאװרעֿפ רעד ,ץיװָאל

 | | .ו"מרּת

 רעד, .טַײצ עּבלעז יד .ן ,יד -- טייצנייא
 טדימשעגפיונוצ ייז טָאה גנואַײרֿפַאּב ןוֿפ סנ

 ,23 וצ 1954 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,ייא ןייא ןיא

 -לעז רעד ןיא זיא סָאװ .ידא -- קיטייצנייא
 ןשינעעשעג ע'א .קיטַײצכַײלג .טַײצ רעקיּב

 ,(רעּבַײװ) ןענַאמ ייווצ 'א ןּבָאה .סעּבַאגֿפױא עיא
 םיא ןעמיורנַײא יא ןוא עלעגנִיי סָאד ןּבײהֿפױא



 רעלטיײצנייא

 יא יא ןּבעג עקַאט ריא ןָאק עמ, .רעיוא ןיא
 ןוא טייקירעיורט יד, .1 שג ,רי ,ײרָאי 60 יא 0
 -סיוא ריא ףיוא 'א רעּבָא טָאה טײקטמעשרַאֿפ
 .דוי-םיליהּת ,שֵא ,"ןח ןרעַײט א רעייז ןסָאגעג
 ,טייקי-

 .לָאענ .ס' ,ןיי נװ .סי ,רעד -- רעלטַײצניײא
 -לעז רעד ןיא ,טַײצ ןייא ןיא טּבעל סע רעװ

 ןֹּב .רֿבד:לעּב רֶעדָא רעדייר ןטימ טַײצ רעקיּב

 .'א סנדייז ןַײמ .רעלטַײצטימ .רוד

 "צירקעגנַײא) .לָאענ .סי ,רעד -- ןפייצניײא

 ,לַאטעמ ףיוא 'א ןַא .ןמיס ,ןכייצ (רעט

 -רעיודעג .1 .ן" ,(יד) סָאד -- שינעכייצניײא
 סָאװ יא ןא .ןענעכיײצנַײא ןוֿפ סעצָארּפ רעקיד

 ןמיס ,2 .גָאט ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ טָאה
 ּפַא טיג עמ סָאװ רעדיילק ףיוא ןיא .ןכייצנַײא

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה עמ ואוו יא ןַא .ןקיניײר

 ןוֿפ ןרָאי יד, ,גיֿפ .עא ןענרעל ,ןענעייל םַײּב

 ףיוא 'א ןַא יז ףיוא ןזָאלעג ןּבָאה ןּברוח

 'א ןַא .ּבײהנָא ןַא ןוֿפ ןמיס .8 ."קידנעטש

 םיא טָאה יז, .ןשינעעשעג עסיױרג ףיוא

 ףיוא 'א םוש ןייק ךָאנ ןּבָאה רימ :ןּבירשעג

 ,...ןיפערג ןייא ןוֿפ הׂשעמ הנייש ןייא ,"חסּפ

 .שינעכײצרַאֿפ .המישר .4 1862 ץיװַאנרעשט
 ןלעװ ייז, .טַאטיצ .0 .תורוחס יד ןוֿפ יא ןַא
 ןוֿפ רעדָא טשעּבה יחבש םעד ןוֿפ יא ןַא ןעז ָאד
 הלגמ' וצ 'המדקה' ,פי ,"תויׂשעמ-ירופיס רעד

 ,ןירימט

 .ןיזיירד .{?} היול עשיאיוג .0

 ,טנכייצעגי-- ,ןַײא ןכ- .ורט -- ןענעכייצטנַײא

 ,סעּפע ןיא גנונעכייצ א ןכַאמ .ןענעכײצנַײרַא 1

 ןכַאמ .2 .דליּב ַא ןיא ןכירטש עכעלטע 'א
 ייװצ יד םענ, .ןריקרַאמ ךיז .ןמיס א ,ןכייצ ַא

 ןוא הלח עטשרעטנוא יד ןַײא ןכייצ ןוא תולח

 ךַאמ ןוא טנעה עדייּב טימ ףיוא יז ּביײה

 -נַײא .9 ,יּפ , ישס ,"הנווּכ סיורג טימ איצומה
 -גָאט ןיא גנוריסַאּפ יד 'א .ןריטָאנרַאֿפ ,ןּבַײרש

 יד ןוֿפ עטסיל רעד ןיא ןעמָאנ םעד יא .ךוּב

 ץלַא יא ...טסעװ וד, .הָאצוה יד 'א .טסעג

 וד סָאװ טלעג סָאד ,הרדס רעדעי וצ ,ךָאװ

 יָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"ןּבעג םיא טסעװ

 -נעמָאקער .ןזַײװנָא 4 1893 ענליוו ,קינטנעצ
 טנידרַאפ ןכדש רעד ,זיא ללּכ רעד, .ןריד

 םעד וצ ,סנטייווצ ,'א םעד רַאֿפ ,סנייא :לּפָאט

 ,תרגא רדסמ ,"ןעז ךיז הלּכױתח ןעגנערּבפיונוצ

 ןיא יא .ןצירקנַײא .0 .ה"ּפקּת ענדָארג-ענליװ -
 -עגנַײא רימ ןיא ןּבָאה, .ןלַאיציניא יד לאטעמ

 יוש .א ,"טּפַאשּביל . . . טלצרָאװעגנַײא ,טנכייצ

 ,18 או 1962 ,זמט ,רעשטַאימ

 ןףעקנעדעגרַאֿפ םוצ ךיז יא -- ךיז טימ

 טוג ךיז ךיא ּבָאה . ..ןייגקעװַא ןַײמ רַאפ,

 ,ּביַאט .ד י ,"רעטכיזעג ערעייז טנכייצעגנַײא

 ,ט"מרּת ענליוו ,. ..שידק רעד

 .(עק- ,ןיד) רע .שינע- .גנוז
 .טלייצעג-- ,ןַײא לייצ .ורט -- ןלייצנַײא

 -שח ןיא ןעמעננַײרַא .גנולייצ א ןריפכרוד .1
 יֿפל שיא טשטַײטרַאפ שמ .ןכַאז עלא יא .ןוּב

 טלָאז ריא, :(4 ,בי ,תומש) 'הׂשה לֶע וסכת ולכָא

 ןוא ןסַײמש .2 .ןץןלייצ, :יּתְ| "ןליצ ןייא
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 -װָאטנוּב יד יא .תוקלמ 39 יא ,ץימש יד ןלייצ
 | .רעטיר 25 וצ סעקישטש

 עכעלטע יא .ןלייצ םַײּב ןרַאנּפָא ןוויּכּב ,9י
 רעקיציװ א יפ-לע ױזַא טייג 'א סָאד) ךעלּברעק

 ניק לֿפיװ --- ןּביז ... , ייוװצ ,סנייא :םעטסיס
 ןצַײרד ,ףלעװצ ,ףלע .ןעצ ָא ?וטסָאה רעד
 -- .רעטכָאט עטסטלע יד זיא טלַא יו -- ...

 .ןװזַאא , . . קיצנַאװצ ,ןצנַײנ . . . ןצכַא
 ּפָא ןײלַא ךיז ,ןַײז העֹוט ךיז -- ךיז טימ

 .עא ּבָאגסיוא ןּבעג םַײּב ,ןלייצ םַײּב ןרַאנ

 .ירע- .רע- .שינע- .ץכע- .,גנוז

 ,טלדנייצעג--- ,ןַײא לד- .ורט -- ןעלדנייצנַײא
 ,לּפעט ַא יא .ןעּברעשטשנַײא .ןּברַאק ןכַאמ .1
 ,(סקיכלימ רַאֿפ ןמיס א) לפעל םענרעצליה א

 ןכַאמ ,לטערּב ןיד א יא .ךעלדנייצ ןכַאמ .2
 ,גנוד .םַאק ענרעצליה ַא םעד ןוֿפ

 ךיז ,ןַײא ךיז ןייצ .װטוא -- ךיז ןענייצנַײא

 ןייצ יד טימ ךיז ןסַײּבנַײא / .לָאענ ,טנייצעג יי

 טָאה ןוגינ ןַײמ, .(םינמיס עפיט ןּבַײלּב ןלָאז סע)

 ןיא ךיז טָאה דנַײֿפ רעד ,טרעמָאיעג קירעיורט

 ,זמט ,שטיװָאמיכַאַאי .א ,"טנייצעגנַײא רימ

 ,3 ש 0

 ךיז ,ןַײא ךיז ליצ .װטוא -- ךיז ןליצנַײא
 ךיז .ליצ ןיא ןקוק טגנערטשעגנָא  ,טליצעגר*

 ןסישסיוא ןוא ךיז יא .ליצ ןיא ןפערט וצ ןעלמ

 רערעטצניֿפ א ןיא רעדנילּב ַא יװ ןפערט ןוא
 .טכַאנ

 .טעליצעג-- ,ןַײא על .ורט -- ןעליצנַײא
 רָאנ ןעק רענייא דלַאּב ױזַא .ןעליסנַײא ווזד
 עלהמיתח א ,ןעמענעצ לרעגייז א ,'א לדָאנ ַא

 ַא ןיוש רע זיא -- ןענערּבּפָא ווּורּפ א ,ןכעטש

 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,"רעטסנַײמ

 -מיצעג'- ,ןַײא לּב- .ורט -- ןעלּפמיצנַײא
 ,שרַאמ ַא יא ,לּבמיצ ןיא ןּפַאלקנַײרַא .1 .טלּב
 -צמע יא .ץימש עקידרעַײֿפ יא .ןסַײמשנַײרַא .2
 .שינע .ץכע .ןעקנעדעג וצ ףיוא ןצ
 ,רעד

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קידרעמיצנייא
 הריד רעיא ןַײז ןיא, .גנוניואו עיא ןַא .רעמיצ

 ַײרד ענַײמ עלַא ןיא יװ ,רעמַארעג םיא זיא |
 ,1967 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,ערַאּבַאז .נ ,"םירדח
 ,9 אפ

 -עג-- ,ןַײא םוצ  .ורט -- ןעמוצמ(י)צנַײא
 ;ןריֿפכרוד .ןַײז םצמצמ .םוצמצ22 .טמוצמיצ

 -מָאק ,ץרוק ,ןֿפוא ןקידמוצמיצ ַא ףיוא ןכַאמ

 ףיז טימ .ןעגנונעֿפַאה ,ןעגנַאלרַאפ 'א .טקַאּפ

 ןיא טמוצמיצעגנַײא ךיז טָאה טייקליטש יד,---
 .  .צוס ,"רערט רעניילק ַא |

 -עג'- ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעװעטניצנַײא
 יפת ןיא ןצעזנַײא (ןושל-םיֿבנג) .טעװעטניצ

 'א .םיֿבוט:םיׂשעמ ענַײז רַאפ ןצעמע יא .הס

 ,םיליהּת ןגָאז ןרָאפ

 ,ןַײא (עועקקניצ .װרט -- ן(עוװ)עקניצנַײא
 טימ ןקעדַאּב ,ןעמענמורא - .ט(עװע)קניצעגי-

 ,עטַאלּפ א יא .קניצ

 .ןגיוצעג'-- ,ןַײא יצ .וטוא 8 וורט -- ןעיצנַײא
 םעד (ןיא) יא .ןרעלעמשנַײא ,ןעמעננַײא .1

 ןעיצנַײא

 ַא יא ןעמ ףרַאד ָאד טָא ?טעז ריא, .ןָאטס
 ,"לסיּב !

 ,קירטש םעד יא .רעגנע ,רעֿפַײטש ןכַאמ ..2
 'א* ,לטרַאג םעד 'א .זדלַאה םורַא עילטעּפ יד
 -נוהוצרעטנוא ןעגנואווצעג ןַײז = קיסַאּפ םעד
 ןוא קיסַאּפ םעד 'א .ןסע ןֿפױא ןרָאּפש וצ ,ןרעג
 ןַײא ןעמ טיצ ןהכרּב רעד ךָאנ|; .גַײװש ַא ןכַאמ
 טנַאה רעד םורַא טלקיװ עמ ןוא טוג העוצר יד
 ץלַא = קירטש םעד 'א* .| ישס ,"תוכירּכ ךיז

 -סורַא ךיז ןטייקכעלגעמ יד ןעמענקעװַא רעמ
 .ןעװעטַארוצ

 -ענ ןעגנערּב ,ןּפעלשנַײרַא .ןעגנערּבנַײרַא .9
 ןכַאז יד 'א .ףוג םענעגייא םוצ ,ךיז וצ רעטנע
 טיצ םיֿבוט-ןּב ַא, .ןַײרַא ּבוטש ןיא ןסיורד ןוֿפ
 ,שטַאגולד ,"םיעונענ יד רַאפ ֿבלול םעד ןַײא

 ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ

 (רעּפרעק ןוֿפ סעיצקנוֿפ טימ תוכַײשּב) 4
 -סױרַא טינ לָאז סע ןכַאמ .ךיז ןיא ןעמעננַײרַא
 ךיוּב םעד יא .זָאנ רעד טימ טפול יא .ןצרַאטש
 ,זדלַאה םעד 'א .טסורּב יד ןלעטשסױרַא ןוא

 ןרעװ = (ךעלעּפיל ,לכעלַײמ) עלעקסיּפיס . יא*

 ,רעגילק לזייא ןַא טרעװ, .זגורּב ,ןגיוצעגנָא
 םעד ןַײא טיצ, ."?ןרעיוא יד ןַײא טיצ רע ןעװ !

 .המלש ,סוממ ,"ךיז טשטעוװק ,ךיז ןיא םעטָא

 רעד ןיא ןֿפױל טינ ייז ןלעװ ,סיֿפ יד ןַײא יצ,

 ןםיכאלמ יד) ןעד, .לװֿפ ,ײןַײרַא טלעװ רעטַײװ

 יד איז ןפרד אליממ ,טינ ןגיל ינוא טינ ןציז

 ,6 ,א ,לאקזחי ,מהס ,"ןהיצ וצ ןייא טינ סיֿפ

 ןַײא ...יז טּבָארג ,םעטָא םעד קידיא טעמּכ,

 -ליז .י .ד ,"סיוש סעמַאמ רעד ןיא לּפעק ריא
 ןיוו ,װ ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוברעג

 ...ןגיוא עסיורג עריא טנפעעצ . . .,,} ,1

 -יצ .אפָא ,"ןעמערּב עכעלגנעל יד ןגיוצעגנַייא |

 ,"רענַײג
 ןַײא ןעיצ . . .שעוװ, .ןגיוזנַײא ,ןּפַאזנַײא .9

 ןּפָאפ ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"סייװש םעד ךיז ןיא
 ןַאע .1908 עשרַאװ ,עינעגיה עניימעגלַא ערעל !

 זיא םירוסא םיִמׂשּב טימ טכָאקעג זיא סָאװ ייא
 טיצ סָאד לַײװ ,רוסָא ךיוא לכלעג ריא וליֿפַא

 טגייל עמ יװע .א/גפ ,םיערז ,ײןַײא ךיז ןיא -

 ךלַאּב יז טיצ ,לסעק ןיא דיילק ענעלָאװ יד ןַײרַא

 ,אריפש .ש ,ײּברַאֿפ עצנַאג יד ךיז ןיא ןַײא
 ָאּפרעּביא; ,.1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ-רעדיילק

 -ַײװ ןזלָאז) ןרָאּפ יד . . .לָאמ עכעלטע ןרוטיל
 .רעּב ,י'א טשינ רוטילָאּפ יד רעט

 ,ןטלַאהנַײא .ןּפמורשנַײא .ןרענעלקרַאֿפ .6
 ליװ וזלַא, .םידיקּפ לָאצ יד 'א .תוָאצוה יד יא |

 ,"...זאד ןיּבַײרש רונ ,ןיאיצ ןיא רידעפ ןַײמ ךיא

 - ,324 ,הג |

 יד ןוֿפ סעיזיוויד רָאּפ ַא יא .ןעיצקירוצ .7
 ,ןטנָארפ

 'א .ןעלמַאזנַײא .ןּבַײלקֿפױנוצ .ןע;צנַײרַא .8
 ךיוא רעטילימ ןיא יא .ֿבוט-םוי םוצ קלָאֿפ סָאד -

 ןגיוצעגנַײא םיא ןעמ טָאה, .ןטסיוװרעזער יד |

 .י"רּת ֿבוֿבל ,תואלֿפנ ירופס ,זּביא ,"הּכונח םוא

 יא .ןעװעמַאה .ןעמיוצנַײא ,ןצענערגַאב .9
 ןעוװעג רשוי א טלָאװ סע; .הוואּת יד ,סעּכ םעד

 ,1567 ,מק ,"ןע;צוצנַײא קרַאטש תוצירּפ סָאד
 ינַאג רעד ןיא ןעמ טָאה טַײצ רעד טַײז, .9 א



 קידרעֿפיצניײא

 טײהַײרֿפ יד ןעיצוצנַײא ןּביױהעגנָא טלעװ רעצ

 ,"ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןעמוקעג רעִירֿפ זיא סָאװ

 1 א 1881 ,לָאֿפוי

 ןיא ןטקילײטַאּבטימ א רַאֿפ ןצעמע ןכַאמ ,0
 .הרֿבח ַא ןיא ןצעמע 'יא .ןעיצנַײרַא .סעּפע

 ןגיוצעגנַײא יוזַא ןיוש רע טרעװ םעד ךרוד,

 ,רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי .ל .י ,"תוריֿבע יד ןיא

 א יא* .טֿפַאשדנוק עטוג א 'א .ו"לרּת ענליוו

 .ןדנוק רעמ ןעגנערּבנַײרַא = טרָא ןא ,טֿפעשעג

 'א טעװ הרוצ עַײנ א זַא טֿפָאהעג יז טָאה;

 רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,?טרָא סָאד

 ,םערָאֿפ עויסַאּפ .11 .1967 ַא"ּת ,ףיוהכרוד
 ,רעכיילּב ,רערַאד (ןעזסיוא) ןרעװ (לַארטיינ

 -עגנַײא ױזַא ןרָאװעג זיא םינּפ סָאד , .רעכַאװש

 ."קודצ 'רד תרגורג ַא יו סיוא טעז סע זַא ןגיוצ

 -עגּפָא ,ןגיוצעגנַײא ,ןּפמורשעגנַײא ןרעװ רימ,

 .ץרפ ,ײןסיוטש

 יכילטעא .,ןטלַאהרַאֿפ .ןריטסערא .כרַא 2
 ןּבאה ןוממ ׂשריא ,ןגאציג ןיא ןדראו ןַײז ןדוי

 | .ץניװ ,ײןׂשיניג ןלעװ איז |

 ,טגָאזעג טָאה עמ סָאװ ןעמענקירוצ .כרַא ,8
 ,"ןהיצ ןַײא רדיװ דיר ןַײז גניק רעד ןעד טלעז,

 .יכדרמ

 -רעּבירַא ,ךיז ןּבַײלקנַײרַא .כרַא .װטוא ,4
 וזַא; .ןרעדנַא ןַא ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ ןעמוק

 דלַאּב וזַא רדוא זיוה ןייא טֿפױק רע זַא דלַאּב
 איד רע זומ אד ,ןאיוּב וצ טּביה ןא ׂשרע זַא |

 החמׂש איד ןעד ,טהיצ ןייא רע יא ןכַאמ הכרּב

 ,וט? ,"טֿפיוקיג טאה ׂשרע זַא דלַאּב ןא טמוק

 איז ,ןגוצ ןַײא איז ה"עש לולא ןיא, .א/דמק
 ןיה ןגניג, .ץניװ ,"ארומ לטייא ןיא ןַײא ןגוצ
 ,17 ,אמ ,רירעש ,ײגירּברעה וצ ןַײא ןיגוצ ינוא

 ישמ רפס ,ײןַײא םיא וצ אד לֵא ךאצ ןאמרדיא,

 ,א/חמ ,1686 ,וו םיִל

 ,לגייּב א יװ ןרעװ ןוא ךיז יא -- ךיז טימ

 זענישַאמ ַא וצ ןכילגעג זיא טלעװ יד ּביוא,

 סָאװ ענישזנורּפס יד טרָאד ּבעלילדוי עקַאט זיא

 ,"גנַאל ךיוא סיוא ךיז טיצ ןוא ןַײא ךיז טיצ
 סָאד טלעטשראפ ךיז טָאה רע, .לדוי ,סוממ

 ןצנַאגניא ךיז טָאה ןוא טנעה עדייּב טימ םינּפ

 זיא ןייש יװ ןוא,, .שידיסח ץרפ ,"ןגיוצעגנַײא

 רע יװ ףוג ןסיורג ןקיזָאד םעד ןעז וצ ןעװעג

 שטַײט .מ ,"'א ןוא ןעשטרָאקפיונוצ ךיז טגעלפ

 ץלָאה; .ףוגילעּב הירַא ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא
 - .רעּב ,"ךיז יא ןיא קידנעטש טלַאה

 (עק- ןי) רע .שינע .ץכעז
 .ַירעד
 .ידַא -- קידרעֿפיצניײא

 .לָאצ עיא .רעֿפיצ

 סָאװ .1 2106: 610240 .ידַא -- קיצנייא
 טָאה סָאװ ַאזַא ,(סנייא ,ענייא) רענייא רָאנ זיא

 ינוא 'א זיא י"שה, .סנכַײלג ןייק טינ ךיז וצ |

 .ג/ז ,חע ,"זיא רע יװ גינייא טינ רנייק זיא

 ןוֿפ ךיד טיּב ךיא ,טָאג רגיצנייא ריׂשורג אוד,

 ןּבָאה רימ,, .125 ,הג ,"ןיצטרעה ׂשינַײמ טנורג

 טָאג םעד ,ן'א םעד טָאג םעד טזַאלרַאֿפ טינ

 "עג ןוֿפ ןּבײהנָאא .װ לג ,טייצ ,"ןרָאװ םעד

 וצ קידנדייר לטימ עיא ,עטסעּב סָאד --- טֿפעש

 .עקשיפ ,טוממ ,ײןדִיי ַא ןכַאמ

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ
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 סָאװ .סנייא לָאצ רעד ןיא טפערטַאּב סָאװ ,2|

 לטימ ע'א סָאד זיא'ס .סנייא ךָאנ ָאטינ זיא

 -מעזקע רעיא ןַא ,טסיירט עיא ןַא .... .סָאװ

 .םיעשר ליֿפ ױזַא ןשיװצ קידצ רעיא ןַא .רַאלּפ

 ןּבילּבעג לטעטש ןיא ךיא ןיּב ןּברוח ןכָאנ;

 ףיוא טגנעה ... שמש רעד, ."דיי רע'א רעד-

 .המלש ,סוממ ,"ךעטנַאה ן'יא סמלוע ןצנאג םעד

 טרָא עיא סָאד ןדִיי ַײּב ןענַײז םישרדמייּתּב יד;

 ךיז ןּבָאה, .קי ,"ףיונוצ ךיז טּבַײלק עמ ואוו

 םעד םורַא ןוא טנעה יד ַײּב ןטלַאהעגמורַא

 סָאװ ,עֿפָארטס עיא יד ןעגנוזעג ,טצנַאטעג ןיּבר -

 ,שַא ,"ןרזחרעּביא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה יז
 ,דוי-םיליהּת

 ןּב א ,החּפשמ רעד ןיא סנייא זיא סָאװ ,9 |
 -סיוא טעװ עמ זַא; .הדיחי-תּב ַא רעדָא דיחי
 עג טינ ןעמ טעװ ,ןעמי ליפ ןפיש טימ ןרָאֿפ

 ןעד ךיא ןיּב יצ, .לפ ,"ןעמַאמ רעיא ןַײד ןעניפ
 -עגּפָא ךימ וטסָאה סָאװּוצ ?דניק יא ןַײד טשינ
 רעדל טאה ,ןונ, .לֿפ ,"דניזעג סיורג ַא וצ ןּבעג
 רעגָארּפ ,"רטכָאט יגצנייא ןייא רׂש גיּבלעז
 םונ :םהרבא וצ ה"ּבקה ךַארּפש; .ןווװ עװַאו ּבמ
 טּבַײרש ןעמַאמ רעד, .טנַארּב ,. . . ןוז ןיא ןַײד
 ,"טניװ רעּביל וד ,ףיוא סע ּפַאכ ,דניק יא ריא
 ןוא ימ ליֿפ טימ, .ןעמעָאפ ןוא רעדיל ,ץרפ
 ןַײמ טעװעדָאהעגסױא ךיא ּבָאה תורצ עסיורג
 ,"ןּבעל ןיא טסיירט ןַײמ ,דניק יא ןַײמ ,דניק
 .ויזירפ ,סוממ

 .ללּכהןמ-אצוי ַא זיא סָאװ ;קימַאנסױא .4

 ןלעדייא ןַײז ןיא רעיא ןַא .ןימ ןַײז ןיא יא

 "סטָאג ןוא ןעמורפ םעד וצ, .ךיז ןעמענַאּב

 רוֿבּכ ןַײז זיא םידיסח ןשיװצ סָאװ ,ןקיטכרָאֿפ |
 וצ ןעד ןּבעגעג זיא סָאװא .ףגנ ןֿבא ,די ,ייא

 ,"הוואג ןוא דרעװש ןוֿפ רוד ַא ןיא ןיא םעד ןָאט

 .םיליפנ ,ןַאמדירפ ֿבקעי

 רענייק -- ןיי ק טימ ,עיצַאגענ ַא טימ .ס

 -סיוא ןענעק טינ .טַײטַאּב-לונ ַא טָאה סָאװ ,טינ

 טָאה סנַײז קרעװ יא ןייק .טרָאװ יא ןייק ןדער |

 ןייק טּבעל תמאּב .טכעלטנֿפערַאֿפ טינ ןעמ

 קחצי 'ר ,"החונמּב טלעװ יד ףיוא שטנעמ רעיא -
 .1882 עקָארק ,קחצי חיׂש ,זּביא רעגרוּבמַאה

 ףיוא ןעמענ טלָאװעג טינ טָאה ֿבר רעיא ןייק,

 טינ ךיז טָאה ןייד רע'א ןייק ,אטח אזַא ךיז

 יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,ײןָאט וצ סע טלעטשעגרעטנוא

 ,"ןענערּב טינ ךיא עז טכיל 'א ןייק, .ןטכישעג

 זיא לארׂשי ןופ יֿפ םעד ןוֿפ טשרע, .וו גורֿפ -
 ,תומש ,יִּת ,ןּברָאטשעג טינ ס'א ןַא לָאמוצ

 ,ענעּבילקעג .עכעלטע ,עטלייצעג (צמ ןיא) 6
 טוט ןשטנעמ עיא רָאנ,; .ערעדנַא וצ עכַײלג-טינ
 ןשיװצ ןַײז לָאז סע, .וש ,"ןשטנעּב אוה-ךורּב

 -סיוא רמולּכ ,ןשטנעמ עיא טַײל עטנרעלעג יד
 ,"םורֿפ ץנַאג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ענעּבילקעג
 ,םיאטח לָאּמַא ךיז טכַאמ ןוא, .דער ,ב ,הח
 רעּבָא ,ןשטנעמ עיא רָאנ ךָאד ךיז ןקידניזרַאֿפ

 ,סוממ ,"הלילח ,קלָאפ עשידִיי עצנַאג סָאד טשינ |
 זיולּב ןּבילּברֲאֿפ ייז ןענעז סע, . ...הלוגס ַא

 עג ףוס א ןּבָאה ייז עכלעו טימ ,ןליוק עיא
 ,ךָאזֿפרָאד .י .ש ,"סנּבעל עגנוי ערעייז וצ טכַאמ

 . 41 1967 ,זמט

 .ידַא -- קיטרַאקיצניײא

 קיטרַאקיצנייא

 -ָארט עיא ןופ , .טרעדנוזעגּפָא .רעדנוזַאּב ./
 יןלֲאג עיא .װש ,"ןגער רעצנַאג א טרעװ סנּפ

 ןענַאזרעּפ עיא .דמַאז סנֿפױה ןשיװצ ךעלדנרעק
 ןעמיטשַאּב .עפורג א וצ וצ טינ ןעייטש סָאװ

 יןצסיורא לייטרוא רעסָאװ לַאֿפ ןיא רעדעי ןיא

 ץיא ןּבילּבעגרעּביא ןענַײז רָאה ּפָאק ןוֿפ, .ןּבעג !

 "א רעגרַאק א יװ ןרערט ןעמוקיס, ."ךעלערעה

 .לָאמ ,"ןגער רעקידנּפָארט

 וָאװ ,סנייא ןַא ןוֿפ זיולּב טײטשַאּב סָאװ .8
 'שיא ןַא .קיכַאפרעמ רעדָא קיכַאפיײװצ טינ זיא

 ?הס .ןײלַא זיא סָאװ .םַאזנייא .9 .לַארגעטניא

 ,תיעשי) 'הדומלגו הלוּכש ינאוי טשטַײטרַאפ
 ןרגיטכורֿפנוא ןייא ןיּב ךיא נוא, :(21 ,טמ |
 ךיד רעקפ ."גצנייא 'נוא ןֿפראװ רֿפ ןייא רדוא -

 ןַײז רימ ןעד ,זנוא גילעז טַײל 'נוא זנוא וצ

 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,ײימרא 'נוא יגיצנייא

 טַײצ עגנַאל א ,ױזַא השא עיא ןַא ױזַאה ,1

 ,הנשה שארל רוזחמ ,ײןעװעג הרקע ןַא זיא יז יװ

 - ,ב/זט ,1832 עטיװַאלס

 זיא סָאד, .טכַאמעגכָאנ-טינ ,לעניגירָא ,0

 -ָאקכָאנ ןענַײז ערעדנַא עלַא ,עוטַאטס עיא יד
 | | ."טריפ

 רעד םיא שנעמ רעד, .זיולּב .כרַא .װדַא ,1
 ,6 ,הג ,"טלהאציּב גיצנייא ןםלוע-לשיונוּבר

 יׁשּב . ..(הלעמ) יטׂשמענ רפ ןַײז שנעמ רעד,

 ןֿבא ,"טשנוק שנדיר ןַײז ןיא גיצנייא רונ טייט
 ,1766 ץעמ ,לארׂשי

 .םלוע-לשדונוּבר רעד = רע'א רעד .ּבוס טֿפָא
 עיא סָאד .ןעיורטעג געמ עמ ןעמעוו רעיא רעד

 ןָאט וצ לַײװרעד דנַאטש ןיא ןיּב ךיא סָאװ

 ,וטסיּב ױזַא יו, .ֿפשטניװ ,סוממ ,יײ. . .רַאֿפ

 ,"?ןרָאװעג ןּבירטרַאֿפ ,עיא ןַײמ ,ערעַײט ןַײמ

 ןָא םיאנוׂש יד ןלָאז ןּבעלרעד טינ, .א/בל ,צונ |
 ַײּב רָאנ ךיא טעּב עיא סָאד --- המקנ ַא רימ

 .לֿפ ,"טָאג

 .רערעדעי ,רענייא רעדעי -- רע'א רעדעי

 דִיי רעיא רעדעיפ .ןָאט ױזַא טעװ רעיא רעדעיו
 ,"ןמאנ שיא ןַא ,רעדורּבױטוג ַא טלייצרעד
 ׂו .ּבמס

 סילשסיוא .עזַארֿפ -- ןיילַא ןוא קיצנייא
 ךרוד ,עלעטש-רעפסנַארט ..., .קימַאנסיױא ,ךעלי

 'ַא 'א 'א ןטלַאהטנַא ןענעק ןדַיי יד רעכלעװ

 ילעגניר .ע ,"טלעומוא רעד טימ גנודניּברַאֿפ יד

 | | .ָאטעג ןוֿפ םיבתּכ ,םולּב

 סָאװ ;לעניגירָא .1
 רעיא ןַא .ןכירטש-רעטקַארַאכ עשיֿפיצעּפס טָאה

 'א ןַײז .רעלעטשנוװירּב רע'א ןַא .ֿבוט-םוי

 ףיוא טגיילעג . . . ךיז טָאה םינּפ טֿפרַאשעגסױא

 יו ךוּת ,גי ,"רענעייל ןשידִיי ןוֿפ ןורּכז םעד

 -כישעג רעד ןיא יא .ונימּב דיחי א זיא סָאװ ,2

 ןופ שרוש רעד, .טייהשטנעמ רעד ןוֿפ עט

 טייקכעלנעזרעּפ רעיא רעד ןיא טגיל טסנוק

 יירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"רעלטסניק םענופ

 רעד ןיא רצוא רעקיטסַײג 'א רעד, .וװ רעקיט

 ,זמט ,אֿפא ,"טלעװ רעד ןוֿפ עטכישעג

 ,30 וו 4

 רעד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז, -- טייקיד-

 יַארט עפיט טימ לוֿפ זיא סָאװ לארׂשי ןוֿפ יא

 .12 ווו 1964 ,זמט ,אפא ,"תוריּתס עשיג



 קיּבעהַאּב-קיצנײא

 ינייא .ןז .רפ .ידַא -- קיֿפעהַאּפ"קיצניײא

 רעד, .עטַאּפַאק עיּב"א יד .טָאה עמ סָאװ קיצ

 ,רעטסעווש רעיּב "א רעד וצ טייג רֶע זַא ,עטַאט

 ,עלרעּפ .י ,"לדנוגינ א געװ ןפיוא רע טמורּב

 ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדוי

 -ורג א ןָא ,ןײלַא .1  .װדַא -- !ייוװקיצנייא
 טינ ,זַײװרָאּפ טינ ,'א ןעייג םירוחּב יד; .עּפ

 םענייאניא ,. ..טַײליסלהק עלַא; ."טירדעּבלַאז

 -עגסיוא תוכרּב עלא ןענעז ייז ףיוא --- יא יװ

 טגָאז עמ ןעװ ...קיטשרענָאדא .פי ,"טרדס

 ,ימע-ןּב ,"'א ארמג יד ןוא שמוח םעד רעּביא

 ,1893 סעדָא ,הּכנח ןופ טכַאנ עטשרע יד

 ןיא 'א ןײגנַײרַא .ןטייװצ ןכָאנ רענייא .2
 רַאֿפ ןופ ןּבַײרטרַאֿפ ייז ךיא לעװ 'א; .לַאז

 ,ןרעדנא םעד רענייא ןּפוטש רימ,, .תחח ,"ריד

 ,"ענורַאּפש רעד ןיא 'א ןַײרַא ךיז ןשטעװק

 רעטומ עשידִיי ַא, .'הטמ לש הֿבישיּב" ,סוממ

 -ניק ןּביז עריא עלַא ןעגנערּבמוא ןזָאלעג טָאה

 ,יװַאקרַאה רדנסּכלַא ,"ןגיוא עריא ראפ יא רעד

 לסיּב אק ,1892 י"נ ,ןָאיצולַאװער עשידוי איד

 יייא ךָאנ ןוא רענייא ףיוא ךיוא טייטש רעטַײװ

 "סעק יד וצ קעװַא יא ךיז טגָארט עמ ןוא רענ

 גָאט ןלעה ןטימניאק .'רענלעז' ,שוסַײװ ,"ןעל

 נעצ א ןזיװַאּב ַאטעג רענליוו . ... ןיא ךיז ןּבָאה

 טזָאלעג 'א ךיז ןּבָאה ייז .ןטסירעלטיה קילד
 ּבױר רעשירעלטיה ,ןירַאס .ע ,"ןפיוה יד ןיא

 ,1943 עװקסָאמ ,עטיל ןיא דרָאמ נוא

 -חַאל .(טייהרע)רעדנוזַאּב ;לָאמַאטימ טינ 9
 ךעלקעז יד ןֿפױקרַאפ רעדָא ןֿפױקנַײא .םיד

 סָאד,, .םייהא 'א החמׂש ַא ןופ ןייג .'א האובּת

 ןוּבשח ןפיוא יא ,יא . . ,טרעלקעגסיוא ךיא בָאה

 27 ,ז ,ט"צקּת תלהק ,סמ ,"ןעמוקוצסורַא

 ץלַאז ןיא יא ןַײא רע טקנוט . . . ןטרעּבלייא;

 "והּת עטסֿפיט יד ןיא; .ב/צ ,םיערז ,"טסע ןוא

 לרעּפ ,ריא טגיל ,ןטׂש ןוא טָאג ןשיװצ ,ןעמ

 ידע .לרעּפ ענַײמ' ,רַא ,ןטָאשעצ יא ,ענַײמ

 -טימ עלַא סױרַא טינ ןלַאֿפ דניק םעד ןופ ןייצ

 ריד לָאז עמ , :הללק ,133 ,הח ,ײ'א רָאנ לָאמַא

 ."'א ןייצ יד ןסַײר

 -גילא ןיּב ךיא, .הגרדהּב .זנװכעלסיג (וצ) 4
 וצ ליּפָאטש ןייא דוֿבכו הלודג ןצ ׂשַײװ גיצ

 ,רעלעה ןַאמּפיל בוט'םוי 'ר ,"ןגיטשג רדנַא רעד

 שנעמ רעד טגניוװצ ךיואק .'הֿביא תלגמ' ,י*כ

 ,וטל ,"ׂשַײװ גיצנייא ףוג םעד ןופ הואּת ןַײז

 ,"קצװַא ׂשַײװ גיצנייא טיג טַײצ איד, .ב/גנק

 זאד ...4 .ג/ד ,1723 טשמַא ,'ה הׂשעמ רֿפס

 ןםץיֿבוט םיׂשעמ נוא הקדצ ,הליפּת ,הֿבושּת רע
 ןרעװ ךרוד אד. .6 ,הג ,"טוט זַײװ גיצניא שּפיה

 איז זד ׂשַײװ גיצנייא טקרַאטש רפ םרעדג ריא

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןיסע טורּב ןנעק ךאנ רד

 'א, .ב/גל ,אח ,"'א ףיוא טייג . . . ןוז יד, .זיר

 ענַײז עלַא טעמּכ םיא וצ טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה

 ,ךעלעמַאּפ , .עקװעלירתּכ טניטלַא עש ,"םישוח
 -רעדנַאנוֿפ ןּביױוהעגנָא ןוגינ רעד ךיז טָאה 'א
 .דוייםיליהּת ,שֵא ,"ןעלקיװּוצ

 "ער רעדָא סעצַארּפ .ןע- ,יד -- גנוקיצנייא

 טכרָאֿפ ןוא יא יד, .דוחי .ןקיצנייא ןוֿפ טַאטלוז

 ,דנק ,1885 מדפֿפ ,ּכ"ויל רצוי ,"טָאג וצ זיא

 ,טֿפַאשנגײא .ן ,(סָאד) יד -- טייקיצנייא
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 יינק רפ,, .קיצנייא ןַײז ןופ לַאֿפ-טרּפ רעדָא בצמ

 ןןעניירק=! ןנירק 'נוא םיא טימ לארׂשי .ךיז ןּפ
 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,י'א טימ םיא

 רנייק זיא 'נוא גיצנייא זיא רע ןעד, .ב/דיק

 ,ב/גל ,חע ,"זיא 'א ׂשטאג .איו גיצנייא אוזַא

 ןַײלַא ןַײז יװ 'א ןייק ָאטשינ ןוא קיצנייא;,

 רעד לייה ןוא קילג, .דוייםיליהּת ,שַא ,"ןַײז
 .'תומדקַאי ,זּביא ץרּפ ,ייא רעד טניד סָאװ המוא

 ה"ר ,קיא ,"סנייא ערעדנַא רעדעי טריגענ יא; ;

 צּפָא ךיז טרָא סָאד טינ זיא ָאדע .ן"כשּת

 ,זמט ,אֿפא ,ײלארׂשי ןופ ן'א עלַא ףיוא ןלעטש

 : ,12 ווו 4

 .שילרעטסיוא .1 .כרַא .ידַא -- ךעלקיצנייא
 איז ןראו םירצמ ןיא, .ךעלטנייװעגרעסיוא

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"טגינַײּפג ךלגיצנייא

 1 ןוֿפ םעטסיס םעד טול .2 .ב/ביר ,3
 רעד ןיא ףלעװצ טאה ןטק רּפסמּב תור, .9 זיּב

 יישע ןילַא יטרעװ ןטק רּפסמ ןיא ןעד) .להאצ

 ,"?(טנכעריג ךילגיצנייא רֿפ תואמ דנוא תור

 -סלרַאק ,השמ תרוּת ,זּביא טדַאטשמרָאד ףסוי יר

 ,1770 עור

 ןכַאמ .1  .טקיצנייאעג ,קיי .ורט -- ןקיצנייא
 רעדנוזַאּב ןַײז לָאז סע ןּבייהסיױרַא .קיצניײא

 טסָאה ודש .ןרעדנוזסיוא ,ןלייטסיוא .קיטכיװ |

 ,"רָאי ןצנַאג ןיא רוּפּכ-םוי גָאט םעד טקיצנייאעג

 .א"כרּת ענליװ ,ּכ"הוי-- ןרהא ןּברק רוזחמ

 'נוא ןגיצנייא שנוא טימ רע טרעװ הניכש ןַײז,

 רוזחמ ,"קלָאפ םנייא וצ ןכַאמ רע טרעװ שנוא
 וצ ןּבעגרעּביא 2 .1713 טשמַא ,םילגר שלש
 -נואוט ןוא ןליֿפעג עלַא 'א .ליצ ןקיצנייא:ןייא

 "גייאעג טָאה ןֿבקעיו רע, .םלֹועיארֹוּב ןרַאפ ןעג

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"טָאג וצ ץראה סָאד טקיצ

 וצ ץרַאה ןַײמ קיצנייא; ,1848 ץיװָאנרעשט

 ,11 ,ופ ,םילהּת ,יּת ,"ןעמָאנ ןַײד ןטכרָאפ

 ה"ּב טָאג ןוֿפ ןעמָאנ רעד טרעװ. .ןקילײה 9
 ןוֿפ ליומ םעד ןוֿפ טקיצנייאעג ןוא טקיליײהעג

 ןַײמ ןוא, .הק ,"לארׂשי ןופ ןוא םיכאלמ יד
 ,1877 ,האריה רפס ,יייא ךיד טצװ המשנ

 -ניה, .סנייא ןַא ןַײז .קיצנייא ןַײז .וטוא .4

 ,טייצ ,"סנייא ןַײמ טקיצנייא ןעגנוטכיד יד רעט
 וו לג

 .ידַא -- זייוװרעקיצנייא

 | | .רֵל

 ַא ,1  ,טריצעג'- ,ןַײא ריצ .וורט -- ןריצנַײא
 ,לַאז ןוֿפ טנעװ יד 'א .ןריצַאּב ,ןצוּפסיוא לסיּב

 ןפיוא הרוחש-הרמ ןייק ןֿפרַאװ טינ ןלָאז ייז

 יד 'א .ןעגנוריצ טימ ןצופסיוא .2 .םֹלֹוע
 ,גנ- .ףךיז טימ ןירעצנעט

 -יצעגי- ,ןַײא עװער- .ורט -- ןעוועריצנַײא
 ןוא לדָאנ ַא טימ ןטכיררַאֿפ ןּבייהנָא ..טעווער

 -עצ א 'א .גיֿפ .ןקָאז ענעסירעצ 'א .םעדָאֿפ

 | | ,ןּבעל-עילימַאֿפ ןסיר

 ,טלקריצעגי- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקריצנַײא
 רעד טימ) זַײרק ַא טימ ןעמענמורא .לָאענ

 ףיוא ןזַײװ טלֹוּב ןעמ ליוװ, ,(לקריצ ַא ןוֿפ ףליה
 ערעַײא ןופ רַאלָאד רעד קעװַא טייג סע סָאװ

 ןיא יא סעטַאד עטנָאמרעד יד רימָאל ,ןרעַײטש

 ,תנז (י"נ) דייר ,*עלעּבַאט א

 ,ןעשיטנַײא +- -- ןעשיצנייא

 ,זַײװקיצנייא ווזד

 .ן ,יד -- טייהלצנייא

 .מט9ֿפ .ידַא -- טלצנייא

 .כרַא .ידַא -- ילצנייא

 דָא -- ענלצנייא

 ענלצנייא

 0106:  .ענלצנייא +- .דפ ,לצנע :99 -- לצנייא
 רעטשרע רעד יװ רָאנ ךעלנייוועג .618261, 861

 ףערעדנוזַאּב .רעקיצנייא .ןטֿפעהפיונוצ ןוֿפ לייט

 ךַײא טעװ יוג רעדעי, -- דוי"א .,(לַאֿפ-טרּפ

 , ץנַאג ןענַײז ןעק רע עכלעוו ןדיי-א יד זַא ןגָאז
 "א .1919 י"נ ,שוװ טישז ,"ןשטנעמ עליואוו
 ,עפורג א וצ טרעהעג שטנעמ רעדעי -- שטנעמ

 "א ןַא ,דיחי א רע טּבַײלּב ךוּת ןיא רעּבָא

 א טימ רעיוּפ א .װָאס -- רעיוּפ"א .שטנעמ

 יז סָאד -- לַאֿפ"א .טפַאשטריװ רעטַאוװירּפ

 ,ץנעדנעט עניימעגלא ןייק טינ ,ןלַאפ-יא רָאנ ןענ

 --ר עמ ַאק"א .םידחאל -- ףיוקר ַאֿפ-א

 ךיא, .ןטריטסערַא ןייא רַאֿפ רָאנ ,הסיפּת ןיא
 יד ,ןעגָאּב .ד ,ייק-יא ןַא רַאֿפ ארומ טציא ּבָאה

 "א .1933 עװקסָאמ ,טינ טסעגרַאֿפ עמ נעמעװ

 -עצ ...ןעמ ןעק סעידוטש-יא יד, -- עידוטש

 וצ געװ רעד ,װמ ,"םינימ ייװצ ףיוא ןלייט

 .טנגוי רעזדנוא

 -טרּפ .לַאֿפ-טרּפ .טרּפ
 -רעּביא ,ן'א ןיא ןײגנַײרַא .ן'א ןּבעגנָא .ךירטש
 ,ץא עלַא טימ ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ןּבעג
 טלָאװ עמ, .ן'א עטסנעלק יד ךיז ןעקנעדעג סע
 עשיאָארעה עכעלרעדנואוו . . . טריזַאטנַאפעגסיױא
 לָאמַא ןעמענרַאֿפ ן'א; .קיװייל .ה ,נש ,יןיא

 -גילא םענײמעגלַא םעד ןטַאש ןוא ץַאלּפ ליֿפ וצ

 ינעדעג ןטנעמָאמ עכלעזַא ַײּב, .| מעּב ,"קורד
 .יגנַאגרעּביא רעד' ,וו סַײװ ,"ןיא עכנַאמ ךיז ןעק

 ,קינײלַא ,קיצנייא
 שטנעמ יא ןַא ןּבילּבעג ןיּב ךיא, .טלצנייארַאפ

 -זיוצ ןוֿפ יורֿפ עטלַא) דייר ,"טלעװ רעד ףיוא

 ףיוא . . . ךיז טיצַאּב ןוּבשחו"ןיד רעד, .(רימ

 רע'א רעדעי ןוֿפ ןּבעל ןטסקיניײװעניא םעד
 והוּת רעטרעװ ע'א יד ןוֿפ, .ו מעּב ,"המשנ

 םעד ןיא תועט ַא ןּבָאה רָאג ןעמ ןעק ןוקיּתו
 ,ז"ישּת יינ ,ּבדל ,"ןינע םצע
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 ןייא ןֿפַאל ךיז ךיא ךרּפש רע, .קיצנייא ווזד
 | ,367 ,ךוּביאבּב ,"ןאמ ןיא

 .משטד .מּב ךעלנייוועג
 ,עכעלטע .עטרעדנוזעגּפָא .עקיצנייא וזז 1
 'א ירעטרעװ 'א זיולּב ןדערסױרַא .עטלייצעג

 ןיא ןדִיי ןוֿפ טָאג רעד, .תומשנ עטלגָאװרַאֿפ

 יַאימעשּפ .ּבא ,"טלעװ רעד ףיוא טָאג ריא רעד

 װָאקירטעיּפ ,םיקידצ ענעגרָאּברעֿפ יד ,רעװָאה

 -מָאק עניילק רעדָא (םידיחי) ןשטנעמ יא ,1
 -לעזַא ךרוד ןזַײר וצ רעכיז טינ ןענַײז סעינַאּפ

 ,ארַאהַאז אַײנעטסיװ איד ,דמא ,"רעטרע עכ

 ףיוא ןָא טלַאֿפ פורק רעד בוא, .1868 ענליוו
 לַאֹֿפ רעד זא ןֿפָאה ןעמ ןעק . . . רעדניק יא

 ,שטיװַאנַאמסוז .מ 'רד ,"גנערטש רעייז טינ זיא

 "יש ענַײזע ,1887 ענליוװ ,ןיצידעמ עכילזיוה יד

 לקער ןַײז ןוֿפ ןצאל יד ןיא ןּבָאה סנירעל

 ,פס ,"ןעמולּב ענייש רָאנ ,'א טקעטשעגנַײרַא
 .תודוס

 רַאֿפ ּביול ַא; -- רענלצנייא רעד --- ּבוס
 ."םיא םעד

 הז רחאל. .זַײװקיצניײא ווזד .כרַא .װדַא .2
 ינפמ הנטלַאל גרוּבמהמ יכלעװ טַײל איד ןינעז



 ךעלצנייא

 ןעד ךאנ רינייא ןילצטנע ,ןַײז ןיגָאציג רֿכדה
 ,107 ,הג ,"ןיגָאציג םוקמ ןיא ןַײז רדיוו ןירדנַא

 -קיצנייא .גילצנייא לגרפ .װדַא -- ךעלצנייא

 'נוא השמ ןמאק ךאנ רעד 'נוא רחאוג .זַײװ

 טפולשטנַא ךיז ןטאה ןטצלע איד רּבא ןרהא

 איז ׂשד ויּב ךילצנייא ןוא ךילצנייא םיא ןוֿפ

 .1 ,ה ,תומש ,חט ,ײלַא ןגניג םיא ןופ ןראוו

 ןַײא ּברעװנַאק ןופ עיצַאניּבמָאק -- "עצנַײא

 ןז ךיז טפערט .יעצ סקיֿפערּפ ןלַאּברעװ ןוא
 ןַײא ּברעװנַאק רעד .ךַארּפשדיײר רעד ןיא רָאנ
 -נערַאֿפ טינ ,ןּבײהנָא .1 :בּב וצ רָאנ ָאד טיג
 יד טָא ןּבָאה רימ .רעשיטַאֿפמע .2 ;ןקיד
 -גוד .טנכײצרַאֿפ טינ ןברעװ עשירעמעפע
 ,ןרעזײּבעצנַײא ,ןרעקַאעצנַייא :תוָאמ
 -נייא ,ןקירדעצנַײא ,ןּבָארגעצניײא

 -עצנַײא ,ןגָאיעצנַײא .,ןעמערַאװעצ
 -ץווקעצנייא ,ןשטַאּפעצנַװא ,ןגייל
 .וזַאא ןסיוטשעצנייא ,ןשט

 ,טרעּבעצעג- ,ןַײא רע- .ורט--ןרעּב'עצנַײא
 .רעסַאװנגער סָאד יא .רעּבעצ א ןיא ןעמעננַײרַא

 רערימָאקליװ) לָאענ .ידַא -- קידלטלעצנייא
 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .(עיזַאנמיג-לאער עשידִיי

 ,סעירעטקַאּב עיא .לרעמעק ןייא ,לטלעצ

 ,טלעצעג'- ,ןַײא טלעצ .ורט -- ןטלעצנַײא
 א ןכַאמ ןטלעצעג ןיא ןענעדרַאנַײא .לָאענ

 ףיוא הרֿבח יד 'א ןוא ילֿפסױא ןקיגָאטײװצ

 ,טכַאנַײּב

 .קידלרעמעקניא .רנ .יזַא -- קילעצנייא
 יַאֹּב עכלעװ ןעמזינַאגרָא ןַארַאֿפ ןענַײז סעג

 -אגרָא עיא ענױזַא .לעצ ןייא ןופ רָאנ ןעייטש

 .ש .א ,"ןעינָאלָאק ןיא טפָא ןעניואו ןעמזינ

 ךיז ןעװעדָאה, .ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד ,סקַאז

 םייח-ילעּב ע'א ןיא ןעירעטקַאּב עקילייצמוא

 ןוֿפ םױּב רעד ,םולּב .ש ,"ןיילַא םיוּב ןפיוא
 ,1931 יינ ,ןּבעל

 .ורט ןמַאטש ןיא ע עגנַאל -- ןעמעצנַײא
 ןעמַאצנַײא װזד .רפ ,טמעצעג'- ,ןַײא םעצ

 יד ,ק"לא ,ײןּבערטש ןַײמ יא ןענעק טינ, ,+-
 .1881 עשרַאװ ,עילימַאפ עכילקילג

 -נעצעג'- ,ןַײא לט- .װרט -- ןעלטנעצנַײא
 -נַײא ,2 ,םיקלח ןעצ ןיא ןלייטנַײא .1 ,טלט
 רעדילגטימ יד 'א .עּפורג א ןיא ןעצ וצ ןלעטש

 רעדעי רַאפ ןּבַײלקסיױא ןוא ּבולק-טרָאּפס ןוֿפ

 רעד ןיא ןריֿפרעּבירַא .8 .רעריֿפנָא ןַא עּפורג
 .ןלָאצכורּב עלַאמיצעד ןוֿפ םעטסיס

 טרעצ עמ סָאװ סָאד .ז ,רעד -- רעצנַײא

 .ץונרַאפ ,ךורּברַאֿפ .ןרעצנַײא ןוֿפ טקַא .ןַײא

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנורעצנַײא

 װט .יא עקידרדסּכ א .ןרעצנַײא ןופ טַאטלוזער

 ןיא ךיוא ױזַא ,(55 ,גי ,ארקיו) יתתַחּפי רַאֿפ

 ,ן"גנוסעסיוא, :יּת) 24 ,חרוא

 -רעצעג'- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטרעצנַײא
 "ןרַאּב .ןעלטרעצ טַײצ א רעדָא ןּבייהנָא ,טלט

 .דניק א יא .ןעלטרעצ טימ ןליטשנַײא ,ןקיא

 -- וטוא .טרעצעג'- ,ןַײא רעצ -- ןרעצניײיא
 ַא ןעמוקרעּביא .ךַאװש ,רעגָאמ ,רַאד ןרעװ

 ןעגנַאגעג טוג טינ זיא םיא, ,'א ןוא טייקנַארק
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 ֿבקעי יר ,"גָאט וצ גָאט ןוֿפ יא טגעלפ ןוא

 ,ן"רּת ענליוװ ,המכח ילשמ ,אנּבודמ

 .ןרעצרַאֿפ ,ןצינרַאֿפ ,ןכױרּברַאֿפ .1 --- ורט
 טָאה לסיּב א ,טרעצעגנַײא רֶע טָאה לסיּב ַא;

 ,הֿבושּת;לעּב רעד' ,ַאּפֵא ,"טּפעלשעצ ןְןעֶמִו

 וטשֿפרד ,הרוחס ןיא שילש ערעדנַא שאד ..

 ,ב/נ ,ןויע ,"ארומ ןייק ןּבָאה ןרעצ ןייא ראֿפ

 -עגּפָא רעִירֿפ ןוֿפ ,ןטיירג םענופ ןצינרַאֿפ .2

 ןוא ,ןַײא טרעצ רע .ןענידרַאפ טינ ןוא ,ןטרָאּפש

 טניז, .ךיז ןוֿפ טיוה יד ןסעפיוא דלַאּב טעװ

 טרעצעגנַײא ייז ןּבָאה קנערק סנַאמ םעד ךָאנ
 .(גמ) דייר ,"טגָאמרַאֿפ ןּבָאה ייז סָאװ ץלַא
 .רע-ד .שינעד

 ,ןַײא רעצ .ורט ןןרַאַאצ ...} -- ןרעצנַײא

 .רעצ ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא - .טרעצעגיר-

 ,'א םיא ןוא ןצעמע טימ ךיז ןגירקעצ

 .ןעוועריצנַײא +- -- ןעווערעצנַײא

 .ןעגערָאצנַײא וזד -- ןענ(ע)רעצנַײא

 -מַאקנַײא +- (ײרעדַײנש) -- ןרירּבַאקנײא
 .ןרירּב

 דעגי- ,,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטיודַאקנַײא
 .ןעלסיײרטנַײא .ןעלקַאשנַײא .לס .טעשטױדַאק

 רָאנ סע גיװ ,דניק סָאד ןַײא טינ עשטיודאק,
 ."ןיײא

 ,טרעדָאקעג-- ,ןַײא רעד .וורט -- ןרעדַאקנַײא

 א יװ ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ .טעמַאז ,רל

 ןוא זָארג ןסַאנ ןפיוא ןצעזקעװַא ךיז .עטַאמש
 .ףיז טימ ךיוא דיילק סָאד יא

 ,טעװָאקעג- ,ןַײא עװ- .ורט -- ןעװַאקנַײא
 יד 'א .סעװעקדָאּפ ןּפַאלקֿפױרַא .ןדימשנַײא 1

 ןדימשֿפיונוצ .2 .לװיטש עשרעױּפ יא .דרעֿפ
 -עגּפָא סָאד יא .ןטייװצ א טימ ןזַײא קיטש ןייא
 טימ ןגָאלשמורַא .8 .קַאה לקיטש ענעכָארּב
 ינַײא ללכּב ,ןזַײא סעטנערּפ ,ןֿפײר ענרעזַײא
 ַא 'א .רעכיז ןוא קרַאטש ןכַאמ ,ןעװעצָאמ
 יװ ...א .ןריט יד ,רעטצנעפ יד יא ,ןגָאװ ,ןטסַאק

 -עגנַײא רעמַאה ַא טימ טרָאד טלָאװ לָאװָאק א

 .דיייםיליהּת ,שֵא ,"טעװָאק
 יא .ןטנַאטסערַא יד יא .ןטייק ןָאטֿפױרַא .4

 עק טינ לָאז סע ןכַאמ .9 .סיפ יד ,טנעה יד
 טעװָאק סע יװ ,םיא קידיא . . ., .ןריר ךיז ןענ
 יד טסָארפ רעקרַאטש רעטכירעגמוא ןַא ןַײא

 ,וָארָאיֿפנַאּפ .ּפ ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,ײןכַײט
 -ַאהנַײא ,0 .1936 קסנימ ,טָארט נטסעֿפ טימ
 םענעי יא .ןצעזנַײרַא טסעפ .ןּפַאלקנַײרַא .ןרעמ
 טינ וליֿפַא ףָאלש ןיא לָאז רע ,ןַײרַא ּפָאק ןיא

 .ךיז טימ  .ןסעגרַאֿפ

 .וּב ,ןריטרַאװקנַײא ווזד -- ןרינרעזַאקנַײא
 ַאקי-- ,ןַײא ריג- .װרט -- ןריגָאלַאטַאקנַײא

 -נַײרַא .גָאלַאטַאק ןיא ןבַײרשנַײרַא ,טריגָאלַאט

 .ךעלטרַאק עלַא יד יא .גָאלַאטַאק ןיא ןלעטש

 | .רעכיּב עַײנ יא

 זעג'- ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעװעטַאקנַײא
 -רַאֿפ ,ןסַײמשרַאפ .ןסַײמשנַײא .1 .טעװעטַאק
 'א .רעטיר טימ 'א .ןתיממ ,ןענעגרה ,ןקינַײּפ
 יד יא .טולּב זיּב ןטניה םעד 'א .שטַײּב ַא טימ
 רעצנַאג ןייק זַא יא .ץימש 25 וצ עטריטסערַא
 לָאז סע ןכַאמ .2 ןּבַײלּב טינ לָאז רֿבא

 ןכָאקנַײא
 ןעגנירדנַײרַא
 ,טײקיכרַאהעג

 -ַאקעג-- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטַאקנַײא
 -נַײא .1 .לס .ןעַיישטַאק -- :ךיוא .טעשט
 ,יורטש ןיא ,ייה ןיא יא .ןעלקַײקנַײא .ןרעגלַאװ

 ,עטָאלּב ןיא סעּפע ,ןצעמע 'א .וזַאא דמַאז ןיא
 ןיא ,עטָאלּב ןיא ןעמָאנ סנצעמע 'א .גיפ ךיוא

 .עא םילוּבלּב

 -עגסיוא ןוא ןיד ןכַאמ ;ןרעגלעװנַײא .2
 'א .ץלַאהרעגלַאװ ,עקלשטַאק ַא טימ טיײרּפש
 ןֿפרַאװ .9 .תוצמ עריימ ַא יא .רעטעלּבנשקָאל
 עמ, .(סעצַָארּפ-טעּברַא ןַא ַײּב) קירוצ ןוא ןיה
 רעטלומ רעד ןיא לגייט סעדעי ןַײא טעשטַאק

 ,ךוק עשידיי ,ןַארפַאש .ב ,"טנַאה רעד טימ

 .ןזױרקנַײא :ןעלקיװנַײא .4 1930.  עשרַאװ
 'א .ןגיװנַײא .0 .ךעלעקעלג ןיא רָאה יד יא
 ,יה 'א .ןקירדנַײא .0 .עקלדיוה רעד ףיוא
 .שינע .ףןיז טימ .יורטש

 ,ןַײא ךיז עק- .וטוא -- ךיז ןעקשטָאקנַײא
 ,ךיז ןעקשטוק-- :;99 .טעקשטַאקעג-- ךיז
 -פוטשעגסױרַאֿפ טימ קירעדינ ןצעזקעװַא ךיז .1
 ,דניק ןטימ ןליּפש וצ ךיז ידּכ ךיז יא .ינק עט

 ,ךיז רעטנוא סיֿפ יד טימ ןעיײרדֿפױנוצ ךיז .2
 לקניװ ַא ןיא ךיז יא .עֿפָאס רעד ףיוא ךיז יא

 .ןעלמערדנַײא ןוא

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן  ,רעד -- ךָאקנַײא
 יא (רערעטיש) רעטכידעג .ןכַאקנַײא ןוֿפ טאט
 א ןיא טכַאקעגנַײא ,שיילפ .ץכעשודעג .דפ .2
 א . .. .רעסַאװ לסיּב ַא טימ ּפָאט ןטקעדעגוצ
 ןסנירג ןוא לֿפָאטרַאק לסיּב ַא ,שײלֿפ לקיטש

 'א .ארֹומ 'א .ןעװעטַאק ךרוד

 .דַײסיטסעװ ,ןילּבמעד .ּב ,"'א םעד ןטכירוצוצ
 "וצ טרעװ סָאװ זַײּפש ןימ רעטכידעג רעדעי .9
 טימ ןעמַאזוצ ןסעגעג ןוא רעדנוזַאּב טיירגעג
 ,זַײר ןופ 'א ןַא טימ ךיוירעניה .ּפוז רערָאלק
 ,ןסנירג עיור ןייק ןסע טינ רָאט ןַאמ ןַײמ ,
 ענַײז וצ ןסנירג עכעלטע ןופ יא ןַא רע טגירק

 עמ סָאװ סָאד .4 .(קסּבעטיװ) דייר ,ּפוז
 'טעּפ ,עלעּביצ :ּפוז טימ (ןעמַאזוצ) ןַײא טכַאק

 .עא עקשיר

 .טכָאקעג-- ,ןַײא ךָאק .ורט -- ןפָאקנַײא
 ערעגנעל א רעסַאװ קינײװ טימ סעּפע ןכָאק .1
 טמענ יז, .שיילפ יא .רעַײֿפ ןיילק א ףיוא טַײצ
 ךָאװ רעד ףיוא לָאמ ַײרדייװצ א טעמּכ םיא ַײּב
 טגָאז יז סָאװ ,רעּבעל ןטנוֿפ עּבלַאה וצ ףיוא

 ,"עלעּפעט רעדנוזַאּב ַא ןיא ןכָאקוצנַײא וצ םיא
 .יגנוי רעמערָא רעדי ,ו סַײװ

 ידּכ רעסַאװ ןיא טַײצ ערעגנעל ַא ןכָאק .2
 "ונעגכרוד לָאז (שיפ ,שײלֿפ) ןַײּפש-טפיוה יד

 'א .עא ץכעקָארּברַאפ ,ןסנירג ןופ ןרעװ ןעמ

 ךָאק ,שיֿפ ןרינירַאמ וצ ףיוא, .ןרעמ ןוא שיײלֿפ

 "עג ןוא רעטעלּברעּברָאל ןיא טכעה ןַײא ךיא

 ןיא ןעגנערּבנַײרַא = ןטילּבעג יד 'א* ."ןצריוו
 .סעּכ סיורג

 רעקיסַאּפ ןימ רעדנַא רעדעי ןיא ןכָאק 9
 "ונעגכרוד לָאז עטכַאקעג סָאד ידּכ טייקיסילֿפ

 שיילפ 'א .טײקיסילֿפ רעד טָא טימ ןרעװ ןעמ
 ןיא ןוא (ןןסיז ןיא 'א* .לייא ןיא 'א .ןַײװ ןיא
 .ןרַאנּפָא גנירג :ךיוא = (ן)רעיוז

 לייט ַא זיּב גנַאל ױזַא ןכָאק .ווטוא ךיוא .4



 קיאיײלָאקניײיא

 לטירד ַא יא .טערַאּפעגסױא טרעװ טײקיסילֿפ

 ךָאנ, .ןַײא טכָאק רעסַאװ לטירד א .ּפָאט ןוֿפ

 טכָאקעגנַײא טָאה רע . . . ןטישוצ ןעמ זָאל ֿבלח

 ןיא ןכָאק סע לָאז, .רעדיל ,טע ,ײןטימ ןיא זיּב

 ,"יא לָאז קלח עדרעֿפ סָאד ,ןַײװ טרָאװק ןייא
 יצִצ ןכָאקכרוד .0 !רָאי ?טרָא ,תואוֿפר רֿפס
 ןגָאמ רעד טָאה ,קינײװ טסע ןעמ ןעוו, .ןכָאק
 ץיה עכעלריטַאנ יד ןוא ןעמענוצנַײא סע חוּכ

 יּבָארג ,0 1864 ענליוו ,רסומ םעונ ,"'א סע ןעק
 רע; .ןּבילרַאֿפ ךיז לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ .ךעל
 טינ ךעלדיימ טימ ,רוחּב רעקידועמעש ַא זיא
 ,"ריא ןיא יא םיא ןעמ ןעק .ןעגנַאגעגמורַא

 טכָאק ּפָאט ןופ לטירד א -- ךיז טימ

 ןופ טקריװַאּב| ךיז ןּבילרַאפ :מט9ֿ .,ןַײא ךיז

 עקנעינַאּפ יד, (2: ,400226, 178: אסאגנוע

 ימעטס ,עש ,"טכָאקעגנַײא םיא ןיא ךיז טָאה
 א זַא ,ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו, .וינעפ
 ייינש א ןיא יא ךיז לָאז רעטכָאט ַא תיּבה:לעּב

 ענליוו ,. . .אנװעירַאגירג ַאנַא ,ןוחא .מ ,"?קורעד

 .ן"נרּת

 ףיוא ילּכ -- רעד .שינע- .ץכע-  .גנו-
 .ןכָאקוצנַײא

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קיאיײלַאקניײא
 רעד ףיוא קירוצ ןוא ןיה טייג ,ןסלער רַאּפ

 זיא עיניל יד, .ןַאּב ע'א ןַא .עיניל רעקיּבלעז

 ,יקסװָאסיל .פ ,"ץיא ןַא גנעל רעצנַאג רעד ףיוא

 "סָאמ ,טקילֿפנַאק רעשיניסיּבַא שינעילַאטיא רעד

 .19235 עװק

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידא -- קירילַאקניײא
 ןסקָא, .סעיצַארטסוליא עיא .טנעװ עיא .רילָאק

 רעטניה' ,קַאז םהרֿבַא ,ײןוּבַאט רעקיזיר ַא עיא

 | ,טייקי- .יענעֿפרָאװעצ טעטש

 יָאק(עג)- ,ןַײא ריל-  .ורט -- ןרילָאקנַײא
 .ןרילָאק טימ ןלָאמנַײא .ןּברַאפנַײא ,טריל

 לב 'א .ןעגנונעכייצ-רעדעפ יד 'א לסיּב א

 .ןץכע-ה .גנו- .טנעװ עסַײװ יד ףיוא ךעלעמ

 ,טכלַאקעג-- ,ןַײא ךלַאק .ורט -- ןכלַאקנַײא
 'א ,ךלַאק טימ ןקעדַאּב .ךלַאק טימ ןרימשנַײא

 ,ןכלַאק םַײּב רעדיילק יד יא .טנעװ יד

 -(עג)י- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטקעלַאקנַײא
 -ַאקנַײא .מִא ,ןטקעלָאק- ,טריטקעלַאק
 סרדנשיימ ןּבַײלקֿפױנוצ .ֿבוח א ןענָאמנַײא ,ןריס
 טגנַאלַאּבנָא סָאװ, .ןעגנורעַײטשַײּב יד יא .עא

 ןּביולרעד טרָאטעג טינ ךיז רע טָאה ריֿבג םעד

 ,זמט ,"סיורָאפ ןיא דוֿבּכ ןריטקעלָאקוצנַײא

 -ָאק ןגָאװצ יד; -- ךיז טימ .144ו 1
 .ה3/ .יטוג ץנַאג ןַײא ךיז ןריטקעל

 ,טרעלָאקעגי-- ,ןײא רע- .וורט -- ןרעלַאקנַײא
 .ןעשטַאקנַײא .ןעלקַײקנַײא .ןרעליוק;- ןז
 .ךיז טימ ךיוא .עא ייה ,יורטש ןיא יא

 (עג)י- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילוקלַאקנַײא
 ןיא יא .ןוּבשח ןיא ןעמעננַײרא .,טרילוקלאק

 ,ןזניצקנַאּב ןוא טלעגרעגַאל הרוחס ןוֿפ זַײרּפ
 | ,גנו-

 (עג)- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןריגיּבמַאקנַײא

 ַאניּבמָאק רעד ןיא ןעמעננַײרַא .טריניּבמָאק
 א טימ וליֿפא ןְרָאש| טליּפש עמ זַא; .עיצ
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 ."רעפטנע ןקיטכיר ַא יא ךיוא ןעמ ףרַאד ,רעשופ

 ,גנו-

 -(עג)י-- ,ןַײא ריר- .ורט -- ןרירּבמַאקנײא

 (ילרעדַײנש) .2: ס810110? .טרירּבמַאק

 -ייװעניא רעד ןוֿפ ןוא ןּבלַאפ ןיא ןעיירדנַײא

 ,םעדעֿפ עטסעפ טימ ןעיינכרוד טַײז רעטסקינ

 ,עלעטרַאג ןרעּביא עקזולּב יד יא

 ,טמַאקעג-- ,ןַײא םַאק .ורט -- ןעמַאקנַײא
 םאק א ןופ ףליה רעד טימ .ןעמעק;-- 9
 .סקַאלפ יא .גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב רעדָא ןקינייר

 יד יא .רָאה עטלטַאּפעצ יד 'א ןײגסױרַא ןרַאֿפ

 : .סקָאק ַא ןיא רָאה עגנַאל
 .שינע/ .ץכע-ק .גנ-/ .ףךיז טימ

 .משטד ,שינע :ךיוא .סָאד -- ןע|מָאקנַײא
 -ינע'א ףיוא טנעצָארּפ-רעַײטש, .הסנכה .רנ

 סָאװ ,דנוּב ,"רעילטש-יא רעוװיסערגַארּפ ,, ..."ןש

 ,דנַאלססור ןיא ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס יד ןעלליװ

 ,1900 ווענעשז

 ָאקי-- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטנעמַאקנַײא
 רַאטַאטנעמָאק א ןגעװ) ןשטַײטנַײא .טריטנעמ |

 "נאק םעד יא .(עא ָאידַאר ןפיוא ,עסערּפ רעד ןיא

 .תנ- ,ןֿפוא ןקיליװזייּב א ףיוא דייר סטַאדיד

 ןַײא ריטט .װרט -- ןריטעלּפמַאקנַײא

 יקעלָאק א ןיא ןעמעננַײרַא ..טריטעלּפמָאקי-
 צלופ א ,טעלּפמָאק ןַײז לָאז סע ןכַאמ .עיצ

 'א .טַאלּבנכָאװ א ןופ גנַאגרָאי ַא יא .,גנולמאז

 יד 'א .קילדנעצרָאי ןצנַאג ןרַאֿפ לַאנרושז םעד

 | ,21/- .טפַאשנַאמ

 ,טנַאקעג'- ,ןַײא טנַאק .ורט -- ןטנַאקנַײא
 ןַא יא .טנאק ַא טימ ןעײנמורַא .טנַאק א ןכַאמ

 ,23/-  .דמעהרעּבייא

 (עג)י- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילָארטנַאקנַײא
 ןעניפעגסױא רעדָא ןטיהנַײא .טרילָארטנַאק

 זַא הֿבינג עקיצנוק אזַא, .ןרילָארטנַאק םַײּב

 ,גנו-  .ייא טנעקעג טינ סע טָאה עמ

 ןַײא ריט- .ורט -- ןריטקַארטנַאקנַײא
 "נָאק ןיא ןעמעננַײרַא  ,טריטקַארטנַאק(עג)י

 טלעגֿפָארטש ןוֿפ עמוס יד ךיוא 'א .טקַארט
 ,םנו- ....,ןטקנוּפ יד ףיוא ןַײז רֿבוע ןרַאֿפ

 -נָאקעג -- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטנַאקנַײא
 "רַא ןַא 'א .ןקידנעסיוא .ןקידנערַאפ .טעשט

 ּפעלק ןּבעג .טכַאנ רעד ןיא טעּפש טשרע טעּב
 -ֿפיוא==ן יא .ןַאגילוכ םעד ןַײא טעשטנָאק עמ זיּב

 רעדיװ, .לדניה ןטָארּבעג א ןיילַא רענייא ןןסע

 ישטעּפַאק ַא ױזַא ןוא ,עקשטעּפַאק א ןעמונעג

 ייל םעד טעשטנַאקעגנַײא עקשטעּפַאק א ךָאנ עק
 -סערָאמוה ,שטיװָאצַאק רעזייל ,"ןןֿפנארּב| רעט

 -קעװַא :ךיוא -- ךיז טימ ,1933 קסנימ ,סעק

 .שינע- .ןלַאֿפ
 ,ןַײא / ריו .װרט -- ןריװרעפנַאקנַײא

 "נעל ַא .ןריװרעזערּפנַײא .טריװרעסנַאק(עג)י-
 עלעיצעּפס ךרוד) זַײּפש ןטיהפיוא טַײצ ערעג

 ןוא ןשײלֿפ יא .ןרעו עילַאק טינ לָאז יז (םינפֹוא

 -- ךיז טימ .העיסנ רעטַײװ רעד רַאפ ןשיפ

 תוחוּכ ,ןעזסיוא ןטיהֿפיוא ,ןרעטלע טינ ךיז

 .בנ/ .רעטלע ןטיול זיא סע יװ טינ

 -ַאק(עג)-- ,ןַײא ריס- .ורט -- ןריסַאקנַײא

 רַאּב ןעמוקַאּבנַײרַא ,ןענָאמגַײא .1 .טריס

 ןרעּפסַאקנַײא

 'א .תובדנ עטגָאזעגוצ יד 'א .תוֿבַײחתה ,לס

 ַא ןרעװנָא .לָאצּפָא-דילגטימ 'א .תוילע יד רַאפ

 ןטריטָארקנַאּב א ןופ לסקעװ ַא יא םַײּב טֿפלעה

 ,"ןינעק ןריסַאק ןַײא ילש תוֿבוחמ . . ., .רחוס

 ל"נכ שילשה קלח ידּכ; .ב/זט ,המלש תרגא
 ילקנור ק"קד להקה סקנפ' ,"ןריסַאק וצ ןַײא

 ,תובוח יד יא ןענַאק טעװ רעע .ןוצ לבו גײצּת

 וו רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,"םיא ןעמוק סָאװ

 ַא ןוֿפ עסַאק רעד ןיא טלעג ןגירקנַײרַא .2

 "-רָא (רעכעלטפאשלעזעג) א ,טכַאמ ַא ,גנוריגער

 םעד יא .ןרעַײטש-ּבָאגוצ יא ,סנק 'א .עיצַאזינַאג

 דנַאלטוי ןיא ןּבָאה ןסַײרּפ ןוא ךַײרטסע, .סמ

 ןוא עיצוּבירטנַאק עכעלקערש ַא טגײלעגֿפױא

 ,18 א+ ,1864 ,מק ,"טריסַאקנַײא ןיוש יז ןּבָאה

 טעװ רע ,ןּבָאה קזיה סיורג טעװ רעזייק רעד;

 ,תיראש ,"'א ןענעק טשינ רעַײטש ענַײז ָאד

 ָאֹּפ ןריסַאקוצנַײא טגעלֿפ רע; (?)גרעּבמעל |

 ,דמא ,"ףרַאדַאּב ןעמ סלַא רעמ ךָאנ סעקטַאד

 ,1872 ענליוו ,רוחּב םערָא רעציצנַאי רעד עקפעש

 -קעו ַא ,ֿבוח א ,הרוחס רַאֿפ (עסַאק ןיא) טלעג

 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ טלעג רַאּב ןגירקנַײרַא 8

 ןוא הלחנ יד ןפוקרַאֿפ .ןגעמרַאֿפ ןופ ןעמרָאֿפ

 טריסַאקעגנַײא טָאה רע, .ןשָארג ןטצעל ןזיּב יא |

 ןיא ןיוו ןופ ןֿפָאלטנַא זיא ןוא . . ,לַאטיּפַאק ןַײז

 ,ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,ןנַאמרעקעּב .ש ,"ןָאדנָאל

 ןַײמ יא ךיא לעװ ךָאװ עקיטנַײה, .1884 סעדַא

 תבהַא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"ןרָאפמיײהא ןוא ערַאװ

 ,1885 ווענעשעק ,ןתנוהיו דוד

 טרעװ זיא סָאװ סעּפע ןעמוקַאּבנַײרַא .4
 :עגֿפױא טרעװ סָאװ ןוא) ףסּכ-הװש זיא ,טלעג
 "מָאק יא .(ֿבֹוח א ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ןעמונ
 וּביּכ ,דוֿבּכ 'א .סרערעראפ יד ןוֿפ ןטנעמילּפ

 ,נירג ,"ןטנעמסידָאלּפַא ןַײא טריסַאק; .,םיד

 ,ךובגָאט , , ;

 -נואימַאּב ערעדנוזַאּב ןָא -- ך יז טימ ךיוא
 ַאקנַײא ריז ןּבָאה ןעגנורעַײטשַײּב יד, .ןעג
 ןַײא ...אידע -- 2נ= ,(י"נ) דיר ,"טריס
 .ב/ח ,המלש תרגא ,"ןיגרָאזיּב . . . גנוריסַאק

 -רַאֿפ סע רע -- (עק- ,ןיד) רעד = .שינע- |
 ןםעד| טלַאהעג, .ןריסַאקנַײא טימ ךיז טמענ
 ,מק ,"ןיכעק ןוא שזָארָאטס ,'א םעד ,רערעל
 ,20 אפ ,9

 .עסַאקניא (שירחוס) .סי ,יד -- עפַאקנַײא

 -ןטיטסניא ןַא רעדָא קנַאּב א ךרוד גנוריסַאקנַײא
 רעדָא ןעלסקעװ עלַא טגעלֿפ רע, .ללכּב עיצ

 םוצ קנעּב יד ןיא ןקישקעװַא רעדָא ןריטנָאקסיד
 ,ס"רּת ענליװ ,רעגעװש ייװצ יד ,ןוחא .מ ,ייא

 ַאקעג'- ,ןַײא ריג  .װרט -- ןרינעּפַאקנַײא

 ןגירקנַײרַא .ןרינעשאק-- :89 .טרינעס
 קידנצינסיוא ,קורד א ךרוד הרוחס רעדַא טלעג |

 רַאפ הרוחס 'א .טלעג 'א .עגַאל ערעװש א |

 טַאהעג טָאה רחוס רעד לַײװ ,טלעג טֿפלעה
 רעד .גנו- .ןעגנולָאצ עסיורג

 -סַאקעג- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעּפסַאקנַײא
 טלעג ןגירקנַײרַא .ןרעּפשַאק - :89 .טרעפ

 -גַאש רעד לֿפיװ סייוו רעװ, .לדניוש א ךרוד

 דייר ,"םיא ןופ טרעּפשַאקעגנַײא טָאה טסישזַאט

 ,הנו- .(גמ)



 ןעקסָאקנַײא
 ,טעקסָאקעג- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקטַאקנײא

 .ןעקשָאק-- :99 .ןעקסָאקָאק--  :ךיוא
 ,ןטוג טימ ןקיאורַאּב ,ןליטשנַײא ,ןעמעננַײא

 דניק סָאד יא .עא ןטעלג טימ ,דייר עטוג טימ -

 ַא טימ ךרעפ א 'א .טנייװעצ ךיז טָאה סָאװ

 ןרעּביא ןטעלג םיא ,טנוה א 'א .רעקוצ לקיטש

 לָאמַא טשינ רֶע טכַאמ יװ ַײּברעד ןוא; .זדלַאה
 ,הנותח עטיירּב א ,תירּב ןטיירּב א ,עלהחמׂש ַא
 ןַײא יוזַא טימרעד טעקסָאק ןוא ,ןּבה-ןוידּפ א
 עשרַאװ ,טלעװ רקֿפה יד ,ל"ביר ,"םלוע םעד

 .שינע  .ןעילוטנַײא ךיז --ךיז טימ .ב"סרּת

 -עגי- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטּפָאקנײא
 'א .ןעשזַאסנַײא .ןרעכױרנַײא .1 .טעשטּפָאק
 יִד טימ טיפוס םעד יא .לּפמעל ןוֿפ זָאלג יד

 -נַא ןקירטשנַײא ,ןעייננַײא .2 ,טכיל עכיוה
 .שינע- .ןקָאז ענעסירעצ יד יא .טירט ערעד

 ,טעּפַאקעג- ,ןַײא עּפ- .ורט -- ןעּפַאקנַײא

 'א .קיסע סנּפָארט רַאּפ ַא יא .,ןֿפירטנַײא ,1
 "רַא ןזייּב א ןיא םס 'א ,ןגיוא יד ןיא סנּפָארט
 -שיט םעד יא .זַײװנּפָארט ןסיגרַאֿפ ,2 .,לקיט
 ,ןַײװ טימ ךעט

 ,טעּפָאקעג- ,ןַײא עּפ .װרט -- ןעּפַאקניײא
 -רַאק יא .ןּבָארגנַײא .לס .1 .,ןעיּפָאק-- 95
 -נַײא ,סיפ יד טימ ןקירדנַײא .2 .סעילפָאט
 .שינע  .דרע עזיול יד יא .ןעקירּב

 ןַײא עװעז .װרט -- ןעװעירּפַאקנַײא
 -ייר ךיז ,זירּפַאק ןכַאמ .טעװעזירּפַאק(עגי-
 יא סע ןוא דניק ןטימ ןצ

 טיִמ ןצומשנַײא .לואװ .װרט -- ןקַאקנַײא
 -- ךיז טימ ךעלנייוועג .ךעלַײל םעד 'א .האֹוצ

 ' .ןשירַאנַאּב סואימ ךיז

 ,טּברַאקעג -- ,ןַײא ּברַאק .ורט -- ןֿפרַאקנײא
 -נַײא ,ןצירקנַײא .1 .ןריּברַאק;- :ךיוא
 יָאנ םעד יא .,ןמיס א ןכַאמ ַײּברעד ןוא ןדַײנש
 ,לֿפעל ןקיכלימ ַא יא .ילּכ ַא 'א .םיוּב ַא ןיא ןעמ

 ןשיװצ סעקוועניר יא ,ןּבָארגסיױא .ןֿפיטנַײא .2
 .ןריװַארגנַײא .8 .דרע יד יא .דלעֿפ ןוא דלעֿפ
 -סעֿפרַאֿפ קידנעטש ףיוא .4 .ןלַאיציניא יד יא
 ןוא, .רעטרעװ ערעַײט יד ןורּכז ןיא יא ,ןקיט
 ךיא ּבָאה ןכַאז עגולק ןוא עטוג ענױזַא ךָאנ
 עי ,ץרּפ ,"טּברַאקעגנַײא ןוא טכַארטעג רימ
 סעּפע טימ יװ ןעגנירדנַײרַא .0 ,יעּביל-רעּב
 ןיא ןגיוא ענַײז ןַײא טּברַאק . . ., .סֿפרַאש
 ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"םינּפ ןלעקנוט ןריאנ

 סָאװ ,רענַײז ןָאידרָאקַא רעד, ,1932 וװעִיק
 םעד ןעמיר ןטימ ןַײא טשרמולּכ םיא טּברַאק

 ,דנַאלמיײה 'װַאס ,ןַאמּבַײרש .י ,"...ןדלַאה

 | ,9 ןאַװפ ,7
 םעד ,טלַאק ןיא ףלח םעדג -- ךיז טימ

 ןּבָאה תומיגּפ עקילַאצמוא ,קיטעמוא זיא ףלח
 -ערורֿפרעד ןַײז ןיא טּברַאקעגנַײא ךיז ןייצ יו
 "םוקמוא ןופ רעדיל' ,לה ,ייולּב םענ

 ,טגראקעג-- ,ןַײא גרַאק .ורט -- ןהרַאקנַײא

 עמ יװ רעקינייװ לטימ-סנּבעל רַאֿפ ןצינרַאֿפ .1

 םענופ ןרָאּפשנַײא .טפרַאדַאּב ךעלטנגייא טלָאװ

 ךיא, .ןוּבשח טימ ןּבעל ,תוָאצוה יא .ןטסקיטיינ
 ּבָאה ךיא זיּב המשנ ןַײמ טגרַאקעגנַײא ּבָאה
 -ברעק ףלא האמ א ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ַא טכַאמעג

 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"ךעל
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 ךיא .גרַאק רעייז טּבעלעג ןּבָאה רימ, ,8

 עמ רָאנ טַײװ יװ יא ,ןרָאּפשנַײא ןעז געלפ

 | .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,יןָאק

 סָאד, .ןּבעג טינ .ןטלַאהקירוצ ,ןטלַאהנַײא .2

 סָאד ןוא ןעגנערּבסיױא טינ ןעמ ןעק עטוג

 -רַאֿפ ןוא טרָאװ א יא; .װש ,"'א טינ עטכעלש
 טָאה . . . טייקדמערפ יד, .װש ,טרָאװק א ןריל
 ,יקסּבוילעש .י מ ,"דייר עריא טגראקעגנַײא

 .לכיימש ַא 'א :ךיא ןַײרַא טלעװ רעד ןיא

 | .שינע/ .ךיז טימ ךיוא |

 -עגי- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטרַאקנײא
 ןכַאמ .ןעיײרדנַײא .ןלונקנַײא .1 .טעשטרָאק
 "ריק ןַײז ,טרָא רעקינייװ ןעמענרַאֿפ לָאז סע

 ןַיײא עשטרָאק . . .ייה לטניּב א ריד אנא .רעצ

 טינ קירד ןייק ריד לָאז סקָא רעד זַא סיֿפ יד
 "נַײא ,2 ?רָאי ,קסנימ ,םייה ַא ,שַא ,יָזֹּבעג

 ערעיוז א יא .ןעמירקנַײא ,ןשטיינקנַײא ;ןּפמורש |

 -ֿפיױנוצ ,0 למינּפ סָאד ,הרוצ יד יא .ענימ
 ןַײד יװ טינ ךיא סייוו, .ןסערּפּֿפױנוצ ,ןקירד |

 ,שַא ,"רעצ ןופ טעשטרַאקעגנַײא טרעװ ץרַאה

 ,השמ

 ,קיטייוו ןוֿפ ךיז יא -- ך יז טימ ךעלנייוועג

 ןופ ןַײא ךיז ןעשטרָאק סעקשיק יד .רעצ ןוֿפ

 ןוֿפ ןַײא ךיז טעשטרָאק טיוה יד .רעגנוה -
 ןוא לעװש א ףיוא ךימ ץעז ךיא , .טײקטלַא

 ךיזע .ןןעדוי זנוא ַײּב| לֿפ ,ײןַײא ךיז עשטרָאק

 זומ ןעמ טסייה סָאד) ןקע יד ךָאנ ןקערטש

 ,דמא ,"(ערדלָאק יד קילדעװ ןעצרָאק ןַײא ךיז

 רעּבָא םיוקא .1868 ענליװ לעדיימ טסניד איד ה
 "רָאק ,וצ ךיז {םולּב ידו טכַאמ ,טכַאנ יד טמוק

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ןַײא ךיז טעשט

 ןעשטרָאק ןוא ףיונוצ ךיז ןעיירד רעדילג יד,

 טָאה . . . יינש רעד, .יבוט-לזמ' ,סַײװ ,ײןַײא ךיז
 -עלעגיךעלּבלעג ןרָאװעג ,טעשטרָאקעגנַײא ךיז

 ,שינע  .יהעוֿבש יד' ,גח ,"טרעכ

 -עגי+ ,ןַײא עװעס- .וורט -- ןעװעפרַאקנַײא
 'א .טעסרָאק ַא ןיא ןעמעננַײרַא .טעװעסרָאק

 ,ױזַא 'א ךיז -- ךיז טימ .ךיוּב ןטעפ םעד

 .ןעמעטָא וצ רעווש ןַײז לָאז סע

 זעגיר* ,,ןיײא עיינ- .וורט --- ןע' יינ(ע)רָאקנַײא

 ינַײא .1 .ןעינ(ע)רָאק = :89 .טעיינ(ע)רָאק
 א ןיא ,דרע רעַײנ ףיוא ןצעמע 'א .ןעלצרָאװ

 .ןעדַאננַײא ,2 .ןורּכז ןיא יא :ךיוא .דנַאל ַײנ

 ערעגנערטש א יא .תודימ ערעסעּב יא .ןריֿפנַײא

 | ,ןילּפיצסיד
 ,הֿביֿבס רעד ןיא ךיז יא -- ך יז טימ רעטּפָא

 ,?עינַאּפמָאק רעד ןיא ךיז יא, .עא דנַאל םעד

 פיו *. . .ףלָאװ 'ר תלודג' ,ןַאגַאלַאמ .חִו

 זעגי+ ,ןַײא עוװעק- .ורט -- ןעװעקרַאקנַײא
 ןקעטשרַאֿפ .ןעװעקּפָארּפנַײא ,1 .טעװעקרַאק
 ,ןּפָאטשנַײא ,2 .רעשעלֿפ יד יא ,קירָאק ַא טימ
 ינייא רעזדלעה יד טלָאװ ףושיּכ רעזייּב א יו,

 .רעייג רעד ,ָאּבמ ,"טעװעקרָאקעג

 .ןרינעסַאקנַײא +- -- ןרינעשַאקנַײא

 ַאקעג-- ,ןַײא רע .ורט -- ןרעשַאקנַײא
 ןגעװ) ןעלקיװֿפױרַא .ןרעשַאקֿפױרַא .,טרעש

 ןעגזדַאװנַײא טינ ,ןזיוה יד יא .(עא ןזיוה ,לּברַא

 "ענ ךיז = לּברַא יד 'א* .עטָאילש רעד ןיא יז

 רעלעג רעד זיא,, .טעּברַא ןַא וצ קשח טימ ןעמ

 ןרימראװקנַײא

 לדנעּב עלעג סָאד ...ןַײרַא שוּבלמ ןיא קנילפ

 -רַאֿפ ןגערּב עקיציּפש .יד ןוא טרעשַאקעגנַײא
 עג  ַאּב ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ :,"קינייװעניא טקורי

 ,1928 קסנימ ,ןרעיוט עטנֿפע

 .ןרעּפסַאקנַײא +- -- ןרעּפשַאקנַײא
 םיא יז טָאה; .ןעקסָאקנַײא +--- ןעקשַאקנײא

 ,"טדערעגנַילא ,טעקשַאקעגנַײא תורצ טימ םיוק
 ' .טכַאנרַאֿפ ,רה

 להק .וטוא ןןלָאהָאק ...} -- ךיז ןלהקנַײא
 ןעיירדנַײרא ךיז ..טלהקעג-- ךיז ,ןַײא ךיז
 ןריֿפ סָאװ טַײל עֿבושח יד ןשיװצ ,להק ןשיװצ
 עַײנ, .להק םַײּב העד א ןּבָאה סָאװ ,הליהק יד

 -נַײא ךיז ןּבָאה תוכָאלמ-ילעּב וליֿפַא ןוא ןטַײצ
 ,(ענװָאק) דייר ,"טלהקעג

 ,טלדוקעג'- ,ןַײא לד- .חרט -- ןעלדוקנַײא
 א טימ רָאה יד 'א .סעלדוק ןיא ןעיײרדנַײא
 | ,ןזַײא ןסייה

 -עג-- ,ןַײא ריט- .חרט -- ןריֿטַאװקנײא
 טָאה; .ןריטרַאװקנַײא טָאטשנַא מט8 .טריטַאװק =

 ןָארדַאקש ןצנַאג ַא ... ןיֿפערג רעד ַײּב ןעמ |
 ןוֿפ הׂשעמ הנייש ןייא ,ײטריטַאװקנַײא ןרַאזוה

 יג"כרּת ץיװָאנרעשט ,ןיליוּפ ןיא ןיֿפערג ןייא
 הװצמ עּבושח יד דנַאטש ןיא זיא סָאװ רעד,
 רע ונַײהד ,ןַײז וצ םייקמ ןםיחרוא-תסנכהן
 יד ןענעק לָאז רֶע סָאד רעדנוזַאּב רדח א טָאה
 ,זביא רעגרובמַאה קחצי 'ר ,ייא טרָאד םיחרוא

 | ,1898 ענליוו ,ץעוי אלּפ

 ַאװק טסעג ענעטעּבעגמוא יד, -- ךיז טימ
 -עֿפָאלטנַא רעד ,דמא ,ײטסּבלעז ןַײא ךיז ןריט -

 טָאה טסָארפ 'ר, .1872 ענליו ,טורקער רענ

 טמוק עטשרע סָאד .טריטַאװקנַײא תוריד ןיא ךיז
 המלש ,יןעניואװ טַײלעמערָא ואו ןַײרַא רע

 ,טסָארֿפ ...ןוֿפ ...עטכישעג עַײנ ענייא ,גַארּפ
 -  יפנ/ : .לײרּת עשרַאװ

 ,ןַײא עשט- .וטוא 8 װרט -- ןעשטַאװקנַײא
 -נַײא .1 ,ןשטאוװק--- :ךיוא .טעשטַאװקעגי+
 גנאלק א ןּבעגסױרַא לָאז סע) ןטערטנַײא ,ןטענק

 ,סיפ יד) טימ 'א .(שטַאװק-שטַאװק יװ ךעלנעי

 יד טימ 'א .גייט ,עטָאלּב ,םייל (טנעה יד טימ

 -נַײא 2 ריט רעד ַײּב עטָאלּב יד סעלַאװיטש
 .שינע- .,ןכַאז יד יא .ןקידורּב

 צ(ק)שט- .װטוא -- ךיז ןע(ק)שטָאװקנַײא
 ןגעװ) .7 .טע(קןשטָאװקעג- ךיז ,ןַײא ךיז
 -עדרָאנַײא ,ךיז ןצעזנַײא (עקשטַאװק א ,ןוה ַא

 ןוה ַא יװ ךיז יא .רעייא ףיוא ךיז יא .ךיז ןענ
 ףיוא ךיז ןצעזנַײא ללכּב .2 .עקלדיס א ףיוא |

 רעד ףיוא יא ךיז .ןריר טינ ךיז ןוא טרָא ןַא
 | .עּפַאנַאק רעכייוו

 .טלַאװקעג-- ,ןַײא לַאװק .וטוא -- ןלַאװקנַײא
 ןוא שירפ .ךיז ןסיגנַײרַא ,ןענירנַײרַא רדסּכ

 .זדלעֿפ ןרעטנוא ָאד ןַײא טלַאװק רעסַאװ טלַאק

 -עג-- ,ןַײא ריט- .װחרט -- ןריטרַאװקנַײא

 יֿפעג ,ןצעזַאּב ,ןלעטשנַײרַא .1 .טריטרַאװק
 -ירּפ א ןיא ריטרַאװק א ןעגניװצֿפױרַא ןוא ןענ |

 -ילעּב יד ןיא ןטַאדלָאס עטָאר ַא יא .זיוה טַאװ

 עמ ואװ םינינּב; .לטעטש ןופ רעזַײה עשיתּב

 ,נירג ,"רעיימרא עטיור טריטרַאװקעגנַײא טָאה

 ףיוא ,ךעלטנייװעג) ןצעזַאּב 2 .ךוּבגָאט . ..



 ןרַאװקנַײא

 ףיוא, .הריד ,ריטרַאװק א ןיא (טַײצ רעצרוק ַא

 טריטרַאװקעגנַײא םיא ןעמ טָאה השקּב ןַײמ

 רעליּפשלדיפ רעד' ,שָאוהי ,"רעמיצ ןַײמ ןיא

 .'טנעה ןָא

 יד 'א .ןעניואו וצ ףיוא ןענעדרָאנַײא .9
 -אּב ענרעצליה . . ., .עמרַאזַאק ןיא ןטורקער

 - -סנַארט יד טריטרַאװקנַײא טָאה עמ ואוו ,ןקַאר
 עט ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,"רעטעּברַא טימ ןטרָאּפ

 ,1955 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק:רעטַא

 ןכַאמ .גנַאהנעמַאזוצ ַא ןיא ןלעטשנַײרַא 4
 עשילַאקיזומ יד, .םייה ַא ןיא יװ ױזַא ,טרָא ןַא

 -רַאװקעגנַײא טוג רע טָאה דייר עקידווענח ןוא

 -נַײא םיא ךיא ּבָאה רעּבירעד; .ו ךוּת ,גי ,"טריט

 ,"ןענַאמָאר ענַײמ ןוֿפ םענייא ןיא טריטראווקעג

 ןגיוא יד וליֿפַא; .22װ 1966 ,רָאֿפ ,לעזַײװ .א

 טריטרַאװקעגנַײא ךיז ןיא ןּבָאה ייז ,עיורג יד

 .טירט עטנערּבעג געס ,"לרעיורט ַא

 -ניײא ךיז טָאה קלָאּפ רעזדנוא; -- ךיז טימ

 .מ .י 'רד ,"טָאטשרָאֿפ רעד ןיא טריטרַאװקעג

 עניװָאקוּב רעּביא ןקַאזָאק יִד טימ ,יקסוװַאבמעד

 סָאד ןוא; ?רָאי ,קשיװָאקליװ ,ןעיצילַאג ןוא

 טָאה ןוא טריטרַאװקנַײא םיא ַײּב ךיז טָאה קילג

 יעצנירפש ,ע"רּבמי ,"ןטלַאהעג םיא ַײּב ךיז

 ,1878 טשערַאקוּב ,לרימ

 טָאה דַאירטָא-רעטַײר רעטייווצ רעד, -- גנוד

 -נערע איליא ,זּביא ,ײץַאלּפ-ס'א םוצ טזָאלעג ךיז

 ,1944 עװקסָאמ ,רעקלעֿפ ןוֿפ רעדרעמ ,גרוּב

 ,טרַאװקעג- ,ןַײא רַאװק -- ןרַאװקנײא

 .ןרעװ רעגָאמ קרַאטש :;ןענעקירטנַײא --- וטוא

 "א ןוא ןרַאדנַײא :לרָאּפ ןיא ךעלנייוועג טמוק

 יג ,טרַאװקעגנַײא רע טָאה עטעִיד אזַא ןופ,

 רַאד ןכַאמ -- ורט ."רענייּב ןוא טיוה ןּבילּב

 -עגנַײא םיא ןּבָאה ןרָא-המחלמ יד; .רַאװק ןוא

 : ."טרַאװק

 -ייווקעג = ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטייווקנַײא
 'א .רָאה יד יא .ןטייװק טימ ןצוּפנַײא .טלט
 .עקזולּב יד

 רעדָא טקַא 1 .ז ,רעד -- שטעוװקנַײא
 ןיא ןטערטנַײרַא .ןשטעװקנַײא ןוֿפ טַאטלוזער

 טיורּב ןיא 'א ןַא .יא ןא ןזָאלרעּביא ןוא יינש

 רעדָא קיסַאּפש ,2 .ןװיוא ןיא ןקורנַײרַא םַײּב
 ןַא רַאֿפ סָאװ; .קורדנַײא טָאטשנַא .שיטָאּפש

 ."?ריד ףיוא טכַאמעג רע טָאה יא

 -עגי- ,ןַײא שטעװק .ורט -- ןשטעוװקנַײא
 ַא יא ןסערּפנַײא ,ןקירדנַײא .1 .טשטעװק
 יא .ןטרעּבלײא יא .ןּביױרט יא .ריט ןיא רעגניֿפ

 ןּפַאכ .רעטייא ןשטעװקסױרַא ןוא ריוושעג ַא

 ןקיד םעד ,ץנַאּפ םעד םיא 'א ןוא לקניװ א ןיא

 -עשט ןיא ןכַאז 'א .טעסרַאק ַא ןיא 'א .ךיוּב

 | .ןַאדָאמ

 ייווצ טּפַאכעג ךיג טָאה רע, .ןקירדֿפױנוצ .2
 ,"טשטעװקעגנַײא טוג סע ,יינש טימ ךעלטנעה

 טימ וצ ןעמ טקעד וויטַאגענ םעד, .ןײלַא ,ַאּפָא

 רעּבליז שירָאלכ ןיא טקנוטעגנַײא ,ריּפֲאּפ א

 ַא ןיא ןַײא ןעמ טשטעװק םענייאניא סָאד ןוא

 ןעגרָאמ רעד ,ןנַאמרעקעּב .ש ,"למער רעדנוזַאּב

 נַײא ,ןצעזנַײרַא .8 .1084 סעדַא ןרעטש
 תוחּפשמ ַײרד יא .טּפַאשגנע רעסיורג ןיא ןטלַאה

 יהריד ןייא ןיא
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 .סָאמ רעדעי רעּביא ןצריק .ןַײז םצמצמ .4

 טינג .ףַארגַארַאּפ ןייא ןיא קנאדעג םעד 'א

 -עטיל עקידעּבעל עצנַאג א ךיז טזָאל קידנעטש

 ןוֿפ ךעלעװָאט יד ןשיװצ 'א רוגיפ עשירַאר

 ייטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"לכיּבציטָאנ ַא

 ףיוא לטיירּב א יא .ןסערֿפנַײרַא .0 .װ רעק
 ןוֿפ ןסַײרּפָא .ןרָאּפשּפָא .0 .סַײּברעּביא ןַא
 ,לרענעצ א ךָאװ עדעי יא .הָאצוה רעד

 א ןָאטנָא עדָאמ יד זיא סע, -- ךיו טימ

 ,"סורַא טרַאּפש המשנ יד זַא ךיז יא ,טעסרָאק

 ,1901 װעשטידרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטַאס בקעי

 .ירע-ה .רע-/ .שינע-/ .ץכע- .גנוז

 .לס ,טעטוקעג '- ,ןַײא עט- .ורט -- ןעטוקנַײא

 ןרעיוא ןוא זָאנ יא .ןעלקיװמורַא ,ןעלקיוונַײא

 -נַײא . . .ּבָאה ךיא; .ןרירֿפּפָא טינ ייז לָאז עמ

 .ט ,"לעניש ןַײמ ןיא ןלּבלעק סָאד| טעטוקעג

 טימ .5 ראְפ ,1968 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןעג

 .סעליײשטַאפ עכעלטע ןיא ךיז יא -- ךיז

 -עג-- ,ןַײא עקק .ורט -- ןעקשטוקנַײא
 "רָאקנַײא .ןעײרדנַײא .ןליונקנַײא .טעקשטוק

 -קעװַא ןוא ריּפַאּפ א 'א .לכיט א יא .ןעשט

 .שינע- .ךיז ןעקשטָאקנַײא +- .ןֿפרַאװ

 ,טרעדיוקעג'- ,ןַײא רעד .וורט -- ןרעדיוקנַײא
 ינײא 2177: 001016 .ׁשידְיי רעזירַאּפ ןיא

 ןוֿפ רעדעל ךעלקיטש עקיטַײז =| סעסוג ןעיינ

 -נייא .ןישַאמ רעלעיצעּפס ַא ףיוא ןלטַײּבטנַאה

 ,רערעדיוק

 ייוקעג'- ,ןַײא קיט- .װרט -- ןקיטיוקנַײא
 'א .טיוק ןיא ןרימשנַײא .ןקידורּבנַײא .טקיט

 ךיא; -- ןיז טימ .ןכַאז יד ,רעדיילק יד

 ,דַאנ ,"חור א יװ יא ךימ ןוא ןֿפױלסױרַא ליװ
 | .והעיַארַאנ ןיא געט

 ,ןֿפױקנַײא ןוֿפ טקַא .1 .ן  ,רעד -- ףיוקנַײא
 "וחס, .דירַאי ןֿפױא יא רעד .יא רעקילַײא ןַא

 טימ ףיױק ןַײא ןטוג טנוא ןיזאל ןזַײװ תור

 "ומ יד? .ב/אי ,המלש תרגא ,"ןֿפלעה ןגרָאזּב

 ףיוא 'א ןַא ןכַאמ וצ סַאג ןיא קעװַא זיא רעט

 ,1878 ענליוװ ,טסינַאיּפעטרַאֿפ רעד ,דמא ,"תּבש

 .האיצמ ַא יא ןַא .ןַײא טֿפױק עמ סָאװ סָאד .2

 טאייר טייקיסעל ךאנ ןַײד נוא ףיוק ןַײא ןַײדמ

 טָאה ריא ּביוא, .ב/דנ ,ןויע ,"ןהטרח טָאה =}

 ךַײא ַײּב 'א רעַײא ךיא ןעק ,הטרח ךעלקריוו

 ,סניװעג עסיורג סָאד ,ןַאמרהע .ה .ז ,ײןֿפױקּפָא

 ,ה"פרּת עשרַאװ

 סָאוװ .רנ .משטז .ידַא -- רַאּכֿפױקנַײא
 ,טייק- .,ןפיוקנַײא סע ןעק עמ

 ףיוא טלעג ,1 .רעי ,סָאד -- טלענֿפױקנַײא
 סענורטס ןָא לדיֿפ ַא ףיוא ןליּפש, .ןפיוקוצנַײא

 .לװֿפ ,ייא ןָא קרַאמ ןיא ןייג ןוא

 סָאװ טלעג ;הרֿבח ַא ןיא טלעגטירטנַײא .2

 ,הרֿבח א ןופ רֿבח ַא ןרעװ ןתעּב ןַײא טלָאצ עמ
 ףיוק ןייא, .תועמ-'א ךיוא .עא עיצוטיטסניא
 תונקת ,"ןםיֿבוהז =} 'והז ז"ט ןַײז לָאז טלעג

 ,ב"קּת טשמַא ,םידסח תולמג השידק הרבחהמ

 ליװ סָאװ רעכעלטיא זַא זיא רקיע רעד, .ב/י

 -קינייו םוצ זומ הרֿבח רעד ןיא ןֿפױקנַײא ךיז

 קיצֿפוֿפ ןוא תמיק-ןרקל יא לּבור ַײרד ןּבעג ןטס

 ,שטיװָאמַארּבַא בקעייםולש ,"שדוח א סעקיּפָאק

 ענַײז טַאה רע בוא ..., .4 אי ,1865 ,מק

 ןֿפױקנַײא

 רעד ןעשוטיטסנָאק ,"טלָאצַאּב טלעגסֿפױקנַײא

 ,קלַאבוסמ ןילופ ישנא לארׂשי לּכ עדניימעג

 | ,1896 יינ

 ףיוא ךיוא) ןֿפנַארּב ףיוא טלעג .ןוקיּת .9
 ,יירשעג א ןרָאװעג זיא !'א; .((עלהדועס ַא

 ,סַאדנוק עלעקעי ,ײןוקיּת ןּבעג רֶע זָאל ....!יא

 ,ח"לרּת עשרַאװ

 -עגנַײרַא ַײנ א סָאװ טלעג .טלעגרעמַאק .4

 ןציז סָאװ יד ןּבעג ףרַאד טנַאטסערַא רענעמוק

 ןופ רעמַאק רעּבלעז רעד ןיא רעַירפ ןוֿפ ןיוש

 א רעהַאק .ןעּפעשט טינ םיא לָאז עמ ,הסיפת

 ירָאמ א ןּבַײר ריד ןעמ טעװ טינ זַא ,'א ר5

 רעדָא רעטומיגָאלק יד ,ןהָאזרעזַאל .ד ,"צד

 ,1889 עשרַאװ ,וו רעדניק ןוא רעטָאֿפ

 .טֿפױקעג-- ,ןַײא ףיוק .ורט -- ןֿפױקנַײא

 .ןכַאז ,ךַאז א ןגירק ןוא טלעג ןלָאצַאּב .1
 .ןכַאז עקיטיינ יא .ֿבוט-םוי ףיוא ,תּבש ףיוא 'א

 זַא, .םירֿפס 'א .טייקשיּתּבה-ילעּב עצנַאג א יא

 ןייא, ,"רעמערק יד ךיז ןעיירפ ,'א טייג רַאנ ַא

 ןענעק עגולק ןעצ רעדיײא 'א רעמ ןעק רַאנ
 רוסָא ןענעז תורוחס עלַא, .װש ,"ןֿפױקרַאפ

 ,חע ,"דעומה:לוח ןםוא =} ןא ןפיוקוצנַײא

 ,"טֿפױקיג ןייא טלעג רַאּב םוא ..., .ד/טס

 רךטנוא םיא רימ ןּבאה וזלַא; ,49 ,ּבגָארּפ

 ,"ןיֿפַאק ןיא תוילגרמ לָאז רע איו תצקל ןיזיוו

 טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא חצור רעד, 75 ,הג

 הנושמ תורוחס ךס א רעיײז טפיוקעגנַײא

 רעד, .ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמ' ,בחנ ,"ליֿפ

 ףיױא תוערה לֹּכ טגָאז ןַײא טפיוק סָאװ
 טמירַאּב ,קעװַא טייג רע זַא ןוא הרוחס רעד

 ,14 ,כ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"רעדיוו ךיז רע

 ,לּפענק סָאד יא* .ףַאלקש א ,הלּכ א יא :ךיוא

 ,רַאּבַאכ ,דחוש ןּבעג = עא קינלַאשטַאנ םעד

 ףיוא ןּבעג רעדָא הקדצ ןּבעג = הוו צ מ א 'א*

 טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ ,ןינע ,ךַאז ןימ רעדעי

 .סיוא טוג םיא = 'א טוג ןצעמע* .הווצמ א

 ,הּפשַא םיא ןופ ןכַאמ ,ןעלדיז

 -ַארָאמ' ַא טָאה סָאװ סעּפע ןגירקנַײרַא .2
 יב ,הקדצ ,תונּתמ ןבעג ךרוד טרעװ יןשיל

 אב עכעלדנַײרפ יא .דוֿבּכ יא .עא ןעגנורעילטש

 יד 'א* .הרֿבח ַא ןיא טמא ןַא יא .ןעגנואיצ

 ידוֿבּכּב ַא ,טמַא ןֿבושח א :ךיוא -- הרֹוכּב

 = ריטפפמ (ךיז) 'א* .ריא טֿפָא .עיציזָאּפ עק

 טניימעג טָאה עמ סָאװ סעּפע טימ ןלַאפכרוד

 אב ה-םלוע 'א* .טוג ןַײז טעװ סע זַא
 ,הווצמ עסיורג ַא ןענידרַאֿפ = עא

 םענעגייא ןֿפױא ןעניוועג .ןעניװעגרעּבירַא .9
 (.י.ןוֿפ) טפַאשדנַײרֿפ (יד) יא .ךיז ןֿפַאשנַײא .דצ

 עקידרעַלפ ענייש ...דייר עסיז ,עכייוו עריא,

 ,לײ ,"טֿפױקעגנַײא . . . ױזַא ךימ ןּבָאה ןגיוא

 טָאק .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ טױט טינ

 :ָאד) קינלַאשטַאנ םעד טֿפױקעגנַײא ךיא ּבָאה

 ןיִּב ךיא ןכלעװ טימ ,ןדצ ןַײמ ףיוא ןענואוועג

 עג סָאז ,'דער ,שקא ,"טעניּבַאק ןיא ןסעזעג
 ,רעקלעֿפ ןופ גנַאז

 וּבלמ עַײנ ךיז יא :וּב םוצ -- ךיז טימ)

 וצ טמוק סָאװא :213 םוצ .חספ ףיוא םיש

 לָאז ,טנעה יד ןיא שּפיט םַײּב טלעג סָאד ץינ

 .16 ,זי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"המכח יא ךיז רע

 טפיוק רעד רעטעּפש םעד טּפָארטש סָאװ רעד,



 ןֿפױקנַײא
 א ןיא ךיז 'א .290 ,הח ,ײדנַאש ןַײא ךיז

 ךיז טָאה רעג .213 ,טלעגפיוקנַײא +- .הרֿבח
 הׂשעמ ,"תורֿבח עקילייה עלַא ןיא טֿפױקעגנַײא

 'א ךיז ןליװ סָאװ יד, .1889 עשרַאװ ,םילשורי

 ןוא אשידק-הרֿבח רעד ןיא טַײל-הרֿבח רַאֿפ |

 -הרֿבח רעד ןיא ןַײא ךיז ןפיוק סָאװ יד ןוֿפ

 ןעמ ןעק לזמ ןיא, .4 א: ,1881 ,לָאֿפיי ,"םיתמ

 ,"(רע טיג םענעי ,ליוו טָאג ןעמעו) ,יא טינ ךיז

 ןעק עמ זַא --- ריטפמ יא ךיז גיוט סָאװ, .װש
 ,ן23 ,ןֿפױקנַײא לגרֿפ} װש ,"?ריטֿפמ ןענעייל טינ
 אּבה-םלוע (ןיא) ךיז 'א* .ריטֿפמ ןיא ךיז יא

 .עא הקדצ ןּבעג וצ ,תווצמ ןָאט וצ ןעימ ךיז = -

 עמ .אּבה-םלוע ןיא יא ךעּבענ ךיז ליװ, .ריא טפָא

 ,"ךניז עריא ןעוועג לחומ טשינ רעּבָא ריא טָאה

 ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ,יקסּבוילעש .י מ

 ַײ ב ךיז יא .םיאנוׂש ,דנַיײרפ ךיז יא :33 םוצ = |

 -סַאל סנצעמע ןיא ךיז 'א .הפינח טימ םענעי

 רענעי = עקסַאל ןיא ןצעמע וצ ךיז יא :עק
 רע ףרַאדק .רעציטש ַא ,דנַײרּפ א ןרעװ לָאז

 יװ ןוא ,יאּבג םַײּב עקסַאל ןיא יא טשרע ךיז

 "רַאֿפ יד' ,רַא ,"טינ רֶע סייוו ןָאט וצ סָאד ױזַא

 ךיז = עּביל ןיא ךיז יא* .ירעטצנעֿפ ענעטיּב
 רעדעי ךיז לָאז; .ןגירק ּביל לָאז עמ ןעִימ

 ,"דצ ןשירענעייל ןַײז 'א םישוריפ ייווצ יד ןוֿפ

 ןטוג א ךיז 'א .23 א 1964 ,זמט ,לקיּב .ש

 ַא טֿפױקעגנַײא ךיז ןּבָאה תולגע-ילעב, .םש

 רצוא-רעדנואװ ,עי ,"םלוע םַײּב םש ןרעטיּב

 .ּפ"רּת עשרַאװ ,ךַארּפש ידיא רעד ןוֿפ
 רעדָא ןּבָאה הנותח (א = סוחי ןיא ךיז יא

 רעקידסוחי א ןוֿפ ןצעמע טימ ןכַאמ הנותח

 ךודיש א טסולגעג ךיז טָאה ךַײא? .החּפשמ

 טייזעצ' .עש ,"סוחי ןיא ךיז יא ,. . . טימ ןָאט

 ןיוש יז טָאה ןצרַאה ןיא, .'טײרּפשעצ ןוא

 ךיז 'א ּבילוצ זַא ,ןטַאט . .. ריא טּפשמרַאפ

 ןרעװ (3 :ויּבר ןוא רסיק ,שז ,"...סוחי ןיא

 םוצ קעװַא ןעמ טייג, .םיסחוימ טימ ֿברוקמ ַא

 עמ ןוא ,ןַײרַא לטנעה ןיא םיא טשוק עמ .םַאכ

 ןוֿפ ,עש ,"סוחי ןיא םיא וצ ןַײא ךיז טפיוק

 ןטלעװ ייװצ

 = ַײרַא ּבוט ש ןיא ןצעמע וצ ךיז 'א*

 רַאפרעד; .תיּב ןֹּב ַא ,טגײלעגנָא ,שימייה ןרעו

 -עגנַײא ןֿפלָאװהשמ ַײּב עקַאט ךיז רע טָאה

 ,עש ,ײןַײרַא ּבוטש ןיא עלַא ַײּב יװ רעמ טפיוק

 ןיא) טרָא ןַא ןיא ךיז 'א .ײװָאלָאס עלעסָאי

 ןיא טוג ןליפ ןעמענ ךיז = (טָאטש ןיא ,ףרָאד

 סָאװ ..., .דנַײרֿפ ןטרָאד ןגירק ,טרָא םעד

 . .. רעּבָא ,ףרָאד ןיא ןַײא רעמ ץלַא ךיז טֿפױק

 רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"לַײװרעד ףיוא ָאד טציז

 | ו רוד ןַײמ ןוֿפ

 ,ןעװעג טינ זיוה וצ דָארג ןיּב ךיא, -- גנו-

 תרגא רדסמ ,"ןזעװעג 'א ןייק ייז רַאֿפ זיא

 .ץכע- .1848 עשרַאװ ,שֹּב רעַײנ ןייא רעדָא
 ןַײא ריד ףיוק ןיא ענַײד עלַא ןיא, -- שינע-
 7 ,ד ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,יטייקידנעטשרַאפ

 סיא יד טָאה שינעלַײא עזעוורענ א, -- רעד
 ,געס ,"ןטייװצ ןיא טפעשעג ןייא ןוֿפ טגָאיעג

 רעד ןוֿפ} דילגטימ רעַײנ רעד, .טירט עטנערּבעג

 עסיוועג א ןלָאצַאּב טזומעג טָאה ןםילהּת"הרבח

 טָאה ּבײהנָא ןיא ,{+-} טלעגֿפױקנַײא עמוס

 .סיוא ףוס םוצ ןוא 'א ןסייהעג ןַאמ-הרֿבח רעד

 .ןע ,רעד -- םוקנַײא

 .סָאד -- טלעגמוקנַײא
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 ,ןיי 21 ,אווו לּבוי ,רעטניװ לאומש ,ײרעֿפױק
 טגָארט ןוא ןַײא טפיוק סָאװ (א :ךיוא -- עקז

 עשיּתּב-ילעּב ןיא עטֿפױקעגנַײא סָאד רעדנַאנוֿפ !
 -רַאפ ןעוװעג קידנעטש זיא עמַאמ יד, .רעזַײה
 ;ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ ,יןייא ,ןירעגָאז :ןעמונ

 עקרעגָארטסױא ןַא ַײּב ןַײא טֿפױק סָאװ יד (ב
  .יירע  .הרוחס ןוֿפ

 "וקנַײא ןוֿפ טקַא 1
 םוצ 'א ןטשרע ןַײז ַײּב ךָאנ עקַאט; .ןעמ

 ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחבש ירֿפס ,ײ. ..,יּבר

 יצר ַא יװ טָאה עמ סָאװ סָאד .טסנידרַאֿפ .2

 ,רחסמ ןוֿפ יא ןּבָאה .הסנכה .טעּברַא ןופ טַאטלוז

 ךיד טעװ רַאה ןַײד טָאג, .װזַאא רעזַײה ןוֿפ
 רעדעווטעי ןיא ןוא יא ןצנַאג ןַײד ןוא ןשטנעּב
 ,15 זזט ,םירֿבד ,יּת ,"טנעה ענַײד ןוֿפ גנואוט

 טמוק סָאװ טלעג ,1
 סָאװ טלעג ,(עא עיסנעּפ) גנואימַאּב ןָא ןַײרַא

 .עא רעזַײה ןופ ,טֿפעשעג א ןופ ןַײרַא טמוק |

 סָאד זיא זיוה ַא ןופ, .יא ןטיירג ןופ ןּבעל

 -נײא וזד ,2 .(י"נ) דייר ,"טנעצָארּפ סקעז יא

 םעַײנ ַא ןוֿפ גנולָאצנַײא יד, .23 ,טלעגֿפױק

 רַאלָאד 5 זיא טלַא רָאי 35 זיּב . . . טַאדידנַאק |

 סגנוציטשרעטנוא רעד ןוֿפ ןָאשוטיטסנָאק ,י'א

 .1896 י"נ ,ענרַאשט ישנַא םולש בהוא ןייארַאֿפ

 -מעמ עַײנ רַאֿפ יא . . . ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא,

 ,"לטירד א טימ ןרעװ טרענעלקרַאפ לָאז סרעּב

 ,19 אוו 1958 ,גָאט

 .שטוטס ,לָאענ .ידַא -- קי(דווע)מוקנַײא
 .ןטֿפעשעג עיא .הסנכה ,םוקנַײא טגנערּב סָאװ

 ןעמוקעג-- ןיּב ,ןַײא םוק -- ןעמוקנַײא
 -- װטוא .,{338 ,ןעמוקסיוא +- ּב ָא ה ןגעוו)
 ׂשע, .ןײגנַײרַא .ןרָאֿפנַײרַא .ןעמוקנַײרַא .1
 רזַײה איד לֵא טרּפש רפ 'נוא ןסָאלש רפ זיא
 - ךיא; .10 ,דכ ,היעשי ,מהס ,ײןמוק וצ ןַײא ןופ

 'נוא ןיג שיוא ןרעמ ,ןיימ =) ןימ טינ גאמ

 זַא; .ב/בי ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"ןמוק ןַײא

 ףרַאד ,'א לָאז'כ טכערעג . . .ָאד ךיז טָאה עמ

 ,ןַאגַאלַאמ םייח| ,"געוװ ןיא ןטרַאװ יּבר רעד ךָאד

 ןיא ךלמ רעד, .ןפיו ,'...ףלָאװ 'ר תלודג'

 ,םידיסח רֿפס ,"טָאטש א ןיא ןעמוקעגנַײא

 ?זײקּת ?דנַאלסור

 ,ךיז ןּבײהנָא ,ןעמוקנָא םעצולּפ .כרַא .2
 ןימוק ןייא המחלמ ןייא טכעמ ,ארומ רע טָאה,
 הדוהי ירּב ּבייֵל הירא ,*. . ,םוא רע טמוק ןוא

 ,1729 אדרויֿפ ,םידעומה ינוקּת ןַאמגילעז

 ינוא, ....וצ ןעמוקוצ .ןעמוקנָא .כרַא .9
 רעד ןוֿפ דנַאל זד ןטהעּפש 'נוא ףיוא ןגניג איז

 וצ טמוק ןַײא ןמ אד ֿבוחר זיּב ןיצ אַײנטשַאװ
 ,21 ,גי ,רּבדמּב ,חט ,"תמח

 ןעמוקֿפױרַא .ךיז ןלאש ,ןעמוקפיוא .כרַא .4
 ,"ןַײא האוֿבנּב דיסח ןעד זע םאק; .ןעניז ןֿפױא
 (םולשו סח) םיא ׂשד רדוא, ,ןוװ עװַא| גָארּפ ,במ

 יֿפּת) רנַײז ןיא םק ןייא (הֿבשחמ) ירדנַא ןייא
 ןמעש וצ ךיז רעהג ינוא . .., .ב/י ,וטל ,"(הל
 ןמוק ןַײא ןיקנדג ידמערפ םיא זַא י"שה רֿפ
 .ד/מ ,חע ,"הלפּת ןַײז ןיא

 סנשָארג רָאּפ יד .ןגירקנַײרַא .הסנכה ןּבָאה .9
 ןַײא תועמ ןייק ךַא ןעװ דנוא, .יא ןיא ןטלַאה

 זיא . .., .ב/ב ,המלש תרגא ,י, . . טלעז ןימוק

 .ז- ,(יד) סָאד -- שינעמוקניַײא

 טֿפנוקנײא

 ,"ןאּבה-םלוע} לייט םנַײז וצ ןמוק וצ ןיא רעװש

 ,ץ"ש ריאמ 'ר ןוֿפ עירָאגעלַא עשירָאטסיה'
 .ןוװ שֿפנ 1694 טריֿפ

 הסנכה יד .רעקינײװ ןרעװ ,ןּפמורשנַײא .0
 ןכָאנ; ,גָאט ןצ גָאט ןוֿפ ןַײא טמוק (הרוחס) !

 סעּפע סע זיא דיילק ענעלָאװ סָאד ןערַאּפסױא

 | ."ןעמוקעגנַײא
 טמוק רעפ .ןלַאֿפנַײא .ןייגנַיײא .ןרַאדנַײא

 ,"ןּכוסמ הלוח ַא זיא רע ,ךעּבענ ,ןַײא

 ַא ,טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא ןַא ןעגנַאלרעד .8
 ַא טימ 'א .עיציטעּפ א טימ 'א .עא השקּב
 זומ,, .רעגריּב רענַאקירעמַא ןַא ןרעװ וצ השקּב
 ןגײלַײּב ןוא עינעשַארּפ ַא טימ 'א עדניימעג יד
 סָאװ ךעלטַײד ןייטש לָאז סע ואוו רָאװָאגירּפ ַא

 - /  .דעצ ,ןליװ יז
 שניא זַײװא :וּב םוצ .,םוקנַײא וזד -- בוס

 ואְװ רמולּכ ,טאטש םעד ןופ ןמוק ןייא שאד

 ,םיטֿפוש ,מהס ,"ןמוק ןַײרַא ןאק ןַאמ םורַא -
 ןזעװג שורג זיא דוֿבּכ רעד, .ב/טי ,6
 ,"ןימוק ןַײא ןַײמ ןיא טזיא ןהעשג רימ זאוו
 ,הֿביא תלגמ' י"ּכ ,רעלעה ןאמפיל ֿבוט-םוי יר

 םיא רע טוה ןמוק ןַײא ןַײזע :23 םוצ .3
 טינ ּבָאה . . . ךיא , .גמ קרּפ ,טנַארּב ,"טרעמיג
 סיורג זיא הָאצוה ןַײמ :ןעמ טניימ סָאד ,יא
 םע ןושל הנעמ ,"ןיילק זיא הסנכה יד ןוא

 ןרעװ ןגעלעג סזוָאר, .1826 ווָאקלדוס ,שטַײט !

 .שַא ,ייא עצנַאג סָאד ןסעגעגפיוא טָאה

 ןעגנערּבנַײרַא ,ןעלמַאזפיונוצ .1 -- רט
 זיּב ,ןיטניינ ןעד ראי ׂשד זיּב, .(האוֿבּת ןגעוו)

 ןייא טַײצ זיא זע זד ,ןיטניינ ןופ ,תוּכוסה גח

 .ישר ,22 ,הכ ,ארקיו ,חט ,"טכורו ריא ןמוק
 ...'תי םשה טלָאװ, .ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .2
 ...טלָאװ ריד טימ רע שד םעק ןייא העד יד םיא

 -כַאװ} 1533 ןוֿפ ּבּפ ,ײ. . .דנַאל שניא ןרעּבירַאו

 ,ןךוּבןייטש

 .הסנכה 1
 יטעה אוז, .ןגעמרַאֿפ .23 ,םוקנַײא ,טסנידרַאֿפ
 טינ ךימ טפרוד 'נוא שינמוק ןיא ןַײמ ךיא

 ,"ךרואוו טֿבנגיג טלעג ןַײמ רימ זד ןטכריפ וצ

 -רַאֿפ ןַײד טימ טָאג ףיוא דוֿבּכ גייל, ,48 ,הג

 ענַײד עלַא ןוֿפ ןטסעּב םעד טימ ןוא שינעגעמ |
 ץלא םוא רעק, .9 ,ג ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,ייז'יא

 ,"ךלעֿפ םעד ןוֿפ ןיא עלַא ןוא סריא זיא סָאװ |

 רעד וצ ןוז םעד ןלייטוצ, .6 ,ח ,ּב םיכלמ ,יּת

 ,שטַאגולד .מ ,ייא ןַא ,ןדנ ןשּפיה ַא . . . הנותח
 .1881 עשרַאװ הרוסמ טלעװ יד

 יָארּפ .0 .יטלקמ' רַאֿפ וט ,טרָא רעכיז .2
 גנַאג שיוא ריא ןסילשּב. .ןעמוקנַײא ןוֿפ סעצ

 ,כ"וו ה"ר רוזחמ ,"שנמוק ןַײא ריא ינוא
 .א/אסק ,1721 גרוּבמוה

 -עג טֿפָא ,משטד .ן ,יד 8 רעד -- טֿפנוקנַײא
 ןּבָאהע .הסנכה .שינעמוקנַײא ,םוקנַײא .טצינ

 טגנערּב טפעשעג סָאד ....ןוֿפ 'א ןכעלשדוח ַא

 רעטיג עריא ןופ יא ליֿפ רעייז יז ,, .יא ןייק טינ

 ןיא ןיֿפערג ןייא ןוֿפ הׂשעמ הנייש ןייא ,"טָאה

 טינ ּבָאה ךיא ,תמא, ,1862 ץיוװָאנרעשט ,ןיליופ

 -הבישי ערעדנַא יד יװ !עטֿפניקנַײא יד טאהעג |

 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"םינינמ יד ןופ ןּבָאה םירוחּב

 -הריד) 'א יד ןופ טריװ רעד, .ןּבעל רָאי 0

 יד ,ּבמָאלָאג .נ .צ ,"טמענ רע סָאװ (טלעג



 ןקיצנוקנַײא

 זה = זיה"א .1906 עשרַאװ ,עיזַאושזרוּב

 ,טלעג -הריד ןופ הטסנכה ןַײרַא טגנערּב סָאװ

 ןַא :קרַאמ ןטימ ןיא זיוה:ס'א עשיצירּפ סָאד;

 ,"ןעמַאזוצ ןטיילק ןוא ריטקַארט ,זױהרָאֿפנַײא
 | . ... תונורכז ץרפ

 ינוקעג-- ,ןַײא קיצ- .װרט -- ןקיצנוקנַײא
 (ןעזסיוא) ןַײז לָאז סע ןכַאמ .לָאענ .טקיצ

 ןָאסידעמ ןופ המכח עצנַאג יד, .ץנוק ַא יװ

 -ַאלקער עטסערג יד טימ י"נ ןיא סאג} וינעווע

 עמ ,סעמַאלקער יד 'א ױזַא זיא ןזעָארויּב עמ

 טדער סע סָאװ ןגעװ ןסיװ טינ ּבײהנָא ןיא לָאז

 | ,(י"נ) דייר ,"ךיז

 -וקעג- ,ןַײא ע(יפ- .וורט -- ןע(י)ּפוקנַײא
 א ןיא ןרַאשֿפױנוצ ,ןעמענפיונוצ .טע(יּפ

 ,יורטש יא .לּפע ענעלַאֿפעגּפָארַא יד יא .עּפוק

 ןעמענפיונוצ -- ךיז טימ ךעלנייװעג .ייה

 .רענדער םעד םורא 'א ךיז .עּפוק ַא ןיא ךיז

 סָאד טרעװא .קנעש ןיא לשיט םורַא 'א ךיז
 יָצצ ןוא ןַײא ךיז ןעּפוק ,ןדיי טימ לוֿפ דלעפ -

 .לייטרואטיוט ,שַא ,"ךיז ןזָאל

 ,טלּפוקעג'- ,ןַײא לפ- .ורט -- ןעלפוקנַײא
 -פיונוצ ,ןדניּבפױנצ .1 .ןעקּפוק;- ;9פ
 .צעפס ,2 .טייק ַא ןיא ןעגניר יא ,ןעּפעשט
 רע, -- רֹע/ ױרֿפ ַא טימ ןַאמ ַא ןריֿפֿפיונוצ
 דייר ,ייא ןַא זיא רע ,טלעװרעטנוא רעד ןופ זיא

 לייט .שטוטס -- גנ|/ (עדעּפ'יײלק ,למעמ)

 ,ן?טייקכיג יד ןרילוגער וצ לטנעה ָאטיוא ןַא ןוֿפ

 | ,שינע-

 ,טעקפוקעגי- ,ןַײא עק- .ורט -- ןעקּפוקנַײא
 .(עקןּפוק א ןיא ןעמענפיונוצ .צעּפס .װֿפד +- |

 .  .סעטַאמש עלַא 'א

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- קוקנַײא

 -סעלעט ןיא יא ןדעי רַאֿפ ןלָאצ .ןקוקנַײא ןופ !

 ,ךוּבעיצַאמרָאפניא .שטוטס -- ךוּב"א .ּפָאק

 .שטוטס -- קעטָאילּביב"א  .,ךוּב רימרָאֿפניא

 - .קעטָאילּביּב-ץנערעפער

 ,טקוקעג-- ,ןַײא קוק .װטוא -- ןקוקנַײא
 עמ ןעװ, .ןריזילַאנַא ,ןטכַארטַאּב .ןקוקנַײרַא

 רעקרעװטנַאה רעשידי רעד יװ 'א טמענ

 .ל ,"טלקיװטנַאמוא זיא רע טַײװ יװ . . , טּבעל

 ענליװ ,רעטכָאט סרעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל

 טימ לָאז עמ ןעװ ,טכיזעג ריא ןְןיאז/ ,8

 עלַא רעטפע ךיז ןטַײּב ,'א קילּב ןגולק ַא |

 -עלח ליּבַײװ עַײארטיגַא ,ןהָאזדוּב .י ,"ןּברַאפ -

 ןקוקוצנַײא ןלױֿפ טינ ךיזע .1892 ענליוו ,ןיּב

 ילּת ןוא ךנּת ןופ רעצעלפ עטגַײצעגנָא יד ןיא

 ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,"דומ

 ,טרָאֿפ עמ זַא ,געװ ןיא,, .1900 סילָאּפאענימ

 לָאז עמ םירפס ןעמענ ךיז טימ ןעמ רעהעג

 ,ןָאסרעחמ אדוהי ףסוי 'רּב ןויצרךּב ,"'א ןענעק

 | ,1905 װָאקירטעיּפ ,ךרדל הדצ

 .ןקוקנָא טוג .1 -- ךיז טימ ךעלטנייוועג

 עמ, .םינּפ סנצעמע ןיא ךיז 'א .ןריװרעסּבָא

 סָאװ ףיוא ןעז וצ טינ ןגיוא יד ןטלַאהנַײא לָאז |

 ךיז ןקוקוצנַײא טינ ןּכשילּכמו ,טינ רָאט עמ

 תוא ,1832 װָאלקש ,םירוע חקופ ;"הנווּכ טימ|
 עלופ א ןָא טמענ ,ּפָא ךיז טלעטש ּבייל 'ר, .זי

 ,ייקּב א יװ ןַײא ךיז טקוק ןוא ץייוו עינעמשז

 זומ רָאיטקַא רעדג .טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממי
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 ייװ וצ ידכּב . . .עקסַאמ ןַײז ןיא יא טוג ךיז |

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"זיא רִע רעװ . . .ןס

 -נילא ךיז רעגעלעג ןוֿפ טָאה רע, וו רעקיטירק
 'צנעֿפ םענופ טייקצרַאװש רעד ןיא טקוקעג

 עװקסָאמ ,קלָאפ ןייא ןופ רעדניק ,שקא ,"רעט
8, : 

 ןטימ סעּפע ןעניֿפעגסױא ךיז ןעומַאּב .2

 יַאֹּב ןשטנעמ ַא ןענעגעגַאּב ןדעי ַײּב, .ןקוק
 םיא ןיא טשינ ךיז לָאז עמ . . .ךיז רֶע טלַאה

 ענליװ ,םימכח ידימלּת ,טַאקשומ .ל .ח ,"'א

 וצ טדער סָאד רעװ ,ןַײא ךיז טקוק- ,6

 ,"עטקישעגרעטנוא ןַא סָאד זיא רעמָאט ,םיא

 ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה,; .םרוטש ןיא ,עש

 יײלשרעּֿפ .ע ,ײןגיוא עטערַאשזעגפיוא טימ ּבַײװ

 ,1937 'ּבעפ ,קוצ ,רעס

 .סערעטניא ןזַײװסױרַא ,טכַא (ןּבעג) ןגייל .9

 ךיז טוט סע סָאװ ןַײא טינ ךיז טקוק רענייק;

 ,ןגיוא ערעייז ןיא ןּברַאטש ןעק עמ ,םיא םורַא

 ,ןקילג עשינַאקירעמַא ,"םענייק טינ סָאד טרַא |

 ,1895 עשרַאװ

 (ךיז) יא .ןַײז ןייעמ לסיּב ַא .ןקוקנַײרַא .4)
 ךיז 'א ןוא ארמג יד ןעמענ רימָאל , .רֿפס ןיא -

 | : ."יוזא עקַאט זיא יצ

 'א ךיז טסעװ וד, ,ןטכַארטַאּב ,ןריזילַאנַא .ס

 טסָאה וד סָאװ ,ןתח ןקילָאמַא . . .םעד ףיוא |

 .ג .ש ,ײגנַאל ץנַאג טּבילעגנַײא םיא ןיא ךיז -

 ,1911 ןָאטסָאּב ,קַאה ענעהילעג יד ,יבּכרה
 ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןיא ךיז ןקוקוצנַײא ידּכ . . 4

 וצ ...ןַײא ךיז קוק .מק ,אינּת ,"ךלמ םעד

 י"ֵנ ,ּבדל ,"טגָאז יּבר רעד סָאװ רעטרעװ יד
 רַאּפ ַאזַא ןיא ןַײא ךיז טקוק עמ, ,41 ,ז"ישּת
 .ןַײז טיצ רע ןענַאװנופ ןעמ טעזרעד ,ןיוש

 ינייטש .א ,"גנוטכיד רעשיריל ןַײז רַאֿפ הקיני

 | ,1961 ַײמ-לירּפַא ,שימייה ,ןַאמ

 | .יירע- .(עק- ,ןיי) רעד .שינע- .ץכע

 ןעשטרָאקנַײא + -- (ךיז) .ןעשטרוקנַײא
 | | .(ךיז)

 ,טרירוק(עג)י- ,ןַײא ריר- .וורט -- ןרירוקנַײא
 ילַײװטַײצ ַא טימ רָאנ ןרירוק .ןרירוק לסיּב ַא
 -וקסיוא טינ רעּבָא ,רעסנאק א 'א .הלועּפ רעק

 . בג .ךיז טימ .ןקנַארק םעד ןריר

 יוק .1 .טשוקעג-- ,ןַײא שוק .וורט---ןשוקניײא
 .עלעּבַײװ סָאד ,דניק עסיז סָאד יא .לָאמ ךס ַא ןש -

 עקידנענייװ סָאד יא .ןשוק טימ ןקיאורנַײא .2
 | ,שינע- .דניק

 ,טצעּביקעגי- ,ןַײא ץע- .וורט -- ןצעּביקנַײא
 ןעק ךיא, .ןצעּביק ןקידרדסּכ ןטימ ןסעּכנַײא
 דיר ,"ןַײא ךימ טצעּביק עמ זַא ןליּפש טינ

 : ,(י"ג)

 ,ןַײא (עװע)טיק .ורט -- ן(עווע)טיקנַײא
 ,טיק טימ ןקיטסעֿפנַײא .1 .(טעװע)טיקעגי-
 םעד יא .ןקיטסעֿפנַײא ללכּב .2 .ןּבױש יד יא
 -יק-- .ךיז טימ ךיוא .(ענװָאק) ןייארַאפ

 ,גנוט

 ,טייקיצנייא וזד .1 .ן ,סָאד -- טייקנייא
 ןיא רע ןודיחיּכ דיחי ןיאו דחא|, .טייקשידחא
 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"יא טימ טָאג ןייא --- טניילַא

 רגינייא ןייא ,, .ב/ה ,ז"עּת ןטיק ,וו םייחה רפס

 ןעלקַײקנַײא

 רודיס ,שּפע ,"טינ ןכַײלג ןייק טָאה יא ןַײז ,טָאג
 -"רוטַאנ עלַא; .ד/חנ ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת

 סטָאג ןופ ןעגנולַארטשסיױא . ..ןענעז תוחוּכ
 .שטַײט-ירבע טימ טכַארטעג ,אפא ,ייא

 ןיא טייקנדנוּבעגפױנוצ .טייקסנייא ווזד .2
 -תורוד יד .לארׂשי קלָאֿפ ןוֿפ יא יד .סנייא ןַא

 -רַאֿפ ןעמַאלפ ענירג ייווצ יו, .יא-רוטלוק עקיד

 יֵלֵאו ,צוס ,י'א רעקינייא ןיא ןעמאזוצ ןטכָאלפ

 ןגעוו יװ תודיסח ןגעװ ןדער וצ תועט ַאע .סקיד
 "ַאניד א זיא תודיסח ןופ יא יד .יא רעשיטאטס ַא
 ,25 שוװ 1961 ,זמט ,טייצ ,"עשימ

 יא ןוֿפ טֿפַאשּביל יד, .תודידּב .טײקנײלַא .9
 דיִמּת ןַײז וצ ןוֿפ גנולייוװרעדסיוא סָאד ןוא

 ,213 ,ּב ,הח ,ײןײלַא

 ,טלטייקעגי-- ,,ןַײא לט- .וורט -- ןעלטייקנַײא
 ַא ףיוא ןָאטֿפױרַא ,לטייק ַא טימ ןדניּברַאֿפ .1
 ןגָארט םיא ןוא לּביוא ןטלא םעד 'א .לטייק

 ךעלפיש ןעמַאזוצ 'א ןוֿפ , .טסורּב רעד ףיוא

 עמעָאּפ ,מפ ,"רעסיירק ןייק טינ ךָאנ טרעװ
 -נַײא .2 .1940 עװקסָאמ ,נענילַאטס נגעװ
 טנעה יד 'א .ךעלטייק ןיא ןעװָאקנַײא ,ןדימש

 ָאּפמָאק א יו ןעמעננַײרַא .2 ,ןטריטסערַא ןוֿפ
 'א .השרד רעד ןיא םישרדמ עכעלטע יא ,טנענ
 -נַײא ,ןטֿפעהנַײא .4 .ייסע ןַא ןיא תונורכז
 .תונורכז יד וצ לטיּפַאק א ךָאנ יא .ןרעדילג
 .ןּבעל רעגייטש םעַײנ םעניא יא ךיז -- ךיז טימ

 .שינע- .גנ|  .דָאהַארַאק א ןיא ךיז יא

 .טייקעג-- ,ןַײא טייק .ורט -- ןטייקניײא

 ייורג א טימ רעּבָא ,2:1 33 ,ןעלטייקנַײא ווזד -
 -טע ןעמַאזוצ 'א .לטייק ןייק טינ ,טייק רעס !

 ,ןטייהַײרפ יד יא .ןטנַאטסערַא עכעל

 .טלַײקעג-- ,ןַײא לַײק .װרט -- ןלייקנייא
 ןלַײּבנַײא .טולּב זיּב ןקיזמעצ ,ןקיזמנַײא .1
 רַאֿפעג עטייווצ יד, .ןעמעלקנַײא .2  .יא ןוא
 יָאנק-ןדירעמ יד ןופ (ןעמעלקנַײא) 'א סָאד זיא

 .11 אי ,1936 ענליוו ,זעג9 ,יײזט

 יַײקעג-- ,ןַײא ךעל- .װרט -- ןפעלײקנַײא
 -כעלַײק קינײװ:רעמ ַא ןיא ןכַאמ .1 .טכעל
 .ךעלּפעק ענרעצליה יד 'א .םערָאֿפ רעקיד

 ,ןוּבשח םעד יא .ןקידנורנַײא ,ןקידנוררַאֿפ .2

 ,דּפו .טַײקעג-- ,ןַײא ַײק .ורט -- ןשייקנַײא
 ןטעַײקעג-- ,ןַײא עַײק :טדערעגסױרַא רקוא
 .ןעיײקעצ טינ רעּבָא ,ןסַײּבנַײא (לָאמ ראּפ ַא) 1
 טימ ןלָאמעצ טוג ,ןעַײקעצ .2 .לּפע ןַא יא
 לקיטש ַא יא ,ןסיּב ןטרַאה ַא יא .עא ןייצ יד

 א יא" .עּפַאּפ עלעֿפוע םעד ןּבעג ןוא טיױרּב
 ןַא ַײּב סעּפע ןלעוּפסיױא :ךיוא = ןסיּב ןטרַאה
 ,ךס ַא ןסערפ .8 .רעּבָאהטכַאמ א ַײּב ,ןשקע

 ןעמ ףרַאדַאּב סנּפָארט-טיטעּפַא ןייק ,'א ןעק רע
 וצ ןּבעג ,ןַײז ריּבסמ טוג .4 ןּבעג טינ םיא
 .איגוס עּברַאה יד לגנִיי ןטימ 'א .ןייטשרַאֿפ

 סָאװ סעּפע ןייטשראפ ,ןעמענַאּב .ןַײז סֿפוּת .9
 ,ארמג טַאלּב א יא .ןּפאכוצֿפױא רעװש זיא סע
 -םיוא עשיטַאמעטַאמ יד 'א .איגוס עּברַאה .יד
 | .שינע- .ץכע-  .עּבַאג

 ,טלקַײקעג- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקַײקנַײא
 לקיטש ַא 'א .עלעקַײק ַא ,קיוק ַא ןכַאמ 1

 .ןעיײרדנַײא .2 .ךעלדיינק יא .םייל יא .טיױרּב
 -יינש א ןכַאמ וצ יינש 'א .הרוחס לַאּב םעד יא



 ןליקנַײא

 ךרוד ןעגנערּבנַײרַא ,ןעלקַײקנַײרַא .9 .שטנעמ

 רעלעק ןיא ףױה ןופ סַאֿפ א יא .ןעלקַײק
 סָאד יא .ןליהנַײא .ןעלקיװנַײא .4 .ןַײרַא

 עמ, :תוללק ,ןדָאּב ןכָאנ ךעלַײל ַא ןיא דניק |
 ַײּב ,סוֿפיט ַײּב) "!רעכעלַײל ןיא 'א ךיד לָאז

 רוטַארעּפמעט רעכיוה ַא טימ קנערק ערעדנַא
 לָאז רענוד א; .וןרעכעלַײל ןיא יא ןעמ טגעלפ

 | ."!'א ךיד
 ךַײט ןיא לגרעּב ןופ ךיז יא -- ךיז טימ

 ןכעטשנַײרַא ךיז ןגעלֿפ סנפָארט .עטלַאק ,ןַײרַא
 עקניציּפ ןיא 'א ךיז ןוא ּביוטש-געװ םעד ןיא
 -ָאש .מ ,זּביא ץילערטס .ָא ,"עטָאלּב ךעלעקַײק

 .1937 עװקסָאמ ,דרעיור עטרעקַאעגֿפוא ,וװָאכָאל

 | ,שינע-
 ןכַאמ .טליקעג = ,ןַײא ליק .וורט -- ןליקנַײא

 םוצ טגנַאלרעד עמ רעדייא זַײּפש יא .רעליק
 -- ןיז טימ ןיוא .רעמיצ סָאד יא .שיט
 ,שינע- .ץכע- .גנו- .יא ךיז ,ןקיאורַאּב ךיז

 ,טלצניקעג -+ ,ןַײא לצ .ורט -- ןעלצניקנַײא
 ךעלסיֿפ יד יא .טלצניקעג ןַײז לָאז סע ןכַאמ

 .ןטנוא ןוֿפ ןזנַארֿפ טימ עּפַאנַאק יד יא ,שיט ןוֿפ
 סע ,טלַאטשעג ַא 'א ;ךיוא .דיילק- הנותח ַא יא

 .שינע-  .רוטַאקירַאק א ןעמוקַאּב ךיז לָאז

 "יקעג'- ,ןַײא עװער- .ורט -- ןעוװעריקנַײא
 .ןעװעריקרַאֿפ .ןעווערעק-- :89 .טעװער
 דרעפ א 'א .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןריֿפנַײא

 ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ טימ 'א .סקניל ,סטכער ףיוא
 .םָאְרטש ,ךַײט םעד יא .ןַײרַא עמשטערק ןיא
 'א .(סקניל) סטכער ףיוא רעמ גנוגעוַאּב יד יא
 טימ ךיוא  .שיטָאירטַאּפ ןַײז וצ טנגוי יד
 ייזק .סעּפֶע טימ ןּבעג הצע ןַא ךיז -- ךיז

 -רוקיּפַא יד טימ ייווְצ ןוא סנייא יא ךיז ןגעלֿפ
 ,ןעסעצָארּפ עשיטילָאּפ ,ץעװָאדנוּב .א ,"םיס
 | ,1904 ווענעשז

 .טצריקעג = ,ןא ץריק .ורט -- ןצריקנַײא
 יא .רעצריק לסיּב ַא ןכַאמ .ןצרעקי- :9
 -עד יד 'א .געװ םעד 'א .סעלָאּפ יד ,לּברַא יד
 .ןרָאי יד 'א ןוא שפניתמגע ןֿפַאשרַאֿפ .עטַאּב

 | ,גנו-

 טנַאלקעגי ,ןַײא גָאלק .ורט -- ןגָאלקנַײא
 ַא ,העיֿבּת ַא ןצעמע ןגעק ןעגנערּבנַײרַא .1-
 ַא ,טמַא ןַא יב ללכּב ,טכירעג ןרַאפ עגַאלק

 ןגירקעצ ךיז .ֿבוחי לעּב םעד 'א .רעּבַאהטכאמ

 ידײלַאּבןרע רַאֿפ יא .'א םיא ןוא ןכש ןטימ
 "רַאֿפ םעד ךָאנ ...ידַאק רעד טקיש, .גנוק

 טָאה רע ,ןרָאװעג ןקָארשרעד ןרעו זיא ...,רעּב
 דנעזיוט ,"טגָאלקנַײא םיא רעװ זַא טכַארטעג
 'א ךימ טסעװ, ,1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא
 = שיטָאּפש ,ריא ,"ףקוּת"הנתנו (ןרַאֿפ) םַײּב
 ןרסמרַאֿפ .2 .ןָאט טשינרָאג ריִמ טסנעק
 ךיז ןּבָאה סָאװ ךעלגניי יד יא .ןרעטלע ןַא רַאֿפ
 ךיוא .רעדורּב ןרעטלע םעד 'א .טעּפעשטעג
 . . .  ףיוא ןעמַאמ רעד רַאֿפ יא ךיז -- ךיז טימ

 --(עקז ,ןיד) רע .שינעי .ץכעז
 ,"ןענעז ןפרעד סיא רעװ ןרעװ רָאװעג ייז ןלָאז,
 ןילּבול ,הֿביא תלגמ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט"םוי יר'
 ' | .ײרע- .5
 ,גָאלקנָא  .עיצילַאג .רפ .סי ,יד -- עגַאלקנַײא

 .ןצעמע ןגעק העיֿבּת ,הנעט ַא טימ טנעמוקָאד
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 -ַאלקעגי-- ,ןַײא רעד .וורט .-- ןרעמַאלקנַײא

 (ענרעזַײא) עטסעֿפ ןיא ןעמעננַײרַא .1 .טרעמ
 -ֿפיױרַא ןוא ץָאלק ַא יא .ןעגנַאװצ ,ןרעמאלק

 ,ןדימש םוצ ןזַײא ןַא יא .ןגָאװ ןיא םיא ןּבייה

 .תונֿבל עּבלַאה ,ןרעמַאלק ןיא ןעמעננַײרַא ,2:
 קרַאטש .9 .רעפיצ א ,ץַאז א ,טרָאװ ַא יא
 וצ ךיז טָאה'ס; ,ךיז וצ ןקירדוצ ,ןעמענמורַא

 -נַײא םיא ןוא עמַאד עקיד ַא טלקַײקעגוצ םיא
 .םּת לּפמיג ,שַאּב ,"סמערָא יד ןיא טרעמַאלקעג
 רעדָא ןצעמע רַאֿפ ןֿפַאש .ןצעמע ןקירד(וצ) .4
 טרעמַאלק טיונ יד, .עיצַאוטיס ערעװש ַא סעּפע

 טימ טנערוקנָאק םעד יא ."ןטנַארגימיא יד ןַײא

 | ,רעטכיל-עמַאלקער יד

 ,ןטלַאהנָא ךיז תוחוּכ עלַא טימ -- ךיז טימ
 ,לגענ יד טימ ךיז יא .ךיז ןסענַײא ,טסעפ ןטלַאה

 ,דרע רעד) ןדָאּב ןיא ךיז יא .טנעה עדייּב טימ

 ,ּפולס ַא םורַא סיפ יד טימ יא ךיז .(דנַאל םעד

 לָאז טסָארֿפ רעד . . ., .עירָאעט א ןיא ךיז יא

 -נעשרעק לידָאג ,"רעטצנעפ יד ףיוא יא טינ ךיז

 ,1886 עשרַאװ ,רעטעפ רעשינַאריט רעד ,ןירָאק

 טגרעװ ,זדלַאה סגנוי ןיא ןַײא ךיז טרעמאלק רע;
 ,1936 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד ,עּפָאי לדוי ,"םיא

 ןַײז ןיא רעגניפ יד טימ 'א םיא ךיז טגעלפ,

 , . . סקָא רעד; .יַאדגַאמ' ,זיי ,"עווירג רעטכידעג

 ,שַאּב ,"ליד ןיא ןעָאלט יד טימ יא ךיז טװורּפ

 ..- עיצקַא רעד ַײּב, .'עקירעמַא ןייק ףיש ַא
 -אלקעגנַײא דניק ןייא ןיא יורפ ןַײז ךיז טָאה

 ריִא טנעה יד ןענַײז ףמַארק ןוֿפ ןוא ,טרעמ

 ךַאילש ,ַאלּפַאק לארׂשי ,ײטרַאטשרַאֿפ ןרָאװעג -
 עג ןַײד ןיא 'א ךיז לעװ ךיא, .געװמוא ןוא

 דרש .א ,"טלַאהרַאֿפ טינ :ןעשטּפעש ןוא טלַאטש

 ,גנו- .טֿפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימ

 טרעמַאלק סע רעװ .1 -- רערע-/ .שינ-
 (ךיז טרעמַאלק עמ סָאװ טימ .2 .ןַײא (ךיז)
 ןץַײג רעד רע טעמישטש סיא ענַײז טימ, .ןַײא
 רעד ,םולּב .ש ,ײןגָאמ ןוֿפ לטנעװ ןיא ןַײא ךיז

 ,1931 יינ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב

 -נַײא ,גנומיטשטימ .ןע- ,רעד -- גנַאלקנייא
 -יװצ יא ןַא ןעװעג .עינָאמרַאה .שינעדנעטשרַאֿפ

 .יא ןַא ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג ןעמיטש יד .ייז ןש

 םעניא טֿפעהעגנַײא ךיז, . . . .טימ יא ןיא +-

 ,װָאסרעּפ .ש ,ײטעּפמיא ןקימורַא ןצנַאג םענופ יא

 ,1939 עװקסָאמ ,סערציוא

 רָאנ טָאה סָאװ .1 .יזא -- קיגנַאלקניײא
 זיא סָאװ .2 .םעֿפרָאמ עיא ןַא .גנַאלק ןייא
 ַאנָאמ .2 .ןשיורעג ,רענעט עיא .ןָאט ןייא ןוֿפ
 .שערֿפ יד ןוֿפ גנַאזעג עיא סָאד .ענדונ .ןָאט
 .טייקי- .וקיוק רעיא רעד

 ןַײא ריצ .װרט -- ןריציֿפיפַאלקנַײא
 -נערּבנַײרַא ,ןלעטשנַײא .טריציפיסַאלק(עג) =

 ינַא .עיצַאקיֿפיסַאלק (רעקיטכיר רעד) ןיא ןעג

 -ניא יא .ןּברעװדַא ענעדיישרַאֿפ יד יא שרעד
 ,הנו  ,ןטקעז |

 .טּפַאלקעג-- ,ןַײא ּפַאלק .ורט -- ןּפַאלקנַײא
 א יא .טנַאװ ןיא לגָאנ ַא יא ,ןּפַאלקנַײרַא .1
 . ןד ןּפַאלק טימ רד טינ רע רָאט ךַא, .ּפמאטש

 ןיא ןּפַאצ ןייא טימ רעד ןּפַאלק ןַײא טלעװ רע -
 "נערּבנַײרַא = ןילק ַא יא* .א/אֹע ,1טל ,"סַאֿפ ןַײז
 -ןשיווצ ןיא סעּפע ןכאמ עילַאק .גנורעטש ַא ןעג

 ןעּפָאילקנײא

 עסיוועג ַא ןּפַאלק .2 .ןעגנואיצַאּב עכעלשטנעמ
 ,ּביוטש רעד סױרַא לָאז'ס ,רעכעּפעט יד יא .טַײצ

 ןכַאמ וצ רעסעּב םעד טימ ידּכ ןּפָאלק .2
 יד ,קַאזיורטש םעד יא .(קעװצ ַא סעּפע רַאֿפ)
 ,יורטש ןכַײלגוצסיױא קינײװעניא ידּכ) ענערעּפ
 יד ןוֿפ ןדנַאר יד לוּפַאק ןפיוא יא .(ןרעדעפ

 ,ןטישנַײרַא .4 .ךַאד ןרַאֿפ ןכעלּב יד יא .ןליוז
 ,(ןפַאלקעצ סעּפע רע;רֿפ ַײּברעד ןוא) ןסיגנַײרַא -

 .ןכוק א ףיוא םערק יא .זַײּפש א ןיא רעייא יא
 ןַײא טּפַאלק, ,ןּפַאלקמורַא .ןעלסײרטנַײא ,9
 לָאז עמ םוא זיא סע סָאװ רעדָא לעמ קאז א

 ֿבקעי 'ר ,"ןעװעקַאּפנַײא רעמ ןטרָאד ןענעק
 נַײא ,0 .ן"רּת ענליװ ,המכח ילשמ ,אנּבודמ
 ריװשז םעד יא .םייל יא .ןקירדנַײא .ןעשטּפָאט
 .ךעלגעטש יד ףיוא

 .ּפָאק ןיא ןקַאהנַײרַא .ןרזחנַײא ,ןענרעלנַײא ;(
 ,תלטקיּתלטק 'א .הרוּת ענוװָאדלַאװג יד יא

 -רעּביא ךרוד) ןעגנירדנַײרַא לָאז סע ןכַאמ ,8 |
 ןַײז ףיוא לוּבלּב ַא ּפָאק ןיא ןַאמ םעד יא .(ןרזח
 ערעייז ןיא סענָאּבַאּבאז יא .סנגיל יא .ּבַײװ
 יד ןּפַאלקפיונוצ .ןּפַאלקוצ ,9 .ּפעק עשירַאנ
 וצ) סָאד יא .טֿפעשעג ַא ןסילשּפָא םַײּב טנעה
 0 .טֿפעשעג (םעד

 :ךיוא .ןַײרַא ּפָאק ןיא יא ךיז -- ךיז טימ
 ךָאנ ןעק עמ, .ךיז ןסַאּפנַײרא ,ךיז ןגיילנַײא
 "יא סע ךיז טעװ ןרָאפ םַײּב ,קעז יד ןּפָאטשנָא

 טסַײר עמ ,ייז ַײּב תיּבםולש ןייק ָאטינ ---?

 טַײצ רעד טימ טע --- .ךיז טסַײּב עמ ןוא ךיז
 = ןּפַאלקנָא טימ שװ} דייר ,"יא סע ךיז טעװ

 ,ןןגָאלשנָא

 ןײ) רע .שינע .ץכע- .גנו
 טרעװ סָאװ רישכמ .ןימ רעדעי :ךיוא -- (עק-
 -קַאה רענרעצליה .צעפס ,ןּפַאלקנַײא םַײב טצינעג

 ןּפאלקוצנַײא רעסעמ
 (+-) קַאלשנַײא םעד

 ןופ גַײצעג ,ןּבעװ תעּב

 טסייה :;רעכַאמקירטש
 .ץלָאהגָאלש :ךיוא

 ,יירע-

 .טרָאלקעג -- ,ןַײא רָאלק .ורט -- ןרָאלקנַײא
 יּבַא ןגעװ) רערָאלק ןכַאמ .ןרעלק-- :לגרֿפ
 .ךַאמּפָא ןוֿפ ןטקנוּפ עלַא יא .(םינינע עטקַארטס
 | .ךיז טימ ךיוא

 .ןּבילקעג-- ,ןַײא ּביולק .ורט -- ןּביולקניײא
 | ,ןּבַײלקנַײא -

 -עג-- ,ןַײא רע .חרט -- ןרעּפמולקנַײא
 .םעדעֿפ יא .ןעײרדנַײא .ןליונקנַײא .טרעּפמולק
 ,ןייטש א יװ טרַאה ןכַאמ ןוא יינש יא ,לָאװ יא
 .שזָאי א יװ ךיז יא .ךיז ןע;צנַײא -- ךיז טימ

 "עג ,ןַײא עשט- .וורט --- ןעשטנאילקנַײא

 .ךיז ןטעּבנַײא ךרוד .ןגירקנַײרא .טעשטנַאילק

 ךיז 'א -- ךיז טימ ךעלנייוװעג .ֿבוח א יא
 ךיז יא .עטַאר יד ןגיײלּפָא לָאז רע ,ץירּפ םַײּב

 ָארּפ ןייק ןכַאמ טינ לָאז רע װַאטסירּפ םִַײּב

 .שינע-  .לָאקָאט

 -ַאילקעג-- ,ןַײא עפ- .ורט -- ןעּפַאילקנַײא
 א ףיױא שעװ 'א .ןרעמַאלקנַײא .ררװ .טעּפ

 .ךיז ןרעמַאלקנַײא -- ךיז טימ .קירטש

 אזא ,ךַאד טעז ריא ,ונ ---א .ַאיעּפ ,ךיז ןּבילנַײא



 ךיז ןעלגילקנַײא

 -נַיײא ךיז טָאה ,עּפיצ-עגייֿפ ןַײמ ,יז זיא ענעדלי

 1963 ,רַאֿפ ,לָאמ ,"ּבוטש רעד ןיא טעּפַאילקעג

 ,שיגע- .4וװ

 ךיז ,ןַײא ךיז לג- .וטוא -- ךיז ןעלגילקנַײא
 ,הָאצמה ַא טימ ,עלהמכח ַא טימ  .טלגילקעגיי |

 -ניגמוא זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןעיירדסיורא ךיז

 ןרעסעּב א רערעל םַײּב ןגירק וצ ךיז יא .קיצ

 ,רדח ןיא טנַײה ןייג וצ טינ ךיז יא .ןכייצ

 טַאטלוזער רעדַא טקַא .ןי ,רעד -- ּפַײלקנַײא
 | | ,ןּביײלקנַײא ןופ

 ,ןּבילקעג'- ,ןַײא ּבַײלק .ורט --- ןּביײלקנײא

 ןוא ןּבַײלק(ֿפױנצ) .1 .ןּביולק-= 9
 .סעפע ןיא ןעמעננַײרַא ,ילּכ ַא ןיא ןגײלנַײרַא
 ץלַאה ךעלדנעּפש 'א .עלעּברעק ןיא סעדעגאי 'א

 .םעדָאֿפ א ףיוא סעקרעשטַאּפ יד יא .קַאז ןיא

 -םיונוצ .2 .,ןַײרַא ףיוה ןיא ךעלעסּפעש יד יא
 ןּבילקעגנַײא ףֹּכיּת זומ סע, .טלעג 'א .ןענָאמ -

 ירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"תוֿבוח עלַא ןרעװ

 -פיונוצ ,ןעמעננַײא .8 1906 עשרַאװ ,רעד
 -ּבוק ַא ןכַאמ ,רָאה יד יא .ןעײרדֿפױנוצ .ןעמענ

 ןוא לגנעהרָאֿפ ןוֿפ ךעלעּבלַאפ יד 'א .קיל

 .ןֿפורנַײרַא .40 .עגנעטס א טימ ןדניּברעּביא
 סרעײגַײּברַאֿפ יד 'א .ןכוזפיונוצ .ןפורֿפױגוצ

 -נייא ןַאקאז א טכאמעג . . . ןּבָאה, .ןינמ ַא וצ

 עכעלטע ףיוא רענלעז עטנידעגסיוא יד ןּביולקוצ |

 ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי ,"רָאי רעדעי גָאט
 .ןעלצנַײא ,ןעלמַאזנַײא ,9 1901 װעשטידרַאּב

 -ןעֿפָא רעַײנ ַא רַאֿפ סעיזיוויד עטּפַאלקעצ יד יא

 | ,עוויס

 זיוה ןיא ןינמ א וצ ךיז 'א -- ךיז טימ

 רעַײנ א ןיא ןצעזַאּב ךיז .1 :ךיוא .לֿבָא ןַא ןוֿפ
 .זיוה ויטַארעּפָאַאק א ןיא ךיז 'א .הריד

 רע זיּב; .סעּפע וצ תונכה עגנַאל ןכַאמ .2
 "ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא -- ןַײא ךיז טּבַײלק
 ,שינע- ..ץכע- גנוז

 ,טדיילקעג'- ,ןַײא דיילק .ורט -- ןדיילקנַײא
 .צעפס .2 ,דניק ַא יא .רעדיילק ןיא ןָאטנָא 1
 ןיא ןָאטנָא .רעדיילק עשירעטילימ ןיא ןָאטנָא

 ,טדיילקעגנַײא םיא טָאה עמ, .םערָאֿפינוא ןַא

 ,"ּעשַאק עטסיזמוא ןסע רע טעװ ןָא טציא ןוֿפ

 ,ןעמַארנַײא .ןסַאּפנַײא .8 .(ץיװָאנרעשט) דייר

 ןגעק ליפעגרָאֿפ , .םערָאֿפ עקידנסיורד ַא ןּבעגוצ

 "עגנַײא טַאטדרַאמ יד טָאה סָאװ רעדרעמ םעד

 ,1867 ,מק ,"םערָאֿפ רעכעלצעזעג א ןיא טדיילק

 ץטלַא ןַא יװ ךיז 'א -- ךיז טימ .24 א

 ,הנוה / .ענעדִיי

 -עגי+ ,ןַײא רע" .װרט -- ןרעטפיילקנומא
 יּפעלק ,רעטסיילק טימ ןרימשנַײא .טרעטסיילק

 יד 'א .ןטעּפַאט יד ,סעציּבַא יד 'א .ףָאטש
 .סעקװעילַאכ יד וצ ןּפעלקוצ ןוא עקװעשדָאּפ

 ,טיילקעג-- ,ןַײא יילק .ורט -- ןעיילקנַײא
 -שגי- ,ןַײא עיילק :טדערעגסױרַא רקוא ,דּפ ןיאְ)

 טימ ןקיטסעֿפנַײא ,ןּפעלקנַײא .1 ןטטעיילק
 עלעיצעּפס ןצינ טגעלֿפ רעפעטש רעד ,, .יילק

 ענעטינשעגוצ יד ןעיילקוצנַײא יילק עשרעּפעטש

 ,אאש לּבִי ,רעגרעּב .י ,"ןּפעטש ןרַאֿפ טעּברַא

 ןטינשסיוא-גנוטַײצ 'א .ןעײלקנַײרַא 2 3
 ןצעמע ןיא 'א ךיז -- ךיז טימ .ךוּב ןיא

 ,שינע-
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 -נולקעג-- ,ןַײא גנילק .ורט -- ןעגנילקנַײא
 רעוא ןיא ןצעמע יא .ןעגנילקנַײרַא .1 .ןעג
 ןגעװ ןלייצרעד רדסּכ .ןדערנַײא .2 .ןַײרַא
 'א .(הנװּכ רעטכעלש א טימ ךעלנייוועג) סעּפע
 ,שינע- .ןרעיוא סנעמעלַא ןיא לתוליכר ַא

 סָאװ (עיֿפַארגָאלַאטסירק) .ידַא -- שינילקנייא
 -לַאטסירק עיא .עוּפיש ןייא ,ןילק ןייא רָאנ טָאה

 .(עיזַאנמיג-לַאער עשידלי רערימָאקליװ) םעטסיס

 ןַײא (עװ)עג .חרט ן(עוו)ענילקנַײא
 ןלעטשנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .1  .ט(עװ)ענילקעג-
 ףרַאד עמ זַא ,ןעשַאּפסיוא ױזַא ךיז .ןילק ַא
 -נַײרַא .2 ןזיוה יד ןיא סענילק עסיורג יא
 -רעד ןוֿפ ןעמענ יד יא .* + סנכייצ ןיא ןלעטש

 -נַײא .8  .טרָאװ ןטָארעג-טינ ַא יא .ןעגנולייצ
 עטסעּב סאנוׂש םעד יא .ןעלגנירמורַא .ןרעמאלק
 .עיזיוויד

 ,ןילק ַא יו ןעגירדנַײרַא -- ןיִז טימ ךיוא
 "רעֿפױקרַאֿפרעּביא רעד; .הרֿבח ַא ןיא ךיז 'א
 ןשיװצ ךיז ןעוע'א ךיז טערַאטס טנַאלוקעּפס
 -ןטעּברַא םעד ןוא רעֿפױקרַאֿפ ןקידנטעּברַא םעד

 -ניּפרַאק .װ ,זּביא רָאטנַאק .א ,"רעֿפױק ןקיד |

 ,4 עװקסָאמ ,םזינינעל נגעװ נסעומש ,יקס |

 -עולקעג- ,ןַײא עּפ- .ורט -- ןעּפעילקנַײא
 טימ) ןּפַאלקנַײא .ןעיּפעלק-- :59 .טעּפ
 .טײקשירַאנ עדליוװ א ּפָאק ןיא יא ,(ַאיעּפ ,לוטיּב

 טעּפעילקעגנַײא ךיז טָאה רע; -- ךיז טימ

 רעכעלרע ןַא ןעלדנַאה זומ ױזַא זַא ,ּפָאק ןיא
 ,ךיז ןּבילנַײא :ךיוא .20 אפ ,1865 ,מק ,"ןַאמ -

 .ָאיעּפ

 -ילקעגי- ,ןַײא הּפילק .ורט -- ןחּפילקנַײא
 .תעשרמ א ,הּפילק א רַאֿפ ןכַאמ .1 .טהּפ
 ןַײא יז ןעמ טהּפילק ,ריא טימ ךיז טצייר עמ
 יז סָאװרַאֿפ, .ןציירעצ ,ןצײרֿפױא קרַאטש ,2 |

 ףיז טימ ."טהּפילקעגנַײא יז טסָאה ?טעּפילכ

 ,טכעלש רעייז ןַײז וצ ןעניואוועגוצ ךיז --
 לגרֿפ .(יורֿפ ַא ןגעװ רָאנ) תועשר ןזַײװסױרַא
 ,344 ,ןהפילקסיוא

 ,ןַײא ךיז עַײּפ- .וטוא -- ךיז ןעַײּפילקנַײא
 ,ךיז ןּבילנַײא .ָאיעּפ .רקוא .טעַײּפילקעג- ךיז |

 .ורט ן...עלָאלק ... -- ן(עװ)הללקנַײא
 ,ןטלעשרַאֿפ  .ט(עװ)הללקעג-- ,ןַײא (עוװ)הללק

 ַאזַא, .תוללק עקידרדסּכ טימ ןכַאמ ךעלקילגמוא

 -עגנַײא יז .ןּבָאה סעקרעניגרַאפ-טינ !קילגמוא
 ."טהללק

 קילּב ריא, ,+ ןּפעלקנַײא ווזד -- ןּבעלקנַײא
 רעּפרעק ןטיוט םעד ףיוא טּבעלקעגנַײא טַאהעג
 יבול ,, ..תימלוש ,ץ"נה זּביא ,"דניק ריא ןוֿפ
 ,1875 ןיל

 -עלקעג = ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעגעלקנַײא
 ,ךיײרגָאלק ןצעמע ןיא ןדערנַײרַא .1 .טרעג
 טָאה עמ סָאװ תורצ עלַא יד ןַײרַא ּפָאק ןיא 'א

 טימ ךיוא .ןגָאלקנַײא ווזד .2 .טּבעלעגכרוד
 .יירעגעלק-- .רענעלק;- .שינ .ךיז

 ,טמעלקעג-- ,ןַײא םעלק .ורט -- ןעמעלקנַײא
 .ןרעמַאלקנַײא .ןקירדנײא .ןשטעװקנַײא 1
 ןטנעמוקָאד יד 'א .ריט ןיא רעגניֿפ ַא יא
 .קירטש ןפיוא שעװ 'א .,לדנזַײא-םעלק ַא ןיא

 ןּפעלקנַײא

 ,ןצרַאה םַײּב ןַײא ךימ טמעלק סע .פמוא ךיוא

 .סעשטשעילק ןיא ,םעלק א ןיא ןָאטנַײרַא ,2
 'א .זדלַאה סמענעי םערָא ןטימ 'א .ןזַײא יא

 -םיונוצ ךיז רעכיג לָאז טיוה יד ,טינש םעד

 ןַײא טמעלק טסָארֿפ רעד .גיפ ךיוא .ןסקַאװ

 ,ארומ ןּבָאה . . . סעקינזָאװעשּפ יד, .ךַײט םעד
 פיש יד| יא טשינ ךיוא ייז לָאז ןטסָארפ רעדו

 .עטכישעג עַײנ ןייא ,גַארּפ המלש ,"ןרעל

 ךיז ּבָאה כא, .ל"רּת עשרַאװ ,טסָארֿפ . . : ןוֿפ |

 -נַײא ךיד סיֿפ עדייּב ןיא קורדנרַאּפש ןַײמ טימ
 .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב ,"טמעלקעג

 טָאה, .ןכייצ ַא יא .ןצירקנַײא ,ןסערּפנַײא .9
 סָאװ :רעדנעלסיוא ןיא קוק ןַײז טמעלקעגנַײא
 ,2 וועִיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,י?טסייה

 ךימ טָאה עמ, .הסיֿפּת ןיא ןֿפרַאװנַײרַא .4
 .פ} דיל-םיֿבנג ,ײיא ןָאטעג הסיֿפּת ןיא ,טקַאּפעג

 ,{1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב ,דרַאּבוַארג -

 ,רעלעמש ןכַאמ .ןענצנַיײא (ַירעדַײנש) .8
 - .רעצריק

 -עמַאהנַײא .קנַאדעג (ןיא) ןֿפױא ןקירדנַײא .0
 'א .חומ םעד 'א .ליפעג א ןקירדרעטנוא .ןעװ

 סָאד טלָאװ'כ, .ּפָאק ןיא קנַאדעג ןקיצנייא ןייא
 סיֿבקעי ,אֿפא ,ײטמעלקעגנַײא טייקניילק ענעגייא
 ןטלעצעג

 -טעֿפ ַײּב ךורּב א -- 216 .ךיז טימ
 יד ּבילוצ רעכעלרעפעג ךס א זיא עקיּבַײל

 ידע 18 א: ,1931 ענליװ ,זעגֿפ ,"ןעיא עטֿפָא
 -נעײגטַײװ רעייז זיא ןפב +-} 'א עקיזָאד
 -יכיסּפ ןוֿפ רַאֿפעג ַא ךיז ןיא טגָארט . . . קיד

 ,ןָאסרואינש .9 ,"גנורעטש-טכיוװעגטכַײל רעש |

 .ץמע- 1930 לירּפַא יײנ ,ו טֿפַאשנסיװ-שטנעמ
 טקרַאטש למוט רעד ןוא טשער עמ, -- שינעד
 ךיז ןטלָאװ ייז יװ סעּפע ,רעמ ןוא רעמ ךיז
 תוכלמ ,רעגַאה 3 !"ןסירעגָּא יא ןַא ןוֿפ
 | .תודיסח

 לוזער רעדָא טקַא .ן רעד -- פעלקנַײא
 -עגמוא ןוא רעקילַײא ןַא .ןּפעלקנַײא ןוֿפ טַאט
 ףוא -- טֿפעה"א ,ךוּב"א .יא רענעטָאר
 .עא רעדליּב ,ןטינשסיוא ןּפעלקוצנַײרַא

 וזד .2 .ןּפעלקנַײא ווזד ,1 --- ןעַײּפעלקנַײא
 ןעַײּפילקנַײא וזז -- ךיז טימ .ןעּפעילקנַײא

 טָאה ןוא טעַײּפעלקעגנַײא ךיז טָאה עכַאיג .ךיז
 ּביוא ,הנושמ התימ ַא ןַײא טמענ יז זַא טגָאזעג
 רעד ,ןהָאודוּב .י ,"ןַײז טינ טעװ ךודיש רעד
 ,1927 ענליװ ,תועט חקמ

 ,טּפעלקעג+ .,ןַײא ּפעלק .ורט -- ןּפעלקנַײא
 ךעלטַײז רַאּפ ַא ךוּב ַא ןיא יא .ןּפעלקנַײרַא 1
 ַאק טצינעג טָאה עמ, .ןטימ ןיא ןלעֿפ סָאװ

 ...עניד יד ןּפעלקוצנַײא ,ימוג ענעזָאלעצ ,קושט

 .3 ,אאע ּפשִיי ,רעגרעּב .י ,"רעדעל ןופ ןגערּב

 סעּפע ןגעװ ריא = ץכעַײּפש ענסיפ טימ אי |
 .קיטֿפַאה טינ זיא סָאװ ,וצ טינ ךיז טּפעלק סָאװ

 ןּביוא ןוֿפ ןטעּפַאט יד יא .ןּפעלקוצ טוג .2
 טינ לָאז יז עקרַאמ יד 'א .ןטנוא ןוֿפ ןוא

 יָארּבעצ יד יא .טרעװנַאק םעד יא .ןלַאֿפּפָארַא

 .ףָאטשּפעלק טימ ןרימשנַײא .2  .עזַאװ ענעכ
 | ,טנעה יד יא

 ןוֿפ ןַײא ךיז ןּפעלק ןגױא יד -- ךיז טימ

 טָאה; .סמערָא סנצעמע ןיא 'א ךיז .טייקדימ



 .וקעלקנַײא

 ,טסערּפעגנַײא ךָאנ רעמ עסַאמ-ןשטנעמ יד ךיז -
 ,געס - ,"טּפעלקעגנַײא ךיז ןוא ןסָאגעגֿפױנוצ
 . קרַאטש לענַאיצָאמע ,1 :ךיוא .טירט עטנערּבעג
 רעד ןיא ,רֿכח םעד ןיא ךיז יא .ןדניּבוצ ךיז
 ןַײא ךיז ןּפעלק ייז זַא רעטכעט סהיֿבט, .הרֿבח
 ןטימ ,ןּבעל ןצנַאג ןטימ זיא ,ןשטנעמ ַא ןיא
 א .2 .היֿבט ,עש ,"המשנ רעד טימ ,תויח
 :קעלק ַא יװ ןצעמע ןיא ךיז יא .ךיז ןסע)

 .שינע- .ץכע- .גנוז
 .טקעלקעג =- ,ןַײא קעלק .ורט -- ןקעלקנַײא

 -טגיט טימ ךעטשיט םעד יא ,ןקעלֿפנַײא .1
 'א .ריּפַאּפקעלק טימ ןּפַאזנַײא ,2 ,ןקעלֿפ
 - ,טניט טימ ענעּבירשעגנָא-שירֿפ סָאד

 -עגי- ,ןַײא סקעלק .װרט -- ןפקעלקניײא
 יא .טניט ןופ ןקעלֿפ טימ ןרימשנַײא .טסקעלק

 "ןיֿפ יד 'א ךיז -- ךיז טימ .טעּברַאמיײה יד

 .שינע-  .ךעלרעג

 ווטוא  .טרעלקעג =- ,ןַײא רעלק -- ןרעלקנייא
 ,ןַײז ןייעמ סעּפע ןיא ןּבײהנָא ;ןרעלקנַײרַא --

 ,םעלּבָארּפ רעטריצילּפמָאק א ןיא יא .ןריזילַאנַא
 סע .םעד ןיא ןַײא טינ רעלק ,טינ ךיז גרָאז
 -- װרט + ,(י"נ) דייר ,ײןסערּפסױא ךיז טעװ
 םעד ןצעמע 'א .ןײטשרַאֿפ וצ ןּבעג ,ןרעלקרעד

 ןטכַארטרַאֿפ :ךיוא -- ךיז טימ .םלועהירדס
 זַא טרעלקעגנַײא ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ, .ךיז

 ,גנ/  ."?ריד וצ טדער עמ סָאװ טינ טסרעה
 | | .שינע-

 .שטוטס ,לָאענ .ידָא -- קי(דווע)רעלקנַײא
 עמ סָאװ .(ךיז) ןרעלקנַײא םוצ ךייש זיא סָאװ
 ןעֶק סע סָאװ .ןטכַארטנַײרַא םעד ןיא ךיז ןעקי

 -סָא ץיא יד .ןריזילַאנַא ןכרוד ןרעװ רערָאלק |

 ,טייקי- .סרעװינוא ןופ ןטקעּפ

 -עגיי- ,ןַײא עשטש- .וורט -- ןעשטשעלקנַײא
 .סעשטשעלק ןיא ןעמעננַײרַא ..טעשטשעלק

 םעד 'א .ןשטעװקנַײא ,ןעמעלקנַײא קרַאטש

 טימ .ןעגנַאװצ טימ יװ ןצעמע יא .גנַאטש
 : , .ךיז

 .טלמַאנקעג == ,ןַײא למד .ורט --- ןעלּבָאנקנַײא

 לקיטש ַא יא .לּבָאנק טימ ןּבַײרנָא ,ןּבַײרנַײא .1 |
 לּבָאנק ןָאטנַײרַא 2 .גנוצ םעד יא .טיױרּב
 סע טלּבָאנק עמ; .זַײּפש א ןטיירגוצ םִַײּב

 ,ָאקמיּב .פ ,"םעט טנזיוט --- עקלּביצ ַא -- ןַײא

 .םיבנג

 -אנקעג- ,ןַײא רעד - .ורט -- - ןרעדַאנקנַײא
 לָאז סע ןכַאמ  .ןרעדיונק-- :89 .טרעד
 .טשטיינקעצ קרַאטש ,טרעדָאנקעצ (ןעזסיוא) ןַײז
 | .שוּבלמ ַא יא

 ,טליונקעג -- ,ןַײא ליונק .ורט -- ןליונקנַײא
 -לָאק יד יא .םעדָאֿפ יא .ליונק ַא ןיא ןעיירדנַײא

 יד יא .קַאזקור ןיא ןּפוטשנַײרַא יז ןוא ערד
 רעג .ןָאטנָא ןענעק טינ יז לָאז עמ עקרַאנירַאמ
 ,ףיט ױזַא (סָאריּפַאּפ םעדנ ןרעכײררַאֿפ . . . ליוװ
 ,יקסּבוילעש .י .ִמ ,"ךרָאּב יד 'א לָאז ךיור רעד
 | ,חישּת חסּפ ,קיא

 ךיז טָאה, .קיטייװ ןוֿפ ךיז יא -- ךיז טימ
 "נַײא ױזַא ךיז ,ערדלָאק ןיא טעילוטעגנַײא ױזַא
 ,"סורַא טשינרָאג םיא טעז עמ זַא טליונקעג
 | .לרעפ ,ןיי
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 ,טפונקעג-- ,ןַײא פונק .װרט -- ןּפונקנַײא

 ןצ .ּפונק ַא טימ ןדניּבנַײא .ןֿפינק-- 9
 טימ ןדניּברעּביא .ּפונק ַא טימ ןדניּברַאפ ,ןדניּב

 .קירטש םעד 'א .לקעּפ סָאד יא ןוא קירטש ַא

 "ונקעגי-- .,ןַײא ערז .ורט -- ן(ענ)ערונקנַײא
 ננַײרַא ,ןגײלנַײרַא ,ןקורנַײרַא .טעמַאז .טער

 .םערַאװ רעדָא ךייוו זיא סָאװ סעּפע ןיא ןקַאּפ

 סעמַאמ רעד ןיא לּפעק סָאד ןַײא טערונק דניק א

 .תונּכס יד ןעז ןלעוװ טינ ןוא ּפָאק םעד יא .סיוש

 ריא, .ענערעּפ ַא ןיא 'א ךיז -- ךיז טימ

 סיפ יד זיּב ןוא ,ןשיק ןיא ןַײא ךיז טערונק

 ,זמט ,"ןגיוא יד ןיוש ןֿפָאלש -- קעװַא ךיז ןגייל |

8 | 12, 

 הינק .װרט ןןענעינַאק ...} -- ןענהינקנַײא
 ןפיוקנַײא ,ןעלדנַאהנַײא .טהינקעג-- ,ןַײא ;

 (רעּביא טלָאצ עמ ןעװ רעדָא האיצמ ַא ןגעוו)
 .ןענינקי+ לגרֿפ .םניח-יצחּב הרוחס יא

 יעג'-- ,ןַײא שטיינק .װרט -- ןשטיינקנַײא
 יָצצ לסיּב ַא ,ןשטיינק ןכַאמ .1 .טשטיינק
 ןַײא טשטיינק רע; .רעדיילק יד 'א .ןשטיינק

 ,קעלַא .ש ,"רעגניֿפ יד ןשיװצ טלעגריּפַאּפ סָאד
 םעד 'א* .1932 װעיק-װָאקרַאכ ,ילגנָא ןיא

 -ץגכרוד ןַײז (ּב ;ןטכַארטרַאפ ךיז (א = ןרעטש

 ןעװעדלַאֿפנַײא .ןגייּבנַײא .2 .גרָאז ןוֿפ ןעמונ

 .ןגיוּב ןטקורדעגּפָא ןַא 'א .ןגיילפיונוצ ןוא

 לטיירּב א יא .ןסערֿפנַײרַא :2 .,רושָארּב יד יא
 .לָאמ ןייא ףיוא

 רעדא .טײקטלַא ןוֿפ ךיז 'א -- ךיז טימ

 רַאפ ןַײא ךיז טשטיינק ןרעטש רעקירעינצַײרד

 רע, .ילטכיל-שטנעּב עטעּביז סָאד' ,ץרפ ,"רעצ

 יַאּב ןוא ,ליונק ַא יװ ןַײא טרָאד ךיז טשטיינק

 ןיא ,רא ,"טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ךיז טלַאה

 ,טַײקנדירפוצמוא ןזַײװסיױרַא :ךיוא  .ידָאס

 ,הקדצ ףיוא ןּבעג םיא טנַאמרעד עמ זַא;

 ,ץכע-ה .גנ/ .יןַײא ךיז רע טשטיינק -

 2 .שקי ,ןיי) רעד .שינעי
 "ליײנקעג י+ ,ןַײא לכ- .וורט -- ןעלכלַײנקנַײא

 זנילא לגרפ .,לכלַײנק א ןיא ןעיירדנַײא .טלכ

 .םעדָאֿפ יא ,ןליונק

 טּפַײנקעג -- ,ןַײא ּפַײנק .ורט -- ןֿפײנקנַײא
 ןעמעשטשנַײא ,ןעמעלקנַײא .ןפינקעגי- 8

 -סױרַא ןַא יװ לקעּב ןיא יא .(רעגניֿפ יד טימ)
 -רעּביא ןוא םערָא ןיא יא .טֿפַאשּביל ןוֿפ זַײװ
 ןּבַאל םעד 'א .קַאיניס א ,ןכייצ ןעיולּב ַא ןזָאל

 טימ .עכייװ סָאד ןגירקסורַא ןוא טיױרּב !
 ךיז ןּפַײנק רעדניק עקירעגנוה יד, -- ךיז

 ,ֿפיײנקי- .שינע- ."טיורּב םעד ןיא ןַײא !
 | ,רעד

 .טלינקעג-- ,ןַײא לינק .ורט -- ןלינקנַײא
 .ךעלריּפַאּפ יד יא .ןשטיינקעצ ,ןשטיינקנַײא .1
 .עטָאלּב ןיא ןטערטנַײא .2 .,לכיט סָאד יא
 0 .ןיזיירד .ןשטעווקנילא

 ,ןַײא ןינק .וורט ןזענעינייק ... -- ןענינקנַײא
 ַא זיא סָאװ סעּפע ןֿפױקנַײא - .טנינקעגי-
 ייירּב ןוא רעזַײה יא .(לוטיּב טימ) ןינק רעצנַאג
 סָאװ לימ ַא יא ןרעװ תולדּב ףוסל ןוא רעזי

 | .ןענהינק'-- לגרֿפ ,טינ טלָאמ

 .טלּפינקעג-- .,ןַײא לּפ- .ורט -- ןעלּפינקנַײא

 לּפענק ןייא

 טימ רָאנ רעּבָא ,ןּפונקנַײא ,ןּפינקנַײא ווזד .1
 ןכָאנ םעדָאֿפ םעד יא .ּפונק ןייק טינ ,לּפינק ַא
 ֿפױא ,ןטלַאהַאּב .2  .לדָאנ ןיא םיא ןע;צנַײרַא
 לּבור ַא שטָאכ ךָאװ עדעי יא .לּפינק א ןיא ןטיה

 .תוָאצוה ףיוא טיג ןַאמ רעד סָאװ טלעג םעד ןוֿפ
 קסע ןַא יא ױזַא .ןרעטנָאלּפרַאֿפ .ןעיײרדרַאֿפ 9
 ,ןכירקסיורַא ןענעק טינ לָאז עמ

 ,טּפינקעג-- ,ןַײא ּפינק .ורט -- ןֿפיצקנײא
 ַא טימ ןדניּברַאפ .דל ןיא ךיוא ..ןּפונקנַײא ווזד

 -נַײא .ןעלקיוורעּביא ,ןדניּבנַײא ,ןדניּבוצ .ּפונק

 'נואע .לרעקיוװצ ַא טימ יא .ןטֿפעהֿפױנוצ .ןטֿפעה

 ןשיװצ ןטעק ינרזַײא יקרַאטש ןַײא טפּפינק רע

 טשמַא ,ןופיסוי ,"...ׂשרדיװ זיד רנרעה יד
 ןוא םידיסח יד ןּבאה ןטַײצ רפ, .הלר ,1

 יריא ןיא רדוא קער יריא ןיא טלעג םיקידצ

 ינוא, .ב/ומ ,וטל ,ײטּפינקיג ןַײא ןטניה לטנעמ

 ןייא רָאה יד ןוֿפ ןמענ טׂשלָאז ,לאקזחי ,אוד |
 ןַײד ןיא ןּפינק ןַײא איז טׂשלָאז 'נוא .. . גיניוו

 --ךיז טימ 3.  ,ה ,לאקזחי ,מהס ,"דיילק קע
 ךיז יא ךרוד ןַײז ךישממ טלָאװעג טָאה ןעמ, -

 -רוטלוק רעשידִיי רעקידהמחלמרַאֿפ רעד ןיא

 .בנב/ .2 ,אוא פשוי ,װמ ,"גנולקיװטנַא

 ,ןטָאנקעג'- ,ןַײא טענק .ורט -- ןטענקנַײא
 -רַאֿפ .1 .טענקעגי-- ,ןע עגנַאל ,דפ) ןטענקעגיי
 ָאד ןּבָאה רימ , .טיורּב לסקעּבעג ַא יא .ןטענק

 םעד . .. ןטָאנקעגנַײא ,. . . ןענופשעג ,טּבעװעג |
 יַאימוש .א ,"םַאטש רעזדנוא ןופ ןוגינ ןטלַא

 ,ןשימנַײרַא .ןטענקנַײרַא 2 .רעדיל ,רעשט
 םַײּב (קילעֿפוצ רעדָא ןוויּכּב) סעּפע ןּבעגוצ
 -רעּביא םַײּב רעדָא ןטענקרַאֿפ ןוֿפ סעצָארּפ

 ןיא סעקנישזָאר 'א .םייל ןיא יורטש יא .ןטענק

 יד ןיא ,גיט קיטש ַא ןעמונעג טָאה, .גייט
 ןוא זָאלג רעקיטש ןטענקעגנַײא רע טָאה גייט

 ןוֿפ הׂשעמ ,ר"ימש ,"םס ןוא רָאה ןוא ְךעּפ

 -גַײא .8 1901 עשרַאװ ,. . . היֿבוט יר ןעמורֿפ
 ,דָאלֿפוש ןיא ןכַאז יד יא .ןקירדנַײא ,ןסערּפ

 רַאפ טינ גוט עשַאּפ ַאזַא; -- ךיז טימ
 ןיא ןוא סעטָאלּב ןיא יא ךיז ןלעװ ייז  ,תומהּב

 .קי ,"ןכירקסיורַא ןענעק טינ ןלעװ ןֹוא ןּפמוז
 ,שינע- .ץכע- ,גנו-

 .טלענקעג'- ןַײא לענק .ורט -- ןלענקנַײא
 ךס ַא טימ ,גנוגנערטשנָא טימ ןענרעלנַײא .1
 םעד לגניייקדרד א טימ יא .ןעגנורזחרעּביא
 .שינעדיירסיוא ןַא 'א .הרדס יד יא .תיּב-ףלַא

 טימ (ןענרעל ךיוא) !א* .ןעלמרָאֿפ עשימעכ 'א

 ןענעכערּפָא ךיז ,ןַײז םקונ ךיז = קלּב ןצעמע

 ןַײרַא ּפָאק ןיא ןקַאהנַײרַא .2 .םיא טימ
 רעד טימ 'א .ןריטיגַא .ריא ,ןרידנַאגַאּפָארּפ

 'הרוּת' ענשזַאװ ַא יא .'הרוּת' עַײנ יד טנגוי

 ,גנוגַײצרעּביא ןא טרעװ יז זיּב גנוניימ ַא יא

 -עלעד ידְו ייז טימ ןעמ טלַאה םילשורי ןיא;

 ,14 1 1965 ,זמט' ,"הרוּת-הילע יד 'א ןיא ןןטַאג

 .גנז ןדערנַײא טסעֿפ ךיז -- ךיז טימ -

 .(עקי יי רעי .ישינעת ,ץכעי
 ,יירע-

 .ןרעוו רעדָא ןַײז טימ -- לּפענק ןייא
 ,שטנעמ רעטנעַאנ ַא ןצעמע טימ ןרעװ רעדָא ןַײז |

 לּפענק (ןרעװ) ןַײז -- יװ רעקינייװ .רֿבִח ַא

 םעד טימ ךלמה המלש טּבַײלּב, .לּפענקּבש



 ןעקשטעקנַײא

 ייווצ ;'ק 'א םיא טימ רֶע טרעװ .ןיילַא יאדמשא

 יליז .י .ד ,"תומכח רעדנַאנַאטימ ןדייר םימכח

 ןיוו ,ן ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעבי

1, 

 -עגי- ,ןַײא עקשטעק .וורט -- - ןעקשטטקנַוא
 ןעקסָאקנַײא ,ןעקשָאקנַײא וזד .1 .טעקשטעק -

 .ןעקשטוק'- ;ןעקשטַאקנַײא וזד 22 .(+-)

 ,21 ּבּב ,ןכָאקנַײא וזז .רפ -- ןּפטפעקנַײא

 .טלכעקעגי- ,ןַײא לכ- .ורט--- ןעלכעקנַײא
 ןוא זַײּפש עטוג ןּבעג טימ ,ןעלכעק טימ ,1 |

 ,רעקרַאטש םיא ,ןצעמע םורַא ןײגמורַא ןטרַאצ
 ןלעטש םיא ,ןקנַארק םעד יא .ןכַאמ רעטניזעג

 -עג ןרעװ וצ ןעניואועגוצ ,2 .,סיפ יד ףיוא |
 ןלעװ טינרַאג לָאז רע ,םעדייא םעד 'א .טלכעק
 .שינע  .רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה יד ןגײלנַײרַא

 -עגי- ,ןַײא עװעז .ורט -- ןעוועזלעקנַײא
 ךרעֿפ ַא ןריֿפ ..:22: 4161726 .טעװעזלעק
 .דרעֿפ א ףיוא םיוצ ַא ןָאטנָא .םיוצ ַא טימ

 טריֿפעגנַײא טינ ןיא ּםירעיוּפ יד ַײּב . .2,/|

 ,"םיוצ ַא טימ .. .דרעֿפ םעד ןעועזלעקוצנַײא |
 יד ,ּבמָאלַאג ןסינ יבצי

6, 

 .טלעקעגי- ,ןלא טלעק .ורט -- ןטלעקנַײא
 ,רעטלעק ,טלַאק ןכַאמ .ןרעטלעק:- :ךיוא
 ּפוזטכורֿפ, .ןטסַאקזַײא ןיא רעסַאװ סָאד יא |

 ךיוא ."ןַײא יז טלעק עמ ןעװ לָאנ םעט ַא טָאה
 ,בנ/- ,ןסיורד ןיא יא ךיז -- ך יז טימ

 עמ  .ליפשרעדניק -- עלעקנייּבעלעקנײא
 ,ךעלסינ לטיה ַא ןיא רעדָא לּבירג ַא ןיא טֿפרַאװ
 רעליּפש רעדעי ;עא ךעלדנייטש ,ךעלפענק

 עקיּבלעז יד ןוֿפ (ייוצ רעדָא) ַײרד וצ טֿפרַאװ |

 ענייא רעדָא ייװצ רעדָא) ַײרד עלַא ןוא ,ןכַאז

 ףרַאד (טנױל סע יװ רעדָא -- ןכַאז יד ןוֿפ

 -עג סָאד .(לטיה רעדָא) לּבירג ןיא ןלַאֿפנַײרַא -
 טרעװ סע יצ םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא ןעניוו

 .לָאצ עדָארגמוא רעדָא עדָארג א ןטרָאד

 ,טרעלעקעג'- ,ןַײא רעד .וורט -- ןרעלעקנַײא

 "ניו ףיוא 'א ,רעלעק ןיא ןָאטנַײרַא ,ןגײלנַײרַא
 .סַאװק יא רעמוז ,לּפָאטרַאק יד רעט

 ,טמעקעג'- ,ןַײא םעק .ורט -- ןעמעקנַײא
 ,סקַאלֿפ יא .רוזירֿפ יד יא .+- ןעמַאקנַײא ווזד

 .ץכע- .גנו- .רָאה יד יא ךיז -- ךיז טימ |
 .,שינע-

 טײטשַאּב סָאװ .ידא -- קידלרעמעקנייא
 ,םייח-ילעּב עיא .לטלעצ ןייא ,לרעמעק ןייא ןופ

 .סעירָאזוֿפניא ,סעּבעמַא עיא |

 -נעקעג'- ,ןַײא קיט- .ורט -- ןקיטנעקנַײא
 ןענעקרעד וצ ףיוא ןמיס א ןכַאמ .טקיט

 יד 'א .קיטנַאק ןַײז לָאז סע ,ןכייצ א ןכַאמ

 'א .טֿפעשעג-קיײטּפַא ןַא זיא גָאר ןפיוא :סַאג |

 ןופ ךעלדיילק טימ גניליווצ ןופ עלעדיימ רעדעי

 -- ךיז טימ ךעלנייוװעג .ןרילָאק ערעדנַא
 רע, .װזַאא ןױשרַאּפ םעד ,זיוה סָאד יא ךיז
 -ץגפיוא ןוֿפ תונושל יד ןַײא ךיז טקיטנעק

 .'לאכמ ךאלמ' קינַאמ .י ,"םיטֿבש עטכַאװ

 -עגי- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטפעקנַײא
 ַא ןיא ןגײלנַײרַא ,ןעמעננַײרַא .טלטסעק

 סָאד רעדיוװרעד זדנוא זיא, .גנוריצ יא ,לטסעק

 .צשרַאװ ,עיזָאושזרֹוּב
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 ךָאנ ץַאז םענעי ןיא ןוא ,ץַאז ַא ןיא ץַאז ַא יא
 4 ,װ ּפשִיי ,װמ ,ןשטַײד ןיא יו "עלעצַאז א

 .ּפָאק ןייא טימ זיא סָאװ .ידַא -- קיּפעקניײא
 ,"רעלדָא ן'א ןסַײװ ַא טימ ןָאֿפ א ךָאנרעד;,

 יה .לטעטש ַא םַײװ

 טאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- רעקנייא
 -- זי ו היא .יא רעטכירעגמוא ןַא .ןרעקנײא ןופ

 -סדרעֿפ ענעגייא ןא טאהעג טָאה רע; .אינסכַא
 ,קוּביד רעד ,"זיוה'א ןא וצרעד ךָאנ ןוא לימ

 -רעטנוא זיא ךרדּב ךלוה רעװ, .1899 גרעּבמעל
 וצ ןַײז וצ רהזנ ךיורּב ,תּבש ברֶע סנגעװ

 גָאט רעסיורג ןעװ ךַאנ זיוה'א םעד ןיא ןעמוק
 רַאװגנוא .םלוע תוכילה ,אדורּב .א ברה ,יזיא

 : ו | ,4

 ,ןַײא רעק .וורט ןדפ ןיא ע עגנאלו -- ןרעקניײא
 ,םעזעּב ַא טימ ןקיניירנַײא ,1 .טרעקעג-
 ,םירדח עלַא 'א .ּבוטש יד 'א .עא טשרַאּב

 -סױרַא סע ןוא טסימ סָאד יא .ןרעקפיונוצ .2
 | ,לֿפוש ןֿפיוא ןגָארט

 ,ךַײא טעּב ךיא, .'רוס' רַאֿפ װט ,1 --- װטוא
 ןוֿפ זיוה ןיא ץורוסיו ןַײא טרעק ,ןרַאה ענַײמ |

 ןלעװ רימ, .2 ,טי ,תישארּב ,יּת ,"טכענק רעַײא

 ,?עדמערֿפ ןופ טָאטש א ןיא ןרוסנ אֹלְו יא טינ

 ,12 ,טי ,םיטפוש ,יּת

 ןעמוקנָא (ןוא געװ ןוֿפ ןעװערעקרַאֿפ .2
 'א .טַײצ עצרוק א זיוה א ןיא ןײטשנַײא ןוא
 ןעװא .ןקיטכענרעּביא ןטרָאד ןוא ֿבורק א וצ

 טוט וזַא ,ןירע טׂשּבלעז טוט תּבש ןעד רע

 ןַײא םיא אַײּב םיכאלמ יטוג איד טימ ה"ּבקה !

 ינוקּת ,ןַאמגילעז הדוהי ירּב ּבייליהירא ,"ןירעק

 ןעמוקעגנָא ןענַײז ייז , .1729 אדרויֿפ ,םידעומה
 -נַײא ןּבַאה ןוא טָאטש רעד ןיא גָאט ןייא ןיא
 ,27 אט ,1868 ,מק ,"זױהטסַאג ַא ןיא טרעקעג
 -ייװ ךימ לָאז ,רזוע 'ר תיּבל טרעקעגנַײא,

 ,זוו ,"ןטסָאק טכינ ריטרַאװק-טסָאק סנטסקינ |

 וו שֹפו ווירּב

 ַא, .טסַאג וצ ןעמוק .רעייגנַײא ןַא ןַײז 98 |
 םיא וצ ןרעקוצנַײא טגעלפ סָאװ ןאמרעגנוי -

 .דמא ,ײןכַאװ ַײרד-ייווצ עלַא

 טגעלפ, .עלַײװ א ןַײז וצ ןעמוקנַײרַא .4
 יכדרמ 'ר ַײּב יא ...םוקילּבוּפ רעצנַאג רעד

 ןטרָאד רַאװ סע ןוא ,ענװָאדָאל רעד ןיא יקצָארט
 ענליװ ,עטייװצ יד תידוהי ,דמא ,"ןעקנורטעג
 ןַײא טרעק סָאװ רעה רעגנוי רעדעי טינ, ,5
 ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"....לדנַאהנַײװ א ןיא
 ,1887 ענליוו

 רעזַײה יד, .ךיז ןרעקקירוצ .1 -- ךיז טימ = -
 ןוא טצעזַאּב תוזוזמ עַײנ טימ ןרָאװעג ןענַײז

 ןיא טרעקעגנַײא קירוצ ךיז טָאה ןדירפ רעד |

 .עּבעיל ענעמָאקעגקירוצ יד ,דֿפא ,ײטָאטש רעד

 קיטרַאֿפ ,ךיז ןערָאּפנַײא ,2 .1894 ענליװ
 -נַײא ךיז ןּבָאה הדֿבח; .ןעװַארּפס ךיז .ןרעװ
 טריֿפעגסױרַא עלַײװרעד טָאה עמ ןוא טרעקעג
 ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ב ,"הרוחס יד

 ןּביוהעגנָא טָאה הכָאלמ , ,1887 עשרַאװ ,וו טַײצ

 עג טינ ןילַא רימ ּבָאה ךיא . . . ןעמוקוצוצ

 ַא טימ לצֹוּפ ַא ןעמונעגוצ ּבָאה ןוא יא טנעק
 ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"ךעלגנלינרעל רָאּפ
 ךיז ןעק . . .תוכלמּב םידרומ ,,- .1906 עשרַאװ

 .רעּב ,ײטָאלד ... . ַא=

 ןעמורקנייא

 לאומש ֿברה ,ײןעמעלַא טימ יא טינ הכולמ יד :

 "רָאװ ,וו לאומש ירמא ,...דוּבניזייא סומינולק

 .שינע .ץכע/ .גנ| 1912 ש

 ,+- ןעװעריקנַײא ווזד -- ןעװערעקנַײא

 רעקעג'- ,ןַײא רע" .וורט -- ןרעּפרעקנַײא
 -רָאקניא .ןּבַײלנַײא .ןרעדילגנַײא .1 .טרעפ'

 -וצ .2 .םעטסיס-לוש א ןיא לוש א 'א .ןרירָאּפ
 עיידיא ןא 'א .םערָאפ עכעלרעּפרעק א ןּבעג

 ,גנונעכייצ רעטקַארטסּבַא רענרעדָאמ ַא ןיא
 טירט ַא ןייג ןלעװ רימ ןעװ;א -- ךיז טימ

 דנַאל רעזדנוא טעװ ,דנַאל רעזדנוא וצ רעטנענ -
 ךיג יװ ...זדנוא וצ רעטנענ טירט ןעצ ןפיול
 ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,"'א ךיז ןלעװ יז

 -- 2נֹו/ .1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה

 ...םעד ןיא רעדנעל רענַאקירפא יד ןוֿפ !א; -

 . 7 אוו 1962 ,זמט ,"קָאלּב

 -רעקעג'- ,ןַײא רע- .װרט -- ןרעקרעקנַײא
 ןיא ןצעזנַײא ,ןריטסערַא .רנ .משטד .טרעק |

 "ורּפ עמ, .טסַײג ןכעלשטנעמ .םעד יא .הסיֿפּת

 ןשטנעמ יד ןגָאירַאפ ,יא ,ןעגנעה ,ןסיש טריּב

 ,"ןגױא יד ןענעפע קלָאֿפ םעד ןליװ סָאװ

 ,1910 יטקָא י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,שטניװ

 .מַא .טשעקעג -- ,ןַײא שעק .וורט -- ןשעקנַײא

 'א .םינמוזמ ףיוא ןטַײּבנַײא .2: {ס 8
 .קעשט ַא

 ,ןַײא (עװ)עטַארק .ורט -- ן(עװ)עטַארקנײא
 .ןןעוועעטַארג-- 9 .ט(עװ)עטַארקעגי+

 ,רעטצנעפ יד יא .סעּפע םורַא סעטַארק ןכַאמ
 -נַײרַא .2 .ןכערּבנַײרַא ךיז ןענעק טינ לָאז עמ

 ,תוֿפוע יד יא .סעטַארק רעטניה סעּפע ןלעטש |
 :ךעלגיניק יד |

 -לוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- ךַארקנַײא
 ןופ רענוד א יװ יא ןַא ,ןכַארקנַײא ןוֿפ טַאט

 ,למיה

 -עיול- .ורט -- ן(עוו)ע(י)ל' ַאמכַארקנַײא

 -נַײא .ט(עװ)ע(י)לַאמכָארק(עג)י- ,ןַײא (עוו)

 'א .לַאמכָארק (ןיא) טימ (ןשַאװ םַײּב) ןֿפַײטש

 יד ירעדמעהרעּבייא יד ,רעכעלַײל יד 'א .שעוװ !

 .עקזולּב

 ,טכַארקעג'- ,ןַײא ךַארק .ווטוא -- ןֿפַארקנַײא

 .ןַײא ןכַארק טנעװ יד .ךַארק א טימ .ןלַאֿפנַײא

 זעג-- ,ןַײא ץנַארק .װחרט -- ןצנַארקנַײא
 ןריצנַײא .ץנַארק ַא טימ ןעמענמורַא  .טצנַארק
 'א ,ּפָאק םעד 'א .ץנערק טימ ,ץנַארק ַא טימו

 ,רַאליּבוי ןוֿפ דליּב סָאד

 .טצַארקעג'- .,ןַײא ץַארק .ורט -- ןצַארקנײא

 ַא טימ רעדָא לגענ יד טימ .ןעלּבַארגנַײא ,1
 עכעלגנעל ,עניילק ַא ןכַאמ רישכמ ןפרַאש :
 .וזַאא טנעה יד ,םינּפ .סָאד יא .טיוה ןיא דנואוו .

 ןיא ןכייצ ןכעלגנעל ַא ןכַאמ .ןצירקנַײא .,2|

 ,ץלָאהרעװק ןעװעטונסיוא ףרַאד עמ ןעוו, .סעּפע

 טימ 'א טונ ןוֿפ טיירּב יד רעירֿפ ןעמ ףרַאד
 םעד 'א .ןריװַארגנַײא .8

 ,2נ-/ .ףיז טימ  .עטַאד יד ןוא ןעמָאנ -
 ,שינע- .ץכע-

 .טמורקעג ,ןײא םורק .ורט -- ןעמורקנייא



 ןגירקנַײא

 יא .םורק (לסיּב ַא) ןכַאמ .ןעמירק;--+ 9

 .ךיז טימ .גָאלשרָאפ ןקיטכיר א יא .עיניל א

 ,גנו-

 ןגָארקעג-- ,ןַײא גירק .ורט -- ןהירקנַײא
 ,ןזייל' .ןגירקנַײרַא .1 .ןדפ} ןגירקעג"- ,ןדלָו
 טימ ןעמ טָאה; .ןעגנוקידיילַאּב ,שטעפ 'א

 עמ סָאװ ןוֿפרעד טכַארטעגרעּביא םשה:שודיק
 -רַאװ רזוע ,ײגָאט םענעי ןגירקעגנַײא ץלַא טָאה

 ,1924 ןירָאּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאש

 .רונש רעד טימ רעגיווש יד 'א .ןגירקעצ .2

 .טדַײרקעג-- ,ןַײא דַײרק .וורט -- ןדיירקנַײא
 .דַײרק טימ ןענעכײצנַא ,דַײרק טימ ןרימשנַײא
 -עלפ עצרַאװש יד יא ,ןדַײנשוצ ןרַאֿפ ףָאטש יא

 .ךיז טימ ךיוא .טנעװ יד ףיוא ןק

 .טלזַײרקעג-- ,ןַײא לז- .ורט -- ןעלזַײרקנַײא
 .רָאה יד 'א .ךעלזַײרק טימ ןַײז לָאז סע ןכַאמ
 | .ךיז טימ

 ,טזַײרקעג- ,ןַײא זַײרק .ורט -- ןזיירקנַײא
 ַא טימ ןעמענמורַא .זַײרק ַא ןיא ןעמעננַײרַא
 -כיוו יד יא ,עּפַאמ רעד ןופ לייט ַא יא .זַײרק

 ,21/ .ךיז טימ .ןרעֿפיצ עטסקיט

 ךיז ,ןַײא ךיז עיל- .וטוא -- ךיז ןעילירקנַײא
 .=4: אץוחפ = לגיניק .רקוא .טעילירקעגי-
 ןעשטרָאקנַײא ,ךיז ןעיײרדנַײא ,ךיז ןעֶיצנַײא
 רעד ףיוא ךיז 'א .קילָארק א ,לגיניק א יװ ךיז

 ,ךיז רעטנוא סיֿפ יד טימ עּפאנַאק

 ,טמירקעג-- ,ןַײא םירק .ורט -- ןעמירקנַײא

 -סיוא .םורק ןכַאמ .1 .ןעמורק;- :לגרֿפ
 -ןַײרַא ןענעק טינ ןוא לגָאנ םעד 'א .ןעמירק

 ןכַאמ .2 .עיניל יד יא .טנַאװ ןיא םיא ןּפַאלק
 .ךיז טימ םינּפ ערעיוז סָאד יא .טמירקרַאפ
 .שינע- .גנוד

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ץיירקנײא

 'א םעד . .,, א רעֿפרַאש א .ןצירקנַײא ןופ

 ה"ר ,קיא ,שיי ,"הּפרח רעקידארֹומ רעַײא ןוֿפ
 ,ךישּת

 ,טלצירקעג-- ,ןַײא לצי .וורט -- ןעלצירקנַײא
 יד יװ ױזַא ךַײלג, -- 2גנ// .,ןצירקנַײא ווזד
 ,1 ,טל ,תומש ,תחח ,"גנירלגיז ַא ןופ יא

 ,טצירקעג- ,ןַײא ץירק .ורט -- ןצירקנַײא
 -ניײא .גנוֿפיטנַײא ןַא ,טינשנַײא ןַא ןכַאמ .1
 ַא (ןיא) ףיוא תויתוא 'א .ןריװַארגנַײא ,ןּברַאק

 'א ,לרעגניֿפ א ףיוא םארגָאנָאמ ַא יא .ןייטש

 טָאה ןרעוו ןכָארּבעצ, .הֿבצמ ַא ףיוא יהיביצ'נ'ּת

 ,רעטרעװ יד טינ רעּבָא ,ןייטש רעד טנָאקעג

 -עּבצא רעד םיא ןיא טָאה טצירקעגנַײא עכלעוו

 'רַאורּבעֿפ רעטס20' 1 גורֿפ ,"ןיילַא םיקלא

 -סיוא טימ ךיוא) ןמיס ןימ רעדעי ןכַאמ .2
 ןופ ןרעטש ןֿפױא 'א ,(עא ןענערּבסױא ,ןדַײנש
 .ןכייצ א תומהּב יד

 .ןענרעלנַײא טוג .ךעלסעגרַאֿפמוא ןכַאמ .9
 ּפָאק ןיא 'א .תוקלא תודחַא ןיא הנומא יד יא

 ןופ השודק יד ןּבָאה רימ, .. . .זַא ןויער םעד

 רעזדנוא טימ טצירקעגנַײא ןָאילימ סקעז יד

 'א רעטרעװ יד טוט, ."תורוד-רוד ףיוא טולּב

 ןיא 'א* .השמ ,שֵא ,"רעצרעה ערעַײא ןיא

 .ןעקנעדעגרַאֿפ = ןעקנַאדעג יד ןיא ,ןורּכז

 ,ןעניז ןיא ,ןורּכז ןיא ךיז 'א -- ךיז טימ

 . ,2 ךאפ
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 ןַײא ךיז טצירק דָאזיּפע ןא .ןעקנַאדעג יד ןיא

 עג רע טָאה --- ןּביילג ףרַאד דִיי א; .ןורּכז ןיא

 ףיט, .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,יּפָאק ןיא ךיז יא ןעמונ

 סָאד טצירקעגנַײא רימ ךיז טָאה ןורּכז ןיא

 חֹומ ןשרעדניק ןיא, ,1912 י"נ ,וש טישז ,"דליּב

 ןדעי ןופ העונּת רעדעי טצירקעגנַײא ךיז טָאה

 רעד ּביוא, ,210 ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"רעדנוזַאּב

 טָאה ןוא רעֿפרַאש א זיא רעּפרעק רעדמערֿפ

 ,זעגֿפ ,"...לטַײהנגױא ןיא טצירקעגנַײא ךיז

 ,4*5 אז ,1950 זירַאּפ

 זיא סע רעֿפיט ןוא רעקרַאטש סָאװ, -- גנו-
 ןענַאמרעד ךיז ןעמ ןעק רעגנירג ץלַא .. .'א יד

 ,1922 צנליװ ,זעגפ ,"גנוּבעלרעּביא רעד ןָא

 ןיא ןע'א ןוא תודוס טָאה . . . טיוה יד, .22 ןאפ

 רעד' ,גח ,"תולזמ ןוא ןרעטש ןופ הניחּב רעד

 ןינמ רעמוטש

 (עק- ןי) רער .שינע/ .ץכעי
 ,יירע-

 -ערקעג'- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמערקנַײא
 ףרַאד ךיא , .למערק ןיא ןעמעננַײרַא .טלמ

 ןעמ ףרַאד ,קעּבַאט ןוא ןסָאריּפַאּפ ךיוא יא

 ,(עטיל ,לװַאש) דייר ,ײטנעטַאּפ רעדנַא ןַא רעּבָא

 -עגי- ,ןַײא ריּפ .װרט -- ןריּפמערקנַײא
 -נַײא .ןקירדנַײא .ןעמיוצנַײא .רפ .טריּפמערק

 יַאֹּב ןיא הרוחס יא .ן(עװע)ּפמערקנַײא .ןשטעווק

 טסריּפמערק וד, -- ךיז טימ .ןצעמיא יא ,ןל

 .(שזרָאל) דייר ,"עגַאל ַאזַא ןיא ןַײא ןײלַא ךיד

 ,תנו-

 (עװעּפמערק .חרט -- ן(עװע)ּפמערקנַײא
 ינַײא קרַאטש .1 .ט(עװעּפמערקעג-- ,ןַײא
 .עא קירטש טימ ןקיטסעפנַײא ,ןעיירדנַײא ,ןדניּב

 טָאה ןיּבר רעדע .ןטַאנַאק טימ ךעלֿפיש יד יא

 -ניל רעד ףיוא ךיילש םעד טעװעּפמערקעגנַײא
 ןסָאגעגנָא ךיז ןּבָאה רעגניֿפ יד זַא טנַאה רעק
 ןוא; .דירַאי םענוֿפ ,עש ,"יולּב ןרָאװעג ןוא
 ןוא ןשֹוח ןיא טסורּב-טנגוי ןַײמ טינ ךיא ּבָאה
 סונקרוה' ,שָאוהי ,ײ?טּפמערקעגנַײא דוֿפא ןיא
 -שעדָאּפ יד טעװעּפמערקעגנַײא ױזַא ךיא ּבָאה,
 א ןעמוקַאּב ןּבָאה סעּבַארקש ענַײמ זַא סעוװ
 'װָאס ,יקסנַאירּבַאק .מ ,"ןעזסיוא ךעלשטנעמ

 ,1 א ,1963 ,דנַאלמיײה

 -נַײא .ןעװעצַאמנַײא .ןקרַאטשנַײא .ןדניּבוצ .2
 סע טעװעּפמערק יז, .קיסַאּפ םעד 'א .ןעֶוצ
 יז ןוא ,טַײרש סע זַא ןוא ,ןַײא ןדניק סָאדו
 ליומ סָאד דניק םעד יז טּפוטשרַאֿפ ,ןֿפָאלש ליװ

 סע טרעװ ףָאלש ןיא ןוא טסורּב רעד טימ
 ,22 ןאפ ,1884 ,לָאֿפִי ,עש ,"טעשידאז

 .ןעמעשטשנַײא .ןעמעלקנַײא .,ןקירדנַײא .9
 קיטיײװ רעד, .רעצעלק ןשיװצ סופ םעד יא

 ,גנַאל ױזַא ןגיוצעג ךיז ,סיורג ױזַא ןעוװעג זיא
 ,ןֿפײר ענרעזַײא טימ יװ טּפמערקעגנַײא יז
 -כידעג ןוא רעטסעֿפ .צעּפס ,4 ,ייליל' ,ַאפָא
 -ָאװ יד יא .ףָאטש ןטּבעװעג שימייה ןכַאמ רעט
 .רעכיט ענעל

 .ךיז טימ
 ,.שינעּפ

 .טקנערקעג'- ,ןַײא קנערק -- ןעקנערקנַײא
 םעד 'א .טַײצ ערעגנעל א ןעקנערק -- טוא

 -מערק-- .גנוּפמערק;-=

 ןעמארנַײא

 ,ןטַײצ ןוֿפ זוקַא) רעטניװ ןצנַאג

 .ןעגנורָאּפשּפָא עלַא יא .ןעקנערק

 ,טּפערקעג"- ,ןַײא ּפערק .ורט -- ןֿפערקנַײא
 יד םיא נוא, .ןקַאּפנַײרַא .ןּפָאטשנָא  .כרַא

 ןעד זומ ׂשקֶא רעד איו זא ןּפערק ןייא הרוּת

 .ב/דס ,ןויע ,ןּפעלש אׂשמ יד ןופ ךָאי

 -עג- ,ןַײא קיט- .װרט -- ןקיטֿפערקנַײא
 .(רע)קיטֿפערק ,(רע)קרַאטש ןכַאמ .טקיטפערק

 -רַאֿפ יד יא .ןכַאװש םעד 'א .טיװעקָא םעד 'א

 ,גנ- .ףךיז טימ ךיוא .גנוקידייט

 -ערקעג-- ,ןַײא קיצ  .ורט -- ןקיצערקנַײא
 .קיצערק (ןרעו) ןַײז לָאז סע ןכַאמ .טקיצ

 .ךיז טימ

 ,טריבַארעג'- ,ןַײא ריּב- .ורט -- ןריבַארנַײא
 -ַאר ךרוד ןגירקנַײרא .ןעוועּבַאר-- 9
 ,גנוז .תורצֹוא עצנַאג יא .ןריּבַארפיונוצ .ןריּב

 .(עװןעילּבַארגנַײא +- -- ן(עװ)עילּבַארנַײא
 ,טרידַארעג'- ,ןַײא ריד- .ורט -- ןרידַארנַײא

 .ןלַאיציניא יד יא ,ןריװַארגנַײא ,ןצירקנַײא .1
 -עּביא יד יא .ןּבַײרסױא ,ןקעמסיוא לסיּב ַא .2
 ,ג1/ .ןכירטש עקיר

 ךיז ,ןַײא ךיז עדַאר .ווטוא -- ךיז ןעדַארנַײא
 ךיז .ןענעדרָאנַײא ךיז .רקוא .טעדַארעגי-

 .עיצַאוטיס רעטכעלש ַא ןיא הצע ןַא ןּבעג

  ַארעגנַײא ךיז עמרוט ןיא טרָאד טָאה לארׂשי,

 .וירּב ,"עינרַאקעּפ ןיא טעּברַא רע .טעד

 -ַארעג- ,ןַײא ע(יוז- .ורט -- ןע(י)זַארנַײא
 עצ .2 .+ ןעזַארַאזַײא װזד .1 .טצ(ױז
 רע, .רקוא ,(דנואו א ןגעװ) ןציירעצ ,ןצַארק

 טולּב סָאד טָאה ,רעגניֿפ םעד טעזַארעגנַײא טָאה

 ילוק עשידוי ןיקַײה .נ ,"ןייג ןעמונעג רעדיװ

 .ןריװרענעד .ּפמוא .8 .7 אי ,1962 י"נ ,רוט
 | ,ןַײא ךימ טעיזַאר סע

 ,ןלָאגנַײא ווזד -- ןריזַֿארגנַײא

 (עװ)עק - .וטוא--ךיז ן(עװ)עקשטַארנַײא
 י"רַאֿפ .רקוא .ט(עװ)עקשטַארעג -- ךיז ,ןַײא ךיז

 ןטרָאד ןוא ,עלעקניװ ַא ןיא ,טַײז ַא ןיא ןכירק

 סָאװ דניק א ןגעװ רָאנ) ןעטסָאמנַײא ךיז

 עז, .(םייח:ילעּב עקיּבוטש ןגעװ ,םורַא טכירק

 טעװעקשטַארעגנַײא ךיז טָאה עלעצעק סָאד יװ

 .(עציניוװ) דייר ,"לוטש ןרעטנוא

 ָאיַאר'- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןרינָאיארנַײא
 לטעטש סָאד יא .ןענָאיַאר ןיא ןלײטנַײא .טרינ

 ידּכ ,רעפרעד עקימורַא רַאּפ א טימ ןעמַאזוצ

 .טייהרעמ עשידִיי ןייק ןַײז טינ לָאז סע

 - .ןעורנַײא + -- ןעיארניײא

 ,טלַארעג-- ,ןַײא לָאר .װרט -- ןלָארנַײא
 ךַאז ערעַײט א יא .ןעלקיװמורַא ,ןעלקיװנַײא .1
 ,ןעיירדנלא .ןעלקַײקנַײא ,2 ,ריּפַאּפדַײז ןיא
 ,הליגמ יד יא .ןעיירדפיונוצ

 טניד סע סָאװ סָאד .ןע" ,רעד -- םָארנײא
 ןסיורג א רַאֿפ יא ןַא .םערעג .ןעמַארוצנַײא

 ןטנוא שליהּב רידרמו רידרמ םיֿבנז; .דליּב
 ,"ןנערטּפא איז זומ 'נוא לכל רוסָא זיא םור ןייא
 ,1646 ןזיוּפ ,םישוּבלמ תונקּת

 ,טמַארעג'- ,ןַײא םַאר .ורט -- ןעמַארנַײא
 ַא ןיא (יװ) ןעמעננַײרא .ןעמערי- 9

 "רַאֿפ --- וורט



 ןעמַארנַײא

 -ןַײא טָאה ןּברַאפ עלַא ןיא עקיטכיל ַא ןיורק ַא;

 ,ןזירּפַאק ,געס ,"למיה ןוֿפ דנַאר םעד טמַארעג

 םעד טמארעגנַײא . . . רעקידנגיײװש א, ,1

 ,ןַאּבזיא .ש ,"ןכאלפטנאה עדייּב ןשיװצ ּפָאק

 -רע .ץכע-ה .גנו 26 א 1967 ,זמט

 .ןעמאר ןכַאמ ,ןעמַארנַײא זיא טעּברַא ןַײז סָאװ

 (םָאר) םאר .ורט -- ןעמַאר - ,ןעמַארגנַײא

 2606: זםענמסמ .(טמָאר טמַארעג-- ,ןַײא

 רעד ןיא סעּפע ןגָאז .1 .ןעמיור-- 9
 ןיא דוס א 'א םיא ןוא, .דוס ַא (יװ) ,ליטש

 ןהָא שטנעמַא ,יקסװָארטסָא יכדרמ ,"רעיוא

 טסעװ וד :טשעּב רעד טגָאזע .1876 ,ּפָאקַא

 טייג ּבַײװ ןַײד ןֿפערטנָא ןטסעװ ,םײהַא ןעמוק

 ןעמָארנַײא ריא טסלָאז ןוא . . . דניק וצ רעווש

 ,"ףיג רעד ןיא ןּבָאה יז טעװ ,ןרעיוא ןעןריא ןיא

 ,ןעזרעד םיא טָאה רע יװ ףֹּכיּתע .טשעּב יחבש

 טָאה ןוא ...ןָאטעג קנואװ ַא םיא רֶע טָאה

 הֵׂשעמ' ,ּבחנ ,"רעיוא ןיא טמָארעגנַײא סָאד םיא

 השודקה ארמג רעד ןיא, .יהחֿפש ןבו ךלמ ןבמ

 אב טָאה יז זַא תרּבועמ השא ןַא ַײּב :טייטש

 -ןייא ריא ןעמ טָאה ,ןסע וצ רוּפיּכ םויּב טֿפרַאד

 רופיּכ םוי טנַײה זיא סע זַא רעיוא ןיא טמַארעג

 תוגהנה ,"ןרָאװעג טלעטשעג דניק סָאד זיא

 -יירנַײא ,ןצופנַײא .2 .ה"רּת ענליװ ,םישנה
 .בבטש יד 'א .ןעמַארפױא לסיּב ַא ,ןקינ

 -נָא .גנונעדרַא ןַא ןיא ץעגרע ןעמעננַײרַא 9
 ,81/ ,רעמַאק ןיא 'א ןוא ץלָאה ןטלַאּפש

 ,שיגע- .ץכע-

 -עגי- ,ןַײא עועט- .ורט -- ןעװעטנַארנַײא

 ּבלאה א ףיוא ןעװעלּבוהנַײא .טעװעטנַאר

 רעטערּב עקידנסיורד יד יא .ןֿפוא ןקידכעלַײק

 .שיט ןופ |

 ,טרינַארעג- ,ןַײא רינ- .ורט -- ןרינַארגײא

 ,םערָא םעד 'א .דנואװ א ןֿפַאשרַאֿפ .מטפ

 .ךיז טימ

 ,טלסָארעג- ,ןַײא לס- .ורט -- ןעלסַארנַײא
 'א .םעט ןרעיוז א ןגירק לָאז סע ,ןגיײלנַײא

 -אוװעצ ןיא סעקרעגוא עשירפ 'א .סעקירוּב

 סע טסנעק .םעד טימ ךיז טלַאה, .קיסע ןטרעס

 .לופ ,ייא

 .כרַא .טּפַאועג י- ,ןַײא ּפַאר .וורט -- ןּפַארגַײא
 וצ טלעזיג ךיז רד. .ןּביור-- = ןּבַאר-- וזד
 ןיא טלעג איז ןופ טנרעל רד םיעשר ןעד

 ,ב/ביק ,וטל ,"ןּפַאר ןַײא טלעג נוא ןלמַאז

 ,טצַארעג-- ,ןַײא ץַאר .װורט -- ןצַארנײא

 ,לּבעמ עַײנ סָאד יא .ערַאנש ַא ,ץַאר א ןכַאמ .1
 ,טנַאה יד 'א ךיז -- ךיז טימ .ןצירקנַײא .2

 ןענעיילוצרעּביא ןעוװעג רעוװש זיאי'ס, -- גנוד

 ירַאװש יד ,װמ ,"תוֿברוחילּפמעט יד ןיא ןע'א יד
 .ךעלעטניפ עצ

 .דפ .טצָארעג-- ,ןַײא ץָאר .ורט -- ןצָארנַײא
 ץַאר טימ ןעקרַאמסנַײא ,ןריזחנַײא ,ןקיצומשנַײא

 .ךיז טימ  .לּברַא יד יא .זָאנ ןוֿפ

 ןַײא ענישטש- .װרט -- ןענישטש ַארנַײא

 .ענישטשַאר ןלעטש .1 .טענישטשַארעג י-
 .סיוא ןוא ךָאװטימ טיורּב יא .גייט ןרעױזנַײא

 .עטָאלּב { ןכַאמ .גיֿפ .2 ,קיטשרענָאד ןקַאּב
 עטכידעג טענישטשָארעגנַײא ןּבָאה סנגער יד

 .םָאלּפיד ַא ,עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ,דליּב ַא יא .םַאר
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 א סעּפע ןעמענרעטנוא .גיֿפ .0  .סעטָאלּב
 ,טפעשעג א יא .ךַאז עַײנ

 ןזגר .וורט ןזענעזגַאר .. 1 -- ןענ(ע)וגרנַײא
 ןכַאמ .טעזגרעג-- ,טנזגרעג-- ,ןַײא (עזגר)

 טָאה ףּתוש רעד, .ןסעּכ ַא ,ןזגר ַא רַאפ ןצעמע

 ,"יורטוצמוא ןַײז טימ טנזגרעגנַײא ךימ

 ,טקיאורעגי- ,ןַײא קיא- .וורט -- ןקיאורנַײא
 -רָא ןוא ור ןוֿפ דנַאטשוצ א וצ ןריֿפרעד .1
 -סיורג יד יא. .ןומה ןטעשויעצ םעד יא ,גנונעד

 ,"רעשרעה עקיטרָא יד ןופ ןטיטעּפַא ענערָאװעג

 -טפַאשלעזעג רעד ןופ עטכישעג ,ןַאמקילײה .ס

 -ניײא .2 ,1926 עװקסַאמ ,. . . גנוגעװַאּב רעכעל
 ןיא עמַאמ יד , .ןליטשנַײא ,ןטוג טימ ןעמענ

 ריא ןענייװסיוא ךיז ֿבר םוצ ןֿפָאלעג לָאמעלַא

 -נַײא ןוא טסיירטעג יז טָאה ֿבר רעד ןוא ,ץרַאה

 ריא ,דייר עדלימ סרעטלַא רעד, .קי ,"טקיאורעג

 טימ טקיאורעגנַלא םיא טָאה לכיימש רעגולק

 לָאז סע ןכַאמ .2 .סעדורה ,רה ,ילָאמַא
 ךָאנ ןעק רע; .ֹור טימ ןרעװ ןעמונעגכרוד

 ,לה ,ײטייקידֿבוט-םוי ןַײז ךיז ןיא יא טינ ץלַא

 ענַײז טקיאורעגנַײא טָאה . .,, .16 א| 1957 ,זמט

 וךוּת ,גי ,"ןורּכז ןיא ןטֿפַאשדנַאל עטקנעדעג

 ,"'א ךיז ןענעק לָאז יז ןטסיירט, -- ךיז טימ)

 ,ט"מרת ענליװ ,. ..שידק רעד ,ּביָאט .ד .י

 ,(ןיד) רעד ,גנוז

 ,ןַײא זגֹור .חרט ןץזעגיור ...} -- ןזתו"ניײא
 ,זגֹור (וצ ןריפרעד) ןפורסיורַא  .טזגורעג =

 -ורעגנַײא אמּתסמ םיא טָאה רעג .אזגור (וצ)

 ליפ וצ טשינ םיא ליװ רע, .ףגנ ןֿבא ,די ,"טזג

 ,גָאט ,לָאגניד .ס ,"רעטרעו עטכעלש טימ יא

 ,ךיז טימ .30שווו 8

 -ורעגי-- ,ןַײא עװעד- .ורט -- ןעוװעדורנַײא
 .ןעלקַאשנַײא ,ןעלסײרטנַײא .1 .לס .טעװעד
 -רינירַאמ , .סעקרעגוא ערעיוז טימ לסעֿפ א יא

 -צצ .2 .יןַײא טשינ ןעמ טעװעדור שיֿפ עט
 ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןעגנערּבנַײרַא .ןרעדור

 םלוע םעד 'א .טגערעגפיוא ןַײז ןופ ,למוט

 ,ךייר עשירעצעה טימ

 ,ןַײא ףדֹור .וורט ןןֿפעדױר .. .} -- ןֿפדורנַײא
 יידר ךרוד ןכַאמ גנע ,ןעמוקַײּב  .טפדורעג =

 זיּב טֿפדורעגנַײא גונעג זדנוא טָאה עמ, .תוֿפ

 דייר ,"עקירעמַא ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה עמ

 ,(י"נ)

 ,ןריּבארנַײא וזד -- ןֿפױורנַײא

 ,טלטיורעג- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטױרנַײא
 'א .טיור לסיּב ַא ןכַאמ .ןעלמייר;-- 9
 .ןטנעמילּפמָאק טימ לדיימ ַא יא .ןקַאּב יד

 ,טרעכיורעג י- ,ןַײא רע .וורט -- ןרעכיורנַײא
 ןַײז לָאא סע ןכאמ .1 .ןרעכייר-+-= 9
 .ןרַאגיס יד טימ ּבוטש יד יא .ךיור טימ לופ

 רעקידרעיודעג רעד טימ זַײּפש ןטיירגוצ .2
 ףרַאד עמ לֿפיװ טינ רעּבָא ,ךיור ןופ גנוקריוו

 -ּבלַאה ןזָאל ייז ןוא שיֿפ 'א .קרַאטש וצ רעדָא

 לָאז עמ שײלֿפנסּפעש לטַײז ַא 'א ױזַא .יור

 ,ןסע ןענעק טינ

 ,טמיורעג'- ,ןַײא םיור .ורט -- ןעמיורגײא
 "רַאפ יד זיא סָאד) .ןעמָאר- ,ןעמַארנַײא +-
 רעדָא ןיא יא {.שרטיל ןיא םערָאֿפ עטסטיירּפש

 ןעורנַײא

 ,הברּב ַא ןַײז לָאז דוס א ןעװ; .רעיוא ןפיוא
 .וש ,"טמױרעגנַײא טינ החכֹוּת יד ןעמ טלָאװ

 יאשחּב הלגמ . ,. טמיוריג ןַײא רימ טָאה ןעמ;

 ,ב/ג ,רּבדמּב ,!צנ ,"דוסּב ליטש ,ןזעוויג

 רע .,(ליּכׂשמ) דוד טכמיג טאה רומזמ ןעד;

 אד ואװ ,ןמגרוּתמ םעד טמיוריג ןַײא שטאה

 שטַײד זיא ליּכׂשמ טרָאװ שאד םילת ןיא טיטש |

 ,מהס ,יזןןגירשג שיוא ךוה שטאה רנעי . . . דוד

 סע זַא אֿפור םעד טמיורעגניײא, ,1 ,בל ,םילהּת -

 ,"ריא טימ ךיז טערַאּפ עמ סָאװ טסיזמוא זיא

 ןּבָאה ייז; .ן"נרּת עשרַאװ ,לוגלג רעד ,גּבא

 יא ,תודוס טמיורעגנַײא רערעדנא רעד ענייא

 ,"לוק א ףיוא קידנעַײרש ץראה סָאד ןסָאגעגסיױא

 ,רַאװַאמַאס םוצ ןַאט קוק א; .תועסמ ,סוממ

 ,"ןדיזרַאפ לָאז רע ,רעיוא ןֿפױא דוס ַא 'א םיא

 -יימש טָאה ...ןיּפש יד; ןטלעװ ייװצ ןופ ,עש

 ,צוס ,"ןעגנַאלק עקינוז טמיורעגנַײא קידלכ

 .טָאטשמייהעג

 ןענַײז עקיטַײז ןייק ןעװ ,ןגָאז ,כרַא :ךיוא

 ןייא ןרוא יריא ןיא ןטַײל יכלוז איז זד, .ָאטינ

 ןייא ּבַײװ ןייא, .קקּת ,"ןַײז ריהזמ 'נוא ןמור

 ,ןַײא ריא םיור 'נוא ךיד קוּב --- שניילק
 ,טנַארּב

 וד, .ליטש סעפע ןגָאז -- זַײמ יד י'א*

 ןייק ןרעה טינ ןעק ךיא ,זַײמ יד ןַײא טסמיור

 -עגנַײא טָאה הדוהי סָאװ דוס םעד 'א* ."טרָאװ

 עלעוסקעס ןּבָאה וצ ןגיילרָאֿפ = ןרמּת טמיור

 ךיז ='א טעװ עמ סָאװ ןסיװ .ןעגנואיצַאּב

 ןּבָאה וצ ןגיילרָאפ ריא טעװ עמ זַא ןסױטשנָא

 טימ .דוס םענעי יא .ןעגנואיצַאּב עלעוסקעס
 .ץכע- .ןתוליכר ,תודוס ךיז יא .װזק -- ךיז

 .(עק- ,ןיד) רעד .שיגעד
 -עגי- ,ןַײא (קיודנור .ורט -- ן(כי)דנורניײא

 -כעלַײק רעמ ןַײז לָאז סע ןכַאמ .ט(קיודנור

 .ןופ ּפָאק םעד יא .שיט ןופ ןדנַאר יד יא .קיד

 למינּפ'ס -- ךיז טימ ,ןוּבשח ַא יא .ןקעטש

 .טקידנורעגנַײא ךיז טָאה

 ,טלצנורעג'-* ,ןַיײא לצ- .וורט --- ןעלצנורנַײא

 ןגעװו ,טיוה ןגעװ רָאנ) ןדלַאֿפנַײא ,ןשטיינקנַײא

 ןַײז טלצנורעגנַײא טָאה למיה רעד, .(ןרעטש

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"טעמרַאּפ א יװ ןרעטש

 יד ייז ףיוא טלצנורעגנַײא ןרעװ, .ןעיידיא

 טימ .| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,יןטיוה -

 ןַײא ךיז טלצנור ןרעטש רעד --ךיז

 נַײא .טסורעג-- ,ןַײא סור .וורט -- ןפורניײא

 -נעמיוק ַא יװ םינּפ סָאד יא .עשזַאס טימ ןרימש

 ךיז טסור רענייא זַאא -- ךיז טימ .רערעק

 םיא טלעטש עמ זַא גונעג זיא ,םינּפ סָאד ןַײא

 יא* ,39 אפ ,1865 ,מק ,"ןגיוא יד רַאֿפ לגיּפש ַא

 רעדָא ןֿפַאשרַאפ ןײלַא ךיז :ךיוא = םינּפ'ס ךיז

 "א טסיזמוא ךַָאנ ךיז טעװ רע ,, .תונויזּב ןדַײל

 ןּבָאהא .'אּב רודו ךלוה רוד' ,סַײװ ,"םינּפ סָאד

 "נַײא ךיז ,רעּבַײװ עטלא רַאפ ןָאטעגרעּביא ךיז

 ה"ר ,קיא ,ןילּבמעד .ּב ,"רעמינּפ יד טסורעג

 ,ד"כשּת

 ךיז .1 .טורעג'- ,ןַײא ור .וטוא -- ןעורנַײא
 -עג} .טייקיאור ןופ דנַאטשוצ א ןיא ןעניפעג

 גנוגערפיוא סיורג ַײּב, ן.טינ טימ ךעלטנייוו

 ,עי ,"ןציזנַײא טינ ןוא יא טינ שטנעמ ַא ןָאק



 . ףורנַײא

 לעוװ'כ, .רעּפרעק ילשנעמ ,...רצואירעדנואװ |

 טינ* ."סנַײמ ןכיירגרעד לעװ ךיא זיּב יא טינ

 ,עיגרענע טימ לוֿפ ןַײז = טונימ א יא ןענעק

 ,םיא ןיא טנערּב סעּפע, .רעּבליזקעװק ַא ןַײז

 טינ טור לשפניס, ."עדּנוקעס א יא טינ ןעק רע

 (יורפ ערעגנַאװש ,זיר) "רימ ןיא ןַײא

 טימ ןכַאמ םולש ןענעק טינ (טינ טימ) .2

 יד ,המחלמ רעד רעּביא 'א ןענעק טינ .סעּפע

 סע ןעװ יא טנעקעג ךיא ּבָאה יו, .עא תוריזג

 ןעגנערּבמוא ןגעװ תועידי יד ןעמוקעג ןענַײז

 קידנעטש ףיוא ןּבַײלּב .0 ."?ענעגייא ענַײמ
 ןוא ןּברָאטשעג זיא יז זַא ןסיוװ לָאז יז , .קיאור

 ךיוא  .יגיצ א טימ הׂשעמ אי ,סַײװ ,ייא לָאז יז

 .שינע- .גנוא .ךיז טימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ףורנײא

 | ,םנ/- ,ןֿפורנַײא ןופ

 ַא ,1 .ןֿפורעג- ,ןַײא ףור .װרט-- ןֿפורנײא
 ,ןַײרַא ּבוטש ןיא סַאג ןוֿפ ןצעמע יא .ןֿפורנַײר

 -פיונוצ ,2 .םינוק יא ןוא ריט רעד ַײּב ןייטש
 ךיז לָאז עמ ןסיוװ וצ ןּבעג ,ןעלמַאזנַײא ,ןפור
 -עֿפנָאק ַא יא .גנולמַאזרַאפ ַא יא .ןּבַײלקּפױנוצ
 -רעטילימ וצ ןרעדָאֿפנַײא .עיצילַאג .9 .ץנער
 -למ ַא טרעװ ?ךרּבתי-םשה טוט סָאװק .טסניד

 ,שוּברעּבליז .ד ,"ןתח םעד ןַײא ןעמ טֿפור .המח

 ןיא 'א ךַײלג ייז ןוא, ,1916 ןיװ ,ךעלַאכערטש

 ,עקנַאגיצ עלעטיג ,סעלעשעה  ,"יימרַא רעד

 -עֿפנָאק רעד ןופ יא רעד -- רְע/ .שינעד
 ,ץנער

 -- װרט .טקורעג-- ,ןַײא קור -- ןקורנַײא
 ,קיניײװעניא ןָאטנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא .ןקורנַײרַא

 וצ) טיורּב 'א .ןזיוה יד ןיא לדמעה סָאד יא

 ןּבַײהנָא = ןוויוא ןיא יא* .טנלָאשט םעד ,(ןקַאּב

 ,טעּברַא ערעכיז ַא

 טַײצ יד ןענידּפָא ןייג .עיצילַאג ,1 --- װטוא
 טָאה רוחּב ןשידִיי םעד ןּבעגעגּפָא .רעטילימ ןיא

 טֿפרַאדעג רע טָאה 'א רעּבָא ,טַײצרעמוז ןעמ

 -טסע ןיא ןעניד .2 .םיֿבוט"םוי יד ךָאנ טשרע
 ףיוא ,םערוטש-דנַאל ןיא ,וורעזער ןשיכַײר

 ןעמ טָאה רדסּכ רָאי ףלעװצ} .גנוטינעגןפָאװ

 ףיוא טפראדעג רעטילימ ןיא ןענידּפָא ןכָאנ

 "יגער ןיא קירוצ ןייג ןכָאװ (ריֿפ ,ַײרד) ייווצ

 זיא רע? ן.ןעגנוטינעג עשירעטילימ ףיוא טנעמ

 ןגרָאמ ןיוש טייג רע ,ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג

 "עג ןּבָאה .לואװ ,3 ,(יײמָאלָאק) דייר ,ייא
 ,שינע- .ץכע- .רעקרַאֿפ ןכעלטכעלש

 .טלגירעג'-- ,ןַײא לג .חרט -- ןעלגירנַײא
 ןרַאּפשנַײא .,(לטייק) לגיר ַא ףיוא ןכַאמרַאֿפ

 'א .,ריט יד 'א .ריט רעטלגיררַאֿפ א רעטניה

 -- ךיז טימ .סעטַארג רעטניה 'א .ןצעמע

 ןֿפיױא' ,שָאוהי ,"םערוטש ןוֿפ יא ךיז לעװ ךיא,

 .שינע- .יגעװ

 יירעג'- ,ןַײא עװעג- .ורט -- ןעוװעגירנַײא
 םעד םענייאניא ןעיײננַײא (יירעדַײנש) .טעװעג |

 יא .354 ,ןעוועגירסיוא +- .טנװַײל טימ ףָאטש

 .רענלָאק םעד

 ,טלדירעג-- ,ןַײא לד  .ורט -- ןעלדירנַײא
 רימ, .סעילּפָאטרַאק יא .לדיר ַא טימ ןּבָארגנַײא

 טרעמַאהעגנַײא ,. . . טלדירעגנַײא . . . ָאד ןּבָאה

 .ידַא -- קיאיירגנייא

1228 

 'וש .א ,"םַאטש רעזדנוא ןוֿפ ןוגינ ןטלַא םעד |

 .רעדיל ,רעשטַאימ

 .ייר ןייא ןיא זיא סָאװ

 .(עא ןעגנוצוּפַאּב ,ּפענק) ייר ןייא רָאנ טָאה סָאװ

 ;רעגיצנָא םינימ, .עקרָאילַאג עיא .ןלוטש עיא

 "יװצ ןוא ּפענק יד טַײז ןייא ףיוא --- עיא

 ניו .ש ,ײּפענק יד ןטַײז עדייּב ףיוא --- עקיאייר
 'תוכָאלמ ןוֿפ עיגָאלָאנמרעט רעד וצ' ,רעט

 וו שֿפְו

 ןּבירעג-- ,ןַײא ּבַײר .װרט -- ןּביירנַײא
 -טע יא .ןשימנַײא ,ןָאטנַײרַא ןוא ןּבַײרעצ .1
 לּבָאנק 'א .סעקטַאל-לּפָאטרַאק ןיא לּביִצ עכעל

 -בירדעצ ,ןלָאמעצ ,ןּבַײרעצ .2 .סּפָאלק ןיא
 ,לּפע 'א .ןיירכ 'א .ךעלמיקלח עניד ףיוא ןעל

 סערעכעס 'א .ןזַײאּביר א ףיוא ךעטער ַא יא

 .ךערָאּפ ףיוא
 'א .ןרעדנַא םעד (ןָא) ןיא סנייא ןּבַײר .8

 ּבַײרא .רעַײפ ַא סױרַא לָאז סע רענייטש ייוװצ
 טעװ ,ןייטש ַא ןיא (תחּת) ןטניה םעד ןַײא
 ,ןּבעגנַײא ,4 .לװֿפ ,"ןייגרעּביא סעּכ רעד ריד

 - .ןָארטשיֿפ טימ לוויטש יד יא .סטעֿפ ןּבעגֿפױרַא
 ּבול טימ ןּבַײרוצנַײא סקַאװ םעד קיטיינ זיא;

 קיליײּב םעד 'א* .רעּב ,"(סָאד ןצונַאּב רעטסוש)

 (ךרוד) ַײּב ןענידרַאפ .לדייאמוא = ןצעמע ַײּב

 | ,עמוס עשפיה א םיא

 טסורּב יד יא .ןרישזַאסַאמנַײא .ןּבַײרנַײרַא .8

 יעמש ַא טימ ּבַײל סָאד יא .לייארעפמַאק טימ
 ןרימש ךיז געמ עמ , .טייקיסילפ רעקידעק

 טנאה רעד טימ ןוא ּבַײל סָאד טײקיטעֿפ טימ

 ,1872 גרעּבמעל ,תוינשמ ,זּביא יקנו 3ּכ ,"'א

 ,גילֿפ עשינאּפש . . .ַא טלעטשעג םיא טָאה יז,

 ןּבַײרוצנַײא ףיוא ץכערימש א סעפע טכַאמעג

 ליװ ךיא, .פשטניװ ,סוממ ,ײעלעֿפעל ןרעטנוא
 -רצי רעד טגָאז -- עּבָארּפ עטצעל יד ןכַאמ ךָאנ

 ַא םיא ןװּורּפ ךָאנ לעװ ךיא !ישזַאסַאמ' -- ערה

 -יֿפ .0 .ידמלמ רעמעלעכ רעד' ,ץרפ ,ייא לסיּב
 טימ רעדָא טנַאה רעד טימ קירוצ ןוא ןיה ןר |

 לװיטש עטרימשַאּב יד יא .סעּפע רעּביא ץפח ַא

 ָאמרעט םעד 'א טסלָאז וד; .ןצנַאלג ןלָאז ייז

 יד ןע;צוצֿפױרַא ידּכ רעגניפ יד טימ רעטעמ

 5 | 1962 ,זמט ,רעגַארּפ .מ ,"ץיה

 םַײּב טנַאה א ןּפַאלקנַײא .שירעגנויליואװ ,?
 ןַא יא .עא ןטעּברעּביא ךיז ,טֿפעשעג א ןכַאמ

 טרָאװ א ,ןַײא ּביײרע .עא טפעשעג ַא 'א ,ךַאמּפָא

 ,ךאלמ .? ,ײטנַאה יד רעהַא ּביג .טרָאװ ַא זיא |

 טימ טנַאה יד םיא טגנַאלרעדש ,1922 ,לַאֿפּפָא
 ינַײא ,8 .םיבנג ,ָאקמיּב ,"!ןַײא ּבַײר :(ףַײֿפ ַא
 ףיוא ןקַאזָאק יד טיג רעװ, .ןתיממנַײא .,ןקיזמ

 יד רעטעּברַא יד יא רעסעּב ןלָאז ייז ,סּפַאנש

 ,1897 ענליוו ,םירופ ףיוא עדער ַא ,ײ?ןטַײז
 סעמיצ ּפָאט םעד ןלעטשקעװַא .ןסערֿפנַײא .9

 יא ןלעװ, .ָאנד ןזיּב םיא 'א ןוא סיֿפ יד ןשיװצ

 טימ ,סעקרעגוא יד טימ לפָאטרַאק עטוג יד

 ,רַא ,"ןּפוזרַאֿפ קינּפורק ןקיכלימ ןרעַײט םעד

 י"רעגניפ רעקנַארק רעד'

 טימ ןעמענרַאֿפ ךיז :ךױא -- ךיז טימ

 .טנעה עדייּב טימ 'א ןַא -- גנ  .םזינַאנָא

 -רַאװש ןוֿפ טמוקַאּב עמ סָאװ ,לייא רעשירעטע;

 ,זעגפ ,ייא ןוא ץכערימש וצ טניד ,טפענעז ןצ

 ןיא עלַא ידע -- ץכע-ה .8 אי ,1940 ענליוו

 .ן- ,רעד -- ריירנייא

 ןדירנַײא

 ,זעג8 ,יטינ ןצונ םוש ןייק טסורּב רעד ןעגנערּב
 ,ןיי) רע .שינע- 8 ומ ,1925 ענליוו

 ,ײרע- .(עקד
 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 "א ןשיטילָאּפ ַא (טימ) רעטנוא .ןדײרנַײא ןוֿפ

 יער ,טסדער) דייר .ורט 8 וטוא -- ןדיירנײא
 (+-) ןדער-- :89 .דל ,טדערעג'- ,ןַיײא (טד
 ןשיװצ קוליח רעד .םערָאֿפ עטסטֿפָא יד ע טימו

 ,ןציא ןוא ּפמיא ,פניא ןיא רָאנ ןעמרָאֿפ עדייּב

 עמ דייר טימ ןַײז עיּפשמ ,ןקריװ (ןװּורּפ .1
 וצ טדער עמ סָאװ ןָאזרעּפ יד) .ןָאט סעּפע לָאז
 ןַײז ןרעװ טסלָאז וד ריד יא ןוװיטַאד ןיא --- ריא
 ןייא טינ םיא ןּבאה רטסינעמ ןַײז ילַא, .ףּתוש
 .ע גנַאלק םעד ןענעכיײצַאּב ךיוא ןעק ינ "ןדיר

 עטלַא ןופ ןטַאטיצ ערעדנַא ןיא ךיוא ױזַא

 ןוא, ,1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,{קרעװ

 ךיז לָאז רע ןדיירוצנַײא םיא ֿביוחמ טסיּב וד
 רימ ןּבָאה ייז; .א/ול ,2טל ,"ןסע ןעמעש טינ
 עכייוו טימ ןוא לכיימש א טימ טדערעגנַײא ץלַא
 "וצ ,סוממ ,"קיאור ןגיל לָאז ךיא זַא רעטרעוו

 רעקיזומ ַא יא ןעמ ןָאק יױזַא יו, .יםייהַא קיר
 ,"?טנעמורטסניא ןַײז ןשיוטרעּביא לָאז רע זַא
 .שֵא םולש ,נש

 לָאז עמ ,ןקריוװ דייר (עקיאור ,עטוג) טימ .2
 טינ זיא סָאװ סנױזַא ךיוא) סעּפע ןעמעננָא
 ןָאטעג רימ ןּבָאה ייז , .(תמא ןטימ םּכסהּב
 רע זַא טלייצרעד םיא רע טָאה, .ל9 ,ייא ןקילג

 עג םיא רע טָאה .. .גרַאּב םענעדליג ַא טכוז
 -שירַאנ ַא טדערעגנַײא ריד טָאה עמ . . .טרעֿפנע
 זַאפ 'ףלמ תֹּב תדיֿבאמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,ייטייק-

 יא סעפע ריד ןלעװ ןשטנעמ עטקידניזרַאֿפ

 ,10 ,א ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןלעװ טשינ וטסלָאז

 ךיז רעק ,'א ןלעװ סָאד ריד טעװ רע ןעװ;
 ,15 ,ּב ,הח ,ײלכׂש ןַײד וצ םוא

 .ךיוּב ןיא ץַאק א 'א ,ךיוּב ןיא דניק ַא יא*

 -ַאי א למיה ןֿפױא יא ;םעזוּב ןיא ךעלעגייפ יא

 סניוזַא 'א (א = דירַאי א םעדיוּב ןפיוא ,דיר

 ;עיזַאטנַאֿפ א זיא ,ךעלגימ טינ זיא סָאװ
 "גנול ַא 'א* .ןגָאװצ עשלַאֿפ טימ ןריֿפרַאפ (ב

 :ךיוא = זָאנ רעד (ףיוא) רעטנוא רעּבעליױוא

 ,טכעלש ןליפ ךיז לָאז עמ ,טימעג ןֿפױא ןקריוו

 ,קנארק

 ,ןעמונעגכרוד לָאז עמ ,ןקריװ דייר טימ 2
 'אע .סעּפע (ןוֿפ טימ ןרעװ ןעגנורדעגכרוד

 ,"רעצ ןטסיזמוא ןּבָאה (טסייה) רַאנ ַא המכח

 ."!עּביל ןַײא דייר ייג ,ָאי, .װש

 .ןצעמע וצ ןדייר ךס ַא ,טּפָא ןדײרנַײרַא 4

 ןורהא ןוא; :רערידרָאקער ,ןָאֿפָארקימ ַא ןיא יא

 ןירוא ןיא ןדיר ןייא זע טרעװ רעדורּב ןַײד

 רע טרעװ . . . .ישר ,2 ,ז ,תומש ,חט ,"הערּפ

 ןַײד ןופ ןדיר ןַײא שאװ יד ןערה:רצי רעדו

 .ב/אק ,1716 טשמַא ,הח ,"המכח ןרענעגייאנ

 לָאז 'נוא ןפארטש טַײצ ילַא דניק ןַײז לָאז;

 ךאנ ןוא ראי ןַײז ךאנ ןדיר ןַײא דניק םעד

 .ג/גי ,חע ,ײדנַאטש רפ ןַײז דניק םעד

 . . . טעז השִא יד זַא, .דייר טימ ןקיאורַאּב .8
 םיא יז לָאז ,טגרָאזַאּב רעייז זיא ןזַאמ ריאֵו

 לָאז יז הּברדַא רָאנ ,ץרַאה סָאד ןסע טינ הלילח

 ענליוװ ,םישנה תוגהנה ,"דייר עטוג טימ יא םיא

 | ,ה"רּת



 שינעדיירנַײא

 ,ןדיירטימ .ןרעװ הוושומ ,ןדיירּפָא .כרַא .0
 רעװ זד ,ןּבילּבג םּכסומה זיא אוז, .העד ַא ןגָאז

 ןדיר וצ ןַײא םוקמ ץנג ׂשד ׂשאװ קס9צ ןיא

 1669 ,'םד"תלילע רעצעמ ןגעװ יי" ּככ ,"טעה

 ווו ש1

 'א יא סעּפע ןזָאל (טינ) ךיז -- ךיז טימ

 שירַאנ ,תוטש א ךיז 'א .קנע רק ַא ךיז

 ךיוּב ןיא דניק א ,םעדיוּב ,שקָאל ךיז יא* .טייק

 ענַײז ךיז טדער רענגיל רעדא .(23 +- װזַאא

 ךיז טּבײלג רֶע זיּב ,ןַײא גנַאל ױזַא סנגיל

 עּביל יד סיורא ריד עשז גָאלש, .װש ,ןיילַא

 טײקשירַאנ אזא ריד דייר ןוא ןצרַאה ןַײד ןופ

 "א טינ ךיז לָאז שטנעמ רעד, .לֿפ ,"ןַײא טינ

 הרׂש ,"רימ ןוֿפ רעקרַאטש זיא ערהירצי רעד

 טרָא ,תומלוע לע דוחיה רעש הנחּת ,םיבוט תּב

 ,'א ױזַא ךיז טעװ רע זַא; 1826 ?דנַאלסור ןיא

 .א/טכ ,2טל ,ײןָאט הֿבושּת יאדווּב רע טעװ

 -- (עקי ןי) רע .ץכעה .גנז
 ,סרַאטאטיגַא ייז ןּבָאה . . .רעקלעפ ערעדנַא;

 ינוא ,קינשטָאּפַאש ףסוי ֿברה ,יןרענָאיסימ ,ס'א

 ?רָאי ,ןָאדנַאל ,ןטפעה ןיא ס"ש סנגעװרעט

 ,יירעד

 סָאװ סָאד .ן ,(יד) סָאד -- שינעדיירנײא
 תמא ןַא ףיוא זיא ןוא ןַײא זיולּב ךיז טדער עמ

 -רָאפ .ץכעּבײלג .עיזַאטנַאֿפ עטסוּפ .ױזַא טינ

 זיא יא ןַאק .ן'א ןוֿפ ַײרפ .ןיא ןּבָאה .לייטרוא

 קנערק א רַאפ =} װש ,"קנערק ַא ןוֿפ רעגרע

 ,'א ןייק רַאפ טינ רעּבָא ,האופר א ַאד זיא

 רעּבָא ךיז ןטלַאה סעמַאמ עקידנסיװמוא עכנַאמ;,

 ּבילוצ ןגיוז טינ ןעק דניק סָאד זַא ,'א רעד ַײּב

 -קַאװעגוצ' םיא ַײּב זיא לגניצ סָאד סָאװ ,םעד

 ,11 א ,1932 ץענליוו ,זעגפ ,ייױס

 .טזַײרעג-- ,ןַײא זַײר .װטוא -- ןזיירנַײא
 רעצרוק א ףיוא יא .דנַאל א ןיא ןרָאֿפנַײרַא
 ,דנַאלגנע (ןיא) ןייק טַײצ

 ַא ןיא ןרָאֿפנַײרַא סָאד .ס' ,יד -- עזיײרנַײא

 ןופ טקיטעטשַאּב ןַײז ךָאנ ףרַאד 'א יד; .דנַאל

 עג ,געס ,"עװקסָאמ ןיא לוסנַאק ןשינַאּפַאי

 .טירט עטנערּב

 -נַײא .2 .ןעיזַארנַײא + .1 -- ןעוַײרנַײא
 .(קסּבעטיװ ,לקָאל) ןזַײר

 .ןעלטורנַײא ווזד -- ןעלטיײרנַײא

 -- װחרט ,ןטירעג'- ,ןַײא טַײר -- ןטַײרנַײא
 ןעניואוועגוצ ,דרעֿפ ַא ןענרעלנַײא ,ןרינערטנַײא
 ןעמוקנַײרַא -- חטוא  .ךיז ףיוא רעטַײר ַא וצ
 ,ןַײרַא טָאטש ןיא ןָארדַאקסע ןטימ יא .קידנטַײר

 ,טכַײרעג-- ,ןַײא ךַײר .װרט -- ןפיירניײא

 ,השקּב א ,טפירש א ןעגנַאלרעד .רנ .משטד

 ַא וצ ,טמַא ןַא ןיא גָאלקנָא ןַא ,טנעמוקָאד ַא
 .עיסימעד יד 'א  ןָאזרעּפ רעטלעטשעגכיוה

 ןימענ ירזנוא םידוהי רימ ןיּבאה םויה ותואּב,

 לַארינעי טנעלסקע ריא -- ינוא טריצֿפצעּפש ילַא
 .שינרעגעלַאּב ,"ןיזאל ןכייר ןייא --- ה"רי לוטיט

 עמ הררׂש םוצ טכַײרעגנַײא ןדִיי יד ןּבַאה,

 ןטסייװ, .י"רּת ֿבוֿבל ,תואלֿפנ ירוּפס ,ײ. . . לָאז

 ןיא יא ירֿפ ץנאג ןגרָאמ זומ עמ זַא ,טינ ןעד

 .עלעקרעס ,טע ,ײ?ןַײרַא יײצילָאּפ רעד

 .ןרעכיורנַײא ווזד -- ןרעפיירגיײא

 .ןז ,רעד -- פיירנַײא

 ,ןסירעג-- ,ןַײא סַײר -- ןֿפיײרניײא
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 ןימינּב טָאה, .ןעמױרנַײא + -- ןעמיירנַײא
 ייוא ןיא ןעלרעדנעס טמיירעגנַײא טייהרעליטש

 .תועסמ ,סוממ ,יירע

 -לוזער רעדָא טקַא ,1
 רעטלא רעד טימ 'א ןַא .ןסַײרנַײא ןוֿפ טַאט

 -רעטנוא ,קוליח רעסיורג רעיײז ,2 .טלעװ
 -נעמַאדנופ א .עינָאמרַאהסיד .סַײררעּביא .דייש

 ,טייקכעלקריוו ןוא םיורט ןשיװצ יא .יא רעלַאט

 סָאװ םעד ןשיװצ יא רעסיורג א זיאס תמחמ,

 סָאװ םעד טימ . . . ןעניֿפעג טלָאװעג ןּבָאה ייז

 .ש ,"ןענופעג טייקכעלקריוו רעד ןיא ןּבָאה ייז

 ,סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג

 -- ןורט

 טרעק רע; ,לסיּב ַא ןסַײרעצ ,סיר ַא ןכַאמ ,1
 אַײּב לואש ףיירגיּב רע 'נוא לאומש םוא ךיז

 ,ןַײא םיא ׂשַײר רֶע 'נוא ןקָאר =)} קור םנַײז

 -ןרעטיצ טימ טָאה ןרעו, .27 ,וט ,א לאומש ,חט

 טוג ךיז ןוא ןעמונעגוצ לװירּב סָאד טנעה עד

 ,""א טינ הלילח טרעװנַאק םעד לָאז רע ,טיהעג

 עקַאט םיא = לס קע וו ַא יא .ףגנ ןבא ,די

 -לָאצַאּב ןעמוקַאּבקירוצ ןּבָאה ןכָאנ יא שממ

 חוּכ ןרעװנָא (א = תו חו ּכ יד יא ,(טייהרעט

 יד רעּביא ןעימ ךיז (ּב :עצַארּפ רערעװש  ַײּב

 ,ןעַײרש ךס ַא (א = סע קשיק יד יא .תֹוחֹוּכ
 וװזד -- ה עי ר ק יא .קרַאטש ןכַאל (ּב :ןענייוו

 -עגּפָארַא רעיורט טָאה רימ וצ; .העירק ןסַײר

 העירק רימ טָאה ןוא ראטש ןוא םוטש טרעדינ

 ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"ןסירעגנַײא

 ,טֿפַאשּביל

 םערוטש ַא .לייט ַא ,קיטש ַא ןסַײרּפָא .2
 יַאװכ ,ןלַאװ .רעמייּב ןוֿפ ןגַײװצ ןַײא טסַײר סָאװ

 עליטש יד; .ךעלגרעּבידמַאז יד ןַײא ןסַײר סעיל

 ןצא .װש ,"סעגערּב יד ןַײא ןסַײר ךעלרעסַאװ

 ,גערּב םעד 'א טינ לָאז רעסַאװ סָאד ןטיהרַאֿפ

 ףיוא טצנַאלֿפרַאפ עמ ןוא סעמַאט ןעמ טכַאמ

 "ידוי רעז ,רעּבעװ .מ ,"ךעלעמייּב עניילק יז

 (יד) 'א* .1891 עשרַאװ ,רעטַײּברַאדלעֿפ רעש

 "נערּב ללכּב רעדָא ןרירוקנַאקרַאֿפ = ה ססנרּפ

 .הסנרּפ יד ןרענימרַאֿפ ,ןדָאש ןלעירעטַאמ ןעג

 םעד ,טֿפעשעג סָאד ,םָארק יד 'א :ךיוא יוזַא

 ןּבילקעגנַײרַא ךיז ןּבָאה סע, .עא טַאטשרַאװ

 טָאה עמ ןוא ,קעװַא ןענַײז עסַײװ יד ,עצרַאװש

 'א*  .(י"נ) דייר ,"הסנרּפ יד ןסירעגנַײא רימ

 יּפָא וזד = זיוה סָאד ,ןלעװש יד ,ּבוט ש יד

 ןוא ןעמוק ןשטנעמ ךס ַא ,ןלעװש יד ןגָאלש

 .ןלעװש יד ןַײא ןסַײר סרעלדנעה יד .רָאֿפ ןגייל

 טימ ןסירעגנַײא ןּבוטש יד רימ ךָאד טָאה עמ,

 ,סּבױא תּבש ,ןַאמיײנ .מ .י ,"םיכודיש עשידיגנ

 ,1923 עשרַאוװ
 יעצ .ןסַײרֿפױא .ןכערּבעצ ,ןכערּבנַײא .2

 איד ,ןפור זיוא טזאלג רע טאה אד; .ןרעטש

 ןיא ראיומ טאטש ריא טרּבלעז ןילָאז רגריוּב

 ק"ק ןּברוח ןופ דיל גאלק אַײנ ןייא ,"ןסַײר

 לָאז ׂשעג וו שֿפו 1723 טשמַא ,יאשיימרוו
 רדוא ,ןסַײר ןַײא ןיֿבוא רדוא דרעה ןייק רנייק

 הנילַאג .י .מ ,"ןאיוּב ןזאל רדיװ םיא זומ רע

 עטלַא יד ןעװ, .ב/בי ,טײנקּת ַאֿפ5 ,דיה תמכח

 יוּב -- ןגָאז עגנוי יד ןוא ןַײא סַײר --- ןגָאז

 דניז עטלַא יד ןעד ,'א רעּביל וטסלָאז -- ףיוא

 ,1858 בוֿבל ,אריס ןּב ,"עגנוי יד סלַא רעגילק

 ןסַײרנַײא

 ןוא טלמַאזרַאפ ייז ףיוא ףרָאד סָאד ךיז טָאה;

 עטֿפױטיג סָאד ,יייא לזַײה סָאד טלָאװעג ןּבָאה

 ןיק זיא סָאד 'א; .1884 גרעּבמעל ,ליגנוי

 ףסוי אביקע 'ר ,"טסנוק ַא זיא ןעיוּב --- טסנוק

 םילשורי ,טּפשמ ןרמש סרטנוק ,רעגניזעלש

 ריא יװ ,ךיא קוק דיירפ רעקיצרַאה טימ, .ס"רּת

 יָאה' ,ץרפ ,"םודס . . .ןופ ןרעיומ יד ןַײא טסַײר

 .קערש ןוא גנונעֿפ

 טינ םיא סַײר, .ןענ(ע)רעצרעד (וויסַאּפ ןָא) 4
 ."עקסַאל ןַײז וצ ןעמוקנָא טסֿפרַאד וד ,ןַײא

 טינ רימ טימ רע טעװ ,'א ךָאנ םיא לעװ ךיא,

 ףסוי יימרי ,"רעניּבַאר רָאטקָאד םוצ ןייג ןלעװ

 ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי

 ידּכ ןעַײרש ,ןעלמוט ,ןֿפױלמורַא (וזוקַא) .9
 ןוא למיה יא .ןכיירגרעד וצ ,ןָאטוצֿפױא סעּפע

 -ַאק יד יא ,םינורּתשחַא יד יװ ןפיולמורַאג .דרע

 ךס ַא ןוא טלעג קינײװ טימ ןּבַײלּב ,עטָאּפ

 דָארַאנ יד ןַײא ָאד ןסַײר סָאװ, .שינחדּב ,"הטרח

 ,ץרפ ,"?יירשעג סָאד ,געיעג סָאד זיא סָאװ ?םינ

 .וזוקַא רעטַײװ ָאד :לגרפ .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל

 -גילרַא ,ךיז ןגירקעצ .ןרעװ זגֹורּב ,1 -- װטוא
 ,(4ב ,װרט לגרֿפ) ןתקולחמ עקרַאטש ןיא ןייג

 ןלעֿפעג ןעמעלַא ןלעװ ,'א טינ םענייק טימ

 ,ץירּפ ןטימ ןסַײרוצנַײא ארֹומ א זיא'ס

 ."'א טינ םיא טימ ךיז לעװ ךיא, .עא װַאטסירּפ

 .וש ,"לָאמעלַא קילגמוא ןא --- להק טימ 'א;

 .װש ,"?ןדיײרֿפ ןיא ןּבעל ןעק עמ זַא יא סָאװּוצ,
 קינײװעניא טקיטשעג ךיז . . . טָאה רעכעלטיא,

 ,ןסַײרוצנַײא םיא טימ ארֹומ סיוא ,ןגיוושעג ןוא

 אזא טימ 'א םערָאװ, .יהׂשעמ עטלַא ידי ,סוממ

 ,שטַײט .מ ,ײ?סָאד טניול ןעמעוו . . . עלעּבַײװ
 טימ 'א* .1929 קסנימ ,קירּבַאּפ רעד םורַא

 ,ךס ַא טימ ןגירקעצ ךיז = טל עוו (רעד) א

 .ןעמעלא טימ

 ןטימ יא .גנוטכיר ,הטיש ַא ןוֿפ ןגײנּפָא .2
 -רע;ירפ יד טימ יא .םענַאּבטלעװ ןקידרעירפ

 םענַאּב ןקידרעירֿפ ןטימ 'א .סעיצידַארט עקיד

 ,ףמַאקנסַאלק ןוֿפ

 ,סערעטניא סיורג ןֿפורסױרַא .ןסַײרנָא .9

 ייפג ץימל זע טעה, .גנורעדורֿפיוא ,גערפכַאנ

 יײַּכ ,"ןיסייר ןייא טכעמ ןיינע ןייא אוזַא טרה

 ןיא, .ןוװ שֹֿפו 1669 ,םד-תלילע רעצעמ ןגעװ

 איד שאד ןסירג ןַײא טאה ...דומילה רדס םעד

 בוא ,ןצעז ארמג יד ףיוא רדניק יד םידמלמ
 שמוח השרּפ יטכער ןייא ׂשע ןרעדייא הד) -

 עדָאמ ןייא רָאנע ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,"ןאק

 -נַײא רעגרע רָאנ ןדִיי ַײּב יז טָאה . . .ָאד זיא

 ,מק ,זרא ,"סעיצַאנ ערעדנא עלַא ַײּב יװ ןסירעג

 ,3 אפ ,1866

 ןיא יא .ךיז ןשימנַײרַא .ךיז ןסַײרנַײרַא .4

 . ןגָאלק ךיז ןדעי . . .טרעה עמ ,, .םיקסע סמענעי

 "נַײא טָאה סָאװ גנורעַײט רעכעלקערש רעד ףיוא

 ,29 א ,1868 ,מק ,"ןכַאז עלַא ןיא ןסירעג

 ַא 'א ןקורדסיוא לָאצ א ןיא -- וזוקַא

 ןטנַאגָארַא ןַא ףױא (א =ןטלעוו ,טלעוו

 ןלעװ ,סױרָאֿפ ךיז ןסַײר ,ךיז ןּפוטש ןֿפוא

 .רעמ סָאװ ךיז רַאֿפ ןגירקנַײרַא ,ןרַאננַײרַא

 יייו זיא םיא, .ןרעװ וצ ךַײר ךיג טלעװ ַא יא
 .ןטלעװ ןַײא טסַײר רע ,טָאה רע לֿפיװ קינ

 ,"ןּבעל זָאל ןוא ּבעל ,טלעװ יד ןַײא טינ סַײר,



 ןסַײרנַײא

 עלַא טימ ןעגנערטשנָא ךיז (ּב :'עפושמ' ,ץרפ

 ,ןעַײרש ךיוא ַײּברעד) תוחֹוּכ יד רעּביא ,תוחֹוּכ

 ַײס טצינעג .(עא ףליה ךָאנ ןֿפױל ,ןריטסעטָארּפ

 ןטלעװ יא .ןכיירגרעד םַײּב ַײס ןלַאֿפכרוד םַײּב

 טינ ןיוש טעװ רע; .ןרעװ לטּב לָאז הריזג יד

 .א/טמ ,אח ,יןגעװ טלעג ןופ טלעװ יד יא

 יװ ,טייקטיירּב טימ סַאג ןוֿפ ןעמוקמייהַא;

 יץגנַײא ןטלעװ ךָאװ עצנַאג א טָאה סָאװ רענייא

 עקיזָאד סָאד, .יגנַאגרעּביא רעד' ,וו סַײװ ,"ןסיר

 -יצפיוא ןכַאמ ,ןרעיומ ןכערּבכרוד ,ןטלעװ יא

 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ירד ,"...רעדנעל ןרעט

 יָצִצ ,טײקטגערעגֿפױא ןזַײװסיױרא (ג ;51 8

 -לַאװג .הגרדמ רעטסכעה רעד זיּב טייקטלמוט

 טינ זיא לאיחי זַא; .ןענייװ ,ןעַײרש ,ןעװעד
 -עגנַײא ןטלעװ הקֿבִר טָאה ,. . . ןעמוקעגמײהַא
 .  ,דוייםיליהּת ,שַא ,"ןסיר

 ,הנּכס ַא ,קילגמוא ןַא תעּב -- לו ש יד יא*
 החפשמ רעד ןיא טייקנַארק רעכעלרעפעג א

 ,ׂשדֹוקךורָא םעד ןענעפע ,לוש ןיא ןֿפױלנַײרַא

 "עג ,ןייוועג א טימ ןוא ּפָאק םעד ןקעטשנַײרַא

 יא .םלֹועילשיונֹוּבר םַײּב םימחר ןטעּב ,יירש

 ןיא 'א :ךױא .זז -- שדֹוק-ןורָא םעד

 "עג ץלַא ןיוש טָאה עמ, ,שרדמ:תיּב ןיא ,לוש

 ,ןסירעגנַײא לוש יד ,טנָאקעג טָאה עמ סָאװ ןָאט

 "עז סעמַאמ ,, .שידיסח ,ץרפ ,ײןטסָאמעג םירֿבק

 ןיא לָאמעלַא . . . שרדמ-תיּב ןיא יא ןֿפָאלעג ןענ

 ,"עלעפֹוע ןַא ןלַאֿפעגקעװַא ןזיאָו זיוה רעדנַא ןַא
 טָאה ּבַײװ ןַײמ; .ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב

 ןסַײר ןֿפָאלעג ,ימ ןייק טעװעלַאשזעג טינ ךיוא

 ,"שדוק-ןורָא םעד ןסירעגנַײא ןוא . . . םירֿבק

 עשרַאװ ,דמלמ עקלאלצּב 'ר ,ןַאמרעקעּב .מ

 יז ןוא ּבוטש ןיא ססֹוג א ָאד זיא סע. ,5

 רעקרָאי-וינ ןופ ,ַאּפָא ,"ןַײרַא לוש ןיא יא טמוק

 ?ָאטעג
 = קידצ ַא ןוֿפ רֿבק םעד ,םיר ֿפק יאי*

 "מורַא ,רֿבק ןֿפױא ןלַאפ ,םלֹוע-תיּב םוצ ןפיול

 סיורג טימ ןוא הֿבצמ יד טנעה יד טימ ןעמענ

 וצ ךיז (םירטפנ יד) רטֿפנ םעד ןטעּב ןיײװעג

 'א .קעװַא לָאז ,קילגמוא סָאד ,הנּכס יד ,ןעימ
 טייג סָאװ רעטכָאט רעקיצנייא רעד רַאֿפ םירֿבק

 ןרָאֿפ ,, .ןַײז לדּתשמ ךיז :ךיוא .דניק וצ רעווש

 ַײּב טרָאד ןוא ןגרוּבןרעטיײּפ ןייק ּפָארַא ךַײלג

 לאומש| ז"ש ,"םירֿבק 'א םיררׂש עטסערג יד

 עשרַאװ ,עיצַאלוקעּפש עזרעּב איד ,ןןייטשרעּבליז

 יװ רעטרע יד ןַײא סַײר, --- שיגָאלַאנַא ,4

 לחר ,ײ"טלעװ רערעסעּב ,רעַײנ א רַאֿפ םירֿבק

 ,1959 ַײמ ,שימייה ,ןרָאק

 ןּביז (עלַא) ,למיה םעד ,ןעלמיה יאי*

 טימ ,ליֿפעג ףיט טימ ןַײז ללּפתמ = ןעלמיה

 (תֿבֹוטל) רַאֿפ ןטעּב ןוא ,יירשעג טימ ,ןייװעג

 רימ ,טָאג וצ ןעַײרש רימ,, .סעּפע רעדָא ןצעמע

 טימ ןַײא ןסַײר רימ ,ןעלמוט וצ ןָא ןּבייה

 -רּב ,ֿפגא ,"ןעלמיה ןּביז עלַא ןייװעג רעזדנוא

 םימשה ֿבל דע .טנװַאד עמ .טנרעל עמ, .אֿבכוּכ

 ,ץרפ ,"ןעלמיה ןּביז ןַײא טסַײר עמ .לוק סָאד

 .שידיסח

 ךיז .ריא = (דלעֿפ ןיא) תומ ה ב יד יא

 יךַאז עסיורג ַא ןָאטוצפיוא ןטסעמרַאֿפ

 ,תוחֹוּכ יד ךיז יא .וֿפד +- -- ךיז ןפַײרנַײא
 ךיז ,סעצײלּפ יד ףיוא . . . לקעז סָאד טּפַאכעג,

 .ידַא -- שירעסַײרנַײא

 ןַײא ייר .װרט -- ןעיירנַײא
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 טסַײר רע, .היבט ,עש ,"טנוזעג סָאד ןסירעגנַײא

 ,סוממ ,"ל9 ק יד ןַײא טושפ ךיז קידנעַײרש
 -עגנַײא ס ע קש י ק יד ריד טסָאה ודע .הריש

 טָאה דניק'ס;ע .ו"נרּת עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא ,"ןסיר

 ,ןסירעגנַײא ךיז לַא ג יד קידנעַײרש ךעּבענ

 טָאה סָאװּוצ, .'עלהׂשעמ-רוּפיּכ םוי אי ,שָאוהי

 'א ךיז טלָאז ריא ,ןעַײרש ױזַא טֿפראדַאּב ןעמ

 המלש יר אַײּב ,קָאטשניּב .ל י ,"?זדלַאה םעד

 קירעזייה (א = ךיז 'א* .1896 װָאװל ,רענילרעּב

 ,ךורּב ַא ,רֿבש א ןגירק (ּב :קידנעַײרש ןרעוו

 .עא עװטסלַאשטאנ טימ ,ץירּפ ןטימ ךיז יא

 .װש ,"'א טינ ךיז ןעמ רָאט םיּבב א טימ ,

 םערָאװ ,טומ ןַײז טרעדנואוװַאּב עלַא ןּבָאה,

 .קי ,"טָאטש רעצנַאג ַא טימ יא ךיז ןָאק רעװ

 טימ 'א ליֿפ וצ טלָאװעג טינ ךיז ּבָאה ךיא;

 ,"םירעיוּפ (עדניימעג) עדַאמָארג רעצנַאג רעד

 ןּבעל ןַײמ ןופ ןעגנורעניארע ,סעשָאגרַאמ ףסוי

 םעד ,קידָאּפס םעד) ץ לע פ םעד ךיז 'יא*

 ,ךיז ןעימַאּב קרַאטש ןגעװ ריא = (עא קינטעל

 אזַא רַאֿפ ץלעּפ םעד ןַײא ךיז רע טסַײר סָאװ,

 םעד יא טינ ךיז* .(י"נ) דייר ,=?טַאדידנַאק

 זיא ןינע רעד זַא ןטלַאה טינ = (עא . . .) ץלעּפ
 ,2נ1-7 ,קיטכיװ

 -ידרעיודעג . .ז ,(יד) סָאד -- שינעסיײרנַײא
 ןַא .1 :צעּפס ,(ךיז) ןסַײרנַײא ןוֿפ סעצַארּפ רעק
 -עג טָאה עמ ,סַאג ןיא יא ןַא .הלהּב ַא ,ףױלנָא
 .גערֿפכָאנ רעסיורג .2 ,הֿפרׂש ַאס ,טניימ
 "זַײּפש ןיא יא ןַא .ןחדּב ןטמירַאּב ןפיוא יא ןַא

 -ירענָאיסימ רעד ףיוא יא ןייק ָאטינ, .ּבלעוװעג
 ,4 עוו 1961 ,רַאֿפ ,"הרוחס רעש

 ,ס ,עקי ףיז נװ .ס' ,רעד -- רעשַײרנַײא
 ,סעטיאּבג ,סענעדִייא .ןַײא טסַײר סע רעװ ,1
 -שדֹוק-ןורָא ןוא -לוש ... . ,סנירעטסעמ-םירֿבק
 "מא 2 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"סנייא
 ךיז טּפוטש סע רעװ .רעשיגרענע ,רעזעיציּב

 -עטשנַײא .ןטסנידרַאֿפ ךָאנ ךיז טגָאי ,סױרַאֿפ

 רע לפיו ,'א ןַא ,רחוס ַא .טנַאקיזיר ,רעל'

 ,ךַײר רע זיא טציא, .קיניײװ םיא זיא טנידרַאֿפ

 ַא זיא ,הרוחס ןענָאגַאװ טסעװ רעד ןוֿפ טיצַאּב

 ןַא דיי א, .ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,ייא ןַא גנוי

 -ךניוװש וצ טמעשעג טינ ךיז טָאה סָאװ . , ,יא

 רעּבַײװ ןוא, .21 עו 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןעל
 ַא ןוֿפ 'א ןַא רַאֿפ סָאװ ןקוקכָאנ םיא ןלעװ

 יד; .םינּב טימ עטַאט א ,סַײװ ,"זיא רע גנוי

 יז ,עמַאמ יד יװ עקיא ַאזַא טינ זיא רעטכָאט

 רעמוטש' ,גח ,"עקרעציזּבוטש ַא ,עליטש א זיא

 ,יירע-  .יןינמ

 עֿבט יד טָאה סָאװ

 ןענַײז ןיז ענַײז ןופ ַײרד, .רעסַײרנַײא ןַא ןוֿפ

 ,"ןענישרַאּפ ע'א ןוא עקיאעפ רעייז ןעוועג

 ןּבעל ןַײמ ןופ ןעגנורעניארע ,סעשָאגרַאמ ףסוי
 ,טייק-

 ,טיירעג =

 ןיא) ייר א ןיא ןלעטשנַײרַא ,ןעמעננַײרַא .1
 רנייא ןעװ ךַײלג, .ןלוטשי-ּבָאגוצ יד 'א .(ןעייר

 תוֿבוט םינֿבא ײלרילַא טימ ךילרעּפ רינש ןייא

 -נײא .2 .א/אנק ,וטל ,"טאה טאייריג ןיא

 טימ ןייג ןוא רעדניק יד יא .ןעייר ןיא ןלעטש

 "ריּבנַײא ךיז -- ןיז טימ .קרַאּפ ןיא יז

 .ז" ,רעד -- טפירנַײא

 ןטכירנַײא

 טסייה ,ןַײז רעגריּב, .ןעלצרָאװנַײא ךיז ,ןרעג

 ,| רַאק ,"עסַאמ רעד ןיא 'א ךיז ,ןסַאּפוצ ךיז

 תוּכהל הצור ינא ,םייחּב יּתראשנ רֿבּכ םא;

 "ןעיײרנַײא ךיז הצור ינא . ..םהּב םישרש

 | ,גנוא- .טײישּת ולסּכ יב ,רֿבד

 .טֿפײרעג-- ,ןַײא ףייר .ורט -- ןֿפײרנַײא
 א טימ ןדימשנַײא .ףייר א טימ ןעמענמורַא
 סָאד 'א .סַאּפ םענרעצליה רעדָא םענעלאטעמ

 .רעמע םענרעצליה ַא יא .לסעֿפ

 ,טציירעג-- ,ןַײא ץייר .ורט -- ןציירנײא
 ,טציירעצ ,טציירעגפיוא ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ

 יא טינ םיא רָאט עמ, .ֿבלּכ םעד 'א .ןצעהנַײא

 יוצ; .""ץראה רעטיּב א טימ שטנעמ א זיא רע

 טציײרעגנַײא ןךימ =| רימ ןעמ ןטָאה טשרע
 ,רעגעװש ייװצ יד ,ןוחא .מ ,"רעדניק ענַײמ ףיוא

 רעמ ךָאנ ןיז =} ריא טָאה סָאד, .ס"רּת ענליוו
 ןוֿפ םילודג ,קרַאמ ֿבקעי 'ר ,"טציירעגנַײא

 - .שינע- = ,1927 יי ,טַײצ,רעזנוא

 .טשיירעג'-- ,ןַײא שייר .װורט -- ןשיירנַײא
 ןוא עלעּביצ ַא 'א .עלעּביצ טימ ןעלגערּפנַײא |

 .ץכי}  .ייא ןַא ןסיגֿפױרַא

 .לעטשסיוא ,לעטשנַײא

 .רנ .ןיזיירד

 .רנ .משטד 8 כרַא .ןע- ,יד -- גנוטכירניײא
 ,טרָא םוצ ךיז ןדניּבוצ, ,טייקשיּתּבה-לעּב .1
 רעד ,םײהלעדַא .ר ,יגנוניואוו רעד וצ ,'א יד וצ

 ,גנורילַאטסניא .2 1914 עשרַאװ ,רישזַאסַאּפ
 ,"קָאטש-ןלַײז םעניא יא-טסימ א? .עיצאלַאטסניא

 הפיח ,. ..הילאערזי ןיא תוריד ןוֿפ טקעּפסַארּפ

 ,"איערטקעלע רעד ןופ ןקסילעּבָאה 4

 ,19231 עװקסָאמ ,סרעּבַאיטקָא 14 ,'דער ,שקַא

 ןטכירנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ 3
 -רָא הנייא ,רדסומ .רדס .גנונעדרָאנַײא וו (ךיז)

 זיוא סנישנעמ םעד ןיא גנוטכיר ןַײא הכילטניד

 רחבמ רֿפס ,"ףלוהיּב רֹּבלה ןייא טזיא ןּבַאג

 טזיא גיטינ טׂשרעה ,, .טײצּת גרוּבמוה ,םינינּפה

 וצ ןיכַאז ינדיש רֿפ ןיא גנוטכיר ןַײא הנייא

 ז"כקּת ,!סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפ' ,"ןיכַאמ

 ,"ןּבעל רימ ןזומ יא ןסטָאג} ךָאנ; .ו לּביו

 ,1894 י"נ ,שדח חסונ יפילע חס9 לש הדגה

 ןעיא . . . ןכַאמ סָאד; .דסומ ,עיצוטיטסניא 4
 רעזדנוא ןיא ןַײא . . . ךיז טלצרָאװ ,ללּכ ןרַאֿפ

 ,... רעדינ ,זּביא ןיקסעּפ ש ,"טפאשלעזעג

 ןלעטשוצנַײא ןפֹוא .דָאטעמ .0 .1895 יינ
 טַײצ טֿפלעה רד ןיא .. ., .לַאירעטַאמ-ןרעל םעד

 ןייא הנייא ּבאה 'נוא ןהָאטיג הלועּפ רעמ

 ,ײטכַאמג רינַאמ ירדנַא הנַײמ ףיוא ץנאג גנוטכיר

 ,.. .ןיגניטיאמ ל"גס לידאמ ירּב םהרֿבא י'יר

 ,ט"כקּת אדרויֿפ ,םהרֿבא תכרעמ

 ,טכירעג-- ,ןַײא טכיר .ורט -- { ןטכירנַײא
 ןקעלֿפנַײא .ןקיטָאלּבנַײא .ןטכער-+= 9

 ךיא ןיּב, .ץומש ןיא ןרימשנַײא ,ןקיטױקנַײא

 רעדיילק עלַא ןוא ןכָארקעג ץומש ןיא ךַײא וצ

 !טרָאװ עטצעל סָאד' ,קילַאיּב .נ .ח ,"טכירעגנַײא

 ןוא דגּב םענייש ןייא ןדײלקנָא לָאז רע ןעװ,

 י"א רעדיילק ענַײז רע טעװ זיוה סָאד ןרעק
 . ,םלוע רוא ,זּביא קסניממ לארׂשי 'ר ײע קתענ

 לָאז רע ,ןקידניז טינ ןיימ ןיוש לָאז רע, 5

 רדס ,"המשנ ןַײז 'א קירוצ טינ הלילחו סח



 ןטכירנַײא

 .ז"ּפרּת עשרַאװ ,תוחילס ימיל םילשמ ,תוחילס

 ןעמ טקוק ,ןּבעל סָאד רַאֿפ טַײרטש עמ זַא;

 ,ש טישז ,"רעגניפ יד יא ןעמ טעװ רעמָאט ,טינ

 סָאד ךעלקילג ןכַאמ זומ רע; .1917 יינ

 םעדכַָאנ ךעלקילג ןַײז ןיילַא רעּבָא . . . קלָאֿפ

 -- טכירעגנַײא טולּב ןיא טנעה ענַײז טָאה רע יו

 .קיװייל .ה ,נש ,"טינ סָאד

 טינ (א = טנעה יד 'א (ךיז) טינ טניול סע*

 ןיא סָאװ סעּפע טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז יַאדּכ

 -עג אזֲַא; .עא ךעלרע טינ ,טוג ןצנַאגניא טינ

 ךיז ףרַאד עמ (ּב ;". ..טינ טניול סע ?טפעש

 טינ זיא רע .ןױשרַאּפ ןטימ ןעּפעשטרַאֿפ טינ

 .ןכערּבנָא רענייּב יד םיא לָאז עמ ,בושח גונעג

 ענַײד טסלָאז וד זַא טרעװ טינ ןענַײז יז;

 טנזיױט ,"טולּב עניירמוא רעייז טימ יא טנעה

 ענַײמ . . . ליוו ךיא, .1878 ענליוו ,גָאט ןייא ןוא

 ןקַאּב יד ןכַאמ ריא טלָאװ ךיא ,'א טינ טנעה

 רעניילק רעד ,ריפַאס .א ,"זָאנ יד יװ רעכעה

 ,ג"מרּת ענליוו ,קינזרעטַאק

 ןַײא ךיז טכיר עשרה וׂשע; -- ךיז טימ

 ,זּביא טדַאטשמרַאד ףסוי 'ר ,"תוריֿבע טימ

 ןַײז ךיז רע ןעװ, .1770 עורסלרַאק ,השמ תרוּת
 רע ןָאק ,טולּב רעדָא ֿבלח ןיא טכירנַײא טנעה

 :88 ?זײקּת ,םידיסח רֿפס ,"ןַײז הקנמ . . .ךיז

 א יװ ,חור א יװ ,רעטוג-טינ רעד יװ ךיז יא

 ,רערעקנעמיוק א יװ ךיז יא .רָאיצראװש א ,דש

 ,שינע- ,ץכע- .רעריפטסימ ַא

 -כירעג-- ,ןַײא טכיר .ורט -- 11 ןטפירניײא
 ן}ןטכער-- :לגרֿפ .רנ .משטד ,טע)ט
 ,ןריזינַאגרָא ,ןדנירג .ןלעטשנַײא .ןענעדרַאנַײא

 ינוא גארֿפ ןיא 'ידומיל ילַא ךיא; .ןרישזנַארַא

 תכאלמ ,ץילדייא .ז .מ ,"טכירג ןַײא טרָאװטנא

 ןשיטנעדאקעד ןיא יא, ,ה"לקּת גָארּפ ,תבשחמ

 עשרַאװ ,רישזַאסַאּפ רעד ,םײהלעדַא .ר ,"ליטס

 ןציטשרעטנוא וצ ,. . , ןטכירוצנַײא טעז,, ,4

 -מיק ,. . . סעקילַאק ,. . . םימותי טימ תונמלַא

 עדייּב, .35 ןאנ ,1866 ,מק ,זרא ,"סנירָאטעּפ

 עלַא טימ ןענָאלַאס יד . . , טעטכירעגנַײא ןּבָאה

 ,עיזַאושזרוּב יד ,ּבמָאלָאג ןסינ יבצ ,ײגנוצוּפַאּב

 | ,1906 עשרַאװ

 -כירעגנַײא ךיז יז טָאה טציא, -- ךיז טימ

 ,"םילּכ עַײנ ענייש ,סעײקַאל ,םיֿפּתוש טימ טעט

 ןייש א טימ יא ךיז ןליוו ייז, ,5 אט ,1866 ,מק

 רע- .'תפי ןוא םשי ,סוממ ,"טייקשיתבהילעּב

 .(ןיד)
 זעגי-+ ,ןַײא עװעט- .ורט -- ןעוועטכירניײא

 -רָאנַײא .ןעוועטכער:- :89 .טעװעטכיר
 ,ןרילַאטסנַײא .ןעיָארטסנַײא .ןלעטשנַײא .ןענעד

 ןייש א יא .גנוטכַײלַאּביזַאג יא .וו ןטכירנַײא ווזד

 .ףיז טימ ךיוא .זיוה ןרַאפ לדנטרעג

 .מטפ .טכירעג-- ,ןַײא ךיר .וורט -- ןפירנײא

 ,?חור ?ןטכירנַײאג21 ! ןטכירנַײא וזד .רקוא

 יד יא .למינּפ סָאד יא .ןקיטָאלּבנַײא .ןרימשנַײא
 .ךיז טימ .ןזיוה

 ,טלגנירעג-- ,ןַײא לג- .ורט -- ןעלגנירנַײא
 'א .גניר א ןיא ,לגניר ַא ןיא ןעמעננַײרַא .1
 א יא .ןסַאֿפנַײא .2 .(רענַײלּב ןטיור ַא טימ
 ןעמעננַײרַא ,ןלעטשנַײרא .9 .ןייטש ןרעַײט
 ילָאג רעד ןיא 'א .ןעגניר ערעדנַא יד ןשיװצ

1000 

 ;ןעלקיװנַײא .4 .תורוד ןוֿפ טייק רענעד
 ףלעװצ ןופ םודאֿפ ןייא 'נוא, .ןעלקיװמורַא

 ,מהס ,"ןלגניר ןייא לייז איד ןנעק טאה ןליא

 ןופ ןּפַאכמורַא ,ןרעגַאלַאּב .9 .21 ,בנ ,הימרי
 טינ ,ןַײרַא טינ -- טָאטש יד 'א ,ןטַײז עלַא

 ,סױרַא
 ןופ ךיור ןיא ןַײא ךיז טלגנירג -- ךיז טימ

 1952 ,שַאפ ,רעקידעּבעל רעד ,ײטײהנעגנַאגרַאֿפ

 ןעמַאמ ןַײמ טימ ךיז ןַײא לגניר ךיא, ,4 עוו

 ,קוצ ,יל הּכלמ ,"ןוחטּב טימ םידיסח תורוד ןיא
 .שינע- .גנ// 1965 ינוייַײמ

 .ןענורעג-- ,ןַײא ןיר .װטוא -- ןענירגײא
 רעמע ןזַא ןלעטשרעטנוא .ןענירנָא .ןענירנַײרַא
 .רעסַאװנגער יא לָאז סע

 (+) סַײרנַײא וזד .1 .ן ,רעד -- םפירנַײא
 .ָאטױא ןוֿפ דָאר ןיא יא ןא ,עשטנַאּפ א .סיר
 ןרעדַײנש ןופ} יסָאמ' ןענעריּפַאּפ} יד זיא לָאמַא;

 יסַײװ .מ ,"ךעליא עניילק ךס ַא טימ . .. ןעװעג

 -עגירק .2 .שטיטַאימעס זיּב קסירּב ןוֿפ ,ןַאמ
 ךצ ןטימ יא םעד ןרעסערגרַאפ .טקילפנָאק :ַײר

 ,דגנּכש

 ,טסירעג-- ,ןַײא טסיר .ורט -- ןטסירניײא
 טימ ךיא ,(+-) ןסורנַײא חזז .גמ לייט
 .ךיז

 יירעגי- ,ןַײא עװעס- .ורט -- ןעוועפירנַײא
 א יא ןלָאמנַײא ;ןענעכײצנַײא .1 .טעװעס
 -רַאֿפ (לרעטסוש) .2 .דליּב ַא ןיא לַאטעד
 .שטוטס .ןעװעילָאמס

 :99 .טע;רעג-- ,ןַײא עִיר .ורט -- ןעירנײא

 ,סעילֿפָאטרַאק יא ,ןּבָארגנַײא .לס .ןעיַא ר =
 .עלעקניװ א ןיא 'א ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 'א ןעמונעג ָאד ךיז טָאה היח ַא ױזַא סעּפע;
 וװעלק ,טייג טַײצ יד ,סינפיק .יא ,"רעטניוו ףיוא
0, 

 ,ןצירקנַײא ווזד -- ןצירגַײא

 זער(עג)-- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילונערנַײא
 םעד יא .סעמרָאנ טול ןלעטשנַײא .1 .טרילוג
 ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יא .רעקרַאפ םעד 'א .לדנַאה

 סה ַא וצ ןעגנערּב .2 ,ןטמַא ענעדײשרַאֿפ
 םעד 'א ךיז ףיוא םענ ךיא; .הרשּפ א ,םּכ

 ,ַאקנעײדױַא .א ,זּביא גרעּבניניּפ .ע ,"טקילֿפנָאק

 -- ךיז טימ .1925 עװקסָאמ ,ּביל ּבָאה כיא

 ןּבָאה ןלַאטיּפַאק ןוא טעּברַאו ןטפערק עדייּב;

 ,שטיװָארעּפלַא .מ .י ,"טרילוגערנַײא טינ ךָאנ ךיז

 עקיזָאד ידע .1905 ענליװ ,-..המחלמ טלעװ יד

 ןעמוקַאּב ןלעװ ייז ןוא 'א ךיוא ךיז ןלעװ ןכַאז

 .רע-ה .גנו- .31װ1967 ,זמט ,ײןוקיּת רעייז

 -ערי- ,ןַײא רירט- .וורט -- ןרירטסינערגַײא

 א ןיא ,רעטסייר ןיא ןּבַײרשנַײא ,טרירטסיג

 ענעּבעגעגסױרַא ןוא ענעמוקַאּב יד 'א .המישר

 'א -- ןךיז טימ .ןטנַארגימיא יד יא .ןריּפַאּפ

 ,21/  .רעקיליװַײרֿפ א יװ ךיז

 ,טלגערעג'-- ,ןַײא לג- .ורט -- ןעלגערנַײא
 ךרוד גנונעדרָא ןיא ןעגנערב .1 .רנ .משטד
 ,גנוריפֿפיױא יד 'א .תונקּת ,םיללּכ ןלעטשנַײא

 יװ ןרעװ ןעמונעגֿפױא לָאז סעּפע זַא ןכַאמ .2
 ײז ,ןענעכער עכעלטסַײג ידע .עקיטכיר סָאד
 גונעג ןלגניי ןשידִיי ןיא) םיא ןיא ןיוש ןּבָאה

 שירעדערנַײא

 טעוו'ס זַא ,ןעיידיא עכעלטסירק טלגערעגנַײא

 ,44 ןאנ ,1870 ,מק ,"וצרעד ןעיצ םיא ןיוש

 װטוא ,טנגערעג-- ,ןַײא ןג- -- ןענעגערנַײא
 םענעכָארּבעצ םעד ןוֿפ .ןענעגערנַײרַא ווזד --
 ןצענכרוד -- ורט .ּבוטש ןיא ןַײא טנגער ךַאד

 רימ,, .ךרוד ןוא ךרוד רעדיילק יד יא .ןגער טימ

 רענעקורט ןייק ,ןרָאװעג טנגערעגנַײא ןענַײז

 ."ןדנוא ףיוא ןּבילּבעג טינ זיא םעדָאפ

 .ורט -- ןריטקַאדער - ,ןריגַאדערנַײא

 -ער(עג)י- ,טריגַאדער(עג)- ,ןַײא ריט- ,ריגי

 רָאנ .ןריגַאדער לייט םוצ ,לסיּב ַא .טריטקַאד

 ןריגַאדערסיױא טינ רעּבָא .טּפירקסונַאמ םעד יא
 ,בנו .ףוס ןזיּב

 (ףיוא זיא) טָאה סָאװ .ידַא -- קידלדערנייא
 ,עלעגעוו יא ,דעּפיסָאלעװ רעיא .לדער ןייא

 -עגי-- ,ןילא דער .ורט ןע עצרוק}-- ןדערניײא
 טנעגַא ןַא, :13 םוצ .1 .,ןדײרנַײא +- .טדער
 ,ןדער ןענעק ףרַאד רע ה"ד ,ךַארּפש ןענעק זומ

 לָאז רענעי זיּב . ..ןדעררעּביא ,'א ,ןדערוצ

 ,עש ,"טיוט ןופ ןריכַארטש ןזומ ןיוש ךיז

 ןוא רעתמא וצ ךייש זיא סָאװ, .לדנעמ-םחנמ

 זיא ,גנואיצרעד רעשידיי רעלוֿפסטלַאהניא
 -רעּביא ,ןדערוצ ,יא ,ןדער וצ קיטיינ ץלַא ךָאנ

 -מַאק:סגנואיצרעד ַא ןריֿפ וצ ץרוק -- ןדער

 ׂשד ןויגה תמכח, :23 םוצ .2 .נש ,"ץינַאּפ
 ּבא וצ ןידער ןייא ןופ םוא טׂשנוק איד זיא

 ,ב/בס ,ראש ,"ראוו ןוא ׂשד ןוֿפ ראוו ׂשד ןדייש

 טגָאמרַאֿפ רע זַא יא ןוא ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ

 טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"שינַײר םיפלא טײּפרּת

 םוצ .8 .1925 װָאנרַאט ,וו גנוי רעליואוו ןייק
 ןעמ ןעק ארֹומ ,'א טשינ ןעמ ןעק עּבילא 3

 עלהמלש, :43 םוצ ,4 .װש ,"ןדערסיוא טשינ
 קיסֿפמ לַײװרעד זיא ןוא . . . יא . . . ךיז טזָאל

 ;:583 םוצ 2 .המלש ,סוממ ,"ןענרעל ןיא
 ךיא ךירק ,ױזַא יאדמשא םעד קידנדערנַײא;

 .עשטַאילק ,סוממ ,. . .ןַײרַא לַײװרעד רימ

 םעזוּב ןיא ךעלעגיײֿפ יא ךיז -- ךיז טימ

 -ןואיגנול א ךיז יא* ,(23 ,ןדיירנַײא +-) װזַאא

 ןעניימ רעדָא) ןלעװ = (לּפעט) ּפָאט ןיא רעּבעל

 סעּפע ללכּב רעדָא שיילפ ןסע (םוצ טָאה עמ זַא

 .סיוא ףיוא ןּבָאה טעװ עמ זַא ןעניימ ;סטוג

 רעד יװ ,'א ךיז ליװ שטנעמ רעד, .שינעמוק

 ףיוא ןעשעג ןענַײז םיסנ וזַא ,זיא רעגייטש

 ןענעז ןשטנעמ , .המלש ,סוממ ,"טלעו רעד

 רימ יװ ,קיצרַאהגנע ןוא שירַאנ ױזַא טינרָאג

 ,"טייקנדירפוצמוא ןוֿפ עגר רעד ןיא יא ךיז ןליוו

 .רעדנעל עטַײװ ןופ ,הּפ

 .יירע- .(עק- ,ןיד) רעד .ץכע- .גנוד

 ייירנײא +- .ן ,(יד) סָאד -- שינערערנַײא
 זיא 'א ןַאק 'א ןא ,ןוימד א זיאס .שינעד

 קנערק אזַא זיא יא, ,"קנערק א (ןופ) יװ רעגרע

 רעד, ,"האוֿפר ןייק ָאטינ ןיא ריא וצ סָאװ

 רעטסעּב רעד ןוֿפ רעסעּב זיא תמא רעטסגרע

 . .וש ,יייא

 -נַײא חֹוּכּב זיא סָאװ .ידַא -- שירעדערנַײא
 .רעדערנַײא ןַא ַײּב יװ יֹוזַא זיא סָאװ .ןדערוצ

 םיטש ןַײז זיא --- ,טינ ןעד סע ריא טיײטשרַאפ ,

 יַאק .א ,"רע'א קיטַײצנײא ןוא ןרָאװעג רעכייוו

 .טייק- 1932 וװעיק ,נרענעשזניא ,ןַאה



 ןריסישזערנַײא

 -(עג)י- ,ןַײא ריס- .ורט -- ןריפישזערנַײא
 וצ יװ ןענרעלנַײא ןוא ןזִַילװנָא - .טריסישזער

 ַא 'א .ןריפוצפיוא ךיז יװ ,עסעיּפ ַא ןליּפש

 ,הנו/ .ענעצס עטצעל יד יא .עסעיּפ

 -(עג)י-- ,ןַײא ריש- .ורט -- ןרישוטערגנַײא
 עכעלטע 'א .ןרישוטער לסיּב א .טרישוטער

 .עיֿפַארגָאטָאפ רעד ןוֿפ ןטקעֿפעד

 רעדָא סעצָארּפ 1 .ן ,רעד -- טכערנַײא
 ,לעטשנַײא .רדס .וו ןטכערנַײא ןופ טָאטלוזער

 יּפילע טינ .י'א רעַײנ ַא .2ל .רעגייטש .ריֿפנַײא

 ,(+-) גנוטכירנַײא וזד .2 .יא םעד

 ,טכערעגי- ,ןַײא טכער .וורט -- 1 ןטכערנַײא

 .רעדיילק יד 'א .טנעה יד יא .ו ןטכירנַײא ווזד

 -עגּפָא ןיוש ּבָאה ךיא זַא (ילגר תא יתצחר),

 ױזַא יװ -- (םֿפנטא הככיא) ,סיפ ענַײמ ןשַאװ

 - ינַארּב .ל .א ֿברה ,זּביא ,ייא רעדיװ ייז ךיא לעװ

 רעקנַארק ַא; .1843 סָאי ,םינוֿפס חיׂש ,סיד
 יא טשינ רימ ןוא לָאטיּפש ןיא ןגיל געמ עטַאט

 ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג .ץרפ ,"ןָאלַאס םעד

 ...יסעקשזעטס טבַײלק רעג -- ךיז טימ
 ןיא ךיש עטצוּפעגּפָא יד ךיז ןטכערוצנַײא טשינ
 .סקופ .מ .א ,ײץטָאלּב רעד

 ,טכערעג -- ,ןַײא טכער .וורט -- 11 ןטפערנַײא
 "נערּב .ןעמיטשַאּב .ןלעטשנַײא .ןריזינַאגרָא .ל
 ןּבעל א? .טַאטשרַאװ ַא יא .גנונעדרָא ןיא ןעג
 טַאלג ןּבעל טינ ןעק עמ ,יא ןענעק ןעמ ףרַאד

 ,גנ- .ךיז טימ ךיוא .(ןַאמוא) דייר ,=ױזַא

 ,שינע-

 ,טנכערעג'- ,ןַײא ןכ- .ורט -- ןענעכערנַײא
 יא .ןוּבשח ןיא ןעמעננַײרַא .ןענעכערנַײרַא .1

 = ןד נ ןיא 'א* .ןטנעצָארּפ יד ןוא ֿבוח םעד

 סעּפע יװ ןטייקיניילק ןּבעגנָא .קיסאפש ,ריא

 א ןיא ןּתוחמ רעד זַא ןדנ ןיא יא .סקיטכיוו

 "מָאט םעד ןוא סעצילָאּפ יד ןדנ ןיא 'א .סחוימ

 ןענוּבשח ,ןוּבשח ןיא ןרַאנּפָא 2 .קנַאּב
 ןוֿפ ןוא ַײרד ןרעװ לָאז סנייא ןוֿפ זַא יא .שלַאפ

 .סיוא ךיז .װזק -- ןיז טימ .ןצַײרד ַײרד

 ,שינע- .גנו- .ןענעכערֿפױנוצ ךיז .ןענעכער

 ךַאז עדעי .1 .וּוא .ז ,רעד -- םלערנייא
 ןטנוא ןוֿפ סלער א ףיוא ךיז טגעװַאּב סָאװ

 ,ןסלער רָאּפ ןייא טימ ןַאּב ַא .2

 ןייא טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קיפלערנייא
 טינ ךיז וצ ןּבָאה ןסלער יד סָאװ .2 .סלער

 ןייג ןעק ןַאּב יד ןוא ,רָאּפ עלעלַארַאּפ ןייק
 רעיא רעד טימ ןרָאֿפ .גנוטכיר ןייא ןיא רָאנ
 - ,טָאטשרָאֿפ ןיא טָאטש ןופ ןַאּב

 ,טלמערעג-- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמערנַײא
 .לדליּב ַא 'א .למער ַא ןיא ןלעטשנַײרַא .1
 ייל טימ (יוװ) ןטַײז עלַא ןוֿפ ןענעכיײצמורַא .2

 ,גנו/ סַײניסגנוטַײצ א יא .סעינ

 .טמערעג'- ,ןַײא םער .װורט -- ןעמערנַײא
 טרַאּפשעגנָא, .דליּב א 'א .ןעמאר- :ךיוא
 םעד טמערעגנַײא ,ןעלנק יד ןָא סנגיוּבנלע יד

 רעדילג ענַײד, .ורּביה ,ַאּפָא ,"טנעה יד ןיא ּפָאק

 .גי ,יּפַאק ןַײד ןַײא טמער טכַאנ יד ,ןעלקנוט

 סעּפע זַא ןכַאמ .ריא = למער ןדלָאג ַא ןיא !א*

 ַא סעּפע ןגירק לָאז טרעװ ןייק טינ טָאה סָאװ
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 יא ,טייג ןוא טייטש יז יװ ,יז טסגעמ,, .טרעוו
 ,םנ/- ."למער ןדלָאג ַא ןיא

 -(עג)י- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטעּפערנַײא
 ןרוחנַײא .עלָאר א ןענרעלנַײא .טריטעּפער

 "טנע יד 'א .עלָאר יד 'א .סרעֿפטנע עטיירג

 ,גנ/ .רעטכיר ןרַאפ סרעֿפ

 -(עג)י- ,ןַײא ריט- .ורט -- ןריטורקערנַײא
 'א .ןטורקער רַאפ ןעמעננַײרַא .טריטורקער

 ,בנ// .ערעגניי יד רעירֿפ

 ,ןּבָאשעג-- ,ןַײא ּבָאש .ורט -- ןּבָאשנַײא
 'א .ןּבָאשמורַא לסיּב א רָאנ ,טּבָאשעגיר-

 יסעמיצ א רַאפ ןרעמ

 ,ןַײא טַאש .קינָאזרעּפטירד ,וטוא -- ןטַאשנײא

 עשיזיֿפ , .ןדָאש לסיּב א ןעגנערּב .טַאשעגי-
 | י"א טינ ריד טעװ טעּברַא

 -כַאשעג -- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטכַאשנַײא
 -ץגּפָא יד 'א .ןעלטכַאש ןיא ןקַאּפנַײא .טלט

 ,ןטרעװנָאק עטקורד

 -ַאשעג'- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעכַאשנַײא
 ןפֹוא ןכעלרע-טינ א ףיוא ןֿפױקנַײא .טרעכ
 ,(רעפיוק םעד דצמ רעדָא רעֿפױקרַאפ םעד דצמ)
 -עגנַײא טָאה רעכלעװ רעלדנעה-טסנוק רעד;
 1967 ,זמט ,"רעדליּב עטשלעפעג יד טרעכַאש
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 ,טלַאשעג--- ,ןַײא טלַאש .ורט -- ןטלַאשנַײא
 סָאד יא .עיגרענע יא .ןעשטנָאלנַײא ,ןסילשנַײא
 .טכיל עשירטקעלע

 ,רעסילשנַײא .ס- ,רעד -- רעטלַאשנַײא
 ."?'א רעד ָאד זיא ואוו, .רעסילשסיוא

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידא -- קילָאשנייא
 עטעקַאנ ,עקיּבַײלכײװ ןימ ןופ עלהיח, .לָאש

 ,4 ,1938 ,ַאֿפִיי ,"ע'א רעדָא

 ,טצנַאשעג-- ,ןַײא ץנַאש .וורט -- ןצנַאשנײא
 ןעמעננָא ןצעמע רעדָא סעפע לָאז עמ ןדערנַײא

 (עא םעד טימ ךיז ןדניּברַאֿפ םַײּב ,ןֿפױק םִַײּב)

 -נגעלעג עטוג א ,סנַאש ַא ןַײז טלָאװ סָאד יו

 -ַאּבמוא לַײװרעד ,ןגנוי ַא ןוֿפ רעדליּב יא .טייה

 -עגנַײא טָאה רענעי ּביוא ---. .רעלָאמ ןטנָאק

 א רע זיא ,זיוה דמערֿפ א ןדנ א ןיא טצנַאש

 עדנַארגּב, ,22 וו 1969 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"רעלדניווש

 ןָאק ייז טימ זַא ןטנַאידוטס ענַײז 'א טלָאװעג

 ךענעה ,"סעקנעצס עטנַאסערעטניא ןכַאמ ןעמ

 .שינ)- 19.  וא 1968 ,זמט ,ןָאק

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןז- ,רעד -- ףאשנַײא
 -עגוצ זיא סָאװ ץלא סָאד; .,(ךיז) ןפַאשנַײא ןופ

 -שינעכעדעג יד תעשּב 'א רעַײנ א יװ ןעמוק
 "עג ןיא רעטַײװ טלקיװטנא ךיז ןּבָאה רעדליּב
 -ָאכיסּפ ןיא ריֿפנַײרַא ,דיורֿפ ,זּביא ומ ,"ןעקנַאד
 יזיִלֵאנֲא

 -ער רעדָא סעצָארּפ ..ןע- ,יד -- גנוֿפַאשנַײא
 ךיד אוד ןאװ ןונק .(ךיז) ןֿפַאשנַײא ןופ טַאטלוז

 ןייא יגיטׂשוליג ינַײד ףיוא ןמיריּב טשליוו

 .ג/ח ,עּב ,"גנופַאש

 ןוא ןרעװ סָאד .לָאענ .ן- ,יד -- טֿפַאשנייא
 -עצ ךיז ןּבָאה סָאװ םי ןוא למיה,  .סנייא ןַײז

 יקסנָאלָאּפ .ש ,"'א ןיא טכַאנ ַא ךָאנ טדייש

 ,137 אי ,עקירֿפַא םורד

 ןרַאשנַַײא

 ןֿפַאשעג-- ,ןַײא ףַאש .ורט -- ןֿפַאשנַײא
 ,ןעמוקַאּבנַײרַא ,ןגירקנַײרַא .1 .(טֿפַאשעג-)
 'א .ןֿפױקנַײא .2 .,רעטיג ,תולחנ ,ןכַאז יא
 .ןּברעװרעד .2 זה םעַײנ ןרַאֿפ רעדליּב

 -רָא .ןריֿפנַײא 4 .ןשינעטנעק יא .ןכיירגרעד
 ,ּבולק (ןיא) ןרַאפ קעטָאילּביּב א 'א .ןריזינַאג
 ,ןייארַאפ

 ,ןסיװ ךיז יא .ךיז רַאֿפ -- ך יז טימ רעטפָא

 ,ּבַײװ א (רַאפ קַאלש ַא) ךיז יא .עא ןעזנָא ,דוֿבּכ

 ַא ךיז יא .עטנַאקַאּב ,םירֿבח ,דנַײרֿפ ךיז יא

 ,רעלעפ א ךיז 'א .תיּבילּכ ךיז יא ,ּפמָאל-הּכונח

 ןוֿפ שיילפ טוג ןפיול זיוה םיֿבצק ןיא איז;

 ...ֿבוט םויו תּבש ףיוא ...ףאש נוא רדניר

 ךרד ,זּביא טַאטשנעזַײא .מ ,"ןיפַאש וצ ןַײא ךיז

 ןַײא רונ ךיז ןאקא .1746 ,ןחוּב ןֿבאל רשיה

 ןייא רדוא (קודקד-ילעּב איד ןופ ײרֿפס) ןֿפַאש

 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,"זיא קדקדמ ןייא רד יּבר

 ...המכח טֿפַאשעגנַײא ךיז טָאה סע רעװע ,6

 ילשמ ,אנּבודמ בקעי יר ,*טלַא ןֿפורעגנָא טרעוװ

 תוֿבוט תודימ עלַא יד, .ן"רּת ענליו ,המכח

 תובוח רוציק ,ייא זַײװכעלסיּב ךיז וטסלָאז
 רע, .1844 װָאפעזי ,שטַײט ירבע טימ תובבלה

 ,"ןקורַאּפ ענעדײשרַאֿפ טפַאשעגנַײא ךיז טָאה

 .שינע- .ץכע- 1887 ענליוו ,ֿבנג עטנ ,דמא

 .ירעה = .(עקד ,ןיי) רעד
 ,טצַאשעג'- ,ןַײא ץַאש .ורט -- ןצַאשנַײא

 הרוחס יא .זַײרּפ ַא ןעמיטשַאּב ,ןלעטשנַײא .1
 ,ןעמיטשַאּב .2 ,לּבור טנזיױט עכעלטע ןיא
 -נאק םעד 'א .ןצעמע ןוֿפ טרעװ םעד ןצַאשּפָא

 יד ןיא רעריֿפ ןסיורג םעד (רַאֿפ) יװ טַאדיד

 ןיא ןעמעננַײרַא .0 .ןטַײצ ערעװש עקיטציא
 'א .סקיטכיװ סעּפע (יוװ) ןלעטשסױרַא ,ןוּבשח

 ןלעװ םיּתּבילעּב, .ןימרעט םעד ןטיהּפָא סָאד

 ןסעסונָאּב =} ןטנעצָארּפ יד יא ןרעדעי סיוועג

 יד ,"תוריכׂש רעקינייװ ןּבעג ןלעװ ןוא ןדנ ןיא

 רעד ןדנ ןיא 'א .1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש

 .(עא ןליפש ָאנַאיּפ סהלּכ רעד) תוֿבַא-תוכז סהלּכ

 ,װיזירּפ יופ ַײרפ זיא ןתח רעד זַא ןדנ ןיא יא

 סָאד ןדנ ןיא טצַאשעגנַײא סע ןּבַאה סעטַאט;,

 ,דמא ,"ןַײז סנרֿפמ ןַאמ א ןענעק רעטכעט יד

 ןָאט :ךיוא--ןדנ ןיא 'א* .ןצירּפש ןוא ןציװ

 ןעמוק ךָאנרעד ןוא טייקיניילק ַא ןצעמע רַאפ
 ןוֿפ יא עלַאיצָאס יד, -- גנֹוי .ןעגנונַאמ טימ
 ,װמ ,"גנוקיטכערַאּבכַײלג ןוא טייקיטרעװכַײלג

 רע .שינע- .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 .ירע- .(עק- ,ןיד)
 .טלקָאשעג- ,ןַײא לק- .ורט -- ןעלקַאשנַײא

 ,גיװ ןיא דניק ַא יא .ןגיװ ,ןעלקַאש טַײצ ַא 1
 ןטימ רעטקַאּפמָאק ,רעטסערּפעגנַײא ןכַאמ .2
 -סיירטנַײא ,9  .לֿפָאטרַאק קַאז א יא .ןעלקָאש
 .ןעלקַאש ןטימ רעכעלטייהנייא ןכַאמ ןוא ןעל

 .ןַײװ טימ רעסַאװ 'א .תואופר לשעלֿפ ַא יא
 טוג -- סעקשיק יד ,רענייּב (יד ,לקעז סָאד) יא

 רעּביא סקַא רעּפ ןרָאֿפ םַײּב ןעלסיירטסיוא ךיז

 -ַאכ א יא .ןרעגלַאװנַײא .0 .געװ ןטכעלש ַא
 .שינע .ךיז טימ .עפול

 .טרַאשעג"- ,ןַײא רַאש .ורט -- ןראשנַײא

 'א .ןראשראפ ןוא ןרעקֿפױנוצ .,ןרַאשנַײרַא

 'א .עלעקניװ ןיא טסימ יא .ןװיוא ןיא רַאשז



 ןֿפרַאשנַײא

 טוג זיא טנעה עדמערֿפ טימ, .קַאז ןיא סעּבלוּב

 = ךל ֲא ג 'א* .װש ,=ןרַאשוצנַײא ןליוק עסייה

 ליטש ךיז 'א -- ךיז טימ .ךס א ןענידרַאֿפ

 ,ןַײרַא ּבוטש ןיא

 ,טפרַאשעג--- ,ןַײא ףרַאש .ורט -- ןֿפרַאשנַײא
 ַא ,רעסעמ א יא .רעֿפרַאש ,ףרַאש ןכַאמ 1
 ,רעטלֹוּב ןכַאמ .2 .ףלח םעד 'א .עסָאק
 יד 'א .רעשירעגירק ,רעקיציּפש ,רעגנערטש

 .עיציזָאּפָא רעד (וצ) רעפטנע םעד יא .עטַאּבעד

 1847 עלוּב א ןיא טָאה טסּפַאּפ רעקיטנַײה רעד;

 ,"טַאּבילעס סָאד טפרַאשעגנַײא ַײנרעּביא רָאג

 ינַײא .ןענרעלנַײא טסעֿפ 3 12 אט ,1866 ,מק
 ןכַאמ .שטנעמ א ןיא ןעלצרָאװנַײא סעּפע .ןצירק

 טסלָאז ןוא, .םשֹור ןֿפיט א ןזָאלרעּביא לָאז סע

 ,"רעדניק ענַײד ן'םּתננשויו יא ןרעטרעװ יד ייז

 ,חֹומ ןיא ,ןורּכז ןיא 'א .7 ,ו ,םירֿבד ,יּת

 סע, -- גנז-/ .,ךיז טימ .עא ּפָאק ןיא
 רערעקרַאטש ַא רַאפ ןרעװ טרזחעגרעּביא געמ

 .עקיּבױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג א ,ןיקוװיר .ּב ,"'א

 .שינעי-

 .ורט 8 װטוא ןןרעּבַאש ...} -- ןרֿפשנַײא

 -נַײא (ןושל-םיֿבנג) .1 .טרּבשעג-- ,ןַײא רּבֹש
 ןיא יא .רעטצנעֿפ א יא .ךיז ןכערּבנַײרַא .ןכערּב

 ןעמענפיונוצ ,ןגירקנַײרַא .2 .הריד רעכַײר ַא
 רעטייווצ רעד תעּב) ןגעמרַאֿפ םענעזָאלעגרעּביא

 (המחלמ-טלעוו

 ,ןַײא עיֿבש .ורט ןןעיװעש . .} -- ןעיבשנַײא
 ןיא) .אא 18 ,5 ,א ,הכיא ,יֿבשכ2 .טעיֿבשעג =

 ןיא ןרָאּפשנַײא (ןענעֿבשינַײא ןושל ןטלעטשרַאֿפ

 ,לריּפַאּפ ןשלַאפ ןטימ רוחּב םעד 'א .הסיֿפּת

 ןכדש .ורט ןןענעכדַאש ...} -- ןענכדשנַײא
 .ךודיש ַא ןריֿפֿפױנוצ ,1 .טנכדשעג-- ,ןַײא
 ַא יא .עקילַאק א 'א .ןרעײלשנַײא .ריא טּפָא

 -ַארק א רַאפ עשטעשטַאּפ א יא .עשטשידיומ

 ַא ןיא םידדצ ןעגנערּבֿפױנוצ .2 .עציװַאס

 ,רעיירד א ףּתוש א יא .ריא טֿפָא .ןינע ,רחסמ

 ןָאגַאװ א יא .ןעלדנַאהנַײא לָאז עמ ןדערנַײא .9

 ןַא ךיז 'א -- ןיז טימ .לֿבּב 'א .האוֿבּת

 ,עקצַאצ א םעדייא

 -עג-- ,ןַײא ּבוש .װרט 8 ווטוא -- ןּבושניײא
 ןעמעננַײרַא ןןקורנַײא} .עיצילַאג ,רּפ .טּבוש

 עטנוזעג יד 'א .רעטילימ ןיא ןיילַא ןייג רעדָא

 עג ךיז ןּבָאה ןדייא -- ךיז טימ  .םירוחּב

 טייווצ א ןענוֿפעג ןּבָאה ייז טניימעג ,'א ןעמונ
 ּבושנייא .עדנעגעל דיי ,ַאּפַא ,ילארׂשי-ץרא

 "א ןוֿפ טַײצ יד .רעטילימ ןיא יא רעד .רעד --

 -ץעגי- ,ןַײא ץרַאװש .ורט -- ןצרַאװשנײא

 ַא יא .ץרַאװש לסיּב ַא ןכַאמ .1 .טצרַאװש

 -נייא .2 .ּברַאֿפ רעצרַאװש טימ טקנוּפ ןסיוועג
 .רענלָאק םעד 'א .ןקיצומשנַײא ,ןקידורּב

 סָאד םענעי יא .ןעלדיז ,ןקידיילַאּב קרַאטש 9
 ןעזסיוא לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ .4  .םינּכ
 טימ .תוליכר טימ ןצעמע יא .ץרַאװש ,טכעלש

 ,בנ- .ךיז

 ןגיושעג-- ,ןַײא גַײװש -- ןהייוושניײא
 .'א ןוא ןדערּפָא .ליטש ןּבַײלּברַאֿפ .1 --- וטוא
 -ליז עכעלטע; .ןריגַאער טינ ;ןגַײװשרַאֿפ .2

 ןוא ענעשעק ןיא טגײלעגנַײרַא . . . לֿפעל ענרעּב

 יאּבג רעד ןיוש טָאה ָאד .ןייגקעװַא טלָאװעג
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 רע טָאה -- "?וטסוט סָאװ, :ןגיוושעגנַײא טינ

 עַײנ ַא ,אבכוּכירּב ש ,"סעּכ טימ טגערפעג

 ָאד; ,1900 ענליװ ,. ..הדגה עשינַאקירעמַא

 ךיז טָאה רֶע :'א טנעקעג טינ ןֿבואר ןיוש טָאה

 וצ ןּבױא םוצ םלוע ןשיװצ טשטעוװקעגכרוד

 הׂשעמ יד ,ײלוק ןֿפױא ןעירשעגסיוא טָאה ןוא

 ,1904 ווענעשז ,רעדירּב רעיפ ןוֿפ

 ןַא יא .ןגַײװש לָאז עמ זַא ןכַאמ .1 --- װרט
 ינַײא ןעמעלַא טָאה ןָאט רערעכיז ןַײז, .םלוע

 רעד ףיוא ןעלזדניא ,רעלגירטש .מ ,"ןגיוושעג

 לָאז סע ןכַאמ .ןעגנערּבסױרַא טינ ,2 .דרע
 ןַײא טינ טגַײװש רע, .טקירדעגסיוא טינ ןּבַײלּב

 1958 ,קיא ,גי ,"שזַאזייּפ םעַײנ םעד ךיז ןיא

 'א ךיא לעװ טייקיּבײא רעד טימ טָא ,13שו

 סעטַאמ ,"ןטכַארט קיטצעל ,קידרעטרעװ ןַײמ

 .רעדיל עטצעל ,שטַײד

 ,שינע- .גנו-

 -עגי- ,ןַײא סייוש .װרט -- ןֿפײװשנַײא
 יוצ (לייט םוצ) ןוא ןצלעמשנַײא .1 ,טסייװש

 ַא יא .ןזַײא ןַא טימ ןזַײא ןַא יא .ןצלעמשפיונ

 סע ןכַאמ .2 .טינ ךיז ןטלַאה סָאװ ןרער רַאּפ
 סָאד 'א .סייוש טימ טּפַאזעגכרוד ןרעװ לָאז

 .דמעה

 -ניוושעג--- ,ןַײא לד- .ורט -- ןעלדניװשנַײא
 .לדניװש ַא טימ סעּפע ןגירקנַײרַא .1 .טלד

 ןרַאננַײרַא .2 .ןגעמרַאֿפ ןצנַאג ַא יא .טלעג יא

 לזעלג א 'א .טרעװ ןייק טינ טָאה סָאװ סעּפע

 .שינע- .טנַאילירּב ַא טָאטשנַא

 ןַײא עשט- .װרט -- ןעשטנע(י)ושנַײא
 ןכעלטסירק א ןגעװ .לס .טעשטנע(י)װשעג י-

 יַאּב ,קילייה זיא סע זַא ןרעלקרעד -- לַאוטיר
 לגניי ַאק .רעסַאװ טקיליײהעג א טימ ןצירּפש

 רַאֿפ ןזיװַאּב ךיז טָאה ָאד זא טלייצרעד טָאה

 "עגנַײא ןעמ טָאה .עלרַאמ עקילייה יד םיא

 ,(1950 ,י"נ) דייר ,ײטרָא סָאד טָא טעשטנעיװש

 ,טציװשעג-- ,ןַײא ץיוש -- ןציוושנייא
 עלַא טימ ןטעּברַא .ןציװש ןּבײהנָא --- װטוא
 ןוא 'א ךיז -- ןיז טימ .יא ןוא תוחֹוּכ

 לסיּב ַא ךרוד ןךיז) טסייג, .ךיז ןליקרַאֿפ

 ךָאנ םעדכָאנ טרעװ ןַײא ךיז וטסציווש . . .

 װרט ,877 אי ,1940 קסנימ ,נרעטש ,"רעטלעק

 .רענלָאק רעד 'א .סייווש טימ ןעמענכרוד --

 .תנו .דמעה סָאד יא ןוא רעּביֿפ ןיא ןגיל

 ,שינע-

 .טכעוושעג-- ,ןַײא ךעווש .וורט -- ןפעוושנייא
 רערעװש טימ טנוזעג סָאד יא .ןכַאמ רעכַאװש ,1

 ,קנַארטעג ןשילָאהָאקלַא ןּבעג .2 .עצַארּפ
 ינַײא עקילג רעזדנוא ךיז טָאה, .ןרוּכישנַײא

 םעד טגעלֿפ ןוא . . .הקשמ ײלרעלַא טֿפַאשעג

 יד ,דמא ,"גָאט ןיא לָאמ רָאּפ א 'א לאוש 'ר

 -- ןיזו טימ .1864 עשרַאװ ,רעטומפיטש

 "אנה ,די ,"טכעװשעגנַײא ךיז טָאה םלוע רעד;

 .ןװ םימיענהו םיבה

 -עג'- ,ןַײא קנעװש .װרט -- ןעקנעוװשנײא
 ןיא ןעקנוטנַײא לָאמ עכעלטע .1 .טקנעװש
 םַײּב טערג יא .ללכּב טייקיסילפ ַא ןיא ,רעסַאװ

 ךָאנרעד טשרע ןוא ץלָאה לקיטש א יא .ךַײט

 ,ןעקנעושרעטנוא וזד ,2 .םעד ףיוא ןרעמַאה
 ,186 יה

 ןרוחשנַײא

 רעווש .װרט ןדפ ןיא ע עגנאל) -- 1 ןרעוושנַײא
 א ןבעג .ןריואוושעגי- ,ןרָאװשעג- ,ןַײא

 ןריֿפכרוד םַײּב רעדָא רעטכיר א רַאֿפ העוֿבש |

 ןַא יא .טמַא ןַא ןעמעננָא ןופ עינָאמערעצ יד
 ,רעטכיר םעד 'א .עטמַאַאּב עַײנ יד 'א .תודע
 ךיױא .עא ןרָאטַאנעס יד ,טנעדיזערּפ םעד יא
 . ,"א עכעלגינעק ןימ א, -- גנו .ךיז טימ
 רע .שינע- .דאנ

 .ורט ןדפ ןיא ע עגנאל| -- 11 ןרעוושניײא

 "ירעווש -- :ךיוא .טרעװשעג'- ,ןַײא רעוװש
 .ןּבעל סָאד ןצעמע יא .(רע)ורעװש ןכאמ ,ןק

 .טלפיושעג -- ,ןַײא לפ' .װרט --ןעלֿפױשנַײא

 טגעלפ גָאט ןרעדנא ןדעיג ,.+- ןעלפושנַײא ווזד

 יקנו בּכ ,ילּכ ענרעּבליז ַא טימ יא ןליוק יד רע

 ,1872 גרעּבמעל ,תוינשמ ,זּביא

 -לושעג'- ,ןַײא קיד  .ורט -- ןקידלושנַײא
 וקסױרַא .ןקידלוש ַא רַאֿפ ןכַאמ .1 .טקיד

 'א .ןזַײװרעד יז ןוא גנוקידלושַאּב א טימ ןעמ

 עמ ןכַאמ .2 .טייקכעלרע-טינ ןיא ןצעמע
 "ערק ףיוא רדסּכ ןּבעג .ֿבוח-לעּב א ןרעװ לָאז

 .הנוק םעד יא ןוא טיד

 ךיוא ןעװ ןוא, .1 -- ךיז טימ ךעלנייוװעג
 -נַײא םיׂשעמ עטכעלש ךרוד טינ ךיד וד סָאד

 תע ,ןייטשנעטכיל לליה 'יר ,ײטסָאה טקידלושעג
 -לעּב א ןרעװ .2 .ב"לרּת רַאמטַאס ,וו תוׂשעל
 ךימ ךיא שאו גידלוש ךַא טׂשנוז ןיּב , .ֿבֹוח

 ירעװש יכלעז רנייא ןיא טגידלושיג ןייא ּבאה

 ןקידלוש תולילגו תולהק, ,46 ,ּבגָארּפ ,"טַײצ

 ךירי זורּכ ,"תחלג ינוא 'יצירּפ אַײּב ןַײא ךיז

 דעו ,ןירפלייה .י} 1671 -- א"לּת ,'ץינמארג

 ילוש ןַײא ךיּבענ ךיז רַאװ רע, .ןתוצרא עּברַא

 ,"טנוק ןילאציּב טינ טַײל איד רע זאד ןיגיד

 סָאװ טַײצ עצרוק ַא קעװַא טייג םיוק, ,39 ,הג

 ,ןַײא ךיז ייז ןקידלוש . . .טינ ןענידרַאֿפ ייז

 ךָאנרעד ךיז ןענעק ןוא תונּכשמ ןצעזרַאֿפ

 ,18 ןאַפ ,1865 ,מק ,זרא ,ײןלָאצסיױא טינ

 ,2נו-

 .טדלושעג-- ,ןַײא דלוש .ורט -- ןדלושנַײא
 ןַײא ,ןןריױטיּבעד .ךיז ןקידלושנַײא װזד .כרַא

 .1774 אדרויפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,ןדלוש

 .טלֿפושעג-- ,ןַײא לֿפ- .ורט -- ןעלֿפושנַײא
 -רעק 'א .ןעלמַאזנַײא .לפוש א טימ ןטישנַײא

 .רעַײש ןיא האוֿבּת יא .רענ

 ׁשרֹוש .װרט ןןשעריוש ...} -- ןשרושנַײא
 "ירַא יד 'א .ןעלצרָאװנײא ,טשרֹושעג '- ,ןַײא

 טימ הֿביֿבס רעַײנ רעד ןיא ענעמוקעגרעּב

 ןיא טשרישעגנַײא . ..ךיז טָאה רע; -- ךיז

 ,15 וא 1961 ,שַאֿפ ,ילילגה .א ,"קמע ןקידלארׂשי

 -שושעג-- ,ןַײא עק- .װרט -- ןעקשושנַײא
 -(נַײא) סעּפע קידנעשטּפעש טייהרעליטש .טעק

 ןַײא םיא טעקסוש; .רעיוא ןיא סעּפע יא .ןגָאז

 בקעי יר ,*. . .ןגָאזסױא ריד לעװ ךיא ,ןכדש רעד

 .ן"רּת ענליוו ,המכח ילשמ ,אנּבודמ

 ,ןַײא רוחש .ורט ןזרעכָאש . . .} -- ןרוהשנַײא

 -נַײא .1 (ןושל ןטלעטשרַאֿפ ןיא) ,טרוחשעגי--
 .לּבעמ קיטש ענעּבירעגּפָא סָאד 'א .ןצרַאװש

 -רַאֿפ .8 .רֿבח םענעזעװעג ַא יא .ןרסמנַײא .2
 םענַײפ א יא .ןעמָאנ ןטכעלש א ןפאש ,ןצרַאװש

 ,לוּבלּב א טימ תיּבה-לעּב



 ךיז ןקיטָאטשנַײא

 ,ןַײא ךיז קיט- .וטוא -- ךיז ןקיטַאטשנַײא

 "ינַאּברוא ךיז .שטוטס .טקיטַאטשעגי- ךיז
 ןשיטָאטש ַא ןוֿפ תוגהנה יד ןעמענרעּביא .ןריז
 -עגנײא ךיז ךיג ןּבָאה ןדני עשלטעטש .ֿבשוּת
 ,טקיטָאטש

 ןַײא עװעק- .װרט -- ןעװעקטַאטשנַײא
 "יואוועגנַײא ,ןענרעלנַײא ,טעװעקטַאטשעג--
 יד יא .ענשטעטאטס ןריפ וצ ךיז ,ןַײז וצ ןענ

 ..ךיז טימ ךעלנייוװעג .ןעגנוי ענעזָאלעצ

 "ער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ךַָאטשנַײא -
 קַאז א ןיא יא ןַא .(ךיז) ןכעטשנַײא ןופ טַאטלוז

 ענַײד ןיא 'א ןַא ןוא ךורּבנַײא ןַא; .הרוחס טימ/
 ,עשָאװד אנכיוװ ,(ןײטשָאלּב רזועְו .ּב .ע ,"רענייּב

 .דָאר רענעמוג א ןיא לכעל ַא .2 ,1893 ענליוו
 | ו | ,ווּוא

 ,ןרילַאטסנַײא +- -- ןרילַאטשנַײא

 ,טלָאטשעג -- ,ןַײא לָאטש .וורט -- ןלָאטשנַײא
 טינ ךיז ןליװ םעד 'א .לָאטש יװ ױזַא ןכַאמ

 | .ךיז טימ .ןּבעגוצרעטנוא

 -ַאטשעג-- ,ןַײא קי- .וורט -- ןקימַאטשנַײא

 ןיא ןרעדילגנַײא ,ןעמעננַײרַא .לָאענ .טקימ

 .ךיז טימ .ןדמערֿפ םעד יא .םַאטש

 -(עג)י- .ןַײא ריּפ- .ורט -- ןריּפמַאטשנַײא
 -ןיײא (ןושל רעטַאעט) .װװד +- .טריּפמַאטש

 -ייטש ןימ ןייא ףיוא זיולּב ןצעמע ןעלּפמעטש

 -מַאטשנַײא ןיוש םיא טָאה עמ , .ןליּפש רעג
 טימ ךיוא  ."רוּכיש ַא ןוֿפ ןלָאר ןיא טריּפ

 .ךיז
 -עג'- ,ןַײא ּפמַאטש .וורט --- . ןּפמַאטשנַײא

 נַײא 1 .ןעװעּפמאטש -- :ךיוא .טּפמַאטש
 ,ןלַאיציניא יא ,ּפמַאטש ַא טימ ןצירקנַײא ,ןקירד

 יא .קישטַאלּפ ןכַאמ .ןקירדנַײא ,2 .סנכייצ
 ןייא; .םייל 'א .ריושז םענעטַאשעגנָא םעד

 טימ ןמ זד ,גידנַאז רדוא ,שגידנימייל ןייא דנַאל
 ,א םיכלמ ,מהס ,ײטּפמַאטש ןייא ףיט סיפ איד

 ,13 ,ה

 -לוזער רעדָא טקַא ,ןז ,רעד -- דנַאטשנַײא
 'ַאֹּב סע סָאװ סָאד .(ךיז) ןיײטשנַײא ןופ טַאט
 ערעגנעל ַא ןַײא ךיז טייטש סע ןעװ ךיז טמוק

 ןַײװ שַאלֿפ ןיא ,ןטנוא יא רעטכידעג ַא .טַײצ
 ןיא טרעװילגרַאֿפ ןּבַײלּב סָאד (קיטסַאנמיג)

 קָאּב ןֿפױא יא םעד .עיציזַאּפ רעלעיצעּפס ַא
 | .טנעקעג עלַא טינ ןּבָאה

 -עגי- ,ןַײא ץנַאטש .װרט -- ןצנַאטשנַײא

 'א .ץנַאטש א טימ ןּפַאלקנַײרַא .טצנַאטש

 ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןעגנוטעּברַאסױא יד ףיוא

 ,גנו- .דנַאל

 .טּפָאטשעג-- ,ןַײא ּפָאטש .וורט -- ןּפָאטשנַײא

 עמ יװ רעמ ןליֿפנָא .ןקורנַײרַא ,ןּפָאטשנַײרַא

 קַאז ןיא יא .ןזליג יד ןיא קעּבַאט יא .ףרַאד

 רעמ סָאװ דניק ןיא 'א .טנַאװעגטעּב ליפ וצ

 דניק ענערָאּבעגיַײנ סָאד ףרַאד עמ , .זַײּפש

 ערעזדנוא יװ ,ךעלעקיװ ןיא 'א טינ סיוכרוד

 .מ 'רד ,"ןעװעג גהונ ךיז ןּבָאה סעּבָאּברעטלע
 -רַאװ ,עינעגיה עניימעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג
 .שינע- .גנה .ךיז טימ .1908 עש

 (טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קיקָאטשניײא
 לארׂשייץרא ןיא, .ּבוטש עיא ןַא .קָאטש ןייא

 .ורט --- ןסױטשנַײא

 .ך9

 ,רַא ,"ףיוה ןיא ןעמולּב טימ ,'א -- ךעלזַײה יד

 ןּבָאה תוכָאלמ-לעּב עשידִיי, ,ילארׂשייץרא ןיא'

 ןיא ןעלדנאװרַאפ ַײּבעג 'א ןַא טגילקעג ךיז

 ,"רעצעלּפ לָאצ יד ןעלּפָאטרַאֿפ וצ ידּכ ,ייווצ
 .רעּבשַאמ עכַאפשימ ,סנ

 .-רָאטשעגי- ,ןַײא עכ- .ורט---ןעכרָאטשנַײא
 רעסעמ ַא יא .ןכעטשנַײרַא .ןסױטשנַײרַא .טעכ

 ,ןגיוּבנלע ןטימ יא .טַײז ןיא |

 -עג'- ,ןַײא קרַאטש .ורט -- ןקרַאטשנַײא
 יז טנַאװ יד יא .(רע)קרַאטש ןכַאמ .טקרַאטש
 םעד 'א .ןצעמע ףיוא ןלַאֿפ הלילח טינ לָאז

 ענעטָארּבעג טימ ןטכַאװשעגּפָא םעד יא .טיװעקָא
 טימ .תוֿבוט תודימ ןצעמע ןיא 'א .תופוע

 ,םנ- .ךיז

 סָאװ .קידרעמיצנייא ,1 .ידַא -- קיפוטשניײא
 סָאװ .2 .הריד עיא .רעמיצ ןייא רָאנ טָאה
 ,םינכש ע'א .ּבוטש רעקיּבלעז רעד ןיא זיא
 -םעלשעגנייא ,ןסקיוועג עיא (ןסקיוװעג ןגעוו) .9
 עכעלנעמ יד ךיז ןעניֿפעג ייז ַײּב סָאװ ,עקיט
 ףיוא ןטנעמעלע:סגנורעמרַאֿפ עכעלּבַײװ ןוא

 לָאצ א ןרעהעג ןסקיװעג יד טָא וצ) .טרָא ןייא

 "ולּב ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ןסקיוװעג יד ,רעמייּב .
 ן.ןסקיװעג-רעסַאװ ןוא ןכָאמ ענעדיישרַאֿפ ,ןעמ

 -וטש(עג)י- ,ןַײא ריד- .ורט -- ןרידוטשנַײא
 ךעלטנירג ןענעק וצ ,ןענרעלנַײא טַײצ ַא .טריד

 סעּפע יא .קינײװ(נ)סױא ןוֿפ יא .גנַאל ףיוא ןוא

 .ןוגינ א 'א .טרָאװ ַײנ רעדעי יא .ןצעמע טימ

 א טגָאזעג טָאה ןןתח רעד| רע, .עלָאר יד יא

 -ןכָאװ םיא טימ טָאה רעֿפלעּב רעד סָאװ השרד

 .5 ןאנ ,1866 ,מק ,זרא ,"טרידוטשעגנַײא גנַאל

 הנה .ףךיז טימ

 -עג-- ,ןַײא ּביױטש .ורט -- ןֿבױטשניײא
 'א .סעּפע ףיוא ּבױטש ןלַאֿפ ןזָאל .טּבױטש -

 'א ןוא ןסיורד ןקיטניװ א ןיא ןייג .רעכיּב יד

 -לָאג םעד טימ יא ךַײא טעװ ריא, .רעדיילק יד

 תוניחּב ,זּביא ריװַאּפ .א ,"דמאזייירטש םענעד

 הנה .ןיז טימ .ה"סקּת װעקלָאשז ,םלוע

 -ער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- פיוטשנַײא
 ,רעֿפעפ ןוֿפ 'א .ןסױטשנַײא ןופ טַאטלוז

 -נַײא זיא סע ואו טיורּב ַא ןיא (טרָא) לייט .2/ |
 עצוּב, .גנופיטרַאפ א ָאד זיא סע ואװ ,ןלַאֿפעג

 ארקנש םוקמּב אלו קדס םוקמּב אֹל . , . תֹּפֹּב

 רוציק ,"ןוילעה דצמ טעמ ךּתחיו סײוטש ןייא/
 ,ג/גכ ,ה"לש

 -עג'-- ,ןַײא סיוטש
 הצמ יא .גנירמיצ יא .ןסיוטשעצ .1 ןסיוטש
 יא .ןּפוטשנַײרַא .2 .ךעלעֿפרַאֿפ-הצמ ףיוא

 רע, .רעמיצ רעטצניפ ַא ןיא ,לקניוו ןיא ןצעמע

 ןייא ריכעּב ןַײז טאה ןןענימינּב| םיא ןףסוִיַו
 ןייא וצ (ןענימינּב) םיא טאה י'נוא ןסוטשיג
 -נַײא .כרַא .8 .שגיו ,הניאצ ,"טכַאמיג .ֿבנג
 איז ןלעװ ןטרָאפּפ איד, .ןכערּבכרוד .ןֿפרַאװ

 . ;8 'ז ,ץניװ ,יזׂשוטש ןייא

 ,טמוטשעג'- ,ןַײא םוטש -- ןעמוטשנַײא
 ןעילרש ,ןעגניז ,ןדער וצ ןרעהֿפױא .1 --- װטוא

 ןרעה טינ סּפיּפ ןייק לָאז עמ זַא יא עא |

 טינ ,'א .טייקיטעט רעװיטקַא ןוֿפ ןרינגיזער .2

 .כרַא .ן" ,רעד -- קוטשנַײא

 .רפ ,ךיז ןצעז

 ןייטשנַײא

 .עסערפ רעד ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ךיז ןזַײװ =

 .קיּבייא ףיוא יא .ןּברַאטש .9
 ןצעמע ןכַאמ .ןדער ןזָאל טינ .1 -- װרט

 ןַײא ןוטיג טוה רעוא .רעַײרש םעד יא .םוטש

 ,"רמוטש ןייא הערּפ טכמיג טָאה רעװ ,ןמוטש

 ןכַאמ ,ןקיטשנַײא .2 .ישר ,11 ,ד ,תומש ,חט
 .ןקירדסיוא טינ ,ןעגנערּבסיורא טינ לָאז עמ

 סָאװ ,ץרַאה טליפעגנָא ןא זדנוא וצ טדער סע,

 ,ןטלַאהנַײא ,ןזָאלרעּביא רעמ ךס א ךָאנ זומ |

 ַא ןיא ןכָארּבעגסױרַא, .וט מעּב ,"ךיז ןיא יא

 יָצק טשינ טָאג וליֿפַא .. .טעװ ,רעמָאי ןסיורג

 .26 א 1951 ,שַאפ ,םיוּבנענעט ,"יא יז ןענ-

 .שינע .ךיז טימ

 ימוטשעגי- ,ןַײא קיז .וורט -- ןקיּפמוטשנַײא

 ,קַאה יד 'א .קיּפמוטש לסיּב ַא ןכַאמ .טקיּפ

 ,רעסעמ סָאד

 ,טּפוטשעג - ,ןַײא ּפוטש .ורט -- ןּפוטשנַײא

 ןצעמע יא .ןכַאז ךס א קַאז ןיא יא ,ןּפוטשנַײרַא

 .שינע/ .ךיז טימ .לקניװ ַא ןיא

 עמ סָאװ סָאד

 , . . ןטימש דלָאג יד, .ןַײא טֿפַאה עמ ,טקיטש

 ןכַײרטש וצ דלָאג דנוא רּבליז שד ןהיטש רֿפ

 ןרעװ רונ איז ןאו ,קוטש ןַײא ןעד ןוא

 ןופ דיל ןיש ןייא  ,סוקיזומ דוד ,*...טַײשג

 ו שֿפנ 71775 ,'טַײל שקרעװ דנה יד

 -עגי- ,ןַײא עוועק- .וורט -- ןעוועקוטשנַײא
 -נַײרַא .1 .ןעוועקיטש-- :59 .טעװעקוטש

 -למ ןיא ןילק ַא יא .ןטכיררַאֿפ .קיטש ַא ןּבעג -

 ןַא ַײּב לַאירעטַאמ ןרָאּפשנַײא .2 .שוּב
 .ןּבַײלּברעּביא לָאז סע ןריניּבמַאקסיוא .טעּברַא

 ײרּפ ַא ןוֿפ ךעלכעלעֿפ רָאּפ ַא יא .רוּתִי יא

 -גַײרַא ןוא ןעוועקוטשפיונוצ ,2 .,רעטוֿפ ןשיצ
 ןוֿפ ּביוש א יא .ךעלעקיטש ןוֿפ ןכַאמ .ןלעטש

 .קע ןַא טימ קע ןַא יא .ךעלקערּב ןוא רעלקיטש
 ,ןּבעל ןכָארּבעצ ַא

 -יײטשעג'-= ,ןַײא לג" .וורט -- ןטלנַײטשנַײא
 ַא ןיא ןסילשנַײא ןעמעננַײרַא .ווא .טלג
 .ךעלקירַאנַאק יד יא .(ל)גַײטש

 8 ּבָאה ,ןַײא גַײטש .וװטוא -- ןגיײטשנַײא
 -נַײרַא .1 .טגַײטשעגי- ,ןגיטשעגי- ןיב

 ןיא ,שטָאק ןיא 'א .עיצילַאג

 שזַאּפיקע ןַא זיא ךַײלג, .ןַאגַאװ ןיא ,דיױּב

 ןענעז הרׂש טימ ץירָאמ .ןרָאװעג טֿפַאשרַאֿפ

 ,םולח רעכילקערש רעד ,ר"חש ,ײטגַײטשעגנַײא
 ,"יסקעט רעד ןיא ןגיטשעגנַײא ,, ,1898 גרעּבמעל

 1967 ,זמט ,ןונגע .י .ש ,זּביא ןייטשניּבור .א

 ןושאר םויא .ןעגנירדנַײרַא .כרא .2 .17װ
 רעד רּביא ןגיטשג ןייא הלילּב זיא ה"ר לש

 ןטלָאװע .זוו שהְו 1588 ,ּבּפ ,"ןקודיײה ביי ראיומ
 ,תומש ,חט ,יןֿבנג 'נוא ןגייטש ןַײא םינכש איד
 איד ןיא רדננַא טימ ןטלאוו איז , .שרדמ ,24 ,דל

 ,ןווװ עװַאָו אעק הׂשעמ ,ּבמ ,"ןגייטש ןַײא רימַאק

 ןענַאטשעג -- ,ןַײא ייטש .ווטוא --- ןײטשנַײא

 -דָארג ,גרָאּבענעד :דל ןוֿפ רר ןיא זיולּב ּבָאה}

 ןיטש .1 .ןטנגעגמוא ןוא קָאטסילַאיּב ,ענ
 -ײֿפ א יװ 'א .טרָא ןייא ףיוא טַײצ ערעגנעל א

 רעכַאמנצנוק ַא יװ יא .עלעגַײװצ ַא ףיוא עלעג

 ןרעּביא לטערּב ןלָאמש ןפיוא 'א .טָארד א ףיוא

 ,ןלַאפמוא טינ ןוא רעסַאװ



 ןײטשנַײא

 ,קיאור ןּבַײלּב ןענעק טינ .טינ טימ .2
 -סיוא רעטֿפָא -- *!'א ןענעק טינ לָאז דניק ַא;

 ףיז טריֿפ דניק סָאד ןעװ ,ןרעטלע ןופ קורד

 ןוא רעסַאװ א זיא החלצה? .ענשטעטַאטס טינ

 טזָאל סע, .װש ,"טרָא ןייא ףיוא יא טינ ליװ

 יד; .רעדיל ,טע ,"!'א רעמ טשינ ןיוש ךימ

 טרָא ןייא ףיוא יא טינ עדייּב זדנוא ןזָאל תורצ

 ,"ןקוק ןגיוא יד ןיהואוו ןייג ךיז ןזָאל רימ ןוא

 רע טַײרש . . . יא טינ . . . ןָאק, ,עקשיֿפ ,סוממ
 ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"לוק ַא ףיוא ךיוה

 ןענעז ענעקַארשעגרעּביא ןגיוא יד, ,1940 וועְיק

 יד ,ַאּפָא ,"ףליה ןטעּבעג ,ןענַאטשעגנַײא טינ

 = סי פ יד ףיוא 'א ןענעק טינ* .ןירעצנעט

 ןַײז (ב :טרעטַאמרַאֿפ ,ךַאװש רעייז ןַײז (א

 ץלַא ךָאנ רעּבָא ,לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא, .רוּכיש

 טימ . . . רענייא, ."סיפ יד ףיוא יא טנעקעג טינ

 טנעקעג טינ טָאה ....זָאנ רעטיור רעּבָארג ַא

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"סיֿפ יד ףיוא יא
 זיא סע יװ ,זיא ןעמ ואוו ןּבַײלּב רעטַײװ ,8

 ןיא 'א ןענעק טינ (טינ טימ ךעלנייוועג)

 ןטכעלש םעד תמחמ יא טינ .ךיור ןרעּביא זיוה

 זומ רעד הלפיּת ַא ןיא יא ליװ סע רעװ, .חיר

 הֿבושּתי'לעּב א ןּבעלא .װש ,"ךערַײװ ןקעמש

 ,"יא טינ (רומג קידצ א וליֿפא ןעק) ןעמ ןעק

 -רָא אזַא =} סע רָאט לוש םוש ןייק ןיא; .װש

 ,21 וא 1962 ,רַאֿפ ,ייא טינ ןגנונעד

 ַא .עיציזָאּפ רעלַאקיטרעװ א ןיא ןּבַײלּב .4
 ןַײא טינ טייטש סָאװ לכליּפש א ,עלעקצַאצ
 זומ רע ןַײא טינ טייטש קַאז רעקידיײל א,
 .חש ,"ןגיילרעטנוא ךיז

 ,טסַאג א ןַײז .טַײצ עצרוק א ןעניואו .9
 -לָעז רעד ןיא קידנעטש יא .עיצנַאטס ןטלַאה
 "טריוו א ןיא יא .בורק א ַײּב 'א .הינסכַא רעקיב

 ַײּב יא .שדֹוח-סנרּפ םִַלּב יא .(זיוהסטרעוו) זיוה
 םוצ םירוחּב יד ןטעּברַאפ .רשיו רשּכ שיא ןַא

 ןוא דמערֿפ רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ןתח

 -ייא ַײּב גָאט -הפוח םעד ןיא ןענַאטשעגנַײא זיא

 ֿבר ןייא טכעמ ,, .החּפשמ סהלּכ רעד ןופ םענ

 דחֹא לצא . . . טכעמ -- אֿפור ןייא רדא ןיממוק
 יַארּפ ןוֿפ תונקּת' ,"ןיהעטש ןַײא ונתלהק ינּבמ

 807060116 1066-| 1962 ,יאשידק-הרֿבח רעג
 שאד שאװ טגארפ איז ןמ ןעװ ךיוא;- .6

 וצ ןייא ןגעלפ איז ואװ רעװ גירּברה רֿפ

 ארומ רע טאה וזלַא; .ב/1י ,ןויע ,"ןאיטש

 ןייא ןגנג זיא 'נוא ןדיר וצ טראוו ןייא טאהיג

 קיסַײרד רָאי א? .א/ג ,הׂש ,ײֿבר םעד אַײּב ןיטש

 ..+ רענייא ןענַאטשעגנַײא םיא ַײּב זיא םעד ןיא |

 החמׂש יד, .תועסמ ,סוממ ;"ןועמש טבש ןופ |

 ןוֿפ ךלמ א ...ןעװ ,שטנעמ ןטסָארּפ א ןוֿפ

 ןַײז ןיא . . . ןַײא טייטש . . .טולּב ןוא שיילפ

 ,166 ,אינּת ,"זיוה

 םענעמוקעגוצ ַא ןגעו) ןצעמע ַײּב ןּבעל .0
 ןַא ר א 8 ךיגנ םַײּב 'א .(דמערֿפ רעד ןופ

 'א לָאז ךיא טלָאװעג טָאה עמַאמ יד, .םעדייא

 עלעסַאי ,עש ,"רונש א רַאפ ןעלמהרֿבַא ּבר ַײּב

 יג ןַײא זיא אירול | קחצי 'ר ..., .ײװָאלָאס

 שיא ןייא שאו תיּבה לעּב ןייא אַײּב ןדנאטש

 ,.1 ,ט ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןזעװיג זיא רשּכ

 ןהיֿבט ַײּב ןַײא טסייטש וד זַא . . . ךיוא סייוו;

 ,היבט ,עש ,"דרעפ א רַאֿפ

 ,(1955---1879) טרעּבלַא -- ןייטשנַײא
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 ַײּב טייטש ייה, .ואווצעגרע ןעניֿפעג ךיז ./

 ןופ םעדיוּב ןפיוא רעטניװ ןצנַאג א ןַײא זדנוא

 לַאטש ןיא םיא ַײּב ןַײא ןעייטש סע, ."רעַײש

 ואו ךיז טדנעו(עג) סע ."ךעלדרעפ עכעלטע

 = רמח ,לזייא = רומח) ןַײא טייטש רמח רעד

 ,לוייא ןַא סע זיא -- לאטש ןיא סע זיא ןןַײװ

 .לװֿפ ,ײןַײװ סע זיא -- רעלעק ןיא סע זיא

 -קַארַאכ ןוֿפ ךירטש רעקידנעטש ַא ןַײז .8
 ּפָאק רענעגָארטעצ רעד .ריפפיוא ןוֿפ ,רעט

 טייטש ערהירצי רעד; .ןַײא םיא ַײב טייטש

 ,ונע :ּבָאגוצ ןשיגנויּבָארג א טימ} "ןַײא םיא ַײּב
 'טינ ,לװַײט) ךדש רעד* .ן"םיא ַײּב רע טייטש

 -רַאֿפ א זיא רע = ןַײא םיא ַײּב טייטש (רעטוג
 ןעק ּפָאק אזא .רעטכעלש א רעייז ,רענעּברָאד
 ריא -- (ןעייטשנַײא (רָאסעּפָארּפ) ַײּב רָאנ יא
 :ץגּפָא = ןגיא סנצעמע ןיא 'א* .לטרעוו

 רעיירד) רענגיל א יא .ןצעמע ןוֿפ ןרעװ טצַאש
 .ןגיוא סנעמעלַא ןיא (עא

 עטוג ןיא יא .ןצעמע ןוֿפ תושר ןיא ןַײז .9
 ןוֿפ טמוק סָאװ ץלַאפ .טנע ה (עטכעלש)
 ,םינסחי) םידיגנ ַײּב יא רָאנ ןעק דמערֿפ רעד
 זיא רעירֿפ, .וװש ,"טנעה יד ןיא (טַײל עסיורג
 -רע ץנַאג ַײּב ןענַאטשעגנַײא אשידקי-הרֿבח יד
 אפ ,1867 ,מק ,"ריעהיינקז יד ַײּב ,ןדִיי עכעל
 זיא תודיסח סָאד יװ הדימ ערעַײט ַאזַא; 6
 סעשטַאגנוי עכלעזַא ַײּב יא ףרַאד ןעוועג לָאמַא

 ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,ּבז ,"טסיּב וד יװ
 ןטעּבלָאּבעג ַא ַײּב יא לָאז יז ןעוװ, .1885 סעדַא
 שיסור טדערעג יז טלָאװ ,ןַאמ ןןטעדליּבעג ,ריאְו
 יידוי רעד ,ּבז ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"שינלָאּפ רעדָא
 . 1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש רעש

 ןלעטשנַײא ,ןצעמע  רַאֿפ ןריטנַארַאג .0
 םיא ןעק ךיא, .ֿבוחילעּב ַא רַאֿפ יא .ךיז

 ,"םיא רַאֿפ יא טינ ןעק ןוא גונעג טינ
 ,ןריר טינ) טַײצ עסיוועג א ןייטש ןזָאל ,1

 ךלימ יד, .שרעדנַא ַײּברעד טרעװ סע ,(ןצינ טינ
 ןופ טעװ ,ךלימרעיוז ןרעװ טעװ ---'א טעװ
 וטסעװ ,'א ףרַאד ךלימ יד, .?טנַאמש ןַײז ןּביױא
 עינערַאװ יד, ."עקװעלּפ יד ןעמענּפָארַא גנירג
 "וצרַאֿפ זיא ןוא ןענַאטשעגנַײא גנאל וצ זיא

 ןענאטשעגנַײא זיא ץירג יד, ."ןרָאװעג טרעק
 -רַאֿפ ןרָאװעג ,(טכידעג ןרָאװעג רעטיש ןוֿפו
 .ןַאלּפַאק לארׂשי ,ײטעװעמַאט

 יד ,ךלימ יד יא זָאל .וֹוּב װזד .װחזוקא 2
 | ,ץירג

 יד ןיא יא .ןקורדסיוא לָאצ ַא ןיא .װזוקַא 8
 םינּפ ןיא ךַײלג ,טקעריד ,ןפָא ןגָאז = ן גיו א

 (ןסואימ) םעד ,תמא (ןרעטיּב) םעד 'א .ןַײרַא
 יד ןיא עדנַא ר ג ַא 'א .ןגיוא יד ןיא ןגיל
 ינַיײא ןלעװ ;ןגיל ןדליװ ,ןּבָארג א ןגָאז = ןגיוא

 = ּפמוטש ןקניל ַא 'א* .סנגיוטשעגיטינ ןדער
 ,ןרסמרַאֿפ (שיבנג)

 ינַײא ךיז זיא סטכעקעג סָאד, -- ךיז טימ
 סע ,ייג .עּפַאּפ ןרָאװעג זיא ןוא ןענַאטשעג
 ןרעװ טעװ ,'א ךיז טעװ יינש רעד, ."!עּפַאּפ
 ."סגעװטילש ַא

 .שינע- .ץכע-

 -טלעוו

 עירָאעט רעד ןוֿפ רעֿפַאש ,רעקיזיפ רעטמירַאּב

 ליטשנייא

 זַײרּפ-לעּבָאנ ןופ רעניוװעג .טײקוװיטַאלער ןוֿפ
 טּבעלעג ,דנַאלשטַײד ןיא ןרָאּבעג .1921 ןיא

 טניואועג ןּבעל ןופ ןרָאי עטצעל ,ץייווש ןיא/

 .דיי רעמערַאװ .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא
 יװ ּפָאק א .טייקכעלנעזרעּפ עשילַארַאמ-ךיוה

 -- שי- .8ּב ,וֿפד +- !'א ןַא ךָאד זיא רע .ס'א

 יייו לסיּב א ןעװעג זיא סָאװ ּפָאק א טימ, .ידַא
 ,1 וש 1953 ,זמט ,על ,יייא יװ רעקינ

 יייטשעג-- ,ןַײא קי- .ורט -- ןקיגיײטשנַײא
 ַא 'א .קינייטש ןַײז לָאז סע ןכַאמ .טקינ

 'א .גרַאּב ןקידמַאז ןופ עוּפיש םעד יא .געװ

 .ךיז טימ .ןשטנעמ ןקיּבעגכָאנ וצ םעד

 ,גנוד

 ,טנייטשעגי- ,ןַײא ןייטש -- ןענייטשנַײא
 טנייטש ץרַאה סָאד .ןייטש (יוװ) ןרעװ --- וטוא
 -עג ..., .ןייטש יװ ןכַאֿמ -- װרט ,ןַײא
 -רַאפ ,טרַאדעגסױא ןוא ץראה סעדעי ןּפמורש

 .גנורעטסַײגַאּב ,דָארּב ,"טנייטשעגנַײא ןוא טליק

 יייטשעגי- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרענייטשניײא
 .וֿפד וזד .קילרעניטש ןכַאמ .1 .טרענ
 ..טנעוו יד ןשיװצ רוגיֿפ ַא יא .ןרעיומנַײא .2

 ןײלַא ךיז ראפ ףיוא טיוּבע -- ךיז טימ

 יד ןיא ךיז ןַײא טרענייטש ןוא הסיֿפּת ַא
 .טסברַאה ןופ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,יטנצוװ

 ס' ,עקי ,ןי נװ .ס' ,רעד -- רעײטשנַײא

 ,(53 ,ןײטשנַײא +-) הינסכַא ןיא חרֹוא ,טסַאג

 ... ןָא ןליפ סָאװ יא עטסיזמוא עלַא טינ טַײװ,

 ןפיולטנא וצ ןזיװַאּב ןּבָאה גנוניואוו סדנַאילרוג
 סרעײגנַײא; .וו רעפעינד םַײּב ,גרעּב ,"םייהַאי

 "ייה ןיא ןזַײרק ענעּביױהעג ענעי ןיא ס'א ןוא

 .9 וצ 1965 ,זמט ,גי ,"םיור ןקיל

 -עג-- ַײא ףַײטש .ורט -- ןֿפַײטשנַײא
 -רעּבייא ןַא 'א .ףַײטש ןכַאמ .1 .טֿפַײטש
 ןוא עלעגערק סַײװ ַא יא .לַאמכָארק טימ דמעה
 יא .ןדניּבנַײא קרַאטש ,2 ןסערּפסױא ןייש
 -רַאֿפ .ןרעװילגנַײא . .קירטש טימ קַאּפ םעד
 ,קרַאטש ןֿפורשצפא ,4  .עניטַאלעשז 'א .ןליק
 עמ ,דָאר א ףיוא עקרעטומ א יא .רעכיז ןכַאמ/

 ,ןקירדנַײא 5 ,געו ןיא ןרילרַאֿפ טינ יז לָאז
 םעד ןַײא ריא טפַײטש טָא, .ןשטעווקפיונוצ

 טכַײרּפ ,קידניא ןַא יװ טיור טרעװ ריא ,לגרָאג
 א ןוֿפ ?ןגעװ סנעמעװ ןופ ןוא ,זדנַאג ַא יװ
 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ןגעװ לספינש

 םעד ,תוָאצֹוה יד יא .ןכַאמ רעגנע .ןעלצנַײא .0
 קרַאטש :ךיוא = קיסַאּפ םעד 'א* .טעשזדוּב

 "רעטנוא .זַײּפש ףיוא תוָאצֹוה יד ןרענימרַאפ |

 -סיד יד 'א .ןכַאמ רעגנערטש ,/ .ןרעגנוה
 ,ךילּפיצ

 'א .טעסרָאק ַא ןיא ךיז 'א -- ןיז טימ
 ןטלַאה ךיז ןוא ךיז 'א .רעגרַאק ןרעװ ,ךיז

 .שינע- .,גנו- סיורג

 -לוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ליטשנַײא
 רַאֿפ 'א ןַא רָאנ זיאס ,ןליטשנַײא ןוֿפ טָאט

 ןּבעג טימ,; -- ןיצידעמ-"א ,לטימ-יא .רעדניק

 טײקנַארק ןַײז ןעמ טעװ ןעלטימ-א הלוח ַא

 -- גנ// .?וש 1967 ,זמט ,גצּב ,"ןלייה טינ

 ,שַאֿפ ,ייא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ןעוװעג זיא סָאד,

41:1954 19. 



 רַאּבליטשנַײא

 עמ סָאװ .רנ .משזד .ידא -- רַאּבליטשנַײא
 .ןליטשנַײא ןעק

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיליטשנַײא
 זַאֹּב ,ןליטשוצנַײא חֹוּכּב זיא סָאװ .ןליטשנַײא
 .ןעלטימ עיא .ןומה רעיא ןַא .ןקיאור

 ןַײמ , .לָאענ ,ןליטשנַײא ווזד -- ןקיליטשנַײא
 -ןיײא יז ,טלעװ עשידִיי עקידװעדייר ,עקידעּבעל

 .ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"טקיליטשעג -

 ,טליטשעג-- ,ןַײא ליטש .ורט -- ןליטשנַײא
 ןרעהֿפױא לָאז עמ ,ליטש ןַײז לָאז סע ןכַאמ .1
 -ניק יד יא .סרעַײרש יד יא .עא ןעַײרש ,ןדייר
 ,ןדלַאװג יד ,םערַאילעג סָאד יא .סַאלק ןיא רעד
 רעדעי תמחמ ...שינעקשוש ַא טרעװ עס;
 קירוצ' ,סוממ ,"ןטייװצ םעד 'א ליװ רענייא

 ,שטַאּפ א ,ץעז ַא :'א ןעמ ןעק דניק ַא; .'םייהַא
 ןגָאלָאנָאמ ,עש ,"דניק ַא טרָאפ --ּפינק א

 ךיז טרזח ןוא טליטשעגנַײא טרעװ ומ רעד;

 יד םורֲא טמענ הװלש-טנװָא יד ,רעּביא טינ

 .םיוּבלּפע . ..טַאלּב ,לה ,"קירוצ וק

 -רעוו עטוג טימ יא .ןקיאורַאּב ,ןעמעננַײא .2
 ,טסורּב רעד טימ דניק עקידנענייוו סָאד יא .רעט

 ןטעװעטנוּבעצ םעד יא .םידדצ עטגירקעצ יד יא

 יַאדמשַא רעד; .רעטימעג עטציהעצ יד יא .ןֹומה

 "וע םעד טליטשעגנַײא תורצ טימ םיוק טָאה -

 רעדניק יד טָאה רע, .עשטַאילק ,סוממ ,"םל

 ןיילַא ריא ףיוא רעּבָא ,טליטשעגנַײא זיא סע יװ

 ךיא, .ףגנ ןבא ,די ,ײןלַאּפעגנָא טסגנַא ןַא זיא

 ,יּת ,"לעז ןַײמ טליטשעגנַײא ןוא טורַאּב ּבָאה

 ןדיי רענַאקירעמא יד ןּבָאה, .2 ,אלק ,םיִלהּת

 "ןיילסיוא ךרוד ןסיוועג רעייז טליטשעגנַײא

 ,26 ; 1957 ,גָאט ,סעשָאגרַאמ .ש ,"טלעג

 -גירט ,ןסע :שינעֿפרעדַאּב ַא ןקידירֿפַאּב .3

 ַא וליפַא טינ ןּבָאה רימ זַא טציא,; .עא ןעק

 "נוה רעזדנוא 'א וצ סָאװ טימ טיורּב לקיטש

 ,ןװ טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיבַאז .ּב .מ ,"רעג

 טינ טליטש רע ןוא; .גיפ .1887 עשראוו

 רעד ןוֿפ רעסַאװ יד טימ טשרָאד ןַײז ןַײא

 .איק .אינּת ,"הרוּת

 טינרָאג רעדָא רעקינייװ לָאז סע ןכַאמ 4
 טּפעצער רעד, .קיטײװנַאצ םעד 'א .ןָאט ייוו

 יד ןַײא טליטש .. .םויּפָא; ."ץיה יד יא טעװ

 ָאטָא ,זּביא גרעּבכַאה .ד ,"ןקיטייװ עטסקרַאטש

 ,1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש

 יא ,ןרינימילע ןצנַאגניא רעדָא ןכַאװשּפָא .9

 -נַײא ןףרַאדַאּב) רע יװ ןאמ אזַא, .טקילפנַאק ַא

 "ּבול ,ןתנוהי תודלוּת ,"תקולחמ סָאד ןליטשוצ

 | ,1889 ןיל

 ןליטשוצנַײא, .ןעװעמַאהנַײא ,ןטלַאהנַײא .0
 -נירט ,...ןרעטומרעּבעג רעד ןופ} טולּבעג סָאד

 יור ַא ןופ ץכעלסַײװ ַא ןרעטכינ ירפרעדניא ןעק

 ,יּבר רעלרַאט ,ײקַאינָאק טימ טשימעגסיוא ,ייא

 רעד טָאה, 1910 זדָאל ,| תואוֿפרו תולוגס

 ...טליטשעגנַײא טניװ רעקיטכַאנַײּב רעקרַאטש

 'א* .| רעפעינד םִַײּב .גרעּב ,"סעילַאװכ ןיד}

 ןוֿפ ןעניר טינ לָאז סע ,ןלעטשּפָא = טול ּב

 םערָאװ ,ןַײא טולּב ןַײמ רימ ליטש,, ,דנואוו ַא

 דנעזיוט ,ײןּבעל ךָאנ ןָאק ךיא זַא ךיז טכוד רימ

 ,1839 עשרַאװ גָאט ןייא דנוא

 -רעּביא ןַא ,ליֿפעג (קיזיורּב) ַא זַא ןכַאמ .7

 .ידַא -- שירעליטשנַײא

 ןע- ,רעד -- םיטשנַײא

 .ידַא -- קימיטשנייא

 .ידַא -- קימיטשנַײא
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 "מירג רעד; .ןייגעצ לָאז ,קעװַא לָאז גנוּבעל

 א רעּבָא ,תומה:ךאלמ ַא זיא ךלמ ןופ ןרָאצ

 ,זט ,ילשמ ,יּת ,"ןַײא םיא טליטש ןַאמ רעגולק
  טעװ יז .ןגַײװש טעװ יז ,ןטרַאװ טעװ .יז; ,14 |

 -כָאט סטחוש םעד' ,געס ,"ןעקנעּב סָאד יא
 יֿפױא םעד זדנוא ןיא 'א טינ רימ ןלעװ, .ירעט
 ,22 או 1958 ,גָאט ,לה ,"רעמָאיעג

 -ערּפער ;ןעלטימדלַאװג טימ ןקירדרעטנוא 8
 ןעמעש טינ ךיז ןלעװ ייז, ,ןֿפָארטשַאּב ,ןריס

 יד טימ ּפַאלירֿבח ןכַאמ ןוא . . . ןקַאזָאק ןֿפור
 יד יא ןעמוק סָאװ עינַאּפמָאק עשיטניה עצנַאג
 ,1897 ץענליװ ,םירופ ףיוא עדער ַא ,"רעטעּברַא
 ןוא . . . רענַאלוא ןענָארדַאקסע ַײרד ןעמוקעגנָא;
 אז .ּב .מ ,"םָארגָאּפ םעד טליטשעגנַײא ןּבָאה

 ,1887 עשרַאװ ,וװ טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּב

 ןוֿפ ןעמַארּפָא .ןעגנערּבמוא ,ןרידיווקיל ,9/ -
 םעד יא .רוסמ םעד יא .קיּבייא ףיוא יא .געוו
 | י ,ןטַאמרַאה סאנוׂש

 ךיז טליטש עכורעװַאז יד -- ךיז טימ

 ןַײא ךיז טליטש (עא למוט) ךָאק רעד .ןַײא

 "וטש רעד טליטשעגנַײא טינ ךָאנ ךיז טָאה יצ,

 "נַיײא ךיז ןּבָאה ןרעסאוו יד ןוא, .שַאוהי ,"םער

 ןגעלֿפ תיּביינּב ידא .6 ,ה ,חנ ,יּת ,"טליטשעג

 ןוא קערש ןוא המיא רַאפ ןפױלטנַא דלַאװ ןיא .

 טעװ סעּכ סצירּפ םעד זיּב ןטלַאהַאּב ןטרָאד ךיז

 עכעלטע ןציזרעּביא, .דוי-םיליהּת ,שַא ,י'א ךיז

 םיא ןיא יא ךיז טעוװ'ס זיּב ,ּבוטש ןיא ןטנוװָא

 רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,?ץעטָאזירג יד

 - .1967 ַא"ּת ,ףיוהכרוד

 .שינעי .ץכעז
 ,סי ,עק- ,ןיד גװ ,ס' ,רעד -- רעליטשנַײא

 יד זיא עמַאמ ַא, ןַײא טליטש סע רעװ 4
 ןוֿפ יא רעד .27 .רעריסערד .2 .,"ןייא עטסעּב
 ףיורַא טקירד עמ סָאװ לרישכמ .2 .תויח
 ןכַאמ וצ רעליטש לדיֿפ ַא ןופ סענורטס ףיוא
 | .רענעט יד

 לגוסמ זיא סָאװ
 .ןעלטימ עיא .װזַאא ןקיאורַאּב וצ ,ןליטשוצנַײא

 | ,טייקה ,דייר עיא

 "ער רעדָא טקַא י
 ןַא ָאד ןּבָאה רימ , .ןעמיטשנַײא ןופ טאטלוז

 סדורֿפ ןשיװצ 'א ןכעלריטַאנ ןטנכייצעגסיוא

 ,177 ,אא לּבי ,ומ ,"ןֿפירגַאּב סרענמָאס ןוא
 .המּכסה -- 2117 .טימ םּכסהֹּב = טימ 'א ןיא

 .גנומענרעטנוא ןַא ןיא ךיז ןקילײטַאּב וצ 'א .יד
 -עגמוא ןטימ} טעטרַאװרע סָאװ . . . רימ ןופ,

 רופיס ,ןוחא .מ ,"'א טימ ,טרָאװטנַא ןייא דלוד

 יוקַאב וצ, .ו"נרת ענליו ,הבושּת ילעּב ינשמ

 ןוֿפ 'א םעד טימ רגוּת ןוֿפ לארׂשייץרא ןעמ

 רענרעטטופ רעד ,לאנתנ ,"עּפָאריײא יכלמ עלַא

 .ד"סרּת װָאקירטעיּפ ,ןעװייא

 (טײטשַאּב) זיא סָאװ

 יָאּפָא עיא ןַא .רָאכ רעיא ןַא .םיטש ןייא ןוֿפ

 יייק ,רעיא ןַא רָאנ זיא גָאלשרָאֿפ רעד, .עיציז

 ןופ יא יד -- טייקי- .,"טינ םיא טציטש רענ
 ,ןורסח ַא זיא רָאכ

 ןעמיטש עלַא סָאװ

 (טינ) .םּכסהֹּב זיא ,םיּכסמ זיא סָאװ .םעד רַאֿפ

 ןסילשסיוא יא .סולשַאּב ַא ןעמעננָא יא .יא ןַײז

 .ן- ,רעד -- קיטשנַײא

 .הוואּת ַא יא

 ןקיטשנַײא

 ריא טעװ רוחּב רעד ןוא/ .ןײארַאֿפ ןוֿפ ןצעמע !

 ךיױא רע זיא ,טייג ןוא טייטש יז יװ ןעמענ

 ,ַאנװועירָאגירג ַאננַא ,ןוחא .מ ,י"א קידנליוו-טינ

 -ָעג טינ זיא גנובַײלקסױא יד, .ו"נרּת ענליוו .

 -- טייקי- .'הירורּב' ,ּפד ,"עיא ןייק ןעװ
 עשילידיא ןייק ןעװעג טינ לָאמנייק זיא ֿבגַא; -

 .וו ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,ייזילרק' םעד ןיא !א

 -ןּב ,ײןטולָאסּבַא םעד וצ עגונּב 'א קינײװ ױזַא;

 ,1913 ץרעמ ,י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ןתנ

 .טמיטשעג* ,ןַײא םיטש -- ןעמיטשנַײא
 'א ןרעװ םּכסומ ,ןַײז םיּכסמ .1 -- װטוא
 א ףיוא 'א .קנַאדעג ןטימ ,ןצעמע טימ

 טלעװ יד ןוא רע, .ןָאט וצ סעּפע 'א .ןַאלּפ
 .טינ ןרינַאמרַאה = לװֿפ ,"ןַײא טינ ןעמיטש
 ייטש ןוא ןדנעװּוצנַײא סָאװ טינ ָאד ןּבָאה ייז,
 איד ,ןןײטשּפע .מ} ה"שעמ ,"ןַײא וצרעד ןעמ
 נָא :2 1878 עשרַאװ ,המותי עכילקילגמוא
 םו צ ןַײא ןעמיטש עלַא, .קימיטשנַײא ןעמענ
 יֵנֲא קימיטשנַײא זיא גָאלשרָאֿפ רעד .גָאלשרָאפ

 עמ --- . . . ןייגרעד יונעג זומ עמ ---. ."ןעמונעג

 , ןוֿפ הׂשעמ יד ,"טמיטשעגנַײא עלַא ןבָאה ,זומ

 ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ

 ןוֿפ ןָאט ןקיטכיר םעד ןלעטשנַײא ,1 --- וורט
 ַאזַא טרעו'ס, .טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא

 יא ןעמענ רעטסעקרָא ןיא עלַא ןעוו קיזומ"ןצַאק
 וצ טמוק . . ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד, ."םילּכ יד

 -ניײא ןענַאיּפעטרַאפ ידָו םוא ןכָאװ ייווצ עלַא ריא
 ענליװ ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא ,"ןעמיטשוצ

 ןַא (ןעניֿפעג) ןכוז .ןכַײלגסױא .2 8.. 
 -והי 'ר ןוא םּבמר רעד, .םּכסה ַא ,גנומיטשנַײא
 ןּבָאה עכלעוו עכלעזא ליפ ךָאנ ןוא . . . יולה הד

 טימ םוטנדוי םעד ?טמיטשוצנַײא טימאּב ךיז
 ,! תועד הגוה ,ם"במ ,יןעגנוניימ עטסעַײנ יד
 "ותח ןוא ךיז 'א -- ךיז טימ 1912 ענליוו

 -נעל סָאװ; .גנואעז ַא ףיוא ךיז יא .ןּבָאה הנ -

 טמיטש רעמ ץלַא ,ןעמַאזצ טּבעל עמ רעג

 | .שינע- .ץכע- .װש ,"ןַײא ךיז ןעמ

 .ס- ,עק- ןי נװ .ס' ,רעד -- רעמיטשנַײא
 רע. .סענַאיּפ ןוֿפ יא ןַא .ןַײא טמיטש סע רעװ
 טלקָאש ּפָאק יד ןוא טַײצ עצנַאג יד טלמערד
 -ייל, ,"'א רעד םיא רימ ןֿפור .ּפָארא ףיוא ךיז

 ףיא 'א רעטשרע רעד יחרזמ רעד זיא רעד
 ירעטטוּפ רעד ,לאנתנ ,"ןעדנַאגוא =} עקירפַא

 .יירע-  ,ד"סרּת וָאקירטעיּפ ,ןעװייא רענ

 -עג-- ,ןַײא קניטש .ורט -- ןעקניטשנַײא
 ּבוטש יד יא .ןעקניטש לָאז סע ןכַאמ .ןעקנוטש
 .ןץכע .ןיז טימ ךיוא .עקרָאכַאמ טימ

 | ,שינע-

 טקיטש עמ סָאװ סָאד

 -נַײא לגרֿפ .'א םענייש ַא טימ עזולּב ַא .ןַײא
 / .קוטש

 ,טקיטשעג *- ,ןַײא קיטש .ורט---1 ןקיטשנַײא
 .עא טנוּב ַא ,טלָאװער ַא יא .ןקירדרעטנוא .1
 ַא ןעװעמַאהנַײא ןצנַאגניא רעדָא ןכַאװשּפָא .2
 ,סָארדרַאֿפ םעד ךיז ןיא יא .עא גנַאלרַאפ ,ליפעג

 .רעַײֿפ סָאד יא .ןשעלנַײא 8
 נלא .ןסערּפנַײא .4 .לַאדנַאקס ַא יא .גֿפ
 ַא ןיא 'א .עזילַאװ ןיא ןכַאז יד יא .ןשטעװק



 ןקיטשנַײא

 ןטרַאה א טימ זדלַאה םעד יא !םלוע אזַא לרדח

 | .ןגָארק

 .שינע/ .ךיז טימ

 ,ןטֿפַאהנַײא .וֿפד +- .ורט -- 11 ןקיטשניַײא
 ַא 'א .טעוורעס ַא ןיא ןרָאזוא יא .ןטפעהנַײא

 ןופ טעמַאס ןעיולּב ןיא טיור טימ יא .דוד-ןגמ

 הװצמ-רּב ןוֿפ ןעמָאנ םעד עלעקעז-ןיליפּת

 | | ,ץכע- .גנו .(רוחּבר

 עג- ,ןַײא ץריטש .ורט -- ןצריטשנַײא
 -ערּבנַײא ,ןרעגלַאװנַײא .רנ .משטד ,טצריטש

 'א םוצ סָאװ ןייג וצ קירּב א רעּביא, .ןכ

 ,ותוׂשעל תע ,ןײיטשנעטכיל לליה 'ר ,"טייטש

 ,א/זל ,ב"ײלרּת רַאמטַאס

 (עג)י-- ,ןַײא ריל- .ורט -- ןרילַאּבעטשנײא
 ןּפַאלקנַײרַא (ַײרעכַאמ-ןשַאמַאק) .טרילַאּבעטש

 .שַאמַאק א ןיא סעקּפָאנק יד עקנישַאמ ַא טימ

 ןרילַאּבעטשסױא טֿפרַאדַאּב ןעמ טָאה רעורֿפ,

 טכַאמ טציא .סעקּפָאנק 'א ךָאנרעד ןוא ךעלכעל

 (ענדָארג) דייר ,"ןעמאזוצ ץלא סע ןעמ

 -לווער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ךעטשנײא

 יייװ ַא .ךָאטשנַײא װזד .ןכעטשנַײא ןוֿפ טַאט
 ידע .עיצקעינא -- גנו .יא רעקידקיט

 ןוא עטריזילַאקָאל ַא ןַײז ןעק עיזעטסענַא
 ,זעגֿפ ,ײןע'א 2 רעדָא 1 ןיא ןרעװ טריֿפעגכרודַא

 ,8 אפ ,1940 ץענליוו

 .ןכָאטשעג'-- ,ןַײא ךעטש .ורט -- ןפעטשנַײא
 ַא ןקעטשנַײרַא ,ןקעטשנַײא ,ןסױטשנַײרַא .1
 -ןרטסניא רעד זיא טקעיּבָא רעד) ךַאז עקיציּפש

 עליו יד יא .עלעשיק ןיא סעקליּפש יא ,(טנעמ

 טוּב אד, .טסורּב ןיא רעסעמ א 'א .ייה ןיא

 טרעװש םעד ןוֿב ץיּפש איד ֿבָאוי גוצרעה םיא

 רעד וצ ןכילקיטֿפערק ןיא ךאטש ינוא .ןַײז

 ,949 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,ײזַײא ןּפיר ןטפניוֿב
 רעדָא ןָאזרעּפ א זיא טקעיּבַא רעד) וּב וזד .2
 ,לדָאנ ַא טימ רעגניפ ַא יא .(רעּפרעק ןוֿפ דילג א

 רעטָאלּב םעד 'א* .לַאשזניק א טימ טסורּב יד יא

 ָאלּב םעד ןכעטשפיוא ווזד :ךיוא = (הּכמ יד)

 א יװ טָאה ...לַײֿפ טױט ידע .495 +- ,רעט
 יַאװַאַײה ,זּביא שָאוהי ,ײןכָאטשעגנַײא םיא ןיּב

 ןכָאטשעגנַײא טָאה ץכערק רעד .גיֿפ ךיוא .ַאט

 עלַא יא .ןרילוקָאנא .9 .רעצרעה ערעזדנוא

 ַא 'א ןכעטשרַאֿפ .4 .ןעלזָאמ ןגעק רעדניק
 ןריװַארגנַײא .0 .לגָאנ ַא רעטנוא לדנעּפש
 נֵלֵא .60 .לרעגניֿפ א ףיוא ןלַאיציניא יד יא
 ,גיײצטעּב ףיוא ןרָאזוא יא ,ןטפעה

 םיטש עדעי, .רעגניֿפ ַא ךיז יא -- ךיז טימ
 -ץגנַײא ךיז ץרַאה ןַײמ ןיא טָאה טסיירט ןוֿפ

 ,זמט ,סקַאז ילענ ,זּביא רעקיטש .מ ,"ןכָאטש

 ןַאמ רעד טָאה עגר עניילק ןייא; ,11 אוו 6

 ,קיא ,יןגיוא יד טימ רימ ןיא ןכַאטשעגנַײא ךיז

 -- (עקי ,ןיד) רעד .שינע- .טײישּת חסּפ
 .ןרילוקָאניא םוצ לטַארַאּפַא :ךיוא

 -ער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- לעטשנַײא
 רַאֿפ 'א רעד .(ךיז ןלעטשנַײא ןוֿפ טַאטלוז

 ןופ רעגַאל-עזַאּב ןיא ןעוװעג זיא סָאד ,, .ןצעמע

 ,"טירטסיורא ןא ראפ. יא ןכָאנ ,גנולײטּפַא רעד

 ןַא ַײּב ט לע ג"א .א"כשּת ה"ר ,קיא ,להא .מ
 ,טטַאטשראװ א ןיא טפיט שדא .ליּפש-טרַאזַא

 טלעטש עמ סָאװ סָאד .2 .ַײרעקָאט רַאֿפ צעּפס

 ןעד ,יד -- גנולעטשנַײא
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 ןופ ,לשנַײװ ןוֿפ ,סעדעגַאי ןופ 'א ןַא .ןַײא

 -טנייוועג .גנוריֿפנַײא .ריֿפנַײא ,0 .עא ןשרַאק
 םעד ןטַײּב וצ טַײצ .יא םַַײּב ןּבַײלּב .'א רעכעל
 ןופ זדנוא ַײּב אזא 'א ןַא זיא עמ, .'א ןטלַא

 ,גנונעדרָאנַײא .4  .(דַאּפ) דייר ,"ןָא םינומדק
 םעד ןענַאטשרַאֿפ דלַאּב טָאה .רע, .גנוריזינַאגרָא

 .השמ ,שַא ,ײםעטסיס-ןֿפַאלקש רעד ןופ יא ןצנַאג

 האנׂש ןוֿפ טמסרַאפ ןעװעג ןענַײז תומוא עלַא;

 וצ ןּביוהרעד סע . . . רעּבָא .קלָאֿפ רעזדנוא וצ
 1964 ,זמט ,גי ,"ןשטַײד יד ןןּבָאהו . ..יא ןַא
 ,ליֿפעג ןײמעגלַא .גנַאגוצ .גנואיצַאּב ,0 .21װ
 -דנַײרֿפ ןוֿפ יא .'א רענשזַאװ ַא .יא ןַא רימ ךיוא
 'א רעקיצרַאה ַא .װזַאא טפַאשדנַײפ ,טפאש

 ,לקניווקוק ,ּפיצנירפ-טנורג ,0 .שידִיי וצ עגונּב
 -יל ,'א רעשיטע .'א רעשיאיידיא .טקנוּפדנַאטש

 רעשימָאנָאקע-לַאיצָאס .יא רעשיטירק-רוטַארעט

 .שינעלעטשנַײא .ערוטנַאװַא .עקייר .0 .יא
 רעד ןצלָאטש ןוא יא ןופ ,לגנַארעג ןוֿפ קערש,

 .סקידלַאװ ,צוס ,"ךיירג

 סעצָארּפ 1
 עקיטכיר יד, .ןלעטשנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 ,םעד ןיא טײטשַאּב סנוויוא עשידנעלָאה ןוֿפ יא

 -כול) 'גנעג' גונעג ןכַאמ קיניײװעניא לָאז עמ

 סָאד 2 .22 ןאנ ,1931 ענליװ ,זעגפ ,"(סעט
 ַא .ץכעלעטש .טלעטשעגנַײא (טרעװ) זיא סָאװ

 ,גנוריֿפנַײא .9 .דירי ןתעּב יא ןַא ,עקטַאלַאּפ
 -ַאגרָא .גנונעדרָאנַײא ,4 יא ענעמונעגנָא ןַא
 רד, .םולש ןשיּבַארַאשידִיי ןופ יא יד .גנוריזינ

 "גיניק ׂשד ןנייל רטנוא . . .לוז טָאג רגיּבלעז
 ,"תוירסק ׂשד ןופ גנולעטש ןיא יד 'נוא ךייר

 ןוֿפ גנולעטש ןייא איד, ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי

 ,ןופיסוי ,"ןףטערט רּביא טׂשלָאז ןגיניק איד

 ןוא רעטילימ ןַײז ןוֿפ 'א יד, ,1743 טשמַא
 יַאּב .0 .טישּת חסּפ ,קיא ,ןהּכ .י ,"טֿפַאשרעניד
 סע  .פיצנירּפ רענײמעגלַא .גנַאגוצ .,גנואיצ

 ךיז טקירד םיא ןיא; .יא ןַײז (טינ) טלעֿפעג
 'א רעשידִיי ןוֿפ טקעּפסַא רעטמיטשַאּב א סיוא

 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"טלעװ רעד וצ ןוא ךיז וצ

 עװיסערגָארּפ א .ּפיצנירּפ-טנורג ,טקנוּפדנַאטש .0
 -עג רעשיכירג רעדא .'א (װזַאא ערענָאיצקַאער)

 ,"ןשטנעמ וצ ...'א רעדנַא ןַא טימ קנַאד

 -רעוו ןייק טינ ןּבָאה ןדִיי עשיווטיל יד, .ו רָאק

 ,6---3 ,ןצ פשיי ,ראא ,ײ'א עשיגָאל ַא רָאנ ,עלַאּב

 עצנַאג ןַײמ , .טייקיטומ .שינעלעטשנַײא 7
 .לה ,"ךימ טּפַאכרַאפ יא עשלגניי

 ןפיוא טעמּכ ןוא רדס ןקיּבלעז םעד ןיאְו

 "רעװ יד טשטַײטעגסיױא ןרעװ ןפֹוא ןקיּבלעז
 ךָאד גנולעטשנַײא ןוא לעטשנַײא רעט

 ןוא מטֿפ :2:1 ּבּב ַײּב קוליח םעד :ןקרעמ ךיז

 -נייא ,ריפנַײא רַאֿפ לעטשנַײא זיא רעטײרּפשרַאֿפ
 יד גנולעטשנַײא זיא 7--4 33 ;(33) גנוריֿפ

 ןיענרעדָאמ יד לעטשנַײא ןוא םערָאֿפ ערעטלע

 ,טלעטשעג--* ,ןַײא לעטש .ורט -- ןלעטשנַײא
 .ץנעדערק ןיא רעּבליז סָאד יא ,ןלעטשנַײרַא .1
 ,עזארפ) טרָאװ ַא יא .לּפמעט ַא ןיא לגרָא ןַא יא
 'א ףַארגַארַאּפ םעד ןכַאמ וצ רערָאלק (ץאז

 יד טָאה סָאװרַאֿפ , .ןעמענ ךָאנ המישר ַא ןיא
 -נַײא טינ לטעצ:סוחי ריא ןיא . . . טֿפַאשלעזעג
 ,אֿבכוּכירּב .ש ,"?עּביל ןשטנעמ ריא טלעטשעג

 ,1900 ץענליװ ,. ..הדגה עשינַאקירעמַא עַײנ ַא

 ןלעטשנַײא

 ,קידנעייטש ןּבַײלּב לָאז סע ןלעטשקעװַא .2
 -צצ םעד 'א .למייּב ןגיוּבעגנַײא גנוי ַא יא

 י .ןַאקרַאּפ ןטלקַאװ
 -קעװַא רָאנ ,ךַײלג ןצינ טינ (זַײּפש ןגעוו) ,9

 ,םעט רעדנא ןַא ןעמוקַאּב לָאז סע ,ןלעטש

 ךלימ יא .טקודָארּפ רעדנַא ןַא לייט םוצ ןרעוו
 .ךלימרעיוז טימ לּפעט ַא 'א .ךלימרעיוז ףיוא
 ןרעװ רעכייו ןלָאז ייז סענרַאּב עטרַאה יא
 ,ןטלַאהרעד וצ ןךעלמייּב ידו ייז ידכּב, .גיֿפ
 ןיא קיניײװעניא טפַאז םעד ןרוטַאנ יד) יז טָאה

 ינסע ןַא טלַאהַאּב עמ יװ . . . טלעטשעגנַײא ייז

 ,'הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ ,"רעלעק ןיא גרַאװ

 .ןעװַארּפרַאֿפ רעירפ רעּבָא 53 ווזד ,צעּפס 4
 רעקוצ טימ ןטישַאּב .סעקרעגוא 'א .טיורק יא
 .עא ןשרַאק ,לשנַײװ יא .סעדגַאי יא ןוא

 . ,סעקטַאלַאּפ 'א .ןעױּבּפױא .ןלעטשפיוא .9
 -כעלגעמ ןייק ָאטינ זיא'ס ביוא? .סעקזַלה א
 ,".+ .ןװיוא ןשידנעלָאה א ןלעטשוצנַײא טייק

 קריצַאּב ןַײז ףיוא, .22 ואנ ,1931 ענליוו ,זעגֿפ

 .ה ,"סעקיוטסךןָאטעּב טלעטשעגנַײא ןעמ טָאה

 .1 ןאפ ,1962 ,דנַאלמייה יװָאס ,וָאקניּבַאר

 ,טַאטשרַאװ ןיא ןישַאמ א יא .ןענעדרָאנַײא .0

 רעדער יד רַאפ סנעמיר יא .טַאטשרַאװ םעד יא

 'א ןעק עמ, .סענעצסנאזימ יד יא .ןישַאמ ןוֿפ

 ,"ףךעלעשיק עכייו סענישאמ-רעיוּב יד ףיוא

 עװקסָאמ ,עמיטש רעטשרעּב ןוא רעּברַאג יד

 ןַײז זַא ,יוזַא קָאטשניר םעד יא, .2 ןאפפ ,8

 םענוֿפ גייּבנָא ןטימ ןלַאפֿפיױנוצ לָאז גיײּבנַא

 ינרַאכַאס .נ ,ןעקנַארגַאװ רעד ןיא} ןיײטשנדָאּב
 ...ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןימורפ .ל ,זּביא

 .,.2 װָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ ַא ןגעװ

 יטַײצ) ןעניואו וצ ואו טרָא ןַא ןעניֿפעג .7
 עשיּתּביילעּב יד ןיא סרענלעז יד יא .(קילַײװ

 טָאה עמ. .ריטרַאװק ףיוא ןטַאדלָאס יא .רעזַײה
 ַײּב טלעטשעגנַײא זַײװכעלסיּב ןעמעלַא זדנוא

 .וװ ןליופ ,טיי ,"ןדִיי ענעדיישרַאפ

 .טײקשיטַאבעלַאּב עצנַאג א יא ,ןרילּבַאטע .8

 ,םעטסיס עַײנ ַא יא .טַארַאּפַא ןשיטילָאּפ א יא

 עיטַארקָאמעד עלעמרָאֿפ, .םישזער רעדנא ןַא

 עיטַארקָאמעד רעשיטקַאֿפ וצ ,יא םּתס ןעמ ןעק

 א"ּב ,עסערּפ יד ,מי ,ײןסקַאװרעד ןעמ ףרַאדַאּב

 המחלמ ַא ןעניװעג וצ רעטכַײל זיא;{ ,5
 ,רעלסקַא .ּב ,"ןדירֿפ םעד ןלעטשוצנַײא רעדייא

 ,21 וו 1950 ,שַאפ

 -נשיװצ עגונּב סעּפע ןֿפַאש ,ןריזינַאגרָא .9
 ייצַאּב עטוג '!א .ןשינעטלעהרַאֿפ עכעלשטנעמ

 טימ טקַאטנָאק א יא .טפַאשדנַײרֿפ יא .ןעגנוא

 טימ ןעגנודניּבראפ ערעגנע 'א .עּפורג רעַײנ א

 ךאז יד גאמ איו, .לארׂשי-תנידמ ןיא ןדִיי יד

 ,387 ,ךוּביאבּב ,"ןּבאה טראייונ טלטשיג ןַײא

 ןיא ןריֿפנַײרַא .ןלעטשנַא .ןרישזַאגנַא .0
 ,ןטסיטַאטס יא .רָאכ ןראפ טנעגיריד א יא .טמַא

 "עג טלעטשעגנַײא זיא לַאנַאסרעּפ רעַײנ א,
 ;יד .ןוז ןוא ןַאמסָארג ,שַא ,"ןרָאװ

 -סיוא .םערָאֿפ ַא ,רדס א ןעמיטשאב .1
 יד 'א .ןטייקכעלגעמ לָאצ א ןשיװצ ןּבײללק

 רַאֿפ עקיטכיר סָאד יא .ּבװ ןרַאפ ןטפירש

 טול סעּפורג ןיא םידימלּת יד יא .שידלייללּכ

 א 'א .רודעצָארּפ א 'א .ןשינעטנעק ערעייז



 - ןלעטשנַײא

 .ןָאפָארקימ ןוֿפ טײקרַאטש יד 'א .רַאלומרָאפ

 לעטש, .ןריֿפַארגָאטַאֿפ םַײּב טכיל סָאד יא

 תלהק ,סמ ,"טכַא ףיוא ,ןּביז ףיוא קלח ַא ןַײא |

 יַארג יד יא םַײּב ןצנעדנעט ..., .2 ,אי ,ט"עקּת

 ,6 ---3 ,וצ ּפשוי ,מי ,ײסעירָאגעטַאק עשיטַאמ

 הנקּת ,ץעזעג ַא ןּבעגסױרַא ,ןריֿפנַײא ,2
 יד ,ץעזעג סָאד .הנקּת ַא ,ץעזעג ַא יא .עא

 -עּברַאדעװ רעד, ....ןַײא טלעטש הנקּת

 תונקּת ייר א טלעטשעגנַײא טָאה .-. . תוצרא

 יַאֹפ ןיא רדס לקיטש א ןעגנערּבוצנַײרַא רעדיוװ

 .ץוו דש ,זּביא מי ,"ןּבעל -הליהק ןוא -עילימ

 לָאצּפָא ןלַאמרָאנ א ןַײא ץעזעג רעד טלעטש;,

 רַאֿפ ךוּבטנַאה ,שיומש .א ,ײץַאזמואיָאטורּב ןופ

 .1925 ענליװ"עשרַאװ ,ןוװיטַארעּפָאָאק-טידערק

 טינ עניװָאנ ןייק זיא טײקלענָאיצידַארטמוא,

 ינַײא ןרעװ סע רעדייא . . . גיילסיוא םעד ןיא
 ,2 ,אוא ּפשוי ,ומ ,"סעמרָאנ טלעטשעג

 ַא יא .ןּבעל ןֿפֹוא ןַא ,גהנמ ַא ןריֿפנַײא ,2
 ןלָאז תוּכוס דעֹומהִיִלֹוח זַא 'א .םירוּפ ןלַאקָאל

 םוצ ןרָאֿפ וצ יא .הרֿבח רעד ןיא ןלַאװ יד ןַײז !
 -יג ןייא רע טָאה, .םיארֹונ-םימי יד ףיוא ןיּבר
 ינוא ןאור גָאטנוז ןלָאז םירצֹונ איד שד טלעטש

 .ב/חל ,ראש ,"(תּבש) ןא טינ -

 סָאד 'א .הנּכס ןיא ןלעטש .ןריקיזיר .4
 .דניק ַא ןעװעטַאר וצ ןּבעל סָאד יא .ןּבע לה

 ,"ןּבעל סָאד ןַײא ןעמ טלעטש טיורּב ןרַאפ,
 ןענעֿבנג וצ ןּבעל ןַײד יא טינ טסלָאז וד, .װש
 ,טכַאנרעדַײּב ןײלַא ןייג וצ רעדָא סכמ םעד
 סע ואװ טרָאד געװ ןיא ןיילַא ןייג וצ רעדָא
 ןתנ 'רּב השמ 'ר ,זּביא ,"םיחצור חיכש זיא
 עז !ע"שּבר, ,1833 ווָאקלדוס ,רסומ טבש ,עטנ

 תלֹוסּפ סָאד . . . ,ןדִיי עטסגרע ענַײד וליפַא ,רָאנ

 ןַײא טלעטש רע ןעװ --- לארׂשי קלָאּפ ןַײד ןוֿפ

 תושפנ ןייק טשינ טרָאֿפ רע טכוז . . . ןּבעל ןַײז

 ,גרעּבמעל ,ל"מר יחֿבש רֿפס ,"ןעגנערּבוצמוא

 רעטסנרע ןַא וצ סעּפע טמוק סע יװ, ?רָאי
 ,ןגעמרַאפ ןַײז דנַאטש ןיא דִיי רעד זיא ,ךַאז
 -ַאר וצ םענעי ןלעטשוצנַײא ןּבעל ןַײז ןליפַא

 סָאד 'א :ךיוא .5 תאי ,1866 ,מק ,"ןעוועט

 .ּפָאק םעד יא :ךיוא .ןָאק ןיא ןּבעל (ןַײז)
 -ייאע ,לּביטשרעּבײא עקידייל סָאד יא :קיסַאּפש

 םעד ליומ ןיא ןעמוקַאּב ןרעדניק יד) ייז רעד |

 ןּבעל ןַײז טלעטש עטַאט רעד . . . ןָאצ ןטשרע
 ,גרעּבמעל ,ןגנמה ,{רעזנוצ .א) ,"ןָאק ןיא ןַײא

 .רענייּב עטַאקרַאמס יד יא :שירעגנויּבָארג ?רָאי

 -רַאֿפ וצ עקיזיר רעד טימ ןרילוקעּפס ,
 'א .ןגעמרַאֿפ ַא יא .הנּכס ַא ףיוא ןייג .ןריל

 ןטרָאק ןיא, .ןעמָאנ ןטוג םעד 'א .ערעירַאק יד
 ןַײרַא ןוא יא* .װש ,ייא ןעמ זומ עּביל ןיא יו

 נָא = (דרע רעד ןיא ,המדַא רעד ןיא) חרֹוק יו
 ןסיורג ַא רעטָאפ ַא טָאה רענייא זַא; .ץלַא ןרעוו

 ,ןעלדנַאה וצ סיורג 'א ָאי געמ רעד רשוע
 סָאװ םעד רַאֿפ , .1874 ןילּבול ,ֿבקעי לוק ,זּביא
 עטוג ןעמענ שטָאכ -- ןרק ןַײמ ןַײא לעטש ךיא
 -ָארּפ עקיּפָאק יד, ,33 א ,1866 ,מק ,"םיחוור
 ּביִלוצ זַא ,קינטנעצָארּפ םעד ּביל ױזַא זיא טנעצ

 ,"ןײלַא ןרק םעד ןַײא לָאמַא רע טלעטש ריא

 ףעלטנגייא ָאד ךיא ּכָאה סָאװ, .ֿפשטניװ ,סוממ -

 ?רחסמ ןַײמ ,םָארק ןַײמ ?ןלעטשוצנַײא ארֹומ

 .וֿפד +- -- ךיז ןלעטשנַײא
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 רעשידיי ,פס ,"?ןרילרַאֿפ ָאד ךיא ןעק סַאװ
 .טסינַאלַאק

 םינמוזמ ןּבעגנַײרַא ,ןגיילנַײא .צעפפ .8
 -טרַאזַא ןימ רעדעי ַײּב ,ןטרָאק ןיא ליּפש ַא ַײּב

 ןַײא טינ טלעטש עמ זַא? .ןָאק ןיא יא .ליּפש

 ןּבָאה ּביל, .וש ,"(סױרַא) סיוא טינ ןעמ טמענ

 .לװֿפ ,"ןלעטשוצנַײא ןּבָאה ארֹומ ןוא ןליּפש וצ

 .לװֿפ ,ײטַאקוד ַא יא ןוא סנשָארג ףיוא ןלִיּפש,

 רדננַא טימ ןּבָאה םיקילא 'ר 'נוא ןבואר 'ר,

 טלעטשיג ןַײא םיקילא 'ר טָאה אד .טליּפשיג
 -ּבול ,יל"שרהמ ּת"ושי ,י. . . ֿבוהז ןייא רשֿפא |

 ךיא ...!לכיא הּכלמ ָא; .| שֹהָו 1599 ןיל
 ...ןָאק ןיא ּפָאק ןַײמ ריד ףיוא ןַײא לעטש |

 צג טָאש א ןָאק םעניא רעּבליז ןצנַאג ןַײמ

 .'לכייא הּכלמ יד' ,למ ,"ןָאט

 ןגעװַאּב ןזָאל טינ .ןטלַאהנַײא ,ןלעטשּפָא
 ליו ןרעג רעז טכעמ ךיא , .דרעפ יד 'א .ךיז

 -תעל =)} ע"על םעװ ןסייוו =} שװ רעװ ןּבַײרש
 ליװ םורד .ןמוק טנה יד ןיא 'יבתּכ יד ןהּתִע

 רדיו ראו ץטע זיּב ןילעטש ןַײא ע"על זכיא

 ,13 ,ּבגָארּפ ,"ןםשה הצרי םא =} ה"יא טּבַײרש

 ןלעטשוצנַײא ואוו טסואוועג רעּבָא ןּבָאה רימ,

 עשיטסירָאמוה ,זוגָא .ד .א ,"טייקסטוג רעזדנוא
 | .ןעגנולייצרעד

 ןיא םיא ןלעװ איז, .ןלעטשוצ .כרַא 8
 ריד טימ {םעד =} רעד ןלעטש ןַײא ראי םנייא |

 ןוֿפ עירָאגעלַא עשירָאטסיה' ,"ןאק ןטׂשנוק

 ווו שֿפ} 1694 אדרויֿפ ,יץיש ריאמ 'ר

 .קנַאדעג ַא טימ ןדניּברַאֿפ .ןשטַײטנַײא ,9
 םעד ןַײא םעד ףיוא טלעטש שודקה רהוז רעד;

 רדנסּכלא ברה ,י"םהינש ןיּב ונדוע רׂשבהי קוסּפ

 ,1887 ענליװ ,האווצ עגילייה יד ,זּביא דניקסוז

 ןזומ, .ןריטנעירָארעּביא .ןלעטשרעּביא .0
 םורַא . . . עטכישעג עּבלעז יד יא עכעלטלעװ יד
 "ודק ןוא גנוטסייל רעכעלשטנעמ ןופ סקַא םעד

 יו רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"הש

 ןצעמע ףיוא ןעױרטרַאֿפ ךיז .װטוא ,21
 ןעזרעּביא טּביײלגעג ךָאד ןעמ טָאה עּבָאּב ןַײד;
 / ףיא ףיוא ןעמ טלָאװ . . .שיײלֿפ רעּבָא ,טיורק

 ,ןיקסװָארטסָא) ש"מא ,ײטלעטשעגנַײא טינ ןיוש |
 ,1884 עשרַאװ ,לַאּב ןידַארעקסַאמ רעד

 ןלעטש .1
 (םעד) סָאד ,ןּבעל סָאד ךיז יא .הנּכס א ןיא ךיז

 ,שפנ-תריסמ ףיוא טיירג ןַײז ןוא יא ךיז .שֿפנ

 טגנערּב רע ןרעדןייא שפנ ןַײז יא ךיז זומ רעע

 יצי רַאֿפ, .א/בל ,הרלמ ,"הסנרּפ ןַײז ןַײא ךיז |

 ַא ןעמוק ןופרעד לָאז סע ....סָאװ ךַאז רעד |

 זיא סע ןוא ,ןטיה קרַאטש ךיז ןעמ זומ הנּכס

 םעד ןַײא ךיז טלעטש עמ ,הריֿבע עטסערג יד

 -עגסױרַא טינ זיא'ס רעװ, .א/דל ,אח ,ײןּבעל

 'א ךיז טגעלפ איסהרפּב הער תוּברתל ןעגנַאג

 ,רעלעק ןיא הֿבינגּב ןענרעל ןוא ןּבעל סָאד

 'הטמ לש הֿבישיּבפ ,סוממ ,*. .. םעדיוּב ןֿפיוא -

 -רָאטשעג ריא ןענעז ןענַאמ ייווצ סָאװ השָא ןַא;

 יז סָאװ רעד ןוא ,ןעמענ טינ יז ןעמ לָאז ,ןּב -
 ךיז טָאה רע לַײװ ,שנֹוע ןַא ןדַײל טעװ טמענ
 ?טרָא ,םידיסח רֿפס ,ײטלעטשעגנללא הנּכס ַא ןיא
 ּבילוצ טָאה דניק שידִיוי א; .הנק ןמיס ,?ז"קּת

 סָאד ןייגוצרעּבירַא טָאהעג ,ארֹומ . . . ,אגח רעד

| 

| 

 ךיז ןלעטשנַײא

 יםיַליהּת ,שַא ,"ןּבעל סָאד ךיז יא טשינ ,לסעג
 .ךוי :

 'א .טייקיטומ ,טײקטצרַאהַאּב ןזַײװסױרַא .2

 רעשרעה םעד ,ריֿבג םעד ןרעפטנעּפָא ןוא ךיז

 ,סמ ,"ןַײא גנידלַא ךיז טלעטש רַאנ ַא; .עא

 ,ןיליסּכ אוה וּבלּב חטֹוּביו 26 ,חכ ,ד"עקּת ילשמ |

 םעד רעשימייה ַא יװ ןַײא ךימ לעטש ךיא,

 יַאילק ,סוממ ,"ןָאט וצ גערֿפ ַא . . . יַאדמשַא

 טלעטשעגנַײא ךיז םידימלּת יד ןּבָאה; .עשט

 ,"ןַײז םעֹוט סָאװטע לָאז רע ,ןיּבר םעד ןטעּב
 י .העק ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל

 רַאֿפ רעדָא ןצעמע רַאֿפ ךיז ןעמעננָא .9
 יעגייא ןַא ר ַא פ ךיז 'א .ןקידיײטרַאֿפ .סעּפע
 סנצעמע רַאפ 'א ךיז .ןיּבר ןרַאֿפ ךיז יא .םענ

 ךיז .דצ ןייא רַאֿפ ךיז יא .(ןעמָאנ ןטוג) ד ו 3 ּכ

 ךיז יא .עטעדווירקעג ןוא עטלװעַאּב יד רַאֿפ יא

 -  צעניידיא ןַא רַאפ ,ּפיצנירּפ ַא רַאֿפ
 ַא ףיוא ןּבַײלּברַאֿפ ;טסַאג וצ ןּבַײלּב .4

 . .. ןילעטש ןַײא ןניא אַײּב ךיז ליװ רע, ,טַײצ
 רוטּפ זיא טכנ רעד אַײּב איז ןוֿפ רע זד טראיינ
 .שינרעגעלַאּב ,"ןמוק םײהַא רדיוו 'נוא ןיראווג

 ןליּבַאטס ַא וצ ןעמוק ,ךיז ןקיאורנַײא .9
 "רעד ןוא ןעַײמש ,ןֿפױלמורַא .ֿבצמ ןקיטסַײג

 ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןֿפרַאװ ךיז .ךיז יא ךָאנ
 .'א ךיז ףוסל ןוא סקניל

 יס ,ֿבצמ ַא וצ ןעמוק .קינָאזרעּפטירד ,0 ||

 (ערעגנעל) עסיוװעג ַא ױזַא ןּבַײלּב ןוא ,עיצַאוט |

 טלעטש חסונ ַא ,ןַײא ךיז טלעטש םולש ַא .טַײצ
 יטיינ ַא טלעטשעגנַײא ךיז טָאה סע .ןַײא ךיז

 -טילש ַא טלעטשעגנַײא ךיז טָאה סע .טעטילַאר

 -עגנַײא ךיז טָאה ןעַײרעגירק יד ךָאנ; .געוו

 ."בלװ ןוא ןַאמ ןשיװצ עילידיא ןַא טלעטש

 ןמז ןייא וז הנשּב ךיז איד ףרוחהו רוקה לע,

 ;לוּב ןמלז המלש ,"טלעטשיג ןַײא טאה ךורָא

 1784 ,'רעטניװ ןטלַאק ןפיוא דיליגָאלק ַא

 ַא טלעטשעגנַײא ןכיגניא ךיז טָאה, .ז פמאָו

 יעינד םַײּב ,גרעּב ,י"תיּב םולש רעקידהשקשינ

 | | .| רעפ

 ןֿפַאש .ךיז ןריזינַאגרָא .קינָאזרעּפטירד
 טעּברַא יד .ןַײא ךיז טלעטש טּפַאשדנוק יד .ךיז

 .טלעטשעגנַײא ןיוש ךיז טָאה טלַאטשנַא ןיא

 ןףצעמע ַײּב ךיז יא .ךיז ןענעדרָאנַײא ,8
 .טלעטשעגנַײא טוג ץלַא ךיז טָאה רעמיצ ןיא

 -רעּביא טינ ןעמ ףרַאד, .ןרעװ ןעמונעגנָא .9
 ,מי ,"טלעטשעגנַײא ךיז ןּבָאה סָאװ ןכַאז ןטַײּב
 -גיילסיוא טלעטשעגנַײא ךיז ןּבָאה, .5 ,ןפשוי
 ,העד רעד ןוֿפ חֹוּכ ןטימ רקיערעד תוָאחסונ
 יא פשִיי ,רעגניניג .ח "רעשיכולמ ֿבֹור'ס

 יא .ךיז ןקיטנורגנַײא .ךיז ןעװעדנוֿפנַײא .0
 -סוי א יװ ךיז יא .םָארק רעסיורג ַא טימ ךיז
 י"חרומ רעד ַײּב טָאטש ַא טימ תיּבה:לעּב רעט

 א טימ 'א טשינ ךיז טצװ עמ זיּב ,, .טנַאװ

 ,ןַאּבזיא .ש ,"ןרעלק וצ סָאװ ָאטינ זיא טֿפעשעג

 .11 א 1967 ,זמט ר

 ,הטלחה א וצ ןעמוק ,ךיז ַײּב ןכַאמּפָא ,1
 .סעּפע ףיו א ךיז 'א .גנולעטש א ןעמעננָא

 יז; .ןעַײרעלדיז ףיוא ןרעֿפטנע וצ טינ ךיז יא

 ילַא יז זד טלעטשג ןַײא ךיז ןּבָאה ןםירחוס ידו !

 ינראפ רע יטלַא איו ןּבה ןזומ רהע !נוא םור



 .ץכעלעטשנַײא

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י ,"ןריטירעמ םירחוס

 ךיז תוקפס עכלעז ןיא טציא, ,1774 אדרויפ

 ,טע ,"טשינ המשנ ןַײמ טסייוו ןלעטשוצנַײא

 ,רעדיל

 םוצ ןעמוק (43 ּבֹּב) ןלעטשנַײא ןכָאנ ,2
 עגנַײא ךיז טָאה ךלימ יד, .ֿבצמ .ןטרינַאלּפעג

 טנַאמש ןעמענּפָארַא טציא ןעק עמ ןוא טלעטש

 יא ךיז טעװ רעסַאװ סָאד, ."רעטוּפ ןגָאלש וצ

 | ."ץנטומ ןַײז טינ טעװ ןוא

 .ןקריװ .ןָאט ןרעהֿפױא .ךיז ןלעטשּפָא ,13
 עליפ ךָאנ ךרודע .רעטַײװ ןייג טינ ןוא ךיז יא

 עלַא ןיוש ךיז ןּבָאה סָאװ ןכַאורוא ערעדנא

 .דמא ,ײ"(טרעהעגֿפױא) טלעטשעגנַײא

 'א ךיז .ייר א ןיא ןלעטש ךיז .מטפ 4
 | .ןעניגַאּב עמַאס ןוֿפ -

 -ער .(רעד) ן- (יד) סָאד -- ץכעלעטשנייא
 ריא טימ .ךיוא ,(ךיז) ןלעטשנַײא ןופ טָאטלוז

 ,'א דליוו א .םעטַײּב

 סעצָארּפ .ן" ,(יד) סָאד -- שינעלעטשנַײא
 ,טײקטצרַאהַאּב :רקיערעד .(ךיז) ןלעטשנַײא ןוֿפ

 א ףיוא ןייג וצ טייקטיירג .טייקטסיירד ,טומ

 ,ן'א ןוא ןשינעכוז .טײקטנכערַאּבמוא .הנּכס |

 "א טימ ,הּפצוח טימ ןליּפש .יא טימ ןדער
 אזא ןיא, .ןּבעל ןוֿפ יא ןטימ טיורּב ןעניוועג

 ,"סקא ןטימ ןרַאֿפ וצ 'א ןַא זיא עדָאגַאּפ

 -עג ,ץרּפ ,ייא ןַא זיא לקיטרַא םעַײנ א ןכוז,

 ךיז טָאה 'א סיורג טימ, .עיידיא ןוא ןעקנַאד

 ןוא טֿפױקעג אּבה-םלוע ענעדִיי עמורֿפ א ךעּבענ

 סעּבָאסָאּפסס ערעדנא טימ לָאמעלַא םיא טָאה |

 יףלָאװ 'ר תלודג' ,ןַאגַאלַאמ םייח| ,ײןטלַאהַאּב

 ןיא סע ,ןעװעג טשינ ןענעז םילהֹומ ןייק, .ןפיו .

 -עטלַאהַאּב תירּב א ןכַאמ וצ יא ןַא ןעוועג ךיוא

 | ,11 א 1964 ,זמט ,אֿפא ,"טייהרענ

 ,ס- ,עק- ,ןי- נװ ,ס" ,רעד -- רע|לעטשנַײא
 -רָאֿפ עַײנ ןוֿפ יא ןַא .ןַײא טלעטש סע רעװ ,1
 -חסּפ יד רַאֿפ לַאוטיר םעד ןוֿפ סיא יד, .ןעמ
 1962 ,זמט ,סקיזַײא .ט ברה ,"טכענירדס עקיד

 ןַא .רעדנירג(טימ) ,רָאטַאזינַאגרָא ,2 136
 -עּפס .טנַאקיזיר .8  ,עמריֿפ רעסיורג א ןוֿפ יא
 ןַא .ליּפש-טראזא ןַא טליּפש סע רעװ .טנַאלוק

 ייזיר ַא ...'א ןַא זיא רעק .ךעלדרעֿפ ףיוא יא

 ןופ ערעטלע ליפ ףיוא ךיז טפרַאװ סָאװ טנַאק

 -ׂשי, .רקֿפומ .4  .יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ךיז
 טדער רע ,םינּפ-תוזע ןַא ,יא ןַא טרעו לקילאר

 יַארגָאיּב א ,יקסנימַאק .ט ,"ןגעקטנַא ןיּבר םעד
 .יירע- 1913 וועלק ,ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפ

 רעד ןיא זיא סָאװ .ידַא -- שירעלעטשנַײא
 .רעלעטשנַײא ןַא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןיא ,רוטַאנ

 -טנא ךיז וליֿפַא טלָאז ריא ןעוו, .יא ןוא װַארּב

 ,רענפעש .ּב ,*.,.טירש ןיא אזא ףיוא ןסילש

 לטעטש ץנַאג, -- טייק- 30 וא 1967 ,רָאֿפ

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"יא סחמצ ןגעװ טדערעג טָאה

 -עגי- ,ןַײא עוועמ- .וורט -- ןעוועמעטשנַײא
 יַאה ןסיורג א טימ ןּפַאלקנַײרַא .טעװעמעטש

 .ךעלּב ַא יא .ךעלּב ןיא ךָאל א יא .רעמ

 -עג'+ ,ןַײא לפ- .ורט -- ןעלפמעטשנַײא

 ַא ןסערּפנַײא ,ןקירדנַײא .1 .טלּפמעטש
 רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד לקניװ ַא ןיא יא .לפמעטש

 ,(יאנגל ךעלנייוועג) ןענעכייצנַײא .2 .עמריֿפ
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 "דנַאש ןטימ ,ןטיזַארַאּפ יד ,סרעייגקידייל יד יא

 ,21/ ןכייצ

 ןַײא עװעפ .װרט -- ןעוועפמעטשנַײא
 טימ ןּפַאלקנַײא ,ןקירדנַײא ,טעװעּפמעטשעגיי

 7 ,ןכייצ ַא ,ןמיס ַא יא .ּפמַאטש א

 -נָא טָאטשנַא מט5 .ידַא -- קידנעטשנַײא
 ליפ ןייא ..., ;"ןרילאוַאק ע'א  .קידנעטש

 תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"רימ ןוֿפ ןרעיא
 .טייקי- 1893 סָאי ,לארׂשי

 ,טּפעטשעג = ,ןַײא ּפעטש .וורט -- ןּפעטשנײא

 ךעלדנעּב 'א .ןישַאמּפעטש ַא טימ ןעייננַײא ,1
 ךיא ןיא טָאה רעוא .לטיהרעיוא ןלעפ א ןיא

 למיה םעד ,טּבעװעג טייקיולּב יד {ןַאֿפ ידי רעדו

 ,יל הּכלמ ,"?טּפעטשעגנַײא ריא ןיא יינש ןוא

 א טימ ןכעטשנַײא ,2 .ט"ישּת רייא ,שימייה
 -צנעֿפ ןכרוד טקוקעגסױרַא טָאה, .לדָאנּפעטש

 ענַײז ןיא טּפעטשעגנַײא טָאה רע ויּב רעט

 ,ב"כשּת ה"ר קיא ,גרעּבלע .י ,ײרעגניֿפ ענעגייא -

 | ,שינעד

 -לוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- קעטשנַײא
 ט לע ג"א .רַאּבַאכ .דחֹוש .ןקעטשנַײא ןוֿפ טַאט !

 רעייז םיא טצייר טַײז רעטייװצ רעד ןופ, -- |

 קסע םעד ַײּב ָאד ןָאק רע סָאװ טלעג-יא סָאד

 | ,23// .דוייםיליהּת ,שֵא ,"ןּפַאכ

 סָאװ .קיקָאטשנײא +- .ידַא -- קיקעטשנייא
 עיא ייר עצנַאג ַא, .קָאטש ןייא (טָאה) ןופ זיא

 סָאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא י ,"רעזַײה

3, | 

 ,טקעטשעג -- ,ןַײא קעטש .ורט -- ןקעטשנײא
 ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד יא .ןקעטשנַײרַא 1
 ןיא רעסעמ א 'א .לטרַאג ןרעטניה קַאה ַא יא
 ןגרַאּב ןרערעװש םעד| םיא רע טאה;ג .דרֶע רעד

 ,מהס ,"טקעטשיג ןַײא דרע יטרה ןייא ןיא

 טגאזג וצ רטאו םנַײז רע .12 ,מ ,היעשי
 טרעווש ןַײז טוה 'נוא ןנרצ ליװ טינ רֶע זד טוה

 -ראפ שמ .גמ ,טנַארּב ,"טקעטשיג ןַײא רדיוו

 ;(38 ,ל ,תישארּב) יתולקמה תא גציוי טשטַײט

 ,ןײטלעטשעגנַײרַא, :יּת} "טקעטש ןיא רע 'נוא;

 י"ףיקעטש ןיא, -- 'עקת' טשטַײטרַאֿפ ּבװש

 ןיא השִא ןַא ןופ (רוהרה) א טמוק םיא ןעווע -

 -ןיפ עּבַארג ייווצ ענַײז 'א רע לָאז ,הליפּת ןַײז

 ןזיא ךַאז 'ד .דרע רעד ןיא סיפ יד ןופ רעג -

 ?ז"קּת ,םידיסח רֿפס ,"(םירוהרה) עלַא לטֿבמ
 הכרּב א ריא ףיוא טכַאמ רע סָאװ ךַאז יד, ?טרָא

 טנַאה רעטכער רעד ןיא ןטלַאה וצ רֶע ףרַאד

 ןדַלנש טינ ןוא רעסעמ םעד טימ יא טינ לָאז ןוא

 שטַאקנומ ,! הכרּבה רוקמ רֿפס ,"הכרּב תעשּב
 .ה"נרּת

 (לטרַאג) לּברֲַא ןיא ןַײא םענעי טקעטש רע*

 -יטשינ ַא ,טשינרָאג א םיא ןגעק זיא רענעי =

 רעַײט-ףיט םיא ּבָאה'כ" .גנילכַאװש א ,טייק

 יד 'א* .דרערד ןיא םיא ּבָאה'כ = טקעטשעגנַײא

 ןקערטשסיוא ,טנַאה יד ןּבעג = כרַא ,טנַאה
 ...טשיּב אוד ןעװא .ןַײז ֿברֶע .טנַאה יד

 וד ,... ןלעזיג םונַײד רפ ןראוויג ֿבורע ןייא

 טנה ןַײד ןדמערפ םוצ טקעטשיג ןַײא טׂשאה

 ,1 ,) ,ילשמ ,מהס ,ײרֿבח םונַײד רפ ןלאצ וצ

 ,ןצעמע ןיא (סרעקוק יד) ןגיוא יד יא*

 ןלעיצעפס א טימ ,הקיּתשּב ןּבעגנַײא .2

 ןעמַארטשנַײא

 ןיא ןוא; .ןַײרַא די ןיא לּפענק םעד יא .קעוװצ|

 -ןילא םיא ךיא ּבָאה ןַײרַא ןטנַאה) רעקניל רעד

 ,"ןעלרעַײלּב יד טימ קישטנַאק םעד טקעטשעג
 ריא טָאה ןַאמרעגנוי רעד ,, ..םולח רעד' ,ץרפ

 יד םורַא ,ַאּפָא ,"קרַאמ רָאּפ ַא טקעטשעגנַײא
 .תוֿברוח

 ךעלעקליּפש יא .ןכעטשנַײרַא .ןכעטשנַײא .2
 ןוא לידאנ ןייא . ..םינא .דיילק ןופ םיוז ןיא

 רֿפסי י"ּכ ,"םייּב ןוֿפ טימ ןיא ןַײא ׂשע קיטש

 ןַײא איז ינוא, ,ן17 אפ ,אקווד} 1474 ,'תואוֿפרה
 ,מהס ,"ףעלש ןַײז ןיא ליגאנ ןעד טיקעטש

 ,טעּברַאעג טָאה רע תעשב רָאנ, ,21 ,ד ,םיטפוש |

 טָאה ןוא לָאנ יד טקעטשעגנַײא טָאה רע זַא

 הׂשעמ ,ּבחנ ,"...עװטַארד יד ןעמונעגכרוד

 | ,'םֹּתו םכחּב

 ןיא ,לקניװ ַא { ןיא ןצעזנַײא .ןרַאּפשנַײא ,4

 יא .לקניוו ןרעטצניפ ַא ןיא ןצעמע 'א .הסיפּת

 .הסיֿפּת ןיא ֿבנג םעד

 'א .ןקעטשרַאֿפ .ןגײלקעװַא ,ןטלַאהַאּב .90

 וחרּכ לעב, ,ןייטש ַא רעטנוא ץעגרע רצֹוא םעד

 .זנּכשַא ,"ןקעטש ןייא רעוויג ןַײז קלָאּפ רד זֹומ

 'נוא טקַאהג ּבא ףּפָאק ןַײז םיא איז ןּבאה אד;

 ,ראש ,"ךַאד ןייא ףיוא טקעטשנ ןַײא איז ןּבאה

 ,ב/זס

 ,עיצַאלוקעּפס ַא

 ןיא רעטרעדנוה רָאּפ ענייש א יא .(ליּפש-טראזַא

 .ןדנ ןצנַאג םעד ןטרָאק ןיא !א .סעיצקַא

 א ַײּב) ןרעװנָא ,ןרילרַאֿפ 6

 ןעלזָאמ טימ יא .ןקעטשנָא טָאטשנַא מטֿפ .

 עיא ןַא -- קיד'א :ךיױא .ךעלרעדירּב יד

 + ,קנערק

 'נוא; .ךיז ןקעטשנײרַא 1 -- ךיז טימ
 יג ןַײא ךיז ןּבאה איד רנרעה יקרַאטש - ינַײז

 ינוא ןראיומ איד ןיא טקנעזיג ןיא !נוא טקעטש -|

 .ב/הלר ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןייטש יד ןשיװצ

 ַא ןּבעג השא ןַא לָאז :ךרדה-תנּכס רַאפ הלוגס,

 טָאה עמ סָאװ םעדָאֿפ ןסַײװ א טימ לדָאנ א ןַאמ

 ןַײז ןיא יא ךיז רע לָאז ןוא ...םיכירכּת טיינעג

 רעד, ?רָאי ,ןגרעּבמעל| ,םימכח ירֿבד ,"דיילק |

 .טיור רעד ןיא ... . ךיז טָאה . .. ןעמיוקדןזיר

 ףעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,"טקעטשעגנַײא טייק

 ךיז רעװ, .ןַײז קסֹוע ךיז ,ךיז ןשימנַײרַא .2

 רֿפ ןיא טמוק טקעטש ןַײא ןיכַאז יזיּב ןיא |

 ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רפס ,ײטכַאד

 .טלעג 'א ךיז .ךיז רַאֿפ ןעמענוצ .0 .ב/דכי
 | ,סדמערפ יא ךיז

 .שינע- .ץנכע

 ,סי ,עק- ,ןיי נװ .סי ,רעד -- רעקעטשנַײא
 ,ךושקעטש .2 ןַײא טקעטש סע רעװ 1
 .שטַאל

 -עג-- ,ןַײא לַארטש .װרט -- ןלַארטשנַײא

 -גירדנַײרַא ןלָאז ןלַארטש זַא ןכַאמ .טלַארטש

 -- בני .ןלַארטש עטעלָאיװיַארטלוא יא .ןעג

 | .ןע'א טימ רעסנַאק ןלייה

 -עג'-+ ,ןַיײא םָארטש .ווטוא -- ןעמַארטשנַײא
 ךעלעקשטיר .ןעמָארטשנַײרַא חזז .טמַָארטש

 ןטנַארגימיא .גיֿפ ,ךַײט ןיא ןַײא ןעמַארטש

 .בנז .טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןַײא ןעמָארטש



 - ןֿפָארטשנַײא

 -עג'+ ,ןַײא ףָארטש .ורט -- ןֿפָארטשנַײא
 'א .ןֿפַארטש קרַאטש ,לָאמ ךס א  טֿפָארטש

 ץסואימ ןוֿפ .ךענרעלפָא ךיז לָאז סע דניק ַא|

 | ,קיטש -

 -עגי- ;ןַײא ךַײרטש .ורט -- ןפיירטשנַײא
 יירטש לָאצ ַא ןכַאמ .טכַײרטשעג-- ,ןכָארטש

 יכירטשי= ? !ךיוא ,םַארגַא;ד ןופ לייט ַא יא .ןכ

 | .ןעל
 זעגיד ,ןײא יירטש .װרט -- ןעיירטשנַײא

 'א ,ןטישַאּב ,ןּביױטשנַײא ,ןטישנַײא .טיירטש
 .דמַאז טימ עגָאלדָאּפ יד יא .רעקוצ טימ סקעּבעג
 יזיּב איד ךיז, .עקשזעטס ַא ףיוא דמַאז יא
 ײג ןַײא ריװלוּפ ןייק זיא ׂשֹע ,טײהקנַארק |

 | .ב/ו ,עּב ,"ןדראוו טיירטש

 (טײטשַאּב) טָאה סָאװ  .ידַא -- קיכירטשנייא
 | ,ןמיס רעיא .ךירטש ןייא (ןוֿפ) .רָאנ

 -עגי- ,ןַײא קירטש .ורט -- ןקירטשנַײא
 עטיור יא .ןקירטשרַאֿפ .ןקירטשנַײרַא .טקירטש
 -סיוא יד יא .רעדעווס ןעָארג ןיא םעדעפ ענעלָאװ
 .ץכע- .גנו- ..סנגיוּבנלע ענעּבירעג

 ךיז גנערטש .װטוא -- ךיז ןעננערטשנַײא
 ןעגנערטשנָא .מט9 ,1 .טגנערטשעג *- ךיז ,ןַײא
 .סָאמ רעדעי רעּביא ןעגנערטשנָא ךיז ,2 .ךיז
 ./ - .,גנו-  .סיפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ ןוא ךיז יא

 -עג-- ,ןַײא עּב .װורט -- ןעּבָאשטשנַײא

 (ענעטָאְרעג-טינ ךיוא) עֶכיִג טימ .טעּבָאשטש
 רעכעל יִד יא .סעטַאיּפ יד יא ,ןטכירראפ טענ }

 .סעטַאיּפ יד ןיא

 עמ .ורט --ןעמעשטש -  ,ןעמישטשנַײא
 "נילא - .טעמעשטשעגי- ,טעמישטשעג-- ,ןַײא

 .ןקירדפיונוצ ,ןקירדנַײא ,ןעמעלקנַײא .ןשטעװק

 -נַײא ּבָאה ךיא, .ריט ןיא רעגניֿפ םעד יא -

 ןוא ןפיל יד ןוא ךעלדנייצ .יד טעמעשטשעג

 .א ,"קערש ןשרעדניק םעד ךיז ןיא ןסיּברַאֿפ

 . .ןעגנולייצרעד ענעּבילקעג ,לזַײמ
 יד טימ ןצעמע ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 טעמישטש .סרערעמַאלקנַײא ענַײז טימ, ,ןגיוא

 ,ןגָאמ ןוֿפ לטנעװ ןיא ןַײא ךיז ןץַײג רעדו רע

 ייזע 1 יינ ,ןּבעל ןופ םיוּב רעד ,םולּב .ש

 "נַא רעד ןיא ענייא טעמעשטשעגנַײא ךיז ןּבָאה

 "העצרע יּבילקעג ,קיניװטָאּב .ּב ,"רָאה סרערעד

 םיא ןיא ךיז .טָאה . . .עלעּבַײװ ןַײז, וו ןעגנול

 ןּבעל טינ ןָאק יז ךיוא לַײװ ,טעמעשטשעגנַײא |
 .,14 ןוו 9 ,זמט ,גח ,"תורצ ןָא

 -ישטשעג- ,ןַײא עּפ- .וורט --- - ןעפישטשנַײא
 'א .טיורּב קיטש ַא יא ,ןּפַײנקנַײא .1 .טעּפ
 טימ ,ןעמישטשנַײא װזד .2 .ךעלעקעּב יד
 ,דָאר א ןיא ךיז יא .ןקַאּב יד ךיז יא -- ךיז
 | ,סעקילַאװ ןשיװצ

 -עגי- ,ןַײא עיפ- .ורט -- ןעיּפעשטשנַײא
 -עּב ַא ןוֿפ לגַײװצ ַא ןצעזנַײרַא - .טעיּפעשטש

 ַא ןריפכרוד .םױּבטכורֿפ א ןיא ןימ ןרעס

 םעד יא .םױּבנשרַאק ןיא לגַײװצ ַא יא .הֿבּכרה

 ,םיוּבנשרַאק .-

 - "צג-- ,ןַײא עּב- .װרט -- ןעּכפרעשטשנַײא
 .ןּברַאקנַײא .ןעּברעשט:- :99פ .טעּברעשטש
 -עמייל םעד 'א .ילּכ א ןוֿפ לקיטש ַא ןכערּבּפָא !

 ,ּפָאט םענ
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 שוּביש .ורט ןןשעּביש .. .} -- ןשוּבישניײא

 א ןענידרַאפ ,ןגירקנַײרַא ..טשוּבישעג'- ,ןַײא

 סעֶטָאלז עכעלטע למערק ןוֿפ 'א .טייקיניילק

 .ךָאװ ַא |

 ,טּבישעג * ,ןײא ּביש .ורט -- ןּבישנַײא
 ,ןקורנַײא  .עיצילַאג ,רפ ,כרַא .ןּבָאשעגי= -

 ןעד ןא ןונ רע איו, .ןרַאּפשנַײא ,ןּפוטשנַײא

 'ינא רע טפיוו 'נוא טסערֿפ אד ,םאק שיט

 .חר הׂשעמ ,ּבמ ,"אוק ןייא יװ זלַא ןַײא טּביש

 ךַא ,ןּביש ןַײא ןסיּב יׂשורג טינ רע לָאז ךַאא !

 .ב/טמ ,וטל ,"ןקנירט קנורט יׂשורג טינ רע לָאז !

 ןרעדייא ,ייא =} יא תוצמ ליפ ןכַאמ לייט ַא, +

 ךרד ,שפע ,"ןןוװיוא ןיא} ןּביש וצ ןַײא טּביה ןמ !

 .אכ קרּפ ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה

 ,זמט ,רעקנילפ .ד ,"עמרוט ןיא טּבישעגנַײא,

 ןיא ךיז 'א ליטש -- ךיז טימ .4ו0 0

 ןּבשנַײא :לגרֿפ .2נ// .ּבוטש

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן  ,רעד -- טישנַײא
 ןשימֿפיונוצ ךיז ןָאק . . ., .ןטישנַײא ןוֿפ טַאט
 םענוֿפ עשָאלַאק רעד ןוֿפ ןוהושט רעקיסילֿפ רעד
 .ל ,זּביא ינרַאכַאס .נ ,"'א ןטרַאה ןוא ןכייוו
 -גַאװ ַא ןגעװ . ..ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןימורפ
 ,רפ) יד ךיא .2 ,1932 וװָאקרַאכ ,עקנַאר
 ןוֿפ (ךיצ עטשרעטנוא) לקעז ,קַאז (עיצילַאג |

 ןרעדעֿפ ןטישוצנַײרַא ףיוא טנװַײל ןקרַאטש
 .סַײװ א ןע;צֿפױרַא .עא ענערעּפ ַא ,ןשיק ַא רַאפ

 טַײז ענעֿפַא יד ןעיינוצ .'א ןטיור ןפיוא לכיצ

 צג עסַײװ טימ ןיא ענעדַײז עטיור, .יא .ןופ -

 -ניז איד עלחר ,"ןגיוצעגרעּביא ןכיצ עטקיטש
 ךוּפ ןטָאשעגרעּביא, ,1868 רימָאטישז ןירעג
 "-עװ רעד ,ןי קביר .מ ,"ןטייווצ ןיא 'א ןייא ןוֿפ

 ענעדִיי ַא,/ ,4 ענליוו ,לוּבליּב טולּב רעשזיל

 -- ערעדנַא ןַא ,ןרעדעֿפ לסיּב ַא ןּבעגעג טָאה |
 ,"יא ןַא --- עטירד ַא ןוא ךיצ עטיור עטלַא ןַא

 "א .טנַאווע ג"א .2181960 גָאט ,טיי
 .ךיוּב רעּבָארג (ךעלּבָארג) .0 .טנווַײל
 זיּב 'א ןַא טָאה רע ,ןקורנַײרַא ןעק רע .ןגָאמ
 ַארַאס עז ,ןסענַײרַא ןעק רע, .ינק יד רעּביא/

 ;"א רעד טסקַאװ טלעג ןטימ , ,"טָאה רע יא
 ןייק טרעװ טינ זיא 'א ןיא טָאה עמ סָאװ;
 .וש ,"טלעג

 ,ןטָאשעג-- ,ןַײא טיש .װחרט -- ןטישניײא

 ןרעדעֿפ 'א .ןטישנַײרַא .1 .(רפ) טישעגי-
 םַײּב) טיש ןַײא לעמ ןמ ןעװ, .טישנַײא ןיא

 ,"ןצריש ףיוא לואוו ךיז ןמ לָאז ,ןתוצמ ןקַאּב |

 ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 ,קנורט א ןּבעגעג ייז ,דרעפ יד טנַאּפשעגסױא,|

 עשיליוּפ יד ןיא ,ַאּפָא ,"רעּבָאה טישעגנַײא

 "ירפ ןדעי ריא זומ תיּבה:לעּב רעד, .רעדלעװ

 ,""א קערּבָא ןשירֿפ עטערָאק רעד ןיא ןגרָאמ -

 ליומ ןיא ןעמענ (ךעלּבַארג) .2 .דוייםיליהּת ,שַא
 טגאז אד; .זַײר רעלעט ַא יא .,ןסענַײרַא .ןַײרַא

 יטור יד ךימ ןטיש ןַײא ךַאמ :ֿבקעי וצ וׂשע

 ,תודלוּת ,הניאצ ,"דימ רעז ןיּב ךיא ןעד ,ןזניל

 עגָאלדַאּפ יד יא .ןטישַאּב קילעֿפוצ .9 ,ד/וכ |
 ןוא ןקעדרַאֿפ .ןטישרַאֿפ .4 .ךעלקערּב טימ
 װזד .0 .דמַאז טימ ּבורג ַא יא .ןכַײלגסיױא
 -- ןיז טימ .עטַאלּב יד יא .ןרסמ :ןטישרַאֿפ

 .שינע- .ץכע  .ךיז רַאּפ ,ךיז ןופ

 ןסישנַײא

 .טרעטישעג י- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעטישנייא
 טימ סטכעקעג א 'א .רערעטיש לסיּב ַא ןכַאמ
 ,רעסאוו זָאלג ּבלאה א

 .טלדיישעג = ,ןנא לד- .ורט -- ןעלדײשנַײא
 ,הליגמ יד 'א .לדייש ַא ןיא ןעמעננַײרַא

 ,טדיישעג-- ,ןַײא דייש .ורט -- ןדיײשנַײא
 ,רעּפרעק ןוֿפ ןַאגרָא ןַא ןיא סעּפע ןּבעגנַײרַא ,1-

 ,ןגָאמ םעד ןכוזרעטנוא םִַײּב טַארַאּפערּפ ַא 'א
 -נואװ זאדא -- ךיז טימ .,ןדײשּפָא .כרַא .2

 ןדיש וזַא ,ןנַאמ 'נוא ןאיורפ ןהעזיג ןטאה רד.

 ,םילשמ רֿפס ,ײןנַאד ןוֿפ רכילטיא ןייא ךיז איז !
 - | .א/י ,ז"מּת מד8
 ןסישעג-- ,ןַײא סַײש .ורט -- ןֿפַײשנַײא

 ןסַײש ךרוד ןקידורּבנַײא = .(טסײשעגי- :ךיוא)
 .ךעלַײל םעד 'א .(ּבָארג)

 ,טרעַלשעגי-- ,ןַײא רעד .וורט --1 ןרעַײשנַײא
 -ךָאּפ יד יא .ןקינײרנַײא ,ןצוּפנַײא .ןּבַײרנַײא
 -בַײל ענעשעמ יד יא .עשזײדקַאּב יד 'א .עגָאל
 -עגנויליואוו ,ֿבוט-םוי ףיוא רַאװָאמַאס םעד ,רעט
 יד רעּביא ּפעלק ןּבעג = סעציײלּפ יד יא .שיר
 .שינ .גנוי - .סעצײלּפ

 זעג יי ,ןנא רעד .ורט -- 1 ןרעַײשנַײא
 יד 'א .רעַײש ןיא ןעמעגנַײרַא ,1 .טרעַײש

 דלעֿפ ןוֿפ ּבָאג ןוא ּבָאה'ס, .דלעֿפ ןוֿפ האוֿבּת

 ,'דיל:טסּברַאה' ,קינַאמ .י ,"טרעַײשעגנַײא ןיוש |
 -ַארגָאילּביּב יא, .ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןעלמַאזנַײא .2
 -ַארעטיל .עשידני עזָאלמיײה טעמּכ רעזדנוא שיפ

 .בנ/ .שטיװַאר .מ ,"רוט |

 -ישעג'-- ,ןַײא רוּכיש .ורט -- ןרוּפישנַײא
 ַא רַאֿפ ןצעמע ןכַאמ .רוּכיש ןכַאמ .1 .טרוּכ
 ,סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ לָאז רע זַא ןצעמע יא .רוּכיש
 וצ ןריֿפרעד .2 .יוג םעד 'א .רמֹוש םעד יא
 .רוּכיש ןַײז ףיוא ךעלנע זיא סָאװ דנַאטשוצ ַא
 ייש דלַאװ ןיא תוחיר יד .רעדיל ענייש טימ יא
 ךימ רעטרעװ ענַײד ןּבָאה; .ןַײװ יװ ןַײא ןרוּכ
 סָאד  ןרָאװעג ּביל זיא רימ ןוא טרוּכישעגנַײא
 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"עטרעװרַאֿפ

 ,ןוחצנ ,גלָאֿפרעד ןופ ךיז יא -- ךיז טימ

 טרוּכישעגנַײא ךיז טָאה רע סָאװ טימרעד ןעדע-
 רוזחמ ,יילכׂש ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא/
 - .א/במק ,1832 עטיװַאלס ,םילגר שלש

 ןייא רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קיטכישנייא
 -סטעּברַא רעיא .טרָאט רעיא ,ןדָאּב רעיא .טכיש

 עיא ,עטושּפ יד זיא טַײצ רעד טימ, .גָאט

 . . .טלקיװעגפיוא . . . רוטַאנרוא עכעלשטנעמ

 ,"רעקיטכישליֿפ רעצנַאג א ןיא .. ,ןרָאװעג -
 ;,(2 ָא"ּת ,ןיהַא ןענַאדנופ ,ןיּבור לארׂשי ירד

 .ןטלעשנעא +- -- ןטלישנַײא

 .טלמישעג-- ,ןַײא למ- .ורט -- ןעלמישנַײא
 -ַאּב ךיז לָאז סע ןכַאמ ,טײקטכַײֿפ ןיא ןטלַאה

 .זעק יא .טיורּב סָאד יא .למיש טימ ןקעד

 .ןסָאשעג-- ,ןַײא סיש .ורט -- ןֿפישנַײא
 ןיא יא .טיפוס ןיא ליוק א יא .ןסישנַײרַא .1
 עַײנ ַא יא .ןסיש םוצ ןעניואועגוצ .2 .,ליצ
 ןמ, .ןּבישנַײא .ןקורנַײרַא .כרא .8  .סקיֿב
 ,"טמוק ןסיש ןַײא םוצ ׂשע ןעוו תֹוצַמ ןיוש טאה
 ,ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע



 קידעוּפישנייא

 ןיא ןטינעגנַײא ךיז -- ךיז טימ .ב/בל

 .ןסיש

 -ַאּב) רָאנ טָאה סָאװ .ידַא -- קידעוּפישניײא
 ענסָאקוא טַײז ןייא ןוֿפ ,עוּפיש ןייא (ןוֿפ טייטש

 -ַאּב םעניילק א . .. ןעזרעד רימ ןּבָאה; ,(+-)

 יאדװַא טייּבעגסיוא ,ךַאד ן'א ןַא טימ ןַאגַאל

 -עסרַא .וװ ,זּביא שטיװָאניּבַאר .ּב ,"סרעגעי ךרוד

 ,1930 וועִיק ,עגַײט רעד ןיא ,וועינ

 -- װטוא .טֿפישעג-- ,ןַײא ףיש -- ןֿפישנַײא
 ןרָאֿפ וצ ידּכ ףיש ַא ףיוא ןעמוקֿפױרַא .1
 רעּבָא ,טֿפישעגנַײא טַאהעג ןיוש ןּבָאה רימ,
 א טרָאּפ ןיא ןענַאטשעג ךָאנרעד זיא ףיש יד
 ,ףיש א טימ ןעמוקנָא .2 ."תעליתעמ ןצנַאג
 ,ןפַאה ןיא יא

 .ףיש א ףיוא ןריֿפ וצ ןעגנערב ,1 -- ורט
 ינלא .2 .ןַײרַא טרָאּפ ןיא תורוחס 'א
 יד 'א .ףיש א ףיוא ןענעדרַאנַײא ,ןריקָאל

 | ,ןטנַארגימע
 "נודעג ףיש ַא ךיז ןּבָאה רימ, -- ךיז טימ

 ןייק טפישעגנַײא ַײרד עלַא ךיז ןּבָאה רימ :ןעג

 .1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,"ַארזַאּב

 ילרט ןיא ךיז טָאה רעטילימ עשיכַײרטסע סָאד;,
 סָאי ,םיּתעה תורוק ,"טפישעגנַײא ... טסע
 ןַא טלעטשעג רעּבָא םיא טָאה עמ,, ,6 אפ ,0

 -עגנַײא ףיורעד ךיז רע טָאה . . .ףיש עשילגנע
 יז ןּבָאה טרָאד, .4 אי ,1866 ,מק ,"טפיש

 -ץגנַײא ךיז ןּבָאה ןוא תעל-תעמ ייווצ טורעג

 ,13 אט ,1881 ,לָאֿפיי ,"עקירעמַא ךָאנ טפיש

 ןיא תורוחס ןוֿפ ,ןשטנעמ ןופ יא -- גנוד
 ,קיא ,"תליא ןוֿפ טרָאּפ םעניא 'א יד, .טרָאּפ

 ,20 אוו 3

 .טצישעג-- ,ןַײא ץיש .װרט -- ןצישניַײא
 טינ רעּבָא ,ןצישַאּב .טַײצ עסיוועג ַא ןצישַאּב |

 טנעדיזערּפ םעד, .תונּכס עלַא ןופ ןטיהסיוא'

 טָאה עמ ,טצישעגנַײא יאדװַא ןעמ טָאה ידענעק
 ,(י"נ) דייר ,יטצישעגסיוא טינ רעּבָא םיא

 ,טקישעג'-- ,ןַײא קיש .חרט -- ןקישנַײא
 טקישעגנַײא ָאד רימ יז ןּבָאה, ,ןקישנַײרַא ,1

 .עלעקרעס ,טע ,"גנוריצ טימ עלעטסעק ץנַאג ַא
 ,להי ,"ךּכויךּכ 'א ךָאנ ןַײז לחֹומ רע לָאז ןכל;

 תורוחס עלַא; .1904 עשרַאװ ,סרוקיּפַא רעד

 ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא ןרעװ טקישעגנַײא ןענעק

 ,33 אט ,1862 (העדומ) מק ,"עװטסטנעגַא רעד

 ריט ןַײז זיא דלַאװ םנעיי ןיא, .ןקישקעװַא .2
 -אבּב ,"ןגאי ןקיש ןַײא ןיא ךיא ליװ אד .ןטרַאג

 רד ןוּפשח יתיבּב םולשל יאוֿבּב ה"יא, .17 ,ךוּב
 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י ,"ןקיש ןַײא רעװ ןוֿפ

 ,רתסּבןּתמ א ןּבעג 2 .א/ה ,1774 אדרויֿפ
 ַא סָאװ ץלַא ךרצנ ַא יא .עא םיטח תועמ ,הקדצ

 .טָאטש רעד ןופ יא .חסּפ ףיוא ףרַאדַאּב דיי

 ,גנוד

 זעגי- ,ןַײא עוועק- .וטוא -- ןעוועקישנייא
 .ןרינַאלּפנַײא .(ַאא םעדָאר) רפ .טעװעקיש

 ןטעּברַאֿפ םיא לָאז עמ זַא יא .ןריניּבמַאקנַײא

 .ןעמוק טינ ןיוש ןעק רע ןעװ טלָאמעד

 .רפ .טעשישעג-- ,ןַײא עש- -- ןעשישנייא
 -נַײא ,ןענעקירטנַײא -- װטוא ,ןעשוסנַײא וזד

 חרט .תורצ ןופ ,ןסערעד טינ ןופ יא .ןעינכַאס |

 .ן- ,רעד -- גָאלשנַײא
 ןַא יא רעקרַאטש א .ןגָאלשנַײא ןוֿפ טַאטלוז |

 .13 האפ ,1885 ,לָאֿפוי |
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 'א .טנקירטעגסיוא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ --

 .ץלָאה

 תונכש .ורט ןןסענייכש ..,} -- ןתונכשנַײא
 ןיא ןעגנערּבֿפױנוצ .לָאענ ,טתונכשעג-- ,ןַײא
 ַאזַא ַײּב הנװּכ יד, .םינכש רַאֿפ ןכַאמ ,תונכש
 "שי ירד ,"ןייע םעד טימ יַא* םעד ןעמַאזוצ יא
 ,9-8 ןאפ ,1929 ,זָאט ,ןיּבור לאר

 "ער רעדָא טקַא 1

 ןיא הרוחס ןוֿפ גיײּברַאֿפ 2 .יא רעטכירעגמוא

 עמ ןעװ ןזָאלסױרַא ןעק עמ סָאװ ,שוּבלמ ַא

 א ןופ 'א ןַא .רעטיירּב רעדָא רעכעה טרעװ

 ןַײמ ,'א ןַא ןָא טינ טכַאמ,; .רעטעמיטנעצ רָאּפ

 ."ערה'ןיע ןייק ,טסקַאװ עלענוז

 ,ןעלקיטרַא-רעדעל ַײּב טנאק רענעגיױּברַאֿפ .3

 יייוועניא ןרידרָאּב וצ ףיוא 'א ןַא .אא ךעלּב ַײּב

 ,21/- .שַאטנעמַאד ַא קינ

 .ןגָאלשעג-- ,ןַײא גָאלש .וורט -- ןגָאלשנַײא
 ןיא לגָאנ ַא יא .ןּפַאלקנַײרַא .ןגָאלשנַײרַא .1
 רדואע .ןַײרַא ּפָאק ןיא סעפע ןצעמע יא .טנַאװ
 ,רסעֿפ ןא ןןעלקַײק =} ןלגוק לָאז םיא ןמ ׂשד
 .ב/ומק ,וטל ,ײןַײז ןגאלשיג ןייא לגענ טימ איד

 ,ךס ַא ןגָאלש ,טַײצ ערעגנעל ַא ןגָאלש .2
 -ֿפיטש יד יא .ןרעװ ןגָאלשעג םוצ ןעניואוועגוצ =

 רע ןעװ ןֿפױלטנַא לָאז רע ,טנוה ַא יא .רעדניק

 יז ךעלגנייירדח יד 'א ױזַא ,ןקעטש א טצז

 ,קישטנַאק ןרַאֿפ ןּבָאה ארֹומ טינ רעמ ןלָאז

 'א .(זַײּפש ַא ןיא) ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .3
 .ּפוז ןיא ,טשרָאּב ןיא ייא ןַא

 .רעכייוו ןכַאמ .קיכוּפ ןכַאמ ,ןגָאלשפױא .4
 לטעּבקנַאּב ַאל .םיוש ףיוא רעייא יא .ןשיק ַא יא
 רָאט ןציז וצ ףיורעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ
 ןגָאלשסיוא רעדָא יא טינ ןתּבש םוא) סע ןעמ
 .א/הס ,2ט7 ,"ףיורעד ןציז ןענעק לָאז עמ
 יא .ןלָאמ םַײּב רילָאק ַא ךָאנ ןשימנַײרַא .9
 ,יולּב טימ רילָאק םעד

 רעצריק ןכַאמ .ןגייּברַאֿפ ,ןגייּברעטנוא .6
 .(23 ,גָאלשנַײא +-) .שוּבלמ א רעלעמש רעדָא

 -ַאקרַאפ :ךיוא .ךעלעזייה יד 'א .סעלָאּפ יד יא

 ןיא ןייג םַַיּב סעלָאּפ יד יא .ןצרַאשרַאֿפ ,ןרעש

 ,יינש ןֿפיט

 -קיטרַא-רעדעל ןיא טנַאק ַא ןגייּברעּביא .7
 יא, .(33 ,גָאלשנַײא +-) ַאא ַײרעכעלּב ַײּב ,ןעל

 א ןוֿפ טנַאק ןעיור םעד ןגייּברַאֿפ = לטנעק ַא

 -כָאנ ,טנַאה רעד טימ ןּפַאלקוצ ,רעדעל לקיטש

 ,יילק טימ טרימשעגרעטנוא זיא סע יװ םעד

 טימ ןּפַאלקוצ -- ּבָארג זיא רעדעל יד ןעװ ןוא

 ּב ,"ןרידרָאּב ךיוא סע טפור עמ .רעמַאה ַא

 רעצריק ןכַאמ (ַײרעכַאמקירטש) .0 .ןַאמייר
 .קירטש עּבָארג ןטכעלפנַײרַא םַײּב קיטיינ יװ |

 ,טַאנַאק םעד יא
 .דרע יד יא .רעקירעדינ ןכַאמ .ןקירדּפָארַא .9

 םעד | 'א טינ .. .ךלָאז סנּפָארט יד, .דמַאז יא

 .וװ כַאי ,"ןדָאּב
 ןּבָאה הרֿבח, .ןּביוש יד יא ,ןכערּבעצ ,0

 ,"ןדִיי יד ַײּב רעטצנעפ יד 'א ןּבױהעגנָא ןיוש

 -רעד .ןגָאלשרעד ,1
 "נילא םיא ןּבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד. .ןענעגרה
 קנַארק ,ןקעטשנָא 12 ."טיוט םוצ ןגָאלשעג

 | .ץכע--

 8 ןיּב ,ןַײא ףָאלש .װטוא -- ןֿפָאלשנַײא
 .ןֿפָאלשעגיד - בָא ה-

 ןֿפָאלשנַײא -

 טינ םהיא זַא טלעק רֿפ טנרָאװיג ַײז, .ןכַאמ

 'רּב ליֿבעט דוז 'ר ,"ןיגאלש ןַײא ןיקָאּפ איד

 ,1734 ףרָאדסרעמליװ ,דוד תיּב ,יזנּכשַא ֿבקעי

 ןצעמע ןיא ןֿפערט .װזוקַא ,װטוא ךיוא 8
 'א ןעק רענוד ַא .ןריניאור ,ןעגנערּבמוא ןוא

 רעד ,םִייוג יװצ ןגיל געװ ןֿפױא, .םיוּב א (ןיא)

 ,עדייּב ןּבעל ייז .ןגָאלשעגנַײא ייז טָאה רענוד |

 רעקצַאק ,ןַאמגרעּב .א ,"ףליה ךָאנ ןעַײרש יז

 טגָאלש ץילּב ַא---ןז ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ -

 ַא ןלעטשנַײרַא ,טצילּב'ס ןעװ :הלוגס ַא .ןַײא/
 ץילּב רעד טעװ ,רעטצנעפ ןיא רעסַאװ זָאלג

 לָאז, 'א םיא לָאז ר ענוד ַא
 רעטומ יד ךיז טגעלֿפ -- !'א רענוד ַא ךַײא
 א :הללק .יא טינ

 :ךיוא .יםיוּב רעד' ,רַא ,"דניק ריא רַאֿפ ןעמעננָא
 ַא :ךיא .!'א (םיא) ךַײא לָאז הריגּפ ַא

 "עגנַײא טָאה (עא עיצקעלּפָאּפ ,קילגמוא) הרצ

 ַא טעװ רעטסעװש עטכולֿפרַאֿפ ןַײד, .ןגָאלש

 ,ריֿפַאס .י .א ,"קידנעעז סָאד 'א עיסקעלּפָאּפ -
 רענוד ַא* .1881 ענליוו ,| ...להקה תאטח ..

 יץגמוא ןַא ןעשעג זיא'ס = ןגָאלשעגנַײא טָאה |
 -עגנַײא טָאה רענוד רעסיורג א, .הרצ עטכיר

 ,"טפעשעג ןַײמ טריּבַארעצ טָאה עמ ,ןגָאלש

 .(י"נ) דיר

 ןּפַאלק) ןַײז םיּכסמ ,ןעמיטשגַײא .ווטוא ,14 |
 ריפַאד, .(טנעה יד רעּביא ןרעדנַא םעד רענייא

 ,"ןגָאלשעגנַײא ּבָאה ךיא ,ןדליג 90 רימ רע טיג

 ןךודיש ןֿפױא) ןַײא גָאלש, וו שֿפ ּבפ ,זװ

 רָאֿפ עילימַאֿפ ןַײמ ףּכיּת ריד לעטש ךיא ןוא

 רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"דניק ןגייא ןַײמ סלַא
 ןלָאזע .1898 שטיּבָאהָארד ,ווו רערהעלטַאװירפ

 ךיוא וטסעװ ,ןלָאצַאּב ןלעװ ןיוש וליֿפַא יז
 .רעדלעֿפ סנדייז ןֿפױא ,רעקצעמ .י ,"יא טינ

 ;ןּבַײלקסױא ,ןלעטשנַײא .ןז .װזקַא .8
 עגנוי יד סרעדנוזַאּב, .ןטערטוצ .ןטערטנַײרַא

 געװ ַא רַאֿפ סָאװ ןעועג הצעּב לאֹוש ךיז ןּבָאה

 "ורטסניאדזָאלּב יד .20 יז ,דעצ ,"יא ןלָאז ייז

 רעד ןוֿפ ףוס םַײּב טשרע ןַײא ןגָאלש ןטנעמ

 ,ערוטרעוווא

 ּפָאק ןיא ךיז יא -- ךיז טימ
 .שינעד

 .תעגושמ ַא

 "וצ ןוֿפ ןייגרעּביא .1
 ,ףָאלש ןופ דנַאטשוצ ןיא ןַײז ךַאװ ןוֿפ דנַאטש

 ןוא יא .קַאמשעג ,גנירג 'א .ןרעװ ןּפָאלשטנַא |

 ךיז .יא ןוא ןגיוא יד ןכַאמוצ .תורצ יד ןסעגרַאֿפ

 .טסָארֿפ (ןפיוא) ןיא ןֿפָאלשוצנַײא טינ ןטיה

 ענַײמ ןוא ןַײא ךיא ףָאלש עדַאסָאד סיורג ןוֿפ,

 לוטש ןֿפױא 'א .ל9 ,"ןּפָאקוצ ךיא גייל טנעה

 "ךונ ַא ַײּב יא .טעּברא רערעװש גָאט א ךָאנ |

 ינֹּפ לֶע יּתמדרנ' טשטַײטרַאֿפ ללמ .עיצקעל רענ

 "ןֿפָאלשיג ןַײא ףיט ןיּב , :(18 ,ח ,לאינד) יהצרא

 ךימ ּבָאה ךיא, .{"ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא, :ית}

 'נוא ןּבילּביג ןיגיל ןיּב 'נוא ןיזאל ןדיר רּביא

 רעדא .167 ,הג ,"ןיפאלשיג ןיא טרַאה ףּכיּת

 חיׂש ,"ןיפאלש ןַײא ראו ינוא דימ ראו ןַאמ

 ראו רע 'נוא; .ו קרּפ ,ז"צת אדרויֿפ ,הדׂשה

 ןיגעװ ןופ רעטוט ןייא זלַא ךַײלג ןֿפאלש ןייא

 ןוא; .1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טׂשגנא יׂשורג -

 ןופ הכרּב יד ןכַאמ וצ ןסעגרַאֿפ טינ .טלָאז |

 טימ ןַײז קיספמ טינ טלָאז ןוא . ...ליּפמה



 ןעינ(ע)ֿפָאלשנַײא

 תיּב ,זּביא דמא ,"'יא טעװ רֶע זיּב ,טרָאװ ןייק

 ץייל עמש-תאירק ךָאנ; ,1865 ענליװ ,םהרֿבַא

 יד ןָא ןֿפָאלשעגנַײא טינ לָאמנייק רע זיא ןענ

 ,שֵא ,ײטנַאה רעד ןיא תוֿפנּכ-תיציצ ןוֿפ תיציצ
 סָאד ןעװ טכַאנַײּב, :שימינָאטעמ .דוייםיליהּת
 םַײּב רענייא ךיא ייטש .ןַײא טֿפָאלש לטעטש

 | .ןזירּפַאק ,געס ,ײרמֹוש א יװ ךַײט
 רעטוג א ךָאנ יװ ,דָאּב א ךָאנ יװ יא 58

 ןכָאנ יװ ,תינעּת א ךָאנ יװ ,ערעשטעװ (רעטַאז)

 -עג ַא יװ ,דניק(גייז) ַא יװ ,ךיז ןענייווסיוא

 .(שטעּפ ךָאנ יװ) רעטשטַאּפ

 ,טַײצ רעצרוק א ףיוא טֿפמטשרַאֿפ ןרעװ .2

 זיא ,סוֿפ ַא רעּביא סוֿפ א ןסעזעג זיא רע,

 רעד ףיוא ןגעלעג ."ןֿפָאלשעגנַײא סופ ַא םיא

 טָאה סנטצעל, .ןֿפָאלשעגנַײא זיא יז ןוא טנַאה

 יד יא ךוא טנַאה יד ןָאט ייװ ןעמונעג רימ -

 ,8 וא 1967 ,זמט ,"רעגניֿפ

 ךעלנע ,ור ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןעמוק .9
 ןסַײװ ןיא םיוּב רעד ןַײא ךיז טליה, .ףָאלש ַא וצ

 רעּביא טמולח ןוא ןַײא טֿפָאלש רע . . .לטנַאמ

 זיא םי רעד, .יןטכישעג-ץָאלק' ,ץרפ ,"טלעװ ַא

 םענעדַײז ןיא טקעדעגוצ טכַײל ,ןֿפָאלשעגנַײא

 ןוויוא ןיאק .ןליוּפ ןופ םיוּב ַא ,געס ,"טנַאװעג

 -עגנַײאיז -- ןעמיוק רעד ,סיוא רעַײֿפ סָאד טייג

 ןיא ןגעװ יד ןַײא ןפָאלש סע, .רה ,"ןֿפָאלש

 .רעדירּב ,מפ ,ײןטכַאנַײּב

 ,גנולקיװטנַא ןָא ,גנוגעװַאּב ןָא ןּבַײלּב .4
 לטעטש םוצ זיא ןַאּב ידע .סעצָארּפ ַא יא ןזָאל
 -עגנַײא לטעטש רעזדנוא זיא ,ןעגנַאגרעד טינ

 טקנעשעג לעטַאדעסַאז םעד רע טָאה, ."ןֿפָאלש

 -עגוצ רֶע טָאה ,ןַײװ ןטוג סעקלעטוּכ ץוט ַא

 .ּפי ,"'א ןזָאל וצ סערעטניא םעד טגָאז

 -נַײא זיא עקניטלַא יד, .ןּברַאטש (קיאור) .ס
 ןרעטלע ערעזדנוא, ."ןוה ַא יװ ,ליטש ןֿפָאלשעג

 ןקיּביא םעד ןֿפָאלשעגנַײא ָאד ןּבַאה סָאװ

 / 1866 ץנליוװ ,לאוג רעד ,דמא ,"ףָאלש
 "וצ ןייק טינע -- רעה .שינע/ .ץכעי

 | י"א ןַא רָאנ ,רערעה

 ,ןַײא עינ(ע)ֿפ- .װטוא -- ןעינ(ע)ֿפַאלשנַײא
 .שירעכַאלּפָא ,ןפָאלשנַײא .טעיצע)פָאלשעג י*

 ןַײז ןיא ךעלײרֿפ-ךעלעמַאּפ ױזַא זיא רע זיּב,

 .הלמ ,"םולשּב טעינעֿפָאלשעגנַײא רעדיוו םולח

 (ײרעכַאמקירטש) .ןי (יד) רעד -- קֿאלשנַײא
 .ןּבעװ ןתעּב ןפרָאװעגכרוד טרעװ סָאװ םעדָאֿפ
 ,ןּבעװ םַײּב עטעק ווזד

 יולשעג'- ,ןַײא רע- .װטוא -- ןרעמולשנַײא
 .טַײצ רעצרוק ַא ףיוא ןעלמערדנַײא ,טרעמ

 -נַיײא ,, :(6 ,וצ ,םילהּת) יומני טשטַײטרַאֿפ חרוא

 םיוקפ ,{ןפָאלשעגנַײא; : יּתו "טרעמולשעג

 ןעמ טָאה ,טרעמולשעגנַײא ןעמ טָאה רעּבָא

 ,דמא ,"רעיוט ןיא ןּפַאלק ןקרַאטש ַא טרעהרעד

 רעד, .1872 ענליוו ,לטורקער רענעֿפָאלטנַא רעד

 ,ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןזעװעג טלגָאװרַאֿפ זיא ףָאלש

 ןּבילּבעג תוחֹוּכ ןָא זיא ןיגינעק יד ןעװ רָאנ

 טנעקעג טונימ עכעלטע ףיוא רע טָאה ,ןגיל-

 :כרַא .,1876 עשרָאװ ,הבר ,רעססער .ש ,י'א

 טכַאמ ךלימ,, .2/06 : פ!טזנמנסת .ןעמולש =

 רעד ןמ זד ןשנעמ ןעד ןופ רדילג יד רעווש

 ןעװ, .19 ,ד ,םיטפוש ,מהס ,"טמולש ןַײא ןוֿפ -

 :89 ןעי ,רעד -- גנולשנַײא

 סָאװ לשיֿפ ,2
 טײהרעצנַאג ךָאנ סע טניֿפעג עמ ןוא ןעגנולש'

 .ן- ,רעד -- םולשנַײא

 .יינש עּפוק ַא ןיא לֵגנִיי -
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 טשטערׂשורַא טכער טינ ןינרעל ןַײד וד |
 גידנעװניא רָאנ טׂשוט נוא ןסױרַא טסדער =!

 ,ןויע ,"ןמולש ןַײא רּבירד וטׂשוט ,ץןמורּב
 .ב//טכ

 -מולשעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעּפמולשנַײא
 'א .ןקידורּבנַײא .רעפמולש א ןכַאמ .טרעּפ
 -למ יד 'א ןוא סעטָאלּב ןיא ןייג .עטַאּפַאק יד

 .ךיז טימ ךיוא .םישוּב

 ,גנילש --
 .ןעגנילשנַײא ןוֿפ טַאטלוער רעדָא טקַא 1

 -עגנַײא טָאה שיֿפ רערעסערג א

 -סורַא ןוא שיפ םעד ןכַאמ .שיֿפ ןופ ךיֹוּב ןיא

 ,דנולשנייא :ךיוא .יא ןַא ןעמענ

 טקעיּבָא רעדָא טקַא
 טימ ווירּב ַא טמוקַאּב עמ זַא, ,ןסילשנַײא ןוֿפ

 ךיז הװצמ א ךיוא סע זיא ןדנַאמעי ריֿפ יא ןַא
 ,"ןּבעגרעּביא וצ ףּכיּת ווירּב םעד ןַײז וצ חירטמ

 ענליװ ,ץעוי אלפ ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר

 רעקידנֿפור רעד טימ 'א םוש ןייק ןָאמ ,8

 "א ,1924 ןירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,"טייקכעלקריוו

 .תונֿבל עּבלַאה ,ןרעמַאלק --- סנכייצ

 ,טֿפולשעג- ,ןַײא ףולש .וורט -- ? ןֿפולשנַײא
 "נַײרַא ,ןּבישנַײרַא .2406: 9103468 ברא

 איז, ,ןשטילגנַײרַא ןכַאמ .ןּפוטשנַײרא ,ןקור

 איז ןפולש תחּת םוצ םרעדיג ריא ןיא ןׂשיּב וצ

 רע אד, .96 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,ײןַײא ןיא

 טנענ אד ,ןגנערּב םוא טלאו היעשי ןהשנמו

 ןיא טפולשעג ןַײא רע ראו אד ,םש ןייא רע

 .א/א ,היעשי ,מהס ,"םיוּב ןענעט ןייא

 ,טקולשעג-- ,ןַײא קולש .ורט -- ןקולשנַײא
 'א .קולש א ןעגנילשּפָארַא .ןעגנילשנַײא .כרַא

 דנוא שורג אז ךיז טכמ רע, .רעסַאװ לסיּב ַא

 'ה"י ,16 ,ךוּב -םיכלמ יײּכ' ,"ןַײא המלש טקולש

 -ופׂשיד טרעװ, 1939 ,ךוּבךײטשכַאװ ,קלַאפו

 ןעד שאו ,טולּב שד ּבוא (ארמג) יד ןיא טריט

 גאמ ׂשד ןִמ ּבוא ,טמוק ןעצ איד שיוא ןשנעמ

 ןוֿפ ןמענ לָאז ןמ, .חלק ,ראש ,"ןיקולש ןיא

 רדנוז 'נוא ...קיטש ןייא (הצמ) יטירד רד

 רודיס ,שּפע ,"ןיקולש ןַײא ׂשע ןמ לָאז (הכרּב)

 םהיא טעה רע; .א/דמק ,ז"קּת טשמַא ,תוליֿפּת

 ,"ןיסערפיג ףיוא 'נוא טקולשיג ןיא ןיוש |

 'יטכישיג ?גיליווצרוק 'נוא ימַאצלעז רגרוּבדלישי

 יָאװ ןעד ליװ 'נוא שיפ ןייא טמוק, ,ןווו עװַאָו

 ןגנַאֿפג ךרוד רעד טרעוו 'נוא ןיקולש ןיא םיר

 .א/חי ,1722 טשמַא ,מהמ

 ןַײא עװעט- .װרט -- ןעװעטנַאילשנַײא
 ןעלּבוהנַײא (ײרעילָאטס) .טעװעטנַאילשעג =
 ,376 ,ןעװעטנַאילשסיוא לגרֿפ ,ןטנַאק יד

 -ַײלשעג--- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעדַײלשנַײא
 יװ 'א .טנַאװ יד 'א .ןֿפרַאװנַײא .1 .טרעד
 םעד 'א .ןֿפרַאװגַײרַא ,2 .לּביטשנטרַאק ַא

 יא .ןֿפרַאװמוא .9
 ,ךיז ןעלגנַאר םַײּב

 ,ןַײא ךיז ךלש .וטוא -- ךיז ןכַײלשנַײא
 -ןַײרַא ןכילשעג'-- :ךיוא .טכַײלשעג- ךיז

 ןייאק .הֿבינגּב ,הקיּתשּב ,טקרעמַאּבמוא ןעמוק/

 ףאה ןזיד ןא ... .ךיז רעד ןואיּפש . . . רכלָאז

 ןעגנילשנַײא

 קעּבודנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"טכיילש ןייא

 ןַײא טאה ...ךיז רעד רלהעפ רזידת 8
 ןבא ,"ןגנוצ שרדניק יניילק איד ןיא ןכילשג

 סָאװ םיגהנמ עדנסַאּפמוא, .1766 ץעמ ,לארׂשי

 -ידק תורֿבח יד ןיא טכַײײלשעגנַײא ךיז ןּבָאה

 ,49 ,דעצ ,"תוש

 ,טרעיילשעג- ,ןַײא רעי .ורט --ןרעיײלשנַײא
 ,םינּפ סָאד יא .רעיילש ַא טימ (יװ) ןקעדנַײא .1
 ןוא ...ןגױלֿפעגמורַא ַײרֿפ זיא לַאש רעד;

 יצר ,געס ,"ןַײא טּפושיּכרַאֿפ זדנוא טרעיילש

 ַא טימ ךעלנייװעג) ןכַאמ הנותח ,2 .ַאניג
 א טימ ןדנילּב א 'א .(גנואיצַאּב רעוויטַאגענ

 טעװ ריא סָאד רשֿפא טניימ ריא, .רעמוטש

 ,"ןציזרַאֿפ רעּביל לעװ ךיא . . . ,ןלטּב א יא רימ

 ,עילימַאּֿפ עכילקילג יד ,ןיקסנישזוטרַאק| ק"לא

 רימ ליװ ...עקַארקָאּפ אזַאפ .1881 עשראװו

 עשינַאקירעמַא ,"ןַאמ א רַאפ יא רעטעֿפ ןַײמ

 זַא טשינ רע טרעלק יצ, ,1895 עשרַאװ ,ןקילג

 א הלּכ ַא טרעײלשעגנַײא סעפע םיא טָאה עמ

 -נַײרַא .8 .יגנוי רעמערָא רעדי ,ו סַײװ ,"גָאלק
 לָאז עמ זא הרוחס א 'א .ןעלדניװשנַײא ,ןרַאנ

 ןַא ןיא 'א* .ריא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ ןענעק טינ

 ףיוא ןינע ןַא ןעגנערּברַאפ = טנַאװעג רעדנַא
 .(ןרָאנוצּפָא ףיוא ךעלנייוועג) ןֿפֹוא רעדנא ןַא

 .שינ .גנז6 .ךיז טימ ךיוא

 .טֿפײלשעג =- ,ןַײא ףיילש .ורט -- ןֿפײלשנַײא
 ,ןכַאמנַײרַא .ףיילש ַא ןופ םערָאֿפ ןיא ןכַאמ .1
 עקזולּב יד יא .לדנעּב א יא .ףיילש א ןעײננַײרַא

 -נַײא -- רעזדלעה ףיוא ןרעדָא יד ,, ,ןּביױא ןוֿפ

 "מורַא .2 .המחלמ ,מפ ,"קירטש יװ טֿפײלשעג
 רעכעלּפָאנק יד יא .עא ּפענק רַאֿפ ךעלכעל ןעיינ

 ,21/- .לטנַאמ ןוֿפ

 ,טֿפַײלשעג == ,ןַײא ףַײלש .וורט -- ןֿפַײלשנַײא
 ַא (טימ) ףיוא ןֿפרַאשנַײא .1 ,ןֿפילשעג+
 טפַײלש, .עא רעסעמ ַא ,רעש א יא .ןײטשֿפַײלש

 וצ ןזיּפש ןַײז 'נוא טרעװש ןַײז רכילטיא ןייא

 ללכּב .2 .חכ ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײןטַײרטש
 "וס עּברַאה טימ חֹומ םעד יא .רעֿפרַאש ןכַאמ

 .שינע- .ץכע- .גנו+ .ךיז טימ .תויג

 .גנולש- :59 ןע- ,רעד -- גנילשנַײא
 "יױרג א .ןעגנילשנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא

 .יא רערעטיּב ַא .יא רעס

 רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוגנילשנַײא
 יַאֹּב ןליױקצלָאה, .ןעגנילשנַײא ןוֿפ טַאטלוזער

 עקיטֿפיג ןעגנילשוצנַײא טייקיאעפ יד . . . ןציז
 -ערג ץלַא ךַאלֿפרעּבײא יד רעסערג סָאװ ,ןֿפָאטש
 ידע .3 זאט ,1935 ענליוו ,זעגפ ,"'א יד זיא רעס

 רעשיטילַאּפ רעד רַאֿפ גנוטיירגוצ עשימַאנַאקע

 ,3 ווו 1950 ,שַאֿפ ,"עיװַאלסָאגוי ןופ יא

 -נולשעגיי- ,ןַײא גנילש .ורט -- ןעגנילשנַײא
 ןכרוד ןזָאלרעטנורַא .ןעגנילשּפָארַא .1 .ןעג

 יָצִצ טינ ,(יצ ןקרַאטש א טימ) ןגָאמ ןיא גנולש

 ןוא קסיפ א ןענעפע .ןסע סָאד 'א רָאנ ,ןעַײק

 שונא ינֿפָאש יִּככ טשטַײטרַאֿפ ללמ .'א ןלעװ

 ליװ 'א, :יּת| "ןיגנילש ןיאק ;(2 ,ונ ,םילהּת)

 תוֿפוע ,תויח-ילעּב יד ךוא; .ן"שטנעמ א ךימ

 ׂשע טגנילש .-- זיא רקרטש ׂשכלעו --- םיגדו

 שיפ ןייא םענע .א/אמ ,יש ,ירדנַא ׂשד ןיא

 ,"...ןיגנולשג ןַײא טאה ןירדנַא ןייא שאוו



 ןעגנילשנַיא

 ,ץליצ ק"קמ שלדניה רזאל ירּב לפמיג יכדרמ יר
 רעייז ןרָאװעג זיא, .1718 טשמַא ,בל יחמׂשמ

 ,"א טלָאװעג םיא טָאה ןוא למיה ןזיּב סיורג

 -יורג ַא ןעמוקעג זיא, .'. . .םכחמ הֵׂשעמי ,ּבחנ

 םעד טימ ןעגנולשעגנַײא סע טָאה ןוא שיפ רעס
 עכלעוו דנַײרֿפ טשרמולּכ; .ב/גנ ,2טל ,"לרעּפ

 -גילשוצנַײא ךיד ןוא ליומ א ריד ףיוא ןענעפע

 .לדוי ,סוממ ,"ליופ טינרָאג ןעג

 -צ בע ל יא* .ןרעדנא םעד רענייא יא .גיֿפ

 ,וניעלּב םיח יזא 22 (טייהרוע)קיד

 ,ןעגנערּבמוא ,ןטָארסױא = ןב ,דכק ,םילהּת

 "רעקידעּבעל 'א (ןטלָאװ) ןלעװ* .ןענעגרהרעד

 ,ןצעמע ףיוא סעּכ ןיא קידלַאװג ןַײז = טייה
 ןיא רע .עטסגרע סָאד ןָאט וצ םיא טיירג ןַײז

 ,טייהרעקידעּבעל ןעגנילשוצנייא םיא לּבַאּפאק

 רֿפ ןשנעמ ןשיװצ טכעמ ארומ ןייק ןעו ןעד;

 גידנּבעל ןרדנֲא םעד רנייא טכעמ ,ןטֿפַאשרה

 טניימ ... דנַײֿפ רעד, .ב/ע ,ןויע ,"ןַײא ןגנילש

 ילהָאװ .מ .י ,"עקידעּבעל ןעגנילשוצנַײא זדנוא

 הנידמ יד, .1873 ענליוװ ,רדנ סחּתֿפי ,זּביא ןַאמ |
 נא םעד רענייא טעװ ,ךלמ א ןָא ןּבַײלּב טעװ

 .'םיסנ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"'א טייהרעקידעּבעל ןרעד

 -נולשעגנַײא סע טלָאװ ךיא !דניק סיז אראס;,

 ךיז = ןקעטש א ,םעזעּב ַא 'א* .לװפ ,=!ןעג

 רעצנַאג רעד ןיא ןעיצסיױא ךיז ,ךַײלג ןטלַאה

 ןױשרַאּפ ַא ןַאמ ַא, .ץלָאטש ןטלַאה ךיז :ךייה

 יָצֹּב ַא ךעגנולשעגנימא טלָאװ רע יװ ךַײלג ןוא

 ,ןטלַאה שטנעמ א ךיז ףרַאד ףַײטש, ."םעז

 -עגנַײא ,..זַײװדניק ךָאנ טלָאװ רע יװ ךַײלג

 "יא ןוא ןעקנַאדעג ץרפ ,"ןקעטש א ןעגנולש

 -נילשוצנַײא ףיוא קסיּפ (ַאז)ַא ןענעפע* .ןעייד

 = ץַאק א 'א* .ןטלעש ,ןעלדיז קרַאטש = ןעג
 'א* .רעטרעװ עטלייצעג ןדער ,ןדער ןרעהפיוא

 -לקע סעּפע ןּבעלכרוד (א = ץַאר א ,זױמ ַא

 ,גנוקידיילַאּב א ףיוא ןרעֿפטנעּפָא טינ (ב ;סקיד

 יילש עקיצלַאמש יד ןַײא גנילש :שירעגנויליואוו

 רענייא ייז ןלָאז, :הללק .גַײװש = (ענילס) ענ |

 ךיז ןרעדנַא ןטימ רענייא ןוא יא ןרעדנא םעד

 ."ןגרעוורעד

 -נירטסיוא רעדָא ןסעֿפױא ךס ַא ןוא ךיג .2
 עצנַאג יא .שיט ןֿפױא טייטש סָאװ ץלַא יא .ןעק

 סקָא ןַא) רּבה'רוש םעד 'א .ןֿפנַארּב רעזעלג

 קירעגנוה ױזַא ןיּב ךיאע .(סעטיּפָאק יד טימ

 .לװֿפ ,ירּבה-רוש םעד ןעגנולשעגנַײא טלָאװ ךיא

 ןוא ןרָאי רָאּפ עכעלטע יא ךָאנ ןעק ךיא, .גיֿפ

 לע ןֿפיט ןיא ,ּפד ,"טַאזרעּביא ןרעוו טינ ץלַא

 | .רעט
 -ַאה עסייה יװ יא ;יא רָאה ַא יװ גנירג 8

 עסייה יװ 'א :ךעלדיינק ,לֿפרַאֿפ ,סעקשיל

 .ךעלּפערק ,סעקצָאילק יװ 'א .ןשקָאל (עטלַאק)
 א ,טנַאֿפלעה א ,רענָאג ַא ,זדנַאג ַא יװ יא

 ןעַײלש 8 ,שיֿפ א יװ ,ןתיול רעד יװ ,טכעה

 סָאװ ןפֹוא ןַא ףיוא ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .9
 ,ךַײט) רעסַאװ ַא. .ןעגנילשנַײא ףיוא ךעלנע זיא |

 "(ןּברק א) ןשטנעמ ַא יא רָאי רעדעי זומ (ערעזַא

 ךרע יד יװ ןרָאװעג ןריולראֿפ .שינעּביילג -- |

 ,ןקלָאװ, .ןעגנולשעגנַײא םיא טלָאװ (םי רעד)

 רימ טימ וט ןוא ןַײא ךימ גנילש ,ןקלָאװ

 יד ןַײא טגנילש לענוט רעד .לֿפ ,"ןּבעװשקעװַא

 ,ףוס . ..סרעטָאֿפ ןַײז ןּבָאה ליו רע; .ןַאּב

 .עלעגניר-עלעגנוי }
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 ,"םי ןוֿפ טייהרעטנוזעג ןרעװ ןעגנולשעגנַײא

 ןעגנילש םי רעד יװק .םי ןפיוא םיסע ,ץרפ

 ןעקנַאדעג ,אד ,ײטעּברַא ןעמָארטש יד ןַײא יז -

 טנפע דרע יד ןעוװ, .1910 עשרַאװ ,רעדליּב ןוא

 ,,..ןַײא ךימ טגנילש ןוא רימ רעטנוא ךיז

 ,סוממ ,"אחינ רעמ ןעװעג טלָאמעד רימ טלָאװ

 לוש ןופ ללח רעצנַאג רעד, .טַײציםרוטש ַא ןיא

 א ןוֿפ ןעגנולשעגנַײא ,ןסעגעגֿפױא ןיוש זיא

 ןסלער יד; .דוייםיליהּת ,שַא ,"היח רערעטצניֿפ

 ןעגנולשעגנַײא םַאזגנַאל טָאה סעּפולס יד טימ
 .לַאזקַאװ םורַא ,גרעּב ,"טכַאנ עקידנעמוקנָא יד

 ןוֿפ םענייא טימ) ךיז ןיא ןּפַאזנַײא קירעג .4

 .טרעה עמ ,טעז עמ סָאװ ץלַא יא ,(םישוח יד

 'א .רענעט עסיז יד יא .רעטרעװ סניּבר םעד יא

 ןיא גיוא סָאד, .דלעֿפ ןוא דלַאװ ןופ תוחיר יד

 יד ןַײא טגנילש ןוא (לכעל ןיילק ַא) ןיילק -
 ==(ןקילּב) ןגיוא יד טימ יא* .װש ,ײטלעװ עצנַאג

 ברעד ןוא) ןקוקַאּב טגנערטשעגנָא ןוא גנַאל

 ןוא רעטצנעפ-לעטשסיוא ןרַאֿפ ןייטש .(ןרעגַאּב

 יז ןעװא .גנוריצ ערעַײט יד ןגיוא יד טימ יא

 טימ ןַײא שממ יז ןעמ טגנילש ,סַאג ןיא טייג

 םיא גנילש ןוא םיא ףיוא קוקע ."ןגיוא יד

 רעד' ,רַא ,"ןקילּב ענַײמ טימ ןַײא טינ רענש

 ,!טסיזַאנמיג

 טּכַאכרַאֿפ ןוא ךיז ןיא ןגיוזנַײא יװ ױזַא .9
 ןעק הוואח א .םעד ןוֿפ ןרעװ טשרעהאּב ,ןרעוו

 -ּוצינ . . .ןַײא ןעגנילש רימ,, .ןשטנעמ םעד יא |

 ,"ץרַאה ןיא םעדעֿפ ךיז ןקירטש ייז ןופ ,ןיצ

 -הרוּת:תחמׂש סָאד, .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ

 טּפאכראֿפ ןרעװ ייז ,ןַײא ייז טגנילש ןצנַאט

 ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"תוֿבהלתה:החמׂש רעד טימ

 ךָאנ טקנעּב . ..שטנעמ רעקיצנייא רעד, .וצק

 רעד ,נש ,ייא ,ןּפַאכרַאֿפ םיא לָאז סָאװ ליצ ַא

 .װ ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצ

 ,ךיז רַאֿפ ןגירקנַײרַא .ןּפַאכרַאֿפ .ןּפַאכנַײרַא .0
 ,טלעוו עצנַאג יד יא (ןלעװ) .ץ לא יא ןלעװ

 ,ןֿפָא ןענַײז ןגיוא יד (יװ גנַאל ױזַא) ןמזילּכ.

 (ןּבעג ווּורּפ) ביג, ;"טלעװ יד 'א ךיז טליוװ
 ןצנַאגניא ךיד רע טגנילש ,רעגניֿפ א עשר םעד -

 סָאװ ןשטנעמ ןופ ףוס רעד זיא סָאװא ;"ןַײא

 רק) דרע ןלייא ריפ ?טלעװ (עצנַאג) יד יא ליװ

 -עזנָא טינ רענייק ךיז ןענעק ייז, .װש ,"(עק

 ,עּבלע ןָאעל ,יייא ייז ןליוװ טלעװ עצנַאג יד .ןקיט
 ,סטוג ןואיּבָאה דמערֿפ יא

 טעז ןָא ,סָאמ ןָא טָאה ןּברוח רעד. .דנַאל ַא יא
 ןופ דיל סָאד ,לה ,"ןעגנולשעגנַײא תונידמ

 | ."רעדנואוו ןטושּפ

 טינ ןוא סעפע ןּבעלרעּביא קרַאטש .7

 םעד 'א .גנוקידיילַאּב ַא יא .סע ןקירדסיוא
 "נַײא, .דנַײרֿפ עטוג רַאֿפ םיא ןטלַאהַאּב ,ץפיז

 ןטימ קיטייװ ךיז טּפוזעגנָא ,תורצ ןעגנולשעג
 וו גורֿפ ,ײליומ ןלוֿפ

 זַאּב ןצנַאגניא (עיצַאוטיס ,בצמ ַא ןגעװ) .8
 ןוא טנעה יד טגײלרַאֿפ ןציז טשינ, ,ןשרעה

 ןצנַאגניא רָאג ייז לָאז טײקמערָא סָאד ןזָאל

 ירעמַא יד; ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרּפ ,י'א

 רעקידנשיור רעד טימ לוקסיקילּבַאּפ רענַאק

 ערעזדנוא רַאפ ןַײא טגנילש ,טדנעלּב סָאװ סַאג

 ,ַאּפָא ,"גָאט ַא ןשטנעמ רעטרעדנוה ןגיוא

 -עגנַײא ...טסנוק יד זיא זדנוא ַײּב , .ורּביה

 .ןערעטלע עשידוי וצ-

 דא -- שירעגנילשנַײא

 .טיטעּפַא רעיא .ןעגנילשוצנַײא |

 .כרַא .ןע- ,יד -- גנודנילשנַײא

 ןדנילשנַײא

 טיטירק ,נש ,"קיטע רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנולש -

 .רעקיטירק ןוא-

 -רעד ,רעגַײנ טימ ,סערעטניא סיורג טימ .9
 ַא יא ,(43 לגרֿפ) עא ןענעייל ,ןרעה ,ךיז ןסיוו

 (עקסָאדל עקסָאדמ) לװָאט וצ לװָאט ןופ ךוּב

 סעקשעלַאה יד יװ ַײנסָאדפיוא רָאג ךיא ּבָאה;

 ,"תויׂשעמ ינימ ערעדנַא ךָאנ ןעגנולשעגנַײא
 .עשטַאילק ,סוממ -

 -עייל ,ןענװַאד ,ןדייר םַײּב) ךיג ןּפַאכּפָא .0
 .װזַאא תירחש םעד יא .ןענװַאד סָאד יא .(עא ןעני
 עטסָארּפ יד יװ ױזַא טינ, .םיליהּת םוי םעד יא
 ןוא ןייצ ערעייז טימ הכרּב יד ןּפַאכ סָאװ טַײל
 ירּב השמ 'ר ,"גנוצ רעייז טימ ןַײא ןעגנילש

 ,1833 װָאקלדוס ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ !

 -לגענ ןסָאגעגּפָא ,ןָאטעגנָא ךיז ךיג רעד ןיא;מ

 ,עש ,"ינַא-הדומ' םעד ןעגנולשעגנַײא ,רעסַאװ

 ןעװעג דָאש ַא םיא טלָאװ סע; ."ןרָאיטקַא

 לָאמ ןייא ףיוא הׂשעמ עצנַאג יד ןעגנילשוצנַײא
 רעד' ,וװ סַײװ ,"טײקטנַאסערעטניא רעד ּבילוצ

 ,'גנאגרעּביא

 ייּברעד) סָאמ רעדעי רעּביא ןצינרַאֿפ ,1
 טלעג-הריד .ןעװעלכּתרַאֿפ .(טנכערַאּב-טינ ךיוא |

 סָאד .טסנידרַאֿפ ןופ לטירד א ןַײא טגנילש

 טעּברא יד .חװר םעד ןַײא טגנילש טֿפעשעג -

 א; .תוחֹוּכ עלַא ,טַײצ עצנאג יד ןַײא טגנילש

 -יואו רעד ןיא זיא לייא ןוא רצֹוא רעקיטסולג

 שטנעמ רעשירַאנ רעד רעּבָא ,םכח ןופ גנוג

 ,20 ,אכ ,ילשמ ,יּת ,"ץונעלֿביײװ ןַײא סע טגנילש

 ןעמוס עסיורג רעייז ןַײא טגנילש רדח רעד;
 רעטרעװ רָאּפ ַא ,הלּכׂשה יציֿפמ הרֿבח ,"טלעג

 טנַילה; .1914 ענליוו ,..

 ליֿפ ױזַא ןַײא טגנילש יוּב ךיא סָאװ ןעיוּב סָאד
 זיא ...ןויוא רעד, .ןּבעל רעמוז ,עש ,ײטלעג

 סעמערעּבָא ייװצ ןַײא טגנילש רע ,ןלזג ַא

 ,| רעפעינד םִַײּב ,גרעּב ,ײץלָאה

 ןליצ עצלָאטש ליֿפ ױזַאפ .ןכַאמ לטּב ,2
 יֵל עשיריל ,געס ,יןַײא ןעגנילש ןרָאי יד סָאװ

 טציטש סעזמערּב . . .ןוֿפ גנוקריו יד, .רעד
 עזמערּב רעד ןוֿפ גנוּבַײר יד סָאװ םעד ףיוא ךיז

 זַאֹּב ךיז םעד ןוֿפ עיצרעניא יד ןַײא טגנילש |
 יזיֿפ ,יקסװָאדולּבַאז .מ ,"רעּפרעק ןןקיױדנגעװ

 | ,1929 קָאטסילַאיּב ,. . .עק
 -- שינע .ץכע .װזק -- ךיז טימ

 .רעקלעפ ענעי ,עיצַאלימיסַא ןוא 'א ענעיג
 טישז ,"רָאֿפ רעטציא ךָאנ טמוק סָאװ ַײרעסערֿפ |

 .ירע-  .(עקד ,ןיד) רעד
 רעד ןיא זיא סָאװ

 רוטַאנ ַא טָאה סָאװ .רעגנילשנַײא ןַא ןוֿפ עבט
 .טייק-

 סעצַארּפ

 .(וחװד +--) ןדנילשנַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 םינּפ ןריא ןופ גנודנילש ןייא שאד (תמגמ),

 ,1919 י"נ ,א

 ,9 ,א ,קוקֿבח ,מהס ,"(המידק) ךַײלג זיא -

 .ןדנולשעגי-- ,ןַײא דנילש .וורט -- ןדנילשנַײא
 ראּב .ןעגנילשנַײא 2406: 810068 .כרַא

 ,רּבדמּב) 'העלבוי ןשטַײטרַאֿפ שמ ןוא הרוּתה

 ("ןעגנילשנַײא, :יּת} "ןדנילש ןייא, :(30 ,זט !

 ,ףוג ןצנג ןייא טנילש ןייא אד יד ּבורג ןייא.זַא;
 -ןבעל (םייח) דנולש ןייא איז רימ ןלעװ וזַא !



 . גנוסילשנַיא

 טכַאייּפש בוא, ,12 ,א ,ילשמ ,מהס ,יטייהרגיד

 ,וטל ,"ןדנילש ןייא שרע לוז ,םעק ליומ ןַײז ןיא

 ךַײלג ןדנולשג ןַײא ןייז =} יז ןּבָאהפ .א/איר

 יז .א/ה ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ךילכיק
 תרטֿפה ,רוצ ,ײרעדנַאנַאטימ יא ןוא ןטסיװרַאֿפ
 2 ,תישארּב

 רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוטילשנייא
 ןדעי וצ טעװ, .ןסילשנַײא ןופ טַאטלוזער

 יײװצ יד ןופ יא עַײנ ַא ןעמוקרָאפ טנעמָאמ

 ֹוּכ עשירֿפ ןדנעװנַא . . .זומ עמ ןוא ,ןכַאלֿפ

 ןופ ןץלָאה רעקיטש יד) ןּפעלשוצסױרַא תוח

 ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עפסַאק .ּבא ירד ,יייא רעזיד
 טסילש סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיפילשנַײא

 זיּב . . .רוטלוק רעזדנוא, .קידללֹוּכ .ןַײא (ץלַא)

 ןייק טינ רעּבָא ,ע'א ןַא ןעועג זיא הלּכׂשה רעד

 ,טייקיה .אאאצ לּבִי ,ומ ,ײעשיטסילַאטָאט

 ַאמ א ַײּב לטנעה .ןע- ,רעד -- לֿפילשנַײא
 םעד ןסילשוצסיוא רעדָא ןסילשוצנַײא ןיש |

 .רעסילשנַײא ווזד ,םָארטש ןשירטקעלע

 ,טנכערעגנַײרַא .װדא .1 -- ךעלסילשנַײא
 זיא רָאטנַאק יד .ןוּבשח ןיא ןעמונעגנַײרַא

 "א גָאטימכָאנ 5 זיּב ירֿפרעדניא 9 ןוֿפ ןֿפָא
 ייל רעטייווצ רעד זיּב םינּתוחמ ןוא םיֿבורק,
 -טימ ןייק קיטַײצכַײלג ןַײז טינ ןענעק !א עינ

 ,"גנוטלַאװרַאֿפ ןוֿפ טינ ןוא טָאר ןוֿפ טינ רעדילג |
 -ַארעּפַאָאק-טידערק רַאפ ךובטנַאה ,שױמש אה

 טייג סָאװ .ידַא 2 .,1925 ענליװ-עשרַאװ ןוויט
 .ידַא 8 .תוָאצוה עיא עלַא .ןוּבשח ןיא ןַײרַא !

 ילַאה םיצפח עיא עלַא .ןסילשנַײא ןעק עמ סָאװ

 .סָאלש ןרעטנוא ןט

 ,ןסָאלשעג- .,ןַײא סילש .ורט -- ןפילשנייא
 (רעטנוא) טימ ןכַאמרַאֿפ ,ךַאז ַא 8 ןסילטרַא 1

 ,גנוריצ יד יא .רעמיצ ַא ,ריט ַא יא .סָאלש ַא |
 רֿבד לּכ ןַײז קיּתעמ איז ןילאז, .װזַאא זַײּפש |

 רדיװ ףֹּכּת 'נוא ל"נה סקנּפ שאד ןיא רֿבדו
 רטנוא רֿבד לּכ איז זַא ךאנ רד ,ןעסילשנייא |

 .קקּת ,ײל"נה סקנּפּב םדי תמיתחּב ןּבָאה תמתח

 יסױרַא ןוֿפ ךוּפיה .טרַאּפשרַאֿפ ןטלַאה .2
 ןרָאפסױרַא ןזָאל טינ ,סרעגריּב יד יא .ןזָאל
 ןייא טאה ןנעי ... ןטָאג==} טוג. .דנַאל ןוֿפ

 ,מהס ,ײטֿפארטשיג םירוסיי טימ 'נוא ןסולשיג
 ןרעזעלג א ןיא יא ךימ טוט רע, .10 ,אי ,ֿבויא |

 גיניק ןייא ןוֿפ עירָאטסיה הנייש ןייא ,ײןטסַאק
 יד, ?טרָא ,ה"י .18 ףוס ,ןעיסרעּפ דנַאל םעד שױא

 ערעדנַא טנזיוט טימ ןַײא םיא טסילש . . . טָאטש -
 .קרָאייוינ ןיא ,הלמ ,"טנעוונזַײא ןופ טולג ןיא

 םעד יא ,הסיֿפּת ןיא ןטלַאה .ןריטסערַא 3
 םיא זיא ןעמ סָאװ ןצעמע 'א .רעכערּברַאֿפ
 ףיא טערט (רטרוֿבקנרֿפ) ןייא אז, .דשֹוח
 .ץניװ ,"ןסילש ןַײא ןיא ריא טלאז דרע רזנוא |

 טקַאטנָאק ַא וצ ןזָאלרעד טינ .ןרילָאזיא .4
 השמח איד לאז ןמ, .ןצעמע רעדָא סעּפע טימ

 ןאטיג ל"נה העוֿבש איד איז זַא ףּכיּת םישנַא -

 ןּבאה איד טַײל ןַײז וזאע .קקּת ,"ןעסילש ןַײא -

 איז טסילש ינוא . . .רּבַײװ יריא ףיוא גנוטכַא

 -יֿפּתּב ןיזומ,, .די קרּפ ,טנַארּב ,ײטַײצ ילַא ןַײא !

 'נוא ןיראוו ןיסאלשיג ןַײא טינ רּבא זיא ,ןיִג הס |

 יעמ ןגעוו יײּכ' ,"ןידער םהיא וצ ןיגעמ טאה ןמ
 -יפניזעד 'א .ןוװ שפ} 1669 ,'םד'תלילע רעצ +

1299 

 עסיוועג ליװ עמ ּביוא, ,ןטנעמורטסניא עטריצ
 -טא רענעקורט רעתמא ןַא ןיא ןטלַאה ןפָאטש

 ..וילֹּכ ַא ןיא ןַײא ייז ןעמ טסילש ,ערעפסָאמ

 ,עימעכ ,ןָאטסנַײֿפ .ס ,"ערעיוז-לּבעװש ןטימ)

 .1920 יינ
 םעד יא .עדַאקָאלּב א ןכַאמ .ןעלגנירמורַא .9

 ילעּב א ןעװעג זיא ןסַײרּפ , .עדַאגירּב א סאנֹוׂש

 "סור ןעק ןוא םי ןשיטלַאּב םעד רעּביא עטתיּב

 ,33 ןאנ ,1866 ,מק ,"יא טַײז רעד ןוֿפ דנַאל

 .סָאלש ַא רעטנוא ןטלַאה יװ ױזַא .גיֿפ ,0
 ןענעק טינ ןוא (ּפָאק) ןצרַאה ןיא תוקפס יא

 .ייז ןוֿפ ןרעוװ רוטּפ
 ןיא יא .סמערָא יד ןיא יא .ןעמענמורַא .7

 ,םיוצ ַא (טימ) ןיא ףיוה םעד יא .ןרעמַאלק
 .םערופ ַא ןיא ןעמעננַײרַא .ןרעּפרעקנַײא .8

 א ןיא יא רעטרעװ ערעַײא טֿפרַאדַאּב ןעוועג,
 ,לָאט ןופ עמיטש יד ,ּבז ,"טַאמרָאֿפ-למיליהּת ןימ

 ןוֿפ תוהמ רעד :ןָאסגרעּב טגָאז, .1940 יינ
 ןיא ןַײא זדנוא טסילש רע סָאװ זיא טקעלעטניא
 ,זמט ,לקיּב .ש ,"טײקנענארַאֿפ רעד ןוֿפ זַײרק

 ,27 טווו 5
 ידַא ןַא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא ןעמעננַײרַא .9

 רעטנוא ןטנגעג עטריּפוקָא יד יא .עיצַארטסינימ
 רעֿפרעד עקימורַא יד יא .,רידנַאמָאק-טּפיוה םעד

 ׂשװ, .טָאטשסױרג רעד ןופ ןצענערג יד ןיא |

 ׂשלַא ןדוי איד ןשולש שד ןזעװיג ׂשװ ןומע

 ןסָאלשַאּב, .1340 עֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,"ןַײא
 םעַײנ םעד ןיא טרָאּפטפול םעד ןסילשוצנַײא

 ,18 עוו 1967 ,רָאֿפ ,"טיּבעגיץענערג

 ַא ןיא ,םוכס ַא ןשיװצ ןעמעננַיײרַא ,0
 הרֿבח עניילק יד יא .ןכַאז ללּכ א ןיא ,עּפורג !

 .ןײארַאֿפ ַא ןיא ןצעמע יא .ּבולק-טנגוי ןיא

 -עדַאקַא 'דַיי רעד, .קלָאּפ א ןיא ןטורקער יד יא

 . "גילער עשידִיי יד יא ףרַאד ךוּברעטרעװ רעשימ

 ,רוטַארעטיל-רסומ ,רוטַארעטיל עשירעגייטשדזעי
 יַאקַא ידוי רעד ,ןיקנעליװ .ל ,*...ַאא תוניחת-

 -כַארּפש ידְיי רעד ןוא ךוּברעטרעװ רעשימעד

 ףרַאד ןםיאןא .1929 קסנימ ,(טקעיָארּפ) סעלטַא
 ןּבעגסױרַא ,עײרַאטַאּב רעזדנוא ןיא יא ןעמ |

 "ַאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערב-.ש ,"ןכַאז -

 ןסָאלשעגנַײא יז טָאה עמ, ,1931 סעדַא ,ו עיצול

 ,"גנוטיײרגרַאֿפ-ץלָאה ףיוא . .... עדַאגירּב רעד ןיא
 רעדע .1939 עװקסָאמ ,סערציוא ,וָאסרעּפ .ש

 "טימ ענַײז ןשיװצ ןַײא טסילש טֿבש-ןטקעסניא

 ,?ןטַאמרָאֿפ ענעדישרַאֿפ ןופ םייח-ילעּב רעדילג

 ׂשזיד, ,1931 יײנ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב רעד ,םולּב .ש
 רֿפס יד ילַא וצ ןַײז ןסילש ןַײא טרעװ רֿפס
 רשיה ךרד ,שּפע ,"הארי רֿפס ישטַײט נוא רסומ

 ,טל קרּפ ,1796 ווָאלקש ,אּבה םלועל

 יסַײג א ןיא ,ןוּבשח ַא
 ןַא ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב ַא

 ןיא ןעמעננַײרַא 1
 ַא רַאֿפ ןכַאמ .ללּכ ןקיט
 יד ןוּבשח ןיא יא .ןעקנַאדעג םעטסיס ,(ע)יידיא

 רעד ןוֿפ תונעט יד ךיוא יא .טַײצ ענערָאלרַאֿפ
 .גנוקידיײטרַאֿפ רעד ןוֿפ תויַאר יד 'א .עיציזָאּפָא

 סָאד יא; .ןזַײװַאּב עכעלגעמ עלַא ךיז ןיא יא

 ,זמט ,"תוחוּכ עטנפָאװַאּב טימ ךיז ןצינַאּב

 ּבאה טריצילּפוד ךיא שאוו ׂשלַא; ,11 א 4

 םתוחּב ןלעפּב םעד טימ זיא ה"רי סּכוד ןא

 ,362 ,הג ,"ןדראוו ןיסאלשג ןיא ה"רי סּכודה לש

 עּפורג ןייק זַא ךיז ןיא ןַײא טסילש טײהכַײלג,

 ןֿפעלשנַײא

 גָאװרעּביא לקערּב ןייק ןּבָאה טינ לָאז ןשטנעמ
 ,1912 י"נ ,װ טישז ,"עּפורג רעדנַא ןַא רעּביא
 ײזָאּפ יד םַארגָארּפ ןַײז ןיא ןַײא טסילש רע;

 ,נש /"ןעגנוטכיר עלַא יד ןוֿפ ןטקנוּפ עוויט

 .שַא םולש

 .עיגרענע םָארטש א) גנַאג ןיא ןזָאװל ,2
 םעד יא .ערטקעלע טימ טקַאטנָאק ןיא ןעגנערּב
 טָאה, .םָארטש ןשירטקעלע םעד 'א .רָאטָאמ

 -ןַײא ןוא ּפָאק ןרעּביא טנַאה יד ןּביוהעגפיוא
 ,דנַאלמייה יװָאס ,ןיּבָאד .ה ,ָאידַאר יד ןסָאלשעג

 ןקיטסעפנַײא ,ןעמעננַײרַא .18 .2 אט ,1
 רעטצעל רעד ךָאנ עמרָאֿפ יד יא .ןישַאמ א ןיא
 ,רוטקערַאק

 א ןיא ןָאטנַײרַא .ןסערּפנַײא .ןקירדנַײא ,4
 הסיֿפּת יד ןיא, .לטעּביםודס ַא ןיא יא .םעלק |

 ןַיײא ןקָאטש =| קוטש ןעד ןיא ינוא ןּבעג טשלוז

 ןמיוד ןעד לָאז ןמ, .26 ,טכ ,רירעש ,"ןסילש

 עמ ןעווו רגניפ ריפ איד רטנוא ןסילש ןַײא

 ,שּפע ,ײןטנַאה ןיא הלדֿבה לש סוּכ םעד טמענ

 ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 ןַײזצ .ןעיליּפשרַאֿפ (ןוא ןָאטנָא) .כרַא .8
 ,ךוּביאבּב ,יןׂשילש ןַײא לאװ רע טעט םלעה
7, | 

 רעצנַאג רעד ףיױא 'א ךיז -- ךיז טימ
 ןיִא ,תומא דלד ענעגייא יד ןיא יא ךיז .טכַאנ
 "ןייּבנפלע ןַא ןיא יא ךיז .הכלה ןוֿפ תומא דלד יד

 .ןצענערג עקידרעירֿפ יד ןיא 'א ךיז .םערוט
 ךיד אוד ׂשד ןניװג טימ אּד וטׂשרעװ ׂשאוו, |

 ,"טאטש יד ןופ ןיראומ איד ןיא טסילש ןַײא
 .שינע- .ץכע- .דנק ,1743 טשמַא .ןוֿפיסוי

 סע רעװ .1 .ס' ,רעד -- רעפילשנַײא
 "וצנַײא לּפענק רעדָא לטנעה .2 .ןַײא טסילש
 ןשירטקעלע םעד ןסילשוצסיוא רעדָא ןסילש

 ןדניצנָא ןוא יא םעד ןָאט שטעװק ַא .םָארטש |
 גנאג ןיא ןזָאל ןוא יא םעד ןָאט יצ ַא .טכיל
 םעד טזָאל ,יא םוצ וצ טֿפױל רע; .ןישַאמ יד
 לשרעה ,ײךיז ןעשזדוהעצ סענישַאמ יד .רָאטָאמ

 .יירע- .1932 עװקסָאמ ,םוקֿפיוא ןיא ,רוקָאניװ

 ,טּפעלשעג-- ,ןַײא ּפעלש .ורט -- ןֿפעלשנַײא
 ןיא רגּפ םעד יא .ןּפעלשנעמַאזוצ ,ןּפעלשנַײרַא -

 וצ טלעװ יד טכַײלג רע . . ., .ןַײרַא רעסַאװ |

 ׂשייװ ינוא ןַײא טּפעלש ׂשֹע ,ןילזיװ םנייא

 טימ ..אמ ,טנַארּב ,"טגיל רדינ זד ׁשֹע םעװ טינ

 .שינע  .ןַײרַא קנעש ןיא יא ךיז -- ךיז

 ןעק ,ןַײא טֿפעלש סָאװ = .ידַא -- קיֿפעלשנַײא
 | .טייקייה .תושרד עיא .ןֿפעלשנַײא

 ,ןַײא ףעלש .װרט ןע עגנַאל -- ןֿפעלשנַײא
 ןרעפעלשנַײא חזד .רקוא .רפ .טפעלשעגי-

 .'א ןוא ןגיוו .ףָאלש ןוֿפ ֿבצמ ַא וצ ןריֿפרעד .1
 םעד 'א .דניק א יװ ,עלעדיל א טימ ןצעמע יא
 א ןעמ ןעק יא; .עיצַארעּפָא רעד רַאפ טנעיצַאּפ

 .װש ,"'א טשינ ןעמ ןעק טלעװ א -- דניק

 ליטש וטספעלש רעדנוזַאּב למילּב סעכעלטיא,

 .רעדיל ,טע ,"רעדניק יד יװ ןַײא

 -ער לָאז עמ ןכַאמ .ןּפמעטּפָא ,ןכַאװשּפָא .2
 ,ןליפעג יא .טינ ןצנַאגניא רעדָא רעקיניײװ ןריגַא

 "עג סָאד 'א ןעק ןײלַא ןּבעל סָאד, .סעיצַאמע

 ןוא ןייצ יד ןדײררַאֿפ = דניק ַא יװ יא* ."ןסיװ -
 לָאז עמ ןכַאמ .ןקיאורנַײא .8 ,ןרַאנּפָא גנירג



 רעֿפעלשנַײא

 ןוא ןצנַאט טימ זדנוא טָאה עמ , .שיטַאּפַא ןַײז

 סיז רעטַײװ ןעגנירּפש ןוא ןעגניז טימ ,ןליּפש

 -רַאֿפ ,4 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,ײטֿפעלשעגנַײא
 א ןרעװ לָאז סע דילג א ןקירדנַײא ,ןפַײטש

 ,רֿבא ןַא יא .עיצַאלוקריצ:טולּב רעד רַאפ רעטש

 "רהרעד = דעו םלועל יא .טנַאה ַא ,סוֿפ ַא יא

 | | יױענעג

 ,עק- ןי- נװ .1 .סי ,רעד -- רעֿפעלשנַײא
 'א ןא רענדער א .ןַײא טרעפעלש סע רעװ .סז

 יװ רעמ ןעמענ טינ, ,ליפייא .לטימֿפָאלש .2

 ."סיא ייווצ

 טרעֿפעלש סָאװ .ידַא -- קי(ד)רעֿפעלשנַײא
 ,עיא ,ןפָאלש (םוצ טריֿפרעד) טכַאמ סָאװ ,ןַײא

 טעװעדַאה ןָאמ ןיא םעד, .ןעלטימ עשיטָאקרַאנ

 גרעּבכָאה .ד ,ײןעמיוז ענַײז ּבילוצ זדנוא ַײּב ןעמ

 ,1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ;לַײמש .ָא ,זּביא |
 | ,טייקיד |

 - רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנורעֿפעלשנַײא
 רעד רַאֿפ יא ןַא .ןרעֿפעלשנַײא ןופ טַאטלוזער -

 גנומעטָאנַײא ךרוד 'א עניײמעגלַא; .עיצַארעּפָא
 ןַא ןײלַא ךיז רַאפ קינכעט ריא ןיא ןיוש זיא

 ,8 אפ ,1940 ענליװ ,זעגֿפ ,"ךַאז עטסנרע

 עֿבט א טָאה סָאװ .ידא -- שירעֿפעלשנַײא
 (םוצ טריפרעד) טֿפלעה סָאװ .ןרעפעלשוצנַײא

 ןּבעג ךרוד ןעלטימ עטריניּבמָאקע .ןרעֿפעלשנַײא |

 -עגסױרַא ךיז ןּבָאה לטימ ןיא ןַא קיטַײצכַײלג

 ןוא סעיצַארעּפָא עלַא רַאפ קידנגונעגמוא ןזיוו

 ,8 אפ ,1940 ענליװ ,זעג9 ,"עקנַארק עלַא
 | ,טייק-

 ליפ .לָאעג .ךע ,סָאד -- לרעֿפעלשנַײא
 טינ םענק .ןֿפָאלשנַײא םוצ לטימ א זיא סָאװ
 ,(י"נ) דייר ,"ךעיא ייווצ יװ רעמ

 -עלשעג'- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעֿפעלשנַײא
 ןֿפעלשנַײא וזד .ךַארּפש-ללּכ ,זדל .טרעֿפ

 א ןעגניז .ףָאלש ןוֿפ ֿבצמ א וצ ןריֿפרעד .1
 טשטַײטרַאֿפ ללמ .עלעֿפוע סָאד יא ןוא לדילגיוו

 ןייא, :(19 ,זט .סיטֿפוש) 'היּכרּב לע והנשיּתו'

 ךימ טעלג סע, .ן"טרעֿפעלשרַאֿפ, :יּתַו "ןרפעלש

 טרעֿפעלש ןוא רעגניפ עמערַאװ טימ יװ ןוז יד

 ןיא ,געס ,"דניושעג ןוא טכַײל ױזַא ןַײא ךימ

 ןענעז תויׂשעמ זַא טגָאז טלעװ יד, .ישזרעמזַאק

 עמ טימ זַא גָאז ךיא ןוא ,ןרעפעלשוצנַײא טוג

 ןיא ,"ףָאלש ןוֿפ ןשטנעמ ןעמ טקעװ תויׂש

 טָאה יז, .רעװעלצַארּב ןמחנ 'ר ןוֿפ ןעמָאנ
 ןַאטלוס םעד םוא טכַאז ןוא סיז רעייז טליּפשעג

 ,1888 ענליוו ,חצרו דוש ,דמא ,ײ"ןרעֿפעלשוצנַײא
 -טכַאװשעגּפָא ןַײז טרעֿפעלשעגנַײא טָאה םיא,

 ןופ רֹּבחִמ רעד, .'תודע רעד' ,גרעּב ,"טייק -

 ןרעֿפעלשוצנַײא וליֿפַא טרסא םידיסח רֿפס

 -יל עשיאיוג טימ ןגיו יד ןיא רעדניק עניילק

 ,27 וא 1964 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"רעד

 ענדונ טימ םלוע םעד יא .קירעֿפעלש ןכַאמ .2
 טלָאװ ,ןעיירשעג עדליװ יד טינ ּביוא, .תושרד

 .?טרעֿפעלשעגנַײא ןעמעלַא גנולעטשרָאפ יד

 ןוא זַאג טימ יא .ןּבױטרַאֿפ .ןריזעטסענַא 9

 ,רעּפרעק ןוֿפ לייט ַא רָאנ יא .ןָאצ א ןסַײרסױרַא

 -ער לָאז עמ ןכַאמ .ןּפמעטּפָא .ןכַאװשּפָא .4
 יד 'א .טינ ןצנַאגניא רעדָא רעקינייװ ןריגַא

 יװ 'א* .טײקיכַאװ יד 'א .סעיצָאמע יד ,ןליֿפעג
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 טינ ערה-רצי םעד זיא, ,ןפעלשנַײא +- דניק ַא

 םלוע-תוואּת ןיא 'א םיא לָאז רע ,ןטָארעג

 טֿפיג , ,1872 עשרַאװ ,םינוֿפס חיׂש ,"ןַײרַא הזה

 םעד ןרעֿפעלשוצנַײא ןוא ןוורענ יד ןּבױטַאּב וצ

 ,24 עווו 1962 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּביל םייח ,"ןליװ

 ירייא, .דייר עסיז טימ יא ,ןקיאורנַײא .9

 -עלש ןַײא רכיז וצ לַא ךיז טׂשנַאז טיטשעייַאמ

 קעּבזדנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"טרעו ןזאל ןרֿפ

 א זדנוא רַאפ זיא תונלֿבסה חֹוּכ רעד,+ ,8

 לסיּב א וליֿפַא זדנוא טכַאמ סָאד ,גנוטער ערַאװ
 ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,"'א

 43 ,ןֿפעלשנַײא וזד .0 1900 סילָאּפַאענימ
 .יירע-/ .(עקי ,ןיד) רעד .גנוד

 טרעֿפעלש סָאװ .ידַא -- קידנרעֿפעלשנַײא
 ןופ רעסַאװ יװ . . .עדער ריא, .ןליּפ עיא .ןַײא

 ן'א ןוא ןקיסעמ ןימ ַאזַא ןיא ,ןַארק ןטוג ַא
 יד ,יקסווָאקושט .ק ,זֿביא סינּפיק .יא ,ײםָארטש

 ,1934 וװעִיק ,עקינוז

 סעצָארּפ .ן' ,(יד) סָאד -- שינרעֿפעלשנַײא
 ןופ טקריװַאּב ןַײז ןוֿפ ֿבצמ .ןרעֿפעלשנַײא ןוֿפ

 עכלעזא ןוֿפ ןרעטַײװרעד ךיז, .ןרעֿפעלשנַײא

 ענעפָא טימ גנידצלַא ןעז וצ ןעומַאּב ךיז . . . ן'יא

 .9 וו 1968 ,קיא ,רעלגירטש .מ ,"ןגיוא

 ָאמשעג י- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעדָאמשניײא
 -מולשנַײא .ןקיצומשנַײא ,ןקידורּבנַײא .טרעד

 -- ךיז טימ  .למינּפ'ס ,רעדיילק יא .ןרעּפ

 .שינ .לװַײט א יװ יא ךיז

 -עג- ,ןַײא ץלַאמש .ורט -- ןצלַאמשניײא

 ןרימשנַײא .,ןקיצלַאמש:- :859 .טצלַאמש

 דָאמ א יא .גיֿפ .עינלעטַאּפ יד יא .ץלַאמש טימ

 .ןצלעמש-- +- .ןציװ עטעֿפ טימ גָאלַאנ

 ,םנוד

 .ןעלגרעמשנַײא +- -- ןעלגרַאמשנַײא

 ,טרָאמשעג == ,ןַײא רָאמש .וורט -- ןרַאמשניײא

 .שײלֿפ יא .ןעלגערּפנַײא ,ןפמעדנַײא ,ןּפמעדנַײא

 | ,ץכע- .עלעּביצ יא

 ָאמשעג- ,ןַײא ער- .ורט -- ןערַאמשניײא
 .ןקידורּבנַײא קרַאטש .ןערָאמס - :99 .טער
 ןַײז לָאז סע ,טנַאװעגטעּב סָאד 'א .ןריזחנַײא

 'א -- ךיז טימ  .ןגיילוצקעװַא ךיז עקדירּב
 .ץכ} .קינזָאװַארַאמס רעתמא ןַא יװ ךיז

 | ,שינעז

 -עג--+ ,ןַײא ץרַאמש .וטוא -- ןצרַאמשנַײא
 ויסנעטניא ןוא טַײצ ערעגנעל א .טצרַאמש

 סע טָאה ,טצַארקעג ךיז טָאה יז, .ןצרַאמש

 ,"טצרַאמשעגנַײא רעמ ךָאנ ריא
 .ןעקרָאמסנַײא +- -- ןעקרַאמשנַײא

 -ומשעג'- ,ןַײא לג- .ורט -- ןעלגומשנַײא
 -נַײרַא .ןעלכומש -- --- טעמַאז ,לקָאל .טלג
 'א .ןכַאז עטרעװרַאפ ,דנַאּבַארטנַאק ןעגנערּב

 .שינע- .רוטַארעטיל יעֿפיײרטי

 -ץגי- ,ןַײא טכומש .ורט -- ןטכומשניײא

 טימ רעמַאק יד 'א .ןעקניטשנַײא טכומש

 .שינע  .ךיור ןרעטיּב א

 -עגי-- ,ןַײא (ה)עומש .ורט -- ן(ה)עומשנַײא
 ,ןתועומש22 ןסעומש} העומשכ? .ט(ה)עומש

 ןוא ,גנאלק א ,סַײנ א ןּבעגרעּביא .ןדערנַײא

 "נַײא ךיד ןּבָאה ייז , .ױזַא זיא סע זַא ןדערנַײא

 ן(קי)צומשנַײא

 יָאק וטסעװ טלעװ עזיד ןענעשרי -- טעומשעג

 .ט"עקּת ,אנדרוהו ענליװ ,1ל7 ירשי רֿפס ,"ןענ

 רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנוסעומשנַײא

 ןופ רימ ןֿפרַאדא .ןסעומשנַײא ןופ טַאטלוזער
 יינ ,שוו טישז ,"?ןרעװ לּבלובמ ןע'א ײלרעלַא |
 ןוא ןּבױלג םשל ױזַא טינ 'א יד זיא/ .7

 ,קיא ,גי ,"רוטלוק רעשידִיי ןופ גנוּבעלפיוא

 ,14 עו 7

 .טסעומשעג'- ,ןַײא סע- .וורט -- ןֿפעומשנײא

 לָאז עמ דייר ךס ַא טימ ןקריװ .ןדערנַײא .1
 'א ןלעװ"* .דייר עטוג טימ יא .ןעמעננַא סעפע

 סָאװ סנױזַא ,סכעלגעממוא -- ךיוּב ןיא דניק ַא

 םענעי 'א* .רעטכעלעג רָאנ ןֿפורסױרַא ףרַאד

 יא (א = זָאנ רעד רעטנוא רעּבעל-וא-גנול א

 סָאװ סנױזַא (3 :ךעלגעמ טינ זיא סָאװ ססניוז |

 ךימ טעװ רע, .הרוחש-הרמ וצ ןריפרעד ןעק

 ,"קינוָאװ-דמל ַא זיא לשטַײד רעד סָאד יא דלַאּב
 ,לָאמ סנק רעכילקערש רעד ,ןײטשניּבור .ז .צ

 ץלַא ייז ןּבָאה ,ןרָאפ זומ עמ , .1883 סעדַא

 ,"םלוע םעד טסעומשעגנַײא ןוא ןעגנורדעג

 ..+ םינּפ ןשיטָאירטַאּפ א טימ, .תועסמ ,סוממ

 זיא םזינויצ רעד זַא םלוע םעד 'א יז ןליוו

 ןפרַאד סָאװ ,ןַאמדַײז .ל .א ,ײטַײצ רעד ךָאנ ןיוש

 ךיז טָאה רעטומ יד, .1898 װעשטידרַאּב ,רימ

 ,"רעטכָאט יד יא ,ןדיירוצ ,ןשימנַײרא טװּורּפעג

 יטעּפ ,לַאװק ןטלַא םנוֿפ ,שטיװָארעזיײל .א .י

 ,1918 דַארגָאר

 ןַײא סעומש ייג .ןהנעטנַײא .ווטוא ךיוא .2
 ןעװעג ןלעּב ַא דניצַא טלָאװ ךיא, !טלעװ א

 ואוו ןעז ךימָאל .. . דמלמ םעד טימ יא לסיּב ַא

 ,19 אפ ,1870 ,מק ,"טלאה רע

 רעמ טינ זיא ןעמ זַא יא ךיז -- ךיז טימ

 ךיז ןגעלפ םינזחא .זױצנַארֿפ א רָאנ ,דַיי ןייק

 ןיֿבמ רעסיורג א ןיּב ךיא זַא ןרעװש ןעלצסיוא

 ,צלא ,"'א טזָאלעג ךיז ּבָאה ךיא .ןעגניז ףיוא

 ךיז טסעומש ריא; .1894 ענליװ ,םייח תחכוּת

 רעַײא טימ ,לכׂש רעַײא טימ טלָאװ ריא זַא ןַײא

 ,סוממ ,ײקיטנַא רָאג טלעװ א ןֿפַאשַאּב טייקסטוג

 יא ךיז טעװ ןסיװעג רעַײא ןוא, .עשטַאילק
 רַאפ ןוא טָאג רַאֿפ אצוי ןיוש טנעז ריא זַא

 ,6 זאנ ,1890 ,לָאֿפוי ,ןטַײל

 "יודעג .ן ,(יד) סָאד -- שינעסעומשנייא
 ינַײא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ רעקידרע

 עכלעװ שינעּבילרַאפ עשירַאנ יד, .ןסעומש

 ינעדליג .ד .ח ,"יא ...ןַא יװ רעמ טינ זיא'ס

 ,1913 ענליװ ,הלגעילעּב עלע'מהרֿבא ,טטַאלּב

 עצנַאג יד זַא טהנעטעג ןּבַאה ןעגנוי-עליואוו יד,

 ה"ר ,קיא ,שַאּב ,=ענָאּבַאּבאז א ,'א ןַא זיא ךַאז

 : .חי"ישּת

 .ס- ,עקי ,ןיי נװ .ס- ,רעד -- רעפעומשנַײא

 "עג ַא טימ עקיא ןַא .ןַײא טסעומש סע רעװ

 .עלעגניצ ןפילש

 ןַײא (קיקומש .װרט -- ן(קי)צומשנַײא
 ,ץומש טימ ןרימשנַײא .1 ,ט(קיוצומשעג
 ךימ ןגעלֿפ , .הריד יד ,רעדיילק יד יא .טיוק

 / ,"סעשטּפַאל עכייוו ערעייז טימ יא לסיב א רָאנ

 / חזֿבמ קרַאטש ,ןריטימָארּפמָאק .2 .װ מעּב
 טינ ךיז לָאז רענעי זַא ,ןעמָאנ סמענעי יא .ןַײז

 --ןיז טימ .ןגיוא סנטַײל רַאּפ ןזַײװ ןענעק |



 ןדימשנַײא

 ןצומשנַײא ךיז טסלָאז וד זַא טינ ליװ ךיא;,
 ,27 וו 1965 ,רָאֿפ ,יטלעג רעייז טימ טנעה ענַײד

 ,גנו-

 .טדימשעג-- ,ןַײא דימש .וורט -- ןדימשנַײא

 יד ןריֿפרעד .טַײצ א ןדימש ;ןעװָאקנַײא .1
 עטנערּפ א 'א .ףוס ןזיּב ןדימש ןופ טעּברַא

 ַא ןיא ךעלדנזַײא יא .ןדימשנַײרַא .2 .ןזַײא
 ייוצ םענייאניא יא .ןדימשפיונוצ ,9 .עטַאלּפ
 .סנזַײא טימ ןקיטסעֿפנַײא .4 .ןזַײא רעקיטש
 ,ןקירדפיונוצ .0 .ריט יד ,רעטצנעֿפ יד יא
 רעד .טדימשרַאֿפ טלָאװ עמ יװ יוזַא ןקעדאּב

 -עגַײװש סָאד, .ךַײט םעד ןַײא טדימש טסָארֿפ
 יד ןַײא טדימש ןוא רענייטש יד ןופ טמוק שינ

 'א ןטייק ןָאטנָא 0 .ןזירּפַאק ,געס ,"טלעוו
 ערעװש יד, .ריּביס ןייק ןּבַײרט ןוא ןטייק ןיא
 האנׂש ןוא האנק עכלעוו ןיא ,ןטייק ענרעזַײא

 -עװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,"טדימשעגנַײא םיא ןּבָאה

 .גיפ !.{ ,1914 ענליװ ,לוּבלּבטולּב רעשזיל
 קלָאֿפ סָאד ןרַאנּפָא רָאנ לי עמ,, .ןפַאלקשרַאֿפ

 עַײנילגָאּפש ןיא םיא 'א ןוא דייר עסיז טימ

 עדנעריאוטיטסנָאק ַא זיא סָאװ ,יקיּב .ּב ,"ןטייק

 -- ךיזו טימ .1905 וװענעשז ,גנולמַאזרעֿפ

 טימ טדימשעגנַײא ....טלַאטשעג ןַײז ךיז טָאה,

 עטנערּבעג ,געס ,ייהמשנ ןַײמ ןיא ןלַארטשדלָאג

 | ,טירט

 ,טלכיימשעגי- ,ןַײא לכ- -- ןעלכיימשנַײא
 ןָאט רעדָא ןדער ןתעּב ןעלכיימש -- וטוא

 'א ןוא דניק א ןרסומ טינ לָאז עמ, .סעּפע

 לָאז רענעי זַא ןכַאמ ,1 -- װרט ."ַײּברעד
 .רנ .משטד ,2 .,ןצעמע יא .ןעלכיימש ןּבײהנָא
 רעגולק רעדע -- ךיז טימ  .ךיז ןענעֿפנחוצ

 -ןצנַײא ךיז ...טסואוועג טָאה סָאװ רעטסינימ
 ,27 ןאפ ,1864 ,מק ,"טשריֿפ םַײּב ןעלכיימש
 ,גנוד

 ,ןסימשעג י- ,ןַײא סַײמש .וורט -- ןפיימשנַײא
 עמ זַא יא .ןּפַאלק ,ןגָאלש ,ןסַײמש טַײצ ַא 1
 .לחֹומ-רימ-טַײז ןפיוא ןצעז ןענעק טינ ךיז לָאז
 רַאֿפ .ברַא .2 .למעזעּב א טימ סעצײלּפ יד יא
 ,ןפרַאװנַײא ,ןכערּבנַײא .רנ .משטד ךַארּפש-ללּכ

 סרטשנעפ איד ןּבאה ינוא, .עא ןרעגלַאװנַײא
 ןַײרַא זיוה ׂשד ןיא ןנַײז ינוא ןסימשג ןַײא

 .שינע- .ב/הלק ,ראש ,"ןגיטשג |

 טַאטלוזער רעדָא טקא .ן  ,רעד -- רימשנַײא

 .ןַײא טרימש עמ סָאװ טימ סָאד .ןרימשנַײא ןוֿפ

 רעד ףיוא ּפָא ךיז טנערּב עמ ןעו יא רעַײנ א

 ,גני .ןוז

 ,טרימשעגי-- ,ןַײא רימש .וורט -- ןרימשנַײא

 -ץלק ןוֿפ טכיש ַא טימ ןקעדַאּב (לייט םוצ) .1

 טימ ןקַאּב יד 'א .ףָאטש ןקירילָאק רעדָא ןקיּפ
 טימ לוויטש יא .ּבלַאז טימ דנואו ַא יא .שזור

 רעטכָאט יד, .עלָאמס טימ לפיש ַא 'א .ןָארט

 ןַא ןּבעגעג טיורּב לקיטש ַא רָאנ טָאה טול ןופ

 ןיא טרימשעגנַײא יז טַײלטָאטש יד ןּבָאה ,ינע

 זיּב ןעניּב ןשיװצ טלעטשעג יז ןּבָאה ןוא קינָאה

 .ג/ול ,2צנ ,"ןסעגעגפיוא יז ןּבָאה ןעניּב יד

 יד 'א .סעּפע ןיא ץכערימש טעפ ןזָאלנַײרַא .2
 ,ןישַאמ יד 'א .ןסקַא

 יא .ןקיטױקנַײא .ןצומשנַײא .ןקעלֿפנַײא 8
 טערָאּפ סע רעװ, ,טעּברַא רעד ַײּב רעדיילק יד
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 ,"טנעה יד ןַײא (ךיז) טרימש עלָאמס טימ ךיז

 ןַײז רּפכמ לָאז ןטסַאֿפ ןוֿפ ןקינַײּפ סָאדע .װש
 טרימשעגנַײא .. .רָאי ץנַאג א ןּבָאה רימ סָאװ

 ירעש הניחּת ,"המשנ יד תוריֿבע ערעזדנוא טימ

 עטעקַאנ יד ןַײא טרימש, ,1858 ענליוו ,הבושּת

 טינ* .דַאנ ,"ןשיק םענופ טישנַײא עטיור-ןיורּב
 ןצעמע ןגָאלש טינ (א = טנ ע ה יד יא (ןלעװ)

 וצ ךיז ןעמענ טינ (ב3 ;קידלקע זיא רע לַײװ

 = ךלָאי ַא 'א .קידרעװמוא זיא סָאװ סעּפע

 ףיואנּבױא .4 .ןקיטולּבעצ (ב ;ןרַאנּפָא (א
 עינלעטַאּפ יד יא .עא לייא ,רעטוּפ טימ ןרימשַאּב

 ,לכלעג א טימ הלח יד 'א .ןטָארּב ןרַאפ
 ןילסעק . . . ןייקע .ןעיוּבנַײא ;ןּפעלקנַײא .9
 ותואּב ןרימש ןַײא ןריּב ,ןֿפנַארּב ןעַײרּב וצְנ

 טינ ללּכ ןַײז ןילסעק ןייק הנה דע שאוו םירֿפּכ

 ,טֿפירשטַײצ} 1687 ,יקרָאה ןופ סקנּפ' ,"ןזעװיג

 ,ן1920 קסנימ 4

 -סיורַא) ןכַאמ .ןצעמע ףיוא תוליכר ןדער .0

 -עגנַײא יז טָאהימ, .ןעמָאנ ןטכעלש א (ןוָאל

 ףוס םוצ. .ב/ה ,2טל ,"ןגיוא ענַײז רַאֿפ טרימש

 ,ןדִיי רעװעיק ןרימשוצנַײא קינײװ ךָאנ םיא זיא

 "עדַא וצ וליפא ,עלַא וצ ךיוא ךיז רע טעּפעשט

 ,19 אפ ,1865 ,מק ,"ךיוא רעס

 -רעטנוא .טקריװ סָאװ ,רַאּבַאכ ,דחֹוש ןּבעג ./

 ערעזדנואע .וַאטסירּפ םעד 'א ,הֿפינח טימ ןפיוק

 "נגעלעג א ןגירקעג {1863 ןיא} ןּבָאה םיאנוׂש

 ןדיי עכעלטע ןכּב .ןרימשוצנַײא זדנוא טייה

 ,1865 ,מק ,זרא ,ײןלױּפ יד טימ ןטלַאהעג ןּבָאה

 ,1 ןאפ

 .ץכע}- .םינּפ סָאד ךיז יא -- ךיז טימ

 :ַײרעד - .(עקי ,ןיי) רע  .שינעד
 -עמשעג-- ,ןַײא רע- .ורט -- ןרעלעמשנַײא

 .רעלעמש ןכַאמ .1 .ןלעמש'י- :99 .טרעל
 רעלעמש ןכַאמ .2 .עילַאט יד יא .ןעמעננַײא
 עמ לטנַאמ א 'א .ןרעלעמשרַאפ .ףרַאד עמ יװ

 ,ןריצודער .8 .ןָאטנָא ןענעק טינ םיא לָאז
 ןטײהַײרֿפ יד 'א .ןכַאמ רעגנע .ןרענעלקרַאפ

 טכאמ יד 'א .טנָאזירָאה םעד 'א .קלָאֿפ ןופ

 ,רָאטקעריד ןופ

 ענעלָאװ סָאד טָאה ןשַאװ ןופ, -- ךיז טימ

 ןּבָאה ןּפיל ענַײז, ."טרעלעמשעגנַײא ךיז דיילק

 "גנַאל יד זיּב ,טרעלעמשעגנַײא לָאמַאטימ ךיז

 ,יננח ףסוי ,"ןּבױהרַאֿפ ךיז טָאה זָאנ עקישיילפ

 ךיז טרעלעמש הנויח יד, .ח"כשּת ה"ר ,קיא

 ,ןיר) רֶעד  .שינע/ק  .ץכע- .יףַײא
 .גנו(רע)- .עקיא ןַא עקרעדַײנש א -- (עקד
 ,יירע-

 -לוזער רעדָא טקַא .ן- ,רעד -- ץלעמשנַײא
 טצלעמש עמ סָאװ סָאד .ןצלעמשנַײא ןופ טַאט

 ,גנ/ .לַאטעמ רעדנַא ןַא ןופ יא ןַא .ןַײא

 -עג- :ןַײא ץלעמש .װרט -- ןצלעמשנַײא
 ןכַאמ ,ןזָאלעצ .1 .טצלעמשעג-- ,ןצלָאמש
 .יינש םעד ןַײא טצלעמש ןוז יד .קיסילֿפ
 .סמערופ ןיא ַײלּב יא .ןצלעמשנַײרַא .2

 ןּפעלקנַײא ןוא ֿבלח םענעזָאלעצ ןֿפירטנַײא 8
 יד 'א .סרעטכַײל יד ןיא טכיל יד 'א .טכיל א

 --ֿפױרַא 4 .טכיל-טַײצרָאי ַא יא .ךעלטכיל-הּכונח
 .עץיננלעטַאּפ יד 'א .סטעֿפ ןָאטנַײרַא ,ןָאט

 ן(עווע)רונשניַיא

 .טימ ןרימשנַײא ,ןרימשרַאֿפ .0  .ּפוז יד יא
 ,עטָאּפַאק יד יא .סטעֿפ

 .שינע .ץכע .גנ- .ףיז טימ

 .טקעמשעג -- ,ןַײא קעמש .וורט -- ןקעמשנַײא
 טימ תוחיר יד 'א .תוחיר ךיז ןיא ןענצנַײא ,1
 יד .חיר ַא טימ ןליֿפנָא .2 .טסורּב רעלוֿפ ַא
 ,זיוה עצנַאג סָאד ןַײא ןקעמש םילכאמ עטוג

 ךיז יא .טֿפול רעד ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 'א ןייא ןיא . ..טלַאה רעא .טנוהריּפש ַא יװ

 | רעפעינד םַײּב ,גרעּב ,"ןּבלַאז יד ןיא ךיז

 ,שינע ,ץכע- .גנו-

 -עג-+- ,ןַײא לגי .חרט -- ןעלגרעמשנַײא
 טימ) ןטָארעג טינ ןעלגערּפנַײא .טלגרעמש

 ױריּבלַאה ןנַײלּב לָאז סע ,חיר ןטכעלש א

 עמ ןטעלטַאק יא ,(טנערּברַאפ קרַאטש וצ רעדָא

 .ץכע - .ןעמענ ןענעק טינ ליומ ןיא ייז לָאז
 ,שינע-

 -רעמשעגי- ,ןַײא עג" .ורט -- ןעגרעמשנַײא
 -ןרּבנַײא ,ןקיצומשנַײא ,עיצילַאג ,דָאּפ .טעג
 .ךעלרעדולּפ יד יא .ןקיד

 ,טלָאנשעג--- ,ןַײא לָאנש .וורט -- ןלָאנשנַײא
 ;לָאנש ַא ףיוא ןעצרַאֿפ .ןלַאנש-- :ךיוא
 טימ ךיוא .לטנַאמנגער םעד יא .ןעלקעהנַײא

 ךיז

 .טּפַאנשעג'- ,ןַײא ּפַאנש .ורט -- ןֿפַאנשנַײא
 םימצ ףאשוי טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןּפַאכנַײרַא .1
 -נייאע :ית| "ןיּפאנש ןיא; :(5 ,ה ,בויא) 'םליח

 .יצ ןֿפיט א טימ ןעמעטָאנַײא .2 .ן"ןעגנילש
 עשירפ 'א ןוא שינעקיטש ַא ןוֿפ ןײגסױרַא

 ,טֿפול

 -עג'- ,ןַײא (ע)רָאנש .וורט -- ן(ע)רָאנשנַײא
 "מורא .קידנ(ע)רָאנש ןגירקנַײרַא .ט(ע)רָאנש
 ,הֿבישי 'רערימ' רעד רַאפ תוֿבדנ 'א ןוא ןייג
 ,שינע-

 .טֿפונשעג -- ,ןַײא ףונש .ורט -- ןֿפונשנַײא
 רעד ךרוד ןעמעטָאנַײרַא .ןֿפױנש-- 9
 "עי ַא יװ יא .טפול יד 'א .ךליהעג ַא טימ זָאנ
 ,טנוהרעג

 ,ןַײא (עװע)רונש .ורט -- ן(שווע)|רונשנַײא
 .רונש א טימ ןדניּבנַײא .1 .ט(עװע)רונשעג--
 יד ןָאטּפױרַא ןטימ טייג רעװש, .קַאּפ םעד 'א

 עטרַאטשרַאֿפ יד םיא ךיז ןּבָאה טָא . . . ךיש
 יּפַאק לאוׂשי ,ײיןעװעיא םַײּב טנשקערַאפ רעגניֿפ
 וצ ,ןעלצנַײא ,2 .געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאל
 -רָאק םעד ,ךיש יד 'א .ךיוּב םעד יא .ןע;צֿפױנ

 ןיא ןּבעל = ןגָאמ םעד ,קיסַאּפ םעד יא* .טעס

 .שינעמוקסיוא ףיוא גונעג ןּבָאה טינ ,תוקחד
 יד 'א .רונש א יװ ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ 5
 רונש א ןדניּבוצ (ײרעילומ) .1 .ךעלּפיל
 זיא טעּברַא יד יצ ןעז ןוא טכיװעג ַא טימ
 .טנַאװ יד 'א .דָארג ,ךַײלג ןעמוקעגסױרַא

 .רונש ַא טימ יװ ןשטעװקנַײא ,ןקירדנַײא .9
 -עגניײא-ּבלאה סָאד . ..לטעטש עניילק סָאד,
 ױזַא ןהרׂש טָאה ץלַא סָאד ...לזַײה ענעלַאֿפ
 'םרֲאֿפ ַא ףיוא ,ַאפָא ,"טעװערונשעגנַײא

 ַא ןיא ידלָא" א ןעיצנַײרַא (טלעװרעטנוא) .0
 ,קינרעטסַײט םעד יא .עקטסַאּפ

 רַאנ; .טעסרָאק ןיא ךיז יא -- ךיז טימ



 . ןעלגינשנַיא

 ערעגנַאװש רַאפ ךיז יא סָאד זיא ךעלדעש רעמ

 -עגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"ןעיורֿפ

 ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה עניימ

 ,טלגינשעג - ,ןַײא לג- .ורט -- ןעלנינשנַײא
 (תוכָאלמיילעּב ערעדנַא ַײּב :ךיוא .ַײרעדַײנש)

 לָאז עמ ,ןֿפֹוא ןלעיַארמוא ןַא ףיוא ןצוּפנַײא
 'א .טעּברַא רעד ַײּב ןורסח ןייק ןקרעמַאּב טינ

 צלַא יא .ןטינשעגוצ טוג טינ זיא סָאװ לּברַא ןַא

 ,ךַײלג טינ זיא ּבערג יד לַײװ שיט ןוֿפ ךעלסיֿפ

 נַײא ןוֿפ טקַא .1 .ן ,רעד -- טינשנַײא
 טלָאז יא ןייק ןוא, .יא רעקילָאמַאטימ א .ןדַײנש

 א ןגעװ ןוֿפ שיילפ רעַײא ןיא ןכַאמ טינ ריא

 טַאטלוזער .2 .28 ,טי ,ארקיו ,ּתחח ,"ןטיוט
 ,ןטינשעגנַײא טָאה עמ סָאװ סָאד .ןדַײנשנַײא ןוֿפ

 ןיא 'א ןַא .םיוּב ןיא יא ןַא .ןמיס ַא רַאפ יא ןַא

 ןיא ןיא עֿפיט טכַאמעג סרעסעמ יד טימ, ,לעֿפ
 וועלק ,ןשָאלַאק ןוא ךיש ,ַארזיא .ע ,"ערָאק רעד

 טינ טָאה ...ךיש יד ןופ דנַאר רעד, .8

 ,"סרעשטילג ןָאטוצנָא ןליוז יד ןיא ןיא ןייק
 ,19 1 1965 ,זמט ,גח

 .דלעֿפ ןיא רעדער ןוֿפ יא .דַאילס ,ןמיס 9
 ןטימ טיירדעגרעּביא ,טעּפָאקעצ -- דרע יד;

 ,"רעדער-ןטאמראה יד ןופ ןיא עֿפיט ,ּפָארַא זָארג

 םורא ןיא-דַײל יד, .גיֿפ ךיוא .ירענלעז' ,צו סַײװ

 ,רעשטַאימוש .א ,"ןקַאּבניק יד ןכיירג ליומ ןַײז

 י י ,רעדיל

 ןטַײז יד ַײב ץיא .ּבורג .עװַאנַאק ,ןּבָארג .4
 ...טעז עמ, .טלַאּפש רעכעלריטַאנ .0 .געװ
 עניילק סָאד ןודלעפ םענוֿפ 'א ןגנע םעד ןיא

 ,51 גט ,1864 ,מק ,"ןלאװקסױרַא רעסַאװ

 ריא, .גנוקריו עפיט ,העּפשה עקיטנָאק .0
 סעלעדנעמ,, .י'א ןַא טכַאמעג זדנוא ַײּב ָאד טָאה

 יָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"'א רעשירעלטסניק

 ,רעקיאַאז

 ,ןטינשעג'- ,ןַײא דַײנש .ורט -- ןדיינשניײא
 טינש א ןכַאמ עא רעסעמ ,רעש ַא טימ 1
 ,טנװַײל ַא יא .(ףוס ןזיּב ןדַײנשכרוד טינ רעּבָא)

 ןזָאלוצסױרַא הּכמ יד יא .וזַאא ףָאטש לקיטש ַא

 ןגעלפ סָאװ יד, .העירק 'א .זַײא 'א .רעטייא

 .ב/גק ,םיערז ,"רענרעה יד ןשיװצ ןּברק םעד 'א

 ,ןּבַײרשנַײרַא ,ןענעכײצנַײרַא ןדַײנש טימ .2
 עטַאד יד 'א .םיוּב ןופ ערָאק ןיא ןעמענ יד יא

 ַא ןכַאמ .0 .הֿבצמ א 'א .שינעגעגַאּב א ןוֿפ
 ,טנעמורטסניא ןֿפרַאש ַא טימ דנואוו (עניילק)

 טדַײנש עמ ןעװ, .עא רעגניפ ַא ,טנַאה יד יא

 ,"טנַאה עצנַאג יד ייװ טוט ,רעגניֿפ ןייא ןַײא

 יד ןַײא טדַײנש (עצַארּפ) עינַאװערַאה, .װש

 סָאד ןַײא טדַײנש גרָאז ,((סעציײלּפ יד) טנעה
 . .  .וש ,"(חומ םעד) ץרַאה

 -טַײצ ַא ןזָאל ןוא ןשטעװקנַײא ,ןקירדנַײא ,4
 .ןעלסקַא יד ןַײא טדַײנש אׂשמ יד .ןמיס ןקילַײװ

 טיורּב ַא יא .םיקלח ףיוא יא .ןדַײנשנָא .פ
 ןצלַאזיג ןייא רּביא; .רעדניק עּפורג א רַאפ

 סייה ןייק ןתּבש םוא ךַא ןמ ראט גנורעה

 ןייא טעה ןמ ןעװ טיורּב רּביא ךא ,ןסיג רֹׂשַאוו

 ,דע ,וטל ,"ףּפוז ןייא ןיא ןטינשיג

 ַא ןזָאלרעּביא ,ןמיס ןקיטנַאק ַא ןכַאמ .0
 ,רוֿפ רערעװש רעד טימ געװ םעד 'א .דַאילס

 ,יינש םעד יא ןוא ץָאלק ַא ןּפעלש
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 -נירדנַײרַא ףיט לָאז סע ןכַאמ ,ןצירקנַײא .4
 "אד; .רעטרעװ סנדייז םעד ןורּכז ןיא יא .ןעג
 גנופיטראפ ,טיל =} "סעגאװ ןַײא ןדַײנש תוג

 לצרָאװ זיּב ןַײא טדַײנש'ס, .וש ,ןןרעקַא םַײּב
 ךעקנַאדעג רעקידמעצולּפ רעד רָאה יד ןוֿפ
 .גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ב ,"שיור

 ןקעטשנַײרַא ,ןשַאט םַײּב (א (ליּפשנטרַאק) .8
 לׁשֲעֹּפ ןיא (ןטרָאק לָאצ ַא רעדָא) טרָאק ַא
 ןעמוקסיורא (ב ;ןטרָאק עילַאט יד יא .ןַײרַא

 'א .ליּפש-טרַאזא ןא ןיא טָאּבנָא ןסיורג א טימ
 ןגָאלש טכירעגמוא (ג ;סרעליּפש עקירעּביא יד
 טשרמולּכ ַא (ףמורט ַא) טרָאק רעניילק ַא טימ
 ַא טימ זיוט םעד 'א .טרָאק ערעכעה ערעכיז
 ,לטייווצ

 ךיז ...ןּבָאה ייז, .לֿפער .1 -- ךיז טימ
 ,ןזיפש טימ ןוא ןדרעװש טימ . . . ןטינשעגנַײא
 ,חי ,א םיכלמ ,יּת ,"ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב זיּב

 לַײװ ,רעגניפ א 'א ךיז ןאמ ןַײמ טסייהע 8

 סָאד רע טעװ -- ןעװעטַאר ךימ טעװ טולּב ןַײז

 ,הלּכ עטריקסַאמ רַאפ איד ,רענוװעל .ח .ג ,"?ןָאט

 ןקַאזָאק יד, .ךיז ןסַײרנַײרַא .2 ,1898 ענליוו
 ."ןומה ןיא ןטינשעגנַײא ךיז ןּבָאה דרעפ יד ףיוא
 טָאה קירטש יד, .טינש ַא יװ ױזַא ןרעװ 9
 ,סוממ ,"ּבַײל םעד ןיא ןטינשעגנַײא רימ ךיז

 ,למיה ןיא ןַײא ךיז טדַײנש ןעמיוק רעד .עקשיפ

 ףיוא, ,ןצרַאה ןיא ןַײא ךיז טדַײנש דליּב ַא
 רעקירעיורט ַא ןַײא ךיז טדַײנש ןרעטש ןַײז
 ךיז טָאה ריא, .ו סַאלטַא חמצ ,גח ,"שטיינק
 -עגנָא ןַא יװ ןורּכז רענדנוא ןיא ןטינשעגנַײא
 רָאי א ,לה ,"דנואו א ןיא רעסעמ רעטילג

 ,יײטעזנַאװַאקַאס

 יז ןלָאז שײלֿפ רעייז ןיא ןוא, -- גנוז
 ,5 ,אכ ,ארקיו ,ּתחח ,י'א ןייק ןדַײנשנַײא טינ
 ,שינע- .ץכעי

 .טצַײנשעגי-- ,ןַײא ץַײנש .וורט -- ןציינשניײא

 'א .עקרַאמס ,ץָאר טימ ןריזחנַײא ,ןקידורּבנַײא
 ,עטָאּפַאק יד ,לּברַא יד

 .טלֿפינשעג-- ,ןַײא לֿפ- .ורט -- ןעלֿפינשנַײא
 טּפול ןעֶיצנַײרַא (תויח ןגעוו) .ןפונשנַײא :לגרֿפ
 ןריּפשרעד .ןקעמשוצסיוא ידּכ זָאנ רעד טימ
 .שינע- .טּפול יד יא ןוא הנּכס ַא

 ,טצינשעג'- ,ןַײא ץינש .ורט -- ןצינשנַײא
 -נָא ןוא רישכמ ןֿפרַאש א טימ ןדַײנשנַײא .1
 וצ ץלָאה לקיטש א יא .סעּפע ןצינשסיוא ןּביײה

 יד 'א .ץיּפש ַא טימ ןכַאמ .2 ,לטַײט ַא ןכַאמ
 ,שינע/ .ץכע- .גנ|- .סרעַײלּב

 -עג;- ,ןַײא לרינש .ורט -- ןעלרינשנַײא
 ַא 'א .לרינש ַא טימ ןדניּבנַײא .1 .טלרינש
 סָאד, .לרינש ַא (יװ) ןכַאמ .2 .עלעקעּפ
 -רינשנַײא ןוא . ..טלטניּפעצ ךיז טָאה לבַײװ

 יז טָאה עלעּבענש ריא רעֿפַײטש ךָאנ קידנעל

 "נָא 8 .יָאטעג רעקרָאי-וינ ןופ/ ,ַאּפָא ,"טגָאזעג
 הָאנה טוט סע ןוא; .לרינש א ףיוא (יוו) ןָאט

 רעטרעװ עכלעזַא ןּבַײלקוצֿפיױנוצ טעָאּפ םעד

 ,ןיקװיר .ּב ,"ןעגנַאלק ןיא ייז ןעלרינשוצנַײא ןוא -
 ,1936 ץרַאמ ,קוצ

 ,טרינשעג'- .,ןַײא רינש .ורט -- ןרינשניַײא
 ייּבש ,ןרונשנַײא ווזד .1 .ןעוערינש -- 5
 -םיונוצ ןמ טימ ,. ... ןצלָאמשעג ךיז ןּבָאה עד

 ןעשטּפעשנַײא

 ,סוממ ,"ךעלעפיל יד טרינשעגנַײא ,ןגיוצעג

 לָאז סע ןכַאמ (ַײרעכַאמקירטש) .2 .ֿפשטניװ
 ןענַײז םעדעֿפ יד ןעװ) רעצריק ןעמוקסױרַא

 ,(רונש ןוֿפ גנעל =) ףול םעד 'א .(ךַײלג טינ

 -עגנַײא ךיז טָאהס -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ,טרינש

 ,טלענשעג'- ,ןַײא לענש .ורט -- ןלענשנַײא
 'א .רעגניֿפ יד טימ ןסישנַײרַא .ןלענשנַײרַא

 .ןגיוא יד ןיא ,זָאנ ןיא ךעלערעק

 ,טעװעשעגי- ,ןַײא עװ- .ורט -- ןעװעשנַײא
 -נַײא וזד .היֿבש ,1ש25 (קעװַאלצָאלװ) לקָאל

 -ירעש יד ןיא 'א .אידג-דח ןיא יא .+- ןהיֿבש

 .םימחר

 ,ןטלָאשעגי- ,ןַײא טלעש .ורט -- ןטלעשנַײא
 .תוללק ךס ַא טימ ןטלעש .ןטליש-- 9
 .גנ/  ,עיפַארַאּפ עצנַאג ןַײז ןוא םיא יא
 / ,שינעי

 ,טמעשעגי- ,ןַײא םעש .ורט -- ןעמעשנַײא
 'א .ןעמעשרַאֿפ .ןויזּב א ןָאטנָא ,ןַײז הזֿבמ
 םעד 'א .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ ןצעמע

 .ןיּבר ןרַאֿפ יא ןרעטלע יד רַאֿפ יא ץערוחּב

 ןעמעש םוצ ןעניואװעגוצ ךיז -- ךיז טימ

 | ,ךיז

 -נַאשעגי- ;ןַײא קנעש .וורט -- ןעקנעשנַײא
 ןיא ןסיגנָא ,ןסיגנַײא .1 .טקנעשעג-- ,ןעק

 תוסוּכ יד אוט ךאנ רד, .הקשמ ,ןַײװ רעכעּב ַא |
 ׂשטָאג הדגה יד גאז 'נוא ןיקנעש ןייא רדיוו

 ןכלטיא אַײּב, ,1723 ,וװ הׂש ,"ןיקנעדג וצ םיסנ

 טימ איז אוט ןקנעש ןייא טׂשוט וד שאו סוּכ

 ירד ךָאנ; ,ב/גל ,ןויע ,"ןקנעדיג הכרּב ןייא

 ךיז וצ ןעמענ רעדיװ הערּפ ךיד טרעװ גָאט
 .ֿבשיו ,רוצ ,"רעירֿפ יװ ױזַא ןעקנעשוצנַײא םוא

 ןיט ןףָאטעל} ֿבוטל סשיא לעװיּבעל הלּכ רעד,
 -נייא ןיט לוָאמ ריֿפ טָאה רימ יז לַײװ ,עקנעדעג

 טקורעגוצ ךיז טָאה יז, .שינחדּב ,לע ,"עקנעש

 ,יטלַאיַא .ח ,"ןָאּבריוּב יא ןעמונעג ןוא שיט םוצ

 .ו"כשּת ה"ר ,קיא !

 לָאז סָאד סָאװ) ןסיגנַײא (לע ,זימ ,כרַא) .2/ |
 ךַײלג רבא .רעסַאװ ,עװַאק ,ייט יא .(ןַײז טינ

 סָאװ הֿבושח השא ןַא וליפַאו איז שומ לאוו

 ןיקנירט וצ ןיקנעש ןַײא ןַאמ םעד ןןטסניד טָאה

 ןטכיר רפ טרּבלעז איז ׂשומ טעּב ןַײז 'נוא
 ,טנַארּב ,"טעּב שנמ ןעוו ןיטש אַײּב רד לוז רדוא

 ןַײא םיא ןהתדנּב השא| איז רָאט ךַא; .חי קרּפ

 רֹּבא ,טקנירט רע ׂשיורה ואוו ילּכ ןַײז ןקנעש |

 ,וטל ,ײןּבעג טנַאה ןַײז ןיא טינ שמיא רָאט יז

 םהרֿבא 'ר ,ייא רעסַאװ טלַאק ליװ רע, .א/אק

 בנו- .,1817 װעשטשַאל ,םהרֿבא ךרּב ,ןייטשּפע

 זיא רע ...שטָאג דנאה ןיא זיא רכעּב ןייא, ---

 ,"םזיד ןוֿפ טניר זע 'נוא גנוקנעש ןייא לופ

 ,1696 יוסעד ,. ..השמל הלֿפּת ןרודיס} -

 נָא ,רעכיגנַײא .ס' ,רעד -- רעקנעשנַײא
 .םיסרּפ יד וצ סָאװ יא יד ןוא; .רעקנעש .רעסיג |

 עג םירישע עסיורג ןענַײז יד ,טקנעשעגנַײא |

 עשרַאװ ,ןרהא חצמ ,שבירטמ ןרהא 'ר ,ײןרָאװ

 2 | - .ג"רת

 -עגי-- ,ןַײא עשט- .ורט -- ןעשטפעשנייא

 ןָאטךעגנַאלק א ןָא ןגָאזנַײא  .טעשטּפעשי

 .רעיוא ןֿפױא דוס ַא 'א .דוס יּפ "לע ,שחלּב



 אײַנשעפּן 

 עקידנעַײרש יד ןעמונעגנַײרא ןּבָאה ןעױרֿפ יד,

 ,"...טעשטּפעשעגנַײא ריא ןוא טימ רעד ןיא יורפ

 .שינע- .גנו- 2 טווװ 1968 ,זמט ,שטינַאּפ .א

 .טּפעשעג'- ,ןַײא ּפעש .ורט -- ןּפעשנַײא
 ןיא (ללכּב טײקיסילֿפ) רעסַאװ ןעמעננַײרַא .1
 .סַאֿפ ןופ רעסַאװ לדנעק ַא טימ יא .ילּכ א
 ןגנילש ןַײא רע ליװ, .ןטיהנַײא ,ןעלמַאזנַײא .2

 .א/אמ ,יש ,"תודוס יליא ךיז ןיא ןּפעש ןַײא נוא

 ןוֿפ ןוגינ םעד ךיז ןיא טּפעשעגנַײא טָאה רע,
 .... שֵַצ םולש ,גרעּבנעזָאר .ש ,"דייר ערעייז

 .שינע- .תחנ ךיז יא -- ךי ז טימ

 ,ןרָאשעג-- ;ןַײא רעש .חרט -- ןרעשנַײא
 טימ ןדַײנשנַײא .1 .(טרעשעגי-) ןריושעג--=
 ןרעש .2 .ןמיס ןֿפױא הרוחס יד יא .רעש ַא
 ַא 'א .ןצנַאגניא ןרעשּפָא טינ רעּבָא ,לסיּב ַא

 - (ענעגנַאֿפעג ,ןטנַאטסערא ַײּב) ראה סַאּפ

 -עג-- ,ןַײא לט- .ורט -- ןעלטכַאּפשנַײא
 טימ ענּפַאװ ןּפעלקנַײא ,ןרימשנַײא .,טלטכַאּפש
 ןיא טיק יא :ךיוא .ןטלַאּפש יד 'א ,לטכַאּפש ַא

 סע ואװ (טיק טימ רעכעל יד 'א) רעכעל יד

 | ,ףנ/- .טערּב ןיא סעקוס ןעוועג ןענַײז

 -עגי+ ,ןַײא טלַאּפש .ורט -- ןטלַאּפשנַײא

 לָאז סע ןקַאהנַײא .טלַאּפש א ןכַאמ ,ןטלָאּפש

 ַא יא :ךיוא .ץלָאה טַײש ַא יא .טלַאּפש א ןרעו

 נז .ךיז טימ ,ןײארַאֿפ

 "וצ דרעפ קיצנייא .ןע- ,רעד -- ןַאּפשניײא
 ןייא טימ ןגָאװ-ןוא-דרעפ .ןַאּפשעג ןטימ ןעמַאז

 עיא טּפעלשעג ךיז ןּבָאה; .ידַא -- קי" .דרעֿפ
 .שַא .ש ,"סנטילש

 -ער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- ןַאּפשנַײא
 יא רעגנירג א .(ךיז) ןענַאּפשנַײא ןופ טַאטלוז
 טסניד ןיא 'א רעטשרע ןַײז ןעוװעג זיא'ס,
 ,י"נ ,טַאלּבנכָאװ ,ןַאמּביל .י ,"גנַאג ןשיצולח ןוֿפ

 (טימ םַאר ,לעטשעג .ַײרעּבעװ) .2 .234 83
 םעדעֿפ עלַאטנָאזירָאה (ענעגױצעגנָא) עטנַאּפשעג
 יא רעד; .ּבעװעג םענופ גנעל יד ןעמערוֿפ סָאװ

 ,"לָאװ ןוֿפ ףרָאװכרוד רעד ןוא ןריװצ ןוֿפ
 גרעּבמעל ,קחצי חיׂש ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר
 ,גנו- .ןַאּפשעג .5 .6

 .טנַאּפשעג י- ,ןַײא ןַאּפש .ורט -- ןענַאּפשנַײא

 ,לוייא ,דרעֿפלױמ) דרעֿפ ַא ףיוא ןָאטנָא ,1
 סעילּבָאלָאה וצ ןדניּבוצ ןוא ןַאּפשעג ַא (סקָא

 .(עא ןטילש ,עקשטירּב ,ןגָאװ) לטימ-רָאֿפ ַא ןופ

 .ןגָאװ-ןואידרעֿפ יא .ןגָאװ ןיא דרעֿפ סָאד יא
 ישטירּב א יא .עא ןַאטשַאק םעד ,למיש םעד יא

 טײטשרַאפ ,ןַאמרופ ַא זיא עטַאט רעד זַא; .עק

 םעד טָאה עמ זַא? :"ןענַאּפשוצנַײא ןוז רעד
 "ץרעק ןיוש םיא ןעמ ןעק ,טנַאּפשעגנַײא רעגָא
 טשינ ןעמ טנַאּפש דרעֿפ א טימ סקָא ןַא; ;"ןעװ

 ןופ ךמס ןֿפױא} װש ,"ןגָאװ ןייא ןיא ןַײא
 ךיז טרָאּפ סָאװ סנױזַא ןרָאּפֿפיױנוצ טינ :םיאלּכ

 ןַײא ןַאּפש ...גונוק רעד טגאז אד, ,טינ
 וצ איז רּביא שיוא איג 'נוא ןגאוו רעה ינַײד

 ןַאּפש, .המ ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײןטַײרטש

 ,"ןַײד רלעפ סָאד רעקַא ןוא ןַײא רעדניר ינַײד |
 ּבײהנָא ,לכיּב תורּבדה תרׂשע ,קחצי תֹּב עטנעי
 ,ךעלעדרעפ יד ןַײא רימ סטנַאּפש,; .ה"י .9

 ךימ סטריֿפ ןוא ךעלעדער יד ןָא רימ סטרימש

 ענָאגרַאשז יד, .לֿפ ,"ףיוה ןסיורג ןֿפױא סױרַא
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 טנַאּפשעגנַײא ףּכיּת ןּבָאה . . .רעּבַײלק-ןעמַארג |

 .וװ גורֿפ ,ײןטילש א ןיא ןגיצ רָאּפ א

 .ןעיירד וצ ףיוא דָאר ַא וצ ןדניּבוצ ,זד .2
 ,לימ ןופ דָאר ןיא יא .ןשערד םוצ סקָא םעד 'א

 -רעטנוא ןוא דָאר רעד ןיא 'א ךיד לָאז עמ,

 םוש ןָא ןעיירד ךיד טסלָאז וד . . . ןסַײמש

 ,| רעדניק ידיא רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,ײקלָאט

 םעד ןוֿפ ןכַאמ .טֿפַארקּבַײרט א יװ ןצינ .9
 לַאֿפרעסַאװ א ,רעסַאװ יא .עיגרענע ןוֿפ לַאװק ַא
 -קעלע םַײּב ערטקעלע יא .עיגרענע ןגירק וצ

 ןתוחוּכירוטַאנ} ייז, .עירטסודניא יד ןריציפירט

 ןעיירד וצ ,ןּפעלש וצ ,סענישאמ עריא ןיא יא

 טימ הליחמ ייז קידנסַײמשרעטנוא ,רעדער

 רעד, .עשטַאילק ,סוממ ,יןצילּב עשירטקעלע

 לָאז רע ,ךַײט םעד טנַאּפשעגנַײא טָאה שטנעמ
 ה"יח ,"ינענּכ דֿבע ןַא יװ ןטעּברַא םיא רַאפ

 ,ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעּבא רעטניװ ,סעדלעז

 ןיא ןצעמע יא ,ןטעּברַא וצ ןעגניװצֿפױא .4

 רדנוציא טאה רע, .,(טעּברַא רעד ןוֿפ) ךָאי

 ןנוא רּביא ךוי ןַײז טרעװשיּב ןימ ליפ ךונ

 רנַײז וצ זנוא טנַאּפשיג ןַײא טאה רע 'נוא |

 טעװ רע? .ב/זר ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"טייּברע
 ערשּכ ַא יו ןעניד םיא טסעװ וד ןוא יא . . . ךיד -

 . טָאה רע; .טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"המהּב

 -ַאּפשוצנַײא טעּברַא רעד וצ ּבַײװ ןַײז ןסָאלשַאּב
 ,וש רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ י"ןענ

 ,1898 שטיּבָאהָארד

 טימ םעטסיס-ןּבעל ַא ןיא ןעמעננַײרַא .9
 ןוֿפ לו ע ןיא יא .סעמרָאנ ענעגנואוצעגֿפױרַא
 ןיא 'א .טייקשידִיי ןוֿפ לוע ןיא יא .(תווצמ
 .טייקכעלצעזעג רעגנערטש ןיא יא .תווצמ גירּת
 רעד וצ ןעמונעג ךַײלג עקַאט ךיז טָאה רע;

 עשָאי ,זיי ,"טייקשידִיי ןיא יז יא . . .טעּברַא
 .ּבלַאק

 רַאֿפ טּפַאשנסיװ יד יא .סעּפע ןצינסיוא .0
 ער יד וליפַא ,ץלַא יא רעייז, .ןּבעל רעסעּב ַא

 ,י"סענזיּב ערעייז ןופ ןגָאװ םעד ןיא . . . עיגיל
 תורוּת ענַײז טימ ,..היֿבט; .שֵא םולש ,נש

 ,ןגָאװסנּבעל ןַײז ןיא םיקוסּפ יד יא ןַײז ןוא
 סָאװרַאֿפ, .1946 עקיסקעמ ,וװ שג ,ּבמָאלַאג .א

 םעד ןיא קיטײװנָאצ ןקיטֿפערק ןַײמ יא טשינ

 .דַאנ ,"?דָאר-הסנרּפ

 וצ ןשטנעמ עגנוי עלַא 'א .ןריזיליּבָאמ .7
 .דנַאל סָאד ןקידיײטרַאֿפ |

 יד 'א .תוחֹוּכ עלַא 'א .ןעגנערטשנָא 8
 -רעל (םוצ) םַײּב ּפָאק םעד 'א .עיגרענע עצנַאג

 י"א ןליוו םעד ףרַאד עמ ןעוו ןטַײצ ןַארַאפ,, .ןענ

 לָאז סע ןלעטשנַײא .ןעיצפױרַא ,ןע:צנָא .9
 (ףיוא) ןיא טנװַײל 'א .לגעז םעד 'א ,ףַײטש ןַײז

 (ַײרעכַאמ-טעמרַאּפ)--ל'ע 8 יד 'א .םַאר ַא

 .םַאר ַא ןיא ןלעטשנַײרַא

 'א .הסנרּפ ןופ ךָאי ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 ,לזייא ןַא יװ ךיז יא :88 .טעּברַא ןַא ןיא ךיז

 ןיא דיי ַא יװ ךיז יא ;(ןגָאװ ןיא) דרעֿפ א יװ

 ןופ ףוסל ןיײגּפָארַא םַײּב, .תווצמ ןוֿפ לוע

 ןיא יא ךיז ערעייז רעּבַײװ יד ןגעלֿפ טסעק

 .המלש ,סוממ ,יךָאי |
 - ,שינע-  .ץכע-

 .רעסַײמש ,הלגע-לעּב

 ןופ ףליהעג -- רעד

 | .יירע-

 ןרַאּפשנַײא

 .ןַאּפשניײא וזד (סד) ,רעד -- רעצנַאּפשניײא
 זיא ,קַאטסָארּפ א דִיי א? .ןַאּפשנַײא ווזד :ךיוא|
 -עגייא ןַא טימ םידירַאי ףיוא ןרָאֿפעגמורַא רע
 ךעלטיּפָאק טקַאהעג סגעװרעטנוא ןוא 'א םענ
 ,סרעּבעװ רעטולַאּב ,ינטורקַא ףסוי ,"םיליהּת
 .ג"ישּת איּב

 .ןעלטכַאּפשנַײא וזד -- ןשװעילקַאּפשנַײא
 ןשיװצ (סעלקַאּפ) סעילקַאּפש ןקורנַײרַא צעּפס

 ,טנעװ ענרעצליה ןופ רעצעלק

 -לוזער רעדָא טקא .ן ,רעד -- רַאּפשנַײא
 רעקידתונשקע ןַא .(ךיז) ןרַאּפשנַײא ןוֿפ טַאט |

 - ,גנז יא

 .ןרָאּפשנַײא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- רָאּפשנַײא
 "א רעקיטנָאק ַא ןַײא טרָאּפש עמ סָאװ סָאד
 ,גנ/- .טעּברַא ןיא יא

 רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנורַאּפשנַײא
 שטנעמ רעד. .(ךיז) ןרַאּפשנַײא ןופ טַאטלוזער
 ןופ ךימ ןעַײרֿפַאּב ןעמוקעג זיא סָאװ טסּבלעז

 -עיּבַאז .א .ּב ,"קילּבנָא ןַײמ רָאג טָאה יא ןַײמ
 - .1887 עשרַאװ ,ו טַײצ ערעװש יד ,יקסנעז

 רעדָא סעצָארּפ .ןע  ,יד -- גנורָאּפשנַײא
 "רענע ןופ יא .(ךיז) ןרָאּפשנַײא ןוֿפ טַאטלוזער |

 .עיג |

 ,טרַאּפשעג י- ,ןַײא רַאּפש .וורט -- ןרַאּפשנַײא
 .לגיר ,סָאלש א (רעטניה) רעטנוא ןכַאמרַאֿפ ,1
 -עגמוא ןַאק .ןזָאלסױרַא טינ ןוא ןעמיוצרַאפ

 "גַײא ןוא ריט ַא טכַאמעגוצ טָאה טנַאה ענעעז
 .ײיװּבָאס' ,שָאוהי ,"ןשטנעמ עּברוה ַא טרַאּפשעג |

 ריא ינוא ,...יגנוי איק אייווצ ןימאנ יז 'נוא,
 ,"טרעפש'ג ןַײא םייה רעד יז ןּבאה ןיגנוי
 רעניה עכלעזַא ןעמ ןעװ, .7 ,ו ,א לאומש ,מהס

 לָאז ,ןטכעש ֿבוט-םוי םוא ייז ליװ ןוא טָאה
 חרוא ,ךורע ןחלש ,ייא ֿבוט-םוי ֿברע ייז ןעמ

 ...ףושיּכ א טימ, .גיפ .א"עקּת ענליוו ,םייח

 ריא לדיפ ןיא ךיז ַײּב טרַאּפשעגנַײא רע טָאה
 ןרַאּפשרעטנוא .2 .ײנינַאגַאּפי ,שָאוהי ,"המשנ
 .עא טנַאװ א .,ןַאקרַאּפ א יא .ןטַײז עלַא ןוֿפ

 .סעטַארג רעטניה יא .ןריטסערַא .ןצעזנַײא .3
 .ױרֿפ עטכעלש ַא סַײװ ,"?ךימ יז טעװ רָאג יא,

 זַא ןוא .רעטרַאּפשעגנַײא ןַא רעּבָא רע זיא;
 ךימ רע טרַאּפש ,ןרַאּפשרעּביא םיא לעװ ךיא

 ןיש ךיז ךיא רָאּפשרַאֿפ .טסערַא ןיא ןַײא
 | .דניק יד ,טַאל ,ײןרַאּפש

 יא .רעסַאװ א יא .ןעמיוצנַײא .ןטלַאהנַײא .4
 = םָארטש םעד לדנעּפש ַא טימ יא* .ןליֿפעג יד
 עמ סָאװ סנױזַא ןלעטשּפָא ,ןטלַאהרַאֿפ ןלעװ

 | ,ןטלַאהרַאֿפ טינ ןעק

 .ןסױטשנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא ,ןרַאּפשנַײרַא -8
 עמ זַא ,עקעט רעד ןיא ןריּפַאּפ סיוטש ַא יא
 .סָאלש םעד ןּפַאלקוצ ןענעק טינ לָאז

 צעּפס טימ .רעמיצ ןיא ךיז יא -- ךיז טימ
 סעּפע ףיוא ןיײטשַאּב .ךיז ןענשקענַײא .1 :ּבּב

 ןדנַאטשמוא יד רעדָא טינ ןליװ ערעדנַא סָאװ
 .סיפ (טימ) ןוא טנעה טימ ךיז יא .טינ ןזָאלרעד |

 ױג ַא יװ ,לזייא ןַא יװ ,קָאּב א יװ ךיז יא

 ןגעלעג ןָארד ךָאנ רימ זיא סע, .(ןרגּפ םוצ)
 זַא טרַאּפשעגנַײא ךיז טָאה עטַאט רעד סָאװ
 .עלעקרעס ,טע ,"ןעמענ ךיד רָאנ אקווד לָאז ךיא

 ,סוממ ,י'א טינ ליֿפ וצ ךיז רָאט לדיימ .ַא,



 ןרָאּפשנַײא

 ,טרַאּפשעגנַײא לסיּב ַא זיא רֶע ןעװ, .וויזירפ
 רעשידיי .פס ,"'א ךיוא ךיז ןדִיי רימ ןפראד

 ןליװ ןקרַאטש ַא ןזַײװסױרַא 2 .טסינָאלַאק
 טרַאּפש עמ זַאק .(ןצעזכרוד ,ןכיירגרעד ןוא)

 טָאה רע ּביוא; .װש ,"סיוא ןעמ טריֿפ ,ןַײא ךיז

 ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה ןוא טרַאּפשעגנַײא ךיז

 הֿבושּת טָאה ןוא רצי ןַײז ןעװעג רֿבוג טָאה

 .ור ,אינּת ,"הֿבושּת ןַײז ןָא ןעמ טמענ -- ןָאטעג

 א רע טָאה גוגמו גוג ןופ המחלמ רעד ךָאנע

 טימ ,ןילּבול ןוֿפ ןיּבר םעד טימ טכַאמעג דנוּב

 ןלָאז ײרד ייז זַא ,ץינעשזָאק ןוֿפ דיגמ םעד

 -ןצּפָארַא . . . ןחישמ רָאנ שרעדנא טשינ .'א ךיז

 .דיי-םיליהּת ,שַא ,יןעגנערּב

 ךיז יא .טייטש עמ ואוו ךיז ןקיטסעֿפנַײא .9

 טרַאּפש, .ןוּב ךיוא} סיֿפ (טימ) ןוא טנעה טימ

 טינ ךיז ליװ ןוא םָאּביד ךיז טלעטש ,ןַײא ךיז

 טרַאּפשעגנַײא, .תועסמ ,סוממ ,ײטרָא ןוֿפ ןריר

 ייורט רעטלַא -- .. .רעטלַא ןַא םיוּב ַא יװ ךיז

 ,געס ,"סױרַא טינ ןענַאדנוֿפ טסליװ ... ,רע

 טלעטשעגנָא ןתומהּב יד) ייז ןּבָאה, .ןעמעָאּפ

 סיֿפ יד טימ ךיז קידיא ןוא ןרעיוא עטעיזדוּפעצ

 ,"טרָא ןופ ךיז ןריר טלָאװעג טינ ייז ןּבָאה

 ,1933 קסנימ סעקסערָאמוה ,שטיװַָאצַאק רעזייל

 םעד ןיא טרַאּפשעגנַײא ךיז ןּבָאה סיפ יד .. ,,

 .ןץכע/  .דרע ,ןרָאק לחר ,"לטנעװטעּב
 שינע-

 ,טרָאּפשעג י- ,ןַײא רָאּפש .וורט -- ןרַאּפשנַײא
 ףיוא טָאה עמ לפיוו תוָאצוה רעקינייװ ןכַאמ 1

 "א? .שדוה ןדעי רעטרעדנוה ַא יא ,ןּבעלוצכרוד

 ."לכיּבקנַאּב ןפיוא ןגייל ןוא תוָאצוה (ףיוא) ןוֿפ

 טינ -- רעטלע רעד ףיוא ;ןרָאי עגנוי יד ןיא יא,

 תויחמ ערעזדנוא לַײװ, .װש ,"ןרָאּפש ןֿפרַאד

 ךיז רימ ןּבָאה ,טצענערגַאּב קידנעטש ןענַײז

 םוצ ,ןגרָאז םוצ טניואװעגוצ טַײצ רעד טימ

 ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,י"א םוצ ,ןעקנצעד

 .תונצמק ,טֿפַאשגרַאק סיורג תמחמ רָאנ ,זד .2

 'א, .טיוה יד ךיז ןופ ןסע ,עקשיק רעד ןופ יא

 'אע :"רעטקָאד ןֿפױא ןּבעגסיױא ןוא ןסע ןפיוא

 .לװֿפ ,ײקיײטּפא ןיא ןּבעגסיױא ןוא טיילק ןיא

 טגנערּב רשוי ןרעּביא ןַײא טרַאּפש סָאװ רענייא,

 ,24 ,אי ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"סיוא ךָאנ ךיז רע

 ןרענעלק ַא ןלָאצַאּב .רעקינייװ ןּבעגסיױא 9
 תואיצמ ןכוז .יא ןוא לּבעמ טלַא ןֿפױק .זַײרּפ

 ,ןשָארג רָאּפ א ןרָאּפשוצנַײא

 ןייג .סעּפע ףיוא ןּבעגוצסיוא ןדַײמסױא 4
 ,ןענרעל טינ רע לָאז, .טלעגרופ יא ןוא סוֿפ וצ

 'א ןעמ טעװ !ןַײז טיילק ןיא רעסעּב רע לָאז

 ףיױא ןתח ַא ,יקסנירענ רעטלַא ,"תרשמ א

 ןרָאּפשוצנַיײא, 1886 ווענעשעק ,| ןילהאצסיוא

 ךָאד זיא הצמ .ןכָאװ ןּביזסקעז ףיוא תולח

 "װיטָאמ-חסּפ-ךָאנ ַא' ,רַא ,=. . . הלח

 -לּפערק יא .רעקוצ 'א .רעקינייװ ןצינרַאֿפ .9
 ַײב רעסַאװ יא .טעפ יא ,טעּב ןיא ןגיל .שיײלֿפ

 לּבָאנק יא, .םעטסיסיגנורעסַאװַאּב רעקיטכיר ַא

 'א .לװֿפ ,"ץלַא ןֿפרַאװסױרַא ןוא ץלַאז ןוא

 'א ןוא תוחֹוּכ יד רעּביא ןעװערָאה טינ .טַײצ

 ,טנוזעג'ס

 -מוא ,סכעלצינמוא ןדַײמסיױא (ןֿפלעה) .0
 -ירג ,קיטיײװצרַאה יא .אחרט יד יא ,.סמעװקַאּב
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 ןעועג רע זיא קנַארק, .עא ןשינעגרָאז ,עטָאז

 .דניק יד ,טַאל ,י?שינעכוז סָאד יא זדנוא

 .וזַאא גנאג ַא ,אחרט יד ךיז יא -- ךיז טימ

 טולּב (ןיא) ךיז 'א .דייר עקירעּביא 'א ךיז

 ,הקדצ טיג עמ ןוא טסַאפ עמ זַא;, .ןרערט ןוא

 רעדנוזַאּב ןטסַאפ םעד רַאֿפ רכׂש ןעמ טמענ

 ןלעװ טלָאװ ךיא .רעדנוזאּב הקדצ יד רַאֿפ ןוא

 ןייק טינ םיא טמוק הקדצ יד ףיוא זַא ןעניימ

 עגנַײא ךָאד רע טָאה טלעג סָאד לַײװ ,רכׂש

 ,זּביא ץבעי ,"ןסעגעג טינ טָאה רע סָאװ טרָאּפש

 .א/זט ,תוכרּב ,בקעי ןיע

 -- (עקד ,ןיר) רעד .שינעי .ץכעז
 ,"רענידרַאֿפ א יװ רעסעּב זיא רערָאּפשנַײא ןַא;

 ,ײרע- .װש

 טריֿפ סָאװ .1 .ידַא -- קידװערָאּפשנַײא
 ןַא .ןרָאּפשנַײא טפלעה סָאװ ןפֹוא ןַא ףיוא ךיז

 ןצינרַאֿפ ןעק עמ סָאװ .2 .עטתיּבהילעּב עיא
 זיא טיורּב ןקַאּבעג:טלַא .ןרָאּפשנַײא ,רעקינייװ

 ,טייקי- .יא

 עֿבט יד טָאה סָאװ .ידַא -- שירערַאפשנַײא
 ןַײז ןלעװ טינ לָאז עמ 'א יװ .ןרָאּפשוצנַײא
 ' ,טייק-

 -עגי-- ,ןַײא עװעל .ורט -- ןעװעלוּפשנַײא
 ןלעטשנַײרַא .ןעילוּפש .- :89 .טעװעלוּפש
 יד 'א .ןישַאמ(יינ) א ןיא (םעדָאֿפ עקלוּפש א

 ,םעדָאֿפ יא .ןישַאמ

 ךיז ,ןַײא ךיז לג- .וטוא -- ךיז ןעלניּפשנַײא
 ךיז ןטכַארטַאּב ,ןקוקנַײרַא .1 .טלגיּפשעגיר
 עג םיא ַײּב טָאה םינּפ סָאדע .לגיּפש א ןיא

 "עגנַײא ךיז טָאה רע . ..ןָאטעג ייװ ,טמַאלֿפ

 ַא ןכש ןופ טָאה, .ילַאפוצ אי ,ַאּפָא ,ײטלגיּפש

 -עגנַײא ךיז רע טָאה ...טכַארּבעג עלעגיּפש

 לאיחי ,"טדערעג טקַאהעגּפָא ץרוק ןוא טלגיּפש

 טימ ךיז ןקוקנַײא ,2 .םייה ןַײמ ,רערעל
 -ייֿפ ,יוא, .סערעטניא ,טייקנדירפוצ ,טפאשּביל

 ךיד לגיּפש ,לדיימ ןייש א ךָאד טסיּב וד ,עלעג

 .7ֿפ ,"רימ ןיא ןַײא

 ,טלזיּפשעג--- ,ןַײא לז- .ורט -- ןעלויּפשנַײא
 'א .ןעלזיּפש טימ ןקירטשסיוא סעּפע ןּבײהנָא
 .ךעלעקשטנעה ןקירטשוצסיוא לָאװ ליונק א

 װזוקַא .טזיּפשעג י- ,ןַײא זיּפש -- ןויּפשנַײא
 ,(ןקוק ףרַאש ןגעװ ךעלטנייוועג) ןכעטשנַײא ---
 םעד ןצעמע ןיא 'א .ןגיוא יד ןצעמע ףיוא יא
 ,לוּב םעד יא -- ורט .קילּב

 ,טזַײּפשעג- ,ןַײא זַײּפש .ורט -- ןזַײּפשנײא
 עטרעגַאלַאּב ַא יא .זַײּפש טימ ןגרָאזַאּב .1
 ןּבעג ;ןעמרָאקנַײא ,ןעװעדָאהנַײא .2 .טָאטש

 -- ךיז טימ .עטרעגנוהעגסיוא יד יא .ןסע

 'נוא טליציג ןדראוו ןַײז לארׂשי רדניק !נוא;

 ,מהס ,ײזױלּכלכוי} טזַײּפשיג ןַײא ךיז ןּבאה איז

 ןיא ךיז איז ןּבאה ְךַא; 27 ,כ ,א םיכלמ

 ׂשיוא ןנעק וצ גנורגעלּב ןייא םוא ,טזַײּפשג

 יג ןיא ךיז ןּבאה ייז, .ב/טכק ,ראש ,"ןיטש

 ,הח ,"טכרָאפ טימ טגרָאז רַאֿפ ינוא טזַײּפש

 ּביל טאה המשנ איד, .ב/בנק ,1716 טשמַא

 ןַײא לי ךיז איז שד ינוא . . . ה"ּב טָאג ןריא

 .ב/ט ,עּב ,"געװ ןגיּביא ןעד ףיוא ןזַײּפש

 ,גנוד

 .- ,רעד -- ליּפשנַײא

 ןעניּפשנַײא

 "עגי* ,ןַײא רע" .ורט -- ןרעלכַײּפשנַײא

 ,ןעגנערּבנַײרַא ,ןריֿפנַײרַא .1 .טרעלכַײּפש
 .האוֿבּת יד 'א .רעלכַײּפש ןיא ןעמעננַײרַא

 םעד 'א .טרָא רעכיז א ןיא ןעלמַאזנַײא .2
 .ּבװ רעזדנוא ןיא שידִיי ןוֿפ רצוא-רעטרעוו

 -רענע עטּפעשעגסיואמוא יד, -- ךיז טימ
 טרעלכַײּפשעגנַײא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ עיג

 יייצרעד ,נש ,"ןרעטלע ןופ השורי א ,ריא ןיא
 ,בנו- .,װ ןטסינַאמָאר ןוא סרעל

 ןגיּפשעגי- :ןַײא ַײּפש .ורט -- ןעַײּפשנַײא
 -נַײרַא .1 .טַײּפשעג--+ ,(רל ,ןעיּפשעג =- :ךיוא)
 ןוא טנעה יד 'א ,לטסעקַײּפש ןיא יא .ןעַײּפש

 ,ללמ ףיוא 'א .טעּברא רעד וצ ןעמענ ךיז

 יז ַײּפש שטָאכ, .ץכעַײּפש טימ ןכַאמ סַאנ .2
 ןטלַאה -- טכעלפ ,יירד ,ןַײא ןךעלעקהאּפ יִדָו
 טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"ןקַײרטש ןייא ןיא ייז

 טימ .1911 ָאנרַאט ,| גנוי רעלױאװ ןייק

 ןיא ךיז 'א טגעלֿפ רעקעהצלַאה רעד, -- ךיז

 יד ןּביױהעגפיוא טָאה רֶע רעדייא ,טנעה יד

 .שינע- .ײץלָאה עּפיל א ןטלַאּפשעצ וצ קַאה

 סענָארּפ רעדָא טקַא

 ןתמא ןרַאפ 'א רעד .(ךיז) ןליּפשנַײא ןוֿפ

 "א רעשירעמזעלק א .טסעמרַאֿפ-טרָאּפס

 -עגי-+ ,ןַײא על .ורט -- ןע(י)ליּפשנַײא
 ףיוא ןָאטּפױרא ,ןעיליּפשרַאפ  .טע(י)ליּפש

 ןדלַאֿפ יד 'א .לטנַאמ םעד יא .עא ךעלקעה ,ּפענק

 זַאעש -- ךיז טימ .סעקליּפש טימ דיילק ןופ

 טינ םעטָא םעד ןעמ ןָאק ,ןַײא ךיז טעיליּפש עמ

 װעשטידרַאּב ,יכנָא ירבע ,ןַאמטָאס בקעי ,ײןּפַאכ

 .שינע- 1

 ,טליּפשעגי-- ,ןַײא ליּפש .ורט -- ןליּפשנַײא
 םוצ ןעניואועגנַײא .ןליּפש םוצ ןענרעלנַײא

 ,טרעצנַאק ןצנַאג א ,עידָאלעמ א 'א .ןליּפש

 ךיא . . . לדיֿפ יד ןעמענטימ רֶע טגעלֿפ גנַאֿפנָא;
 ,עו סַײװ ,"הרֿבח רעד טימ קיטש ַא יא ףרַאד
 שטינַארּכָאד םעַײנ א יא םַײּב לָאמנייא, ."עלהנח'

 -סױרַא טנַאה ןופ עּבורט יד ןעלּבייל ַײּב זיא

 ,1940 וװעיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,ײןלַאפעג

 רעזדנוא, .עלָאר א ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 ."טליּפשעגנַײא ךיז טַאה טּפַאשנַאמ-לָאּבטוֿפ

 -ךלָאג ןיא טליּפשעגנַײא ןרָאיטקַא יד ךיז ןּבָאה;

 1968 ,זמט ,גַײװצרעּבליז .ז ,"טסקעט סנעדַאֿפ

 .ײירע/ .רע .שינע/ .ץכע- .5צוו

 -עג'י+ ,ןַײא עוועק- .ורט -- ןעװעקליּפשנַײא
 "ןַיײא .סעקליּפש טימ ןכעטשנַײא .טעװעקליּפש

 ,ךיילק ןוֿפ םיוז םעד יא .סעקליּפש טימ ןקיטסעפ

 ןענוּפשעג-- ,ןַײא ןיּפש .וורט -- ןעניּפשנַײא

 יַאמ םעד ןצינסיוא .1 .,(טניּפשעג-- :ךיוא)
 .סקַאלפ ןצנַאג םעד יא .,ןעניּפש םַײּב לאירעט

 טוג ןייק טינ יא .ןעניּפש םַײּב ןכַאמ עילַאק .2

 ןעניּפשנַײרַא .גיֿפ ,0 .סקַאלֿפ ןטשרַאּבעצ
 -סיוא טרעװ סָאװ םעד ןיא ןעמעננַײרא יװ ױזַא

 ַא טלייצרעד דָאר סרעניּפש םעד; .ןענוּפשעג

 ןיא ,רה ,"למירד ןיא ןַײא םיא טניּפש ןוא דוס

 ןעזעג טשינ טלַאטשעג סָאד, םיוּב ןוֿפ ןטָאש

 ,אֿפא ,"ןענוּפשעגנַײא טכיל ןַײז ךיז ןיא רָאנ

 םעדעפ יד -- ךיז טימ .לאװק ...רעטױל

 .ןעניּפש םַײּב ןעיצנַײא ךיז :ךיוא --- 'א ךיז ןלעװ



 ןציּפשנַײא

 ,טציּפשעג-- ,ןַײא ץיּפש .ורט -- ןציּפשנַײא
 יא .סעפע ןיא ךַאז עקיציּפש ַא ןכעטשנַײרַא .1
 רעפרַאש ןכַאמ .2 .ייה לטניּב ןיא עליו יד
 "וצ .9 .רעַײלּב ַא יא .קיציּפש ןכַאמ ,ץיּפש ַא
 .עגַארֿפ ַא יא .רעטלֹוּב ,רעקיכעטש ןכַאמ .ןציּפש
 ןוֿפ ןגערּב יד ןטכעלפנַײרַא (ילרעכַאמקירטש) 4
 םַײּב, .ןטייװצ א ןוֿפ יץרַאה' ןיא קירטש ןייא
 ,טלּבירדעצ ,ןטכָאלֿפעגפיױא גערּב רעד טרעו יא

 טימ .ןײטשדלָאג .י ,/"ןַײרַא טציּפש עמ רעדייא
 ,שינע .ךיז

 -עקיּפשעגי- ,ןַײא עועק- -- ןעוועקיּפשנײא
 ַא יא ,ןּפָאטשנָא .ןּפָאטשנַײא -- ורט .טעװ

 .ןטָארּבּפָא ןרַאֿפ ץכעליפ טימ (קידניא) זדנַאג |

 וצ ,ןריּפשוצסיוא) הבינגּב ןקוקנַײרַא --- וטוא

 .ןדָאל ןיא טלַאּפש א ךרוד 'א .(ןרינָאיּפש

 .טריּפשעג -- ,ןַײא ריּפש .וורט -- ןריּפשנַײא

 ,ןצעמע ןקוקכָאנ (הקיּתשּב רעדָא ןֿפָא) ףרַאש .1
 סָאװ ןצעמע 'א .דוס ַא ןסיוורעד ךיז .ןעִימַאּב
 וצ ידּכ ןריּפשסיוא .2 .דשח רעטנוא זיא
 רעדָא ןעגנַאֿפ תֹּבש םוא טינ רָאט עמ, .ןּפַאכ

 ?רָאי ?טרָא ,ךורע ןחלש ,"טּבעל סָאװ ץלַא יא

 ןטוג ַא ןוֿפ חיר ַא יא .ןליפרעד ,ןליֿפנַײא .2
 ,גנו- + ,לכאמ

 -עג-- ,ןַײא רע" .װרט -- ןרעטילפשנַײא
 ןרעװ לָאז סע ןכַאמ ,ןקַאהנַײא .1 .טרעטילּפש
 יילֹּכ ענעמייל ַא 'א .רעטילּפש רעניילק ַא
 ,ץלָאה לטַײש ַא יא .סרעטילּפש ףיוא ןקַאהעצ .2
 .םָאטַא םעד יא .ןטלַאּפשעצ ,ןטלַאּפשנַײא .2
 ,םנה .ךיז טימ

 ,ןרילוקעפסנַײא ווזד .מטֿפ -- ןרילעגעּפשנַײא
 ,גנוד

 -עג-- ,ןַײא לד .װרט -- ןעלדנעּפשנַײא
 ַא 'א .ךעלדנעּפש ןיא ןקַאהנַײא .טלדנעּפש

 | ,טסַײל

 -עג-- ,ןַײא עטס .װרט -- ןעטנעפשנַײא
 ,עטנעּפש ַא ,טנוּפש ַא ןּפַאלקנַײרַא .טעטנעּפש

 ,ןעװעטנוּפשסיוא לגרֿפ ,(דעמ ,ריּב) סַאֿפ ַא ןיא
2, 

 ףַאּפשניא וזז .ס" ,רעד -- רענעּפשניײא
 רעקַאיֿפ א .רענעּפשיײװצ רעדָא יא ןַא טימ ןרָאֿפ

 .יא ןַא
 ,ןרילוקעפסנַײא +- -- ןרילוקעּפשנַײא

 .טרעּפשעגי- ,ןַײא רעּפש .וורט -- ןרעּפשנַײא
 עמ, .רַאּפשנַײא ,ןרַאּפשרַאֿפ .1 .רנ .משטד
 דנוא ןסַײר ּבַײל ןוֿפ רעדיילק יד םיא לָאז

 ןוֿפ עירָאטסיה ינייש ןייא ,"ךָאל ןייא ןיא יא

 .18 ףוס ,...רעטכַאט סבר ןגיטכעמ םנייא

 יָאנרעשט) לקָאל .2 .ה"י ,19 ביײהנָא רעדָא
 ןזָאלרעּביא ןטימ דימלּת ַא ןֿפָארטשַאּב .(ץיוו

 ייװצ ףיא 'א .ןענרעל ןכָאנ לוש ןיא םיא

 ,ןדנוטש

 טדער עמ סָאװ סָאד .ן  ,רעד -- ךָארּפשנַײא

 ּפָא םַײּב (ךָאז רעדנַא ןַא) לכיט א ןיא ןַײרַא

 .ןכערּפשנַײא +- .(זיור) ערה-ןיע ןַא ןכערּפש

 -רַאֿפ טָאה סָאװ .ידַא -- קיכַארּפשניײא
 -רַאֿפ עיא ןַא .ךַארּפש ןייא רָאנ (ןעק ,טייטש

 .ןטנעדוטס עיא רעּבָא ,עטנעגילעטניא .גנושטַײט

 ןיא ןענַײז ,םכותּב ןדִיי ,ןשטנעמ רענַאקירעמַא;
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 ,"א ,קינָאטניײא ,קיטרַאניײא ןינמ ֿבור רעייז

 -- טייקי- .ןיּכשּת ה"ר ,קיא ,ןַאמדור .ּב
 -עגייא רעד ןיא יא . . .וצ ןייגוצרעּבירַא ..

 יינ ,לוש רעזנוא ישזישדוח ,מי ,"םייה . . . רענ

1936, | 

 יעג-- ,ןַײא טײרּפש .ורט -- ןטײרּפשנַײא
 "ייװעניא ןטײרּפשעצ ,ןטײרּפשסיױא .טיײרּפש |

 ןיא ,ןטסַאק ןיא ךעלַײל ַא יא .סעּפע ןיא ,קיג
 ,ּברָאק

 ןיּב ,ןַײא גנירּפש .וטוא -- ןעגניוּפשנַײא
 .ןעגנירּפשנַײרַא .1 .ןעגנורּפשעג-- ּבָאה 8
 ןכָאנ .ןּפמורשנַײא .2 .ךַײט ןיא לֿפיש ןוֿפ יא
 ,לקָאל .8 .ןעגנורּפשעגנַײא הרוחס יד זיא ןשַאװ
 ןיא דילגטימ ַא יװ ןטערטנַײרַא .ץיװָאנרעשט
 ןײארַאֿפ ןיא 'א .ןײארַאֿפױטנעדװטס א
 -רעּביא גנוטיירגוצ קינײװ טימ (שירָאיטקַא) .4
 ץלעמיש ןיא 'א .עלָאר סנטייװצ א ןעמענ

 .רעקָארָאס

 -לוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- ץירּפשנַײא
 -- גנו- .יאןענימַאטיװ .ןצירּפשנַײא ןוֿפ טַאט

 גנוטכורפַאּב יד סיוא ןדַײמ, .'א עקידנלייה

 יױדו ַא ,.ז .א ,"ןעקנעװשרעּביא ןוא ןע'א ךרוד

 ןוֿפ יא ןַא, .1909 עשרַאװ ,עקרעשוקַא ןַא ןוֿפ

 ,ןַאמרעכיז .י .י ֿברה ,"טייקמערַאװ רעשידיסח

 .ן"ּכשּת י"נ ,בקעי תלחנ

 יעג-- ,ןַײא ץירּפש .ורט -- ןצירפשנַײא
 ןיא סנּפָארט 'א .ןצירּפשנַײרַא .1 .טצירּפש
 סלַא רעטומּביײיה ןיא דָאי 'א סָאד, .ןגיוא יד

 ,"טפַאשרעגנַאװש ןןופ} ןטיהרַאֿפ וצ לטימ

 ,ןּבעגנַײא 22 .23 אט ,1931 ענליװ ,זעגֿפ
 סנּפָארט יא .גיֿפ ךיוא .טֿפיג ,םס יא .,ןפירטנַײא

 ָארּב .ןצירּפשַאּב .8 .האנׂש רעקיטֿפיג ןוֿפ
 יד 'א .רעדיילק יד 'א ןוא רעסַאװ ןיא ןעשזד

 .ןָאלָאקעדָא טימ רָאה

 "נוא טייקיסילפ א ןזָאלנַײרַא .ןריצעיניא .4
 ַא ןגעק גנורעקלעֿפַאּב יד יא .טיוה רעד רעט
 עכעלגעט סָאד, .גנַאגרעּביא ןַא ןגעק ,הֿפיגמ

 עשרַאװ ,ןטֿפירש יזָאטי ,=. . . זענעװַארטניא יא
 רעד ןיא ןּבעל יא .ןּבעגנַײרַא .גיֿפ 20 .9
 ַא ייז ןיא ןצירּפשוצנַײא , .טומ יא .גנוגעוװַאּב
 טיֿמ .28 אוו 1962 ,קיא ,"רשיה:לבׂש לסיּב

 .שינע .ץכע- .ןילוסניא ךיז יא -- ךיז
 . "וצנלא רישכמ ךיוא -- (עקי ,ןיד) רעד
 .יירע  .עיצקעיניא ןַא ןכַאמ וצ ,ןצירּפש

 יעג-- ,ןַײא ךערּפש .ורט -- ןפערּפשנַײא
 פא ןופ רעטרעװ יד ןדערנַײרַא .ןכָארּפש

 ןוא לכיט ַא יא .(זיור א) ערהדךיע ןַא ןכערּפש

 .שינע .ןרעטש םוצ דניק םעד ןגיילוצ

 -עג- ,ןַײא לק- .װרט -- ןעלקנערּפשנַײא
 .ךעלדנּפָארט טימ ןצירּפשנַײא .טלקנערּפש

 עקידנעייגרעטנוא יד, .טנַאװ יד 'א .רָאה יא
 םעד טלקנערּפשעגנַײא רופרוּפ טימ טָאה ןוז
 זירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"רעווקס
 | ,תנזה .14

 -(עג)י- ,ןַײא ריט- .װרט -- ןריטנַאקשנַײא
 ןגירקנַײרַא .ןריטנָאקסיד .מט8 .טריטנַאקש
 ןיא יא .ןימרעט ןרַאֿפ לסקעװ ַא רַאֿפ טלעג
 .ןעלסקעװ עכעלטע קנַאּבסקלָאֿפ

 ןּפמורשנַײא

 .ןעּבָארקסנַײא +- -- ןעּבָארקשנַײא

 -עגי-- ,ןַײא ּביױרש .װרט -- ןּבױרשנַײא
 -ןַײא װזד ,דנַאלרוק ,טעמַאז ,לקָאל ,טּבױרש

 .ןפיורש

 .טֿפױרשעג -- ,ןַײא ףיורש .וורט---ןֿפױרשנַײא
 לייט ןייא 'א .ףיורש ַא טימ ןעײרדנַײרַא .1/

 רימ טֿפױרש ,טמענ. .ןרעדנַא םעניא ןישַאמ

 ,ערטסַאילַאכ ,מּפ ,ײןרעטמַאל ַא לגרָאג ןיא ןַײא

 ןֿפױרשוצ ,ןֿפױרשרַאֿפ .2 .1924 וירַאּפ
 םא ןמ רָאט זיא טרדילגיג אד רעד רכעּב ןייא,

 ,ןֿביורש ןַײא טינ ךַא ןוא ןֿביורש ףיוא טינ תּבש |

 .ב/בע ,וטל ,"הכאלמ ןייא זיא ׂשֹע ןעד

 ,תוָאצוה יד 'א .רעגנע ןכַאמ ,ןעוצנַײא .2
 ןעק עמ, -- ךיז טימ  .עיצקודָארּפ יד 'א

 -ץגנַײא ךיז טָאהס -- טסעז ,ןֿפױרשנַײא ָאי

 .שינע- ."טפיורש

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנוּפמורשנַײא
 רעד ןוֿפ יא .(ךיז) ןּפמורשנַײא ןוֿפ טַאטלוזער

 -סנעלק רעד, .עיגרענע ןוֿפ יא .רעטעּברַא לָאצ

 "א ןעגנערּב וצ גונעג לָאמטֿפָא זיא ךרָאש רעט

 ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב רעד ,םולּב .ש ,"ןערדיה יד ןופ}

 | ,1931 י"נ

 ןַײמ ןא .װװז + -- ןקיּפמורשנַײא
 -עגנַײא םָארק ַא ןיא ,ןַײא טקיּפמורש דיירפ
 .גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"טליונק .

 ,ןפמורשעג-- :;ןַײא ּפמורש -- ןּפמורשנַײא
 ,רענעלק ןרעוו -- טוא .טּפמורשעג =

 ,חטש רעקינייװ ןעמענרַאפ ;רעראד ,רעלָאמש

 ןכָאנ ןַײא טּפמורש ףָאטש יד .ןגיוצעגנַײא ןרעוװ

 ױזַא ןעמונעג , .ןַײא טּפמורש טיוה יד .ןשַאװ
 עמ יװ .שָאוהי ,"ןרעװ רענעלק . ..'א יװ

 -רעַײֿפ ךָאד ,ןַײא הנחמ יד טּפמורש , .יטקוק |

 ,"ענעּבילּברַאֿפ יד טלָאמעד ןֿפמעק ךָאנ רעקיד

 יז יװ טליפעג טָאה יז, .ייבּכמה הדוה" ,לֵא

 ײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"קיטייוו רַאֿפ ןַײא טּפמורש

 .ךעטירד ַא ןוא

 'א ןעיצנַײא .רענעלק ןכ ַאמ ,1 -- װרט
 טייקנַארק יד, .רעקינייװ ןסע ןוא טיטעּפא םעד

 זיא סע זַא ױזַא טּפמורשעגנַײא םיא טָאה

 ךיא 'נוא (יכנאו)א ."ןענעקרעד וצ םיא רעווש

 ןּפמורש ןַײא טכַאמ אד רעד טָאג ןַײד ,טָאג ןיּב

 ןרהערט ןַײמ, .15 ,אנ ,היעשי ,מהס ,"םי שאד

 תוניק ,ײןקַאּב ןיק ןַײמ ןפמורש ןַײא ןכַאמ ןלָאז

 טָאה ןגער רעד, .1767 אדרויפ ,באּב העשתל

 ןקרַאטש םעד 'א טיינעג םיא טָאה ,טעּפַאילעג

 .1931 ,סרעּבַאיטקָא 14 ,ּבז ,ןָאטרעּבלַא ,"זדלַאה

 .ןרענעלקרַאפ .ןקירדנַײא .(רע)גנע ןכַאמ .2

 רעד, (טכַאמ) העד סנצעמע 'א .ןטײהַײרֿפ יא

 ,"טייקיטעט ןַײז ןַײא טפמורש דעװ רעשיווטיל

 ןיא טּפמורשעגנַײא םיא טָאה עמ, .שוו דש ,מי

 שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"לכיש שיזעניכ ַא

 המשנ סדניק םעד ןַײא טּפמורש עמ, .רעטַאעט
 "נייא ,מי ,"גנואיצרעד ןרעשיאייטרַאּפ} אזַא טימ

 טּפמורש ןגער רעד, .1922 ,לושקלָאֿפ עכעלטייה

 ייטש ריאמ ,"רעיורט ןופ ןרעיומ ןיא ןַײא ייז

 ,28 ווו 1965 ,זמט ,רעק

 טכַאמ ׂשע, .ןשטיינקעצ ,ןשטיינקנַײא .כרַא .9
 ה"ר רוזחמ ,"טכיזג ןא רזנוא ןפּפמורש ןיא |

 .א/אסק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויוו



 שינעּפמורשנַײא

 טסָאה; .עלעקניוו ַא ןיא יא ךיז -- ךיז טימ

 ןיא ןּפמורשעגנַײא ןיילַא- ךיז ,רעפעשַאּב ,ןײלַא !
 ןיא, . . ..עקנילּבערט ןיא ,לה ,"ןיילק לטניּפ א
 ,זי ,"ץרַאה סָאד ןּפמורשעגנַײא ךיז טָאה םיא

 טּפמורש הלװע ענעגייא ןַא, .יזנּכשַא רעדירּב

 ןיא למערעװ ַא יװ ,ךיז טלַאהַאּב ןוא ןַײא ךיז
 'הֿבישי ,יקצילָא .ל ,"המשנ רעד ןוֿפ לדלעֿפ ַא
 ,1968 ָא"ּת ,טַײל

 ,ץכעז
 סעצָארּפ .ן" ,(יד) סָאד -- שינעּפמוישנַײא

 רעד טמוק סע זַאק ,(ךיז) ןּפמורשנַײא ןוֿפ

 -ץּפַאכסױא ןַא ךַײא ףיוא לָאז ןעמוק ,רעטניוװ

 ,עש ,"'א ןא טימ ,שינערַאדנַײא ןַא טימ שינ

 עסיורג א ,ךיז טכאד ,ןעװעג , .וו דירַאי םענוֿפ

 ,ןַאמטלַא .מ ,יייא ןַא סעּפע רעטציא ןוא !טָאטש

 ,1 זאא ,1937 וועִלק ,נרעטש כַאנַאמלַא

 ימורשנַײא +- .ןעי ,יד -- גנוֿפמורשנײא
 'א יד ןעמ טעז . ... דליּב ןעגטנער ןיא;ק ,גנופ'

 עשרַאװ ,ןטֿפירש יזָאש' ,"ןציּפש-ןעגנול יד ןופ
 .בַאי ַײּב ךיוא ,9

 .ןעטרשנא ןופ טקַא .ןעז ,רעד -- יירשניײא
 !טעװעטַאר :טכַאנ רעד ןיא יא ןַא

 -לוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- ֿביײירשנַײא
 טּבַײרש עמ סָאװ סָאד .ןּבַײרשנַײא ןוֿפ טַאט

 "א .15 װ 1956 ,רעקעװ ,טַאפ י ַײּב ,ןַײא

 םַײּב טלָאצ עמ סָאװ טלעג סָאד -- לָאצּפָא

 הרֿבח ,עיצוטיטסניא .ןַא ןיא (ךיז) ןּבַײרשנַײא

 ,גנודליּבכיוה רַאפ טלַאטשנא ןַא ןיא צעּפס .עא

 רעטרעכיזרַאֿפ ,רעטרירטסיגער -- וויר ּב"א

 ,ווירּב

 חזד ,1 .רצי ,{' ,סָאד -- -- טלעגיבײרשנַײא
 -הרֿבח רעדעיא .טלעג-טירטנַײא .טלעג-ריֿפנַײא

 טלָאצ הרֿבח רעד ןיא ןַײא טערט רע תעשּב ןַאמ

 לָאמ ןייא יגיא ןַײרַא עסַאק-הרֿבח רעד ןיא רע

 ןאפ ,1866 ,מק ,"ּכ"ור ַײרד ןוֿפ רעקינייו טינ

 ךיז ןרירטסיגער ןרַאֿפ לָאצנַײא .צעפס 2 9
 טימ סרעמלַא ןיוש ךיא ּבָאה , ,(ןכדש א ַײּב)

 ךיא ּבָאה לָאמ לֿפיװ ,. . . רעכיּב ענעּבירשרַאפ

 רדסמ ,ייג"יא תולּכ ןוא םינתח ַײּב ןעמונעג ןיוש

 .היּפקּת אנדארוהו אנליוו ,תרגא

 רעדָא סעצַארּפ .ןע- ,יד -- גנוּבײרשנַײא
 ןַא .גנוריטָאנרַאֿפ .ןּבַײרשנַײא ןופ טַאטלוזער

 .טנעמוקָאד"א .טרּפ םעניילק א ןגעוװ יא

 ,ןּבירשעג-- ,ןַײא ּבַײרש .ורט -- ןּבײרשנַײא

 -רַאֿפ ,ןריטָאנרַאֿפ ,ןּבַײרשרַאֿפ ,ןּבַײרשנַײרַא .1
 -רַאּפ ,ריּפַאּפ ףיוא ,טֿפעה ,ךוּב א ןיא ןענעכייצ

 יד יא .שינעעשעג א ךוּבגָאט ןיא יא .עא טעמ

 ןּבַײרשוצנַײא םוּבלַא ןַא .רפס ַא ןיא הׂשעמ

 ןעמענ יד ,תונקּת יד סקנּפ ןיא יא ,סעיצַאקידעד

 . .. המּכסהּב טּבַײלּב ׂשֹצ ןעוו ,, .םיסנרּפ יד ןוֿפ
 סקֹנּפּב ןּבַײרש ןַײא םכסומה ףּכיּת ןילָאז
 ,ןירפלייה לארׂשינ ּבײלּת ,יֿבלסרעי זורּכ' ,"להקה

 שכילטיא, .ןה"שּת םילשורי ,תוצרא עּברא דעו
 רדא טוג אַײז זע ,טער שנעמ רעד ׂשד טרָאװ |

 ןייא ןיא ןּבירשג ןַײא שלא טרעװ זאד ,זיּב

 ןיא ןיּבירשיג ןייא טרעװ רעד; .ב/ב ,וטל ,יָךוּב

 טרעװ ראי ׂשד רע ׂשד טניימ ׂשד ,םייחה רפס

 עמ* .ב/הל ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,יןּבעל

 ריא (א = 'א ןװױא ןיא ליוק א טימ סע געמ

 .ן- ,יד -- טֿפירשנַײא
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 טָאה סָאװ תוֿבַײחתה ַא ,ֿבוח א סנצעמע ןגעוו

 ,ללכּב ןגיל ַא ןגעוו (3 ;טרעװ ןייק טינ

 -עטלַאהכוּב ַא ףיוא ןּבַײרשנַײרַא .צעּפס ,2
 .צעּפס .8 .סעיצקַאסנַארט עלַא יא .ןֿפוא ןשיר
 עלַא ןגױּבגערֿפ ןיא 'א .ןעקנַאלּב ןליֿפסױא
 ףיוא ןעמָאנ םעד ןּבַײרשרַאֿפ .4 .סרעפטנע
 .ךוּב םענעדלָאג ןיא 'א .ןפוא ןלעיצעּפס ַא

 -ילּפַא יד 'א .ןרירטסיגערנַײא ,ןדלעמנַײא .9
 יז טאה אד, .לוש ןיא רעדניק יד יא .,ןטנַאק

 םעד ןיא ןילָאז יז זאד ןטעּביג םהרֿבא רעד -
 1797 מדֿפ8 יחיּב תיוש' ,יןּבַײרש ןַײא רטסיר -

 | {ו ׁשהָו
 ןכָאנ ךײלג, .הרֿבח ַא ןיא ןּבַײרשרַאֿפ ,0
 לקינייא סָאד ןּבירשעגנַײא עדייז רעד טָאה תירּב
 -שדֹוח םיא רַאֿפ טלָאצעג ןוא הרֿבח ןַײז ןיא -

 ןוֿפ ןעגנַאגעגנַײא זיא טַײצ רעד ןיא, ."עכעל

 ,1863 ,מק ,"ּכ"ור 335 ...הרבח רעד ןיא 'א
 .25 ךאפ

 המישר ַא ןיא ןעמָאנ םעד ןלעטשנַײרַא ./
 םיּתּבילעּב עמערָא ךיוא יא .עא ןפָארטשַאּב וצ

 סיוא ךיא סייה םעד, .עיצוּבירטנַאק ןלָאצ וצ
 "נָאק רעד ןיא --- םעד ,ןּבײרטסױרַא טָאטש רעד
 ,רעדיל ,טע ,ײיא עיצּפירקס

 -רָאֿפ .ךַאמּפָא ןַא ןיא טקנוּפ א ןלעטשנַײרַא .8 |
 ןיא ןדנ םעד 'א .תוֿבַײחתה ַא ,ֿבויח ַא ןרילומ
 ןֿפױא זיא טרָאּפסנַארט .תוָאצוה זַא 'א .םיָאנּת יד

 ןּבַײרש וצ ןַײא טגעלפּפ ןמ, .הנֹוק ןופ ןוּבשח

 טייטש סע סָאװ סָאד, .קקּת ,"רטיג ףיוא תובוח
 טָאה ,תוירחא ןייק רטש ןיא ןּבירשעגנַײא טינ
 טָאה ןוא טַאהעג תועט ַא . ..רֿפוס רעד רָאג
 ,ג/בי ,מהש ,"תוירחַא ןּבַײרשוצנַײא ןסעגרַאֿפ
 ,- 43 ,ןדלעמנַײא ווזד .שירעגנויליואו 9

 רעד ןיא ,ןײארַאֿפ ןיא .ךיז 'א -- ךיז טימ

 אריש ימ,, .ןסרוק ףיוא ,לוש ןיא ךיז יא .הרֿבח
 הרבחּב ןּבַײרש ןַײא ךיז טרעװ 'ה רֿבד דרחו

 לֹּביְו דפ זורּכ ,ו"הא תלהק סקנפי ,"ל"נה

 השקמ א ןרעּבַײרש רעדו רע טרעווא .,ןאאאווו
 םעניא 'א עקַאט ןיוש ךיז רע זומ . . . דליל

 םינוֿפ ,לי ,"תמ א רַאֿפ סקנּפאשידק-הרֿבח
 - ,1909 סעדַא ,דיראי

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעי .ץכָעי
 ,יירעד

 ןעלרשעג = ,ןײא ַײרש .ורט -- ןעַײרשניײא

 םעד יא .ןעַײרשנַײרַא .(דפ) ןגירשעג'-- ,(דל)

 ןיא יא .ןַײרַא רעוא ןיא ןּבױט םעד רעפטנע

 -עגוצ ךיז -- ךיז טימ .טנערּב סע זַא לאז

 ךיז טָאה סָאװ דניק ַא .ןעַײרש םוצ ןעניואוו

 ,רעד .שינע- .ןעירשעגנַײא

 -נַײא זיא סָאװ סָאד |
 עשירעמוס עטסטלע יד, .טצירקעגנַײא ,ןּבירשעג

 יד ,װמ ,"ןייטש ףיוא ןיא ןענַײז ןסטפירשעג

 'ו .ךעלעטניּפ עצראװש

 -עגי- ,ןַײא קנערש .ורט -- ןעקנערשנַײא
 -רַאֿפ ,ןרענעלקרַאֿפ ,ןעלצנַײא .1  .דפ .טקנערש
 םַײּב ןַײא טקנערש סע .ןּפמורשנַײא .ןרעלעמש

 -יוּב יד ןעקנערשוצנַײא ךיז טּבַײלק עמ , .ןשַאװ

 -ןיא רעד טָאה, .10 או 1950 ,שטַאֿפ ,"עירטסודניא

 ,"טכיל ןַײז ןזַײז םצמצמ =! יא טזומעג . . .ףוס

 ,טכער יא .ןעמיוצנילא ,2 ,29 וא 1965 ,רָאֿפ ,שַאּב

 ,ץכע- - ,גנוד

 ,ןַײא היּתש .וורט ןזןעיילטש ...} -- ןהיתשנַײא

 יד -- םייא

 .ס- ,יד -- עי|כַאטסייא

 עיכַאטסײא

 טינ יאדװַא ןיוש ןלעװ יײז,--ךיז טימ

 ,מק ,זרא ,"ייא ךיז ןוא ןעגנערטשנָא ךיז ןלעװ

 ןשטנעמ  ןוֿפ . . . קיגַארט ךיואע- .18 ןאפ ,1864
 יעגנייא ןוא טקנערשעגנַײא ךיז ןּבָאה סָאװ

 7 ,23/ : .ורַאק ,"טמיוצ

 ,ןקָארשעג-- ,ןַײא קערש .ורט -- ןקערשנַײא
  'א .טַײצ רערעגנעל א ףיוא קערש א ןֿפרַאװנָא
 א יא .סעקנושַארטס יײילרעלּכ טימ םינכש יד

 ןדער .עדמערֿפ רַאֿפ ןּבָאה ארֹומ לָאז רע דניק

 ןּבָאה רימ, .עקידעּבעל יד 'א ןוא טוט ןגעוו
 נַײא םיא םוא ױזַא טינ טגָאזעג יוזַא םיא סע
 -ליוו ,ַארַאהַאז אטנעטסיװ איד ,דמא ,"ןקערשוצ

 רַאסימָאק םעד רָאנ טסקנעדעג ודא .1868 עץנ
 -וצנַײא ידּכ ,טַאדלָאס ַא ןסָאשרעד טָאה סָאװ

 "נג טינ ןלָאז ייז ,ןטַאדלָאס ערעדנַא יד ןקערש

 םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"ןּביור ןוא ןענעֿב

 ,שינץעי

 'א .(קידאמזוג) ןעקנירטנַײרַא .טהיּתשעגי-
 | ,טיװעקַא סרעמע

 ,ןַײא לבׂש .וורט ןןעלכייס .. .} -- ןעלכשנַײא
 ןקידלכׂש א טימ ןקיטכערַאּב  .טלכׂשעגי-

 טײקכַאװש א םּתס יא .ןריזילַאנָאיצַאר .ויטָאמ

 טָאטשנַא .ןוויטָאמ עשיטקַארּפ-טשרמולּכ טימ

 ,רָאג יא יז הוואּת א ןַײז וצ רֿבוג |

 ,ןַײא ֿבשֹוּת .וורט ןןוועשיוט .. } -- ןבשותנַײא
 -ריּבנַײא .ֿבשֹוּת א רַאפ ןכַאמ .טֿבשֹוּתעג י-

 טימ .דנַאל םעַײנ םעניא ןטנַארגימיא יא .ןרעג
 ןעלגיּפש ענעֿפָא ךרוד יװ ןעז ץלַא -- ךיז
 ,1927 ,לה ,"ךַײלג ןעמעלַא טימ ךיז יא טינ ןוא
 -סַאטנַאֿפ רעד ןיא ןַײא ךיז ןֿבשוּת רימ ןעווע
 עלעטסעק סָאד' זַא ...רימ ןקעדטנַא ,קיט

 ,שַאפ ,רעטומלרעפ .מ ,"'טושּפ ךיז טנֿפע

 ,15 טו 9

 תילכּת .ורט ןןסעלכיַאט . . .} -- ןתילכּתניײא
 יֿממ .ןגירקנַײרַא ..לָאֵעַנ ,טתילכּתעג- ,ןַײא

 רָאנ ךעלנייוועג טָאה סָאװ סעּפע ןוֿפ סקידתוש

 יניײא ןענַאטשראפ טָאה רע, .טרעװ ןקיטסַײג א

 .(י"נ) דייר ,ײןעמָאנ ןטוג ןַײז ןתילכּתוצ

 ,ןַײא גונעּת .וורט ןןגעניַײט .. .} -- ןהונעּתנַײא
 וצ ןצעמע ןעניואוועגוצ = .לָאענ .טגונעּתעגר*
 הנותח טָאה סָאװ הנמלַא עכַײר יד, .םיגונעּת
 טגונעּתעגנַײא ױזַא םיא טָאה םיא טימ טַאהעג
 ,(ימַאימ) דייר ,=. . . ןסעגרַאֿפ ןיוש טָאה רע זַא
 יה .ךיז טימ

 יֿפּתעג -- ,ןײא הסיֿפּת .וורט -- ןהסיֿפּתנַײא
 .הסיֿפּת ןיא ןרַאּפשנַײא ,ןצעזנַײא .1 .טהס
 -ערגנַײא .ןעמיוצנַײא .גיֿפ 2 .יאּבג םעד 'א
 טהסיֿפּתעגנַײא טינ ןָאק וטֿפױא רעייז; ,ןצענ
 יָאיצַאנ ןוֿפ ןטנָאזירָאה עלָאמש יד ןיא ןרעוו

 ,19 1969 ,זמט ,"םזילַאנ

 .זיוט (ליּפשנטרָאק) .מַא .סע"

 | .סעיא עלַא ןגירקנַײרַא

 ןַאגרָא (עימָאטַאנַא)
 ןוֿפ ךיז טיצ סָאװ לרער א ןופ םערָאֿפ רעד ןיא

 ןעמָאנ ןֿפיױא| ללח-גנילש םוצ רעיוא ןטסלטימ

 105140010 ררעקימָאטַאנַא ןשינעילַאטיא ןוֿפ

 םעד ןכַײלגוצסױא טפלעה 'א יד .ןה"י 6



 סיָאוװ-ךיס'ייא

 ׁשי-ה .ךעלטַײהקיוּפ עדייּב יד רַאֿפ קורדטּפול
 טנַאװ עטשרעטניה יד, .ר ע ר עשייא .ידַא --
 -מיילש רעטכַײֿפ א טימ טקעדַאּב זיא גנולש ןוֿפ

 "ץעפע ייװצ ןטַײז יד ַײּב ךָאנ טָאה ןוא טיוה

 עשי'א) ןרעיוא עדייּב ןיא ןריֿפ סָאװ ןעגנונ
 -קיוּפ ןופ, ,9 א: ,1924 ענליװ ,זעג9 ,"(ןרער

 רעשייא טֿפור עמ סָאװ לַאנַאק ַא ךיז טיצ לטַײה
 ָאטָא ,זּביא לעסיא 'רד ,"ללח'גנולש םעניא
 ,1921 ענליוו ,שטנעמ רעד ,לַײמש

 ןדערסױרַא ןֿפֹוא רעטֿפָא -- ?'ָאוו"ךיפ'ייא
 יוד ?ןעד טסּבײלג וד !'װ"א; .סָאװ ךיא סיײװ
 -סיוא ןענעז סָאד זַא ךָאד טסניימ ,לרעטָאק-םי
 .חייישּת ה"ר ,קיא ,רעלסער .ּב ,ײןכַאז עטכַארטעג

 "רַאפ ,סנרױרֿפעג .מַא .מּב .יד -- סעטַײא
 .טעּברעש .רעקוצ טימ טפַאזטכורֿפ ענערױרֿפ

 +-) ךעלרעסיוא וזז .יזא -- ךעלרעסייא
 -רזיא ןייא טוט רנייא ןעוו, .כרַא .משטד 0

 ,ןגאז (ןוצר יהי) ןזיד ךַא ןמ לָאז (האוֿפר) יכיל |

 ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,ײןכַאמ (הכרּב) ןייק רֹּבא

 גסיורד -- טייקה .ד/אעק ,ח"קּת טשמא|

 ,טייקיפיואנּביױא ,טייקיד

 .משטד .טרעסייאעג ,רע- .חרט -- ןרעטייא
 -סעפינַאמ ,ןקירדסיוא .(300 +-) ןרעסיוא ווזד
 לע תעשר ךיוא רחוס רעכַײר ןייא טָאה, .ןריט
 ,19 ּבײהנָא ,בּבעה הריזג' ,"טרעסייאעג ונלש

 ,ן271 ,אוצ לֹּבִייְו היו
 ,ןגָאזסױרַא ךיז .1 -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 רָאנ ,ןגָאזסױא טרָאטעג טינרָאג . . ,, ,ןדלעמ

 -רָאג ןוֿפ טסייװ רע זַא טרעסייאעג ךיז טָאה רע
 ןיא ,, ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחבש רֿפס ,ײטשיני

 ךיז טרעסייא עטכידעג ןשינַײטַאל .. . םענייא
 יפַאּפ עכילדנַײרֿפנעדוי רעד ,*. ...ןָאעל טסּפַאּפ

 ,1903 גרעּבמעל ,עטנהעצַײרד רעד ָאעל טס

 ליֿפעג רעקילייה רעזיד, .ןזַײװסױרַא ךיז .2
 "רַאצ ריא ַײּב ןיוש (ךיז טגַײצ) ךיז טרעסייא
 ,83/ .דמא ,"טייהדניק עטסעט |

 זיאק .(300 +-) טסרעסיוא ווזד -- טפרעטייא
 -- טייקיניילק א ,ןזעװעג םורפ יא ןלואשו רע

 רּבדמה ,יאלּפ ומש ,"אטח םעט םעט אלש

 .ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב

 ,=:2: 106 0161 .מַא .סי ,יד -- םירקפיַייא
 עד ָא סייא .ענעשזָארָאמ ,סנרױרֿפעג ,םערקזַײא
 .םערקזַײא טימ רעסַאװ-עדַאס ןוֿפ קנַארטעג --|

 ,יאכק יַאגַאלַאמכ .ס ,יד -- עַײא"עַײא

 רַאקסַאגַאדאמ לזדניא םעד ןופ עלהיח .שיס

 50 ַא גנַאל ךרעל ;סעּפלַאמ:ּבלַאה ןימ םעד ןוֿפ

 ,גנעל רעקיּבלעז רעד ןופ קע ןקיכוּפ ַא טימ ,מצ

 -ָאפ יד ףיוא רעגניֿפ עכעלגעװַאּב עגנַאל טימ

 ןטימ ,רעררעקוצ טימ ךיז טרענ .סיֿפ עטשרעד

 ערענעלק טימ ןוא םיױּב-סוּבמַאּב ןוֿפ טֿפַאז

 ןיא ךיז ןעלמַאזרַאפ ס'א-יא יד זַא ,ןטקעסניא

 יײרשעג א סױרַא ייז ןּביג ,סעּפורג ערעסערג

 רעד ןענַאד ןוֿפ ;:ַײא:ַײא ןיא טנָאמרעד סָאװ

1047 

 גשס-הץס, 128000010212 תמ202225- .ןעמָאנ
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 +-) ײא ןוֿפ 528 .ךי ;סָאז -- עלעייא
 ,ךעלהאּפ ,ךעלעקטָאּפַאק ,תיציצ, ,(4771046

 -נוא' ,קילַאיּב .נ-.ח ,"ךיא יד ןוֿפ שירפ ךעלעדִיי

 -ץיּפָאלַאֿפ יד, 'ךעלעמייּב עקנינירג יד רעט

 רעייז ךרוד ןוא ,'א סָאד ףיוא ןּפַאכ ךעלרער |

 ללח ןיא טריטרָאּפסנַארטרעּביא סע טרעװ לַאנַאק

 ,7 עגליוז ,זעגֿפ ,"רעטומרעּבעג רעד ןופ

 4 אפ

 רדסּכ ןגָאז .1 .טעַײאעג ,עַײא .וטוא -- ןעַײא
 .*?גָאט ןצנַאג א ןטסעַײא סָאװ, .(1047 +-) ַײא

 .ןעַילמש ןוא יא .ןעַיײמש-יא .ןעַײה ווזד .2

 .4.ת. 01 1, .מא .אּב .יד -- ל'ע"ווָא"ףע" ייא
 -יּתישָאר .עיצַארעדעֿפ-רעטעּברַא רענַאקירעמַא

 רָאּביעל װָא ןשיערעדעפ ןקיריעמַא :ןוֿפ תוֿב

 ןיא ןֿפַאשעג סנָאינוי יד ןופ דנַאּברַאֿפ רעדְו

 ן.סרעּפמָאג --- טנעדיזערּפ רעטשרע ,6

 רעייא יד; .(47:1046 +-) ייא ןופ צמ -- רעייא

 רעגילק ןַײז ןליװ יא יד, ;"רעניה יד ןענרעל

 טלָאװ ,'א ןגייל לָאז ץַאק יד, ;:"רעניה יד ןוֿפ :
 א רעטקַאד םעד רעדייאג :"ןוה א ןעװעג יז

 'א יד, :"'א קָאש א ךיז רעסעּב זיא -- רעייווצ

 יז רעּבָא ,רעניה .יד ןוֿפ רעגילק עקַאט ןענַײז
 יא ןייק טינ, .װש ,"ןעקנוטשרַאֿפ דלַאּב ןרעוי

 ,"רעטוג א זיא ןוצר רעד יּבַא ,רעטוּפ ןייק טינ

 ןּפַאנק ַא רעבָא ,ןַאמ ןטוג א ןגעו יורפ ַאְו לװֿפ -
 "נַאקריפ ןגייל ןלעװ רעניה יד ןעװ* .ןרענידרַאֿפ !

 -- 'א? .טייקכעלגעממוא ןַא ןגעוו = יא עקיט

 וזַא/ .1542 ענזיא ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"םיצּב
 רניה איד 'נוא ,יא לֵיֿפ איורֿפ יטוג איד טלמַאז -

 יגנוי ליֿפ ןטגירק 'נוא זיוא 'א איד ןטעירּב
 ןטַאנַא ר ג -- 'א, .זל הֵׂשֲעמ ,במ ,"רניה

 -רַאװ -- ןגייל 'א ;עקנַאזיטרַאּפ רעװעשרַאװ ןיא
 -- 'א ענּבעשלָאװ  .מולּב ,"סעּבמָאּב ןֿפ

 עטּברַאפעג ןוא עטכַאקעג:טרַאה :'עטפושיּכרַאֿפי

 רעצעלדעש) חסּפ רעדניק ןּבעג טגעלפ עמ סָאװ -

 א ןָא ךַאז (לדייאמוא)--'א סלקצַאכ (ג)
 -י ג ב ר .(עטיל ,יקַאש) םיחוור ןָא קסע ןַא ,ןצונ
 ּבּב ענעדיישרַאפ טימ) עסיורג רָאג --יא עש

 ןּבָאה ,לואװ -- 'א ןגָאלש .(א טרָאװ ןוֿפ
 -יישסיוא-א :ןטפעהפיונוצ .רעקרַאפ ןלעוסקעס

 "א ,רעגַאל"יא ,רעלדנעה"יא } .לרעכעּביא ,גנוד
 .ַאא קישַארּפ

 ,רעדיײא .ּכרא .0100: 61 נָאק -- רעיא
 הנוממ רעדע .1047 ,נָאק ,ייא לגרֿפ .יװ רעירֿפ

 -עטעצ =} ןיקתּפ איד ןַײז וצ ןקתמ וְדיּב טָאה

 .ב/ז ,וצנ ,"רעש ןעד שיוא ןאיג ייז רעיא ןרעל

 ןַײז רימ 'א ךָאנ ןזעװיג רימ ןַײז םיא וצ; -

 4 ,ק ,םילהּת ,מהס ,"ןזעוויג םלוע םעד ףיוא

 טרעװ םוראד ...גיטומעד זיא ןַאמ םרא רד;

 ,"ןכַײר םעד ןופ זַא טרעה רד רעיא הליֿפּת ענַײז

 (הרׂשע הנומש) רעיא טינ רָאט ןמ,, .ב/זט ,וטל

 .א/זּפ ,מהמ ,"ןַײז גאט זומ ׂשע רדוא ןירָא

 .2476: ןט6061 .ָארפ רעװיסעסָאּפ -- 1 רעַײא

 (680 'ז +-) רעזדנוא יװ ױזַא ךיז טגייּב
 זיא סָאװ .1 .681 'ז (רע ,ע)רעזדנוא יװ
 ןדנעװ םַײּב טצינעג .ךַײא וצ טרעהעג ,ךייש
 טיג ,עמַאמ-עטַאט? .ןָאזרעּפ ןייא יװ רעמ וצ ךיז

 לגייּברעייא

 לָאז ךיא ריא טליװ, ."דניק 'א ףיוא גנוטכַא .

 -- ראייוא, ."?דניז .ע'יא רַאֿפ הרּפּכ יד ןַײז -

 ריא, .1542 ענזיא ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"םכלש
 יװ ,ךַא .ןסעגרַאפ קילגמוא יא לָאמַא ךָאנ טנָאק
 יַײז תורצ ענַײמ, .ל8ֿ ,"דנואװ ןַײמ זיא סיורג
 ריא, .װש ,"עיא וצ טינ ןעמוק יז ,ערעַײט ןענ

 .|- גנודנע טימ ,כרַא} ןירעייא אַײּב ,שרגנעֿפ
 איז טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טיּב ןּבעל ןרעַײא =
 טיּב שאד, .ד/אעק ,הניאצ ,"ןןטייט =! ןטיט טינ

 ןשרַאמ ףסוי ,"רניד רטׂשגינעט רעטנוא 'א

 .צ"עּת טשמַא ,המדקה ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש

 טינ ,טלעג יא ןוֿפ -- 'ה תמורּת םכּתאמ וחק,
 !ױזַא, .ב/נ ,צונ ,"טלעג טכערמוא ןוֿפ רעּבָא -

 ךָאנ ןוא הווצמ-רּב ןרָאװעג ןיוש לרוחּב יא זיא
 : .עקשיֿפ ,סוממ ;"?ןתח ןייק טשינ

 וצ) םענייא וצ טרעהעג ,ךייש זיא סָאװ .2
 ןָאזרעּפ ןייא וצ רָאנ ךיז ןדנעװ םַײּב (רענייא

 ,רעטלע לַײװ ,ץרא-ךרד תמחמ) טצריא ןעמ סָאװ |
 (עא טנצָאנ טינ ,םיטניא טינ זיא ןעמ לַײװ

 רעדָא יורֿפ יא עמַאד יד זיא ,םענעגנָא רעייז, |
 ,יּבר, ."גנוי ױזַא סיוא ךָאד טעז יז ?רעטכָאט יא
 .""רע'א טינ זיא רע ,קילטנעמ םעד סיוא טוט

 עמ זַא ןענעקסּפ ןכָאנ| "!ע'א זיא וק יד ,יּבר, |
 ַא ןופ תּבש םוא ןּפעלשסיױרַא טינ- וק יד רָאט
 ,טסַאג יא ,ןַײרַא םיא טעּב ?רע זיא ואוו, ,ןּבורג
 ,סוממ ,"ןמוזמ א ןּבָאה עקַאט רימ ןלעװ |

 טנעיילעג םאזקרעמֿפױא ןּבָאה רימ, .ֿפשטניװ
 ,1931 ענליו ,זעג9 ,"װירּב-הכיא ןגנַאל יא
 .ןטסאקוװירּב ,20 אפ

 ןד ריא טפיוק, .סרעַײא טָאטשנַא .כרַא 9
 ׂשֶע זיא ןדלוג ןייא םוא / ראיוא ׂשע זיא אז ,ךוּב

 ךרוד ...םיגהנמ ,"ןרעַײט =} ראיוט וצ טינ

 (1590 עיצענעוו ן"ש גידיניו ,ראי ץנַאג זאד
 שאד ךַײא רימ ןלעװ אד .. . זנוא טלאצס .א/דע

 ,םילגר שלש רוזחמ ,יףלעטש וצ רדיוו רעַײא
 : .ב/יק ,1713 טשמַא

 וויטינעג כרַא .ַארפ רעכעלנעזרעּפ -- 11 רעַײא
 רימ ןלעװ ןעװ .ןכַײלג יא זיא רעװ .ריא ןוֿפ

 ,(681 +ד) וו רעזדנוא לגרֿפ ?ןרעװ רוטּפ יא

 .ל צ רָא וו"יא .2 ;ריאַא +- .רעד -- זז1 רעַײא

 -טיור ןגעק טײקיסילֿפ ?רעד -- לייארעייא
 ןייא, .?לייא ןימ רעסָאװ} ןגיוא עטציהעצ

 ,טקנוטיג ןַײא ליא רעייא ןיא לכיט טנַאװנַײל
 רֿפ :ןטגיילעג =)} טגילג ןגיוא איד ףיוא טנוא

 גָאלק איינ ןייא ,"ןגיוא יד ןוֿפ ץיה איד טּבַײרט

 ,טרוֿפקנַארֿפ ןופ תרשמ ןייא ףיא ...דיל

 ,ח"סּת ?אנעה

 רעטכעלש .ןס ,רעד -- רעטעברַא-רעייא
 ,שילָאק ,לקָאל .רעטעּברַא

 ןוֿפ לגייּב .צא יװ צמ .רעד -- לגיײּברעייא
 .רעייא ןגָאלשעגנַײרַא טָאה עמ ואװ גייט |

 טָאה ,רעסַאװ ןיא ןטָאזעג טינ טרעװ 'א ןַא

 ןהכרּב יד| --- יא; .לגייּב ַא ןופ םערָאפ יד רָאנ

 ָאד זיא סע לַײװ רעּבָא ,תונוזמ ינימ ארוּב

 ,איצומה א ןכַאמ רעּבירעד זומ עמ זַא העד ַא

 רָאנ ,'א ןסע טינ לָאמנייק לָאז עמ טכער זיא

 ןוא ןשַאװעג ךיז טָאה עמ ןעװ ,ןסע ןטימניא

 רעגנוי רעד, .ב/דמ אח ,"איצומה ַא טכאמעג



 לטַײּברעייא

 רענעכַארּבעגּפָא ןַא יװ למיה ןֿפױא טגנעה דלֹומ -
 .5 ןאנ ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןַאמשרָאג .ש ,יייא

 -עג סע ואו לטַײב .ןע- ,רעד -- לטַײּפרעיײא
 -טכעלשעג עקידנסיורד יד, ,םיצּב יד ךיז ןעניֿפ
 יד !טלקיװטנַא םוקלוֿפ ןענַײז םירֿבא עכעל

 ןיא רָאנ ,סעװכַאּפ יד ןיא טינ ןיוש ןגיל םיצּב
 / 41 א ,1925 ץגליוו ,זעגפ ,ייא םעד

 ןַײרַא טמוק סע ואוו ריִּב .סָאד -- ריפרעייא
 ,רעייא עטּפַאלקעצ לסיּב ַא

 -רעק ןיא לּבַײרט .גנעג- ,רעד -- גנַאגרעייא
 ,קָאטשרעיײא ןופ ךיז טיצ סָאװ יז א ןוֿפ רעּפ
 ןופ רעּפרעק ןופ סױרַא ןעייג ךעלעייא יד;

 עטיירדעג ,עגנַאל -- גנעגרעייא יד ךרוד יז רעד
 ןיא ןלָאװקעגנָא ןרעװ סָאװ עכלעזַא ךעלּבַײרט

 ,| כַאי ,"רעסַאװ

 ןוֿפ לגױֿפּבױר .ס ,רעד -- רעַײג"רעיײא
 טרעיול .סרעּברַאּפש עילימַאֿפ רעטגַײװצרַאֿפ רעד
 יד ףיוא טסערֿפ ןוא ןטסענ עדמערפ רעּביא
 שטַײטירדח .ןטרָאד טניפעג רע סָאװ רעייא
 ןזססקתזסמ .(16 ,די ,םירֿבד) 'המחר' רַאֿפ

019 0. 

 ןַא ןוֿפ לכלעג .ךע- ,סָאד -- לכלעגרעייא
 ביג , .לכלעגייא יװ רעטֿפָא ךס ַא טצינעג .ייא

 ... לכאמ ַא; ."רעקוצ טימ 'א ןַא דניק םעד
 ,"... קיסע ןיא טשטעווקעצ ,ךעיא ןוֿפ טכַאמעג

 .א|וװ לּבִי ,ןַאמטכער םהרבַא

 .ייא ךיז ןיא טָאה סָאװ .ידַא -- קידרע'ייא
 ,גייט 'א .(רעייא) ייא וצ תוכַײש א טָאה סָאװ
 ףיוא ןַאמ םעד ןגָארטעגוצ טָאה, .ןזַײּפש עיא
 'א ןַא טימ גיור קיטש ַא לרעלעט ןיילק ַא

 ,רענילרעּב המלש י'ר אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י ,"לכיק

 ,1896 וָאװל

 -רָא רעכעלטכעלשעג .ןי ,יד -- זירדרעייא
 +-) רעייא ןענַײז גנודיישסיוא ןַײז סָאװ ןַאג
 -ייװצ ַא ןּבָאה ן'א יד, .(1047 יז ,574 ּבּב ,ייא
 . .6 א ,1924 ענליוו ,זעגפ ,"עּבַאגפיױא עקידע

 ,ּפוז עקיכלימ ?צמ .רעד -- פקואוורעייא
 ,ן?ואוו) רעייא טימ ןגָאלשעגרעטנוא

 -רָאװ ןוֿפ זַײּטש .ןע- ,רעד -- לצרַאװרעַײא
 עג רעירפ ,ריאַא ןימ ןרעדנוזַאּב א ןופ ןעלצ

 טלגערּפעגכרוד ךָאנרעד ןוא רעסאו ןיא טכָאק

 יד ןעמ טכַאמ} עטלגערּפעג 'א; .לייא ןיא
 גרעּבסגינעק} ,םחנמ תוכרּב ,"לּכהש ןהכרּב

 .א/אצ ,ןחייירּת

 ןגָאלשסױא, .לסַײװײא +- -- לֿפַײװרעיײא
 ,26 ווו 1961 ,רַאֿפ ,"ןעיא ןוֿפ םיוש ,ענַאיּפ ַא

 ַאֿפ רעד ןוֿפ ןימ .ן ,יד -- פסעוורעייא
 -רעק ריא ןוֿפ ןלייט עדייּב סָאװ ,ןּפסעװ עילימ
 .טטתנסמס5 1126סזתט3 .קימרָאפיײא ןענַײז לרעּפ

 גנולייטסוא .שטוטס .ןע- ,יד -- גנורעייא
 ןופ ייא (טרעּפכורפַאּב-טינ) טלקיװטנַא ןַא ןופ

 ' ,עיצַאלואװָא ווזד .עירַאװָא

 .קָאטשרעײא + -- קַאזרעייא

 ךיז ןיא טָאה סָאװ ףייז .ן ,יד -- ףייזרעייא
 רעדניק רַאֿפ ףייז עטסעּב יד, .ףַאטש-(רע)ייא

 ענליװ ,זעג9 ,=עטרימוֿפרַאּפ טינ רעּבָא ,'א זיא

 , / 2 ןאפ ,4
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 .לטַײּברעײא וזז .ךע- ,סָאד -- לקעזרעייא
 -עווס(ט)רעייא :89 .וודַא -- ןגעװטרעַײא

 ,ןגעװטרעַײא ןוֿפ חזז .רקוא ,רפ ןיא מטֿפ ,ןג
 -וטל ,רעּביא ,רַאֿפ) ּבילוצ ,ןגעװטרעַײא רַאֿפ
 ,ךיז רַאֿפ טינ הלילח סע ןעוט רימ, .ךַײא (תֿב

 ,ךיא געמ יא ,סייוו'כ, .(רעמזיוצ) דייר ,יייא רָאנ
 (שילָאק) דייר ,"רעזַײה יד רעּביא ןייג וליֿפַא

 דייר ,"?קוליח רעד זיא סָאװ --- יא ,ןגעװטנַײמ,,-
 "טַאּפ ַא ןַײז יא ...זומ'כ ,עכ-עכ, .(ןַאמוא)
 .שג ,דָארּב ,"טָאיר

 ,ןםינימ ענעדײשרַאֿפ}  ,סָאד -- גייטרעייא
 ךעלכלעג) ןטָאנקעגנַײרא ןענַײז סע ואוו גייט

 : .'א יװ קַאמשעג .רעייא (ןוֿפ

 טכַאמעג ,לגיט .,ךעי ,סָאד -- לגייטרעייא
 ךייוו זיא ... .ןַאנַאּב רעֿפַײר א; .גייטרעייא ןופ
 ,זעגפ ,"קינָאה טימ טקעמש ןוא 'א ןַא יװ
 ,271 זאט ,1951 זירַאּפ

 .(רע)ייא ךיז ןיא טָאה סָאװ .ידַא -- קירעייא
 עמ סָאװ ,תוצמ עיא חסּפ ףיוא טכַאמ עמ זַא;,
 ןטעגק ןעמ לָאז ,רעסַאװ ןָאטנַײרַא טינ רָאט
 רֿפס ,"רועיש א יװ רעקינייװ לָאמ ןייא ףיוא

 ,ה"נרּת שטַאקנומ ,וו הכרּבה רוקמ

 רָאנ ךעלטנייוװעג ךיז טֿפערט} .ידַא -- קירעַײא
 ,ךַײא וצ טרעהעג סָאװ ן{ןםערָאֿפ רעלוֿפ ןיא

 ,רע'א רעד :ּבוס טֿפָא ,ךַײא וצ תוכַײש א טָאה

 ,םיֿבורק ערעַײא ,עטנעָאנ ערעַײא = עיא יד
 ץיא סָאד ךיוא געמ לָאמַא , .װזַאא ןשטנעמ עיא

 יגרייא איד :ןזעװג ֿבישמ רע טָאה ."ןייגּפָא
 -צנַאק ןוֿפ דייר| "טזיא רשוע ןייא רע זד ןגָאז
 -ַאּב עיא .רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט-םוי יר וצ רעל

 ,1703 ,הֿביא תלגמ יײּכ' ,ןדיי ערעַײא :ָאד טַײט |
 זיא יצ רעדָא עיא סָאד ןסעגעג ןעד רע טָאה; |

 ןימינּב יר זּביא ,"?טסעק ערעַײא ףיוא ןעד רע
 ,1927 לָאערטנַאמ ,רהזה תואלֿפנ רפס ,גרעּבנירג

 ןוא ײמָאלַאק) לקַאל .ךע  סָאד -- לרעייא
 טלקיװטנַא-טינ ,קיטרַאפ טשינ ךָאנ .(גמוא

 ןָא ,לסַײװ ןָא) לכלעג ַא רָאנ טָאה סָאװ ייא
 ַא ןיא קינייװעניא טניֿפעג עמ סָאװ (ץכעלָאש

 .ןוה

 -נייוועג| רעיוא ןוֿפ 978 .ךע- ,סָאד -- לרעַַײא
 גנַאל ױזַא טייג עלעגירק'ס, .ןלרעיוא :ךעלט

 װש ,"ּפָא ךיז טסַײר 'א סָאד זיּב רעסַאװ םוצ
 ,(עיצילַאג ,עלקוד ןיא טנכיײצרַאֿפ)

 טכַאמעג ,ןשקָאל .צמ .יד -- ןשקָאלרעיײא
 ,סקיכלימ ןיא 'א .רעייא ךס ַא טימ גייט ןופ

 ָארּפ .סָאד ,ןגיילרעייא ;רעד -- גיילרעייא
 ףיוא ןריגאער רעניהא .רעייא ןגייל ןוֿפ סעצ

 ,רעגנַאװטכױֿפ .ל ,זּביא ,"ןיא ןַא טימ . . .קיזומ

 (ךע)לדער-"א .טַארַאּפַא"א ?רָאי ,עגיר ,ּפעפ

 .סרעגיוז עיא .ידַא -- קידנ'א

 -רעק ןוֿפ לייט .ס- ,רעד -- רעגיילרעייא
 ךיז ןעלקיװטנַא סע ואו ןטקעזניא ןוֿפ לרעּפ
 -נוא טסקַאװ עּפיור יד יװ םעדכַאנ, .ךעלעייא יד

 ןסקַאװ ,לָאמ עכעלטע ּפָא ךיז טלטַײה ןוא רעט/

 לעסיא ירד ,"'א ןַא ןוא לגילפ ריא ַײּב סיוא

 ידּכ , .1924 ענליוו ,עיגָאלָאָאז ,לַײמש ָאטָא ,זּביא

 רע טכעטש ,ךעלעייא ענַײז ןגײלנַײרַא וצניהַא

 עלעּפסָאנק סָאד ךרֹוד ןטקעזניא-רעלסינ רעדו

 ןטכענרעייא -

 יַאק ןוא ךיש ,ַארזיא .ע ,ייא ןֿפרַאש ןַײז טימ

 ,1928 וועיק ,ןשָאל

 ,רעגָא (שהלגעילעּב) ?צמ .רעד -- ןַאמרעייא
 רעד וצ 'א םעד ןעגנערּב .דרעפ ןופ רכז

 .עשטַאילק
 "א :ךעלטנייועג .ןע- ,רעד--לדנַאמרעייא

 קידכעלַײק ןוא ןיילק .ךי ,סָאד ,עלעדנַאמ
 .םעד ןיא רעייא ךס ַא טימ גייט ןופ סקעּבעג

 ךיז; .ּפוזרעניה ןיא ךעלע'א .ןע'א עלכורק

 -פָאלש ... רעטיירב רעד ףיוא טצעזעגקעװַא

 רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"ךעלעיא טַײקעג ,קנַאּב

 ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל נופ כעיוק

 ןופ הצמ עכייו .תוצמ- ,יד -- הצמ"רעייא
 אצוי טינ ןעמ זיא ימדיא טימ} .רעייא טימ גייט

 ןעמ טגעלפ ימ-יא .הצמ ןסע ןוֿפ השע:תווצמ יד

 טָאה יױזַא) רעדניק ןוא םיָאלוח רָאנ ןּבעג

 -קַאװרעד עטנוזעג ןעװ ;(א"מר רעד טנקסּפעג

 ןעװעג ןיוש סָאד זיא ,'מ-יא ןסעגעג ןּבָאה ענעס

 טינ טָאה עמ זַא; ן.ַײרֿפ ןריֿפ ךיז ןוֿפ ןמיס ַא

 טָאטשנַאו װש ,יימ-יא ןעמ טסע --- ןייצ ןייק
 ,ן"ןסַײּב טינ ןעמ ןעק, :טפלעה רעטייווצ רעד

 "נוי רָאג ןוא ערעגניי עכעלטע --- רעּבַײװ יד,

 עג ךיז לּברא עטעשטַאקרַאֿפ טימ ןּבָאה -- עג

 םעד ןטינשעג טָאה'ס רעװ . . . ךיק ןיא טקסע

 טָאה סע רעװ ...ךעקעליקינָאה ןקידנקעמש

 ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"ךעל'מ-"א יד טלדערעג

 | ,1965 עװקסָאמ ,דרע

 ןּבָאה .םזירעמעפע .װטוא -- ךיז ןרעייא
 ןוא . ..ךעלעסעק, .רעייא טימ ןָאט וצ רדסּכ

 לעניש ןוֿפ סעלָאּפ ןיא ,רעייא טימ ןעלטיה ... |

 טרעייא סע ,רעייא סענעשעק יד ןיא . . . רעייא

 ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"ךיז

 | ,19231 סעדַא

 זָאל, .כרַא .ןגעװטרעַײא ווזד -- ןגעװטנרעַײא
 לדנעמ 'ר יסיגל ּבאה ךיא זד ןׂשיװ ךַײא ךיא

 ריא איו ,ןגעװ טנרעַײא ןםיבץוהז יי ןּבעג ו"צי
 ליװ רע, .30 יז ,ּבגָארּפ ,"טאה ןּבירשיג רימ

 איד ,גנורעגיּב ינַײמ לַא ןיטלַאה נוא ןגיטעטשּב

 ,ןגעװ טנרעַײא ּבאה טרעגּב םיא ןוֿפ ךיא

 יונ ,1743 טשמַא ,ןופיסוי

 רעװ = .סד ,עציני נװ .סעי ,רעד -- קינ|רעייא
 א טלָאז ריא ןעװ} .רעייא טימ טלדנאה סעי

 ןַײז דוֿבּכ גהונ טשינ עצינ'א ןַא רעדָא רחוס
 ךָאנ רָאנע .ווו רמ ,ײקסּפ רעַײא ןּפַאכ ריא טעװ
 רעלעג רעד :קרַאמ ןֿפױא טייטש קינדירַאי ןייא
 .םיריײײװַאכ ייוװצ ,ווק ,?קיניא

 טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- קיטכענרעייא
 שײלֿפ ,טיורּב יא .ןטכענרעייא (וצ תוכַײש ַא

 ...ָאד זיא ...דִיי רענַאקירעמַא רעד, .װזַאא

 ןופ דיי רעיא רעד יצ רעקיטכענ רע" ץלַא

 ,גצּב ,"עקרָאטס רעד ןופ ,טרַאקשוּפ ןוֿפ ,ּפַאש

 ,17 א 1965 ,זמט

 ,ןטכענייא +- .ס" ,רעד 8 װדַא -- ןטפענרעייא
 יקירוצ געט יײװצ טיט .27726: 81 + תבתוסת

 "עג טינ 'א וטסיּב סָאװרַאֿפ .ןטכענ רַאֿפ גָאט |

 "א ןעשעג זיא סע סָאװ ןעקנעדעג טינ ?ןעמוק

 טרעװ 'םושלש' .טַײצרָאי רעד ןעװעג זיא 'א

 וצ טינ זיא רע יא :טשטַײטרַאפ קידנעטש



 - טסענרעייא

 ,2 ,אל ,תישארּב ,יּת ,"'א -- ןטכענ יװ םיא

 -עשטנעמ ןיילק ַא ךַײא ּבילוצ ןעװעג ןיּב ךיא;

 ,סוממ ,"טנַײה יא ,ןטכענ יא ,'א יא ,דימּת על

 ךיז טָאה ןטכענ; .עלעשנעמ עניילק סָאד
 עטסיװ ענַײז עלַא טימ טנָאמרעד 'א רעד ריא

 ןוא ס'א עקילָאמַא יד .רעטציא ,געס ,"קערש

 -רעייא :קיסַאּפש .ס'א-רעייא עטלַא רָאג יד
 -- ?רימ וצ ןעמוק וטסעװ ןעוו --. .ןגרָאמ

 ."'א

 קָאטשרעײא ווזד .1 .ןי ,יד -- טפענרעייא
 ,ןױשרַאּפסּבַײװ רעדעי ,יז רעדעי, .יורפ ַא ַײּב

 ריא ןיא --- 'א ריא ןיא ןָא ןריוּבעג ןוֿפ טָאה
 -טכעלשעג ןכָאנ ,רעטעּפש טסיוטש סָאװ זירד
 יַאּב ַא--סױרַא רעייא יד ,ןרעװ-קיטַײצ ןכעל

 -טנַא סע טענַאװנופ ךעלצָארּפש לָאצ עטמיטש

 ןוא לגנוי ,זּביא מי ,"רעייא יד ךיז ןעלקיוו

 ,לגױֿפ ַא ןוֿפ טסענ .2 1929 עגיר ,לדיימ
 | .ךעלעייא ָאד ןענַײז סע ואוו

 0120: וטשסז + -- ןֿבלַאה(ט)סרעַײא
 -לַאהטסנַײמ, .+- ןגעװטרעַײא וז+ .68

 רעד ןיא ּפָחק ןטימ ןייג . . .טלעװ יד ןעק ןּב

 םיא ןרעו טָאה -- !ןּבלַאהטסרעַײא -- !דרע
 .טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,*...טעּפשעגכָאנ

 זָאנ -- ם'א .ורעַײא+- -- (רע ,ע)|רעַײא
 וװיטַאד --- } 8 .לַארטיײינ וויטַאזוקַא ןוא וויטַאנימ
 -עסָאּפ .ךעלנעמ וװיטַאזוקַא ןוא װיטַאד ;לַארטיײג

 טצינעג ,ויטנַאטסּבוס ןכָאנ טמוק ידַא רעוויס
 ּביוא .ויטנַאטסּבוס ןָא ,קידנעטשּבלעז ךיוא
 רעטמיטשַאּבמוא רעד ןַײרַא טמוק ,ּבוס ןרַאֿפ
 סע רעװ ,ךַײא וצ טרעהעג סע רעװ .,לקיטרַא

 (יז) רע .עיא עלַא ןענַײז ָאד .עקירעַײא ןוֿפ זיא

 ,רעטנַאקַאּב ַא רעיא זיא סָאד .ע'יא ןופ טינ זיא

 ואװ .ןעמוקעג טינ זיא רע'א רעטנַאקַאּב רעד
 ןדער .דניק ַא ס'א זיא'ס .ס'א דניק סָאד זיא
 .רעײטשרַאֿפ א ןיא טימ ,ן'א רעייטשרָאפ ןטימ

 -עלטַאּפ וזז .צא יװ צמ .רעד --- לּפערעייא

 ;ןַאשזעלקַאּב ,ןַאשז

 ןעמ טּבעלרעד יװ, .וו רעַײא וזד -- רערעַײא
 ירעס ,טע ,"ןרעװ וצ רוטּפ עלַא 'א רָאנ ןיוש
 .עלעק

 ןוֿפ לַאנַאק רעגנע .ס' ,רעד -- רעריֿפרעייא
 .רעטומרעּבעג ,רעטומּביה רעד וצ טסענרעייא

 .לּפערעייא וזד .ן ,יד -- ץנַאלֿפרעיײא

 עלעג עסױרג .ןע ,יד -- םױלֿפרעיײא
 סנפיוה רָאּפ ַא ןעמונעגנָא ךיוא טָאה רע .םױלֿפ
 עקטסַאּפ א ,טעּפ םייח ,"ןע'יא

 ןעק עמ סָאװ ךלַאק .רעד -- ךלַאקרעיײא
 רעייא טינ, .ץכעלָאשרעיײא ןופ ןעמוקַאּב

 שאל . . ,ןפאה ןאייונ ןייא ןיא יז וט . . ,ןלאש
 יד ןדרעװ אז ,ןןויוא =} ןפוא םיא ןקַאּב שע

 רעיא טׂשייה ּבלעז ׂשד ,שַײװ ןלאש רעייא

 ,אקװד} 1474 ,'תואופרה רֿפס ייּכי ,*ךלַאק
 17 אפ

 ײֿפרעײא וזז .ז  ,רעד -- ל'ַאנַאקרע' ייא
 -רעייא ןופ קידנעמוקסיורַא ,עלעייא סָאד, .רער
 רעד ןיא . ..ןרעװ טעטכורֿפַאּב ןָאק .. . קָאטש
 תוצע ,זּביא ,"'א ןיא רעדָא .. . רעטומרעּבעג
 ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןעױורֿפ םעד רַאפ
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 ,ןכוק (רעקידכעלַײק) .ס" ,רעד -- ןפוקרעייא
 סָאד, .רעייא ןוא רעטוּפ ,לעמ ןופ ןקַאּבעג
 ,"?'א םענייש אזַא ןקַאּבעגסיױא ןילַא ריא טָאה
 ראייא ןייא זלַא זיא אד .... דחא רׂשבל ויהו;

 גידיניו ,ראי ץנַאג זאד ךרוד ... םיגהנמ ,"ןכוק

 .ב/ע ,{1590 עיצענעוו ןיש

 גייט ַא ןוֿפ לכיק .ךעי ,סָאד -- לכיקרעייא
 סעמַאמ רעד .רעקוצ ,רעטוּפ ,רעייא ךס א טימ

 -עצ סָאװ 'א ןַא .ךע'א עּברימ .ךע'א עקַאמשעג

 ןעלקערּבעצ יא ןַא טימ עװַאק ,ליומ ןיא טייג

 (ןטלַאה ךיז) טֿפַאה ַא ןּבָאה .יא ןַא יװ (ךיז)
 -עגמוא ןוא ענעדַאלעג עלַא יד רַאֿפ, .יא ןַא יו

 ןעמ טלעטש ןרכזזןּב ןפיוא| טסעג ענעדַאל

 ,סעּברַא ןוא סעּבָאּב ענעטַאזעגסיוא ,סינ ,הקשמ

 ,לֵאפוי ,*טישַאּב רעקוצ ןוא גנירמיצ טימ ךע'א

 יב ןטימ . . .שרדמ-תיּב ןרעּביא, ,44 ןאי ,2

 ,ץרפ ,ײןסַײּברַאֿפ םוצ ךע'א ןוא ןּפָארט ןרעט

 .תונורכז

 ןכַאמ וצ רישכמ סי ,רעד -- רעּפַאלקרעייא
 ןשימוצפיונוצ רישכמ .ךעלסַײװיײא ןוֿפ םיוש

 וַײּפש ַא ןופ ןלײטדנַאטשַאּב ךָאנ טימ רעייא

 ,רעייא ןוא לייא ,רעסַאװ סָאד ןעמַאזוצ טשימ ,
 -סיוא טוג ךיז לָאז סע ,'א ןַא טימ ןטסעּבמַא
 ,21 ווו 1965 ,רָאֿפ ,"ןשימ

 עקידנסיורד .ן ,יד -- (ץכע)|לָאשרעייא
 ןאיורו רעכליוו, .ייא ןופ גנולקיװמורַא עטראה
 רעייא םענ יד .ןעגנאה טשורּב יד ןןעיורֿפ =!

 י'תואוֿפרה רֿפס יײּכ ,"...ןריּב טור ,ןלאש

 ןגנַאלש עניילק ידָו יז ינוא, .{17 אי ,אקוודו 4

 ,ןֿפילש ןיינה לאש רייא יד ןיא םוא רדיוו טלאוו
 רדיו איז ןרעדייא ,ייא = יא איז ּברַאטש אד

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ראו ןמוק לאש רעיא רד וצ
 ,ץרפ ,"ץכע'א טקַאנק סיפ יד רעטנוא; .1

 'ךעלהׂשעמ סהמולש ירי

 ךעלּבלעג ןיילק .ךעי ,סָאד -- למעוװושרעייא
 -רַאה ןיא ןוא רעמוזטעּפש ןיא טסקַאװ .למעווש

 "ילק ןקיסעמ ןוֿפ רעדלעװ ןיא םוטעמוא טסּב
 ןַא לסיֿפ .טַאמ

 סָאד .מצ 5 ךרע

 3 ןופ עלעטיה

 "יה'ס ;מצ 10 זיּב

 רעורֿפ זיא עלעט

 ךָאנרעד ,ךַאלפ
 טימ ןגיוּבעגנַײא

 "ער ןקילַאװכ א
 ןדיי ַײּב ןַײּפש עטּבילַאּב ןעועג ,םורַא למ

 ,(0401421011ט5 01021105 .עּפָארייא-חרזמ ןיא

 ,טסענרעייא וזז .ן ,רעד -- קָאטשרעייא
 ןוֿפ ןעייטשַאּב עכלעװ םירֿבא עכלעזַא, .וּב

 םוצ יװ ךעלרעמעק עקידנרעמרַאפ ךיז קידנעטש

 -יוז ,ןעלצרָאװרָאה . . . ןטסלואוושעג :ליּפשַײּב
 ,2"3 אנ ,1923 ענליוו ,זעגפ ,"ךיא ,ןזירדנעמ

 טכַאמעג זַײּפש .1 .ןי ,יד -- וַײּפשרעיײא
 .ןכוקנַײֿפ .צעפס .2 ,רעייא ןוֿפ ,ייא ןַא ןוֿפ
 טעּפש ױזַא טציא ךַײא ךיא ןעק סָאװ ?ןסע;

 ןָא לטעטש אי ,רַא ,יןכַאמ יא ןא ןדַײס ?ןּבעג

 ,ירעּבַײװ

 ןז צמ .רגכ2 ייאכ? .ן ,רעד -- ךדירטַאּפייא

 רעריֿפײא

 .דנַאטש ןקידסוחְיי ַא ןופ טמַאטש סע רעװ
 .לּבַאטָאנ

 קישָארּפ ,רעװלוּפ .סי ,רעד -- רעװלוּפייא
 -ָארּפ-רעייא :ךיוא .רעייא עטרירדיהעד ןוֿפ

 .קיש

 זָאיזיֿפ .רגככ ייא?2 .אּב .יד -- עיס|ּפעֿפײא
 :ךוּפיה) גנואַײדרַאפ עטכַײל ,עטוג (עיגָאל

 .ידַא -- שיס- ,שיוט- .(עיסּפעּפסיד

 .םוינָאֿפייא :;59 .ןע- ,רעד -- ןֿאינָאֿפײא
 ןוֿפ טכַאמעג ,טנעמורטסניאדזָאלּב רעשילַאקיזומ

 .ןעגנַאלק עמענעגנָא סיױרַא טיג סָאװ ,שעמ

 :ליואװ = .רג22 ייאככ .ס" ,יד -- ןעינָאֿפײא
 ּבילוצ ןלעטשנַײרַא .טײקיגנַאלקליואװ ,גנַאלק

 ןוא לקיטרַא ןטמיטשַאּבמוא ןשיװצ ןונ ַא 'א

 .לַאקָאװ א טימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ טרָאװ ַא
 יד .ןענעײלרָאֿפ םַײּב ,ןדער םַײּב 'א ןטיהּפָא

 -- טייקשי- .ידַא -- שי-  .דיל ןוֿפ יא

 .טייקכעלטייהנייא רעד ןופ ןרעװ רוטּפ רימָאל,

 -כיר טימ ןוא יא טימ ןענעכער ךיז ןוא הלחמ
 ,2 ,אא ּפשִיי ;ץּכ ףלַא ,"טַײטַאּב ןוֿפ טייקיט

 -ַאגרָא :ךיוא טסייה .סי ,יד -- 1 עינָאפיא
 "גניז רעקיּברַאֿפ .טסינ /

 ,סיירג רעלעטימ ןוֿפ לגיוֿפ
 יטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא

 ַײװגַארַאּפ ןשיװצ) טנענ
 טימ ךיז טרענ .(עדַאנַאק ןוא
 יייצ .ןטקעסניא ןוא ןעמָאז
 "יתמ טימ סיוא ךיז טנכ
 .םיטש ןוֿפ תוק

 זָארג ןימ (קינַאטָאּב) .ס' ,יד -- ןיברַאֿפײא
 'רעטנוא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ךעטַײרק ןוא

 טסקַאװ .(700 ךרע ןַא) םינימ
 -ץלּב יד ןופ ,ןטַאמילק עלַא ןיא

 'א ןופ לגנעטש םעד ןוא רעט

 ןטכידעג ַא סיוא ןעמ טקירד
 ןופ ןעזסיוא סָאד טָאה סָאװ טּפַאז
 רעדַָא ךןלימלגייפ) ךלימ

 טפאז םעד (ךלימסּפלָאוו

 -ריֿפּפָא ןַא יװ טצינעג ןעמ טָאה

 ןעעז םינימרעטנוא לָאצ ַא .לטימ

 - .םטממס1012 .ןסוטקַאק יװ סיוא

 -ליואװ = .1222 ייאכ2 .ס" ,יד -- עירָאֿפײא
 -פיוא עכעלריטַאנמוא :3 ןטימ טצינעג .,ליֿפעג

 יַאֹּב וצ ןוא ,ויטָאמ םוש ןָא טייקטרעטנומעג
 ןיא גנורעסעּברַאֿפ עקידרעיודצרוק ןענעכייצ
 סע ...א .ןקנארק ןזָאלסגנונעֿפָאה א ןוֿפ בצמ

 'מוא ןַא ןשרעה טרעטשרַאפמוא רעטַײװ לָאז
 יסַא לאכימ ירד ,"'א עשיטסימיטּפָא עשיטירק
 ..5 אפ ,1966 'טקָא 'טפעס ,לעװש ןפיוא ,רוט

 .קידמערָאֿפ- :89 .יזַא -- קימרָאֿפייא
 זיא סָאװ ,ייא ןַא ןוֿפ םערָאֿפ יד טָאה סָאװ

 -רַאֿפ , .תוריּפ עיא .עיניל עיא .,ייא ןַא יװ לַאװָא
 ןוֿפ עיצקעלָאק א ףיונוצ טלעטש ןוא טנקירט

 ,ע'א ,עקיטרַאטעצנַאל ,עלַאעניל ,עקיטרַאלדָאנ

 .טייקי- ,ןכַאי ,"רעטעלּב . . .עשיטּפילע

 .+- רעריֿפרעײא וזד .ס' ,רעד -- רעריֿפיײא
 ךיז טפערט עלעייא סָאד סָאװ יד זיא הּביס יד,
 -כורפַאּב טרעװ ןוא דיאָאזָאטַאמרעּפס םעד טימ



 םערוט-לֿפײא

 ינַײרַא טזַײװַאּב'ס רעדייא ,'א ןיא דָארג טרעּפ

 ןמּבייה רעד ןוֿפ טיוהרעיילש ןיא ןעגנירדוצ

 .8 אפ ,1932 ענליוו ,זעגפ ,"רעט

 יוט רענרעזַײא .אּב .רעד -- םעלוטילֿפײא
 יָאנ ןפיוא (ךיוה רעטעמ 300) זירַאּפ ןיא םער

 ךיוה .לפייא רינישזניא רָאטקורטסנָאק ןוֿפ ןעמ

 ץעגרע ןדנואוושרַאפ זיא סע, .יט א רעד יװ

 רָאנ ןוא ,יט"א ןופ ּפָאק רעד סנקלָאװ יד ןיא

 .ןאמסיז .ט ,"טלקניפ לטרַאג רענעלאטעמ ןַײז

 עיישי .רג22 ייאכ? ,ןע ,רעד -- םזי|מעֿפיײא
 .היקנ ןושל ,קורדסיוא רעטרענַײֿפרַאֿפ דיר

 ַא ןוֿפ טַײּברַאֿפ (א :ןע'א םינימ ייוװצ ןַארַאֿפ
 ;ןגָאװצסױרַא ארומ טָאה עמ סָאװ טרָאװ
 עמ סָאװ טרָאװ רַאגלואװ ַא ןופ טַײּברַאפ (3ּ

 :תוָאמגוד .טייקלדייא תמחמ סױרַא טינ טגָאז

 טרָא עטוג סָאד ;רעדנילּב טָאטשנא רוהנזיגס

 טָאטשנַא גױא טוג ַא ;תורֿבקה-תיּב טָאטשנַא

 סָאד טָא) תחּת טָאטשנַא ןטניה .לגדא ערהדןיע

 ןרעװ שידִיי ןיא .('א ןַא ןעוװעג ךיוא זיא טרָאװ

 -ַארייא ןיא ,ןע'א יװ טצינעג טֿפָא ןעמזיאערּבעה

 קעװצ םעד רַאֿפ ןעמ טצינ תונושל עשיאעּפ

 רעװ -- (ןיי) טסיי .,ןַײטַאל ןוֿפ רעטרעװ
 -- שי(טסי) : .ןעמזימעֿפײא ךס ַא טצינ סע
 .רעטרעוו ערַאגלואוו יא .װרט -- ןריזיה .ידַא

 .שטַײדכױהײנײרֿפ2 ?ס' ,רעד -- רעֿפיײא
 ,טײקטגנערטשעגנָא ,גנוגנערטשנָא ,סַײלֿפ .1
 ראפ שאו טימ . , ., .טייקנּבעגעגרעּביא סיורג

 דוד ,ײלָאז ןריׂשַארוקניא ךימ סַײלֿפ 'נוא רפייא

 "ער יד ןּבָאה; .1734 טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ

 ,"המחלמ יד ןּבירשַאּב 'א סיורג טימ סרעטרָאּפ

 קָאד ןוא ןריּפַאּפ קאפ םעד, ןמחנ רבח ,זיי

 טימ ןטיהעג טציא זיּב ּבָאה ךיא סָאװ ןטנעמ

 ךיא רעטַײל, .20 וש 1963 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"'א ַאזַא

 עה ןַײמ ,ךיד טֿפַאשּביל ןיא 'א ךַאנ רעמ טימ

 .םיוּבלּפע . . . טַאלּב ַא ,לה ,"ןָאגרַאשז רעל

 טימ ךיז ןֿפרַאװנַײרַא .טעּפמיא ,עיגרענע .2
 -טרָאּפס ,גנומענרעטנוא ,טפעשעג ַא ןיא יא

 ךיז יא ןוא עיגרענע סיורג טימ,-.עא טסעמראפ

 ,זיי ,"טעּברַא:לָאטיּפש ןַײז ןיא ןפרָאװעגנַײרַא
 .יקסװַָאנרַאק ...

 עסיורג .רעַײפ ,ןערּב ,ךָאק ,םזַאיזוטנע .3
 ןכלָאז איז טאה . . . איױרֿפ ןַײמ, .גנוגערפיוא

 מדֿפפ ,יףסוי תריכמ' ,ײטסַאֿפיג ןרָאצ 'נוא רֿפײא

 וצ 'א ןשיטַאנַאפ טימ ..., .ןוו עװַאו 3

 קידצ רעד ,רעגיט .י ,"םיֿבוט םיׂשעמ ערעטיול

 -רעּבירַא םיא טװּורּפעג .הֿבושּת-לעּב רעד ןוא
 . רעּבײרש ,לקיּב .ש ,"יא ןשיגָאלָאעדיא טימ ןגָאי

 ,עװעטַאר ךיא יא ןקידרעַײֿפ טימ, .ו רוד ןַײמ ןוֿפ

 ןיא רעפיט סָאװ רפס ַא ןוא לװַאט א קַאּפ ךיא

 .... עקנילּבערט ןיא ,לה ,"קַאז א

 .ןענרעל םוצ 'א ןַא .גנַאלרַאֿפ ,רעגַאב .4
 םוצ טהימג גירגנוה 'נוא םוטכַײר ךאנ רֿפיײא,

 ,טײצּת גרוּבמוה ,םינינפה רחֿבמ רֿפס ,"טלעג

 -עג םוצ יא ןַא ןליֿפ .האנק .טכוזרעֿפײא .2
 "עג רע טָאה 'א ןקידלַאװג ַא טימ,, .גנוי ןטנוז

 סָאװ ,עסיורג יד ,ענעסקַאװרעד יד ףיוא טקוק

 זנּכשַא ... ,זי ,"רדח ןיא ןייג טינ ןֿפרַאד

 .36 ,חרוא ,טסַײג'א :ךיוא 3 םעד טימ

 .- ,יד -- טכוזרעֿפײא

 .ידַא -- קיטכיזרעֿפײא
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 סָאװ .קירעֿפיא :89 .ידַא -- קידרעֿפײא
 ;טגנערטשעגנָא ,(בב עלַא טימ) רעֿפײא טימ זיא
 -סַאיזוטנע .קידטעּפמיא ,שיגרענע .ןּבעגעגרעּביא
 -רַאֿפ .קיטכיזרעֿפײא ,קירעגַאּב .קינערּב ,שיט
 .טעּברא ע'יא ןַא .סעּפע טימ 'א ךיז ןעמענ
 א ךעלקערש ןענַײז ןטַאדלָאס עקירעּביא יד,
 .ש ,"טעכוינעגפיוא ךיז ןיוש :טעשטרוּב עמ
 סעדא ,| עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב

 טכוזעג ייז טָאה לואש, -- טםייקי 1
 יד רַאפ ןיותאנקבי) 'א ןַײז ןיא ןגָאלשרעד וצ |

 ,ּב לאומש ,יּת ,"הדוהי ןוא לארׂשי ןופ רעדניק
 עשילױטַאק-ךעלטסירק עקידנעיײרש יד, ,2 ,אכ
 15 וא 1953 ,זמט ,טייצ ,"דמושמ םעד ןוֿפ יא

 -ייא ןופ סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנורעפייא

 זיא הקדצ ,ףליה יד זיא ןיורק ןַײז ,, .=- ןרעֿפ

 'םויל רצוי ,"'א זיא גנוליהנַײא ןַײז ,דיילק ןַײז

 .60 יז ,1885 מדפפ ,רופיכ

 ליֿפעג קינערּב .1
 ןיא טנערוקנַאק א רַאפ ארומ ןוא האנק ןופ

 רעד לַײװ ,האנק ,קערש ,גנוגערֿפױא .עּביל

 זיא שינעטלעהרַאפ-עּביל א ןיא דצ רעטייווצ

 -טינ ַאזַא ןַײז דשֹוח םַײּב רעדָא ַײרטעג טינ

 'א ןַא "א עשיאיורפ ,עשליּבצנַאמ .טפַאשַײרטעג

 ,ַײרֿפ זיא עּביל יד, .ןַאמ ריא וצ ,ױרֿפ ןַײז וצ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"יא ןָא ,גיוא זייּב א ןָא

 טעװ .,עּביל יד קידנטײלגַאּב ,'א ידע .ןעיידיא

 ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,שטניװ ,ײ; , ,ןטפיגרַאפ טינ

 'א יד טכוז .. .ל'עדַאמ ענייש יד , ,1921 ַײמ

 ,"רעלטסניק ןטכָאקעגפיוא םעד ןוֿפ ןליטש וצ

 -טֿפַאשנדַײל רעד טשינ; .יינינאגַאפי ,שָאוהי

 ןוֿפ הװאג יד טשינ ,םס"א רעד טשינ ,םַאלפ
 ,ךֶא ... קילג ןופ טײקטַאז יד טשינ ,גיז

 ,"ריד וצ טפַאשקנעּב אזַא רימ ןיא זיא ןַארַאֿפ

 .סענורטס ,געס

 ןצעמע וצ האנק ,טייקשירעניגרַאֿפ-טינ .2

 ַא ,ןטײקיאעֿפ רעמ ,החלצה רעמ טָאה סָאװ -
 שינעטכַאדּפָא ןַא ַײּב רעדָא) עא םש ןרעסערג
 ױזַא ןעגַײז סרעּבַײרש, .(ױזַא זיא סע זַא
 טינ ןריטסיסקע ערעדנַא זַא ךיז ןיא ןָאטעגנַײרַא
 ,נש ,ייא ןוֿפ לַאװק א יװ רָאנ ןדילס ,ייז רַאֿפ
 "רע יד 'א עטשרע יד, .רעקיטירק ןוא קיטירק

 ןייק טינ טגָאמרַאֿפ סָאװ םעד ןוֿפ עדווירק עטש

 ,נירג ,יָאי יז טגָאמרַאפ סָאװ םעד ןגעק דָאנעג

 ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 רעּביא טּבעל סָאװ

 ןַײז .ּבוס טֿפָא .טכוזרעפייא ןופ ליֿפעג סָאד
 .טשינרָאג א רעּביא רעיא ןַא .ןצעמע ףיוא יא

 א -- טנַאלטא רעסַײװ רעד ,הנֿבל עטיור יד,

 יז טפרַאװ טָא .טנַאלַאגןקז א ,ענָאנ עדנעקנעּב

 'עצ ,ןַײש ןופ ףרואװרַאֿפ ריא קיטכיל םיא

 -טַא רעד ,וו לֵא ,ײןַײרַא םינּפ ןיא ,יא ,טמַאלֿפ

 .טייקי- .קיטכיזרעפעפ :ריא ,קיסַאּפש .יטנַאל

 ,ןרנ קירֿפײא םערָאֿפ ידו ידַא -- קירעֿפײא
 טזיא םלוע רדיס רעד, .+- קידרעפייא ווזד

 ןקירעפייא =} גירווייא אוז ךאנ ךַאז ןייא ןעוו

 אב עמ ןעו} .227 יז ,הג ,"טזיא גיטכיוו ינוא

 ןעק --- יגירפייא טסקעט ןרעטלע ןַא ןיא טנגעג

 וצ הקדצ, ן.קירעּפיײא זיאס זַא ןעמעננָא ןעמ

 ךאנ 'נוא רעװש םיא זיא לקשה תיצחמ ןּבעג

 םוטּפילאקייא

 ,װ הׂש ,"רעז גירֿפיײא ןינַײז ןיליּפש ןיטראק

 ,סרעמַאצּפָא עשינּבר ע'א יד, .ז"פּת אדרויֿפ

 ,שַאֿפ ,סעיטיװ .מ ,"סרעטכעװ ןוא סרעטיהרַאֿפ

 רעדעי ףיוא 'א ױזַא רימ ןענעז ,, ,18 טוווװ 0

 ,שַא ,"םוטרעטסירּפ רעזדנוא ןוֿפ עיגעליווירּפ

 | .,טייקי- .השמ

 ,טרעֿפײאעג ,רעד .װרט 8 װטוא -- ןרעפיײא

 םיא 'א .םיא וצ ריא יא .קיטכיזרעפייא ןַײז .1
 -ץגרעּביא סיורג ןזַײװסױרַא .ןז 2 .,ריא וצ
 יזוטנע ןַײז .ןערּב ,ץיה ,טעּפמיא ,טייקנּבעג
 תחּת' טשטַײטרַאֿפ ללמ .יאנק' רַאפ װט .שיטסַאי

 -ייאיג, ;(13 ,הכ ,רּבזמּב) 'ויהלאל אנק רשא

 :ּבװ לַאק טול .ן"ןעמונעגנָא ךיז , :יִּתו "טריֿפ
 -עגנָא טינ יז טָאה ךימ, .ןענרעצ וצ םינָאניס
 ,"טרעפייאעג טשינ ןוא טייקמורֿפ וצ ןטלַאה
 .הבושּת'לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט י

 -- טָאג ַא יװ ױזַא ָאטינ זיא סע, -- רעד

 ,א"ח רוזחמ ,ײיא ןַא ןוא רעַײֿפ רעקידענערּב ַא
 'טנע, .1885 מדֿפפ ,יעיֿבר םויל דוחיה רישי

 עקילייה יד זַא ןֿפלעה לָאז טָאג :'א רעד טרעֿפ
 יירפ רעד ,סיקרעזױא.מ .מ ,"...לָאז המשנ
 ןכיגניא, .1898 שטיּבָאהָארד ,ווװ רערהעלטַאװ
 ןזיװעגסױרַא םזיצילָאטַאק ןרַאפ ס'א יד ןּבָאה

 .ץוו דש ,זּביא ,מי ,"תונװּכ עתמאּב ערעייז

 .ברַא .טײקיד)רעֿפײא וזד -- טיײקרעֿפיײא
 טײקרֿביא ריא ןּבאה אד איד טַײל ליֿפ ןנַײז;

 ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"שטַײט ןיא ןנאייל וצ

 -נגיוא ווזד (קינַאטָאּב .ס- ,יד -- עיוֿארֿפײא
 -ילרק רענעסקַאװעג קירעדינ ,136 +- ,טסיירט

 ןיא טסקַאװ ,(םינימרעטנוא 100 וצ ֿבורק) ךעט

 .עקירעמַא-ןופצ ןוא עּפָאריײא

 ,לטלעצ-ייא :ךיוא .ז ,יד -- ל'עצ"'ייא
 ןטערט ןענַאלֿפ עכעלנעמ יד ןופ, .לרעמעק-ייא

 ....ןדיאָאזָאטאמרעּפס עכעלגעוַאּב יד סױרַא

 יד רעסַאװ ןּפָארט א ןיא ףיוא ןכוז עכלעוו

 עכעלבַײװ יד) ןיציא ערעסערג עכעלגעװַאּבמוא

 ,סקַאז .ש .א ,"ןַײרַא ייז ןיא ןעגנירד ,(ןלעצ
 ןצנַאלֿפ ןופ ןּבעל סָאד

 ייוה (קינַאטָאּב .ןי ,רעד -- םוטּפילַאקיײא
 ,םיוּב רעטגַײװצעצ-קרַאטש ,רענירג-קיּבייא רעכ
 ֿבורק) עילַארטסױא זיא דנַאלרעטומ ןַײז סָאװ

 עלַא ןיא טריזיטַאמילקַא ,(םינימרעטנוא 0
 ּבילוצ ןלייטטלעװ |

 ץלָאה קיטרעװ ןַײז

 יב עקיטכיו ןוא

 "ניא רַאפ ןטקודָארּפ

 -עװצ+ עלעירטסוד

 רעמייּב"א יד .ןק

 -טכַײֿפ יד ןַײא ןּפַאז !

 ןקימורַא ןוֿפ טייק ;

 ןפלעה ןוא ןדָאּב

 עקיּפמוז ןענעקירט

 -נאלפ ןטימ} ןטנגעג }

 ןופ ןלייט ערעדנַא ןוא לילג ןיא רעמייּב-א ןצ

 ןענעקירטסיוא ןֿפלָאהעג ןעמ טָאה לארׂשייץרא

 טמױצעגּפָא ןייש ,דלעפ קיטש סיורג ַא, .ןןּפמוז

 ,"רעמייּב-"א עגנוי ... עטצעזעגנַײא טימ םורָא

 .ןטגס21ץק?טפ .לָאט ןופ גנַאזעג סָאד ,שֵא



 לקייא

 ,טסערַא ןַא ,לוקיע ןדערסױרַא ןֿפֹוא -- לקייא
 ידּכ ,ןגעמרַאפ ףיוא ,הרֹוחס ףיוא גַאלשַאּב ַא
 "ייחתה-טלעג ,ףָארטש ַא ,תוֿבֹוח ןענָאמוצנַײא

 -עגפיורַא הרוחס ןַײז ףיוא טָאה עמ, .ןתוֿב

 ,(ָאװ) דייר ,יייא ןַא טגייל

 "יכירג רעטמירַאּב .ןעמָאננגייא -- ד'ילקייא

 סָאװ ,צָאֿפ ה"י .3 ןיא רעקיטַאמעטַאמ רעש

 .עירטעמַאעג ןוֿפ תודוסי יד טעּברַאעגסיױא טָאה

 'שלושמ ליַא ןַײז ןיא טָאה ןואג רענליוו רעד;

 זַא ,הדומ ןיילַא זיא ,ןעװעג שדחמ טשינרָאג

 עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"הטיש ס'א ןיא טייג רע

 = צירטעמָאעג עשייא .ידַא -- שי .רעדלעװ

 -עג ,עיוטעמַאעג עטלעטשעגנַײא ,ענעמונעגנָא

 זַא החנה רעד טימ ,ןכַאלפ עכַײלג ףיוא טוב

 עשייא-טינ .טינ ךיז ןֿפערט סעיניל עלעלַארַאּפ

 ,ןכַאלפ עשירעֿפס ףיוא טיוּבעג = עירטעמָאעג

 ןוֿפ לרעמעק סָאד .ךע- ,סָאד -- לרעמעק"ייא
 טמוק'ס ןכלעװ ןופ לרעמעק סָאד, .ייא ןַא

 ,'ק"יא ןָא ךיז טפור שינעפעשַאּב עַײנ א סױרַא

 סױרַא ןעמוק םייח-ילעּב בור רעטסערג רעד

 - ,11 אט ,1925 ענליוו ,זעג9 ,ייייא ןַא ןוֿפ

 סורַא  .טעקטאעג ,עק- .וטוא -- ןעקַײא
 ,ןצֿפיז .ןַײ) (ןעגנַאלק .יד) גנַאלק םעד ןעגנערּב
 סָאװ, .ןעקכָא ןוא יא .יא ןוא ןעקיוא ,ןצכערק

 -עגסױרַא, ."?וטסעקַײא סָאװ ?ךיז וטסגָאלקַאּב

 ,ךעלעטסוה ענייש יד ,ךעלעצפיז ךיז ןוֿפ ןּבעג

 ךיז טָאה רעגיווש יד זיּב ,טעקיואעג ,טעקַײאעג

 "עג טָאה ..., .ֿפשטניװ ,סוממ ,ײטקוקעגמורַא

 ןיא ,עש ,י'א ןוא ּבוטש ןרעּביא ןֿפױל ןעמונ
 דיוּב יד ןטכַאמעג לוֿפק -- ׁשינעע/ .םרוטש
 ױזַא רעדָא קיטייװ ןוֿפ יא טימ ,שינעטסוה טימ
 ,טטַאלּבנעדליג .ד .ח ,"תוליגר ןוֿפ ןיוש ךיז
 ,1913 ענליוו .הלגעילעּב עלע'מהרבַא

 ,(+) נָאק ,רעייא ןּבַײרשנָא ןפֹוא כרַא -- רייא
 טינ רֹּבא . . . ןּבעג ֿבתּכ ןעד ריד זאלא .רעדייא

 טׂשאה םיא ןופ ײֿבתּכ איד ראפ רימ אוד זיּב יא
 | , יז ,ּבגָארּפ ,ײטקישיג רעה

 ׂשד ךארּפש איז; (ענרע וזז .כרַא -- ר'ייא
 רדייל שד םוראד .דוֿבּכ יא ןשייה לוז דניק

 עּפָארטס ,ךוּבלאומש ,"טוה ריִא ליו טינ לארׂשי

8, 

 .ַאא א/חי :א/ז ,הנשה שָארכ? ןרעיייא} -- ר'ייא

 ןוֿפ טנכערעג) רָאי ןשידִיי ןוֿפ שדֹוח רעטכַא
 (ןסינ ןוֿפ טנכערעג) רעטייוצ רעדָא (ירשּת

 ,שדֹוח-שָאר געט ייװצ ייז ןיא ,געט 29 טָאה

 -ג"ל --- ח"י ןוא ינש חסּפ סיוא טלַאפ יא דיייו

 ןופ גנורימַאלקָארּפ --- חישּת ,רייאּב 'ה .רמועּב

 ןַײז ן,תואמצעה םוי -- גָאט רעד .לארׂשי-תנידמ

 'א טרעװ ,1 ,ו ,א םיכלמ ןיא .סקָא ןַא זיא לזמ

 -שָאר, ."ינשה שדוחה אוה וז; -- וויז ןפורעגנָא

 װש ,"ריּב עטסעּב סָאד ןעמ טקנירט יא שדֹוח

 ןיא; {רעטסעּב רעד זיא ריּב רעװָאצרַאמו

 ןייק ָאטשינ זיא ןריוּבעג זיא ןעמ ואוו טָאטש

 רע, ןטצוד עמ ,רי א ןוא .רייא :שווו "ריא

 (קיסַאּפש) ,"ריא ןּבעל טציז ןוא ןסינ טסייה

 רעּבַא ,ןסינ ךָאנ 'א טייג ךעלנייוועג, .לװֿפ

 'א, ."ריא ךָאנ טייג ןסינ ןַײמ ?השִא יד טסעז

 זיא סָאד לַײװ} לװֿפ ,"סקָא רעד ןָא ךיז טקנירט

 ןיוש ןענַײז טלָאמעד ןוא שדֹוח ןוֿפ לזמ רעד
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 לֿפיװ ןעקנירט ןענָאק ןוא עשַאּפ רעד ףיוא ןסקָא

 י {.ןליװ ייז ;
 -עפָאריײא ןוֿפ גננצריק .גג -- עי|זַארייא

 -נַאג רעד ,םענייאניא ןלייטטלעװ עדייּב ,עיזַא

 ןעמונעגפיוא ,עיזַא ןוא עּפָארײא ןופ חטש רעצ

 .רעיד .טנעניטנַאק ןייא יו

 -יאעּפָאריײא :גנוצריק .רעד -- ם'ַאטַאריײא
 ןשיפּתוש ןגעװ ךַאמּפָא .ךַאמּפָא-םָאטַא רעש

 -םולש רַאֿפ עיגרענע עשימָאטַא ןעלקיוװטנַא

 ,תונידמ עשיאעּפָארײא סקעז ןשיװצ ןקעווצ

 ,16 עוו 1957 ,רָאֿפ

 ןוֿפ גנוצריק .אּב .רעד -- קר'ַאמַארייא
 םעד רַאפ גנונעכיײצַאּב .יקרַאמ רעשיאעּפָאריײא/

 -יצפופ יד ןיא ןסָאלשעג) ךַאמּפָא ןשימָאנָאקע

 -ץּפָארייא סקעז ןשיװצ (ה"י .20 ןופ ןרָאי רעק

 -ֿברעמ ,עילַאטיא ,ךַײרקנַארֿפ) תוכולמ עשיא

 ,(גרוּבמעסקול ,דנַאלָאה ,עיגלעּב ,דנַאלשטַײד

 ,טנעמעלע רענעטלעז .רעד -- םויּפָאריײא
 ,152,0 גָאװ עשימָאטַא .2ט לָאּבמיס .לַאטעמ
 ָארטקעּפס .63 עלעּבַאטטנעמעלע ןיא רעמונ

 ,1896 ןיא טקעדטנַא שיּפָאקס

 יטנָאק ףניפ יד ןוֿפ רענייא .נג -- עֿפָאריײא
 -נעלרַאפ עקידֿברעמ ,ךעלַײקדרע םענוֿפ ןטנענ
 ןקורגרַאּב רעלַארוא םעד טימ ,עיזַא ןופ גנורעג

 -ץענערג עלענָאיצנעװנָאק ַא יו לַארוא ךַײט ןוא

 א טמענרַאפ 'א .ןלייטדרע עדייּב ןשיװצ עיניל
 -עקלעֿפַאּב יד .מק 'װק 10,236,000 ןוֿפ חטש

 טַײצ רענרעדָאמ רעד ןיא טָאה 'א ןוֿפ גנור

 ןַא ןופ :גילטשפיוא ןלַאסָאלָאק א טכאמעגכרוד

 ןַאילימ 565 זיּב ה"י .17 ןיא ןָאילימ 100 ךרע

 ,1965 ןיא

 ןדִיי ןּבָאה טַײצ רעשיכנּת רעד ןיא ןיושְו

 ץשיכירג יד ףיוא רקיערעד ,'א ןיא טּבעלעג

 "עג ןענַײז צַא ה"י עטשרע יד טניז .ןעלזדניא

 ןוא ,םיור ,דנַאלנכירג ןיא םיצוּביק עשידִיי ןעוו

 רעטרעטיירּבעגסיױא רעד ןוֿפ ןצניװָארּפ יד ןיא

 יעירעּפמיא רעשימיור

 ןיא יא ןיא םוטנטסירק ןופ ןוחצנ םעד טימ

 "ייװ סָאװ ןדִיי יד ןוֿפ בצמ רעד טרעװ היי 4

 ,תופידר ,תוריזג ןעמוק סע .רעגרע ץלַא רעט
 יד .ןומה ןטעװעדליװעצ א ןופ ןלַאֿפרעּביא

 טכַאמעג ןּבָאה ןָא ה"י .11 ףוס טניז ןגוצציירק

 ץכָאּפע 'רעקיאור' ויטַאלער רעד וצ ףוס ַא

 ,םילוּבלּב ןוֿפ רעטרעדנוהרָאי ןעמוק סע ןוא

 ָארסיױא עשיזיֿפ ןליפַא ןוא םישוריג ,תופידר

 ,1348 רָאי סָאד ןעװעג זיא ךעלקערש .גנוט
 ,'טיוט ןצראווש' ןוֿפ רָאי סָאד

 סרעטנעצ עשידִיי עטסקיטכיװ ייוװצ יד ןופ

 עשישטַײד ןוא עינַאּפש -- רעטלעלטימ ןיא

 ייווצ יד טקיטלַאטשעגסיױא ךיז ןּבָאה --- רעדנעל
 ישא ןוא םידרֿפס יד :קלָאפ ןשידִיי ןוֿפ ןגַײװצ

 ןוא םיגהנמ ערעדנוזַאּב ערעייז טימ ,םיזנּכ

 -ושזד :ןכַארּפש ייווצ ערעייז טימ ,סעיצידַארט

 ה"י ,16 םעד טניז .שידִיי ןוא (ָאנידַאל) ָאמזעד

 רעשידִיי רעטסקיטכיװ רעד ןרָאװעג ןליוּפ זיא

 -סערג רעד זיא ה"י ,19 ןיא .י'א ןיא רעטנעצ

 -נעלסור רעד ןיא ןעװעג ץוּביק רעשידִיי רעט

 ןַײז טיול טָאה סָאװ ץוּביק א ,עירעּפמיא רעשיד

 -רעּבירא עיגרענע רעלערוטלוקילַאיצָאס ןוא לָאצ

 שירַײא
 ןשידִיי םענופ ןגַײװצ ערעדנַא עלַא ןגיטשעג

 | - ,קלָאֿפ-טלעװ !
 ןיא 'א ןיא םיצוּביק עשידִיי ןוֿפ ןּברוח רעד

 ןַײק ךיז וצ טינ טָאה 1945--.1939 ןרָאי יד

 ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ךַײלגרַאפ םוש

 ןדיסָאנעג ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןוא קלָאפ

 סיצַאנ יד ןּבָאה סנּבעל עשידִיי 6,030,200 .ללכּב
 ינָאק ןוא סעירָאטַאמערק יד ןיא טכַארּבעגמוא

 ןיא ןדִיי 9,744,220 יד ןופ .ןרעגַאל-עיצַארטנעצ

 ןּבילּברֲאֿפ 1950 ןיא ןענַײז ,1929 .ןיא יא
 -ןַײרַא) 1965 ןיא 'א ןיא ןדִיי לָאצ יד ,0

 ךַײרקנַארֿפ ןייק עטרעדנַאװעגנַײא יד טנכערעג

 ן,3,955,400 ךרעל זיא (עקירֿפַאופצ ןוֿפ

 -יאעּפָארײא ,ריז .ורט -- ןריזיאעּפָאריײא
 סע ,שיאעּפָארײא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .טריז

 רעשיאעּפָאריײא ןוֿפ ךייה יד ןכיירגרעד לָאז

 - טָאה ץרּפ/, .םַארגָארּפ-לוש יד יא .טייקלערוטלוק

 םעד טריזיאעּפָאריײא ,שידִיי םעד טשידיסחרַאֿפ

 ,גנ7 .ךיז טימ .וצ מעּב ,"שיאערּבעה |

 זיא סָאװ סָאד .ןע- ,רעד -- םויאעּפַאריײא
 רעלערוטלוק רעד ףיוא ,רעגייטש םעד ףיוא

 זַא טײקטּבײלגעגנַײא .עּפָארײא ןוֿפ הגרדמ

 ןוֿפ רעטסומ רעטקעפרעּפ רעד זיא עּפָארייא

 ַײב ךיז טנכער רע; .עיצַאזיליװיצ ןוא רוטלוק

 רעּבָא ...'א ןופ רעייטשרַאפ םעד רַאֿפ זדנוא

 -שיטסַאקרַאס ערעטיּב-לאטנעמיטנעס ... ןַײז

 "ללרש ןשידיי ַא . . . רַאֿפ דָארג םיא טכַאמ טייק

 . יו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"רעּב !

 יש ַא טָאה סָאװ .1 .ידא -- שיאעּפָאריײא
 .עּפָאריײא ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,עּפָארײא וצ תוכ
 ןענעק ייז ..., .סעדָאמ עיא .ןעגנוטַײצ עיא
 יד ייז ןענעק ,ןכַארּפש ע'א טינ רענייק רעּבָא
 ךַײא טלעטש. .32 ןאפ ,1867 ,מק ,"טינ טלעו
 ,שירִיייּבלַאה ,ןשטנעמ םענייש-דליּב ַא רַאֿפ
 עג רימ ןענַײז ריֿפי ,עש ,ײטדיילקעג יאיּבלַאה
 יייא ןוֿפ רעגייטש ןטיול זיא סָאװ .2 .ןסעז
 עלא ןופ, .גנוטלַאה עיא .ןרינַאמ עיא ,עּפָאר
 עמַאס יד . . .שזדָאל . . . זיא ןליוּפ ןיא טעטש

 1963 ,זמט ,על ,"ע'א עמַאס יד ,עשיטעטשסיורג
 ןעגנאלרעד .מַא ,ןאלּפ רע'א ,10 צו

 זיאס יװ רדס םעד טול שיט םוצ ןטכירעג יד |
 / ןענידַאּב ןזָאל ךיז .עּפָאריײא ןיא ןעמונעגנָא

 ,טייק- .יּפ ןיא םעד טיול (ןַארָאטסער ןיא)

 זנַײא סי ,ןיי נו .זד צמ ,רעד -- רעעּפָאריײא
 ןיא דנַאל א ןוֿפ רעקימַאטשּפָא רעדָא רעניואוו

 ןּבַײלּבראֿפ ןוא ןענירגסיוא טינ ךיז .עּפָארײא

 | יא ןַא

 קידכעלַײק זיא סָאװ .ידא -- קידנור"ייא
 | .רענייטש ע'ר-יא .ייא ןַא יו

 עטוג' .רג22 יא? .אּב .יד -- עי|מטירייא
 -נארא) ףערטפיונוצ רענעגנולעג .יקימטיר

 א ןיא סעיצרָאּפָארּפ ,סעיניל ןוֿפ (גנורישז

 ןעגנוגעװַאּב עגונּב ךיוא .קרעװטסנוק שיטסַאלּפ

 ןרינַאּפמָאקַא ןשילַאקיזמ טימ רעּפרעק ןוֿפ

 .ידַא -- שי- ,קיד

 טָאה סָאװ ..22- ןזופמ .מַא .ידַא -- שירייא
 טָאה רעא .שידנעלריא .,דנַאלריא וצ תוכַײש א

 ןוא, ."לדיימ רע'א ןַא טימ טאהעג הנותח



 ןַאמשירַײא

 רעשידִיי רעד סיוא טסקַאװ שימייה ױזַא טקנוּפ

 .ו ךוּת ,גי ,"ע'א ייווצ ןשיװצ רעלייצרעד

 .מַא .טַײל-- ,רענעמ'-- ,רעד -- ןַאפשיריײא

 -סילָאּפ ךס א? .רעדנעלריא .:22: {זופתזנגת

 ."טַײל'א קרָאיוינ ןיא ןענַײז טַײל

 .מַא .טנרײאעג ,ןרַײא .ורט -- ןענעריײא
 ַא טנַײה ּבָאה ךיא, ןסערּפ .:22: {ס 1זסת

 טרָאװ סָאד| .(י"נ) דייר ,"טנרַײאעג גָאט ןצנַאג

 .טעּבראזױה ןגעװ ןעיורֿפ רָאנ טצינעג ןּבָאה

 זיא טרָאװ סָאד .ןסערּפ זױלּב --- רעּפעש יד ןיא

 י"וצרעטנוא ידּכ עקַאט ןושל ןיא ןַײרא תועמשמ

 ייילק ַײּב טעּברַא רעשירענעמ רעד ןוֿפ ןדייש

 ןירעד

 -עג ּבָאה ךיא .רג22 ייאכ? .וז -- אקער ייא

 יפעגסיוא םַײּב ףורסיוא רעקידיירפ .יןענוֿפ

 לָאז ףורסיוא רעד| .ןקעדטנא םַײּב ,סעּפע ןענ

 -עגסיוא טָאה רע ןעװ ,ןדעמיכרַא ןופ ןעמַאטש

 וצ שימוצ םעד ןעמיטשַאּב וצ דָאטעמ ַא ןענופ

 ן.זוקַאריס ןופ גיניק ןוֿפ ןיורק רעד ןיא דלָאג

 .גנאגלוטש (ןושל-רעדניק) -- שייא

 .למעוושרעייא וזד .ךעי ,סָאד -- למעוושייא
 לַײװ ,ךעלמעווש עשידוי ןֿפורעגנָא ןרעװ ךע'א,

 ,1932 ענליװ ,זע29 ,?ןטסרעממַא ייז ןסע ןדִיי

 ,15 ךאפ

 -עשייא :5פ .סע  ,רעד -- קינשישייא
 תשא .רפ ,קינשיאעשייא ; קינשיר
 .ףרָאװסיױא ,רענעזָאלעצ :ב .קינשיא

 -(עּב/-םעשייא ;39פ -- עשיישטב"טשייא

 :ּב ןטימ קורדסיוא רעשיטָאּפש .,םעשייש
 .טרעוו ןייק טינ טָאה ,טינרָאג טימ טינרָאג זיא'ס

 יז ,לּבלעװעג סָאד ןגיילניײא עמַאמ יד זָאל,

 ןַײז ןוא ,םעשייש-םעשייא טרָאד ַײסיװַײס טכַאמ

 ,ןײלַא ,ַאּפָא ,"ןעמאזוצ זדנוא טימ

 -םומו תותוא ןגעו שיטָאּפש -- עשיימ"עשייא
 ,834 +- ,םית

 ןיא טרָאװלדיז .סע- ,רעד -- קינשורעשייא
 ;ןטַײטַאב ןעק 11815 ,טלעװ עטרַאנעג יד

 -עג ,ףרָאװסױא .2 .רעסערֿפ ,אֿבוסו-ללוז 1
 ?קינשיא-תשאכ? ?קירעשייהכ2 עא גנוי רעניימ

 טרָאװ סָאד לָאז סָאװ םענייק ןענוֿפעג טינ)

 ,ןטרעהעג ןּבָאה

 .חּת .עזַארֿפ ןוהַײנייּב עקיא) -- וחייניּפ אּכיא
 -אפ זיאס'/ .ַאא ב/דס ,םיחס922 ;א/טל ,תּבשככ
 ןטימ טצינעג .יייז ןשיװצ ןדיישרעטנוא ןַאְו ןַאר

 ייװצ ןעװֶו .תועד-קוליח א ָאד ָאי זיאס :ב

 זיאס ןוא הכלה א ןיא קלוחמ ןענַײז םימכח

 ערעייז ןיא דיישרעטנוא רעד רָאלק גונעג טינ

 -- '?והָײניּב יַאמ' :טגערֿפעג טרעװ -- תורֿבס

 רעד זיא -- ?ייז ןשיװצ קוליח רעד זיא סָאװ

 ןּביוהעגסױרַא טרעװ ַײּברעד .יּב 'א :רעפטנע

 (,טרּפ רעקידשרעדנצ רעד

 :ןיא ןרַאמָאעד עקיאװ -- רפֲאד אכיא

 ,ןילוחכ? .חּת .עזַארפ ןערמַאעד| ירמאד .. ;

 -עג .'טגָאז סָאװ (אזא) רעד ןַארַאפפ .ַאא ב/ג

 "רעד סָאװ רערעדנא ןַא ןַארַאֿפ :13 ןטימ טצינ

 .שרעדנַא (טשּפ םעד ,הנשמ יד) הכלה יד טרעלק

 .ןגָאז לייט ,הרֿבס רעדנַא ןַא ןַארַאֿפ
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 .חּת .עזַארֿפ ןעקיאעו ..,} -- אּכיאו אּכיא
 ךיז ןּבָאה ייװצ, .יָאד זיאס ןוא ָאד זיא'סי

 רע זַא ןעירשעג טָאה רענייא .טגירקעג לָאמַא

 זיא רֶע -- רעטייווצ רעד ןוא ארדּב דח ַא זיא

 אּכיא ימי :םיא ןעמ טגערֿפ .ארדּב דח א ךיוא

 "נייאנייא ייווצ ןַאראפ ןענַײז = !?ארדּב דח ירּת

 :ו 'א :רע טרעפטנע ,ן?רוד ןייא ןיא עקיצ

 עשרַאװ ,ןענעװַאד ,עי ,"!אידג דח ,אידג דח

 ,ה"ערּת

 ואוו ,1 .9 ,ג ,תישארּבככ .וז ןָאקעיַא| -- הּכיֵא
 ןעװ ,ןושארה:םדַא וצ ףור סטָאג --- !?וטסיּב

 יץע ןופ ןסע ןכָאנ ןטלַאהַאּבסיוא ךיז טָאה רע

 ,ןעגנורדעג םימכח יד ןּבָאה ןענַאדנוֿפ} תעדה

 וצ גנולצולפ ןײגנַײרַא טינ לָאז שטנעמ א זַא

 יייא ןַײז ןיא טינ וליֿפַא ןוא זיוה ןיא רֿבח ןַײז

 ,הדינ ;ה קרּפ ,הּבר ץרא ךרד .ּבוטש רענעג
 -רַאֿפ -- 'א :ךָאנ ץלַא ךימ גערפ ךיא ,, ,ןב //זט

 ּבוס ךיוא .היבט ,עש ,=?טינ ךַײא ןעמ טעז סָאװ

 ןּבַײלּב (טינ) = יַא ןֿפױא ןרעֿפטנע (טינ) .רעד ---
 ךיא;, .ףורסױרַא ןשילַארָאמ א ףיוא קיטליגכַײלג

 "עי שילַארָאמ ךיא ּבָאה ָאד ןוא קעװַא םייהַא ןיּב

 ןטלָאװ, .30 א: ,1885 ,לָאפוי ,"יטרעהעג יא םענ

 "רעד וצ טלעװ רעד ןוֿפ ןרעיוא יד טנפעעג רימ

 :שטנעמ םוצ טֿפור סָאװ םיקולא לוק םעד ןרעה

 טלֿפיײװצרַאפ סנדִיי םעד, .18עו 1965 ,זמט ,ײ?יַא

 ."!טָאג ,וטסיּב ואוװ !יִא :ָאטעג ןיא יירשעג

 ,לגרָאג ןוֿפ ּפָאנק ןרַאֿפ ןעמָאנ רעקיסַאּפש .2

 יד ןעַײק ןיא ןטלַאהעג טָאה ןושארה-םדַא ןעווֶו

 סטָאג טרעהרעד ךיז טָאה ,תעדה:ץע ןוֿפ ירּפ

 ןּבילּבעג ןעמדָא זיא קערש תמחמ ןוא ,'א ףור

 ,ןמֿפ ,זדלַאה ןיא לקיטש א ןקעטש

 ןךאי ,ךעי ,ךע :ךיוא טדערעגסױרַאו -- ךיא
 -ַאוקַא| ויטַאנימָאנ ,צא ןָאזרעּפ עטשרע ,ַארּפ

 ןרימ -- צמ ;רימ -- וויטַאד ,ךימ --- וויט

 םעד ןופ ןעמָאנ םעד טַײּברַאֿפ 1406: 108
 טדער סָאװ רעד ןעװ טצינעג .טדער סָאװ

 -- גנוצריק .אפוג ךיז וצ ךיז טיצַאּב (טּבַײרש)

 -- ךיא? .ןעמוק (טינ) לעוװ'כ ,(טינ) סייוו'כ ,'כ

 רעוו --. .1542 ענזיא ,םירבד תומש ,3א ,"ינא

 -על ױזַא לָאז ךייא , ."לקנַאי ,ךיא --- ?ָאד זיא

 .תמא זיא סע זא ןיועכיזרַאֿפ םַײּב -- *!ןּב

 ןיִּב אפוג ךיא, ."ןָאטעג סָאד ּבָאה ןיילַא ךיא,
 ןופ ןסיװ יױזַא לָאז ךיא, ."קידלוש םעד ןיא

 רעװ, ."...טינ סייוו ךיא יװ ,(עא זייּב) תורצ

 ",,.ןיּב ךיא ?ייז ןענַײז רעװ ןוא ,ךייא ןיּב

 "עז) ןענַײז ריד טימ ךיא, .ןךיז ןעמירַאּב םִַײּבו

 א ןיּב ריד ןָא ךיא ;ייוװצ ערעדנַא (יד) יװ (רימ

 אברדַא ריד טימ ןיּב ךיא , ;"ייה ןָא םעדיוּב

 -רעדיק זיא רימ טימ (רע) וד ןוא ,אּברדַאו

 "ךרפו רוּתֿפּכ -- (םיא) ריד טימ ךיא, :"רעדיוו

 טימ ךיא; .ןןעגנואיצַאּב עטוג רעייז ןיא =|

 רימ ןעװ =)} "ךיז קור עלייּב (זיא) -- ריד

 ,ןטינ םענייק רימ ןפרַאד ,ןעמאזוצ ןענַײז עדייּב

 -קָאד ייווצ ערעדנַא ןוא קיזַײּפ לכעמ ןוא ךיא,

 טלעטש סָאװ ןצעמע ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב| "םיריוט

 .ןןעוטפיוא טימ ,ןשינעטנעק טימ סיורא ךיז

 רֶע טיג) רָאג ךיא גירק -- לױֿפ טשינ ךיא;

 ךיז טשימ רעצעמע ןעו =| "שטַאּפ ַא (רימ

 ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב :םיקסע ענַײז ןיא טינ ןַײרַא

 ןוא ךָאנרעד ,רעירֿפ םוק ךיא; .ןרעמירַאּב ַא

 ךַײא טעּב ךיא

 יָאגע ןַא ןריזירעטקַארַאכ םַָײּב| "ךיוא רעטעּפש

 ןַאמ ןוא ךיא, ,"ךיש ענַײמ ןוא ךיא , ,ןטסיא

 ןגעװ רָאנ טעּב סע רעװ --- ןרקוא ,דפ} "ךיש

 יד רעטנוא סָאטעג ןיא רעלוּפַאּפ ןרָאװעג ,ךיז

 : .סיצַאנ

 לעװ ךיא זַא; ;"רימ וצ וד יװ ריד וצ ךיא;

 זַא :"?ךיא יװ ןַײז טעװ רעװ --- רענעי יװ ןַײז

 ךימ ןעק טָאג ץוח ,ךיא ןיּב --- ךיא ןיּב ךיא

 רע ,ענַײמ ןוא ךיא, ;"ןכַאמקעװַא טינ (רענייק)

 טוג זיא ןוה ַא, ;"םודס זיא סָאד -- ענַײז ןוא

 יד ןוא ךיא ;(טיײװצעּבלַאז) דנַאנעּבלַאז ןסע וצ

 טינ ךימ טכַאמ סייװ טינ ךיא סָאװ, ;"ןוה

 טינ לָאז ךיא רָאנ ,ןעמוק חישמ לָאז, ;"סייה

 עסיורג ,חישמ-ילבח רַאפ ארֹומ =| *ַײּברעד ןַײז

 ַא יװ ןקורט זיא סָאד -- ןיילַא ךיא, ;ןםִייוניש

 ןּבייהנָא ךיז ןעק טָאּבעג סטָאג רַאנ; :"ןייּב |

 ריד ןָא ןעק ךיא ,םַארּבַא יוא, .װש ,"ךיא טימ

 ןענַײז ,רימ ןָא וד ןוא ריד ןָא ךיא .ןַײז טינ

 .לֿפ ,"ריט א ןָא עקמַאילק א יװ עדייב

 "נוזַאּב ,טיײקכעלנעזרעּפ .ן ,רעד -- ּבוס

 .רעטקַארַאכ ןופ ןטֿפַאשנגײא םוכס ,טייקרעד

 רעדמערֿפ ַא .'א רענעגייא רעד .ָאגע ,דיווידניא

 יא םעד ןופ (ןשינעֿפיט) ךַאלֿפרעּבײא יד .יא
 "א (רערעכעה ,רענעליוהרַאֿפ) רענעגרָאּברַאֿפ |

 "א ןַא ןוֿפ ןַײזטסואוװַאּב סָאד ,ליֿפעגא סָאד

 סנטייווצ א ןופ ןריֿפ ןזָאל ךיז .יא סקלָאֿפ םעד

 רערעדעיא .טקנוּפדנַאטשא .ןסערעטניא-יא ,יא

 -ײרסױרַא ףרַאד עמ,, .װש ,יייא ןַא ךיז ַײּב זיא
 םעד -- ֿבנג םענעגרַאּבראפ םעד ךיז ןוֿפ ןס

 "ייא רעדק .רעקצַאק לדנעמ 'ר ,יייא םענעגייא

 ילגר קחוד ןלצל-אנמחר זיא ינֲא רעד ,'א רענעג

 לטעלּב םענוֿפ יא רעד זיא סָאװ טימ .- . הניכשה

 יד, ,1957 י"נ ,ּבדל ,ײ?'א ןַײד רַאֿפ רענעלק

 ענַײז עלַא דיחי ןופ וצ טמענ עיצַאזינַאגרָא

 עצנַאג ןַײז ןַײז ֿבירקמ . . . זומ רע ,ןטיײקיאעֿפ

 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"טלעוװ"א

 םעד ןופ יא רעד ןדערג ןיא ןָאט ןעק סָאװ;

 ץא יד ןגעק .... ,1923 סַײנ ,מי ,"?ןשטנעמ

 יד ,רעֿפעֿפ .יא ,"גנוטכיד יד ןצײלֿפרַאֿפ סָאװ

 רעשירַאטעלַארּפ רעשידויי רעד ןוֿפ סעּבַאגפױא

 יָאלּב ןטכיל עלַא, .1932 וועיק ,. . .רוטַארעטיל

 ,צוס ,"ןעוד ןרעװ ן'א עלַא ,ןעלקנוט ,ןעל

 ,"ןרוּפש עטַײװ-ןעגנַאגרַאפ ס'א ןַײמ , .סקידלַאװ

 .דניל סויּבַאֿפ ,על

 -- עקשטיכיא ,עקניכיא ,עלעכיא

 טימ טצינעג ,ךיא ןופ ןעמרָאֿפ ענעגױצרַאֿפ

 םעד ןּפַאטנָא טניימ ןטסַאֿפ גָאט ַא, .לוטיּב

 ןַאמטוג .ח ,"עלע'א ןקירעגנוה . . . ןקניניילק
 י"ג ,לָאט ןוֿפ עמיטש יד ,ּבז ןיא ,(רעקידעּבעל)

 קידנעטש זיא רעטכיד םענוֿפ עֿבט יד, .0

 ןַאמנייטש .א ,"עלע'א ןיילק ןַײז ןעלציק וצ

 ,1961 ַײמ:-לירּפַא שימייה

 :טדערעגסױרַאו -- ךיד .. . ,ךַײא טעב ךיא
 םַײּב מטפ .װז 8 עזַארֿפ ןךאטעּבכ ,ךעטעּבכ

 ,רימ טגָאז, .ןגערפ םַײּב ,סעּפע ןטעּב ןלעדייא

 ,'א יּב יא, .". ..ןייק ןעמ טמוק יװ ,יא יּב יא

 ייד יּב 'א ,יַאמלה, ."טינ ךיז טפוטש ,דַיי יר

 טלָאװ סע ,יא יּב יא, .=. . .זַא טגָאזעג וטסָאה

 נַײא ןדִיי ןטוג ַא לָאז עמ ןעװעג ןייש סעּפע

 ,'ד יּב יא ,סָאװ וצ, .12 אפ ,1868 ,מק ,"?ןצעז



 הכיא

 ןענַאּפשסױא סָאד ןוא ךיז ןענַאּפשנַײא סָאד
 ,'רָאה עיורג א ,סוממ ,ײ?ךיז

 תוליגמ ףניֿפ יד ןוֿפ ענייא .1 ןָאכיײא) -- הפיא
 .בָאּב העשּת םוא 'א טנעייל עמ .םיבותּכ ןיא

 "נַאג) 'הכיא טרָאװ ןטשרע ןוֿפ זיא ןעמָאנ רעד

 זיא ױזַא יװ -- 'דדּכ הבשי 'א/ :עזַארֿפ עצ
 ףניֿפ טָאה יא .{(טָאטש יד) ןיײלַא ןציז ןּבילּבעג
 ,םיקוסּפ 22 ןוֿפ ןעײטשַאּב ד ,ּב ,א :ךעלטיּפַאק
 ןוֿפ רדס ןטיול תוא ןַא טימ ןָא ךיז ןּביײה סָאװ
 ןטיול --- םיקוסּפ 66 -- ג לטיּפַאק .תיּב-ףלַא
 ---.ה לטיּפַאק .תוא ןדעי ןרזחרעּביא ןקיכַאֿפַײרד
 -מַאז ַא זיא'ס .רדסיּב"א םעד ןָא --- םיקוסּפ 2
 -תיּב ןּברוח ןֿפױא (תוניק) רעדילגָאלק גנול
 הימרי וצ יא סחיימ זיא הרוסמ ידו .ןושאר
 ןטַײד הלּבק-ילעּב יד :א/וט ,ארתּב אֹנּב ,איֿבנה
 ;ןוקירטונ ַא ףיוא 'ה 'כ *י 'א טרָאװ ןיא ןָא
 יד -- 'י ,טָאג רעקיצנייאנואנייא רעד -- 'א
 זיא סָאװ הלימ-תירּב -- 'כ ,תורּבידה תרׂשע

 -ֿבַא) רוד ןטסקיצנַאװצ םעד ןרָאװעג ןּבעגעג
 לַײװ .הרוּת-ישמוח הׂשמח יד -- 'ה ,(ןמהר

 ןענַײז תווצמ ריֿפ יד ןיא טנקיילעג ןּבָאה ןדִיי

 ןיוש} ן.א ,א ,הּבר הכיא ,ןרָאװעג ןּבירטרַאפ ייז

 -עייל וצ ןעוועג גהֹונ ךיז טָאה איׂשנה הדוהי 'ר
 "'יהק ןַארַאֿפ .(ב/ה ,הגיגח) ֿבָאּב-העשּת יא ןענ

 ןטימ ךיוא) טנװָא ןיא טנעיל עמ ואװ תול
 .דעֹּב ךיז טרעה שינרעטצניֿפ רעד ןיא זַא וויטָאמ
 תומֹוקמ לייט ַא ןיא ןוא (ןייװעג סָאד רעס
 ,תמא ןייד ךורּב" טגָאז ןזח רעד .ירפרעדניא

 ןשטַײטרַאֿפ ןָאק רע ּביוא ,ּפָאק ןֿפױא ׁשֵא טיש
 ,ןָאט סע רערעדנַא ןַא לָאז ,טינ אלא ,טוג זיא

 טסַײר עמ .ןיײטשרַאֿפ לָאז םלֹוע רעד ידּכ -

 ףיוא רעדָא דרע רעד ףיוא טציז עמ ,העירק
 תכסמ ,םולש טינ טגָאז עמ ,ךעלקנעּב עקירעדינ
 :עייל .ןז ןוא יד תוכלה ,חי קרּפ ,םירֿפוס

 לָאז ֿבאּבהעשּת ןאג .א ןגָאז יא ןענ
 טימ תוניק ןוא יא ןגאז וצ ןיׂשעגרֿפ שינ ןעמ
 ,טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"ןגאלק ינוא ןריאיורט

 ןַײמ ןוֿפ עטסּביל ןַײמ ױזַא יװ --- 'א/ 3
 עג ןּבירטרַאפ ,ןעגנַאגעג וטסיּב ןיהואוו ...שֿפנ
 = שטנעמ-יא ,ןוגינ-יא ,וויטָאמ-יא  .צונ ,"?ןרָאװ
 -- ךעלטעלּבײא ;קינהרֹוחש-הרמ ,רעעזצרַאװש
 -ניא רונ ?הלודג יד ךַײא ףיוא זיא סָאװ לַײװ;
 ךיוא זיא יּב"א טימ ןעלקיװמורַא ךיז ןצנַאג
 ֿפירש עטלעמַאזעג סיּבַארג ףסוי ,"ךעלגעמ טינ

 ,1919 ןיװ ,ןעט
 ,ךייר-יא .גָאלק ,רעמָאי ,ןייװעג .ס- צמ ,יד .2

 ןּברַאה טימ, .סיא עַײנ יד .דילדיא .ןעגנַאלק-א
 יצ, .למ ,"ס'א עטלַא יד ןוֿפ ןרערט ןופ ץלַאז
 ּבורג ַא ןיא ןטָאשַאּב שא טימ טינ ךיא ץיז
 ,"?איֿבנ"א םענוֿפ רעמָאי םעד טינ רעמָאי ןוא
 יַארט יװ רעמ זיא'ס, . . . .עקנילּבערט ןיא ,לה
 ןּברוח ןקילָאמַא ןגעװ יא ןענעייל סָאװ יד :שיג

 "ציא ןופ ס'א יד טשינ ןענעק ןוא טשינ ןסייוו !
 ,1965 'ּבעפ ,קוצ ,ּבמָאלָאג .ַא ,"ןּברוח ןקיט

 ךס ַא; .יימ .תונערוּפ ,קילגמוא ,הרצ .8
 ןוֿפ רעיורט םעד ןענַאמרעד סענַײד עשיװטיל
 עשידִיי יד ןוֿפ טעמוא םעד ןוא סהכיא יד
 ָאד , 1919 ענליוו ,2 טפעה ,עטיל ,"רעדילסקלָאפ

 ,638 ןַאלדנעט ,ייא ןַא זיא
 וצ (ךעלנע) ךייש זיא סָאװ .ידַא -- קידד
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 "רעד, .דנַאטשוצ רעיא ןַא .גנַאזעג 'א ןַא .הכיא

 והימרי סָאװ טלעװ יד רָאג סיי רעּבָא .רַאֿפ-

 ןלָאז, .לה ,"גָאלק ןיא ןַײז ןיא ןעגנוזעג טָאה

 טסיגעצ השודקה הרֹוּת יד יװ ןרעה טינ רימ |

 ,??טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא ןגָאלק עיא ריא

 ןילֹּבול ,יױדיװ רעזנוא ,איװל םייח השמ ברה

 | ,טייקידד .4

 .ץַאז ןידַאװעל ָאסע ...} -- ידבל אׂשא הכיא
 ןילַא ךיא ןעק יי .12 ,א ,םירבדכ? .חֹּת

 םכחרט' :קוסּפ ןופ טפלעה עטייווצ} !ןגָארט

 ןוא טייקרעװש רעַײא, -- 'םכֿבירו םכאׂשמו

 השמ ןוֿפ .יּת ,"רעגירק רעַײא ןוא טסַאל רעַײא

 -טּפיוה ןּבַײלקסיוא ןגעװ קלָאפ םוצ דייר סוניּבר

 ֿבר ַא ,גיהנמ ַא ןוֿפ טצינעג ,ןסרעטכיר ,טַײל
 ,סרעֿפלעהסױרַא ןגירק וצ ךיז ןדנעװ םִַײּב עא
 רעד ףיוא ךיז ןגָאלקַאּב ןוֿפ קורדסיוא :;ךיוא

 'א יא, .ןשטנעמ ןשירעפעש ַא דצמ טײקנײלַא

 יד ןוא אֹׂשֹמ יד ,לרֹוג רעד זיא סָאד . . .יל
 ,ןַאמדַײז .ה ,"גיהנמ ןטכע ןדעי ןוֿפ תוחילש

 | | ,22 עוו 1966 ,זמט -

 -ַאּב ןוֿפ טֿפַאשנגיא .1 .ן ,יד -- טייחהכיא
 ןופ גנופַאשַאּב יד , .טייקשידיחי .ךיא ןרעדנוז
 עשידיא ,ןידרָאג ָאּבַא ,י. . . טיהטסּבלעז ןוֿפ ,יא/

 סָאװ םעד ןוֿפ טייקסנייא ,טייקנייא ,2 .קיטע
 "יטנעדיא רעד חֹוּכמ ןויער רעד, .שיכֹונָא זיא

 גנורעּפרעקרַאפ א סלַא לארׂשי ןוא 'ה ןופ טעט

 ,ןיקװיר .ּב ,ײטקינייארַאפ ןענַײז ייז ןעוו ,יא ןוֿפ

 .עקיּביולגמוא רַאפ ןּביולג ַא

 ןדָאדָאּב ָאװשָאי ָאכייא) -- דדּכ הבשי הכיא
 ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ טצינעג ךיוא ,הכיא +-

 -לַא עטסיװ יד יּב יי יא .רעױדַאּב ןוֿפ ,גָאלק
 עג םוטש ןַײמ טגָארטרַאפ טניװ רעד, ?הנמ

 ?םייה ןַײד זיא ואװ .לגילֿפ ענַײז ףיוא גנַאז

 -ַארַאּפ} ,(עמַאמ יד --- םייאָאה) "םאה יּב יי יא

 ,רעקיטש ריאמ ןיריעה יּב יי יא' ןוֿפ טריזַארפ

 | | ,3 ע 1964 ,זמט

 לקָאל .טהכיאעג ,הכיא .וטוא ןןעכייא) -- ןהכיא

 ךס ַא ןצינ .ןרעמָאי ,ןגָאלק  .(רימָאקליװ)
 ןוא טהכיא רע; .רעיורט ןקירדסיוא םַײּב דייר
 ."טגָאלק רע

 עסיורג יד' ןיסָאּבַאר ָאכייא) -- יתּבר הכיא
 :ךיוא} .הכיא-תליגמ ףיוא שרדמ ןופ ןעמָאנ .ייא

 ,ישר ,תוניק שרדמ ,הכיא-תדגַא ,הּבר הכיא

 עטסטלע יד וצ טרעהעג 'ר יא ן.3 ,בי ,לאקזחי

 -עגנַײא זיא ,רוטַארעטיל-שורד רעד ןיא םירֿפס

 34 ןופ לקיצ א (א ;םיקלח ייוװצ ןיא טלייט

 ןיא םיקוסּפ יד סיוא ןשטַײט סָאװ םירמאמ

 תושרּפ ףניפ -- אפוג שרדמ רעד (ּב :הכיא

 -לישעג טרעװ סע ואוו ,תושרד ןוא תודגַא טימ

 ,ןּברוח רעד ןוא םילשורי ןוֿפ ץנַאלג רעד טרעד

 ןשיװצ לארׂשי ,שנֹועו רכׂש ןגעװ ןעקנַאדעג ךיוא

 ןושאריתיּב ןּברוח) .הלואג ןוא תולג ,תֹומוא יד

 ףָארטש ַא יװ ןעמונעגֿפױא ןרעװ ינשיתיּב ןוא

 אנוׂש רעד .הרוּת רעד ףיוא ןַײז רֹבֹוע ןרַאֿפ

 יד .החגשה רעד ןופ טנעה יד ןיא טור א זיא

 ןשילַארָאמ-זעיגילער םעד ןרעדניל וצ זיא הנװּכ

 ן.קלָאֿפ םענופ ןדנואוו יד ןלייה ןוא סיזירק -

 -פָא .עיצַאנָאטניא-גערֿפ א טימ .1 -- פייוו ךיא
 ןלייצרעד םַײּב ,סעומש א ןיא לעטשנַײרַא רעט

 רעווַאזָאיטכיא

 גנודניּברַאֿפ ןיא .2 .(קֿפס ַא ןקירדסיוא םִַײּב)
 'װ 'אש (יװ) סָאװ טינ ןײלַא ,טינ ןײלַא :טימ
 ןיילַא 'װ יא? ."ןעשעג זיא סָאד יװ טינ ןיילַא

 רע זַא, .ּבוס ךיוא ."רימ ןוֿפ ליװ רע סָאװ טינ

 סיוועג רע טלָאװ ,ןדער שיסור ןענָאק רָאנ טלָאװ

 רע םערָאװ . . .סָאװ-טינ"ןײלַא-װ-א ןַא ןעוועג
 רעדליּב, ,סעקצָאש .א .מ ,"לּפעק-ארמג א טָאה

 װעַיק ,קעטָאילּביּבסקלָאֿפ ידוי ,"אטיל רעד ןוֿפ
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 תועדו תונומאכ? .,ן' ,יד ןסוכייא| -- תופיא
 ייֿבר רמאמ ,ירזוּכה ;ּב רמאמ ,ןואג הידעס 'רל

 .'א ןעניפעג .יא ןכוז .טעטילַאװק .1 .הכ ,יע
 הגרדהּב, .תומּכ ןיא ןיילק שטָאכ ,'א ןיא סיורג
 ידו גַײװצ רענעסירעגּפָא רעד סיוא טּברַאטש
 ןוא תומּכ ןיא המוא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןםיָארק

 ןַיײז, ,2:1 ,אווו לּבִי ,סוקצורּב .י ירד ,ייא ןיא
 ,"ךוּב-גנילטשרע ןא 'א ךייש סָאװ זיא . . .ךוּב

 תורֹוד ַײרד; .ו רוד ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש
 "רעד ןוא ןעוטֿפױא עשירַארעטיל ליֿפ ױזַא טימ

 'טקָא ,דוק ,מי ,"יא רעכיוה אזא ןוֿפ ךָאנ וצ

4, | 

 ,םצע ,תיצמּת .םינפ-ףוצרּפ רעקיטסַײג .2
 טריפ ןסָאװ} לטעטש ַא ךיז טניפעג .. .. .תוהמ

 ,לָאֿפִיי ,"ךעלטעטש עשיווטיל עלַא יװ יא ןיא ךיז

 ףיוא טקוק ןַאמרעגנוי רעד, .34 אצ ,7
 ןסיװ רע ליװ יצ ,טשינ סייװ ךיא רָאנ , . ..רימ
 ךרוז ,ןַאמגערּב .ש ,"'א ןַײמ יצ תומּכ ןַײמ
 ,1932 סעדַא ,עיצולָאװער ןוא גירק

 ,טײקטרַאצ א טסעז, .טייקלדייא ,תוינחור .9
 יד ןיא טולּב ןּפָארט ןייק ,תומּכ ַא ןָא יא ןַא

 טרָאוו"א .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"ןּפיל |
 .ויטקעידַא רַאֿפ לָאענ ,ריּב --
 תומּכ ןטיול, .וויטַאטילַאװק .ידַא -- קיד- |
 אלמ סע זיא יא רעּבָא ,לרֿפס ןיילק ַא סע זיא

 י"נ ,ּבדל ,"יוּביר רעיא ןַא זיא והוּת, ."שודגו
 .טייקיד- .בפק ,ז"ישּת'

 .רעדעלייא .טכוי וזדז .רקוא -- טכיא

 ןופ ןטֿפַאשנגײא םוכס .לָאענ .סָאד -- םוטכיא
 רעטייל רעד, .ןכיא ןופ ויטקעלָאק .ךיא ןַא

 .שטַײד סעטַאמ ,"'א םוצ

 .1222 ייאכ2 .אּב יד -- עיֿפַארג|ָאיטכיא
 רעװ -- רעד ,ףֵארנ- שיֿפ ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב
 . .שיֿפ (ןופ ןּבעל סָאד) טּבַײרשַאּב סע

 -עגנייא .יקנערקשיֿפי .אּב ,רעד -- זָאיטכיא
 רעד ףיוא טישסיוא ;טײקנַארקטױה ענעריוּב
 ישיפ ןופ ןּפוש וצ ךעלנע ,טיוה -

 .רג22 ייא22 .ס' ,רעד -- רעװַאוָאיטכיא
 ןימ רענעּברָאטשעגסױא .יעקרעשטשַאיישיֿפ

 רעד ןוֿפ) ןטַײצ עשירָאטסיהרַאֿפ ןופ עיליטּפער

 -מוא ןַא .(עכָאּפע רעשיגָאלָאעג רעשיאָאזָאסעמ -

 טָאה :גנעל יד רעטעמ 12---10 א ןופ רעַײהעג

 טימ לּבָאנש ןגנאל לענָאיצרָאּפָארּפמוא ןַא טאהעג

 ןעמ טָאה יא ןופ ןקורדּפָא .ןייצ עפראש ךס ַא

 ץרימ, .דַײרק ןוֿפ ןטכיש עפיט ןיא ןענוֿפעג



 . לץָאיטכיא

 ע ,"ץטכישעגיטלעװ רעַײנ רעד ןוֿפ ס'א ןַײז

 ,1930 װעלק ,ןרעיױד ןגירק יד ,גרעּבנינֿפ

 .10ת6ע094טז13 (00260119015905)

 לײאשיֿפ = .רגכ2 ייאככ .ן" ,רעד -- ל'ָאיטכיא
 ןעלדנַאהַאּב םַײּב טצינעג (טריליטסיד רעדָא יור)

 יַּפָא יד ןריסַאמ , .ןטײקנַארקטױה ענעדיישרַאפ

 טיול ,אא דךָאי ,'א טימ . . , ןלייט ענעריורפעג

 ענליװ ,זעגֿפ ,"רעטקַאד א ןוֿפ טפירשוצ רעד

 | ,1 ןאפ ,9

 ןגעװ טֿפַאשנסיװ  .אּב .יד -- שיגַאל|ָאוטכיא)
 -רעלּכ ןופ גנושרָאפסיױא ןוא גנוּבַײרשַאּב ,שיפ
 סע רעװ -- רעד ,ג א 77  .שיֿפ םינימ ייל
 -אל-  .עיגָאלָאיטכיא ןיא טסילַאיצעּפס ַא זיא
 .שיפ רעטרענײטשרַאֿפ -- רעד ,םילדה .שיג

 .177:64 : 1101 1001241 .כרַא---1 םעשטכיא

 רבַײװ יגנוי םָאֹּב, .זיא טינ סָאװ ,סָאװ סעּפע

 ,טזיא לכאמ רֿבד ׂשאוו . , .ןהעז 'נוא ןיגארט

 ףיורד ןיקנַאדיג ןייא םי ישטכיא רונ איז ינוא
 ןעװא ,"ןיסע ןוֿפראד . . . איז ןילוז -- ןיּבאה

 טַאהיג שיכילרינויפ ׂשאװ םוש טכיא רימ

 ,"טכַאליג זיוא טימ ךימ ןאמ טאה ...טאה

 ,300 6 185 הג

 צסױרַא לעטשנַײא .ןע ,רעד -- םזיןכיא
 -ןַײא סָאד .ךיא םענעגייא םעד דימּת ןלעטש
 ייז , .םזיאָאגע .ךיא םענעגייא ןיא ךיז ןסילש

 סָאד ץוחא טימ טינ ךיז טימ םענייק ןּפעלש

 .-טרש ערעזדנוא, -- טסי'א .דַאנ ,ייא לסיב
 -םי'א .ײןטסילַאודיװידניא ןוא ן'א יד ,סרעּב
 טלעװ ןַײז ןיא ךיז טסילשרַאּפ, .ידַא -- שיט

 ,לקיּב המלש ,"ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג עיא ןוֿפ

 / 48 אט ,קג

 סָאװ ,ךיא םוצ ךייש זיא סָאװ  .ידַא -- קיפיא
 יַארטש עיא .שרֹוש רע'א .ךיא םעד ןוֿפ טמוק

 ,רעּבירַא ךיז םיטש ַא קיאור טגָארט, .ןעמ
 טייקי- .סקידלאװ ,צוס ,"קיאָאד-טינ ,'א-טינ
 ,טייקשרעדנַא ןייק ּביל טינ ָאד טָאה עמ, ---

 ,טַאלּבנכָאװ ,ינדרי ,ייא ןייק . . . טײקיטרַאנגיײא
 | ,31 עוו 1953 ,י"נ

 ,ךיא רעד יװ ױזַא זיא סָאװ .ידא -- שיכיא
 -רַאֿפ ּב סָאלק ןיא, .ךעלנעזרעּפ .וויטקעיּבוס

 סעמעט יד ה"ד ,עיא ןַא עיציזָאּפמָאק יד טּבַײלּב
 ,דוק ,מי ,"ןּבעל םענעגייא סדניק ןופ ןענַײז

 ,"'א ןיא ץלַא ,טייקדמערפ ןייק ָאטינ; ,8

 טינ זיא יא ןָאא -- טייק- .סקידלַאװ ,צוס
 ."קיריל ךייש

 ןעמָאנ םעד ןדערסױרַא ןֿפֹוא ןַא -- לכיא
 ,לאיח(י)

 ל'כיא ,ןייג ל'כיא ,ךימ זָאל .לעװ ךיא -- ל'כיא
 | .ןָאט

 סָאװ .ךיא ןייק טינ טָאה סָאװ .ידא -- זָאלכיא
 ןיא ךיא םוק יװ, .ָאטינ ךיא ןייק זיא טרָאד
 ,"?ריא ןיא ךיא וט סָאװ ןוא טלעװ רעיא אזַא
 ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג

 .עזַארֿפ ןגײהַאנסיהעל ךייא| -- גהנתהל ךיא
 -ֿפיױא ךיז יװ ,ןַײז וצ גהֹונ ךיז יװ .ּבצ .חֹּת

 בורקּב רימ ןלעװ ..,םיניד ץלַא; .ןריֿפוצ

 .טיא ידּכ ...ׁשידֵי טסָארּפ ףיוא ןבעגסױרַא

 ,13 אפ ,1863 ,מק ,י'ל 'א ןסיװ לָאז דיי רעכעל
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 -וצ .עטיל ,קישיװליּפ ,לקָאל -- ןיוש"גיל"ךיא
 ןסַײמש ךיז טזָאל סָאװ לגנִיי רעדעי רַאֿפ ןעמָאנ !

 - ,טסעטָארּפ םוש ןָא ןיּבר ןופ/ !

 ,ךיא ןַא (ןרעװ) ןַײז .לָאענ .װטוא -- ןֿפיא
 ןַא םיא וצ טכיוקיס ןוא, .ךיא םעד ןזַײװסױרַא !

 -ַאֹּב טָא:טָא-טָא ןוא ,טכיא ןוא טכייה סָאװ ךיא
 .סקידלַאװ ,צוס ,"טכיל סָאד ןיוש רֶע טריד

 .רג22 יײא22 .אּב .ד -- עיֿפַארג|ָאנּפיא
 -ַארג- ,ןינב א ןוֿפ גנונעכייצ עלַאטנָאזירָאה

 -יס ןוֿפ עידוטש -- עינָאל- .ידַא -- שיֿפ
 ,ט'יל- .טירטסוֿפ עטרענײטשרַאֿפ ןוֿפ םינמ |

 טירטסופ א ןוֿפ קורדּפָא ןַא טימ ןייטש -- רעד

 .(יח-לעּב םענעדנואוושראפ-גנַאל א ןופ)

 - / .קָאיננוא +- .סעד ,רעד -- קָאינפיא

 עדליװ (עיגָאלָאָאז) .ס- ,רעד -- ץ'ָאמיינכיא
 ןיא ךיֹוא ,טנעניטנַאק רענַאקירֿפַא ןוֿפ עלעזיוו

 א טָאה .עינַאּפש-םורד ןיא ךיוא { ןוא עיזַא-םורד

 טימ לכלעֿפ יורג
 עטרַָאה עגנַאל

 ּפָאק רעד ;רָאה !

 ינַאל רעד ןוא

 ןענַײז קע רעג .
 "סיֿפ יד ,ץרַאװש

 עניילק טימ ךיז טרענרעד ,ךעלטיור -- ךעל

 טימ ןוא ןעגנַאלש ,זַײמ ,ןצַאר טימ ,םייחיילעּב

 ןעװעג טייקיצונ ריא תמחמ .רעײא-לידָאקָארק

 טַאהעג ןוא םירצמ ןקיטנַא ןיא טקיליײהרַאפ

 סָאװ היח יד ןוא, .יזיומ סהערּפי ןעמָאנוצ םעד |

 תישאר ,"רעייא ךס ַא ךיוא טסע 'א טסייה יז
 .1016תגסמ, 116/1081068 ,2 ֿבוֿבל ,םידומל

 לסיּב ַא ,גילֿפ .ן" ,יד -- גילֿפָאמיינכיא

 ןופ ,ןיּב א וצ ךעלנע

 עילימַאֿפ רעסיורג רעד
 108- -- ןדינָאמיינכיא

 טימ --- עסטממר,6

 ,םינימרעטנוא רעטנזיוט

 ךעלעייא יד טרעטשעצ

 -קעזניא עכעלדעש ןוֿפ

 טימרעד טגנערּב ןוא ןט

 + .רענטרעג ןוא רעדלעפ יד ןצונ

 .שטַײד סעטַאמ ,לָאענ ,סע" ,רעד -- קינפיא

 ךימּת טלעטש סע רע (לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב טימ)

 ,ךיא :קידנעטש טגָאז סע רעװ .ךיא םעד סױרַא
 ,ךיא

 -לֵא ןיא טֿפָא .{ָארּפ} סע ךיא טָאטשנַא -- ס'כיא
 ּבָאה; .שכיא טגיילעגסיוא ,רוטַארעטיל רעט

 םוצ, ,"ןּבירש רּביא דנַאה רנַײמ טימ ׂשכיא

 ,רירעש ,"ןאיוּב טרּבלעז שכיא ליװ לאמ ןטירד -
 םורד לגיּפש טנרּב שייה שכיא זד 'נוא, ,3 ,אל

 ליוװ --- תיציצ תוצמ זיא ׂשד, .טנַארּב ,ײ...זד

 ?ז"קּת ,םידיסח רפס ,יזאט ףּכיּת שכיא

 יװ ,קידנעטשּבלעז טצינעג ,ךיא וזד -- עכיא
 ."א -- ?ןייג טעװ רעװ ---. .ךיז רַאֿפ ץַאז א

 שילָאק ןיא ןוא ךַאי ןעמ טדער עשרַאװ ןיא;
 ןּבָאה ןרעטלע עכַײר ענַײז, .ןַאמיינ .מ .י ,"עכיאו

 ןדיי ואװ טנגעג רעשילָאק ןיא טניואוועג לָאמַא

 ןוא עכיר רעד טּפַאכ ,עכימ ,עכיא ןושלּב ןדייר
 ,17 ווו 1962 ,זמט ,שז ,"שטַײד זיא סע זַא ןעניימ |

 הליֵא

 ךיא יצ =} לװֿפ ,"רעכיג יּבַא ,רעכיד ,רעכיא, !

 ,. . . ןָאט סע טסלָאז וד יצ ,ןָאט סע לָאז

 טֿפַאשנגײא .לָאענ .ּבנ צמ .יד -- טֿפַאשּפיא

 רעשיטלעװ ,רעקיטסּברַאה ,ָא; .ךיא ןַײז  ןוֿפ -
 עשירַארעטיל ,שטַײזד סעטַאמ ,"סעװָאטַאקא -

 ,4 ָאגַאקיש וו ןעגנולמַאז י |

 .חֹת .עזַארֿפ ןוהעש ךייא) -- אוהש ךיא
 טינ לָאז סע סָאװ ,ןַײז טינ לָאז סע יװ 1 !
 יצ יװַא ,ןכַאמ טינ ךיז לָאז סע יװ .ףריסַאּפ |
 ,ןייטש ןֿפױא טלַאֿפ ּפָאט רעד יצ ,יש 'א, .ױזַא -

 רעד טרעוו --- ֿפָאט ןֿפױא טלַאֿפ ןייטש רעד יצ
 הלֿפנ :ןוֿפ ךמס ןפיוא} .לוֿפ ,"ןכָארּבעצ סָאט

 ן.ז ,הּבר רּתסא ,. . .ארדיק לע אֿפיּכ

 טָאה טילּפ רעד, .זיא סע יװ ,זיא טיג יװ ,2/|
 ןדנַאטשמוא עַײנ יד וצ טסַאּפעגוצ יש יא ךיז
 .."דנַאל םענופ/

 סע יו .עזַארֿפ ןָאיַאהעש . ף --.היחש ףיא
 לעװ ךיאק .טריסַאּפ טָאה סע יװ ,ןעװעג זיא

 ,ייש יא עקַאט ,ץלַא ןלײצרַאֿפ ךַײא

 .עזַארֿפ ןעיהיליעש ..,} -- תיהיש ךיא - |

 םוק יש 'א, .וופד+- ,ןריסַאּפ טיג לָאז סע סָאװ

 ,1888 ,לָאֿפי ,"טכַא רעגייזא לוש ןיא ןגרָאמ

 רדח ןיא ןענרעל זַא -- 'ש 'א רָאנ; ,1413 אפ -

 .דַאּבנעירַאמ ,עש ,ייטשינ !

 13 ,בכ ,תישארּבכ? .ּבנ צמ .רעד ןלייִא} --- ליַא
 ֿבירקמ טָאה םהרֿבַא סָאװ ,ןַארַאּב ,רעדיװ .אא

 .גיֿפ .ןקחצי טָאטשנַא הדיקע רעד ףיוא ןעוועג |

 רעזיילסיוא רעקידלושמוא ןַא ,רעטַײּברַאפ-ןּברק -
 טסגיל וד, .ןּברק ןקידלושמוא רעדנַא ןַא ןוֿפ .

 טינ טסגערֿפ וד . . .רענייטש'הדיקע יד ףיוא

 .עקנילּבערט ןיא ,לה ,""א רעד זיא ואװַא |

 (קינַאטַאּב)/ .ס- ,רעד -- גנ אליא"גנ'אליא
 ,רַאקסַאגַאדַאמ לזדניא ןוא עיזַא-םורד ןוֿפ םיוּב

 רעד ןיא טצינעג ןרעװ ןעמולּב עלעג-ךעלנירג יד |
 428 00401218 .םוֿפרַאּפ ןופ עיצַאקירּבַאֿפ

 !צמ ,סָאד ןדנַאלײא :טדערעגסורַאַז -- דנַאליא
 רע, .לודניא .8:1406 :שידנעלָאה ןוֿפ ..כרַא
 ןגנוי טניזוט ריֿפ ןמענ לָאז ןמ ׂשד טלהעֿפּב 6

 לָאז ןוא ,ןרַאװ אמור ןיא איד םידוהי איד ןוֿפ
 ,ראש ,"אינידרַאס דנאליא שאד ךאנ ןקיש ייֵז |

 עכעלטע ןוֿפ ּביײהנָא 272: וועג -- "אגליא
 סעקינלעּבַארַאק ןוֿפ ןושל ןיא רעטרעוו .ָאיעּפ

 -ידלדײװגנַאל -- סיגעד'ָא'א .עטיל רעד ןיא
 סע רעװ -- םיווּוזעל'א ;רַאנ רעסיורג ,רעק

 -- סינָאנ'א ;רעלּפַאלּפ ,גנוצ עגנַאל א טָאה -
 יזָאנגנַאל -- סיסָאנ'א ;ֿבנג ,רעקיסיֿפגנַאל

 ;זָאנ יד ןַײרַא םוטעמוא טקעטש סע רעװ ,רעק |
 ,רעלּפַאלּפ ,רעקידלּבַאנשגנַאל -- סיּפַאנס'א

 -רעגניֿפגנַאל -- סיטסריפ/' א ;רעסערֿפ ךיוא

 -- (18246/8) סיאָאק'א  .ֿבנג ,רעקיד
 ---(11884861) םילקַאק'א .רעקיסיֿפגנַאל -

 ןיא רעטרעװ ייוצ עטצעל יד .רעקיזדלַאהגנַאל

 דרעֿפ ןגעװ טצינעג ,רעלדנעהדרעֿפ ןוֿפ ןושל
 ,חֿבשל ..

 -נעצ ןיא ץניווָארּפ / .גג -- םנ'ַארֿפ"ערד-ליא
 ,רעטנעצ ןיא זירַאּפ טימ ,ךַײרקנַארפ-לַארט

 זארּבכ? .חּת .ּבנ צמ .יד ן(על-ָאלָאיא) -- הליֵא
 .ןידניה ,ןידניא - .תליֵא װזד .21 ,טמ ,תיש
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 "טנַא ייז ןציז טנַײה ןוא, .לארׂשי-תסנּכ .גיֿפ
 == .ןקרַאמ יד ףיוא ןוא ןסַאג יד ףיוא טקעלּפ

 | .ג"כרּת רימָאטישז ,צונ ,*'ַא ןַײמ

 .ַאא א/זט ,תוכרּב 4 ,ז ,רּתסאככ .נָאק -- וליֹא
 טינ רעמ .ןיוש טסלָאז וד ןעװ יא, .ןעו ,ּביוא

 סרעטכָאט ןַײד ּפָא ריד טסָאק סע יװ ןעקנעש

 ,לָאֿפיי ,"ונייד ךיוא רימ זיא --- רעטסַײמצנַאט

 .5 וֹדפ ,5

 ןַא ןוֿפ זיא סָאװ .1 .יזַא -- שירָאזװליא
 (רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא ,וצ תוכַיײש א טָאה)
 -םחנמ ַא יװ ןטֿפעשעג עיא טימ ןּבעל .עיזוליא

 זַא ,ןֿפערט ךיז ןעק ןּבעל םַײּב ךיוא, .לדנעמ

 ןופ ןסַײרסױרַא . . . ךיז לָאז המשנ סמענייא

 ,םענייר םעד ןיא ןקילּבנַײרַא ןוא ןצענ עיא יד

 ,1912 י"נ ,| טישז ,ײןַײזטלעװ ןקידתוינחור

 רעד ... ,'א"ייר זיא ּביור ןופ סניוװעג סָאד,

 -לעזַא ןוֿפ ןסערפעגֿפױא טרעוו םזינַאגרָאיסקלָאֿפ

 רעד ןיא, .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,ײןטיֿפָארּפ עכ

 "רעווש ךָאנ זיא רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא טסנוק

 "עג .ַא ןּפַאכפױא ןלעװ וצ רעיא ךָאנ ,... רע
 ,"חול יּפ לע ןריסקיֿפרַאפ וצ סע ןוא שינעעש

 יָאיזיװ .2 .!רוז ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב ש
 .טייק- .ןטלעװ עיא .שיטסַאטנַאפ ,שירענ

 חזד .1 .822ֿ1 יא? .ןעי ,יד -- ן'ָאיזוליא
 סָאד ,רעדליּבא יװ טרעטיצ ריא ןוא,, .עיזוליא

 ָאטשינ זיא ןעמענוצנַא ןוא דימ טרעװ גיוא |
 ןיילַא ןוא; .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,*סָאװ

 רעװ ןיילַא ,ןעמָאנ ןַײמ ןוֿפ סיוא ךיז ךיא וט

 ָאניק רַאֿפ גנונעכייצַאּב .2 .לה ,ייא --- ךיא
 .םוקפיוא ןַײז ןוֿפ דָאירעּפ ןטשרע ןיא רעטַאעט
 -נַײרַא ןלעּב א ןעװעג ריא טלָאװ, .'א ןיא ןייג
 "שינעגעגַאּב יד ,רַא ,"?'א ןיא ָאד ןייגוצ
 ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,טנלָאשט ןכַאנ ,רעטעּפש,

 -ַאד טָאה עמ יװ רעדָא ,ףַארגָאטַאמעניק ןיא
 ,רָאֿפ ,שַאֹּב ,"'א עשרַאװ ןיא ןפורעג טסלָאמ

 : ,13ע/ 1

 זַא טלַאה סָאװ הטיש .רעד -- םזי|נַאיזוליא
 עטַאמ יד זַא ,טייקכעלקריװ עקידװעעזנַָא יד
 .ןוימד ַא ,שינעטכַאד א רָאנ זיא טלעװ עלעיר

 ,טסיד

 -רַאֿפפ .022 1822 ייאככ .ס ,יד -- עי|זוליא
 -ירעריֿפרַאֿפ .עיצפעצרעפ עשלַאֿפ .1 .יגנודנעלּב
 צעּפס ,םישוח יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ קורדנַײא רעש

 .ט'יוװ רעגנעל זיא 2 זַא 'א עשיטּפָא יד .שוח-עז ןוֿפ

 טי
 ַא זיא רוגיֿפ-סקַאװ עקידנציז יד זַא 'א יד
 םוֿפרַאּפ ןצירּפשסױא .שטנעמ רעקידעּבעל

 ַא ןיא זיא ןעמ זַא 'א יד ןֿפַאש ןוא
 ןקעטש רעכַײלג א זַא יא יד .ןעמולּב טימ ןטרָאג
 -- 'א על ַאמ רָאנ .םורק רעסַאװ ןיא זיא

 יַאֹּב א ןיא ןשטנעמ ַײּב ךעלנייוועג זיא סָאװ
 --'א עשיגָאלַאט ַאּפ .עיצַאוטיס רעטמיטש
 ינצנוק .ס'א-ןטָאש ,ס'א-םויּפָא .ןקנַארק ַא ַײּב
 .ס'א עשירעכַאמ

 טינ זיא ןוא רָאנ ךיז טכַאד סָאװ סָאד .2

 יװ טינ ,טעטילאער ַא יװי

 .לככ ייאכפ .ן" ,רעד -- ט'ַאנימוליא
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 ךעלגייוועג ןדנוּברַאפ) ןּבעל ןלַאער ןיא ןַארַאפ
 םעד ןעז טינ .(גנוּבייהרעד ,גנורענעשרַאֿפ טימ/

 ןַאטנָאֿפ א ַײּב ןייטש .ס'א טימ ןּבעל ןוא םורַא

 יװ טסנוק .לַאפרעסַאװ ַא ןופ 'א יד ןּבָאה ןוא

 דָאש ַא זיא סע, .ס'א ןֿפורוצסױרַא לטימ ַא

 "א ןַא ןרעטשעצ ."'א סמענעי ןגָאלשעצ וצ

 ...ןּבעל עשידִיי סָאד . . .ןעעז ןדיי עמורפ,

 ,נש ,"יא-רעטאעט א
 ,'א סע ןיא; .דנַאּברַאפ 'װָאס ןיא רעּבַײרש ידוי

 לָאמניק סע ךיא ןעק ןסעגרַאֿפ רָאנ ,רָאװ יִצ

 ,'גנולדנַאװמוא יד' ,לֵא ,"טינ ןיוש -

 סעּפע ןגעװ ליפעג רעדָא גנולעטשרָאֿפ ,3
 סָאװ ןוא וצרעד טּבערטש עמ ,ליװ עמ סָאװ

 -מוא עבטּב זיא רעדָא טכיירגרעד טינ ךָאנ זיא

 ןַא .םימיה-תירחַא ןַא ןופ יא יד .ךעלכיירגרעד

 טָאה רעג .אג ַײטש ֿפיוא ,אםוקֿפיוא
 ןוֿפ 'א ןַא זדנוא ַײּב ןפַאש וצ יװ טסואוועג

 יירק ןוא קיטירק ,נש ,"גנוּבעלרעּביא רעפיט
 . . .ןיילק ןוא סיורג טַײרש -- חישמ,, .רעקיט

 רעד :'א עַײנ א עטלפייװצרַאפ עלַא רַאֿפ

 סיוא ןקיטכיל טַײלעגנוימ .ו רָאק ,"רעזיילרעד

 -ָאי  .ילדוק הכרּב ,"ס'יא עקיּברַאֿפ ערעייז

 .סע"א טימ טּבעל סע רעװ -- טסינ

 יא ןֿפַאש .שטַײד סעטַאמ ,לָאענ -- ןרינָא יד
 ,סעיזול

 -כרוד'

 ןופ זיא רֶע זַא טלַאה סע רעװ .ירענעטכיולעג

 ךרוד ןרָאװעג ןטכױלַאּב ,קיטסַײג ,קיניײװעניא

 רעלעוטקעלעטניא ןַא קנַאדַא רעדָא גנואעז ַא

 א רַאפ גנונעכייצַאּב (א צעפס .גנוגנערטשנָא

 ,ה"י ,15 טניז עּפָאריײא ןיא סנדרָא"ןכאנָאמ לָאצ

 תוגׂשה עטרעלקעגפיוא רעמ וצ ץנעדנעט ַא טימ

 -נעצ ןיא עשזָאלןענַאסַאמ (ּב :עיגילער ןגעװ

 -ַאטינַאמוה טימ ,ה"י .18 טניז עּפָאריײא-לַארט |

 .ןעגנולעטשנַײא עשירעקנעדַײרפ ,ער -

 ייא?2 ,טרינימוליא ,רינ- .ורט -- ןרי|נימוליא
 -ביל ןַײז לָאז סע ןכַאמ ,ןטכַײלַאּב ,1 לי

 .(קורדנַײא ןקידֿבוט-םוי ַא ןֿפַאש וצ) לעה ,קיט
 טָאטש יד 'א .טעקנַאּב םעד דוֿבּכל לָאז םעד יא

 דייֿבתּכ ַא ןצוּפַאּב .2 ....ןוֿפ גָאטרָאי ןיא
 -ַאנרָא ,תויתוא עקיּברַאֿפ טימ ךוּב א רעדָא
 םעד יא .ןכַאמ רָאלק ,ןשטַײטסױא .9 ,ןטנעמ
 .גיֿפ ,4 ,יא סָאװ תוָאמגוד ,לשמ א טימ קנַאדעג
 ןטכַײלַאּב .ןרעלקפיוא ,'טכיל ןטײרּפשרַאפי

 ,ןסַאמסקלָאפ יד 'א .קיטסַײג

 רוטרַאק .טרינימוליא סע רעװ .1 -- רָאטַא-
 ,"טַײצ רעזדנוא ןוֿפ יא ... ןסיורג םעד ,קיש

 ַאּפַא ,רישכמ .2 .וןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ
 -צנעֿפ קידכעלַײק ,0 .ןרינימוליא וצ טַאר
 --וו'יטא- .ףיש ַא ןוֿפ עטויַאק ןיא לרעט
 ,דייר עיא .ידַא

 ןוֿפ טַאטלוװער רעדָא סעצָארּפ -- עיצַא-
 יװ טשינ -- 'א ןעװעג זיא סע, .ןרינימוליא
 נָא טימ רָאנ ,זַאג טימ טעטש עסיורג יד ןיא
 יָאק רעשידִוי ,פס ,"יורטש סעּפָאנס ענעדנוצעג
 יד ןלעֿפעג רעסעּב רימ זיא לָאמלייט , .טסינָאל

 עג ,ץרּפ ,ײרֿבק סיאחוי ןּב ןועמש 'ר ףיוא יא

 עקיּברַאֿפ א -- גנורי- .ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 יא

 עדַאיליא

 ןּפמָאל טימ 'א, .ןסַאג עיא .ידַא -- טריד
 ןַאטלוס רעד ,זמא ,"ןרָאלָאק ײלרעלַא ןופ

 -וליא גרַאּב רעד זיא ךעלרעה, ..1895 ענליוו ;

 ,טייהרעמריה .לדדי ,סוממ ,"טרינימ
 ,טייקטריז

 ןיא ענליװ ןָאנליו ןוֿפ לעטשרעּביא| -- ןֹוליֵא
 וצ זיא סעא .קיד ריאמיקיזַײא ןוֿפ קרעװ יד
 רעד רע סָאװ רעסַאֿפרַאֿפ םעד ןרעדנואװַאּב
 סָאװ רעּבַײװ עמורפ יד ןופ עסאלק יד טינ טנָאמ

 רעד ,דמא ,"א ןיא טריטסיסקע ןַאד ןּבָאה
 . ,1878 ענליוװו ,טסינַאיּפעטרַאֿפ

 .1084 ,תינולייא + -- תינוליא
 ָאװדַא רעד, .ןירטסול + -- ן'ירטסוליא

 -ער םענע'א ןטעװעצינעגרעּביא םעד ןיא לטַאק
 ,רעױט עטנֿפעעג ַאּב ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ ,"לק
 | ,1928 קסנימ

 .טרירטסוליא ,ריר- .ורט -- ןריױרטסוליא
 ,טסקעט ַא ןצופסיוא ,ןצוּפַאּב .1 .722 ייאככ
 ַאנרָא ,לעמעג ,גנונעכייצ ,דליּב ַא טימ די-ֿבתּכ
 ,(רעטְלֹוּב ,רערָאלק ןכַאמ ַײּברעד ןוא) עא ןטנעמ

 'א .טַאלּברעש םעד 'א .23 ,ןרינימוליא ווזד
 -רעדָאמ ַא ףיוא הדגה ַא יא .םילשמ דנַאּב םעד
 יַאיד טימ ךוּב-עטכישעג ַא 'א .רעגייטש םענ
 | .סעּפאמ ,ןעמַארג

 ףליה רעד טימ ןכַאמ רָאלק ,ןשטַײטסױא .2
 םעד יא .עא לשמ ַא ,ליּפשַײּב א ,אמגוד א ןוֿפ

 'א .ןטַאטיצ עכעלטע טימ טרָאװ ַא ןוֿפ ץונַאּב
 רָאנ לעװ ךיא; .רעדליּבטכיל טימ עיצקעל ַא
 ,טײקטלַײאעגרעּביא יד 'א ליּפשַײּב ןייא טימ
 םיללּכ ייר ַא ןֿפַאשעג ןּבָאה רימ רעכלעװ טימ

 -סנוֿפ יא ייז , ,1928 ,דוק ,מי ,"שידַיי-ללּכ ןוֿפ

 ןעקנערשַאּב וצ . . . טפאשרעטסַײמ עטלַא יד ַײנ

 ירַאֿפ יװָאס ןיא רעּבײרש ידי ,נש ,"ןיילַא ךיז

 .דנַאּב

 "8 .טרירטסוליא סע רעװ -- רָאטַאז
 .לַאירעטַאמ רעיא .ןליּפשַײּב עיא .ידַא -- וויט
 ,לכיּברעדניק םעד ןוֿפ ס'א ענייש יד -- עיצַא-
 ץיא .גנוטַײצ עיא .ידַא -- טריי .,גנוריד

 .װודַא -- טייהרעטרי- .םילּכ עיא .רעדיל
 .טייקטרי- ."רערעַײט ןטסָאק סע טעװ יא;

 0106: .םעטליא :ךיוא .ן- ,רעד -- םיטליא
 'א רעד, .ריוכט .וימ .כרַא .1 658 ,1105. 

 וצ טמוק רע ןעװ .רעּבױר רעכעלקערש א זיא
 רע טגרעװרעד ןּבױט רעדָא רעניה ןוֿפ גיײטש ַא
 לֶעֿפ ןַײז .טולּב רעייז ןעקנירט וצ םוא עלַא
 ,סעצָארּפ רעד ,.ג .א ,"ןצלעּפ וצ טצינעג טרעוו

 ,1885 עשרַאװ
 ,ארקיו) יהָאטל' רַאֿפ ווט .סעטליא ,שיטליא .2

 ,ּבׂש ,הרוּתה ראּב ,השמ ראב ןיא יוזא ,(30 ,אי

 ןויּב ןּבילּבעג .ן"שידקע, :יִּתְו בוש ,ישס ,חט

 השמ ראּב ךיוא טצינ טרָאװ סָאד .ה"י ,19 ףוס
 .ן"תויח-גָאלק, :יּתו (21 ,גי ,היעשי) םיחֹוא רַאפ

 םנייא ןופ לצנעװש ןייא זַא קיוטש ןייא,

 יוט קרּפ ,טנַארּב ,"שטליא

 -טלַא ןטמירַאּב ןוֿפ ןעמָאנ .יד -- ערַאיליא
 יד ואו ,ןרעמָאה ןּבירשעגוצ ,סָאּפע ןשיכירג
 דלעה רעד ,סעליכא זיא טלאטשעג עלארטנעצ

 .םויליא רעדָא עיַארט ןוֿפ גנורעגַאלַאּב רעד ַײּב

 -ַאּב ערעדנַא ןוא ן+-} עיײסידָא יד ,סַאיליא יד;



 ץרא-יליא

 רימ , .42 אפ ,1870 ,מק ,"קרעװרעטסַײמ עטמיר
 עשיּבַארַא .םישרדמ עטלַא טנעה יד ןיא ןעמענ

 ןוא; .װ מעּב ,"רעמָאה ןופ יא יד ,ךעלהׂשעמ
 סרעמָאה ןופ ןוא ,סויצוֿפנָאק ןוא ריּפסקעש ןוֿפ
 ,'םימוזמז ןוא תוקלקלחו' ,שָאוהי ,יייא

 ,לאקזחיכק .חּת .ןץעריעיילייא) -- ץיראייליא
 ןטימ טצינעג .'דנַאל ןופ עקיטכעמ ידד ,13 ,זי

 ןעזעג . ... יז ןּבָאה לָאמַאטימ , .ינּפ ,עֿבושח :ב

 1961 ,זמט ,טיי ,"ןליוּפ ןיא ןדִיי ןופ יאייא יד |
1, | 

 (ײרעקָאט) .רקוא ?2 .סי ,יד -- עקויליא
 | .עטָאלד עקידכעלַײקּבלַאה ,עלָאמש

 עשירטקעלע .הָאס -- לֹּפֹמִעְל םשטיליא
 טָאה סָאװ ןעמָאנ סנינעל ףיוא} גנוטכַײלַאּב

 ןריציֿפירטקעלע וצ גנוזָאל םעד ןּבעגעגסױרַא

 ...רענַאינעמלעז עגנוי יד, .,ןדנַאּברַאֿפ-"װָאס

 ,"ךע'ל 'א ןרעמיצ יד ןיא ךיז וצ ןגיוצעג אה
 .| רענַאינעמלעז ,

 .ידַא ן?ךילע :טדערעגסױרַא! -- ךוליא
 ןכעלצעזעג ַא ךרוד ןדנוּברַאפ .כרא .6-08
 ןרָאװשיג 'נוא טּבוליג םיא ןוה ךיא; .ךודיׂש

 ןַײז לוז ןַאמ ןאכיליא םנייא וצ רימ רע ׂשד

 ,ןּבַײװ שכליא ןַײז ןַײז ליװ ךיא ינוא ,ןּבע
 | ,199 ,ךוּב-אבב

 .אעיצמ אבּבכ2 .חּת .ווז ןעמיל'ייא} --- אמיליא

 :ב ןטימ טצינעג .?ןגָאז ךיא לָאװ/ .אא ב/ביו
 ,ןעמעננָא ןלָאז רימ ּביוא ?ןגָאז וצ וטסניימ יצ |

 יב ,אירטו-אלקש ַא ַײּב קורדסיוא רעשידומלּת|
 החנה א סיורַא טקור ןשקמ רעד ןעװ ,חוּכװ ַא

 םעד טימ ידּכ ,ּפָא ךַײלג יז טגערפ רע סָאװ
 ,החנה עטכַארּבעג עטייוצ א ןקיטסעֿפַאּב וצ
 ץטשרע יד ּפָא ןגָאלש סָאװ ןוויטָאמ יד לַײװ

 יא, ן.עשיטסילַאגעל רעדָא עשיגָאל ןענַײז החנה

 הדומ זיא הװל רעד זַא ,ןגָאז שרעדנַא וטסעװ

 םעד הוולמ םעד טלָאצַאּב טשינ ךָאנ טָאה רע זַא

 ,ד/בי ,מהש ,ײ?ֿבוח

 ןוֿפ טַאטש רעקידֿברעמ-לטימ נג -- !יַאניליא
 .עקירעמַא-וֿפצ ןוֿפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 146,756) לַײמ 'ווק 56,000 ןופ חטש א טמענראפ

 "גנירּפס רעטנעצ רעװיטַארטסינימדַא .('מק 'װק

 -- ןדִיי ,!װנײא 10,269,000 -- 1965} .דליֿפ

 ,ןָאגַאקיש ןיא 269,000 --- ייז ןוֿפ ,5

 רוטלוקירגַא) עיציזָאּפ רעשימָאנָאקע ןַײז טיול

 -רעֿפ רעד רדס ןטיול 'א זיא (עירטסודניא ןוא

 ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טַאטש רעט

 רעשימעכ רענעטלעז סי ,רעד -- םויניליא

 -עג .61 רעמונ רעשימָאטַא .לַאטעמ .טנעמעלע |

 טימ טריציפיטנעדיא .םויטנערָאלפ ךיוא ןסייה

 ןטלַאּפש ןוֿפ טקודָארּפ ַא זיא סָאװ ,םויטעמָארּפ

 ,םוינַארוא ןופ ןעמָאטַא |

 עכעלטסירק .:ןןחמח .ּבנ צמ .יד -- עיליא
 טלַאֿפ ,איֿבנה והילא ןופ ןעמָאנ ןֿפױא ,אגח

 רעד ןוא (ליטס רעטלַא) ילוי ןטס20 םעד סיוא

 עּבלַאה ַא ןעמ טָאה 'א ןופ, .גָאט םעד דירי

 י"הָאצֹוה

 רפ ןיא ,508 +- ,עצילוא וזד -- עציל'יא
 ןזא =! רַא2 .עקשטיליר ,עציליר :ךיוא
 ײג ךעלסעג ןוא ס'א עלָאמש ךרוד, .עציליא

1600 : 

1000 

 לפָאטרַאק .ןַײרַא קרַאמ ןיא ןטַאט ןַײמ ךָאנ ךיא
 רעד טעװ ןעיולּב קיּביא .עזמָאּב .נ ,"ןֿפױק

 .םיורט

 .עילע ןוֿפ ןגױצרַאֿפ .רקוא -- שיליא

 ײלָאמליא) -- תוכלמ לש הארומ אלמליא
 ,תוֿבָא טיולכ .חֹּת .ץַאז ןסוכלַאמ לעש ָאָאריױמ

 -ייווצ} 'תוכלמ רַאפ ארומ יד טינ ןעוי .ב ;ג

 -- 'ועלב םייח והער תא שיא :טֿפלעה עט

 -נַײא טייהרעקידעּבעל ןטייווצ םעד רענייא טלָאװ

 ןָאטעגּפָא ןטלָאװ ןשטנעמ :ה"ד ,ןןעגנולשעג

 טכאמ רעד רַאפ ארֹומ יד טינ ןעוו זייּב סָאדלַא

 ,(ייצילָאּפ ,טכירעג)

 ,ץרַאװש ,לַארעימ .ן ,רעד -- ט'ינעמליא
 ,ףָאטשרעיױז ןוא םוינַאטיט ,ןזַײא ןופ טײטשַאּב

 יד ןוֿפ טײקגרַאּב רענעמליא ןוֿפ --- ןעמָאנו

 {.ןלַארוא

 ךיוא .רעד ןשָאלושעמ לַייַאו -- שלושמ ליא
 יו רעקירָאײײרדי ,9 ,וט ,תישארּבכ2 .עזַארּפ

 -ּבעגלַא ןופ םיללּכ טימ רֿפס א ןוֿפ ןעמָאנ .'רעד

 רעד :רּבחמ .עימָאנָארטסַא ןוא עירטעמָאעג ,ער

 -ליוו רעד, .1833 ענליוו ,והילא 'ר ןואג רענליוו

 שדחמ טינרָאג 'מ 'א ןַײז ןיא טָאה ןואג רענ

 ,ַאּפָא ,"הטיש סדילקייא ןיא טייג רע . . . ןעוועג

 .רעדלעװ עשיליופ ןיא

 ;ט ,ג ,תוֿנָאכ? .תוי :צמ .רעד ןןָאליא) -- ןליא
 ...אוה ךורּב שודקה;.םיוּב .ּב ,א ,תיעיבשככ

 ןא טָאה 'נוא . . םלוע ןַא טיוּביג הליחּתּב טָאה .
 ,םיחמצ ,םיגד ....הסנרּפ איײלרילַא טיירגיג
 .ג/די ,וצנ ,"תונליא

 יוזכ2 .אּב .רעד ןםייַאכַאה-. . .} -- םייחה"ןליא
 -ץע :5פ .24 ,ג ,םירֿבד ;8 ,ג ,תישארּב ,רה
 "עג .ןּבעל ןופ םיוּב .חי ,ג ,ילשמכ? ,םייה

 ,תולח ןוֿפ רוקמ ,לַאװקסנּבעל .1 :33 טימ טצינ
 יז ןעיצ טכאמ שטנעמ רעד סָאװ תוכרּב יד;
 .ג"כרּת רימָאטישז ,צונ ,"'ה"א םעד ןוֿפ םייח

 המכח ןופ גנונעכיײצַאּב עשילָאּבמיס (הלּבק) .2
 .ןבעל ןלעוטקעלעטניאיןייר ןופ ,הנוילע

 :ךיוא ,ן- ,רעד ןסַאכַאיַאה- . .,} -- סהיח"ןליא
 -וחיה-רֿפס .1 .םיוּבסוחי .סחיה-ינליא
 ,החּפשמ רעד טיול שטנעמ א ןוֿפ םאטשּפָא .ןיס

 -רעטלע ןוא סעדייז ןוֿפ סוחִיי ריא טיצ סָאװ
 ןיא לעמעג .2 .תורֹוד ןוֿפ גנולטייק ,סעדייז

 -ַאּבמיס סָאװ ,ןגַײװצ טימ םיוּב ַא ןוֿפ םערָאֿפ
 ןופ םַאטש םוצ ןריפרעד סָאװ תורֹוד טריזיל

 -לָאטש עמ ןעמעװ טימ רעטָאֿפרוא ןטסואוװַאּב ַא

 ישר וצ זיּב טריֿפ 'ה"א רעזדנוא, .טריצ
 | ."שודקה

 .אֹּב .רעד ןסעװַאמַאה- ..} -- תומה"ןליא
 ,טיוט ןופ םיוּב .6 ,ג ,תישארּב ,רהוזככ

 .טײקמערָא ,תוקחד ,טיונ .1 :3ּב טימ טצינעג
 ןוא ה"א םעד ןיא טֿפעהַאּב זיא ינע רעד;
 םעד ןןֿבדנ רעד| רע טקעװרעד הקדצ רעד טימ

 זיא רע סָאװ ינע םעד ןַײז הייחמ ,םייחה:ץע
 .תעדהיץע רעד (הלּבק) .2 .צונ ,"תמּכ ֿבושח

 .אֹּב .רעד ןןיילעָאה- ..} -- ןוילעה"ןליא
 "מיה :ב ןטימ טצינעג .6 ,ג ,תישארּב ,רהוזככ
 ןופ לָאּבמיס רעד זיא סָאװ ,םיוּבטכורפ רעשיל

 ה"ּבקה וצ ללּפתמ זיא סָאװ רעד, .גנוזַײּפשַאּב

 םואעליא

 םיא ןוֿפ סָאװ ,יה-יא ןופ טשטנעּבעג טרעװ .+ ;

 : .צונ ,"תונוזמ עלַא ןעמוק-

 -ינליא :צמ ,רעד ןלָאכַאַאמ-. . .} -- לכאמ"ןליא
 ַא 1 .װװד לגרֿפ ,3 ,א ,תיעיֿבשכ? .חּת .מ
 -ינליא יד וצ טגָאז עמ , .תוריּפ טיג סָאװ .םיוּב
 "טנע ?שיורעג ןָא לוק רעַײא טיצ סָאװרַאֿפ :'מ
 תוריּפ יד ,ןירעד טיג ךיז ןקיטיינ ריִמ :ייז ןרעֿפ

 תישארּב ,"זדנוא ףיוא דיעמ ןענַײז ערעזדנוא
 טינ זיא סָאװ ןַאמ ַא .גיֿפ .2 .6 ,זט ,הּבר-

 םכח-דימלּת ַא .2 .סירס א רעדָא רקע ןייק
 .םידימלּת ! ףיוא טלעטש סָאװ |

 ,ס"ינליא :צמ ,רעד ןקַארס-. ..} -- קרפ"ןליא
 ,רעקידײיל' .1 .ַאא ב/אצ ,אמק א3322 .חֹּת
 רעדָא םיוּב רעקיטכורפמוא ןַא .'םיוּב רעטסוּפ

 עמ, .ןסע טינ ןעמ ןַאק תוריּפ ענַײז סָאװ אזַא
 לוק רעַײא טיצ סָאװרַאֿפ :'ס-ינליא יד וצ טגָאז

 ןוֿפ לָאז עמ ידּכ :ייז ןרעֿפטנע ?שיורעג טימ
 טצינעג) .8 ,זט ,הּבר תישארּב ,"ןרעה זדנוא
 "וה םלוק 'םדינליא :ץַאז ןלוֿפ םעד ךיוא

 רעד זיא רעסעֿפ עטסוּפ ןוֿפ :וצ ךעלנע .ךל
 .אניגלּב ארתסיא +- ן.רעסערג סָאװ םערָאיל

 ,ץרפ ,"ךעלמייּב עקידייל ,יסדינליא . . . ןַארַאֿפ

 -גיא טשינ ךיוא ןרעװ ...'סדינליא יד, ,יתרּכ'
 ןדָאלעגנָא ןרעװ ןלָאז ... ייז ךיוא .טרירָאנ -

 "ניק .2 ,261 1967 ,זמט ,ןמש .נ ,"טכורֿפ טימ -
 טינ ,דניק ןייק טינ ,,סייא ןאק .(ר)עזָאלרעד

 "םע ,רעלמוט ,ילּכ עטסוּפ .3 ."דניר ןייק
 עיפשמ טשינ ןיא סָאװ הרוּתךּב .4 .ץרָאה
 ןוא דייס"ש א ןַײז ןַאק עמ ,, .ערעדנַא ףיוא-
 ,ןיישּת יײנ .ּבדל ,י'סייא ןַא םולשו-סח זיא ןעמ

 זיא רעע .תווצמ ןָא רענרעלליואו .8 .בלק
 רע זַא הרוּת ןַײז רימ גיוט סָאװ -- 'סייא ןַא
 ."?םימש-תארי טינ טָאה

 ןסערייּפ עסיוא ...} -- תוריּפ הׂשוע ןליא
 םיוּב א .ה ו ,םיאלּכ טיױלכ2 .חֹּת .עזַארֿפ

 -עפעש :ּב ןטימ טצינעג .יטכורפ טגָארט סָאװ

 טרילומיטס סָאװ העּפשה-לעּב ,שטנעמ רעשיר

 .ערעדנַא טריריּפסניא ןוא

 עלַא װזד .2776: 81ות ס11ום .ָארפ---עליא

 ,שידייחרזמ ןופ דד רעּביא טײרּפשרַאֿפ .מטפ

 -"א ,ןעמ'א ,לָאמ'א ,עלַײװ "א צעּפס
 זייר ,יייז טנייװ עלַײװ יא, .יילר'א ,סנעמ |

 דייר ,"רימ וצ רע טמוק גָאט יא, .(טעמַאז)

 ,(װעלצַארּב) דייר ,=ןגָאז יוזא ןלעװ יא, .(וועיק) !

 יצכ) דייר ,"עקיּבלעז סָאד ןרזחרעּביא לָאמ'א;

 טעז ןטַײז 'א ןוֿפ רָאנ קילּב ךיא ואוו, .(םעל

 ױזַאג .לֿפ ,"סיוא קירעיורט ױזַא ןטרָאד רימ
 ,סָארג ילּתֿפנ ,"ןליא ןוא ץלַא טימ דיי ַא טוט

 -רַאֿפ עכעלטע ךיז ןּבָאה לָאמ'א, ,26 'ז ,ןדוי

 ןַאמ לדנעמ ,"ןסירעגּפָא סנטָאשילּפענ עטעַײט
 ןופ ךיז טזָאל סע, .רענרעד ןשיװצ זיוה סָאד -

 ,יקסװעשטידרעּב .י .מ ,"םעדיוּב ַא סיוא ןעמ'א

 ,..דוסי רכלטיא, :יש ןיא ךיוא .םיֿבתּכ עשידוי

 ,תודוסי יליא ךיז ןיא . . . ןגנילש ןַײא רע ליוװ

 ,"טנערּב רפ יליא ןירעג טלָאװ ראַיײיפ לשמל

 .א/אמ

 ָאטַאנַא)  .ל22 ייא2 .ס' ,רעד -- םוא|עליא
 ,סעקשיק עלָאמש יד ןוֿפ לייט רעטצעל (עימ

 -- שיא  .עקשיק רעטיירּב רעד רַאֿפ טרַאה



 (םי)'יאעליא

 -עּפָא -- עימַאט(ס)ָאה ,ןקיטייוו עיא .ידַא
 יםואעליא ןפיוא עיצַאר

 ,םואעליאכ- ייאכ? ,רעד -- (סי)ט'יאעליא
 רעניילק רעד ןופ טיוהמיילש ןופ גנודניצנָא;

 וצ ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג .ּב ֿבקעי 'רד ,"עקשיק
 .ןּבעל

 -עלמוא ,לַאגעלמוא וזז .ידַא -- ל'ַאגעליא
 ,ֿפייקה 600 +- ,םיטיג |

 -- רעד .טנלע וזד ן?דײרסױרַא) -- דנעליא
 ,הרוּתה ראּב) 'רג' רַאֿפ װט .רעדמערפ .כרַא

 -יג ןא טעטש יד ןראוו זאד, .(8 ,גכ ,םירבד

 ןייא וצ 'נוא לארׂשי רדניק ילַא וצ ,טיירּב

 ,מהס ,"איז ןשיװצ טנואװ אד רד רדנעליא
 ןַײד ןיא זיא ןהמשנ יד) איז, .ב/וט ,עשוהי
 ךַײלג . . . רידנעליא ןייא זַא ךַײלג ,טמערֿפ ףוג
 טעװ רע, .א/טכ ,עּב ,"טׂשַאג רימירא ןייא זַא
 ןַײז טינ טעװ רע ...ּבײל ַא יװ ױזַא ןעַײרש
 םויל דוחיה ריש ,"רעדנעליא ןייא סלַא ךַײלג
 ,13 יז ,1885 מדפ9 ,יעיבר

 זיא סָאװ .דנַאליא + .ידא -- קידנעליא
 בוא :וזַא ךארּפש רע נוא, .לזדניא ןַא ףיוא

 ,דנאליא ׂשד ףיוא ןּברעטש ןטלעז יגידנעליא

 .ראש ,"ןַײז ןידאש רׂשורג ןייק טרעװ ׂשד

 יָאּב) .םיוּב-'א :ךיוא .ן- ,רעד -- פקעליא
 ענירג'קיּבייא טימ טסוק רעדָא םיוּב (קינַאט

 לָאצ ערעסערג א טָאה .עמלַאּפכעטש .רעטעלּב
 ֿבוריס ,טַאמילק ןסייה ןיא טסקַאװ .םינימרעטנוא

 ןוא טרַאה זיא ץלָאה סָאד .עקירעמַא-םורד ןיא

 -סױא:ַײרעקַאט ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ טצינעג טרעװ
 ןופ .ןעגנוטעּברַא ר

 ןץיא םינימ לייט

 יַא ןעמ טמוקַאּב
 יּפעלק א סיור

 סָאװ ףָאטש ןק
 טצינעג טרעװ

 יןּברַאֿפ רעד ןיא

 יד .,עירטסודניא

 -נַא ןוֿפ רעטעלּב

 ן'א םינימ ערעד 0
 רעשיטַאמָארַא טרָאס ַא יװ טצינעג ךיוא ןרעװ
 ,ייט

 ,+- ײלרעלַא ווזד -- יילרעליא

 -רַאֿפ רעקיניװ .ץלַא וחזז .ָארּפ -- ץלליא
 ,גנידצליא :ךיוא .(+-) עליא יװ טײרּפש
 ,םנייאצליא

 ,יא ןיקוק דנוא, ,1792 גרעּבמעל ,האריה רֿפס

 רֿפר רֿפס ,עזוקרַאמ השמ 'רד ,. . ..טינ בוא

 םי ןיא ןעייג ןכַײט עלַא, .1790 קצירָאּפ ,תוא
 ,"רעּביא טשינ 'א ךָאנ טייג םי רעד ןוא ןַײרַא

 ןייק 'א רָאג זיאס, .7 ,א ,ט"עקּת תלהק ,סמ

 ,9 ,א ,ןטרָאד ,"ןוז רעד רעטנוא טשינ עניוװָאנ
 -ייא סָאד ןעמ לָאז רעדניק ןגייז סָאװ רעּבַײװ;

 ...ןדיז ןעמָאז םעד טימ ּפירק ןוֿפ עטשרעּב

 ןלָאז ןוא -- ךַײלגרַאפ יא ּפירק םעד טימ ןוא

 ךיוא .1850 ֿבוֿבל ,הּכורא הלעּת ,"ןעקנירט סָאד

 טזומג ךּבענ ןּבה םידוהי יגרּביא יד, :יש ןיא
 ,ב/ל ,"ץטוג יא נוא רזַײה יד ןֿפרַאװ קעװַא

 .-.לס .סד ,יד -- עקליא
 .ץלעּפא .ץלעּפ

 -- תליא

 תליַא

 ,"ןָאטעג 'א ךיא ּבָאה סָאד,
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 ןלופטרעװ טימ ריוכט

 םיכלמ ;8 ,ב ,םירבדכ? .נג ןטיַאלייאו

 ןקילָאמַא ןיא טָאטשנֿפַאה .1  .טא 22 ,די ,ב
 :ןפורעגנָא ךיוא) .ףוס-םי ןוֿפ חרזמ"ןוֿפצ ,םודא
 ןעגנַאגעגקעװַא ןענַײז ריֿמ ןוא, .(רֿבגןֹויצע
 ןוֿפ} .יּת ,ייא ןוֿפ . . . רעדירּב ערעזדנוא ןופ

 ןייק ןֿפיש טקישעג ךלמה המלש טָאה ןטרָאד
 עשיֿפַארגָאעג יד, ן;28---26 ,ט ,א םיכלמ ,ריפוא
 (טציא זיּב ךָאנ זיא ןוא) ןעװעג זיא יא ןוֿפ עגַאל
 עיריס ןדנוּברַאפ טָאה יז .עקיגנַארטשרע ןַא
 ,רוטסא לאכימ ,"םי ןטיור ןטימ י"א ןוא
 ,5'6 ,אווװ לבי

 םַײב 1949 ןיא טגײלרַאֿפ טָאטש עַײנ .2
 ןופ םורד לַײמ 150 ,(ַאּבַאקַא) הּבקַע סוגנַײא
 -ךועס ןוא ןדרי ,םירצמ ןוֿפ תונכשּב ,םילשורי

 ןוא ןשידניא םוצ רעיוט רעד ,יא .עיּבַארַא-הי
 רַאֿפ קיטכיװ רעייז זיא ,ןאעקָא ןשיֿפיסַאּפ
 "תנידמ ןוֿפ גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד
 טרָאּפסקע-לארׂשי ןוֿפ לייט רעשּפיה .לארׂשי

 --- 1969 ןיא גנורעקלעֿפַאּב ,ןֿפַאה םעד ךרוד טייג
 סערּבַאס -- ןשטנעמ עגנוי ֿבור יּפ"לע ,0
 -וק ,גנַאֿפשיֿפ :ןגַײװצ-הסנרּפ .ןטנַארגימיא ןוא
 ,קיטסירוט ,סענימ-ענמיּת יד ןוֿפ טרָאּפסקע:רעּפ
 .עירטסודניאייוּב

 ,5 ,ךי ,הימריככ .ּבנ צמ .יד ןסעלעיא| --

 :ב ןטימ טצינעג .ןידניה ,ןידניא ,הליֵא ווזד

 ןעמ טניימ סָאד ,יַא עּביל ןַײמ,, .לארׂשי-תסנּכ
 רימ ןוֿפ גנַאל ױזַא טסניּב . . . לארׂשי-תסנּכ

 .צונ ,"ןרָאװעג ןסעגרַאפ

 ,ילשמ2 .יד ןמיוװָאהַא- . .} -- םיבהַא"תליַא
 .גיֿפ .1 ,(ןידניה) ןידניא עכעלּביל 19 ,הי
 ףיוא .2 ,עטּבילעג עקיצרַאה ,ױרֿפגנוי ענייש
 ןגעװ הריויליא יד המלש ןוֿפ רפס -- קל
 ףיוא שוריּפ .8 .1665 טשמַא .קחצייתדיקע
 לה המלש ןוֿפ הלּבק טיול םירישהיריש

 ,1552 ,עיצענעוו ,ץבקלַא

 ןידניא .יד ןרַאכַאשַאה- . } -- רחשהיתליַא
 ףיוא ץָארּפש רעטשרע .1 ,ןגרָאמירֿפ ןוֿפ !

 חרזמ ןופ ןרעװ-טיור סָאד ,טיורנגרָאמ .גָאט
 ןופ עלעפייר עטשרע סָאד .גנַאגֿפױאנוז רַאֿפ

 ,הלואג טריזילָאּבמיס .ןוז רעקידנעייגפיוא רעד

 "יא יד ןעזעג טָאה לודגה אייח 'ר,} .גנוזיילסיוא |

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןַײש ריא טצָארּפש סע יװ 'ה

 הליחּתכל :לארׂשי ןוֿפ הלואג יד ןַײז טעװ ױזַא

 רעמ ץלא רעטַײװ סָאװ ןוא ,ךעלסיּב וצ רָאנ

 ,ןזט ,ו ,הּבר םירישה ריש ,זּביא ,"רעסערג ןוא

 סָאװ) סונעװ טענאלפ ןרַאפ ןעמָאנ רעשיטעָאּפ .2

 -פיואנוז רַאפ ןרעטש ןטצעל םעד יװ טעז עמ

 ַײּב טנעמורטסניא רעקיטַײצרַאֿפ .2 .(גנַאג
 ,"ה"א ףיוא רעטסַײמ-גנַאזעג םעד רַאפ, .ןדִיי

 רוּביח א ןוֿפ ןעמָאנ 4 .1 ,בכ ,םילהּת ,יּת
 .נג .8 .םיייּבלמ ןוֿפ ,ךנּת ןוֿפ קיטַאמַארג ןגעוו
 "נירגעג .הניּפ-שָאר ןופ ןופצ ,לילג ןיא ץוּביק

 13,000 .םַאנוד 600 -- חטש .1916 ןיא טעד

 א ןוא ַײרענטרעג עוויסנעטניא .(1966) תושֿפנ

 ,טרָא-ורּפָא :עירטסודניא לסיּב

 וװיטַאזוקַא .ָארּפ ןסע טדערעגסױרַא טֿפָא) -- םיא
 ךיז טיצ סָאװ םעד טַײּברַאֿפ .רע ןופ וװיטַאד 8

 א ןיא סקיֿפערּפ -- "םיא

 .חװד +- .ידַא -- ל"יֿבָאמיא

 ,רָאסערגַא םעד יא .קַײרטס .ַא תעּב

 .טפַאשנסקַאװרעד רעד ןיא ךיוא

 .ידַא -- ר'עניגַאמיא

 .1822 ייאכ .ן" ,רעד -- שז'ַאמיא

 שז'ַאמיא

 ,ויטקעיּבָא ןיא ןימ ןלַארטיײנ ןוֿפ טרָאװ ַא וצ
 .1542 ענויא ,םירבד תומש ;בא ,"ותוא -- םיא;

 דניק סָאדע ."םיא וצ ייג ךיא ,םיא עז ךיא;

 זיא ּבַײװ יד, ."םיא סע ּביג ,לכליפש סָאד ליוו

 ןעמ טָאה ןוז א? ."ןּברָאטשעג ןרָאיַארַאֿפ םיא

 ,עש ,"המחלמ רעד ןיא טגײלעגקעװַא םיא

 ןרערט םיא ךיז ןלעטש סעג .ן ֿבוט'םוי דוֿבּכל

 ."טנעה יד םיא ןרעטיצ סע, ."ןגיוא יד ןיא

 ןצעמע ןגעװ ריא) "םיא טימ ךיז טליּפש ריא;,

 ,םיא ןופ טמוק ץלַא, .ןסיורג ךיז טלַאה סָאװ

 טּבעל סָאװ ,םיא ןָא, ,"םימורמּב ןכוש םעד ןוֿפ

 ןייג רימָאל, ."טשינ ךַאז ןייק ךיז טוט ,קיּביײא

 רע, ."ןּבעל לָאז ,םיא ןוֿפ טרָאװ טוג א ןרעה

 ,המדקה ,וטל ,"ןַײז לזלזמ רדיו םיא טכעמ

 רּבירד ימהיא ןמ לוז . .., .עמיא ךיוא כרַא |
 ,1786 אדרויפ םיאטח הרוי ,"ןיֿפארטש ּבא

 ַאנָאיצאנרעטניא לָאצ

 -מיא ,טרָאּפמיא ,טקעפרעּפמיא :לשמל ,ןעמזיל

 ט, זמ, רַאפ -ניא טָאטשנַא טמוק -מיא} .טנעטָאּפ
 ַאנרעטניא ַײּב ךיוא זיא שידִיי ןיא יװ ױזַא ,ק

 ןּבָאה ,מ רעטלּפָאט ןייק ךייש טינ ןעמזילַאנָאיצ

 ן.עא ןריטימיא ,ןריזיליּבָאמיא :רימ

 ,טגעװַאּבמוא

 עיא סָאד ליװ סָאװ, ,528 ,+- ךעלגעװַאּבמוא

 ןוא ןרילָאק ןופ ןליּפש טימ ןעמיוצ דליּבטלעװ

 .רעדיל ערעדנַא ןוא סָאדנָאר ,על ,יןענָאזעס

 ,טריזיליּבָאמיא ,ריז- .ורט -- ןריזי|ליּבָאמיא
 ּפַא .ךעלגעװַאּבמוא ןכַאמ ,10/ .722 ײאככ
 ,גנוגעװַאּב ןיא זיא סָאװ ,סעּפע ,ןצעמע ןלעטש
 ןענישַאמ יד 'א .דנַאטשליטש א וצ ןריֿפרעד

 ןכַאמ .2
 יד 'א .גנַאגוצ םעד ןלעטשּפָא ,ךעלטירטוצמוא

 -רָאפסיױא ןַא ןריֿפכרוד רעלרפ ןוא ןדנַאֿפסֿפליה

 רעדָא רֿבא ןַא זַא ןכַאמ (ןיצידעמ) .8 .גנוש
 םעד 'א .ןגעװַאּב ןענעק טינ ךיז לָאז קנעלעג
 ,ףםנוריזי .עיצַאזי  .סוֿפ םענעכָארּבעג
 ,טעטיד .םזיד

 יא ווזד 1 .ל22 ייאק .ס- ,יד -- ָא|גַאמיא
 ןַײז ןיא טקעסניא (עיגָאלַאַָאז .2 ,+- שזַאמ
 וצ ךעלגעמ ןיוש זיא'ס ןעוו) םערָאֿפ רעקיטַײצ

 (זילַאנַאָאכיסּפ) .8 .(טכעלשעג ןַײז ןענעקרעד
 א ןגעװ גנולעטשרָאֿפ עטריזילַאעדיא טפָא יד

 רעד ןיא (סרעיצרעד ,ןרעטלע) ןשטנעמ ןטנעַאנ

 ןטיּבעגמוא טּבַײלּב סָאװ טייהדניק ןוֿפ הֿפוקּת

 -ָא(י)'א
 .ידַא -- לַאנ
 זיא .. ., .ןרינישזַאמיא + -- ןריניגַאמיא

 ,ינטורקָא ,"םערוטש רעטריניגַאמיא ןַא ןעוועג

 ,11 עוו 1953 ,זמט

 ,+- ר'ענישזַאמיא ווזד

 ןיא שזַאזיּפ רעד ,עיא ןענַײז . . .ןרוגיפ יד;

 -עגסיוא סיוכרוד זיא תּבש-הלּכ יד ,רעיא ןַא

 .שטַײטיירבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,ײטכַארט

 יָאמ) .1
 -כעלנע ,טלַאטשעג ,דליּבּפָא (רוטּפלוקס ,ַײרעל

 -עטיל) .2 ,ןיּבר ןשידיסח ַא ןוֿפ יא ןַא .טייק

 ,פיט א ,טלַאטשעג א ןופ גנורעדליש (רוטַאר

 רעשירעדליּב .עיידיא ןא ןופ גנוריזיטערקנָאק

 ךיז רַאֿפ סנּבעל . . . ןרעװ רעטרעװ, .ךַײלגרַאֿפ



 עיצַאנישזַאמיא

 ,אֿפא ,י"א םענוֿפ טּפַאכרַאפ טרעװ ריא ,ןיילַא

 ַּפָא (קיטּפָא) .9 .שטַײטײרבע טימ טכַארטעג

 ,ןודניל ךרוד ,לגיּפש א ןיא ךַאז ַא ןופ דליּב

 | ,םעטסיס רעשיטּפָא רעדעי ךרוד

 -מישוחנָא ,עטסקינייװעניא (עיגָאלַאכיסּפ) .4
 סָאװ סעּפע ןופ גנולעטשרָאֿפ עקידחֹומ ,עקיד

 -רַאֿפ .םישוח יד ךרוד ןעגנַאגרעד ןעוועג זיא

 'א םעד רָאלק ךיז רַאֿפ ןעז ןוא ןגיוא יד ןכַאמ

 ,ן'אר עה .ןץא-ע7  טֿפַאשדנַאל רעד ןוֿפ

 .ןורּכז ןיא ןיא .ןיא-ר י ּפ ש .ן'יאדד ע גנ אל ק

 עיסַאכ ,םַאזנייא ןיא יוּב ךיא סָאװ ןיא-טסיירט,

 ,1929 י"נ ,רעדיל ,דגַאי ,ןאמרעּפוק

 -ַאטנַאֿפ ןיא ,ןוימד ןיא דליּב ןימ רעדעי .9

 ןשינעֿפעשַאּב ענענַארַאפטינ ןופ ןיא .עיז

 -עלרעּביא ןַא ןופ גנונָאמרעד ,גנולגיּפשּפָא .0
 -עטשרָאֿפ ,(ע)יידיא וזד ./ .יאיקערש א .גנוּב
 ןוֿפ יא (רעתמא) ןַא ןַײז .לָאּבמיס רעדָא גנול

 ףיוא טקריװעג טָאה יא:רעטָאפ רעד, .טייקסטוג

 ."גנולקיװטנַא רעצנַאג ןַײז |

 -ַאניג- :ךיוא .ס- ,יד -- עיצַאנישז|ַאמיא
 ,ןשזַאמיא ןֿפַאש וצ ,ןּבָאה וצ טייקיאעפ .עיצ
 -טֿפעש .עיזַאטנַאֿפ ,ןוימד ,טפַארק-גנולעטשרָאפ

 ' ,'א עשיר

 ןיא גנוטכיר .אּב .רעד -- םז(ינ)|ישזַאמיא
 טּבייה סָאװ (ה"י .20 ּבײהנָא טניז) עיזעָאּפ רעד

 ,אֿפוג ךיז רַאֿפ דליּב סָאד ,שזַאמיא םעד סױרַא

 -ַאש רעשיטצָאּפ רעדעי ןיא רקיע עמַאס םעד יו

 רעטכיד םענוֿפ טרעדָאֿפעג טָאה 'א רעד} .גנופ

 יַאּפש ןוא טרָאװ ןטושּפ ןוֿפ ץונַאּב ,טײקרָאלק

 ךיז טָאה םזישזַאמיא, ן.ךַארּפש ןיא טייקידווער

 ךס ַא טימ רעדיל עניילק ףיוא טרירטנעצנַאק

 ,טסינ .42421964 ,זמט ,גי ,"טייקכעלדליּב

 ןצנַאג םעד טָאה רע .ידַא -- שיטס(ינ)
 ... רעכַײר ןַײז ןוא ךַארּפש ןַײז ןופ טעּפמיא

 ןיא טגײלעגנַײרַא טייקכעלדליּב רעשיטסינא

 "יטש ערענָאיצולָאװער יד ןופ גנורעדליש רעד

 ךטעװָאס ןיא רעּכַײרש עשיזי ,נש ,"ןעגנומ

 .דנַאּברַאֿפ

 ,טרינישזַאמיא ,רינ .ורט -- ןריױנישזַאמיא
 ןופ שזַאמיא םעד ןֿפַאש .,ןריניג- :ךיוא

 ,הֿבשחמ רעד ןיא סעּפע ןלעטשרַאֿפ (ךיז) ,סעּפע

 -רעטַײװ יד 'א .עיזַאטנַאֿפ רעד ןיא ,ןוימד ןיא

 -רינישזַאמיא -- תנורי- .ּבװ ןוֿפ דנעּב עקיד

 ,סעצָארּפ

 עג ּביל טָאה יז ןוא, .ידַא ,רַאפ -- טריד

 ַאּב ענַײמ ,קומ ,ײץנירּפ ן'א ןקיזָאד םעד טַָאה

 .װ ןשינעגעג

 רָאנ ןַארַאֿפ זיא סָאװ .ידא -- ר'ענישזַאמיא
 טינ רעּבָא ,שזַאמיא ןַא ןופ םערַאֿפ רעד ןיא

 ,טכַאדעגסיוא ,טכארטעגסיוא .רָאװ רעד ףיוא

 .תונּכס ע'א .שיטסַאטנַאֿפ ,קידנוימד ,טכַאדעגּפַא

 ,ןטלאטשעג עיא

 רַאֿפ גנונעכיײצַאּב .אּב .יד -- עירעשזַאמיא
 יא ןופ ןּפיצנירּפ יד טיול גנוֿפאש רעשיטעָאּפ

 ךיז סע טגנילעג זרעפ ןעַײרפ ןיא , .םזינישזַאמ
 ,קוצ ,על ,"'א רעד טימ ןייגליואו ןזָאל ןוצ

 ,1956 'טּפעס

 ָאסָאליֿפ .אּב .רעד -- םוי|לַאירעטַאמיא
 -ַאמ זא טלַאה סָאװ הטיש עשיטסילַאעדיא עשיֿפ
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 ,ץנעטסיסקע עקידכיזריַאֿפ ןייק טינ טָאה עירעט
 גנופַאש ַא ןענַײז סרעּפרעק עקידנסיורד עלַא זַא

 יֿפױא טחֹומ םעד ןופ טקודָארּפ ַא ,טסַײג ןוֿפ -

 'א רעד .יא ןוֿפ ףָאסָאליֿפ רעד ילקרעּב .ןעמענ
 ןוֿפ רעגנעהנָא .1 -- טסי- .אינּתה-לעּב ןוֿפ
 ּפָא ךיז טגָאז סע רעװ .2 .םזילַאירעטַאמיא
 "יוירפ עלעירעטַאמ ןופ טימעג טכַײל א טימ

 -- שיטסי- .תוינחור ןוֿפ שטנעמ .סעיגעל

 .ידֲא

 ,לעירעטַאממוא +- ,1 .ידַא --לקירעטַאמיא
 ,טייק- .קיכוּתיטינ ;קיטכיוװיטינ 2 1

 -ןקירטַאמיא ,ריל- .ורט -- ןרי!לוקיוטַאמיא
 ןרירטסיגער ,ןּבַײרשרַאֿפ ..722 ייאכ2 ,טריל

 ַא ןיא ,טעטיסרעװינוא ןַא ןיא טנעדוטס ַא יװ

 ,ףךיז טימ .ללכּב טלַאטשנאןרעל ןרעכעה

 | ,גנורי-  ,עיצַאד

 טקַא 722.  ייאכ2 .ס- ,יד -- עיצַאלָאמיא
 ןשטנעמ ַא ןטייט ןוֿפ ,ןּברק א ןעגנערּב ןוֿפ

 ,ס'א עשיטסידוּב .ןּברק א רַאֿפ (ךיז ךיוא)

 יומ .שיּבַארַאכֿ ייאכ? .ןע- ,רעד -- ם'ַאמיא
 ,לטיט ןרע ןַא ךיוא .רעכעלטסַײג רעשינעמלוס
 -טסַײג רעשינַאדעמאהַאמ) יא רעד טָאה ףיורעד,

 ףיוא ךיז ףרַאד עמ זַא ,טרעֿפטנעעג (רעכעל
 .30 ןאנ ,1885 ,לָאפוי ,"ןשודיח טינרָאג םעד

 0406: .טנעמיא :פפ .ָארפ -- טנַאמיא

 -עמע ,רעצעמיא וזד .כרַא .1סז02תמ, 1606
 וז ,טליװ ןנגעז ןׂשֵע שד טנמיא וד ןעװע .רעצ
 ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"םיֿבשויה םיכורּב ךירּפש

 ׂשיוויג ןטנמיא טימ ׂשע רימ קיש, ,1542 ענזיא

 ..הלותּב ןייא, .35 יז ,ּבגָארּפ ,"רעה רדיוו
 טימ וליֿפא ןיטש טינ ללּכ בוחרה לצ . . . לָאז

 מו ימכח תונקּת' ,"ןידיר וצ תועומש טנמיא

 ָא'ּת ,ד ,תומושר| ּב"עש ,'גארּפ ק"ק יגיה

 איז 'נוא ןימוק רעװ טנמיא ןעװ, .ןו"ּפרּת

 ,ץנַאמיה :ךיוא 356 יז ,הג ,". . . ןיגערֿפ
 ץנמיא רימ לָאז זע ןּבירשג טשאה, .ץנעמיא
 ,45 '| ,ּבגָארפ ,"...'ימודא 'יבוהז 'ג ןּבעג

 ךיד טסלָאז רעמ ץנמיא ראפ ךָאנ טזַײװ (תאְ);ש
 -לֹּת) רַאֿפ טניימ זאד (ןּבאה ארומ) ןטכרעפ ךַא

 -כרעפ וצ ךיד גידלוש ךַא וטׂשיּב (םימכח ידימ

 םוי ֿברע לבוט ךיז זיא ןמ, .ב/וט ,וטל ,יןט

 הלילח זיא ןּברָאטשעג ץנמיא ןעװ וליֿפַא רוּפּכ

 ךורע ןחלש ,ײרוּפּכ םוי ןוא הנשה שאר ןשיװצ

 ,הנשה לֹּכ לש םיגהנמו העד הרויו םייח חרוא

 א ןגָאזוצכָאנ . . ., .ןה"י .19 ּבײהנָא) גרעּבמעל
 ,ב/טפ ,2טל ,יןגעװ סנצנמיא ןוֿפ טשּפ ןטוג

 זיא סָאװ 22 ייאכ2 .ידַא -- טצענַאמיא
 ךַאז םצע רעד ןיא רעדָא ,עיידיא רעד ןיא

 סָאװ .אֿפוג טקעיּבוס םעד ןיא זיא סָאװ ;אֿפוג

 'מצע ;קיטכיװ קיטַײצכַײלג ןוא קינייװעניא זיא

 עיא ןא .טנעדנעצסנארט ןופ ךוּפיה .קיכוּת ,קיד

 רעד ןופ תונּכס ע'א יד .,ליצ רע'א ןַא .הּביס

 י ,המחלמ

 יָאֿפ ןָא זיא סָאװ -- עיֿפַאס ַאליֿפ עיא

 - קיטירק עיא .תוחנה עטמיטשַאּבסיור
 -עגנַײא רע;רֿפ ןוֿפ ןוא סעמגָאד ןָא זיא סָאװ

 רעגינ לאומש טָאה ױזַאו .סעמרָאנ עטלעטש

 יירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ךרד ןַײז טנכייצַאּב

 ;קיטירק ןעמרָאֿפ ענעדיישרַאפ רָאג ייווצ,, ן.קיט

 לייטנגעג םוא

 יװ ,רעדָא עַײרֿפ יד ןוא קיטירק עשיטַאמגָאד

 ,נש ,"קיטירק עיא ,ןֿפורעגנָא יז טלָאװ ךיא
 שי- .טייק- .וו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל
 .טייקשי- .ידַא --

 -נעצסנַארט ןוֿפ ךופיה .ןי ,יד -- ץינ'ענַאמיא
 טײקנסָאלשעגנַײא ,טייקטסקינייװעניא .ץנעד

 יץגנַײא ,צעפס (ףירגַאּב ַא ןיא ףירגַאּב ַא ןוֿפ)

 ץיגָאלָאעט ןיא .ןַײזטסואװַאּב ןיא טיײקנסָאלש |

 ןופ טײקנסָאלשעגנַײא יד --- ץיֿפָאסָאליֿפ ןוא

 ץוחמ טינ ,סרעװינוא םעד ןיא טייקכעלטעג

 - .סרעװינוא םעד

 ויזכ? .אּב .יד ןָאָאליא ..} -- האליע ַָאמיא
 -רעדד 19 ,ד ,םירבד ;7 ,ב ,תישארּב ,רהוזה

 "רעטומ עקידסחוימ ,עקידתוליצַא ,ענעּביוה

 יד וזד .הניּב הריֿפס יד טריזילָאּבמיס (הלּבק)

 --- הניכש יד -- 'ע 'א יד ןוא הרוּת יד, .הניכש

 ,"הלּכ רעשידִיי א ןופ טלַאטשעג סָאד ןּבַאה

 ,3 ,אמאו אֹּבֲא לגרפ ,4 טו 1959 ,זמט ,טיי

 טגערֿפ סָאװ הטיש .רעד -- םוילַארָאמיא
 ןגעװ ןפירגַאּב ןוא סעירָאעט ןופ טרעוװ םעד ּפָא

 .לָארָאמ

 שילַארָאממוא חזז .ידַא -- שיןלַארַאמיא
 .יד -- ט"עטי- - 602 ,+-

 (קינַאטַאּב) סי ן- ,יד -- (ע)ל'עטרָאמיא
 רערעסערג ַא רַאֿפ גנונעכיײצַאּב .'קיּברַאטשמואי

 רעדָא עטיור ,עלעג םינימ צעפס ,ןסקיוװעג לָאצ

 ּפָא ךיוא סָאװ ןעמולּב עסַײװ 5
 -נקירטרַאֿפ ,טייהרענעטינשעג יש

 טינ יײז ןרילרַאֿפ טייהרעט

 .רילָאק ןוא םערַאֿפ רעייז

 "ס) ןטַאמילק עלַא ןיא טסקַאװ

 .עילימאפ-רעטסא רעד ןופ בור
 טרעהעג 1068 +- ,סַײװלדיײא

 טײרּפשרַאֿפ .(ן'א יד וצ ךיוא

 רענעקורט; .םולּב-ריצַאּב ַא יו

 יעקורט ןיא ןוֿפ ,ןרילָאק ײלרעלַא ןופ ץנארק

 טנעקע .טכענ ןוא געט' ,אד ,"טכעלֿפעג רענ

 ירָאמיא עקידנכעטש ,עטרַאה ,עקידנּפלא יד ריא

 .100010146116 .תונורכז ,ץרפ ,"?עלַאט

 ,סעּב .:=:1:/: 10127 .סעי ,רעד -- ׁש'ַאמיא
 ךיז ןעשַאּפ תומהּב יד ואוו דיײװ .עשַאּפ .מור
 ייוט םִַַײּב . . .טכַאנרַאֿפ ןדעי ןציז, .טַײצרעמוז

 י"א םעד ןופ ןעמוקנָא יק יד ןעז ןוא ...רע

 ,22 טווװ 1959 ,גָאט ,ןַאמרעקַא .ה

 ,ל'יסעּבמיא :ךיוא .ן- ,רעד -- ל'יצעּבמיא
 -עגקירוצ טַײװ .רעקיניזכַאװש /.722 ייאככ

 לפַאטש םִַײּב ןּבילּבעג ,גנולקיװטנַא ןיא ןענַאטש

 רע זיא טָאידיא ןייק , .דניק קירָאי-4:3 א ןופ -

 ׁשי- ."רעכיז רֶע זיא יא ןַא רעּבָא ,טינ רשֿפא
 .גי ,"םזיטימעסיטנא רעיא, .חומ רעיא .ידַא --

 .טייקשי .,טעטיז

 "גניא װזד .2/06: 4061 .רעד -- רעּפמיא
 נוא . . ,דניר טימיצ םענ, .סקעּבעגא ,+- רעּב

 רָאװדיװָאנ ,'ה דוס ,הירא ירּב יכדרמ יר ,"רּבמיא

 ןפיט א טימ טעװרעס טּבעװעג טלַא ןַאת ,4
 תודע רעד' גרעּב ,"רָאזוא ןלעג"יא

 (דָארג ,טקנופ) .רנ .משזד -- לייטננעג םיא
 ,לייטננעק םיא ;רנ ךיוא .טרעקרַאֿפ



 רַאדמיא

 .24716 : 1מ11מ01-681 .כרַא .ודַא -- רַאדמיא
 רַאדמוא ,רַאדעמ'יא ,ןרַאדמ'יא 9
 רנייא? .לָאמעלַא ,דימּת ,קידנעטש .(564 +)
 אַײּב ןציז וצ רַאזמיא ֿביוחמ זיא םירפוס ןוֿפ

 רימ ןלעװ, .קקּת ,ײ. . . סקנּפה םע םישאר איד

 גאט ןצנַאג ןעד ןמיר 'נוא ןּבול טָאג טימ שנוא
 .1721 גרוּבמוה ,ּכ"וי ה"ר רוזחמ ,"ןרַאדמיא

 ,"דניק טוג ַא . . .רָאדימיא ןוא טנַײה טסיּב וד,
 :ב ןטימ ךיוא .1862 קיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי

 רע טגערֿפ ,םאק רע ואוװ ןרַאדמיא, .םוטעמוא
 זאד ךיז לָאז . ..ע .{ווװ עװַא ּבמ ,"םידוהי ךאנ

 ,"לָאז ןקנעדיג ןרַאדמיא ׂשרע זד ןטסעֿפ ןַײא

 .ב/וט ,1716 ףרָאדׂשרמרהליװ ,עשוהי ,מהס |

 12 ,וט ,תישארּב22 .תומ- ,יד ןעמייא) -- המיא
 ןדנוּברַאֿפ ,קערש ןוֿפ הגרדמ עטסכעה .1 .ַאא
 -רַאװנָא .הלהּב ,קינַאּפ ןופ גנוּבעלרעּביא ןַא טימי

 ןופ יא יד ןּבעלרעּביא .יא ןַא ןֿפורסױרַא ,ןֿפ -

 ןדעװש יד ןּבָאה, .הנּכס רעסיורג רעד (ַײּב)

 ץַאלּפקרַאמ ןֿפױא ייז ןוֿפ ייוצ ןעגנַאהעגֿפױא

 עקירעּביא עלַא ףיוא 'א ןַא ןֿפרַאװּוצנָא ידּכ

 טקרַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ; .שוו דש ,זּביא מי ,ךדִלִי -
 ןופ םויק םצע ןרַאֿפ יא עטסיוװ ....רעזדנוא

 .48 אפ ,קג ,סילטיימ ֿבקעי ,"ןימ ןכעלשטנעמ

 טגנעה סָאװ ,לּבענ רעד ןטַײטַאּב סע לָאז סָאװ;

 טלַאֿפַאּב יא ןַא ?ץרַאװש ןוא קירעיורט ױזַא

 ןַײמ טרעטיצ ןוא טרעיורט סע ,המשנ ןַײמ |
 | .'לּבענ רעד' ,רַא ,"ץרַאה

 ,עצרַאװש) עטכידעג ַא .רעדיוש ,ליורג ,2
 ןַא יא (עא ענמוס ,עטסיװ ,עזייּב ,ערעטצניפ

 "עג ןיּב ךיאק .טלַאפַאּב 'א ןַא ,ךרוד טמענ יא

 בָאה'כ ןעװ ,'א ןַא טימ ןעמונעגכרוד ןרָאװ |
 רעד, ."םיצנעיװשָא ןיא ׁשַא גרַאּב םעד ןעזרעד

 רעּביא קַארּבעשז םעד טדַײנש ןוא טייטש רוחּב

 גָאז'כ . ..רעסעמ ּפמעט ןַײז טימ זדלַאה םעד |
 יָאר ַא ,אּפָא ,"ןלַאפַאּב ךימ זיא יא אזַא ,ךַײא
 | .בנגידרעֿפ ַא ןופ ןַאמ

 .האֹוש ,ןּברוח ,עֿפָארטסַאטַאק :וצ םינָאניס .8
 רע זיא ,'א עסיורג יד ןעמוקעג זיא סע ןעװא |

 ןטנורגּפָא יד וצ זיּב ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא

 ,23 א 1966 ,זמט ,רזש ןמלז ,"המשנ ןַײז ןוֿפ
 ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ ןדנוּברַאֿפ טייקיטכרָאֿפ .4

 .דוֿבּכהיתארי ןסיורג ןוא טײקנלַאֿפעג ,הענכה |
 'א סיורג טימ ןעמוק רע לָאז ירדנילּכ וצ,

 "םוי ..., .1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,"הדערו

 ךיז ןעמ זיא ןידה-םוי ןופ יא רעד רעּביא רוּפּכ

 רֿפס ,"ןזח ןּבעל ןשטנעמ ייווצ ןלעטש וצ גהֹונ

 | ?רָאי ,זדָאל .םימעטמ
 ,קערש :ּבּב טימ ךעלטקניּפמוא טצינעג .9

 .גרָאז עֿפיט ;טייקכעלמייהמוא ;קערשּפָא ;ארֹומ

 'א ןָא ןהמהּב| רעדעי טעװיס, .יא ןַא רעטצניֿפ

 יּבַאֿפ ,שָאוהי ,"טרעטשעגמוא קילג ריא ןסינעג

 טימ ןשרעה דניק םעד רעּביא זומ עמ, .ןעל

 הּכלמ ,"('א) טכרָאֿפ טימ טינ ןוא טפַאשּביל

 .1826 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב

 ַאקע םעד ןופ יא עצנַאג יד . . . טּבעלעגכרוד;
 טישז ,"עיצַאטַאולּפסקע יד ןוא קורד ןשימָאנ
 ןיא ןָא םיא טמענ יא עּביל א, ,1917 י"נ ,שוו

 מעּב ,"ליטש טרעװ רוטַאנ יד ןעװ טַײצ רעד

 ,המיא ךיז ןיא טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קידד
 ,קידמיואמ ,ךעלקערש .המיא וצ ךייש זיא ;

 .1912 יײנ
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 ךָאנ טכליה 'ךיחא ימד .לוק' רעד, .קידמידחּפ - :

 ,48 אנ ,קג ,"ןרעיוא ערעזדנוא יא ּפָא יא ץלַא

 .ךעלבַײרשַאבמוא  ,קידלַאװג ,רעַײהעגמוא . .2
 סָאװ ןדִיי ןָאילימ} ףניֿפ טיִנ זיא רעפיצ עיא יד,

 -לימ סקעז רָאנ ,ןטכַארּבעגמוא ןּבָאה סיצַאנ יד

 לָאצ עשיטקַאפ יד זַא זיא תמא רעד ןוא .ןָאי

 ,30 וש 1965 ,זמט ,טיײצ ,"רעמ ןעװעג זיא

 יד ןוֿפ ןּבָאה טכיל ענעסקַאװ, -- טייקיד-
 ,סַײװ ,"'א סיורג טימ טנַײשעגסױרַא רעטצנעֿפ

 .גח ,ןקימייא) ק'המיא :ךיוא .לטעטש ַא|
 .חת .עזַארֿפ ןערַייעװ ...} -- האריו 'א
 .א/וט ,ןטק דעומ ;:א/בכ ,תוכרּב ;ו ,ו ,תוֿבָאככ

 םעדכָאנע .יַײשּפָא ןוא ארומ ,ארומ ןוא טכרָאֿפ/

 םעד ןעועג לּבקמ ןּבַאה ןוא ןסעזעג יז ןענַײז

 . .חק ,ייו יא טימ דייר סדיגמ |

 .חֹּת .עזַארֿפ ןדַאכַאֿפָאװ .. } -- דחדֿפו 'א -
 ,קערש ןוא המיא .16 ,וט ,תומש טיולככ

 ...טסּבלעז חסּפ, .שינרעטַאלֿפ ןוא שינרעטיצ

 רעד ,יןדִיי עלַא ףיוא יו יא ןָא ףיורַא טֿפראו

 ליװ רע .1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידוי

 ,וװ טישז ,ײיו יא ןַא ןפרַאװֿפױרַא זדנוא ףיוא

 סע סָאװ קורדנַײא ןַא ןגעװ ךיוא

 ןוא? .רַאה ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ַא טכַאמ

 ןשיװצי ,ץרפ ,יײֵ!יו יא :םלוע-לשיונוּבר --- ַאד -

 יןַײרַא ףראדַאּב אבצה:רׂש רעד זַא; .יגרעּב ייווצ

 ןָא םיא ףיוא .טלַאפ המחלמַה-רׂש םעד וצ ןייג

 ,זישּת יײנ ,ּבדל ,ײיו יא
 .חֹּת .עזַארֿפ ןעכײשַאכ ...} -- הכשח 'א

 א ןַאק ."א ערעטצניפפ .12 ,וט ,תישארּבככ

 .ָאטעג ןופ קילּבנָא ןיא ןלַאֿפַאּב םיא זיא יח

 "עג ךימ טָאה סע ,ךימ טהמיא סע -- ןהמיא

 .עגכרוד -- קינָאזרעּפטירד ,װזוקַא  .טהמיא -

 ןַא ןֿפרַאװנָא -- װרט .המיא ןוֿפ ןרעװ ןעמונ

 טהמיא . . . עקיטולּב א . . . ןָאֿפ . . . יד, .המיא

 .ז"כשּת חסּפ ,קיא ,ּבור ,"תמא ןַא ףיֹוא

 סע רעװ בנ נװ .סע' ,רעד -- קינהמיא

 "נוא .רעּבױר ,רעלַאֿפנָא .המיא ןַא ןָא טֿפרַאװ

 ,סעיא יד ןופ ןכַײװ .טסירָארעט .קינטלעװרעט

 ,המיא טימ לוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- לוֿפחמיא
 עיא יד .קערש סיורג טימ ךרוד טמענ סָאװ
 "גָאּפ ןופ געט עיא יד .ןעגנוּבעלרעּביא-המחלמ
 ,םָאר

 .חּת .ז" ,רעד ןסַאַאדַאה .. ,} -- תעדה"דומיא
 גנוצַאשּפָא .25 ,חי ,תומש ,ינוקזח טיולככ -

 עשיגָאל :ב ןטימ טצינעג .'העד רעד קילדעװ
 ַא ןּבעגרעּביא, .רשיהילכׂש ,ריֿפסיוא ,הנקסמ

 ... ןטַארעֿפער-טּפױה יד ןוֿפ תיצמּת ןצרוק |
 -עגייא סרענעייל ענַײמ וצ עקירעּביא סָאד ןזָאל | |

 .5 עוו 1960 זמט ,י'ה-יא םענ

 ='8: .מִא .ס ,יד -- יטנעשורר'יומיא
 רעטכירעגמוא ,רעקידמעצולּפ ..סענסזפסמסע

 'א ןַא זיאס, .לַאפטיױנ ,דנַאטשוצ רעשיטירק

 ."סנַאלוּבמַא ןַא ןכורסױרַא ךַײלג ףרַאד עמ ןוא

 יַאּב זיא סָאװ .1 ,222 ייא?2 .ידַא -- ן'ומיא
 'א .טייקנַארק ַא טימ ךיז ןעמעננָא ןופ טנרָאװ

 ץיצַאלוקָאניא ךרוד 'א ןרעװ .ןקָאּפ ןגע ק

 טגײלעגנָא . . .ןענַײז ןשטנעמ עלַא טינ, .(+)

 ...טײקנַארק רעקיּפעלק רענעי רעדָא רעד וצ

 רעקיזָאד רעד וצ 'א ןענַײז ןשטנעמ עכלעזַא

 א יװ יא .טכַאמ רעד |

 'ס ,האמוט יד ךיז טָאה טניולעג ;'א |

 .גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"ןוז יד ןטכַײל

 -ַאלָאיּב- :ךיוא .אּב .יד -- עיגָאל|ָאנומיא

 ַא טלקיװטנַא |
 ,"א ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב טָאה סָאװ |

 .,1 אפ ,1948 זירַאּפ

 .עיגָאלָאנומיא ןיא |

 ;ס" ,יד -- עיצַאזינומיא

 .ן- ,יד -- ש'עטינומיא

 ןייטשרעּביא םעד ךָאנ םזינ |

 סקַאװ ךרוד ןֿפַאשעג -- יא עכעלטסניק .טייק

 יד . ..ןעמענמורַאפ .עיצַאלוקָאניא רעדָא עיצַאנ |

 ם'עמינומִיא

 ךליצַאּב ייז ןענַײז ןגעווטסעדנופ .טייקנַארק |

 ,372 ןאנ ,1923 ץנליװ ,זעגפ ,שצ ,"רעגערט

 ךצמ ףָארטש ןוא ןעגנונָאמ ןגעק טנרָאװַאּב .2
 יװ ,טַאטוּפעד-טנעמַאלרַאּפ ַא

 טרעװ סָאװ .8 .טַאמָאלּפיד רעטריטידערקַא ןַא
 ןוא? .תועּפשה עטכעלש ןגעק 'א .טקריװַאּב טינ

 -- ,טרעטַײלעג טרָאד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא ןיּב'כ

 רעלעה לָאז'ס

 טרידוטש סָאװ עיגָאלָאיּב ןופ גַײװצּפָא .ץיג

 -רַאֿפ ןופ םעטסיס עכעלריטַאנ סרעּפרעק םעד

 עכעלדעש ,עקיטַײז ,עדמערפ ןגעק ךיז ןקידייט

 ןוֿפ םיא ןיא ןַײרא ןעגנירד סָאװ ןלַאירעטַאמ
 ...ןוֿפ; א ןיא ןריזילַאיצעּפס ךיז .ןסיורד
 ךיז טָאה ןעגנורַאפרעד ןוא ןטנעמירעּפסקע

 ,ןעגנוֿפמיא ןוֿפ טֿפַאשנסיװ עַײנ
 ,זעגפ

 טסילַאיצעּפס -- גָאל-
 יד, .ידַא -- שינַאל-

 "עג ַא ןליּפש ןדִיי ַײּב ןשינעטלעהרַאפ-טנעמגיּפ

 -וקרעּבוט ןגעק דנַאטשרעדיװ ןיא עלָאר עסיוו
 עיא יד ...ןקידנדײשטנַא ןענַײז} ךָאד .. . עזָאל

 ךשמ ןיא טקריװעג ןּבָאה עכלעװ ןעגנונילשרעד

 ,21 ןאצ ,1930 ,זָאט ,"רעטרעדנוהרַאי ןוֿפ

 עיגָאלָאנומיא ןופ גַײװצּפָא -- קיטענעגי
 ןטיײקנַארק וצ טעטינומיא יד טשרָאפ סָאװ

 י'ניא םעד ןופ תוהמ ןשיטענעג ןטימ תוכַײשּב

 .ידַא -- שיטענעג- .דיוװיד

 -ָארּפ ,דָאטעמ ,טקַא
 םוש ןייקע .װװד +- ,ןריזינומיא ןוֿפ סעצ
 יָצצ טנעקעג טינ ןּבָאה םימעט עכעלטפַאשנסיװ
 'א רעװיטקַא רעד ןיא ןּביולג םעד ןעלסיירט
 ,43 אט ,1930 עשרַאװ ,זָאט ,"טירעטֿפיד ןגעק

 ;:59 .טריזינומיא ,ריז- .װרט -- ןרי|זינומיא
 לָאז עמ ןכַאמ ,ןומיא ןכַאמ .1 .ןרינומיא

 .ןקָאּפ ןגעק יא .קנערק ַא טימ ןעמעננָא טינ ךיז -
 -ַאמ .2 ,ןרילוקָאניא רעדָא ןריניסקַאװ ךרוד יא

 שה עדמערפ ןגעק ךיז ןלעטש וצ קיאעֿפ ןכ

 עלַאיצָאס ,םורַא םעד דצמ ןעגנורעדָאֿפ ,תועּפ

 ןקידעּבעל םוצ האנׂש יד, .לגדא ןעגנולעטשנַײא

 ןיא טלעטשרַאפ ךיז טָאה . . .דִיי ןקידנדַײל ןוא

 ןוא ,ןרעלקוצֿפױא םיא ןליװ ןטשרמולּכ ַא
 סָאד ,!ןלײטרוארָאֿפי יד םיא ןוֿפ ןעלצרָאװסיױא --

 סָאװ ,ץלַא סָאד םיא ַײּב ןּביורוצ ,טסייה -

 ןיא ,טייצ ,"גנַאגרעטנוא ןגעק םיא טריזינומיא
 טימ 1943 י"נ ,הכולמ רעשידוי ַא רַאֿפ ףמַאק
 -עגנַײא ןװיּכּב ךיז טָאה טועימ ַא; -- ךיז
 יד ןגעקַא יא וצ ךיז ידּכ ָאטעג ַא ןיא ןסָאלש
 ב ,"ןסיורד רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןעגנונָאמ
 ,גנורי- 1955 ,שַאֿפ ,ןַאמדור

 .רעדניק עיא .ידַא ,רַאפ -- םריזינומיא

 .עיצַאלימיסַא ןגעק יא -- טייק-

 -עמ ,עיגָאלַאיּב) .1
 *ריטַאנ .(+-) ןומיא ןַײז וצ טפַאשנגייא (ןיציד

 -ַאגרָא ןקידעּבעל א ןיא טפיגנגעק -- 'א עכעל

 -נַארק עקיּפעלק ַא



 - ֿבל-ץומיא

 ןיא רעװש רעייז זיא 'א ןגעװ עגַארֿפ עצנַאג
 ,1923 ענליוו ,זעג9פ ,שצ ,ײלקיטרַא . .. ןצרוק ַא
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 גנורעכיזרַאֿפ (עיטַאמָאלּפיד ,קיטילָאּפ .2
 -ָארטשַאּב ןוֿפ טַאטוּפעד(-טנעמַאלרַאּפ) ַא רַאֿפ
 -סױרַא ,גנוניימ ַא רַאֿפ רעדָא קיטירק רַאֿפ גנוֿפ
 -ַאּבמוא עשידירוי .ענוּבירט רעד ןוֿפ טגָאזעג
 רעטערטרַאֿפ ןשיטַאמָאלּפיד א ןוֿפ טייקכעלריר

 "ערקא רע זיא ריא וצ סָאװ הכולמ ַא דצמ
 ,ןטכילפ עטמיטשַאּב ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז סָאד ,טריטיד

 ,המחלמ ןיא ןעמענ םַײּב עכעלטסַײג ןוֿפ יא

 סע, .שינערָאװַאּב .ללכּב טײקטנרָאװַאּב .9
 סָאװ טכיש רעלַאיצָאס רענעי ָאטינ רָאג זיא

 ,"ץיצּפורָאק רעד ןגעק יא ןימ ַא טגָאמרַאֿפ
 .ךוּבגָאט ...,נירג

 .חּת .ּבנ צמ .רעד ןוועל ,ווייל-. .} -- םל"ץיומיא
 ,17 ,גס ,היעשי ,ישרכ2 ;רוּפיּכ םוי ,אטח לעכ2
 -טּפמעטרַאפ :3 ןטימ ,'ץרַאה ןוֿפ טײקטרַאהרַאפי

 .טכעלש ,ץרַאה ןוֿפ גנורענײטשרַאֿפ ,טייק

 ליװ רֶע ,ריֿבג ןֿפױא תונמחר ַא; .טיײקיצרַאה
 תמחמ טינ ןָאק רע רעּבָא ,הֿבדנ א ןּבעג ךעּבענ

 .ציסור .סס ,יד -- עוװטפע(שט)שומיא

 .וירּב ,"יא קיטש ַא ךָאד זיא לימ יד, .ןגעמרַאפ
 'א יד רעּביא טּבַײרש עמ זַא טינ ןעד וטסייוװ,-

 יָאלּב רזוע) .ּב .ע ,*?ןעמָאנ סּבַײװ רעד ףיוא

 ןטיה; .1893 ענליװ ,טָארקנַאּב רעד ,ןןייטש |

 עטלַא ןופ טלעטשעגּפָא . . .'א לסיּב סָאד ןטרָאד

 .1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ רעשידוי ,ײױטַײצ

 .ס ,עק- ףיי נװ .ז ,רעד -- טנַארגימיא
 זיא רע וואו דנַאל ַא ןיא ןַײרַא טמוק סע רעװ

 םעד ןיא ןרעװ וצ ידּכ ןרָאװעג ןריוּבעג טינ

 "רע ידפ .ֿבשוּת רעקידנעטשַאּב א דנַאל םעַײנ

 טַאהעג ןּבָאה ןעקירעמַא ןיא) ן'א עשידיי עטש
 ,אפא ,"ןסוּבמולָאק וצ גָאלק א . . .לטרעװ ַא

 -ערופוצרעּביא רעכיג סָאװ, .,3 1966 ,זמט

 .י ,"םילוע עכעלקריװ ןיא ןיא םּתס ןוֿפ ןעמ

 .29 אוו 1965 ,זמט ,לבּבורז

 ,תוסנרּפ ,ןסַאמ ,ןרָאי עיא .ידַא -- שיז

 שימוצ ןטימ ךַארּפש עיא .ןטנגעג עיא .תורצ

 ןוֿפ ןושל םעד ןופ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ ןוֿפ

 יד ןוֿפ סַאג עשידַיי רעזדנוא, .דנַאל םעַײנ
 "כרוד ןעוועג זיא ןעגנוגעוַאּב עלַאנָאיצַאנ-שידִיי

 .ש ,"שימוצ םעניילק א טימ ,שידִיייא סיו

 רעסיורג רעד, ,18 עוו 1964 ,זמט ,סעשָאגרַאמ

 ץלַא טרעװ סָאװ ץוּביק רעשידִיי רענַאקירעמַא

 -שיי- .2111965 ,זמט ,אֿפא ,י'א סיוא רעמ

 ,.ןטנערנימ'יא -- מַאָו .טייק

 סעגָארּפ ,טקַא 1 .סי ,יד -- עיצַארגימיא
 וצ הנװּכ רעד טימ דנַאל ַא ןיא ןעמוק ןוֿפ

 טײטשַאּב סָאװ גנוגעװַאּב .2 ,ֿבשוּת א ןרעוו
 רעדָא ןריוּבעג ןוֿפ דנַאל סָאד ןזָאלרַאֿפ ןוֿפ
 סָאד ןוא (עיצארגימע) ןעניואוו ןקידרעיוד ןוֿפ

 זיא 1654) .דנַאל ַײנ ַא ןיא ןצעזַאּב ךיז ןעמוק

 -לארַאֿפ יד ןיא 'א 'דִיי רעד ןוֿפ ּבײהנָא רעד

 ןעמוקעגנָא ןענַײז ןדִיי 23 ןעװ ,ןטַאטש עטקינ

 ךיז ןּבָאה ייז .(קרָאי-וינ) םאדרעטסמַאיַײנ ןייק

 -רָאּפ סָאװ ,(ליזַארּב) עפיסער ןופ טעװעטַארעג
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 רעד ןיא .ןעמונעגנַײא טלָאמעד טָאה לַאגוט |

 ןּבָאה ה"י .18 ןיא ןוא ,17 טפלעה רעטייווצ -

 יד ןיא טרעדנַאװעגנַײא ןדִיי סעּפורג עניילק
 טָאה 1848 ךָאנ צעפס ןוא 1840 טניז ,ןטַאטש ||

 ,םענרַאֿפ ןרעטיירּב א ןעמונעגנָא 'א עשידַיי יד

 ןעמוקעג טלָאמעד ןענַײז ןטנַארגימיא ֿבור רעד

 טּבייה 1881 ךָאנ .ךיַײרטסע ןוא דנַאלשטַײד ןופ

 'א רעשידִיי ןוֿפ םָארטש רעסיורג רעד ןָא ךיז

 םָארטש רעד טָא .עּפָארייא-חרזמ ןוֿפ טמוק סָאװ
 ןטימ 1914 ןיא טשרע ןרָאװעג טמיוצעג זיא
 ןוא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארּבסױא
 עטריפעגנַײא יד ךרוד ,1924 ןיא ,רעטעּפש

 -טלעװ רעטייװצ רעד ךָאנ .ןצעזעג-עטָאװק
 -רַאפ לייט םוצ ןצעזעג-עטָאװק יד ןענַײז המחלמ
 -ַארעג לָאצ ערעסערג א ןוא ןרָאװעג טרעטכַײל

 .ןרירגימיא טנעקעג ןּבָאה ןּברוח ןוֿפ עטעװעט

 יד ןיא 'א רעשידִיי רעד ןוֿפ טקנופכױה רעד
 "וקּת רעד ףיוא סיוא טלַאֿפ (2,200,000) ןטַאטש -

 ןופ לּכה-ךס רענײמעגלַא רעד .1925---1891 הֿפ

 1840 טניז ןטַאטש יד ןיא 'א רעשידִיי רעד

 .ןָאילימ ַײרד רעּביא ךרע ןַא טפערטַאּב

 :עדַאנַאק ןייק 'א רעשידִיי ןוֿפ ּביײהנָא רעד

 ןוא רעשיזייצנַארפ רעד ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ךָאנ

 עשידִיי יד טָאה 1841 ןיא .טפאשרעה רעשילגנע

 -ערג א .תושפנ 359 ןֿפָארטַאּב עדַאנַאק ןייק יא

 ךָאנ .1905 ךָאנ טשרע טמוק םָארטשוצ רערעס

 עדַאנַאק טָאה המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד

 עטעװעטַארעג רַאפ ןרעיוט עריא טנֿפעעג טיירּב

 ,ןרָאי-ןּברוח יד ןופ

 יטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רעקיטנַײה רעד

 עּפורג ַא טימ ,1889 ןיא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ענ

 .ענַײרקוא ,עילָאדָאּפ ןוֿפ ןטנַארגימיא 824 ןוֿפ

 ייניא רעד ףיוא עיצַאזינָאלָאק עקידרעטעּפש יד

 -עגנַײא לּכה ךס ןיא טָאה ָא"קיי ןוֿפ וװיטַאיצ

 בור'ס ,ןטנַארגימיא 10,000 וצ ֿבורק ןסָאלש

 םָארטשוצ"א רערעסערג ַא .עיּבַארַאסעּב ןוֿפ

 ןוֿפ סיוכרוד טעמּכ ,1920 רָאי ןפױא סיוא טלַאֿפ

 | {.ןלױּפ

 רעדָא קלָאֿפ ןייא ןוֿפ) ןטנַארגימיא עּפורג .2

 ןיא ךיז ןטלַאה סָאװ (דנַאל טמיטשַאּב ַא ןופ

 ,עשידִיי .ויטקעלָאק א יװ ןעמַאזוצ דנַאל םעַײנ

 יֿפױרַא ןָאו .יא װזַאא עשידנעלריא ,עשינעילַאטיא
 ןסיורד ןוֿפ טייקטרעדנוזעגּפָא רענעגנואווצעג

 יװ ךיז ןלייטסיוא ןקיליװַײרֿפ א טימ ךָאד ןוא
 ךיז יא עשידִיי טָאה ,וויטקעלָאק רערעדנוזַאּב ַא

 ןשימָאנָאקעילַאיצַאס ןיא חוּכ ַא יװ ןזיװעגסױרַא
 ןוא דנַאל רירגימיא ןופ ןּבעל ןלערוטלוק ןוא

 רענעגיא רעד ןיא רוּביצ רעשירעפעש ַא יװ
 סעיצוטיטסניא עטלַא ןוא עַײנ טימ ,עטכישעג
 רעגייטש ןופ ךשמה ןטריציֿפידָאמ א טימ ןוא

 ן.ןעגנוריֿפ ןוא -

 ייאכ2 .טרירגימיא ,ריר- .וטוא -- ןרירנימיא
 ָאֿפנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא ,!ןרעדנַאװנַײרַא / .לכ2

 ףיוא ןטרָאד ןצעזַאּב וצ ךיז ידּכ דנַאל א ןיא ןר

 .(ןרעדנַאװסיױרא -- ןרירגימע :ךוּפיה) דימּת

 רימ -- עניטסעלַאּפ ןייק 'א טינ ןגָאז רימ,

 ,םנו- ."לארׂשייץרא ןייק ןַײז תלֹוע ןגָאז

 ,ס- ,עק- ,עש- נװ .סי ,רעד -- רָאטַאטימיא

 טָאה רע, .רעכַאמכָאנ .(+-) טריטימיא סע רעו

 -עלקרעד ןַײז טימ למוט ןסיורג ַא טכַאמעגנָא

 .ידַא -- ןזיטַאטימיא

 .טיא -- ָאדנַאטימיא

 .ס- ,יד -- עיצַאטימיא

 = רעד על"יא .גנוכַאמכָאנ ןוֿפ ,ןריט -

 .לָאענ .ידַא -- ךעלריטימיא

 ןרימימיא

 ,'א רעכַאֿפנײא ןַא זיא רָאיטקַא רעד זַא גנור
 ,נש ,"טייקכעלנעזרעּפ עשירעפעש ןייק טינ

 .רעקיטירק ןוא קיטירק |

 -אשעג . . .ןָאלטרעװ יז טכַאמ גנַאגוצ ן'א ריא

 י'טנורג ,ןיקויר .ּב ,"ןטרעוװ-סנּבעל . + . ענעֿפ |

 טימ , .ידַא -- שיד

 ,ןצנעדנעט

 -כָאנ .שירעכַאמכַאנ

 .טעּברַא לקיטש יא ןַא .טלצניקעג ,טריּפָאק

 ילַאקיזומ (טזומ)

 -סניא רעדָא ןעמיטש ענלצנייא ואוו ץַאז רעש

 ןופ ענעגנוזעגסיוא סָאד רעּביא ןרזח ןטנעמורט

 -סיוא סָאד רעדָא םיטש רעטשרע רעקידרעירֿפ א

 .טנעמורטסניא ןקידנריפנַא םעד ןוֿפ עטליּפשעג

 רעדָא סעצָארּפ ,1
 זיאס א ענעטַארעג ַא

 -ימיא ןוֿפ טקודָארּפ .2

 -עטניס

 וצ ךעלנע זיא סָאװ ףָאטש רעטריצירּבַאֿפ שיט

 .ןריטימיא ןוֿפ טקַא |
 "א ןייק טינ ,טכע

 א טימ טקעדַאּב זדנָארּב = דלָא ג"א .רעדעל

 ךיז ןלייצרעד, .ַאֹא דַײז"א ,דלָאג טכיש רעניד

 ,"ס'א ןוא ךעלקיטנַא ,רענייטש ןגעװ תויׂשעמ
 ,1922 עשרַאװ ,לרעּפ ,זיי

 -סַײג ןיא ,טסנוק ןיא) ללכּב גנוכַאמכָאנ 9
 ,דליּב א ןופ יא .(וזַאא םיׂשעמ ןיא ,ןֿפַאש ןקיט

 ןופ לארׂשי-תמכח יד ןעַײרפַאּב, .דיל א ןוֿפ

 רעקידתולג ןוֿפ ןוא 'א ןופ טייקירעדינ רעד

 .2 יאאו לֹּבִי ,שטיװָאדיװַאר .ש ,"גנושלעפרַאֿפ
 -כָאנ רעדָא ןעגניזכָאנ סָאד .ָאדנַאטימיא ווזד .4
 עגנע ר ט ש .עזַארֿפ עשילַאקיזומ ַא ןליּפש

 9 ַײ ר 9 .רעִירפ יװ טקנוּפ זיא סע ןעװ --- 'א

 | .ןעגנוריציֿפידָאמ עסיוועג טימ -- יא

 ןעק עמ סָאװ
 .ןּבעװעג עיא-טינ ןוא עיא .ןריטימיא

 ייאכ2 .טריטימיא ,ריט- .ורט -- ןריטימיא
 . ןֿפֹוא ןַא רעדָא גנואוט ַא ןכַאמכָאנ 1 .לכ2
 ,(יח-לעּב רעדָא ןשטנעמ ַא ןופ) ךיז ןריֿפ ,ןָאט

 עלַא טימ רענדער םעד 'א .טיירק ןָאה א יװ 'א

 ןכַאמ .9 .ךַאז א ןכַאמכָאנ .2 .תויוועה ענַײז
 לָאז סָאװ טקודָארּפ א שיטעטניס ,ךעלטסניק
 עכעלריטַאנ א יװ קעװצ ןקיּבלעז םעד ןעניד
 רעשירטקעלע ןַא; .דַײז 'א .רעדעל 'א .ךַאז

 ,הלמ ,ײ"למיה ןוֿפ ןוז יד טריטימיא ּפמָאלילג
 א טימ) סעפע ןכַאמכָאנ 0 .קרָאיױינ ןיא
 .טֿפירשרעטנוא ןַא יא .(ןשלעֿפ וצ הנוװּכ -

 ןֿפַאש ןקיטסַײג םַײּב ,ןשירעלטסניק םַײּב .ס
 טיול ןָאטכַאנ רָאנ ,סנגייא ןייק ןזַײװסיױרא טינ

 -ַאמ ןסיורג א יא .לעדָאמ ,רעטסומ ןקיטרַאפ א

 .ןושל סעלעדנעמ 'א ,ליטס סנצעמע 'א .רעל

 .עלָאר רעטמירַאּב ןַײז ןיא רָאיטקַא םעד יא

 ֿבושי ןרַאֿפ טייקנַארק ערעסערג ןייק ָאטינע

 ,"תורוּת עקיטרַאֿפ ןריטּפעצקַא ןוא יא סָאד יװ
 יה ,2 ,אאו לֹּבִיי ,שטיװָאדיװַאר .ש

 רָאטניּפ רעד, .ןסַאּפנַײרַא ,ןֿפערטוצ .ַאּפש .0
 ןענַײז ,ןרילָאק יד טריטימיא טָאה ןרעילַאמ =ן

 .רע-ד .גנו .(איּב) דייר ,יטייהנטלעז ַא יז
 | ,ידַא -- שירעד

 א רַאֿפ סָאװ, .ידַא ,רַאפ -- טריטימיא
 -סיורטש טימ עמַאנַאּפ עטכע ןַא ,טגָארט יז טוה



 טנ'ענימיא

 -נעזדנַאלּב ,עש ,"הלילח עיא ןייק טינ ,ןרעדעפ

 ,טייק- .| ןרעטש עד

 ןעק סָאװ .222 יא? .ידַא -- טנ'ענימיא
 ַא ,הנּכס א ןגעװ ךעלנייועג) ןעשעג דלַאּב

 .טייק- .ןקילגמוא עיא .(הרצ

 595 ,+- ענשימוא וזז .װדַא -- ענפימיא
 ךיא תעשּב 'א לדיימ סָאד ןעזעג ּבָאה ךיא;

 טָאטש ןיא ןּבָאה טַײצרָאי טלמונַא ןרָאֿפעג ןיּב

 ,1862 קיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"ןַײרַא = -

 .רעצעמיא + -- רעצימיא

 .םשה-הצרייסָא +- -- םעשעצרימ(יא)

 װזד ךיוא .סע םיא טָאטשנַא .כרא ,1 -- פמיא
 ןיא ן.ויטינעג ןטלא ןַא ןופ םערָאֿפפ .םיא

 לגרֿפ .שמיא טגיילעגסיוא ,רוטַארעטיל רעטלַא

 -כוט ןייא ןיא . . . ןדרע =!} אדרא םינ, .ס'כיא

 ,"...ףפוק ןעד רטנוא ׂשמיא גייל 'נוא ןייל

 ריב; .{17 אי ,אקווד) 1474 ,'תואופרה רפסי יײּכ

 דניק ןַײמ טרעװ אוז ,רעה רֹּביִל ,שמיא טּבעג

 ילאומש ,ײןטעװעטַארעג ,טרענרעד =! טרינ רד

 םיא ףיוא שאו טנמיא ןעוו, ,34 עֿפָארטס ,ךוּב

 "אט ןא ןיגנערּב שמיא לָאז רעד טאה טרעהיג

 ןיא אד ,הֿבושּת טוט רע; .א/י ,ןויע ,=. , .ןיג

 ,א/חכ ,וטל ,"לחומ ה"ּבקה שמיא

 - יי 1 טָאטשנַא ,רע ןוֿפ וויסעסָאּפ ,מט9ֿ .2
 ןיא עטַאט ריא, ."ֿבורק רעטַײװ א יא; .רענ

 ןיילַא רעטומ ריא ...תוצמ יד ַײּב ןמאנ ַא

 יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"לקינייא ןַא 'א רָאג זיא

 ,.1886 סעדא ,ןיקַאזַאק עשידוי

 .עיצילַאג ,דַאּפ .1120: 1חמג(ם) .סי ,יד -- עמיא
 -ןירטסיוא .טרָאװק א ךרע ןַא ,ריּב רַאֿפ סָאמ

 .ריּב יא ןַא ןעק

 8 ןיִּב .כרַא .2176: וזמזוס ן- ,יד -- עמיא

 ,םירבד תומש ,ּבא ,"םירוֿבד --- ןמיא, .קָאטשניּב

 ,1542 ענזיא

 .ציסור .סד ,עציני נװ .סע" ,רעד -- קינ|ינעמיא
 :ךעלטנגייא} גָאטסטרוּבעג ןַײז טָאה סע רעוו

 ןעמָאנ רענעגייא רעד ןעװ .גָאט-ןעמָאנ רעד

 ןופ ןקיליײה ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא טימ ףיונוצ טלָאֿפ

 טָאה ...רעגידיירּפ רעטייווצ רעד, .ןגָאט םעד

 ,מק ,"'א םעד ךוכּכל טגידערּפ ַא ןטלַאהעג

 -סטרוּבעג .מֹּב .יד -- סענ- .37 ןפ ,3
 טימ ּפָאק םעד טיירדרַאפ רימ טסָאה וד, .גָאט

 .קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט השמ ,""'א יד

 ירופיס ןוֿפ טסקעטיקל ןוֿפ -- םענינימ}
 ךלמה תדלוה םוי לש הדועס 'יהי, :תויׂשעמ

 סינינימה לע םשל וכלהו . . . (סינינימ) ןירוקש

 | ן."שרילטעּבה לכ

 ,ףיוה ,טוג .סורכק .לס .ס' ,יד -- עינעמיא
 ,רעדלעֿפ .טײקשיטַאּבעלַאּב עשיפרָאד עסיורג

 ןַא ןופ תיּבה:לעּב ןפיוא .עא סעדַײּבעג ,ךיֿפ

 ןיא ךיא ּבָאה ס'א ןייק, .ץירּפ :ןעמ טגָאז יא

 'םחנמ ,עש ,"טלקעמעגסיוא טינ ןּבעל ןַײמ

 .לדנעמ

 :89 .2104: 1סזחמפ0) .ַארפ -- רע|צעמ'יא
 .(רע)צימיא :טגיילעגסיוא טֿפָא .ץעמיא
 רעד רעדָא רעטנַאקַאּבמוא ןַא .רעצעמע ווזד

 טינ זיא סע רעּבָא ,ןעמָאנ ןַײז טסייוו עמ סָאװ

 רעװ .ןפורנָא םיא טינ ליװ עמ רעדָא ,קיטכיװ
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 ךיז טָאה רעיא, .רענייא ,ןַײז טינ לָאז סָאד
 סע, ."טלייצרעד ןעמעלַא טָאה ןוא טסואוורעד

 ."ץיא רַאֿפ ץרַאה סָאד ןדערסיוא לָאמַא ךיז טליוװ

 .װש ,"ןרעֿפטנע טינ ןעמ זומ --- טגערֿפ רעיא זַא;

 ןיהעז וצ ןוא טקישג ןיה ץימיא ךיא יּבאה,

 םיא ןעק, .228 יז ,הג ,"טזיא םשל איז ּבוא
 ,12 ,ו ,טײעקּת תלהק ,סמ ,"ןגָאזסױא רעיא יוי

 ,ןָאט הריבע ןַא ן'א טעז הבושּתילעּב רעד ןעוו;

 ,קוק א וט ךיא, .א/ל ,2טל ,"ןגָאז םיא רע לָאז

 ,". ..רָאיצרַאװש א יװ סעּפע רע'א ףיױרַא טייג

 ,ּפָאק ַא ןהָא שטנעמ ַא ,-..יקסװָארטסָא יכדרמ

 ץא טֿפרַאדעג טָאה עמ זַאק .1876 רימָאטישז

 ינעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"...עֿפנָאפ א ןכאמ

 זיא סע .מטֿפ ,רעצנעמיא :ךיוא .עלעש
 ,"קינייװעניא ןעװעג 'א זיא רעמָאט ,קֿפס ַא

 .ב/ע ,2טל

 "יינ ןיא .כרַא .211:6 : 1זמזמסז .ודַא -- רעמיא
 .שרטיל ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג}| משטד --- שידִיי

 ,ךימּת .ןה"י .20 טניז רעמ טצינעג טינ טעמּכ

 טמוק .. ., .ןטַײצ עלַא ןיא ,לָאמעלַא .קידנעטש

 טוט, .11 יז ,ּבגָארּפ ,"רדנַא זד ףיוא זנייא רמיא

 רימ ריֿפ רואוו שיטוג ׂשילַא ה"ּב םוקמה ׂשנוא
 ןייא, .94 יז ,הג ,"ןיקנד ךילקיּביא רימיא םיא

 .ך/טי ,חע ,ײןּבַײלּב זיוה וצ רמיא לָאז . . .השא

 רמיא המיׂשרָאהיג ןיא איד . . . ךלמה המלש;
 ןושלּב ילשמ ,"טיאַײרט ףארטש הֿפרַאש טימ

 ןעמ לָאז םורד, .המדקה ,1713 מדֿפֿפ ,זנּכשַא

 תרטפה ,רוצ ,יןָאט הליֿפּת ןייג לוש ןיא 'א

 ,תישארּב

 ,"טיַאגמוא תוררׂש טימ רעממיא איז זאד . .

 ,אײלעממערפ דנוא ןיזטכַײל ,ןהָאזספלָאװ ןרהא

 ,דמא ,ײטרַאנרַאֿפ יא זיא טלעװ יד, .1798 טשמַא
 ןױוש קעװַא ..., .1875 ענליװ ,רסומ ירופיס

 םיא ףערט ךיא; .לֵא ןּבוס} ,י'א ןצרַאװש ןיא

 ,רמ ,"טכַאנַײּב רָאנ םיא עז ךיא ,קידנֿפָאלש 'א

 .עלעגנִיי ןַײמ/

 םלועל .קידנעטש ףיוא -- קיּביי א ןוא יא
 ןציזיג ילע רטנוא ןכילקיוויא 'נוא רמיוא, .דעו

 ןמ לוז ןטלַא ןייק ,ןּברעטש ןלוז טַײל איגנוי

 ,64 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןןעניֿפעג =} ןדניו

 ינוא רמיא .ןּבארט ןוֿפ רד דייּב ילַא ןלעװ רימ,

 .ג/ומ ,םילשמ רֿפס ,ײןּבאה ךיד ךיא ליװ גיּביא

 רּביא אוד נוא גיּבייא נוא רמיא טׂשּבַײלּב וד;

 ,תושקבו תונחת ,"שינעפעשּב ןַײד ילַא טשּבעל

 ,ב/ז ,1798 טרופנרהיד

 .606 : 1זמזח61-43/ .װדַא -- רַאדרעמ'יא
 רַאדמוא +- .רדסּכ .קידנעטשַאּב ,דימּת .כרַא
 רע ואוו טינ רע טשואוו אד, .רעמיא +- .(564)
 "מיזו העירּב הׂשעמ' ,"רדרמיא אירש רע ,רַאװ
 ןמ ןעװ םיבוט םימיּב , .ן43 אפ ,1938 ,לּביי) ,הר

 זיוא ןֿפור ףיוא ןהּכ ןייק ןמ לוז אד ,טייג ןיכוד
 -רמיא רעד ןהּכ ןייא טראיינ ,לוש ירדנַא ןייא
 :ךיוא .קקּת ,"לוש יגיּבלעז איד ןיא טייג רַאד
 טעװ רטרמיא אד רעד טָאג, -- רַאטרעמ'יא
 :ךיוא .א/ּב ,1723 טשמַא ,םיגהנמ רפס ,"ןַײז

 "זיזרוּב ןרטרמיא לָאז ןמ, -- ןרַאטרעמ'יא
 ןשנעּב ןמ ןעװ ןּבַײלּב רּביא ןזאל טורּב ךיל

 ,1729 מדֿפפ ,םיגהנמ ,ײליוו

 -עג ,ּבַײװ ענעזעװעג .?יד -- ֿביײוװרעמ'יא

 עיציזָאּפמיא

 רַאֿפ טייג . . .ּבַײװ ןס(ע)צירּפ םעד} ןַײז, .עטג

 ןעמערָא ןַײז ןוא ,עלעּבַײה א ןדליג ייוװצ

 -עטנצּבק עקיטיוק ,יא רעַײא יװ ,סרעמשטערק

 ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"לכיטנרעטש א ןיא טייג ּבַײװ

 ןיא טינ סעגרַאֿפ; .137 יז ,1862 קיצּפַײל

 ,"קוליח א זיא 'א זיּב ּבַײװ ןופ קילּבנגױא
 טרעהעג שנ| .9 גט ,1862 ,מק ,ץישֿפיל .מ .י

 עג יז זַא יורפ רערימָאטישז רעטלַא ןַא ןוֿפ

 ,ןַאמרעמיא ,'א :רעטרעװ יד לָאמַא ןוֿפ טקנעד

 ן.רעגיוושרעמיא ,רעוושרעמיא

 .ןַאמ רענעזעװעג ?ןע  ,רעד -- ןַאמרעמיא
 יױזַא ,קינשזָאיטראק ןייק טשינ .. .זיא רע;
 ,לָאֿפִי ,סומלַאק ךירלוא ,"ןעװעג זיא יא ןַײד יו

 ,עגַאלַײּב ,6 אפ ,6

 .+- רעמיא וזז .כרַא .װדא -- רעמרעמ'יא
 רמיא וצ ןוֿפ גנורעה ףיוא ןייא --- אמויס,
 ןןוֿפ שטַײט} ,"הטמש יד וצ טינ ךיוא 'נוא רעמ
 ווו שֿפו 1694 אדרויפ ,. . . תומדקַא ...

 -נַײא ,1 = .ל22 ייטכ2 סי ,יד -- עיוטרעמיא
 רעשידיי-טינ א יװ צעפס .גנוכיוט ,גנוקנוט

 סָאװ טסירק -- טסינָאי טקַא רעזעיגילער

 .טקַא רעקידרקיע ןַא זיא 'הליֿבט' זַא טלַאה

 ַא ןוֿפ 'ךיז ןטלַאהַאּב" סָאד (עימָאנָארטסַא .2

 ןוֿפ ןטָאש ןיא רעדָא רעטניה רעּפרעק ןשלמיה

 ,ןטייווצ ַא

 .- רעמיא וזז .כרַא .װדַא -- וצרעמיא

 ,1 יז ,ּבגָארּפ ,*. . .טגאזיג וצ רמיא ּבאה ךיא;

 ,ןטרָאד ,י. ..וצ רמיא טגערפ . . .ּביל ףסויג

 טינ רע לָאז טשנעּב רע זַא גנַאל וזַא, ,44 יז
 סוּכ זד ןיא וצ רמיא לָאז רע ,ןהעז זיוא

 .א/במק ,וטל ,"ןהעז ןיינה

 .רעגיווש ענעזעװעג .יד -- רעניוושרעמ'יא
 יא + .טגעג טָאה עמ סָאװ ױרֿפ ןופ רעטומ

 | ,ּבַײװרעמ

 .רעװש רענעזעװעג רעד -- רעוושרעמיא
 "רעד .טגעג טָאה עמ סָאװ ױרֿפ ןוֿפ רעטָאֿפ

 -לעװ . . . יא ןַײמ, .סערָאּביװ יד ,ליי ַײּב טנָאמ
 ,"סטכעלש ליפ יוזַא ןָאטעג זדנוא טָאה רעכ

 ,1896 ענליוו ,ןהֹּכ רעד ,ןײטשַאלּב רזוע

 סָאװ .1  .ר822 ייא22 .ידַא -- טנ'ַאזָאּפמיא
 רעטיירּב ןַײז ןיא, .קיטלַאטש ,קידװעעזנָא זיא

 עג זיא טירט ןטסעפ ןַײז ןיא ,רוגיֿפ רעיא

 שַא רעדירּב ,זיי ,"טייקרעכיז ליֿפ ױזַא ןגעל

 עמ סָאװ .קילָאצסױרג ,קיטכיװ ,2 .יזנּכ
 -רָאֿפסױא עיא ןַא .םעד טימ ןענעכער ךיז ףרַאד

 סָאװ .0  .עלעּבַאט עשיטסיטַאטס עיא .גנוש
 ,תוֿבישח ,ץרא-ךרד ,טקעּפסער סױרַא טפור

 רעדָא, .גנולעטשרָאפ עיא ןַא .גנורעדנואווַאּב

 ןדער סָאװ ןטלַאטשעג עשילּביּב עיא ןענַײז רימ

 עשימָאק ןענַײז רימ רעדָא . . .םיקוסּפ טימ

 ןיא, .רעטַאעט 'דיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,ייםיעשר

 יד ןעװעג רע זיא רָאי גנילדנעצ עטצעל יד

 ,"ןּבעל ןשיטילַאּפ-לַאיצָאס ןיא רוגיפ עטסיא
 .טייקק .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג

 -ילטש ,1 .ל22 ייאככ .ס" ,יד -- עיציזַאּפמיא
 .סיא ןלָאצ .עיצוּבירטנָאק ענעגנואוצעגפיורַא ,רע

 ַא יװ, .ןעגנואוצעגֿפױרַא זיא סָאװ סעּפע .2
 ,ןָאדרָאג .א ,"טעטירַאטיוא ןַא ןופ יא ןוֿפ םערָאֿפ



 טנ'עטַאּפמיא

 ליפ וצ ןעװעג טלָאװא ,1958 לירּפַא ,שימייה
 ןצעזוצ ךיז ןטעּבעג ךַײא ןטלָאװ רימ בוא ,יא

 ,22 אוו 1967 ,רָאפ ,שַאּב ,"?שיט רעזדנוא ַײּב

 -גיילעגסיוא ,ןטַײז עטצעזעגסיוא (יירעקורד) .9

 רעד רַאפ טיירג ,לָאצ'גנונעדרַא רעד טיול עט

 ,ןישַאמקורד

 זיא סָאװ  .ל22 ייאכ? .ידַא -- טנ'עטַאּפמיא
 ןייק ,חֹוּכ ןייק טינ טָאה סָאװ ,ץנעטָאּפ ןָא

 -פערקמוא .ןריֿפוצכרוד ,ןָאט וצ טייקכעלגעמ

 -קעס עגונּב צעּפס .קיאעפמוא ,קיטכַאמנָא ,קיט

 ,קַאטַא ןַא ךָאנ םירֿבא עיא .ןעגנואיצַאּב עלעוס

 ייל יד . .. עמעט עקידרעװקרעמ א; .זילַארַאּפ א

 סָאװ רעּבַײרש ןַארַאֿפ, .ו רָאק ,"ןיא ןַא ןופ עּב

 עיצקודַארּפ רעייז רָאנ ,יא רָאג ייז ןענַײז ןײלַא

 ,רעטסנעֿפ .ּב ,"סקעס טימ ןדָאלעגרעּביא זיא

 סָאװ יד ןשיװצ זַא דלַאּביװ, .2 וו 1965 ,רָאֿפ

 ןענַײז סָאװ ענױזַא ָאד ןענַײז קיטירק ןּבילרש

 ןיא קיטירק זַא סע טסייה -- ,קיאעפמוא ,י'א

 ,רעזעל ,נש ,"?ץםיסירס ןוֿפ טוטיטסניא ןַא

 .טייק- .װ רעקיטירק ,רעטכיד

 -ֹוד ,טֿפַארקמוא .1 .ן  ,יד -- ץנעטָאּפמיא
 י"וסקעס עגֹונּב צעּפס ,טֿפַארק רעשיזיפ ןיא קח

 -קנוֿפ .טײקכַאװש-רענעמ ;טײקוװיטקַא רעלע

 ןָא סָאד ןעמענ טַײלעגנוי ךס ַאק .י'א עלענָאיצ

 ,1929 צנליװ ,זעג5 ,"'א רַאֿפ תועט יּפילע

 -טֿפָא ןוא הּפרח ַא זיא יא עלעוסקעס , ,15 ןאנ

 -גָאט . . . ,גירג ,"עיצַארענעגעד ןוֿפ ןמיס ַא לָאמ

 עלעוטקעלעטניא רעדָא עקיטסַײג ,2 .ךוּב
 טאהעג טינ לָאמנייק טָאה רע . . ., .טֿפַארקמוא

 ןַײז ףיוא קידנעוט קוק א ...ןגָאז וצ סָאװ

 ,"ןיילַא 'א יד זיא סָאד זַא ךַײלג ןעמ טעז ,םינּפ

 ןרּביה ,ַאֿפָא

 ןוֿפ ּפָאלטנַא .סי ,יד 8 רעד -- ַאלַאּפמיא
 רַאפ ןעעז רימ, .קָאּב רעטיור .עקירפַא-םורד

 ייוא ןֿפױל ייז .ס'א ןופ סעדַאטס עסיורג ךיז

 רעייז סיוא ןעעז יז . . . לענש ךעלנייוועגרעס
 "רעה עטיירדעג עכיוה ןּבָאה םירכז יד ןוא ןייר

 ,19 ווװ 1969 ,זמט ,רעקייּב .ש ,"רענ

 ,לכ2 ייאכ2 .,מּב .יד --- ַאילױּבַארעדנַאּפמיא

 סָאװ .1 .ןעל- ,סעילי- ,ןעילי- :ךיוא
 עט רעטרעטלערַאֿפ א טיול) יןגעװ טינ ןעק עמ

 ןּבָאה סָאװ ןצנַאטסּבוס (קיזיפ רעד ןיא עירָא

 "ענגַאמ ,טײקמערַאװ ,טכיל :טייקרעווש ןייק טינ

 -עג ,ןרוטקוינַאק ,ןעגנוגנידַאּב .2 .ַאא םזיט
 (עכעלדנעטשרַאפמוא) עקיטסַײג ,עכעלטפַאשלעז

 סָאװ ןוא ןטסעמ טינ ךיז ןזָאל סָאװ תוחֹוּכ

 ןענַײז סָאװ רעּבָא ,ןעזרַאֿפ וצ ייז גנירג זיא'ס
 -נוא עלַא, .קיגָאװ ןוא קיטכיו ןתמא-רעד:ןיא

 םעד ןגעװ תואיֿבנ עזייּב רעדַא עטוג ערעזד

 טיוּבעג ףוסילּכףוס ךָאד ןענַײז 'תמ' ןשידִיי

 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ןעילייא ףיוא

 ןענַײז ןטפַאשקנעּב עטמַאלפעגפיוא פרעייז,

 ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"ןעילייא עשיטסילאער

 רעד סָאװ ןעליא ענעי ןופ ענייא, .| רוד ןַײמ

 יװ ייז רַאֿפ ןייטש טּבַײלּב לכׂש רעכעלשטנעמ

 .חייישּת ה"ר ,קיא ,שַאּב ,"טנאוו רעדנילּב א רַאֿפ

 -מיא ,רינ- ,(װרט ךיוא) וטוא -- ןרינַאּפמיא
 ןקרַאטש א ןכַאמ .1 .ל22 שטַײד22 ,טרינָאּפ

 -ךרד ,טקעּפסער ךיז וצ ןֿפורסױרַא ;קורדנַײא
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 רימ טרינָאּפמיא רע .ןעזנָא (ןגירק) ןּבָאה .ץרא

 ךיז ןטלַאה טסעפ ןַײז .ךיז ןטלַאה ןַײז טימ

 -מיא סָאװ חֹוּכ רעשילַארַאמ א .ךימ טרינָאּפמיא

 רעד דרָאּב רעד טימ רע טרינָאּפמיא , .טרינַאּפ

 ןוא טסגרע ןרעוװש ןטימ . . . רעטמעקעצ:טיירּב

 יװצי , לַא ,יןטכַײל םעד טָארט םעד טימ

 ,"ןרידנומ ןייק טינ יא רימ זַא טסייװ, .יןרענַאיּפ

 טלעװ רענייר א ןיא, .יקסװָאנרַאק החּפשמ ,זיי

 סָאװ טימ רוטלוק רעזדנוא ןיא ךָאנ רימ ןּבָאה

 טימ ןסעומש ,רעלגירטש ,"ןרעטסַײגַאּב ,'א וצ

 .טַײצ רעד

 יניװצפורַא ,סעּפע וצ ןטיינ .ורט .ַאּפש .2

 יַאֹּב יד ףיוא רעכיּב יד 'א ןוא ןײגמורַא .ןעג

 .עטנַאק

 -ֿפיוא . . . עקיצנייא יד ןגעמ , .ידַא -- קידד
 -ניא עלַא ,'א ױזַא ןַײז טינ ערעזדנוא ןעגנואוט

 .שַא םולש ,נש ,"טרעװ ליפ ייז ןענַײז םענייא

 ,גנַאגכרוד ןָא 192 .ן ,רעד -- פ'ַאּפמיא
 לקניװ ןיא, .גנַאגכרוד ַא ןָא לסעג לָאמש ַא
 .עקדײרֿפ ,לָאמ ,ייא ןלעקנוט ,ןלָאמש םעד ןוֿפ

 ןּבַילּב .עיצַאוטיס עטרעטנָאלּפרַאֿפ ,ערעוװש .גיֿפ

 ןַא ןּבעג ךיז ןענעק טינ ןוא יא ןַא ןיא ןקעטש
 ,הצע

 :כידעג .טיא22 .ס' ,?)יד -- ָאטסשַאּפמיא

 טנװַײל ַא ףיוא ּברַאֿפ א ןופ גָאלֿפױא (רע)רעט

 .(ףעילער ןיא לעמעג ןוֿפ לייט א ןעגנערּבסױרַא)

 יָאּב) .'דלודעגמוא .ןי ,רעד -- םנעיצַאּפמיא
 סקיװעג רעדליװ (קינַאט

 ;ךעטַײרק ןקיטֿפַאז טימ

 -לעוו עטכַײֿפ ןיא טסקַאװ

 ,ןטַאמילק עלַא ןיא רעד

 ןיא רעיוד:סנּבעל רעד

 ןוֿפ טכורפ יד .רָאי ןייא

 -עגנַא ,רעכנעּפ א זיא יא

 סָאװ ,רענרעק טימ טליפ

 יַאּב ןטסדנימ םִַײּב טצַאלּפ

 .ןעמָאנ רעד ךיז טמענ ןופרעד) ריר

 יַאז .ריֿפנַײרַא .(ז ן ,רעד -- טר' ָאּפמיא
 ןעלקיטרַא ,תורֹוחס יײלרעלַא רַאפ ןעמַאנלמ

 םענוֿפ דנַאל א ןיא טריפעגנַײרַא ןרעװ סָאװ

 "א .לדנ א ה"א .טרָאּפסקע :ךופיה .דנַאלסיױא

 .עמריפ"א .ועַײטשײא .רעלדנעה
 -מיא ןוֿפ סעצָארּפ רעדָא טקַא -- עיצַא-

 .'א עקיליּב א .תורוחס ןריטרַאּפ

 ,טריטרָאּפמיא ,ריט- .ורט -- ןריטרָאּפמיא
 ןריֿפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .10 272 יײאכ2
 -ַאמיור רעדָא ןטַאקירּבַאֿפ ,ןטקודָארּפ ,הרֹוחס

 .ןריטרָאּפסקע :ךוּפיה .דנאלסיוא ןוֿפ ןלַאירעט

 .וזַאא ץייו ,ןטכורֿפ ,ןענישַאמ ,לייא ,ןזַײא 'א
 .ץושּבלעז רעשידִיי רעד רַאֿפ רעוװעג 'א םייהעג

 'א .דמערֿפ רעד ןופ ןעגנערּבנַײרַא ללכּב .2

 עטנרעלעג ,רעטעּברַאצרַאװש 'א .םינתח ,תולּכ

 ןשיסור טכע ןַא טריטרָאּפמיא ּבָאה ךיא, .וזַאא

 -רעטנוא ןקצַאזָאק א ןופ הכימס טימ יױגידָאּב

 רַאֿפ יא; ,1894 י"נ ,םכח דנַאל רעד ,ײריציפָא

 ףסוי יימרי ,"טַײװ ץנַאג ןוֿפ יורפ א ןוז ןַײז

 ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ןהָאזּבָאקַאי

 רעגייטש ,גנוגעװַאּב ,(ע)יידיא ןַא ןריֿפנַײא .2

 .לככ ייאכ2 ,ן" ,רעד -- םלוּפמיא

 .ידַא -- וויטלוּפמיא

 .ורט -- ן|שט'יּפמיא

 ןרינַאלּפמיא

 .טײקמורֿפ רעטרוֿפקנַארפ יא .דמערֿפ רעד ןוֿפ

 יצע .סַאהנדִיי יא . . . . ןייק עיצולַאװער יד יא

 ןוא המכח יד . . . טנעירָא ןופ רימ יא וטסנעק

 הקֿבר ,"טַײל עָארג עטלַא ןוֿפ טייקיאור יד

 ידע .1937 י"נ ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ,ןילַאג

 טַײצ רעד זיּב ןענַײז 'קיטש' רענַאקירעמַא עלַא

 ,קומ ,"ןרָאװעג טריטרָאּפמיא שיטַאמעטסיס טינ

 . ןשינעגעגַאב ענַײמ

 .מַא -- ןטרָאּפמיא

 .רעריטרָאּפמיא .מַא

 ןתמא עיא רדסּכ ןכוז, .ידַא ,רַאּפ -- טריד

 .ַא ,"רוטלוק רעדמערפ א ןוֿפ לּפמעטש ןטימ
 ,27 | 1968 ,רָאפ ,סענעמ

 ,ר'ַָאימרַָאּפמיא :ךיוא .רערי- ,גנורי-

 ,ר'עטרָאּפמיא

 -- רעטרַאּפמיא

 -ולּפ .1
 א רַאפ הּביס א טרעװ סָאװ סיוטש רעקידמעצ

 .ןזָאל .יא רעקרַאטש ַא .טֿפַארקּבַײרט .גנוגעװַאּב

 "רענ .ףמַאד ןוֿפ יא ןַא טימ ןישַאמ יד גנַאג ןיא
 ייװענא ,2 .סעּפע וצ יא ןַא ןּבעג .יאדוו
 ןָא גנוגערנָא עקידמעצולּפ ,גנַארד רעטסקינ

 ןַא .(ךיז ןגיילרעּביא רעדַא ךיז ןטכַארטַאּב ַא

 ןשוק וצ ,החמׂש רַאֿפ ןצנאט וצ ,ןענייוו וצ יא

 ךיז, .הֹּביִס ,ויטָאמ ,לומיטס ,9 .װזַאא ךיז
 טינ ןוא ןּבעל ןטוג ןַײז טימ טלעטשעגנדירֿפוצ

 קיטירק ,נש ,"ןּבַײרש וצ 'א ןייק רעמ טַאהעג

 ןטצעל םעד טריזילַארַאּפ ..., .רעקיטירק ןוא

 יכעלקריװ רעזדנוא ןריאורטסנָאקער וצ ...'א

 .2 ואא| לּבוי ,שטיװָאדיװַאר .ש ,"טייק

 ,סױרַא טזַײװ סָאװ .1
 יַאֹּב עיא ןַא .סלוּפמיא ןַא ךיז ןיא טָאה סָאװ

 ,טלַײאעגרעּביא ,טנכערַאּבמוא .2 .גנוגעו

 -עגֿפױא ,טעפמיא טימ זיא סָאװ .קידװעגנירד

 רעיא ןַא .טנעמַארעּפמעט רעיא ןַא .טרעדור

 ןיא ןוא ןשיכיטס םעד ןעלדנַאװרַאֿפ , .סולשַאּב

 -ַאטעלָארּפ קיניזטסואוװַאּב ַא ןיא םזילַאנָאיצַאנ

 ,1917 יינ ,עו טישז ,ײקיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ-שיר

 ,..טריטקיד ,עיא ןעקנַאדעג יד ןענַײז דניק םִַַײּב,

 רעד ןוא דניק ,ןיּבור לארׂשי ,ײליֿפעג ןופ רָאנ

 ,טייק- 1925 ענליוו ,רענעסקַאװ

 ,טשטייּפמיא ,שט'יפ-

 ַא ןיא ןקידלושַאּב .מַא .::2: 10 וזמנ 8

 ןַאזרעּפ א טמא ןוֿפ ןצעזּפָארַא ןוא ןכערּברַאֿפ

 גַײװצ א ןיא עיציזָאּפ עקיטכיוו א טמענרַאֿפ סָאװ

 -ַארּפ א טיול רָאנ ןעמ ןעק 'א| .הכולמ רעד ןוֿפ

 -- ץעזעג ןיא טלעטשעגנַײא זיא סָאװ רודעצ -
 ןןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ,דנַאלגנע ןיא

 םעד 'א :ךיוא ןופרעד .טנעדיזערּפ םעד יא

 ןיא -- טנעמ- .ןיײארַאֿפ ןוֿפ טנעדיזערּפ
 'א םעד ךרוד טריֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 ןטימ טּפשמ םעד ןוא זיוה-ןטנאטנעזערּפער סָאד

 ,טאנעס רעד --- לייטרוא

 ,כרַא .טריגַאלּפמיא ,ריג- .ורט -- ןרינַאלּפמיא
 ּבָאה העידּב שד ..., .ןטײרגרַאֿפ ,ןגירקֿפיונוצ
 ,ןמוק וצ םוקמ ךאנ ה"יא ןֿבוט:-םוי| ט"י ךאנ

 -מיא תורוע שאװ ּביוא ןהעז רּבלעז רעװ ןעד

 ,4016/10601 1163 ןופ װירּב ,"ןאק ןיריגַאלּפ

 1סוע19/0 111910/1061 ,40016/ע, וא .'צ , ואס. 34,
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 עיזָאלּפמיא

 זוצ .1 .222 יא .סי ,יד -- עיז|ָאלּפמיא
 ןרעװ ןענעק לָאז סע ,זַאג ַא ןוֿפ יא .קירדֿפיונ
 (קיטענַאֿפ) .2 .סַײרֿפױא ןַא ,עיזָאלּפסקע ןַא

 וצ ןענַאגרָא דיר עטמיטשַאּב ןופ קירדפיונוצ

 .םָארטש-טפול םעד עגר ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ

 יד ןעגנערּבסױרַא םַײּב 'א ןא רָאפ טמוק סע

 ידַא -- וויז ק} ,ט} ,ּפ} ןטנַאנָאסנָאק

 .ןטנַאנָאסנָאק ע'א

 טקַא .1  .ל22 ייאככ ,ס ,יד---עיצ|ַאקילּפמיא
 .װװד +- ,ןריקילּפמיא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא
 ןיא ןינע ,ףירגַאּב ןייא ןוֿפ) גנוסילשנַײא .2
 "וצ ,גנולקיוופיונוצ ,גנולקיוונַײא .(ןטייװצ ַא

 ,שינעעשעג ,ןינע ,ףירגַאּב ַא ןופ טכעלפפיונ

 .אצויילעֹוּפ ןכעלגעמ א רעדָא ריֿפסיוא ןַא טימ

 טימ (טעּברַא ןוֿפ עיגילער יד) 'הדוֿבעה תדי,
 עשיזיֿפ . , ןייק טינ טוט סע רעװ זַא יא . . . רעד

 ,"ןּבעל שיטיזַארַאּפ ַא שיטקַאפ טריפ ,טעּברַא

 -עט עקיזָאד יד טָאה רע, .טלעװ ןוא דיא ,נירג

 ,"ס'א עריא עלַא טימ ןענַאטשרַאפ טוג עירָא

 .ידַא -- וויט- .1 ,אצו ּפשוי ,עי

 .טריקילּפמיא ,ריקה .ורט -- ןריקילּפמיא
 ,ןצעמע) ןעלקיװנַײרַא ,ןע;צנַײרַא ,ןשימנַײרַא

 ַא ןיא ןקידלושמוא ןַא יא .ןינע ןַא ןיא (סעּפע
 א ןיא םינינע עקיטַײז 'א .סעצָארּפ ןלענימירק

 . גונעג טריקילּפמיא ָאד ןענַײז סע, .עיסוקסיד
 ריא ןטלַאהעגקירוצ טָאה . . . רע זַא ,ןזַײװַאּב -

 .תנז 11.  א 1958 ,גָאט ,ינװָאכוד .מ ,"טלעג

 -עלּפמיא ,ריט- .ורט -- ןריױטנעמעלּפמיא
 ןיא ןריֿפכרוד שיטקַאּפ ..ל22 ייא?2 .טריטנעמ

 ץעזעג עגנערטש סָאד 'א .ךַאמּפָא ןַא יא .ןּבעל
 יד ןוֿפ 'א יד; -- גנוריי .ןקַײרטס ןגעק
 .עיצַא 18 ווו 1963 ,זמט ,ײ....ןצעזעג עקיזָאד

 ,טנעּפמיא :ךיוא .(ז ז ,רעד -- טעּפמיא

 רעקרַאטש' --- 1תגמס!טפ --- 725 לוּפכ2 .מטֿפ

 - ,'םערוטש

 ,חֹוּכ ןוֿפ ,עיגרענע ןוֿפ זַײװסױרַא ,ןערּב .1
 עשידִיי סָאד ןעיוּב יא ןצנַאג ןטימ .יא סיורג טימ

 (ףמַאק א ןריפ) טעּברַא רעד וצ ןעמענ ךיז .דנַאל

 "ךַײּב יד וצ םענ א דניוושעג ךיז ןעוט, יא טימ

 'א ןצנַאג ןטימ , .עקשיֿפ ,סוממ ,"'א טימ ךעל

 'טָאטש-טלַא ,זיי ,"טֿפול ןיא ןָאטעג ילפ א ..

 ךיל ןיא ךיא ּבָאה סעקװעלַאנ יד ןוֿפ יא םעד,

 .ןליופ ןּברוח ,בור ,"טנשריצג

 א ןופ זַײװסױרַא .גנוגערפיוא ,זיורּבפיוא ,2
 -עגושמ) רעדליװ א .גנערטשנַא ,ליֿפעג קרַאטש

 ץלַא םיא; יא טימ דלַאװעג ןעַײרש .יא (רענ |

 טימ ןֿפָאלעג זיא ןוא ;שזַארוק ןּבעגעגרעטנוא

 -עגנָא טָאה סָאד, .תועסמ ,סוממ ,"סױרָאֿפ יא

 "'מורַא םיא טָאה יא ןַא . . . טולּב ןַײז טמערַאװ

 .יקסווָאנרַאק ,זיי ,"ןעמונעג

 ךיז .יא ןייא ןיא .טײקילַײא סיורג ,טסַאה ,9
 סיר ַא ךיז טָאה רעסַאװ סָאד .יא טימ ןּפַאכֿפױא

 טימ ךיז טלַײאעג ,ןֿפָאלעג, .'א טימ ןָאטעג

 טָאה; .טַײצםרוטש ַא ןיא ,סוממ ,י'א סיורג

 זיא ןוא ,ןפױל טזָאלעג ךיק ןֿפױא ּפָאט םעד יז

 ןַא טימ ,החמׂש א טימ ּבוטש ןיא ןֿפַאלעגנַײרַא

 רעגניפ עריא טזָאלעג טָאה יז , .ףגנ ןֿבא ,די ,ייא

 רענייא יװ 'א אזא טימ ןשיװַאלק יד רעּביא

 .תודוס ,פס ,"ךַײט . . . ַא ןיא ךיז טּפרַאװ סָאװ
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 עמ ןוא ךעלקער יד ךיז ףיוא ךיג טּפַאכ עמ,

 ,ווװ רי ,יןַײרַא סַאג ןיא יא טימ ךיז טזָאל

 ףיוא יװ יא ןַא .רעדורעג ,למוט ,שער 4
 ךניק סָאד ןסעגרַאפ יא סיורג ןוֿפ, .דירַאי ַא

 ןדער סרענרעל ןטימ ןיא, .וש ,"טעּפמיק ןיא

 ,פס ,י'א סיורג טימ טנֿפעעג ךיז ריט יד טָאה

 ןוֿפ יא ןטַײשרַאֿפ םעד טגָאמראפ ןרעו, .תודוס

 טגָאי עמ, .שו ןלױפ ,טיי ,"טייקנעמוקעגפיוא

 יװ זָאה א ךָאנ למוט ןוא יא ןרעסערג טימ ךיז

 וו רָאק ,יּבײל א ךָאנ

 רעקילַײא ןַא ןוֿפ ךעלנייוועג) עיצרעניא ,9
 עמ ןטלעטשעגנַײא ןַא ןוֿפ יא ןַא .(גנוגעװַאּב

 יא רעד ,הרוֿבג ןייק ןטינ} טעּברַא ָאד, .םזינַאכ

 רעכיילּב רעד' ,רמ ,"טציא טעװעצַארּפ רָאנ

 'אסנּבעל רעטרעגנוהרַאֿפ רעד, .'רעטיירּפא

 .8 ,ײגנולַײװרַאפ ךָאנ גנַארד ... א יװ טמוק

 טימ, (קיסַאּפש) .טֿפאשנסיװ-שטנעמ ,ןָאסרואינש

 .טיטעּפַא ןטוג א טימ = לװפ ,ייא ןטוג ַא

 -יטשרע} .טניװמערוטש .טניװ רעקרַאטש 0

 -- תויׂשעמ ירוּפיס ןוֿפ טסקעט'קל ןיא ן.ב רעק
 "סה הרבשנ (טיפמוא) ןירוקש הרעסה לדוגמומ

 ןסיורג םעד תמחמ, :טסקעט ןשידִיי ןיא ;"הניפ

 ."ןרָאװעג ןכָארּבעצ ףיש יד זיא טיפמוא

 ךיז ןיא טָאה סָאװ .ידַא -- קי(ד)|טעּפמ יא
 ,טייקיטעט ,טעּברַא-רוטלק) עיא .טעּפמיא

 'א .טעּפמיא טימ לוֿפ זיא סָאװ -- לופ'א
 ,"רעטכיד ע'א עגנויג .ןורעֿפ עיא .ןסקַאװ
 ,ּב"א טפעה ,1923 ענוװָאק ,עפסיוו

 .חּוא .ץ ,רעד -- געװטעּפמ'יא

 ,טסעמרַאֿפ ַא ַײּב ןֿפױל -

 סָאװ .קידטעּפמיאנָא .ידט -- זָאלטעּפמ'יא
 .טעּפמיא (ןייק ךיז ןיא טינ טָאה) ןָא זיא

 סָאװ דָאר .װּוא .רעדער- ,יד -- רָארטעּפמיא
 .ךיג רעייז ךיז טיירד

 .ס' ,ןיז נװ .ס' ,ןריָא  ,רעד -- רַאטַארעּפמיא
 לטיט .!רעלעפַאּב' .ל22 ייאכ2 .ס" ,עש- --- ױרֿפ

 ץא יד .עירעּפמיא ןַא רעּביא רעשרעה ַא רַאֿפ |

 יעצ סוילוי טניז עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ

 קיטַײצכַײלג זיא דנַאלגנע ןופ גיניק רעד .רַאז

 .עירעּפמיא רעשיטירּב רעד ןופ יא רעד ןעוועג

 לטיט םעד טַאהעג קיטַײצכַײלג טָאה רַאצ רעד

 -עלטעג ,ערעזדנוא םיאנוׂש יד טינ טּביײלג,, .יא

 עלא יד, .סוֿפעזָאי ןוא סוטיט' ,טיי ,י'א רעכ

 טָאה סָאװ יא םעד טגַײצעגרעּביא ןּבָאה תויַאר

 ,שוו דש ,זּביא ,מי ,"ןגַײצרעּביא ךיז טלָאװעג

 .שירעלעֿפַאּב ,שירעשרעה :ךיוא .ידַא -- שיד

 .ל22 ייא22 .ץ ,רעד -- װזיטַארעּפמ יא
 (וצ ןעגנואווצעג זיא ןעמ) זומ עמ סָאװ סָאד .1

 ןרירעּפָאע .ןגערֿפוצּפָא טינ לעֿפַאּב .ךאזיזומ .ןָאט -

 ןּבעל ןופ עגַארֿפ א זיא'ס ,יא ןַא זיא הֹלֹוח םעד

 ןרעטיפנָא ןלעװ ייז רעטַאז סָאװ, ."טיוט ןוא

 ;רעסעּב ץלַא -- שיײלֿפ טימ ןדרעװש ערעייז

 ,שווו טישז ,"גירק ןופ יא רעשיגָאל רעד זיא סָאד

 ,1917 י"נ

 ,(טינ) ייג ,ייטש .ּברעװ ןוֿפ סודָאמ-לעֿפַאּב .2
 טעגרהעג רעװ ,לחֹומ ַײז ,(טינ) עשארטס ,וט

 -רָאפ עטושּפ טָאה שידִיי ןיא 'א רעד| .װזַאא

 צא ןיא .ןָאזרעּפ רעטייוצ רעד רַאֿפ רָאנ ןעמ |

 םוצ געװ

 .וֿפד +- .ידַא -- וויטַארעּפמיא

 .ס- ,יד -- עיצַא|נָאזרעפמיא

 ,טעקיּפ וצ ךעלנע ,ןטרָאק 32 טימ

 ל'ַאירעּפמיא

 -נעילונ ןַא ןַארַאֿפ רעדָא) גנודנע ןייק ָאטינ

 טייג ,טייטש :טי גנודנע יד -- צמ ןיא ;(גנוד

 .וזַאא טינ טעשַארטס ,לחומ טַײז ,טוט ,(טינ)

 עלַאדָאמ יד ןוא ןלע װ ּברעװסֿפליה רעד

 ןּבָא ןגעמ ,ןזומ ,ןֿפרַאד ןּברעװ

 ,סיי װ טָאטשנַא .יא ןָאזרעּפ עטייווצ ןייק טינ

 .ןסיװ (ט)ַײז ךעלנייװעג טמוק טסײװ

 -עגפיונוצ ןעמרָאֿפ יד 'א םוצ וצ טנכער עמ

 רע יד יװ רימ ָאל ,ךימ ַָא ל טימ עטצעז

 יװ לָאז רעדָא זָאל טימ ןוא ןָאזרעּפ עטש

 ;עמעכס אזַא ךיז טמוקַאּב .ןָאזרעּפ עטירד יד

 רע (זָאל) לָאז ,ייטש ,ןייטש ךימָאל -- צא

 ןלָאז ,טייטש ,ןייטש רימָאל -- צמ :;ןייטש

 ןעק ןַאזרעּפ עטייווצ יד ךיוא .ןייטש ייז (ןזָאל)

 טסלָאז, ן....טסלָאז -- טימ ןרעװ טקירדעגסיוא

 דוֿבּכ ןיא טלַאה . . . רעטעג ערעדנא ןּבָאה טינ
 טינ טסלָאז ...רעטומ ןַײד ןוא רעטָאפ ןַײד

 ,תומש ,יּת ,"תודע עשלַאפ רֿבח ןַײד ףיוא ןגָאז

 -'א רעשירָאגעטַאק 13 ,12 ,3 ,כ

 ללֹּכ רעשיטע רעקידלכׂש :קיטע סטנַאק טיול

 ןַא יװ ןרעװ ןעמונעגנָא ףרַאד ןוא ןעק סָאװ

 עלַא ןיא ןוא ןעמעלַא רַאפ ץעזעג לאסרעווינוא

 ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב טינ זיא טלעװ יד, ,ןטַײצ

 ןשטנעמ ,נירג ,"ןך'א עשירָאגעטַאק ןריֿפוצכרוד

 .ןטרעװ ןוא

 זיא סָאװ

 ,שירעטיּבעג ,שירעלעֿפַאּב .טָאּבעג ַא ,זומ א

 רעדָא הכלה . . .'ךומּכ ךערל ּתֿבהאוי זיא סָאװ,

 רע'א ןַא ןיא סע זיא ןרָאװעג טגָאזעג ?הדגַא

 -ַאּב ַא יװ סע טגנילק שילַאקיטַאמַארג ,םערָאפ

 ,"הדגַא עטסנייר ךוּת ןיא סע זיא ךָאד ןוא ,לעפ

 שי- סקיֿפוס ןטימ :ךיוא .טלעװ ןוא דיא ,נירג

 ,'א טינ ןוא -- "ןֿפָארטש ךימ לָאז טָאג, --

 ףָארטש ,טָאג וד ,ה"ד ,!טָאג ךימ ףָארטש'

 ,776 ,1938 ,ַאפיי ,פנ ,"'ךימ

 יָאזרעּפ ווזד
 -- רָאטַא- / .עיצַאקיֿפינַאזרעּפ ,גנוריציפינ
 -רעּפ .ורט -- ןרי- .טרינָאזרעּפמיא סע רעוו

 ,גנורי- ןרינָאסרעּפמיא +- .ןריציפינָאז

 -סױרַא) .1 .ר92 .ן ,רעד -- ל'ַאירעּפמיא
 -מיא ,לַאיערּפ ,לַאירעּפ ,לַאירּפ :ךיוא טדערעג

 ןשירַאצ ןיא עּבטמ ענעדלָאג עטסערג ןלַאיערּפ

 (15 רעטעּפש) 10 ןופ טרעװ ןיא ,דנַאלסור

 רעּבליז ןוא דלָאג סָאד ןיוש טָאה רע? .לּבור

 ףיוא, .| דירַאי םענוֿפ ,עש ,"ן'יא עּבלַאה ןוא

 ץא ענעדלָאג יז טָאה לּבור טרעדנוה רַאּפ א

 ,"ןענָאילימ . . . ןוֿפ טרעװ ַא טציא ןּבָאה עכלעוו

 ןַײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג טָאה ...,, .תודוס ,פס

 ּבָאה'כ ,טסעז -- . . . ןזיוװעג ןוא לטסעוװ ןןַײז)

 יוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"ץא ףניֿפ טיינעגנַײא ָאד םיא

 ןַא ןוֿפ קָאטש רעטײװצ .2 .רעדלעװ עשיל
 ,.סנַאשזיליד א ןופ ךַאד .ַײװמַארט רעדָא סוּבינמָא

 טליּפשעג ליּפשנטרָאק .8 .יא ןֿפױא ןרָאֿפ

 רָאג .4
 ריּפַאּפ ןגיוּב רעסיורג :ךיוא .טֿפירש רעסיורג

 רעּפיש קיטש סיורג :ךיוא .לָאצ 3024 ןוֿפ

 ןֿפױא לדרעּב קיציּפש .0 .רעכעד ןקעד וצ
 ,טינש ןשיזייצנַארפ

 -יש ַא טָאה סָאװ .ידַא -- לַאירעּפמיא



 ןריזילַאירעּפמיא

 עיא יד .עירעּפמיא רעדָא רָאטַארעּפמיא וצ תוכ

 ,גנוריגער עיא יד .טעטש עיא ,ןיורק

 ַאירעּפמיא ,ריז- .ורט -- ןריזילַאירעּפמיא
 ןופ ןכַאמ ,רעדנעל עכאװש ןשרעהַאּב .טריזיל

 רעד; .ןריטַאולּפסקע וצ ייז ידּכ סעינָאלָאק ייז

 ץסיורג טריזילַאירעּפמיא טָאה סָאװ םזיטָאּפסעד

 ,םנ/ ."םיחטשידרע

 ,קיטילָאּפ .1 .ןע- ,רעד -- םזי|לַאירעּפמיא
 טּבערטש ,ףיוא טלַאה סָאװ ,הטיש עשיטילָאּפ

 ץירעּפמיא ןַא ןפַאש וצ רעדָא ןטלַאהוצפױא

 ,(סעינָאלָאק) סעירָאטירעט ןריסקענַא ךרוד (+-)
 טימ תונכשּב טינ ןענַײז סָאװ עכלעזַא רקיעּב

 -עטילימ ןשרעהַאּב וצ ןוא ,עילָאּפָארטעמ רעד
 ,רעדנעל לָאצ ערעסערג ַא שימָאנָאקע ןוא שיר
 אב רענענַאטשעגּפָאללערוטלוק ַא טימ רקיעּב

 יד ןוֿפ ןעמוקַאּבסױרַא טָאה יא רעד .גנורעקלעֿפ

 ,ןלַאירעטַאמױר ערעייז רעדנעל עלַאינָאלָאק

 ןוא גנורעקלעֿפַאּב עקיטרָא יד טריטַאולּפסקע

 -עירטסודניא רעד רַאֿפ קרַאמצַאזּפָא ןַא טַאהעג

 רעד .עילָאּפָארטעמ רעד ןוֿפ עיצקודַארּפ רעל
 ןופ ןָאפ רעד רעטנוא יא רעד .'א רעשימיור

 -קנַארֿפ ,דנַאלָאה ,עינַאּפש ןוֿפ יא רעד .םַאלסיא

 סָאװ 'א רעשיטסישאֿפ רעד .דנַאלגנע ,ךַײר
 ןופ עסַאר א ןופ עיידיא רעד ףיוא ךיז טציטש

 -עּביל רעד .י'א רעקידתוירזכא רעד .סרעשרעה

 גנולקיװטנא רעד ןיא טפלעה סָאװ יא רעלַאר

 ,הטיש ןז .2 .רעדנעל עלַאינָאלַאק יד ןוֿפ
 -מיא ןַא ןוֿפ טֿפַאשרעה יד טציטש סָאװ גנוטכיר

 .רָאטַארעּפ

 -סיוא רעדָא רעגנעהנָא ,רעציטש -- טסיז

 -- שיטסי- םזילַאירעּפמיא ןופ רעריֿפ

 .ןסערעטניא ,קיטילָאּפ עיא .ידַא

 דנַאל / .ל2 ייאכ .סי ,יד -- עיױרעּפמיא
 רענערעװּוס ןַײז סָאװ (רעדנעל עּפורג רעדָא)

 .רָאטַארעּפמיא לטיט םעד טָאה רעּבַאהטכַאמ

 ינעל לָאצ ַא טשרעהַאּב סָאװ הכולמ עקרַאטש

 עשימיור יד .סעינָאלָאק טָאה ,רעקלעפ ןוא רעד

 יישטַײד רעד ןופ יא עשימיור עקילייה יד, יא

 ןייק ,עקילייה ןייק ןעװעג טינ זיא עיצַאנ רעש

 "יאע ."'א ןייק טינ ךיוא זַײװנטַײצ ,עשימיור

 טינ לָאמנייק ןוז יד זיא יא רעשילגנע רעד רעּב

 ינַאויּב יד .יא עקיטכַאמ א ."ןעגנַאגעגרעטנוא
 ַאּפַאא יד א עשי(דנעל)סור יד .יא עש(ינ)יט

 יד .ןענָאעלָאּפַאנ ןופ יא עטשרע יד .יא עשינ

 טמיורט .ןטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ ןוֿפ יא עטייווצ
 סָאד ךיוא ןקילפ יא ןוֿפ סרעלדָא יד יװ רע

 ידַא -- ׁשיי .ושלַא ,"ףוס םוצ דנַאל-ןדֶלי
 -- טעטש עיא .רעלצנַאק רעיא .קנַאבטּפױה עיא

 טינ דנַאלשטַײד ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ןּבָאה סָאװ

 ןעװעג רָאנ ,דנַאל רעדנוזַאּב ןייק וצ טרעהעג

 .עירעּפמיא רעד ןוֿפ לייט א טקעריד

 .עיצַאנָאזרעּפמיא +- -- עיצ)|ַאנַאסרעּפמיא
 ,רָאט- .װווד +-

 ָאסרעּפמיא ,רינ .װחרט -- ןרינַאפרעּפמיא
 ;ןכעלנעזרעּפרַאֿפ .1 .ןרינָאז- ;:89 .טרינ
 'רֵעֹּפ א יװ ךאז א רעדָא יח:לעּב א ןלעטשרַאֿפ

 -ייא עכעלשטנעמ יא סָאװ םילשמ ,ןעלּבַאפ .ןָאז

 רעד ףיוא) ןכַאמכָאנ ,ןריטימיא .2 ,ןטֿפַאשנג
 ןֿפוא םעד רעדָא ןָאזרעּפ עטסואװַאּב ַא (עניּב

 ציסור .יזַא - עקפרעפמיא

 .ז ,רעד -- טק'עֿפרעּפמיא
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 ןיא ןכַאמכָאנ ללכּב .טסיטרַא ןַא ןופ ןליּפש
 ַא ןפורוצסיורַא יא .עא ןרינַאמ ןיא ,ןעזסיוא

 ,בנ/  .ןרַאנוצּפָא ליצ ןטימ יא .רעטכעלעג

 ,(יװַאקרַאה)
 .שירעּפמיא ווזד

 -לוֿפמוא .ל22 ייא 22 .ידַא--ט|ק'עֿפרעּפמיא
 -מוא ,קידתומילש-טינ ,קידנעטשלופמוא ,םוק
 עיצ- .גנושרָאֿפ עיא ןַא .(619 +-) טקעפרעפ
 ,טקעֿפעד .טקעפרעּפמיא ןַײז ןוֿפ לַאפ-טרּפ .יד --
 ןוֿפ ןעגנַאלק יד ןעגנערּבסױרַא םַײּב 'א .םגּפ
 .טייקט-  .ךַארּפשדמערֿפ רעד

 ןופ םערָאפ

 "וט יד זַא טזַײװ סָאװ טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד
 ןיא טקידנערַאפ טַאהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה גנוא
 ךָאנ טרעיודעג יז זַא ,טײקנעגנַאגרַאֿפ רעד
 שיטסירעטקַארַאכ זיא יא .ןרעיודעג ןעק רעדָא
 עשיאעּפָאריײאזָאדניא לָאצ רעסיורג ַא רַאֿפ

 טינ טָאה שידיי עקיטַײצטנַײה סָאד .ןכַארּפש
 -רעד ערעסָאװ ןכַאמ וצ רָאלק . . ., ן.'א ןייק
 ןּבילּבר}ֲאפ שטַײדטֿפירש ןיא ןענַײז ןעגנונַיײש

 רעד ,י'א רעד) ןעגנַאגעגרעטנוא שידִיי ןיא רעּבָא
 רעטרעװטּפיוה עכעלנעזרעּפ-טשינ ןוֿפ וויטינעג
 ידַא -- וויי 3 ,1939 ,ַאֿפוי ,פנ ,?('כו

 נװ .(ןריָא סי ,רעד -- רָאטַאזיװַארּפמיא
 "מיא סע רעװ .טיאכ2 ייא22 .סי ,עשי ,ןיי

 א ןיא רענדער רעטמירַאּב רעד; .טריזיװָארּפ

 ַײב ךיז טצעז רע רָאנ יװ, ."'א רעכעלרעדנואוו

 ָאק רעד ןיא} ."יא ןא רע טרעװ ,ענַאיּפ רעד

 סרעליּפש יד ןופ רערעדעי זיא עטרא-לעד עידעמ

 שיטסירעטקַארַאכ זיא יא ןַא ןַײז .יא ןַא ןעועג

 -םירוּפ יד .טערַאּבַאק ןיא עיסנַארעֿפנָאק ןרַאֿפ

 ןּבָאה ןוא ס'א ךיוא ןעװעג ןענַײז סרעליּפש

 תוָאחסונ יד וצ דייר ענעגייא ערעייז ןּבעגעגוצ

 ןוא סרעגניז רעדָארּב יד .ןליּפש-םירוּפ ןופ

 לייט םוצ ןענַײז ןרעלעקנַײװ ןיא סרעגניז ללכּב

 תונותח ףיוא ןחדב רעשיפיט רעד .ס'א ןעוועג

 ןַײז וצ טגעלֿפ תוחמׂש ערעדנַא ףיוא ךיוא ןוא

 ןּבעגוצ רַאוטרעּפער ןטלעטשעגנַײא רעֶירֿפ ןופ

 "נוגנידַאּב יד וצ עטסַאּפעגוצ ,סעיצַאזיװָארּפמיא

 -שי- .ידַא -- שי* ןטרָא ןוא טַײצ ןופ ןעג
 .טייק

 רעדָא טקַא סי ,יד -- עיצַאזיװַארּפמיא
 א ןָא עדער א .ןריזיװָארּפמיא ןוֿפ טַאטלוזער

 .ןַאלּפ ןוא טלַאהניא ןטכַארטעגכרוד רעִירֿפ ןוֿפ

 עידָאלעמ ַא ;לעטש רעד ףיוא ןֿפַאשעג דיל ַא
 רעדָא גנוטיירגוצ רעקידרעירפ ןָא טליּפשעגסיױא

 ףיוא יא ןַא יא עלַאינעג א .לגדא גנוטעּברַאַאּב

 גנופאש א ,טעּברַא ןַא .ָאיעּפ ךיוא .אמויד-ינינע

 ,גנוטיירגוצ רעקירעהעג ןָא

 .טריזיװָארּפמיא ,ריז- .וורט -- ןריזיװַארּפמיא
 ,ןרינָאּפמָאק ,ןריטיצער ,ןענשרד ,ןדיר .1
 ןַא ףיוא) ןליּפש ,ןעגניז ,ןֿפַאש שירעלטסניק

 ןקידרעירֿפ ןָא (רעטאעט ןיא רעדָא טנעמורטסניא

 רעקילָאמַא ןַא יוװ ןעמַארג יא .ןַאטנַאּפס ,טיירגוצ

 "יא ןּבעגוצ (שירָאיטקַא) = עזָארּפ יא .ןחדּב
 -סיוא .2 .עלָאר רעד ןוֿפ טסקעט םוצ דייר ענעג
 ,רישכמ א ,טנעמורטסניא ןַא רַאֿפ סעּפע ןצינ
 .לטװ א ףיוא ,שינעלַײא ןיא סעּפע ןלעטשֿפױא

 ,ףיוא טּביײה עמ סָאװ ןייטש א ןופ רעמאה א יא

 .ל22 .װדַא -- וטּפמָארּפמיא

 ָאירַאסערּפמיא

 עלַא טמענ עמ סָאװ רעמלַא ןופ ךעלריט יד;
 ערענעלק יד רַאפ טעּב ַא 'א וצ ּפָארַא טכַאנ

 -נַאֿפ (קיסַאּפש) .8 .ירמזיילּכ' ,רַא ,"רעדניק
 םיסינ ַארַאס, .ןרענגיל .ןטכַארטסױא ,ןריזַאט

 ."טסריזיװָארּפמיא וד ,ייג ,ייג ,טסלייצרעד וד
 -מיא  ,טנעמָאמ ןפיוא ךַײלג יא ןַא -- ענו-
 .ךעלעדיל עיא .ידַא ,רַאפ -- םריזיווָארּפ
 טױּבעגֿפױא ןענַײז רעצעלּפ עסיורג יד ףיוא;
 ,דנַאלסור ןופ ,געס ,"סעדַארטסע ץעיא ןרָאװעג

 .טייק .טייהרע- 1920.  עשרַאװ

 -עגוצ-טינ

 .עגמוא ,טײהרעטריזיװָארּפמיא ,טייהרעטיירג

 'ץנַאיּפ רעד ףיוא 'א' .'א ןַײז םיּכסמ .טכיר

 רעשילַאקיזמ רעצרוק ַא רַאפ גנונעכיײצַאּב =

 ,(לגרָא) ענַאיּפ רַאפ עיצַאזיװָארּפמיא

 .מַא .טװּורּפמיא ,ווורּפ- .ורט -- ןווורּפמיא
 יעּבסיוא ,ןרעסעּברַאֿפ ..:21:: 10 1מממזסטס

 טימ .טנוזעג סָאד יא .עגַאל סנצעמע 'א .ןרעס

 ןוא ירטנָאק רעד ןיא ןעװעג זיא רע, -- ךיז

 ."טװּורּפמיא ךיז טָאה

 ןיוש זיאס .ס' ,רעד -- םנעמווורּפמיא
 זה ַא .ןרָאיַארַאֿפ טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא 'א ןַא
 ,ס'א עלַא טימ

 -רעד .722 ייאכ ,ןי ,יד -- ר'וטַאמיוּפמיא
 ןַא ןקורד וצ ,ךוּב ַא ןּבעגוצסױרַא שינעּבױל
 לָאּבמיס ,לפמעטש רעלעיציֿפָא :ךיוא .לקיטרַא

 .רעטנוא רעכעלטפַאשלעזעג ,גַאלרַאֿפ ַא ןיא

 ירַאֿפ ןייק ןעניֿפעג קידנענעק טינ, .עא גנומענ

 יא ןזומ ,'א עכעלטֿפַאשלעזעג עכעלטרָאװטנַא

 רעײז ףיוא קרעװ ענעגייא ערעייז ןּבעגסיור
 1963 ,זמט ,סעשָאגרַאמ .ש ,"ןוּבשח םענעגייא
4 5. 

 ,טרינגערּפמיא ,רינ- .ורט -- ןרינגערּפמיא
 ,ןעגנערּבנַײרַא (עיגָאלָאיּב) .1 .222 ייאככ
 -םורפ ןכַאמ .ןעמָאז ןוֿפ ךעלרעמעק ןּבעגנַײרַא

 ַא טימ סעּפע ןּפַאזנָא 2 .רעגנַאװש ,קיט
 ַא יא ,ןּפַאזנַײא לָאז סע ןכַאמ .ףָאטש ןקיטַײז

 רעטזָאלעצ ןיא ןקייװכרוד --- ּברַאפ טימ ףָאטש

 -סיוא סיוא טמוק סע; .ןּברַאֿפ טָאטשנַא ּברַאפ

 ַאװ ןיא ןטלַאה . . . ה"ד ,ץלָאה ןעקנעװשוצ

 ,א ףוסל ,....ןֿפמַאד . . . סע ךָאנרעד ,. . . רעס

 ןוֿפ סע ןטיהרַאֿפ סָאװ ןטײקיסילֿפ טימ ןּפַאזנָא

 ,3 ,אא פשוי ,"ןליופ

 רעיא ןַא .ידא ,רַאּפ -- טריננערּפמיא

 טעװ סָאװ ,ץענ ןייק ךרוד טינ טזָאל סָאװ דנּב

 סָאװ רעמיצ ַא ןפיולכרוד םִיַײּב ןּפַאכנָא טינ ךיז

 צג -- לטנַאמ ןגער רעיא ןַא .רעַײֿפ ןיא זיא

 טימ ןעמונעגכרוד זיא סָאװ ףָאטש א ןוֿפ טכַאמ

 "גנירדכרודמוא זיא ןוא גנוזָאלעצ רעשימצכ ַא

 -ימוג ןַארַאֿפ ןענַײז סע .רעסַאװ רַאֿפ ךעל

 -םיוא ןעק עמ סָאװ ףָאטש ןיא ןופ ןוא סענאוו

 .11710 האפ ,1949 ןירַאּפ ,זעגפ ,"ךיק ןיא ןלעטש

 ,טייקקה ,טייהרעד

 -רָאֿפ ..טיאכ? ליופכפ .סי ,יד -- עזוערּפמיא
 ירעלַײװרַאֿפ א טימ גנומענרעטנוא ,גנולעטש

 ,יא:טרָאּפס .יא-רעטאעט .הנווּכ רעש

 יא? .זד נװ .ס' ,רעד -- ַאירַאטערּפמיא

 -עג סָאד טריֿפ סָאװ רעמענרעטנוא .טיאככ



 טנַאנַאיסערּפמיא

 ןַא דיחי ַא ,רעטסעקרָא ,רעטַאעט ַא ןוֿפ טפעש

 .לגדא רעקיזומ רעדָא טסיטרַא

 ןַא טכַאמ סָאװ .ידַא -- טנַאנָאיטקערּפמיא

 ךיוא זיא ...תוליֿפּתה רדס רעד; .קורדנַײא

 ,8 וש 1967 ,זמט ,לקיּב המלש ,יייא ןעוועג

 -עלָאמ) .1 .אּב .רעד -- םוינַאיטערּפמיא

 ,19 ןרָאי רע60 יד טניז גנוטכיר ,הטיש (ַײר

 םעד רַאפ ליצ ַא יװ סױרַא טּבײה סָאװ ה"י
 -נעמָאמ ןטקעריד ןַײז ןּבעגוצרעּביא רעלטסניק

 םעד ןוֿפ (עיסערּפמיא קורדנַײ א ןלַאט

 םעד ןוֿפ טינ ןוא טקיטלַאטשעג רע סָאװ ףָאטש

 סָאװ ,טקעיּבָא םעד ןגעװ טסייװ רע סָאװ

 יד ןעלגיּפשוצּפָא ךיז טימַאּב ןוא סױרַא טּבייה

 צֹמ סָאװ םעד םורַא ןוא ףיוא טכיל ןוֿפ ליּפש

 -ערּפמיא עשיזייצנַארפ עטנַאקַאּב רעמ ידו .טלָאמ

 "ער ,ָארַאסיּפ ,יַאגעד ,!ענַאמ ,'ענַאמ :ןטסינַאיס

 -רעּביל סקַאמ דיי רעשישטַײד רעד ךיוא ,רַאונ

 {:ןַאמ

 סָאװ גנוטכיר עשיטסילַאער (רוטַארעטיל) .2
 ןטפַאשנגייא עלַא טינ ןּבַײרשַאּב וצ ךיז טימַאּב

 עמַאס יד רָאנ ,ןעגנוריסַאּפ ,הֿביֿבס ,דלעה ַא ןופ

 ןטסֿפיט םעד ןפַאשעג ןּבָאה סָאװ יד ,עטלֹוּב

 םעד ףיוא ןענעק ןוא רעּבַײרש ןֿפױא קורדנַײא

 -סיורַא ןוא רענעייל ןֿפױא ןקריװ ןֿפֹוא ןקיּבלעז

 -לעגרעּב .גנומיטש עטמיטשַצאּב ַא םיא ַײּב ןפור

 ןוא סעלעדנעמ ןשיװצ קוליח רעד, .'א סנָאס
 קוליח רעד זיא ןטלַאטשעג ןּבעג סמכילע'םולש

 ,"א ןרעַײרֿפ ןוא םזילַאער ןרעגנערטש ןשיװצ
 ץלַא ךָאנ טקיטלעװעג ןַאמָאר םעד ןיא, .מי

 טשינ זיא סָאװ יא רעד רעדָא םזילַאער רעד

 ,נש ,"םזילַאער טרָאס רערעלעדייא ןַא יװ רעמ

 ַא (קיזמ) .8 .| רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל
 -סיורַא ךיז טימַאּב סָאװ עיציזָאּפמָאק ןופ ליטס

 עקרַאטש ךָאד ןוא עקידנטַײּב ךיז ןפורוצ

 .ןעגנומיטש

 .סי ,עקי נװ .ז ,רעד -- טסינָאיסערּפמיא

 "יזָאּפמָאק ,רעּבַײרש ,רעלָאמ) טֿפַאש סע רעװ

 ָאיסערּפמיא םעד ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד טיול (רָאט

 זיא רע? .םזינָאיסערּפמיא ןוֿפ רעגנעהנַא .םזינ

 ןעװעג זיא ליצטּפיױה ןַײז ,'א רעשיפיט ַא ןעוועג

 טָאה רע סָאװ סעיסערּפמיא יד ןּבעגוצרעּביא

 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,1ש ,"רעּבַײרש םעד ןופ

 .רוטַארעטיל עיא .ַײרעלַאמ עיא .ידַא -- שיז
 'לַאזקָאװ םורַא'; יקיטירק עיא .גנורעדליש עיא

 ,םעַײנ ַא ףיוא ןּבירשעג . . . גנולייצרעד א זיא

 ןיא רעּבַײרש ידי ,נש ,"ןפֹוא ןיא ֿבור סָאד

 ,דנַאּברַאֿפ יװָאס

 יָאיסערּפמיא ,רינ .וורט -- ןרינָאיפערּפמיא
 -ניײא ןקרַאטש א ןכַאמ ,ןקריווַאּב .אפש .טרינ

 ַאיסערּפמיא זדנוא טָאה טסיטרַא רעד, .קורד

 .גנו (א"ּב) דייר ,"ןליּפש ןַײז טימ טרינ

 סָאװ .1 .װװז +- .ידַא -- וויסערּפמיא
 -מַאזרַאפ-ןסַאמ עיא .קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמ

 -עג ןופ סָאגסױא רעיא .טסעטָארּפ רעיא .גנול

 קרַאטש ןרעװ ןעק רעדָא זיא סָאװ .2 ,ןליֿפ

 -נוי רעיא ןא .לופליֿפעג .וויטיסנעס .טקריװַאּב

 ןוא ןצַײרד ןשיװצ ןרָאי עיא יד, .ןַאמרעג

 | ."קיצנַאװצ

 .לע .װדַא -- טַאטש םיא
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 זנַײא .1/ .ל22 ייאכ? .סי ,יד -- עיסערּפמיא
 ַא יא ןַא רעטנוא ןַײז .טקעפע .םֵשֹור .קורד

 ךייר ַא .יא עכעלקרעמ-םיוק ַא .יא עקידנצילּב

 .קורדּפָא .גנודליּבּפָא .2 .'א עכעלנעזרעּפ
 "יא טיג סָאװ קרעװ שירַארעטיל ץרוק ַא ךיוא
 ינוּבעלרעּביא יד ןוֿפ קורדנַײא םעד זיולּב רעּב
 ,+- עזערפמיא ווזד ,0 .םיטרּפ ןָא ,ןעג

 1474: וזחק- .טֿפמיאעג ,ףמיא .ורט -- ןןֿפמיא
 ,ןריניצקַאװ ,ןריניסקַאװ ,ןקָאּפ ןלעטש .{סמ

 סָאװ --- ןלעטש יא ךיז ןעייג ייז, .ןרילוקָאניא

 ,טַאל ,"!?ןקָאּפ ןענירעד ןטימניא סָאד זיא

 דגנ תוקוניתּב 'א תוׂשעלא -- 21 .עקשימ

 ןושרג ברה ,"םיוּכע אֿפור י"ע ןרעטָאלּבה

 ןיא, .א"סרּת שטָאקנומ ,ינושרגה טוקלי ,ןרעטש

 ןרָאװעג טריֿפעגכרוד . . . זיא סעירָאטַאלוּבמַא יד

 -ס'א .טרָא-ס'א .20 וװ 1928 ,זָאט ,"ןעיא 0

 ײזייצנַארֿפ ייווצ יד, --- ףַָא ט ש-ףמיא .טקנוּפ -
 -עגוצ ןּבָאה ,ןערעג ןוא טעמלַאק ,רעשרָאֿפ עש

 ,1951 ןירַאּפ ,זעגֿפ ,ײיש-"א ןלעיצעּפס ַא טיירג

 ,573 אפ

 .ּבנ צמ .רעד {...סעצמיא) -- הוּפ"תוצמיא
 ,ול .ֿבויא טול .חוּכ-תוצימא :ךיוא .חּת
  יָצג ,'חוּכ ןוֿפ גנערטשנָא .14 ,ב ,סומע 9

 עג רעשילַארָאמ רעקרַאטש .1 :ּבּב טימ טצינ
 רֿבֹוג יּכ"א טימ טָאה רוחּב-הֿבישי רעד, .לגנַאר

 -שידלעה ,הרוֿבג .2 ;"תוקֿפס ענַײז ןעװעג
 ."יּכ"א טימ אנוׂש םעד ןלעטשנגעק ךיז, .טייק
 .ידַא -- קידד

 'כַײלג .חּת .תור  ,יד ןערמיא) -- הרמיא
 ילעז םעד טָאה .םזירָאֿפַא ,לטרעוװ-הרֹוּת ,טרָאװ

 רע טָאה ןדער ןיא , .ארמימ יװ טַײטַאּב ןקיּב

 לטרעװ ףרַאש ַא ,'א ןא ןֿפרַאװּוצנַײרַא ּביל

 | ."לודג ַא ןוֿפ

 ימ ...} -- ָאיריא אל -- ַאה םושמ יא
 א/ח ,ןישודיקכ2 .חֹּת .ץַאז { ..יױל ...םוש

 היֵאר ןייק טינ סע זיא םעד רעּביא ּביוא .ַאא

 ןיא קורדסיוא רעקידנעטשַאּב (הריּתס ןייק)

 ןשיװצ הריּתס ַא ןכַײלגסיױא ןװּורּפ םַײּב דומלּת

 ערעדנַא ןשיװצ ,הנשמ ןיא אפיס ןוא אשיר רעד

 ּביוא ,1 :ּבּב טימ טצינעג .ארמג רעד ןיא ןלעטש

 ןייק) טייקירעווש ןייק ָאטינ זיא -- ױזַא זיא'ס

 א3322 אישק אל -- ָאה םושמ יא :ךיוא .(אישק

 י ר .ב/טע ,אמק

 היֵאר ןייק רָאג זיא לַאֿפ םעד טָא ןוֿפ ,2
 ףיוא ןטלָאּפשעג ץַאז רעד טרעוו ןדער םַײּב .טינ

 עלַא בוא -- 'ה ימ 'א, :לשמל ,ןלייט ייוװצ

 ןשידִיי ןיא ןָאטעגנַײרַא ןעװעג ןטלָאװ ןדִיי

 יװ ליואו ןעוװעג ךָאד טלָאװ --- יא יל ,ךוניח

 תועטּב לָאמוצ ןגעלֿפ םידמלמ-ארמג} ."טלעװ יד |

 ן.ארֹומ ןייק טינ ךיא ּבָאה --- *ָאיריא, ןשטַײט

 ירע)טצוּפעגסיױא

 ...טַײה עלעװ ןךעלּבַײװ עגנוי יד =| יז, ,(טייה

 סאג רעד ףוא טַאטש םע ןרעּביל =| רעוויל

 19. ךע'30211// 'דיללעקוק' ,"עֿפַאלמארעה

 .561ט8, 6 ש11 9

 -סיוא משטד ,רעטֿפָאו -- ןַײז דנ'ַאטשמיא
 .ןַײז דנַאטש ןיא +- ןגייל

 ןערוּבידיד עסעמיייא| -- ארוּבידד אתמיא

 ,+ ארוּביצד 'א טיול .ּבצ .חת .בנ צמ יד

 ןידה(-םוי-תמיא
 -ןכייצעגסיוא ןַא זיא רע, .טרָאװ ןרַאפ ַײשּפָא

 רע טָאה ארוּביצד 'א ןייק ןוא ,רענדער רעט

 ,5 וו 1965 ,קיא ,גי ,ײָאי רע טָאה יד יא רעּבָא ,טינ

 .יד ןעסוכלַאמעד . ..} -- אתוכלמד אתמיא
 ארֹומי .א/הס ,הרז הדובעכק .ּבצ .חֹּת .ּבנ צמ

 טצינעג .טכַאמ רעד רַאֿפ ארֹומ ,יתוכלמ רַאפ

 ינָא ןרעקירעדינ ַא רַאפ וליֿפַא ,ארֹומ .ריא טּפָא

 רעד ןָא טמוק, .ילּפענק' א רַאֿפ ,ןטלעטשעג

 ."'ד 'א ןַא םורַא ייז טמענ'ס ןוא טנַאיצילָאּפ

 ,תוכלמה'תמיא +-

 .ּבנ צמ .יד ןערוּביצײיד ...ן-- ארוּביצד אתמיא
 טכרָאֿפפ .א/מ ,הטוס ,רוּביצ תמיאככ .ּבצ .חּת

 "רעד ןרעװ סָאד .1 :ּבּב טימ טצינעג .ילהק רַאֿפ
 רַאפ סױרַא טערט עמ ןעװ ,טלמוטעצ ,ןקָארש

 (ןייק ןּבָאה טינ) ןּבָאה .רעּביֿפ-עניּב .םלֹוע ןַא

 ,ןדַײל .'ד 'א (ןָא) טימ רעשרדילעּב ַא .יד יא

 -ניז ,ןטסיטרַא ,סרענדער .יד 'א ןוֿפ ןרעּביֿפ

 רעזיולּב רעד טָאה, .'ד 'א (ןָא) טימ סרעג

 -פורַא רעמעלַאּב ןפיוא ןײגֿפױרַא ןוֿפ קנַאדעג

 "ילק ַא סעּפע :קערש ַא םיא ףיוא ןֿפרָאװעג

 ךיז רע טגעלֿפ ןטלַאה, .יצ ,"'ד יא --- טייקינ

 טשינ ,עדריװ טימ ,ץלָאטש ענוּבירט רעד ףיוא

 'א רעשירענדער ןיא לָאמנייק ךיז קידנרילרַאֿפ

 יזָאד רעד ַײּב ּבָאה ךיא , .ןילטייצ ןנחלא ,ייד

 ,"'ד יא ןופ ןטילעג שרעדנוזַאּב טייהנגעלעג רעק

 ּבָאה'כ, :3 ריא ריוא .טלעװו ןוא דיא ,נירג

 םעד רַאֿפ ארֹומ ּבָאה'כ ,טסייה'ס ,יד 'א ןיוש

 ןענעק טינ ןוא ןעמוק טינ טעװ סָאװ ,רוּביצ

 ,ַײשּפָא .2 :30241966 ,זמט ,גי ,"ןעמוק
 "וצ טוג ךיז רע טגעלֿפ, .גנואיצַאּב עטסנרע

 ."יד 'א תמחמ השרד רעד וצ ןטיירג

 .ּבנ צמ .יד ןָאיַאמשיד . ..ן--אימשד אתמיא
 ןרַאפ טכרָאֿפ .ב/ונק ,תּבש טיולכ? .ּבצ .חֹּת
 יּפַא ןַא זיא רע, .טָאג רַאפ ארֹומ ה"ד ,למיה

 | ."יד 'א םיא טלעפ'ס ,רומג סרוק

 ןסעכלַאמַאה) סַאמייא) -- תוכלמ(ה)"תמיא
 טול ךיוא ,א/וכ ,הגיגחכ? .חֹּת .אֹּב .יד

 ןואע .תוכלמ רַאֿפ ארומי .ב ,ג ,תובָאכ2

 ןרַאֿפ} עלעדיי ןטלכיימשעצ ,םעניילק םעד רַאֿפ
 ,דיסח ןזיּב ריֿבג ןוֿפ ,!ה יא ןעמ טרעטיצ ןֿבר

 אתמיא +- .תונורכז ,ץרפ ,"םילקּבש לק ןזיּב

 .אתוכלמד

 .ַאא .גי ,א ,תוֿבָא? .װדַא ןַײסָאמיייא) -- יתמיא
 ַא טימ טדערעגסױרַא יסָאד זיא ןעװ ,ןעװ'

 .לענָאיצָאמע ,עיצַאנָאטניא-ףורסיוא רעדָא -גערֿפ -

 טינ ךיא לעװ טציא ּביוא, ?ןעד עשז ןעװ 1
 סָאד זיא ןעװ .2  .י?יא -- ןענרעל ןיא ןגיײטש
 ךיז ֿבייוחמ ןעמ זיא ןעװ ?ןרָאװעג טדערעג

 -- דובּכ ןצעמע ןלייטוצ םַײּב) ןַײז וצ גהֹונ ױזַא

 זיא, .(עא ,ןשטנעּב טימ ןַײז דּבכמ ,הילע ןַא
 ןוא ,לארׂשי ַא רַאפ יול ַא ,יול א רַאֿפ ןהוּכ ַא

 יײז ןעװ ...?'א ...רוממ א רַאפ לארׂשי ַא

 -דימלּת א רזממ ַא . . .רעּבָא ,ךַײלג עלַא ןענַײז

 ,"ץרָאה-םע ןא לודג-ןהוּכ ַא יװ רעִירֿפ זיא םכח

 .ח ,ג ,תוירוה ,טעיפ

 ךידַאה (םָאי) םיוי ...} -- ןידה("םוי)יתמיא
 טכרָאֿפ .יב קרּפ ,רהוזה תנשמככ .חֹּת .אּב .רעד
 ןיא טצינעג ךעלנייוועג .ןיד (ןוֿפ גָאט) ןרַאֿפ

 יד, .הֿבושּת-ימיתרׂשע יד ןיא ןוא לולא שדוח



 ליּפה לע שוּתי-תמיא

 רעצרעה עלַא ןרעטיצֿפױא ןכַאמ געט-הבושּת

 י"נ ,ךַאנַאמלַאםיארונ םימי ,"ה"א ןרַאפ

 | ,83 יז ,א"כשּת

 י) שוטַאי ..,} -- ליּפה לע שומי-תמיא
 .ב/זע ,תבשכ2 .חּת .ץַאז ןליּפַאה לֵא (שעט

 רעד .יטנַאֿפלעה ןֿפױא זיא קומ ַא רַאֿפ קערשי

 ןטימ טצינעג .רַאמָאק ןרַאֿפ טרעטיצ טנַאפלעה

 ןרַאֿפ ךיז טקערש (רעסיורג) רעקרַאטש רעד 3
 "גנע יד ןגעק רָארעט ןטימ , .(םעניילק) ןכַאװש
 י"א זיאס ,ןָאטֿפױא עקַאט ןעמ טעװ רעדנעל

 | ,(1947 ,י"א) דייר ,י'ה יע
 -ה לע עינֿפמ תמיא :ץַאז רעלעלַארַאּפ
 ,ב/וּפ ,תּבשכ? ןירַאָאה לַא איגֿפַאמ .. .} ירא

 ,ּבייל ןֿפױא זיא עלהיח ןיילק ַא רַאֿפ קערש רעד

 -עג .ּבוס ןסעװָאמ סַאמיײא) -- ת(ו)ומיתמיא
 טיולכ? .ּבצ ,ץונַאּב ןלַאיּברעװדַא טימ ךעלנייוו

 (טימ) ,טיוט ןרַאפ קערש (טימ) .5 ,הנ ,םילהּת
 .יִצ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא טמוק יקערשטיוט
 טזַײװ .עא ןּבָאה ארֹומ ,ךיז ןקערש ,ןרעט

 -גייוועג ,קערש ןוֿפ הגרדמ רעטסכעה רעד ףיוא

 -ינּפ תווע עטסערג יד, .אמזוג ןושל ןיא ךעל
 עמ ,ייז טעשַארטס עמ זַא 'מ-יא ןרעטיצ רעמ

 "רע ךָאנ רעדָא ,יץילמה' ןיא ןבַײרשַאּב ייז טעװ

 ,29 ןאפ ,1866 ,מק ,"ירׂשֿבמ לוק' ןיא רעג

 ,ץרפ ,יימ"א טרעטיצעג ךיא בָאה דמלמ ןרַאפ,

 טימ סקיכלימ רַאֿפ טרעטיצ יז, .י!טוג ייא'ס'

 .ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"'מ-א קישײלֿפ

 ןוא ןליצַאּב ןיא העידי א טאהעג טָאה ןרעוק

 "א ןקָארשעג ךיז ייז רַאפ טָאה ןוא ןּבַארקימ

 | ,ידניק ןרעּביא ,רַא ,"'מ

 םעד טימ ןּברעװ ערעדנא טימ ךיוא טצינעג

 רעד ףיוא ןזַײװּוצנָא םּתס רעדָא ,1 ןקיּבלעז

 ןעיָארטססיױא ,ןעקצַאצסיוא* .הגרדמ רעטסכעה

 ןָאטנָא ךיז (ּב :ךיז ןצוּפסױא (א = ימ"יא ךיז
 זַאע .תושלח זיא'ס ,טלגימ סע זַא ,קַאמשעג ןָא

 ָארטססיױא וטסֿפרַאד ,עּביל א ןליּפש טסליװ וד
 ,הרוסמיטלעװ ,שטַאגולד .מ ,"ימ"א ךיז ןעי

 = 'מ"א ןצעמע ןכַאמ" 1881.  ץשרַאװ
 ,ןקערשנַײא ,ןקערשּפָא ,ארֹומ א ןפרַאװנָא (א

 ,ןקיזמעצ ,ןטייט ,ןתיממ (3 :ןקערשנָא

 רעטצנעֿפ ןיא טקוק ימ-יא, .ּבנ צמ .רעד --- ּבוס
 | גורֿפ ,"ריט ןיא טּפַאלק רעגנוה רעד ןוא

 יָאס ןוא זַײמרעדעלפ רעטצניֿפ רעד ןיא ןעולֿפ ,

 ,לֵא ,יימ-"א עטסיװ ,סעװָאטַאק עשלװַײט ,סעװ
 טנייוו ןוא טניואוו ימ-יא יד, .יעשילא ןוא והילאי

 | .שג ,דָארּב ,"רעדילג ענַײמ עלַא ןיא
 ףיוא טלעטשעגנָא טָאה רע, .ידַא -- קיד-

 ."?(סענַאגױא) ןגיוא עקיד'מ-יא רָאּפ ַא םיא

 ,ארוּביצד אתמיא + -- רופיציתמיא

 רשֿפא ,שידִיי ןיא עטסטֿפָא יד ןוֿפ) ּפערּפ -- ןיֹא
 ןופ טקריװַאּב ץונַאּב .(ףיוא ןוא ןוֿפ ךָאנ ךַײלג

 -- ׂשיװַאלס ןוֿפ ,--- 106: זמ --- שינאמרעג

 .םעניא = םעד+ןיא .ב -- קל ןוֿפ - שש מ

 ,ךיז טניפעג סעּפע ואװ טר ָא ףיוא טזַײװ .1
 -רעטַײװ םעד טימ טּפַאש .זיא (סע) ןעמ ואוו

 סָאװ טַײטַאּבטרַא ןַא טימ עזַארֿפ װדַא ןַא ןקיד

 רע ?ואװ :עגַארֿפ רעד ףיוא טרעֿפטנע

 (ַאא ךיז טײרֿפ ,ךיז טניֿפעג ,טּבעל) טניואוו
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 :עמייב א .װזַאא קעשישירדנַאכ יא ,עשרַאװ יא

 ,טלעג .טנַאװ ןיא רעטצנעפ ייווצ ,דלעֿפ יא על

 ןיא סָאג יא .עּפאנַאק רעטלַא ןַא 'א ןטלַאהַאּב

 עג םינלזג רעדירּב ייווצ ןּבָאה סע, .קידעּבעל

 .למ ,"ןלייה יד 'א ,דלַאװ ןרעטצניפ יא טּבעל

 'א ...םוטעמוא ךיז טריר שינעפעשאּב סטָאג;

 װעשטניּפ יא, .סוממ ,ײטפול רעד 'א ןוא דלַאװ

 ןוא ןטניה 'א ריד שטַאּפ, .לװֿפ ,ײןיוש טגָאט
 -עגמוא ןוא רעקיסַאּפש) לװֿפ ,יַאװַארּב לרש |

 לָאז סָאװ :עגַארֿפ א ףיוא רעפטנע רעקידלוד

 רׁשֹוע ןייק טּברַאטש שזיּבשזעמ יא, ,(?ןָאט ךיא

 טניימ ןוא ןיירכ יא םערָאװ א יװ טציז, ;"טשינ

 זיא (ןגָאמ) ךיוּב יא, :"ָאטינ זיא סרעסיז ןייק זַא

 ---שיפ א רעסַאװ יא יװ, ;?ָאטינ רעטצנעֿפ ןייק

 -עּב ןייק, :"שיט ןפיוא טלעג ָאד זיאס ןעװ

 יד יװ טלעװ רעד 'א ָאטינ זיא טרָא רערעס -

 ןייק ךיז ןעמ טיג רעטרע ַײרד ןיא, ;"םייה

 'א ןוא אסּכה-תיּב !א ,הסיֿפּת יא :ּפָא טינ דוֿבּכ

 ןםי =)} רעמ יא ןטימ יז ׂשד . . ., .חש ,"ץחרמ
 ,89 ,ךוּב אבּב ,"ןדנוֿב ןלזדניא =! הלוזיא ןייא

 -- ןסָאלשעגנַײא = תומא דלד ענעגייא יד 'א*

 -ניא עטצענערגַאּב ןיא (3 ,םורַא ןגנע ןיא (א-
 ,ןסערעט |

 גנוגעװַאּב ַא ןוֿפ גנוטכיר ַא ףיוא טזַײװ ,2

 ?ןיהואװ :עגארֿפ רעד ףיוא טרעפטנע ןוא |

 .ענליוו יא ןרָאֿפ .ןייק ּפערפ יד לָאמ וצ טַײּברַאֿפ

 ןדניוװשרַאֿפ .עניטנעגרַא יא ןרירגימע טעװ רע
 -ץצָאה יא ןכירקרַאֿפ* .(ןַײרַא) רעסַאװ 'א יװ
 לֶעֹװ ךיא, .געװ ןקיטכיר ןוֿפ טַײװ = ץָאלּפ

 .לֿפ ,". . .ןעילרש לעװ ךיא ,ןסַאג עלַא יא ןייג

 ןַײד 'א :שטַײט זיא שאד (יחור דיקֿפַא ךדיּב)
 ,"המשנ ינַײמ ,(ןודקּפ) ןייא ןַײא ךיא ביג טנה
 -נַאװעגסױא טייהרעגנוי ךיא ּבָאה; .א/ז ,וטל
 ,...תפי ןוא םש' ,סוממ ,ײןסַײרּפ יא טרעד

 יָצֹּב, ."ןסיורד ןעמערַאװ 'א ןיײגסױרַא רימָאל,
 -ידִלי 'א יװ טנעה עשיאיוג יא ןןלַאֿפנַײרַא רעס
 .טַײז ַא יא ןצעמע ןפורּפָא .װש ,"רעלַײמ עש

 ןכַײלג יא ןריֿפ" .טַײז א 'א לדער סָאד ןעיירד
 +- .געװ ןקיטכיר ,ןשילַארָאמ ןֿפױא = געװ

 .ןַײרַא --- ןיא
 ןָאט עגנָא זיא ןעמ סָאװ ןיא טזַײװ ,8 |
 טניֿפעג עמ ואװ טרָא ןַא ןַײז טלָאװ סָאד יוװ)
 רעד; .ץלעּפ א יא ,לדיילק ץרוק ַא 'א ןייג .(ךיז

 ."ןשָאלַאק עפיט 'א סיֿפ יד ,ךוט ַא יא ּפָאק

 יַײז 'א ןוא סעלטַא יא (טצוּפעגסיוא) ןָאטעגנַא*
 קיאַײרש רעייז = קינָאה יא ןוא קיסע יא ,סנד
 .סעלטא ןיא תולד םעד ןלעטשראפ .(ךַײר)

 -יוה ַא ּביוה א 'א ,עשירעּבַײװ א טלַאטשעג א,

 תֹּב הרׂשי ,ץרפ ,ײלַאש רעשיקרעט ַא יא ,רעכ

 המלש זיא ןיורק רענעדלָאג א יא? .'םיֿבוט

 ןענַײז ןצַאז סעצרּפ עדייּב| ץרפ ,"ןסעזעג ךלמה
 רעד, .גיפ ךיוא .ןןָאטעגנָא :טלעפ'ס ,עשיטּפילע

 עטקָאלעגידלָאג יא ,ךעלעזדנערפ עלעה יא ּפָאק

 ןָאטעגנָא ךיז , .יעלימענ' ,סודַײנ .ל ,"ךעלעקעלג
 .שַא .ש ,ײןגַײװש 'א

 ַאּבטרָא ןקיטײװצ .ַא ףיוא טזַײװ 4
 .טקַארטסּבַא ןעמונַאב טרעװ טרָא ןעװ ,טַײט -

 יז 'א סעּפע ןעמעננַײרַא .חומ יא טרעּבגע סע

 .ןּבעל 'א םליוניש .ךָאי יא ןענַאּפשנַײא ךיז .ןענ

 ןעקנוטרעטנוא .ײּפָאק יא לָאצ ַא ןַײרַא ךיז םענא

 ןיא =

 ,ךיז יא ךיז ןּבָארגנַײא .דומלּתה-םי םעד 'א ךיז

 ןצעמע ןזָאל .ןעגנוּבעלרעביא ענעגייא יד 'א

 'א ןייג* .ןֿפלעה טינ ןוא תורצ 'א ןייטשסיוא
 ןלעטשּפָא טינ ךיז = רעסַאװ 'א ןוא רעַײֿפ
 -ַאק ,עלעפעק יא הרוּת, .תונּכס םוש ןייק רַאֿפ

 רחא ךשמנ ֿבלה, .װש ,"עלעּפעט ןוּב) יא עש
 סרטנוק ,"(חומ 'א זיא ץרַאה איד א"לב) חומחי

 ...ןּב רעּב ֿבוד ה"ומ ....ֿברֿמ ,תולעפתהה

 ?גרעּבסגינעק| .,.ל"לצז ןמלז רואינש ה"ומ

 -גוזעג ליוװ סָאװ דיל א ָאד זיא ץלא יאס .1
 'א ,םיוּב א ןופ לטעלּב ןוּב| 'א -- ןרעװ ןעג

 .הנותח עתמא יד ,ץּכ ףלַא ,"ןרעטש ַא ןוֿפ לקניֿפ
 ,"טנַאזעג םינּפ ןיא ורמוא ןַא טימ יז טָאה;

 יד וליֿפַא; .'טריֿפ לרוג רעד יו ,שו סַײװ

 תורומח תוריבע 'א טינ ןענעז סָאװ ןשטנעמ
 ךיוא ןןעױרֿפ טימ ןעגנערּברַאֿפ} סָאד טַאש

 ,1832 ֹווָאלקש ,םירוע חקופ ,"קרַאטש רעייז
 עשידִיי עּביל ,ךַײא יא ץרפ לָאז ןּבעל, .'ט תוא
 | .די ,"ךעלרעדניק

 ןטַײּברַאֿפ ןעק ןוא ןו של ןֿפױא טזַײװ .ס |
 ןרעװ טשטַײטעגסיױא ךיוא ןעק) ףיוא ּפערּפ יד

 -ייצטנַײה ןיא, .(טלטַאּבטרָא רעקיטייװצ א יװ !
 רערעדנוזַאּב ןייק רעמ ָאטינ זיא שידִיי ןקיט

 סע ףרַאד עמ, ."טקעֿפרעּפמיא ןוא טקעפרעּפ

 ןעמוק תירֿבע ןיא, ."שילגנע ןיא ןצעזרעּביא

 ."רעטרעװ עַײנ ךס ַא וצ

 ףיוא טזַײװ ןָא .דל ןוֿפ ןָא פערפ טַײּברַאֿפ .6 = |
 םעד ףיוא טזַײװ ןיא תעּב ,רירנָא ןקידנסיורד א

 .-- "ןָאצ ַא ןָא ןָאצ א טּפאלק סע; .קיניײװעניא
 ,דפ -- "ןָאצ ַא יא ןָאצ ַא טּפַאלק סע; -- דל

 ּבַײר , .לופ ,"טנַאװ יא ּפָאק ךיד גָאלש , .רקוא|

 ,"ןײגרַאֿפ סעּכ רעד ריד טעװ ,ןייטש 'א ךיד

 -נעטש ןסיורג ץנַאג ַא יא ןגָאלשעגנָא ךיזק .וש |

 'א ןדִיי ןופ רעצרעה יד ןדניּבנָא, .ליי ,"רעד |

 ,פערפ עדייּב| .דוי-םיליהּת ,שַא ,"םלוע-לש-ונוּבר

 -ללּכ ןיא ךעלזָאלרעד ןענַײז ןיא יא ןָא יא
 {:ךַארּפש |

 ַאּפ סעּפע ןעװ ,טַײצ רעד ףיוא טזַײװ '/
 טָא ןופ טרעװ ַײּברעד ןוא ,רָאֿפ טמוק ,טריס

 יָאמ ןיא ,לייט ַא רָאנ ןעמונעג טַײצ רעד

 רעד יא ןענעייל .ןטנעמָאמ ייר ָא רעדָא טנעמ
 ,ןכש א וצ טנװָא יא ןעמוקנַײרַא .טַײצ:עיצַאקַאװ

 ןרעה ....זַא טניימעג ךיא ּבָאה ּבײהנָא יא

 ךודיש ַא ןריֿפסיױא .טכַאנ ןטימ יא ַײרעסיש ַא

 ַא ךיא ןיּב טכַאנ רענעי יא? .שדוח ןייא יא
 טכַאמעג טָאה רע? ."ךַאװ ןעװעג העש רָאּפ

 'א רעסַאװ םענורּב םַַײּב . . . ןעלמעק יד ןעינק

 טפערט סָאד .11 ,דכ ,תישארּב ,יּת ,"טַײצטנװָא

 -דנעצרָאי ,הטימש) לֿבוי ַא יא לָאמ ןייא ךיז

 'א קעװא ןענַײז ייז; (עא טרעדנוהרָאי ,גניל

 ערעטיּב 'א ,ערעװש 'א ,טַײצ רערעטצניֿפ ַא -

 זיא רעסַײװ ַא טכַאנ-לולא ןַא יא, .גורֿפ ,ײןרָאי
 רעדעי 'א, .געס ,"ןעגנַאגעג םיהַא טעּפש יז
 רעד ךיז דיי א ןעק עגר רעדעי יא ןוא טַײצ
 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"טָאג וצ ןרעטנענ .

 יָארּפ ןיא ,תעשּב -- וויטיניפניא ןַא סולּפ יא

 ,סגעװרעטנוא ןייג 'א םיליהּת ןגָאז :ןוֿפ סעצ
 יד ןכַאמ יא טמולחרַאפ ןציז .ןענװַאד יא ןדער :

 .טעּברַאמיײה



 ןיא

 רעּבָא ,7ּב ןיא יװ ,טַײצ רעד ףיוא טזַײװ .8
 "טַײצ רעצנַאג רעד ןענַאטשרַאֿפ טרעװ ַײּברעד

 ןופ ךשמּב ,תעּב :טַײּברַאפ ןוא ,טינשּפָא

 ןייק טכַאמעגוצ טינ ךיא ּבָאה טכַאנ רענעי יא,

 ,"?ייה ןעמ טדַײנש שדֹוח ןכלעװ יא, ."גיוא

 .ךָאװטימ ןטימ ַא יא ֿבוט-םוי ןכַאמ ךיז .שֵרֿפ

 ,"?געט עטוג יד יא שטָאכ טעװערָאהעג וטסָאה;,

 -יווׁש סָאד זיא םערוטש יא רעװש , .ןַאמסעװיר

 דיי רעמורֿפ א יװ ןעלקָאש ךיז, .גורפ ,"ןעמ

 "נוא זיא ןַײז וצ טוג, .99 ,"הרׂשע-הנומש יא

 .ל ,"סנגער עמערַאװ עטשרע יד יא סנגעוורעט

 ןזַײרג ערעדנַא ןעמ טכַאמ ןדייר יא , .סודַײנ

 םעד וצ .131 יז ,וש ּפשִיי ,"ןּבַײרש 'א יװ

 עגר ןייא יא :סעזַארֿפ יד ךיוא ןרעהעג טקנופ :

 םעטָא ,קילּבנגױא ,ןיע-ףרהּכ ,טונימ ,עדנוקעס)
 ױזַא .רענָאילימ א ןרעװ רָאי ןייא יא .(עא

 (ןכַאמכרוד) ןייגכרוד רָאי ירד ענייא יא :ךיוא

 ןלעה יא זיּב -- ןַײרַא -- ןיא .סרוק ןצנַאג םעד
 זיא ָאד) .עא ןַײרַא יששה ףלא יא ,ןַײרַא גָאט

 ןופ וויטַאזוקַא םעד ןעניז ןיא ןּבָאה וצ קיטיינ

 תעּב ,רעיודעג ןצנַאג ןֿפױא טזַײװ סָאװ טַײצ

 רעמוז םעד :לשמל 2 םעד רעכיג טָאה ןיא
 ,רעמוז ןצנַאג םעד = ףרָאד יא ןעוװעג ךיא ןיּב

 ;רעמוז ןוֿפ לייט ַא ןיא = . . . רעמוז םעד יא

 עצנַאג יד = ןֿפָאלשעג טינ ךיא ןיּב טכַאנ יד
 רעד ןוֿפ לייט ַא ןיא = טכַאנ רעד יא ,טכַאנ

 ,ןטכַאנ

 ואװ רר ןיא םוא פערפ טָאטשנַא טמוק 9
 קוליח רעשיטענָאפ רעד ןּבירעגּפָא טרעװ סע

 רימ ַײּב ןעמ טלָאװ, .רנ .םוא 4 ןיא ןשיװצו

 'א וליֿפַא ,ֿבוט-םוי יא ןוא תּבש 'א טעּברַאעג

 .סעזָאמ לקנָא ,שַא ,"רוּפיּכ'םוי ןוא הנשה:שָאר

 ןייק טינ ןטיה ןוא תּבש 'א ןכָאק סָאװ ןדִיי;

 יּבוטשי ןיד תיב סנטַאט ןַײמ ,שַָאּב ,"תורשּכ

 ,גיֿפ) טרָא ףיוא יא קיטַײצכַײלג טזַײװ .0

 נָאלּב ,ןרָאֿפ .טַײצ ףיוא יא (3 ןקיטייװצ טימ

 ,םולח יא סעּפע ןעז יגעװ יא ןעשזד

 סע יװ רעגײטש ןֿפױא טזַײװ 1
 ןוא ,סעּפע טוט עמ יװ ,סעפע טעשעג

 ?יוזַא יװ עגַארֿפ רעד ףיוא טרעֿפטנע

 וװידנורעג ןטימ ןרעװ ןטיּברַאפ ךיוא ןעק)

 ןיג ,(טייהרע  ףיוא ּברעװדַא ןטימ רעדָא

 ןַײז .אתורבח 'א ,(עינַאּפמָאקּב) עינַאּפמָאק יא

 -עגַאּב יד, ,ליטש רעד 'א ןעגניז ,עיציזָאּפָא יא

 ,"ןפֹוא ןשיטַאמַארד א 'א ןעװעג זיא שינעג

 -סטוג רעייז יא טמערַאװעגנָא ךיז ןּבָאה רימ,

 -עלַײא 'א רעטרעװ יד סױרַא ןדער יז, ."טייק

 = ןדנואו עטקַאהעג 'א ןייטש ןּבַײלּב* ."שינ

 ,ןכַאמ) ןּבַײלּב .ֿבצמ ןקידתורצ א יא ,טקיטייװעצ

 -רָא) רדס א יא (עא ןענעדרַאנַײא ,ןלעטשקעװַא

 'א ךיז טגירקעג ,םולש 'א טּבעלעג; .(גנונעד

 יירג ַא 'א טשטיינקעג זיא םינּפ סָאד, ;"םולש

 ,"ןגַײװש יא ןענאטשעג ןענעז ןרעה יד, ;"עסַאמ

 ,ןךיא ּפערפ טּפָא רעייז ָאד טצינו שֵא םולש

 ףרַאד ,ןַײרַא לוש ןיא טמוק שטנעמ רעד ןעו,

 'א ,המיא 'א ,דחּפ סיורג טימ ןייטש וצ רע

 סָאװרַאֿפ, .1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,"הארי

 א ןוּבנ יא לַײװ --- ?דָאר ַא 'א םידיסח ןצנַאט

 ,... טנַאװחרזמ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא דָאר

 'אא .יּבר רעצינעשזָאק רעד ,"ךַײלג ןענעז עלַא .
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 ַא רַאֿפ ...ןּבעג רימ סע רע לָאז טלעג ןלוֿפ
 עמ, .9 ,גכ ,תישארּב ,יּת ,"םוטנגייא-רֿבק

 ,"הענכה סיורג טימ רודיס יא ןענעװַאד . . . לָאז |
 טָאה עמ, .גכ תוא ,1822 וװָאלקש ,םירוע חקוּפ

 -ענַאטעגנָא =} "ןָאטנָא יא ןּבָארגַאּב גורה םעד
 ,ןטייהרענ

 .טקעי ּבָא ןטימ ּברעװ םעד טדניּברַאֿפ .2
 ,ןופ :ּפערפ יד ןטַײּברַאֿפ ןיא ןעק ַײּברעד

 צעפס .ַאא טימ ,עגֹונּב ,ךָאנ ,ןָא ןגעװ

 ןּבָאה ,הנומא ןּבָאה ,ןּביילג (א :ןּברעװ יד ךָאנ
 -רַאֿפ ,ןגַײצרעּביא ךיז ,ןעיורטרַאפ ךיז ,ןוחטּב

 'א ןוחטּב ןּבָאה -- ןַײז טרַאנרַאפ ,ךיז ןרעכיז

 ָאמרעד (ב ;װזאא ןשטנעמ 'א ןּביילג ;טָאג

 "רַאפ ךיז ,ןעקנעדעג ,(ךיז) ןסעגרַאֿפ ,(ךיז) ןענ
 !טָאג 'א קנעדעג -- טיהעגּפָא ןַײז ,ןטכַארט

 -נַײרַא ;ץלַא יא ןסעגרַאפ ,רימ יא טנָאמרעד ךיז

 א ןּבָאה ,ןייטשרַאפ (ג :ןינע םעד יא ןקוק

 ;ךעלעיתוא עניילק יד 'א ןייטשרַאפ --- ףירגַאּב

 ַאא ןַײז קידלוש ,ךיז ןשטנעּב ,המקנ ןעמענ (ד

 ןלױּפ ץנאג, ?קידלוש ךיא ןיּב סָאװ יא --

 ןעלקיװטנַא (ה ;לײ ,"םיא 'א ךיז טשטנעּב

 -קיװטנַא -- עא ןרעװ לגלוגמ ,ןֿפרַאװרַאֿפ ,ךיז

 א יא ןרעװ לגלוגמ ,, .לרעטַאלפ ַא יא ךיז ןעל

 ןַא 'א ןקילײטַאּב ךיז (( ;סוממ ,"עשטַאילק
 ןןדַײל סמענעי 'א לײטנָא ןעמענ ,טעּברַא

 'א טדנעװעג זיאס :ןּברעװ ענעדײשרַאֿפ (ז
 ןדע ר" .ןעמָאנ סנצעמע יא ןדער ;(םיא ,רימ)
 ,ןַײז חּכװותמ ךיז ,ןסעומש = ןצ נר על ןיא
 ןָאט וצ טָאה סָאװ ןינע ןַא ןגעװ ןהריקח ךיז
 .ארמג ןענרעל ןטימ

 ןיא ןסילשנילא ,ןעמעננַײרַא ןֿפױא טזַײװ ,8
 יַאגרָא ןַא יא ,הרֿבח ַא יא ןעמעננַײרַא .עּפורג ַא
 .וזַאא לוש-ןרעל ַא יא ,רדח יא ,עיצַאזינ

 ן עמ ָאיד יא לָאצ א ןיא ךיז טֿפערט ,4
 סע -- ?סע טייג סָאװ יא, --- ןיא ןייג :לשמל

 ַא ןטרָאק יא טייג םענייא, :"ןּבעל יא טייג |
 .װש ,ײטינ םענייק טייג ץלַא יא ,עּביל יא ןטייוװצ

 ןייװעג א 'א טייגרַאֿפ יז; -- ןיא ןײגרַאֿפ

 ,תולעּפתה -- ןיא ןעמוקנַײרַא ;"(רעמָאיעג)

 'א (עא ןּבעל) ןענױאװ ;עא ץיה ,תוֿבהלתה
 'א ןָאט ;טײהנגעלרַאֿפ א 'א ןּבַײלּב ;תונכש

 'א ןַײז :תופּתוש יא ןײג ;ןסערעטניא סנצעמע

 .תורצ ענייא יא (ןעניֿפעג ךיז) ןַײז .טעּברַא רעד

 םענייש ַא טימ ,טנוזעג = ּבַײל ןטוג 'א ןַײז

 ןרָאֿפ .הרוחש-הרמ א 'א ןלַאֿפנַײרַא .רעּפרעק

 טנעה יד 'א ןיטשנַײא ;ךַאז רעקיטיינ ַא יא

 ןֿפױקנַײא ;הלעמ רעד ןיא ךיז ןטלאה ; ...ןוֿפ
 יד טימ) ןצעמע 'א ךיז ןסענַײא ;הרֿבח יא ךיז

 .טכַארטַאּב(נָא) יא ,ןוּבשח יא ןעמ ענ ;(ןגיוא

 -עקיס} .(קיצכעז-ןוא-סקעז 'א) ןטרָאק יא ןליּפש

 ןצינ טינ רעדָא ָאי םַײּב ןדיישרעטנוא ןַײז ןענ

 רעּבָא ,הנשה:שַאר -- רֿפֹוש ןזָאלּב :לשמל ,ןיא

 .קלָאפ סָאד ןֿפורוצֿפױנוצ רפֹוש 'א ןזָאלּב

 -רפֹוש 'א ןזָאלּב טרעהרעד טלָאװ רע יװ ...,

 זו סַאלטַא חמצ ,גח ,"חישמ-לש

 םּכסה 'א :ןעגנודניּברַאֿפ ןיא טצינעג .8
 טימ גנַאהנעמַאזוצ יא ,טימ תוכַײש 'א ,טימ

 .עא

 ײר ַא ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב א יװ טמוק 6
 ןוא ןּברעװדַא ןוֿפ ,ןעגנודניּברַאֿפ עטרעװילגרַאֿפ

 .םיא טָאטשנַא ,1 .כרַא -- ןיא

 .ײז טָאטשנַא .2

 ןיא

 -ניא ,ירפרעדניא :לשמל ,סעזַארפ עלַאיּברעװדַא -

 ,ןכיגניא ,ןטַײװרעדניא ,סנכָאװרעדניא ,םענייא
 ןיא ,גנעל רעד ןיא ,ףיט רעד ןיא ;ןצנַאגניא
 .ןעַײרד ןיא :דמערֿפ רעד

 ַאֹּבַא ןטלַא ה ּברעװ ןטימ טֿפַאש .7

 ןיא ןַײז :ב ןטימ ןּברעװ ןוֿפ טקעּפסַא ןרעדנוז-

 ,ןשַאװ 'א ןטלַאה .גנואוט רעד ןופ סעצָארּפ :

 ןּבַײרש ,ןענעייל יא ןטלַאה .װזַאא ןכָאק ,ןעמַאר

 .עא

 - .ןייא ןיא +- 8

 ליװ ךיא;
 ךיא ,רטָאֿפ ןַײמ טוג ,ןיא ןןענַײשַאּב =) ןנישּב
 ליו ךיאק .המדקה ,טנַארּב ,"ןיא ןכיה רד ליװ

 ,"ןיא רפ הליפּת ןוט וצ טלמאזג ןַײא ןרעװ ךיוא

 .ב/דכק ,1113 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 ליו ךיא ןיא ןוֿפ ךיוא,

 ,וס ,היעשי ,חט ,"םייול וצ ינוא םינהּכ וצ ןמענ

 . . . םָאר ןוֿפ ןשורג איד רַאֿפ ןגנַאג איז זיאע 1

 -נַא .8 .טנַארּב ,"ןילַאֿפיג לָאװ ןיא טאה איז
 טוד ,טַײל ןּביל ןיא ךַא םורדא .ר'י א טָאטש

 ,"ןפַאק לגיּפש טנַארּב יאַײנ ינייש ןעד ןטוט =ִן

 ,ןעניא טָאטשנַא 4 .טַאלּבירעש ,טנַארּב
 ןדייר (ןלעֹו) םַײּב ,משטד 8 מטֿפ .ךַײא ּב

 ןיִּב ךַאי ן?טסייװ ריא =} ?ןסייוו יז, ,לדייא

 ,??ןזָאלסױרַא טשינ ןעמ טעװ ןיא ... .אנקמ ןיא

 ּבָאװ סנהיא; .1922 עשרַאװ ,לַאפּפָא ,ךאלמ .ל

 ןופ ,שַאּב ,"ֿבר םוצ ןפור טקישעג ןהיא טָאה

 | .ּבוטש ןיד-תיּב סנטַאט ןַײמ

 יַאגענ סָאד .ןייק ָאטינ ,ָאטינ ,טינ (ןייא) -- ןיא
 יּבלעז טינ לָאמנײק טמוק ןי א טרָאװ-עיצ

 יניּברַאֿפ ַא ןיא זיולּב רָאנ ,ךיז רַאֿפ ,קידנעטש

 "רַאפ עקידנעטשַאּב יד .טרָאװ-קל ַא טימ .גנוד

 סע .טנכערעגסיוא רעטַײװ ןרעװ ןעגנודניּב

 -רַאֿפ ענעפַאשעג-ןגייא ,עַײרפ ןַײז ךיוא ןענעק

 ,לאל .הדוּת ,ץטע איװ טּבַײרש ריא, .ןעגנודניּב

 ,"ער עגּפ ןיאו ןטׂש ןיא ,טציז הולשו םולשּב

 .בגָארפ

 .ַאא 7 ,זי ,תומשכ .ּבנ צמ .רעד ןזִייַאְו -- ןיֿא
 טשינרָאג זיא סע ןעװ ֿבצמ ,ןַײז-טינ סָאד .1
 -עמוא, .טײקנענַארַאֿפ-טינ ,טײקיאָאטינ ;ָאטינ

 :סע טניימ 'ארּב' טרָאװ סָאד טייטשיס ואוו םוט

 עג טלעװ יד זיא יא ןוֿפ, .""ִא ןא ןוֿפ שי א

 רעדיװ יז טרעװ ןיע-ףרה ןדעי ןיא ןוא ,טכַאמ

 י"נ ,עמעָאּפ עשירעטָאזע) ,| לג ,טייצ ,"יַא

 ערעכעה עלַא ױזַא ןוא טלעװ יד! ,7

 ןיא גנורעדנע םוש ןייק טשינ ןקריוו ןטלעוו

 ןֿפַאשַאּב רעייז טימ ךוּבתי טייקיצנייא ןַײז

 -וצקעווַא םוא, .וכ ,אינת ,י'שי וצ יא ןוֿפ ןרעוו
 ןטייקכעלטעג ףירגַאּב םענופ} תוימשג יד ןעמענ

 ,שוֿבל א ךָאנ שוֿבל א ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה
 -רַאש יד ןוא ,יףוס- ןיא ןַא ןּבילּבעג זיא'ס זיּב

 ןוא ,ןעגנַאגעג רעטַײװ ךָאנ ןענַײז תוחֹומ עפ

 ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,יַא ןַא וצ טריפרעד

 ןּביוהעגנָא טָאה רע, .טייקיטשינ .טשינרַאג .2

 רעד, ."טעּבראעגפיורא ךיז ןוא יא ןַא טימ שממ

 רֶע . ..הוװאג ןוֿפ ןטיהסיוא ךיז ףרַאד שטנעמ

 טשינרָאג ַא -- 'א ןַא רַאפ ןטלַאה ךיז ףרַאד

 1964 ,זמט ,רעלסער ןימינּב ,"טשינ א טימ



 ַאיצנעסּבַא ןיא

 ןוא קירעדינ ןטלַאה ךיז לָאז שטנעמ א, .22 ווו

 יןיֵא; יװ "ינַא; ןַײז ןטכַארטַאּב

 ,טלעװ יד יא ךָאנ ץלַא זיאס, .ידַא -- קיד- =
 ,טייצ ,"תישארּב לָאמטסנעד יװ טציא זיא'ס

 4 שג

 ָאטינ זיא סע ןעװ .ל -- איצנעפּבַא ןיא
 -ַאנ עקידנריֿפ , (רעטקידלושַאּב רעד) ַײּברעד

 ,זמט ,על ,"א 'א ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ . . .סיצ

 .14 שש 1

 טצינעג .עזַארֿפ -- העש רעטונג ַא ןיא
 ןעװו ,ךיז ןענעגעזעג םִַײּב ,סטוג ןשטניװ םִַײּב
 עמ ןעװ ,ךַאז עַײנ א סעּפע רעטנוא טמענ עמ
 תוחילש ַא ןיא טייג עמ ,טעּברַא ןַא ןָא טּביײה
 ,הכרּב טימ ןוא לזמ טימ ,אּבה-ךורּב; .װזַאא

 א טָאה ןעװ, .ןעמוקנָא םַײּב -- "!יש יג ַא יא
 ַא ןיא רעּביא טיצ רע ןעװ ?'ש עטוג ַא דיי
 ;ּפָאט א םיא ךיז טכערּבעציס ןעוװ ;הריד רעַײנ
 רעד ןעװ ןוא ,דניק וצ םיא טייג בַײװ סָאד ןעוו
 ןלַאֿפ עלַא יִד ןיאו װש ,"הווצמירּב טרעװ ןוז

 א ןיא :ךיוא .ןיש יג ַא יא :םיא ןעמ טשטניוו
 ַארֿפ -- (ןענַאמרעד וצ) טונימ רעטונג
 -ץגייא ןגעװ סטוג סעּפע טלייצרעד עמ ןעװ עז

 ענַײמ, .עא טפעשעג טוג א ןגעװ ,עטנעַאנ ,ענ

 ןענַײז --- ןענַאמרעד וצ 'מ יג א יא -- רעדניק
 י"טנוזעג םשה:ךורּב עלַא

 ָאטינ .שטנעמ ןייק ןסָאדָא ןייא} -- םֹדַא ןיא
 "נָא ...סָאװ שטנעמ ַאזַא ָאטינ ,שטנעמ ןייק

 -רעװכירּפש ,ךעלטרעװ ,ןצַאז לָאצ א ןופ ּבייה

 טצינעג .דומלּת ןיא ,ךנּת ןיא ןעמזירָאֿפַא ,רעט

 {.חּת ןופ ןושל ןיא
 ָאטכעי יול רעשַא-- אמחי אל רשֲא ..,

 ,| ,ּב םימיה ירֿבד ;46 ,ח ,א םיכלמ?? {(עטד

 רטפנ זיא, .ןקידניז טינ לָאז סָאװ ,.. .6

 יװ רָאנ ,דָיי רעמורפ א וליפַא ,דָיי א ןרָאװעג

 ןטײרדרַאֿפ לסיּב א רע זיא ָאד| קוסּפ ןיא

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,'"'י אלו יא יא :טייטש

 .ןעיידיא

 יואַאּב -- םירוסי אֹלּב (םלועּב) ..,
 ,ח בקע ,ינועמש טוקליכ? ןםירוסעי יױלּב (םָאל
 םדָא ךל ןיא :א ,בצ ,הּבר תישארּב ךיוא 3
 רעד ףיוא שטנעמ ַא ָאטיננ .םירוסי אֹלּב
 ענַײד ףיוא ךיז טסגָאלקַאּב וד, ןדַײל ןָא טלעוו
 .יי יּב יּב יַא 'א ?תורצ

 -- ומצעמ ה(ו)וש-הר(י)זג ךןד ..,

 ,םיחס922 ןיױומצַאימ עװָאש ערייזג ןָאד .. .}

 טינ רָאט שטנעמ ןיק' .ב/טי ,הדינ ;א/וס

 .ןעזניײא םענעגייא ןטיול הווש-הר(יוזג ַא ןכַאמ

 ןֿפױא הכלה ַא ןלעטשפיוא טינ רָאט עמ הידָו
 עיגָאלַאנַא ,טייקכעלנע ןעניֿפעג ןילַא ןופ ךמס

 זיא הווש-הריזג א .םיקוסּפ ןוֿפ רעטרעװ ןיא

 טצינעג ן.הלּבקּב יז טגירק עמ ןעװ רָאנ קיטליג

 ךיז ףרַאד עמ :ּב םענעגָארטעגרעּביא ןטימ ךיוא

 -רעּביא ענעגייא ןופ ךמס ןֿפױא ןלעטשרָאפ טינ

 -ייוצ א ױזַא יװ ,ןשינעטכַארט רעדָא ןעגנוּבעל

 .טכַארט רעדָא טליפ ,ךרוד סעפע טּבעל רעט

 ןופ ,שטנעמ ןימ רעדנַא ןַא זיא ףּתוש רעַײא,

 ."...ןד יָא 'א ,ּפָארא טינ ליּפשַײּב ןייק טמענ ךיז
 -- (תחַא) הֿפיֿפּכּב שחנ םע רד ..;

 יותּכ כ? {(סַאכַא) ָאפיפקיּב שָאכָאנ םיא רָאד .. .}
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 ַא טימ טינ טניאװ שטנעמ א .א/בע ,תוב

 ןטימ טצינעג .!(ּברָאק) גייטש (ןייא) ןיא גנַאלש

 טימ ןעמוקסיוא ,ןזיױה טינ ןָאק רעטוג א :ּב

 ןַײמ ןטגּפָא טזומעג ּבָאה ךיא;ק .ןטכעלש א

 .", .."ד יַא יא לַײװ ,השא

 ייולייו עטיוכ ...} -- ול אלו אמוח ...
 טקידניז שטנעמ א .ב/ה ,אעיצמ א3322 ןייול

 "עג .(ןגעװ הֿבוט ןַײז רַאֿפ) ךיז רַאֿפ ןדַײס ,טינ

 טעװ ןקיטַײז ַא ,ןטייװצ ַא בילוצ :3 ןטימ טצינ -
 אמּתסמ, .טינ רָאט עמ סָאװ ןָאט טינ רענייק
 רע טלָאװ טינַא ,לדנייּב א טקעלעגּפָא רע טָאה

 .". ..'ח יא יא לַײװ ,שלַאפ ןרָאװשעג טינ

 יי .,,}-- ךּכּתׂשִמ (אוה) המּב עדוי ..,

 ,ב/דג ,םיחס922 ןרעקַאטסימ (וה) 'עמַאּב אייד

 ,טנידרַאפ רע סָאװ ןופ טינ טסייװ שטנעמ ַא

 ןעמונעג ךיז ךיא ּבָאה .ןעגנאגעג טינ זיאיס,

 יַא 'א :ךָאד טסייװ ריא .הסנרּפ רעדנַא ןַא וצ

 ;"" '+ יל

 ַאמ ...ן--ורבח לש וּבלּב המ עדוי ..;
 א .ב/דנ ,םיחס922 ןיורייװַאכ לעש יוּבילעּב

 ןַײז ַײּב ךיז טוט סע סָאװ טינ טסייו שטנעמ

 ַא סָאװ טינ טסייװ רענייק ;ןצרַאה ןיא רֿבח
 :וצ לעלַארַאּפ .טליֿפ רעדַָא טכַארט רעטייוװצ

 ."רעסעלש ןּביז רעטניה זיא ץרַאה סנשטנעמ ַא;

 -- ֹובוחילעּב ינֿפּב וינּפ זיעמ ...
 אב322 ןױאװױכלַאּב יינפיּב װָאנָאּפ זיאיימ ...

 םינּפ זיעמ טינ זיא שטנעמ א  .א/ג ,אעיצמ

 ;גָאז א סהֿבר) יקידלוש זיא רע ןעמעװ ןגעק
 זַא הדֹומ ךיז זיא סע רעװ -- תצקמּב הדֹומ ַא

 -ןֿבש א בייח זיא -- ןוֿפרעד לייט ַא טמוק רע

 וצ ןצנַאגניא הזעה יד טינ טָאה רע לַײװ ,הע

 רֶע ,לטימ-קערשּפָא ןַא זיא העוֿבש יד .ןענעקייל

 טצינעג ןתמא ןלוֿפ ןטימ ןעמוקסורַא לָאז

 -- הֿבֹוט ַא ןָאטעג טָאה סָאװ םעד יּבגל :ב ןטימ

 טקישעג ּבָאה'כ, .קיטנעהּפָא ךיז ןעמ טריּפש

 טנקיילעג רע טָאה ,דסח-תלימג םעד ןענָאמנַײא

 ,ןעמוקעג ןײלַא ןיּב ךיא ןעװ .ןייּב ןוא ןייטש
 ."...'מ יִא יא לַײװ ,טקוליסעג ךַײלג רע טָאה

 -- םלועל אֹּב אלש רבד הנקמ ..,
 (ןםָאליאײל  ָאֹב יולעש רָאװָאד ענקַאמ . .

 טינ ןָאק שטנעמ ַא .ב/גל ,אעיצמ אבּבככ

 א (ןופ טכער:םוטנגייא סָאד) ןרירעפסנַארט

 רעד ףיוא ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא סָאװ ,ךַאז

 א ןיא ןּבעגרעּביא טינ ןָאק רענייק .טלעו

 זיא ,ָאטינ ךָאנ זיא סָאװ סעּפע תושר סנטייווצ

 ,טּפירקסונַאמ םעד קיטרַאפ טכַאמ,, .אצמנּב טינ

 ,ךוּב סָאד ןּבעגסױרַא ןגעװ ןדער רימ ןלעוו

 .",. ."מ יַא 'א :טקנעדעג לַײװרעד

 םיסיימ ..} -- עשר ומצע םישמ ..;
 שטנעמ א .ב/ט ,ןירזהנס?? ןעשָאר ױמצַא

 טצינעג עשר א רַאֿפ סױרַא טינ ךיז טלעטש

 סָאד (החנה עשידירוי ַא יװ) .1 :ּבּב יד טימ
 ךיז ןגעק ןגָאז-תודע סָאד ןָא טינ טמענ טכירעג

 ,ימד םידע האמכ ןידה:לעּב תאדוה :לגרֿפ} .אפוג

 ןַא יװ) .2 ן.תונוממייניד רַאֿפ רָאנ קיטליג
 םיא לָאז עמ טינ ליוװ רענייק (א :(החנה עשיטע

 ןלייצרעד טינ טעװ ןוא ,עשר ַא רַאפ ןטלַאה

 ןטכעלש א ןיא ןזַײװ םיא ןעק סָאװ סנױזַא

 "ינרעד טינ ןילַא ךיז לָאז שטנעמ ַא (ּב :טכיל

 -רַאפ ךיז ,תונורסח ךיז ףיוא ןכוז טינ ,ןקירעד

 םדָא ןיא

 ומצע הׂשוע יַא יא :ךיוא ,םינּפ סָאד ןצרַאװש
 .ןמצעל הבוח האור יִא יא :ךיוא .עשר
 עשר ַא רעבָא ,'ר יע ימ יִא יא ,עקַאט תמאג
 .לטרעװ ,"םדָא ןַא רַאֿפ ָאי ךיז טכַאמ

 סיימ ...ן -- ןדיּב ותואת יצחו תמ ..,

 תלהק טיולכ2 ןיױדָאיעּב ױסָאװַאאט יצַאכַאװ
 א ...  'םלועה ןמ אצו" ... :ד ,א ,הּבר

 ענַײז ןוֿפ טֿפלעה ַא טימ טינ טּברַאטש שטנעמ

 -ייק :ב ןטימ טצינעג .יטנַאה ןַײז ןיא ןרעגַאּב -
 טֿפלעה א וליפַא ןּבעל ןיא טינ טכיירגרעד .רענ

 ךעּבענ ןרָאװעג רטפנק .ליו רע סָאװ םעד ןופ

 יװ ,לארׂשייץרא ןעז וצ ןעװעג הכֹוז טינ ןוא |

 .". . ."מ יֵא 'א ?ןטרָאד טייטש

 אלע ...} -- הלטּבה ךוּתמ אלא תמ ..,
 .א/אי ןתנ יּברד תוֿבָאכ? ןעלָאטַאּבַאה ךיוטימ

 -קידייל ןופ ןדַײס ,טינ טּברַאטש שטנעמ ןייק'

 ,קידייל ןײגמורַא סָאד :ּב ןטימ טצינעג ,יללרעייג -
 ,קנערק א ןוֿפ רעגרע זיא ןעװעסַאּפעטסוּפ סָאד

 ייונ ... - הטמלמ ועּבצא ףקונ ..,
 -ויווצ} .ב/ז. ,ןילוחכ? ןָאטַאמלימ יואָאבצע ףעק

 -עמלמ וילע םיזירכמ ןּכ םא אלא, :טֿפלעה עט

 ןיא ּפַאלק א טינ ךיז טיג שטנעמ א ןק"הל

 -סיוא םעד ןגעװ טזָאל עמ ןדַײס ,ןטנוא רעגניֿפ

 יַאֹּב ןיא ץלַא :ב ןטימ טצינעג .יןּביױא ןפור

 ףָארטש רעדָא הרצ עדעי ,קיטיײװ רעדעי ;טרעש

 יַא יא טגָאז ארמג יד, ,למיה ןופ רֶזֹוג ןעמ זיא

 ינעלק יד טינ טמוקַאּב שטנעמ ןייק הי"ד ...ינ

 "אב ןיוש טָאה עמ ןעװ רעסיוא ,ףָארטש עטס

 רעװ טָאה טכַײליפ ,למיה ןיא טכַאמעג טנעק

 רפס ,יאלפ ומש ,"םיא ףיוא ןגָאז וצ תוכז ַא

 ,1893 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה
 ואׂשע ןּכ םא אלא רבדּב דשחנ ,.,
 רָאװָאדייּב דַאשכענ ...} -- (והׂשע : ךיוא)
 .ב/חי ןטק דעומכ? ןױאָאסַא ןייק םיא ָאלע

 ןדַילס ,סעּפע ןיא ןשטנעמ א דשֹוח טינ זיא ןעמי

 רעדעי :ב3 ןטימ טצינעג .ןָאטעג סע טָאה רע

 טריֿפ ארמג יד) .טנורג ַא סעּפע טָאה דשח

 טינ ןילַא שטנעמ רעד סע טָאה :סיוא ןטרָאד

 רע רעדָא ,ןָאט טלָאװעג סע רע טָאה ,ןָאטעג

 סע טָאה רערעדנַא ןא ןעװ טיירפעג ךיז טָאה

 {.ןָאטעג
 יַאצ לַא סַאּפטינ ...} ורעצ לע סּפּתנ ...

 תעשּב :ןטרָאד) ב/זט ,ארתּב אנ122 ןױרַא
 -ַאּב ,טּפַאכעג טינ טרעװ שטנעמ ַא .|ורעצ
 תעּב (טגָאז רע סָאװ רעטרעװ רַאֿפ) טֿפָארטש

 טצינעג .םירוסי טָאה רע ןעװ ,ירעצ ןיא זיא רע

 -עגרעּביא טוגמוא רַאֿפ טינ טמענ עמ :3 ןטימ

 ןּפַאכ טינ לָאז עמ .םירוסי תמחמ דייר עטלַײא

 -רעגרע ןיא סױרַא ךיז טסַײר סָאװ ,טרָאװ ַא ַײּב
 ךמס ןפיוא} .הרצ א תעשּב ,קיטייװ תעשּב ,שינ

 :ינמיּתה זֿפילא וצ טגָאז טָאג .7 ,במ ,ֿבויא ןוֿפ

 ענַײד ףיוא ןוא ריד ףיוא טמירג ןרָאצ ןַײמ,

 עג טינ טָאה ריא סָאװרַאפ ,דנַײרֿפ עטוג ייווצ

 ןַײמ יװ קיטכירֿפיוא ױזַא רימ ןגעװ טדער

 וצ ןעמענ תורצ, :וצ ךעלנע ן.יּת ,ײֿבויא טכענק

 םענייק ףרַאד עמ ....יניַא יא, .װש ,"לכׂש םעד

 -פיוא זיא רע ןעוו ...ךעלטרַאװטנַארַאֿפ ןכַאמ טינ

 ןוֿפ םש לעּב רעד ,ןַאמרהע .ה .נ ירד ,ײטכַארּבעג

 טּפַײנק רע זַא; .ה"ּפרּת עשרַאװ ,טדַאטש לכימ

 יִא 'א -- ןסעגרַאפ ךיא ּבָאה ,ףוג םעד רָאנ



 ...םדָא ןיא

 ןָאק עמ, .'תימלוש ןוא סונעוי ,ץרפ ,ײ. . .ינ }
 ,"...'נ יָא יא לַײװ ,ןעקנעדרַאפ טינ ךעּבענ םיא
 ,41 א: ,1882 ,לָאֿפוי

 סנכנ ןּכ םא אלא הריבע רבוע ...
 ָאלע ערײװַא רעוויוא .. } -- תוטש-חור וּב
 ,הטוס22 ןסוטש ךַאור יוּב סַאנכינ ןייק מיא
 ןדַײס ,הריֿבע ןייק טינ טוט שטנעמ ַא .א/ג
 .!טײקשירַאנ (ןוֿפ טסַײג) ַא ןַײרַא םיא ןיא זיא'ס
 ךיז ,הריֿבע ןַא ןָאט ןיא ןשירַאנַאּב ךיז :ןוֿפרעד
 ,הוואּת יד טוט רע, .עא ןענעֿבנג ןיא ןשירַאנַאּב
 יװ ,טינ ארֹומ ןייק . . . טָאג רַאֿפ טָאה רע לַײװ

 סנכיש דע יִצ יע יִא יא :טגָאז השודקה ארמג יד
 ,הֿבושּת ילעּב ינשמ רוּפיס ,ןוחא .מ ,ייש 'ר וּב
 םא אלא אמוח ... :ךיוא .ו"נרּת ענליוו
 רַאֿפ ןּבָאה רימ, .תוטש-חור וּב הסנכנ ןּכ

 ןטימ טּפעשעגסיױא טינ טרעװ סָאװ ,לַאֿפ ַא ךיז
 ,קיא ,י. ..'ח יָא יא :רמאמ ןשידומלּת ןטנַאקַאּב
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 ןּכ םא אלא חרותיירֿבד לע דמוע
 עריוט יירויד לַא דעמיוא ...}-- םהֹּב לשכנ
 .א/גמ ,ןיטיגכ2 ןםיעהָאּב לשבינ ןייקמיא ָאלע

 ,הרוּת רעד ןוֿפ דייר יד סֿפוּת טינ זיא שטנעמ ַא'-
 טצינעג .'ייז ןיא ןרָאװעג לשכנ זיא רע ןדַײס
 תועט ַא ,ןעמ טנרעל לַאֿפכרוד ַא ןוֿפ :ב3 ןטימ
 טינ וטסָאה ,אלימ, .דמלמ רעטסעּב רעד זיא

 טציא . . .יע יִא יא ,ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיוא

 ."ןײטשרַאֿפ רעסעּב ןוא ןענרעל רעמ וטסעװ
 ,ןסייה ףיוא ּפָא ךיז טירּב עמ זַא; :ךעלנע

 רבד לע ... :ךיוא ."ןטלַאק ףיוא ןעמ טזָאלּב
 ישי יד, .הַּב לשבנ ןּכ םא אלא הכלה
 רימ ...ןדָאש ןסיורג ַא ןטילעג ןּבָאה תֹוֿב
 .ד.י ֿברה ,*. .:'ע יִא יא :ןענרעל ןוֿפרעד ןֿפרַאד
 .29 ץוו 1966 ,זמט ,ןַאמגרעּב

 עױר...} -- ומצעל הבוח האור ..,
 טעז שטנעמ ַאא .א/טיק ,תּבשככ ןױמצַאייל ָאװיוכ

 טצינעג .'אפוג ךיז (יּבגל) ףיוא טייקידלוש טינ

 ;ךיז ףיוא דלוש יד טינ טמענ רענייק :3 ןטימ

 ארמג ידו ידלוש ענעגייא יד טינ טעז רענייק
 טלָאװעג טינ טָאה יִשֲא בר רֹּב רמ ;טלייצרעד

 תמחמ ,םכח-דימלּת א ןוֿפ הרוּת"ךיד א ןענקסּפ
 ענעגייא סָאד יװ טנעָאנ םיא זיא םכחידימלּת ַא
 ןַײז טינ רשֿפא רע טעװ . . .'ר יִא יא ןוא ,ּבַײל
 יעננ האור ... :859 ןװיטקעיּבָא גונעג

 ענַײז טינ טעז רענייק -- ומצע ןייא:גיִנו

 ומצע םיׂשמ .םדָא ןיא :לגרֿפ ,תונורסח ענעגייא
 יִעשר

 וקדוּב ןּכ םא אלא םוּכּב התוש ...!
 ןיוקדיוּב ןייקמיא ָאלע סיָאקעּב עסיוש ..;} --

 טינ טקנירט שטנעמ א .ב/הע ,תובותּכככ
 .יקדֹוּב (רעירפ) יז זיא רע ןדַײס ,זָאלג ַא ןוֿפ

 רעטנוא טינ טמענ רענייק :ב ןטימ טצינעג
 | .טײהרעטנכערַאּבמוא סקיטכיװ סעּפע

 (חורה תא אולכל) חורּכ טילש ...
 ןרַאורָאה סע יולֿכיל ךַאורָאּב טילַאש . , ,} -- |

 טינ טקיטלעװעג שטנעמ ןייקי .8 ,ח ,תלהקככ

 טצינעג .(טניװ םעד ןעמיוצ וצ) טניװ ןרעּביא

 -ירָאטַאטקיד ןייק ,רעּבָאהטכַאמ ןייק :1 ןטימ
 -שטנעמ םעד ןקירדרעד טינ ןעק םישזער רעש /

 ןטלַאהעגסױא טָאה טייקשידִיי , .טסַײג ןכעל

 - ;*...'ש יִא יא לַײװ תושיגנ יילרעלּכ -

 .ל22 ייאכ2 .ס' ,יד -- עיצַאװָאניא

 .טריװָאניא ,ריוו- .ורט -- ןריװַָאניא
 ,עיצַאװָאניא ןַא ןריֿפנַײא ,סַײנ סעּפע ןעגנערּב -

 ,ןייארַאפ ןוֿפ תונקּת -

 .םור .סעצרי ,רעד -- ץערעוװָאניא

 נג -- ועלצַארװַאניא
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 --ילע ול שי ןּכ םא אלא ץבוּת ...
 -- {וָאלָא יול שעי ןייקמיא ָאלע ַאייװיוט .. 1
 ןדַיֵס ,ןָא טינ טגָאלק שטנעמ א .ב/מ ,תועובשכת

 םעד ףיוא) העיֿבּת (עטקיטכערַאּב) א טָאה רע

 רענייק טעװ טלעװ .רעד ןיא םּתס ןטגָאלקעגנָא

 ןּבָאה ּפיצנירּפ םעד טיול} .ןצעמע ןגָאלקנָא טינ |
 ,לוּכּב'רֿפוּכ ַא זַא ,טלעטשעגנַײא םיָארֹומַא יד

 םגה ,ןרעװש לָאז ,ןצנַאגניא טנקייל סָאװ רעד

 ן.העובש ַא ןוֿפ רוטּפ רע זיא אתיירואדמ

 זַאֹּב .סי ,ןיי נו .סי ,רעד -- רָאטַאװַאניא

 - -פיוא עַײנ ,ןטײקַײנ ןַײא טריֿפ סע רעװ ;רעַײנ
 ָאניא ןַא ןַײרַא טגנערּב סע רעװ ,םליוניש ,ןעוט
 .טייקשי- .ידַא -- ׁשי-  .עיצַאװ

 סעצַארּפ

 סעּפע ןוֿפ ריֿפנַײא .+- ןריװָאניא ןופ טקַא רעדָא

 יװ ,רעירֿפ יװ שרעדנַא זיא סָאװ ,ַײנ זיא סָאװ

 .טלעטשעגנַײא רעדָא ןעמונעגנַא ןעװעג זיא'ס

 'א .עדָאמ-רעדיילק רעד ןיא 'א .עיצַאזינרעדָאמ

 ,םעטסיס-ןרעַײטש ןיא ס'א .םולוקירוק-לוש ןופ

 רעד, .ס'א ןגעק ןַײז .ס'א טימ טיהעגּפָא ןַײז

 טינ טושּפ טזָאלרעד שידִיי ןוֿפ ֿבצמ רעקיטציא
 -עצ ייז סָאװ ס'א טימ ןליּפש ךיז לָאז עמ זַא

 יד םיא ןוֿפ וצ ןעמענ ןוא רענעייל םעד ןעלמוט

 ןיוש ןענַײז סָאװ ןעמרָאפ יד ןיא טייקרעכיז

 ,2 ,אצווו פשֶיי ,מי ,ײטריזידרַאדנַאטס שיטקַאפ

 -ןַײרַא

 יד יא .גנורעסעּברַאֿפ א ןריֿפנַײא ,ןריזינרעדָאמ

 רעד ןוֿפ ליטס םעד יא .טעּברַא-רוטלוק עשידִיי

 ץיא .טריווַָאניא -- רַאּפ .עסערּפ רעשידִיי
 - ,טייק-

 סע רעװ
 -רַאֿפ טּפָא ןסור ַײּב} ןּבױלג רעדנַא ןַא ןוֿפ זיא
 ןיא ,סנייא סייוװ ךיא; .ןץ'דישז' רַאֿפ טרָאװטַײּב
 יד .קידלוש ןענַײז ןטסולרַאֿפ ערעזדנוא עלַא

 יױלָאװער ןוא גירק ךרוז ,ןַאמגערּב .ש ,"ס'א

 | ,1932 סעדַא ,וו עיצ

 ,ןלױּפ ןיא לטעטש

 על סעל -- שידִיי ;טֿפַאשדָאװעיאװ רענזיוּפ
 טָאה סָאװ קעװַאלצָאלװ טימ ןטַײּברַאֿפ וצ טינ)

 רעטסטלע .ןןעמָאנ ןקיּבלעז םעד טַאהעג ןדִיי ַײּב |

 ןַא .ה"י .15 ןופ יא ןיא ןדִיי ןגעװ טנעמוקָאד

 ,דנַאטשליױאװ ןשימָאנָאקע ןוא הרוּת ןוֿפ טרָא
 הדירי ַא (1772) עיסקענא רעשיסַײרּפ רעד ךָאנ
 ןופ .הליהק 'דיי רעטעװעדנוֿפעגנַײא רעד - ןוֿפ

 -לֵא רעקיטלַָאמעד רעד ןופ טֿפלעה ַא) ןדִלי 2,500

 רעד רַאפ ץרוק ןענַײז (גנורעקלעפַאּב רעניימעג

 ןַא יא ןיא ןּבילּבר}ֲאֿפ המחלמ-טלעװ רעטשרע |

 רעד וצ רעקקירוצ םעד ךָאנ .ןדִיי 1,000 ךרע

 עקידרעטַײװ א הכולמ רעשיליוּפ רעטַײנַאּב

 ךָאנ ןנַאה 1931 ןיא .ֿבושי 'דִיי םעד ןוֿפ הדירי

 .ןדִיי 231 יװ רעמ טינ טּבעלעג ןטרָאד

 ןיקיזניל דעמיוא ןייא|--- ןיקיזנל דמוא ןיא
 יַּפָא ןייק ָאטינ' ,א/אצ ,אמק א3322 .חּת .ץַאז
 -ַאמ רעדָא ןשילַארָאמ א ה"ד .ןדָאש רַאֿפ ץַאש

 .ןקיטיגרַאֿפ טינ ןעמ ןעק (קזנ) ןדָאש ןלעירעט
 טינ ריד ןעק ךיא ,טקידיײלַאּב ךימ טסָאה וד.

 ..ייל יא יא ,ןַײז לחומ -

 ןָאסינוא ןיא

 יייק ,.,. ןָאמוא ...} -- םילּכ ילּכ ןמוא ןיא
 יא ,בכ ,ןתנ ונּברד תוֿבָא טיולכ? .חת .ץַאז ןםיל
 ןטימ טצינעג .יגַײצעג ןָא הכָאלמ-לעּב ןייק ָאטיע
 ןעק ,ןּבָאה זומ רעלטסניק ַא ,רעטסנַײמ ַא :ב
 ,םירישכמ ,ןטנעמורטסניא  ןָא ןייגַאּב טינ ךיז
 ַא יװ זיא רעש א ןָא רעדַײנש ַאע :וצ ךעלנע
 רעמַאק ןייק טינ טיוּב עמא :"רעוועג ןָא רענלעז

 .וש ,"רעמַאה ןָא ןוא געז ןָא

 יעװ רעמיוא ...} -- םירבד ןיאו רמוא ןיא
 ,4 ,טי ,םילהּתכל .חּת .ץַאז ןםירָאװד ן'ייא

 ,ףשינעעשעג ןייק ָאטינ ןוא טרָאװ ןייק ָאטינ'
 לוקרעדיװ רעייז ואוא :טפלעה עטייווצ)} .יּת

 םעד טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ;"טרעהעג טינ טרעוו

 טצינעג ן.טָאג טּביױל רוטַאנ רעד ןיא ץלַא זַא

 סָאװ טימ ָאטינ ,ןגָאז וצ סָאװ ָאטינ .1 :3ּב טימ
 ךיז ּבָאה ךיא ,לחֹומ טַײז, .ןרעפטנערַאֿפ וצ ךיז
 המ :וצ ךעלנע ."'ד יו יא יא -- טשירַאנַאּב
 טינ טרָאװ ןייק ןעק עמ .2  ,רּבדנ המו רמאנ
 ןוֿפ ףוס םוצ רעדָא ּבײהנָא ןיא .ןגירקסורַא
 ,טנוה סעקרוי יװ ןעמוטש :ךעלטרעװ עכלעזַא
 -רָאװעגסױרַא ,תחדק ןענעק ,טרגּפעג ןכַאמ ךיז
 רע, .עא םייקו יח ַײרש (שטָאכ) ,דייר ענעֿפ
 'ו יא יא, .יייד יו יא יא -- דוס א ןטלַאה ןעק
 "טנַאװ רעד וצ דער ןוא םיא וצ דער -- 'ד
 ךימ טנעקרעד רע -- 'ד יו יא יא ?סָאװ ?רעוװע
 טימ ָאטינ -- יד יו 'א יא, .היבט ,עש ,*טינרָאג

 ."ןדערוצסױרַא טרָאװ א ןעמעוו

 ,לעפַאּב א רעדָא גָאזנָא רעשיטַאֿפמע ןַא .2
 גַײװש ַא ךַאמ --- יד יו יא יא, .ןגַיײװש לָאז עמ/

 ןעק עמ זַא; ."(קסיּפ רעסערפ םעד ךַאמרַאֿפ)
 ."ד '| 'א 'א זיא טינ טסייװ עמ ןוא טינ
 -- ןדער (ןענעק) טינ ןגעװ .ריא ,קיסַאּפש .4

 --?רעמוטש ַא שדוק-ןושל ףיוא ןעמ טגָאז יו, -
 ףיוא טדער רע -- יד יו יא יא, .ייד יו יא יא |

 ."רוציקּב סע ךַאמ --- יד יו יא יא, ."ןושל-םוטש
 סָאמ ןַײנ טדערעגנָא טָאה רע -- יד יו יא יאע |

 סָאװ טינ טסָאה .וד זַא -- 'ד 'ו יא יא, ."דייר
 י"טינ דער ,ןגָאז וצ .

 -- ןייה לע אלא הריש ןירמוא ןיא
 .חּת .ץַאז ןןליַאיַאה לַא ָאלע ָאריש ןירמיוא .. ;}
 רָאנ הריש טינ טגָאז עמ! .א/הל ,תוכרּבככ

 ןגָאז-ללה ןוֿפ םעט רעד; .ןַײװ (ןעקנירט) םַײּב

 "עד .:.'יׂש 'א 'א :טייטש סע לַײװ ,רדס םִיַײּב

 תוריחל תודֿבעמ סױרַא ןענַײז ןדִיי יד זא םור

 -.גק ,ןישס ,"ןייה לע הריש ןעמ טגָאז

 - התרותב אלא המוא ונתמוא ןיא
 .חתֹו .ץַאז ןָאסָאריוטיײיּב . ... ונײסָאמוא ..

 קלָאפ א זיא קלָאֿפ רעודנוא .ןואג היזעסכ2

 .הרוּת רעד (ןופ ףליה רעד טימ) ךרוד זיולּב

 ,לעטשנַײא ןלענָאיצידַארט ןופ ּפיצנירּפ-טנורג

 יייל ץָאנױא ...| -- תועקרקל האנוא ןיא
 ָאטי .ב/טצ ,תובותככ? .חּת .ץַאז ןסעָאקרַאק

 ףדָאּבדרע ַײּב ַײרערַאנּפָא (ןופ ןיד רעד)

 "ונעג טָאה עמ ּביוא ה"ד ,{דנַאל ןֿפױק םַַײּב =|

 ןעמ ןעק טרעװ ןוֿפ רעקיצניװ רעדָא רעמ ןעמ
 טָאהא ןא/ונ ,אעיצמ אֿבּב| ןענָאמקירוצ טינ
 .ייל יא יא !ןלַאֿפרַאֿפ ?ןדָאּב ןרַאֿפ טלָאצעגרעּביא

 ,ןָאסינוא +-) .עזַארֿפ װדַא -- ןָאפינוא ןיא

 עלַא .םּכסה ןלופ ןיא .גנַאלקנייא ןיא .(6



 םענייאניא 10 סנוא ןיא

 ױזַא ,373 יז ,הג ,"ןיּבעג טיר תואמ יג ...יד -|
 .געוו ןייא ןיא :ךיוא -

 עקידרעלרפ יד טימ יא יא סעּפע ןָאט .ןעמַאזוצ ;בּב טימ טצינעג .טֿפַאה ןייק טינ ןּבָאה תונעט
 "א יא ןריטסעטָארּפ .ןסולשַאּב | רעדָא טכירעג ַא ןעװ :קסּפ א זיא קסּפ ַא 1 |

 ןיא ווזד .ץיװוָאנרעשט ,גמ --- ךעד ןייא ןיא זיא -- ןָאטעגּפָא סעפע טָאה טעטירָאטױא ןַא ,רתטאככ .עזַארֿפ ןסעניוא ןייא) -- םנֹוא ןיא
 .םעטָא ןיא + זיא סע זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ, .ןלַאֿפרַאֿפ -- 'א 'א תדּכ היתשהו :ץַאז רעצנַאג} .8 ,א

 םוש ןָא .עזַארֿפ חדַא -- דמעה ןייא ןיא 8 זא רודגיכַאךּב ,'ּכ 'ד"ב 'מ יַא 'א !שימָאק  ,קירעהעג יװ ןעװעג זיא ןעקנירט סָאד ןוא;
 :ּבּב טימ טצינעג ן.יּת ,"טיינעג טינ טָאה רענייק

 ןעמ ףרַאד --- טינ טליוו ריא :טינ זיא -- טינ ,1
 רימ זיא ,ּביל טינ זיא ךַײא זַא -- 'א יא; .טינ

 ."'א 'א ,הלּכ ןייק טינ עלייק זיא; ."אחינ טינ

 זיא סע .2 .ייא יא ?ּפָא ךיז טגָאז ריא ,אלימ,
 (ךָאד) ןעמ טיינ להק ןוֿפ ,יא 'א, .גנַאװצ ןָא

 ןעמ טיינ רעטכָאט עשידִיי א -- 'א יא, ."טינ =

 ,ןןּבָאה וצ הנותח ןעגניווצ טינ יז רָאט עמ} "טינ

 ,הקזח דיּב ,דלַאװגּב ןייג טינ רָאט עמ -- יא יא;

 "נוֿפ --, :לטרעװ קידמירוּפ א| ."תופיקּת טימ

 ןופ ןטַײצ יד ןיא זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװ

 ןעװעג טינ סרעדַײנש ןייק ןענַײז שורװשחַא

 טייטש סע -- ?(טקַײרטסעג סרעדַײנש יד ןּבָאה)

 "עג טינ טָאה רענייק -- 'א יא :שוריפּב ךָאד

 ,807 ,סנוא לגרֿפ ן,"טיינ

 .ב/ב ,תובותּכ .חּת .ץַאז -- ןיטיגּב ,.,
 'טג םַײּב עיצאוטיס ענעגנואווצעג ןייק ָאטינ'

 אנ :בַײװ ןַײז וצ טגָאזעג טָאה ןַאמ ַא ּביואְ}

 םעד טינ ךיא םוק רעמָאט יַאנּתֹּב טג ןַײד ריד

 -- טג רעד זיא ,טגעג ןַײז וטסלָאז ,גָאט םעד ןוא

 עג :ןהנעט טינ רעטעּפש ןעק רע ןוא ,טג א

 ךיז ךיא ּבָאה ןליוו ןַײמ ןגעק ,טייהרעגעגנואווצ

 טג ַא ַײּב ,1 :ּבּב טימ ךיוא טצינעג ן,טמױזרַאֿפ
 (קיסַאּפש) .2 .ןעגניווצ טינ דצ ןייק ןעמ ףרַאד |

 ןוֿפ םענייא ןופ ןליו ןגעק ןַײז טינ ףרַאד סע

 !טינ זיא ?תוֿפּתוש יד טינ טליװ ריא, .םידדצ יד

 "יב 'א יא

 ךַאריוא ...} -- הרוא םינכמ הרוא ןיא
 ,ארתּב אבּב טיולכ? .ּבצ .חּת .ץַאז {. . .סינכַאמ
 טגנערּב טסַאג א .ח ,אטוז ץרא ךרד ;ב/חצ

 ךָאנ (ןעגנערּבטימ טינ לָאז ,טינ ףרַאד) טימ טינ

 עמ, .824 ,הרוא סינכמ חרוא +- .!טסַאג ַא

 ןעמענטימ טינ ךיא ןעק ,ןטעּברַאפ ךימ רָאנ טָאה

 ץיז ןיילַא ךיא זַא, ."יא ימ יא יא ,לּבַײװ ןַײמ

 רֶׁשֹוי א רַאפ סָאװ טימ ,םענעי ַײּב טסעק ףיוא

 ?ךיוא ףּתוש א רימ וצ ןעמענוצ ךָאנ ךיא ןָאק

 ַא ןיא ,סוממ ,יײיא ימ יא יא ?ארמג יד טגָאז יו

 ןוא ,טינ =ןיא :שװ ןרעּביא .טַײצ:םרוטש

 -טרעוו ןעמוקעגפיוא ןענַײז --- רענייא = ןייא

 טגנערּב חרֹוא ןייאע :3 ןטרעקרַאֿפ א טימ ךעל

 סינכמ זיא חרֹוא ןייא ,, ןוא ,"חרֹוא ןַא ךָאנ טימ

 ייןטייווצ א

 ,טַײז א ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיטַײזַאניא
 זיא סָאד, -- טייקי-ה .גנוקרעמַאּב עיא יד

 ,זמט ,על ,"יא ןןַײז| ...ןוֿפ הּביס יד ןעוועג

 ,2 ווו 6

 .ודַא -- ןקירעּביא ןיא

 .עזַארֿפ ודַא -- םֹעטֶא ןייא ןיא

 ימ 'א 'א, ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"קסֹוּפ

 -סױרַא טָאה ןיד-תיּב סָאד יװ םעדכָאנ ,יּכ ידייּב

 ,זמט ,ּפָא טינ ןעמ טגערֿפ ,קסּפ א ןּבעגעג

 ןעמ ןעק ךַאז ענענָאטעגּפָא ןַא :2 .2410 6
 ,ןּפַאכקירוצ טינ

 ,ס(נ)קירעּביא ווזד

 ןַײז . . . רימ טזיא ןגירּביא ןיא, ,950 ,949 +-

 תרגא ,"טנַאקיּב רֿבד לכל גנוריפ ףיוא יטוג

 .א/זי ,המלש

 ,ןצעז 'א 'א :סעזַארֿפ יד ןיא -- ןזַײא ןיא

 טעטׂשַײמ הריא ,/ ,ןטייק ןיא ןדימש = ןךימש -

 ...טלָאז ריא ,טהג ןילוֿפּב ןיּבה ןטעטסעיַאמ =!

 ןַאמּפיל ֿבוט'םוי 'ר ,"ןידרעװ טצעזג 'א יא

 ,1703 ,'הֿביא תליגמ' יײּכ ,רעלעה |

 ןטלַאה ּברעװ ןטימ טּפַאש .1 -- ןייא ןיא
 :ב ןטימ ןּברעװ ןוֿפ טקעּפסַא ןרעדנוזאב א
 .עקיּבלעז סָאד ןָאט טַײצ ערעגנעל א ,רדסּכ

 ןטלַאה .(עא ןעַײרש ,ןענייוו) ןכַאל יא יא ןטלַאה -
 -יהּת ןגָאז ,ןרָאֿפמורַא ,ןעלדנַאה) ןענרעל יא יא

 ןסקַאװ 'א 'א טלַאה תורקי רעד .(װזַאא םיל

 ןוויוא ןיא טלַאה סָאװ ּפָאט םעניא טסעגרַאֿפ יז;

 דרובתמ רעד, .ּביורד ,גרעּב ,"ןפיולסיוא יא יא

 ,"רעכעה ץלַא טייג רע ,ןגַײטש 'א 'א טלאה

 -וןקנָא יא יא ןטלַאה סע, .276 ,זישּת י"נ ,בדל

 ,טייצ ,"סעילַאװכ עטסַײנרעּביא ןוא עטסַײנ ןעמ

 טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .2 .12ש01964 ,זמט
 ףיוא טזַײװ -- ּבוס ַא ךָאנרעד ןוא ברעװ א

 ןַא ןופ טייקידרדסּכ ןוא טייקידנעטשַאּב רעד

 ,(דחּפ ,ארֹומ) קערש יא יא ןּבעל .גנוּבעלרעּביא -

 עזַארֿפ װדַא -- הׂשועו רמֹוא ןייא ןיא
 םוש ןָא ,ףּכיּת ,ךיללג ,662 ,הׂשועו רמוא +-|

 טָאה רע סָאװ ןֿפנַארּב שַאלפ א; .שינעגײלּפָא

 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש ,ײטכאמעג טכערוצ יו יא יא יא
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 ףיוא רָאג
 יא ,ּפַאליּפַאכ .םעטָא םעד קידנּפַאכּפָא טינ .ךיג

 ,ןמהיינּב תרׂשע יד יװ יִא יא יא ןגָאז .יִא יא

 יַא יא יא .ןפנַארּב זָאלג א ןעי:צנַײרַא יַא יא יא

 יד טּפַאכעג, .עטכישעג עצנַאג יד ןלייצרעד

 ,טציװשרַאפ ,יַא יא 'א קידנגָאי ןוא סעקמולק

 "והמ רעזייּב א ףיוא יװ טלודרַאֿפ ,טעּפָאסרַאֿפ

 ןגָארטרעד ךיז ןּבָאה, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"המ

 -עֿפע קעװַא רע זיא יַא יא 'א ,ריט ןיא ּפעלק

 -"מוא ךיז לָאז רע זא ןעירשעגכַאנ , .ּבמס ,"ןענ

 'א יא טגָאיעגקעװַא ..טָאה רע רעּבָא ,ןרעק

 + ,17 אוו 1961 ,רַאֿפ ,רעקצעמ .י ,"יָא

 .ודַא -- סגעוונייא ןיא

 .עזַארֿפ װדַא -- םָאֹמ ןייא ןיא
 רעדמעה ןפיוק ,סיירג רעקיּבלעז רעד ןיא ,סָאמ !

 .װדַא -- .םענייאניא

 .ןֿפױא דמעה סָאד זיולּב זיא ןּבילּבעג) ןגעמרַאֿפ

 "יז יװ הלּכ יד ןעמענ .יה יא יא ןּבַײלּב ,(ּבַײל

 יה יא יא יז ןעמענ ,טייג ןוא טייטש

 -ַאזוצ ,קיטַײצכַײלג
 תוֿבָא-רֿבק ףיוא ןרָאֿפ .גנואוט ַא ךָאנ טימ ןעמ

 םוצ ןעמוק .ךודיש א ןדער ןזָאל ךיז יא יא ןוא

 -ונח ןגירק יא יא ןוא טכַאמ רע סָאװ ןעז ןדייז

 'א טוט ןוא תַאיירה םעד . . .טגָאזע .טלעג'הּכ

 ,טע ,"הלּכ רענייש רעד לרעגניפ סָאד . . .ןָא יא
 ךיז 'א 'א ןוא ...ץחרמ ןיא ןייג, .רעדיל }

 יניּב .ל .י ,"סעקנַאּב ענעקורט עכעלטע ןלעטש
 ,1896 װָאװל ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קָאטש

 לסיּב ַא עקַאט ןוא ןצנַאט ןייג ךיז טסולג סע; -

 ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,יא יא ןענייוװסיוא ךיז |
 ףיוא יא 'א ןוא טייקשידלי ףיוא קוקפ ....טימ
 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ײטַײלעמערָא

 ןמלַא ןַא רַאֿפ ןעמָאנצ -- 'א 'א עלהנוי
 רעדנַא ןַא ןיא הּביס ַא סעּפע רעּביא טרָאֿפ סָאװ
 .ּבַײװ רעַײנ ַא טימ קירוצ טמוק ןוא טָאטש
 {.ןרָאפ ַא ,תוחילש ַא ךיז טריאיצָאסַא הנוי טיִמַו

 יֿפערעהשק) ..1 -- ןיע"ףרה(כ) ןייא ןיא
 ,קילּבנגױא ןייא ןיא וזד .עזַארֿפ װדַא ןְזִיייֵא

 יא יא ,ךַו עיפשמ .יעיּכ יא יא סעּפע ןכיירגרעד -
 : .!ציּכ

 ןייא טימ 1

 רענעטיּבעג ןייק טינ ַא ןיא .2 .ימ יא יא
 ןייק טינ טָאה ,קנַארק ןּכוסמ זיא רעא .עיציזָאּפ -

 ."ימ 'א יא טגיל רע ,ןָאט וצ ריר א ךיז חֹוּכ

 'א יא לוטש ןֿפױא טציז ,טריזילַארַאּפ זיא רע;
 | .""ב

 ,תופּתושּב ,ןעמַאזוצ

 'מַאק ןיא .לּכה-ךסּב .תוחוּכ עשיפּתוש טימ

 ,סגעװנייא רַאֿפ ,סגעוונייא ןיא .רוּביצּב ,עינַאּפ

 -אמילק א רימ ןּבָאה יא .....סיוא סע טכַאמ יא -

 -ןתח) ןיּבר םעד יא עלַא רימָאלא .....ןוֿפ ןל |

 .לֿפ ,"ןַײז םינּפ לּבקמ (ַאא םינּתוחמ יד ,הלכ -

 (עדייּב) ץלַא; .לװֿפ ,י'א יּבַא --- טיג טָאג יװ,

 ןענעק תולעמ עלַא; :"םענייק ַײּב ָאטינ זיא יא

 טינ ןעניואו רעגנוה ןוא עּבילא ;:"'א ןַײז טינ

 רעד טימ רעיוּפ רעד טניואוו גנַאל ױזַא; ;?"א

 דניק ןַײד; .װש ,"'א ןרעװ ייז זיּב עטרעַײּפ

 םַײּב ,"ריד טימ יא םיתמה:תיחּת ןײטשֿפױא לָאז

 ןטנַײנ ןיא טּברַאטש סָאװ ױרֿפ א ןַײז עיֿבשמ

 טרעה עמ, .ךניק .ריא ,ךפעגפָא לָאז יז זַא שדוח -

 האוֿפר .ּבנ צא -- טנּפָארטײװעצמעוָאניא .לװֿפ ,"יינש ןקירָאיַארַאֿפ םעד יװ יא עדייּב ןוא

 ענליװ ,זעג9 .ןגָאמ ןיא ןקיטייװ ןליטש וצ

 : ,.15 אפ ,9

 ןייא) -- םולּכ ןיד'תיב הׂשעמ רחַא ןיא

 לװֿפ ,ײ!'א ךעלּפעטנשקָאל ירד --- םיסנ סטָאג,

 ,ןןטײקשירַאנ ףיוא ךיז טרעדנואוו רעצעמע ןעוו} |
 סָאװ תורדס ייוװצ יד) ערוצמ-עירזּת יװ יא ןייג

 יניא ןיא עזַארֿפ װדַא -- גצֲאג ןייא ןיא
 יא יא ןֿפױק .גנַאג ןייא רַאֿפ .קיטַײצכַײלג .סגעוו
 יא רימ ןּבאה, .טיורּב לּבעל ַא ןוא טֿפעה ַא 'ג

 טיולכ2 .חֹּת .ץַאז ןמולק ןדזעּב עסַײמ רַאכָא

 אל ...ןעוטה :ןטרָאד) .א/זי ,אעיצמ אֹנּב

 ןופ לייטרוא ןכָאנ ,ןיד-קסּפ ןכָאע .{...רמא

 עקידרעטעּפש יד ה"ד ,טינרָאג זיא --- טכירעג

 ןיא רפ טראייהג יכרמעק ןיילק ןייא 'ג 'א

 -רּפ) . .. שנוא רטנוא טכַאמג ןּבָאה 'נוא (לוש)

 זד .דלק ,ראש ,"(להקה יֿבוט) ...'נוא (םיסנ

 - 'איא אי ךיא ּבאה, -- ךרד ןייא ןיא :ךיוא

 ייװצ ןגעװ .תֹּבׁש ןייא ןיא ןעמוק (ןענעק) -
 ''א (ןייג) .ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה סָאװ עטכעלש

 ןענעק תורדס עדייּב יד ךיוא) יעסמ-תוטמ יװ
 טימ עיצַאיצָאסַא םוש ןָא .תּבש ןייא ןיא ןעמוק



 -- םעניַײא ןיא

 ,"'א םינצּבק עלַא -- דחי ונצּבקו, ן.סטכעלש

 רָאּפ ןעצ 'א ןעניואו סע ןעװ, .ֿפשטניװ ,סוממ

 םיִא טימ ּבָאה ךיא, .רעזנוצ .א ,=. .. םינכש

 ןעק רע =) לװֿפ ,"טעשַאּפעג טינ םיריזח יא
 ןַײז ןופ דיירפ יד; ןרימ וצ ןכַײלג טינ ךיז

 קחצי:םייח ,"ךַאד ןייא רעטנוא יא ןיִּבר ןטימ

 2 : 1938 שזדָאל ,שיד"ּבח ,ןינוּב

 סָאװ ץוּביק א זיא קלָאפ , .ידַא -- קיד-

 ךרוד רָאנ ,םַאטשּפָא ן'א ךרוד טינ ךיז טֿפַאש

 יז ,װמ ."ןעגנוּבעלרעּביא עשירָאטסיה עיא |

 עַײנ יד; -- םייקיד- .ךעלעטניפ עצרַאװש |

 -וק ןלעװ סע ןענַאװנופ רוקמ א ןרעװ טעװ יא

 ,1941 ,דוק ,מי ,"תוחֹוּכ עַײנ ןעמ

 טָאה טָא; .עזַארֿפ ַא ןוֿפ לייט -- םענייא ןיא
 ןענַײז יא יא ,ןצנַארַאמ טימ סנטסַאק ייוװוצ ריא
 יא יא, ."...(ןרעדנַא ןיא) ןטייװצ ןיא ,.. .ָאד

 -  ("ךַײא וצ ןעמוק ךיא לעװ געט יד ןוֿפ

 ,ןערּב טימ .עזַארֿפ ודַא -- רעַײֿפ ןייא ןיא

 'א ןעלמוט ,ןעַײרש .יפ יא יא ןצנַאט .תוֿבהלתה

 'א יא ןעמונעג ךיז ןּבָאה טַײלעגנוי יד, .'פ 'א

 זיא גנודליּב זַא ןימינּב ןטלַא םעד ןענרעל ֿפ

 .הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ ,"קילג א ןדִיי רַאֿפ

 .קיטַײצכַײלג .עזַארֿפ װדַא -- טייצ ןייא ןיא
 ףיוא ןענעז ןדִיי ייווצ, .טַײצ רעקיּבלעז רעד ןיא
 ,טנרָאפ ןוֿפ רענייא ,יצ יא 'א ןפָאלעגנָא רימ

 לׁש הֿבישיּב' ,סוממ ,"ןטניה ןופ רערעדנַא רעד

 .'הטמ

 ןדעי ,םידחַאל .עזַארֿפ װדַא -- לצנייא ןיא
 .'א יא סעּפע ןֿפױקרַאֿפ .רעדנוזַאּב הנֹוק

 עלַא .ןעמַאזוצ - .עזַארֿפ ודַא -- לוק ןייא ןיא
 .עא ןעגניז ,ןעַײרש ,ןדער םַײּב םענייאניא

 ,ייק יא 'א ןגירשעג ןּבָאה רעּבַײװ ַײרד עלַא;
 ןהנעט עלַא ןלָאז, ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 רענליז םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"ק יא יא
 .ףיוהכרוד

 ,עזַארֿפ ּפערּפ --- ...טימ גנַאלקניײא ןיא
 .וצ טסַאּפעגוצ .טימ עינָאמרַאה ןיא ,טימ םּכסהּב

 ןעגנוריפ ,ןצעזעג) עיצוטיטסנָאק רעד ימ יא יא
 -לעזעג םעד טימ ,ןּפיצנירּפ ימ יא יא ,(ווזַאא
 יַײז סעיצולָאזער ערעַײא, ,לַאעדיא ןכעלטֿפַאש
 רעװש; ."ןּבעל ןלַאער םעד 'מ יא יא טינ ןענ
 ינערּב ."ןסיװעג םענעגייא ןימ יא 'א ןּבעל וצ

 .ןסולשַאּב עקידרעירֿפ יד ימ יא יא ןעג

 -כָאנ .כרַא .עזַארֿפ װדַא -- ק'יטש ןייא ןיא
 ןּבאה הרּפּכ וטׂשליװ, .סַײררעּביא ןָא ;דנַאנַא

 ראי ןּביז וטׂשומ וזַא ,. ..הריֿבע איד ףיוא

 .אסק הׂשֲעמ ,ּבמ ,"ןרדנַאװ קיטש םנייא ןיא

 'א יא טכאנ יצנַאג איד רע טזיא ןּבילּבג ףיוא;

 ,ךוּבױײטשכַאװ} 1750 מדֿפּפ ,ידיליםירוחּבי ,יייש
 טׂשַאפג יש יא 'א טאה געט סקעז רע? ,ןָאװִיי
 .ביק ,ראש ,ײטכַאנ ינוא גאט

 ןלעָארטליַאמש| -- לארׂשייעמש ןייא ןיא
 גנַאל ױזַא .עגר ,טונימ ןייא ןיא .עזַארֿפ װדַא

 ןקיצנייא םעד טָא ןגָאזוצּפָא טרעיודעג סע יװ

 דִי רעדעי סָאװ רעטרעװ סקעז יד טימ קוסּפ

 הׂשעמ עצנַאג יד ןלייצרעד לָאז רע, .ייז ןעק

 'א ןרעװ, .יםייהַא קירוצ' ,סוממ ,יייי-יש יא יא
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 טיורּב לע ַא ןסעפיוא, .עש ,"דיגנ ַא יידיש יא .

 .ייי"ש 'א 'א

 רעסיא ןייא) -- רוסיא לֵע לח רוסיא ןיא
 ַא .ב/הל ,םיחספ2? .חֹּת .ץַאז ןץ...לַא לַאכ

 עמ הי"ד ,יטָאּברַאֿפ א ףיוא לח טינ זיא טָאּברַאֿפ

 עמ סָאװ תוריבע ייווצ רַאֿפ טינ טפָארטשַאּב

 .הכלה עשידומלּת| .טקַא ןייא ךרוד טייגַאּב

 רוּפיּכ -םוי םוא ןסעגעג טָאה רענייא ּביוא ,לשמל

 רעד .עקיאייווצ ןייק טינ ףָארטש יד זיא ,תופרט

 ן.ןטסַאפ טינ רַאפ זיולּב זיא -- תרּכ -- שנֹוע

 ,אמ ,היעשי ;12 ,ּב ,תומשכ? .ץַאז -- ׁשיֹא ןיא
 טימ טצינעג .יּת ,ָאטינ זיא שטנעמ ןייקקה .8
 'א, .טינ טקרעמַאּב ,טינ טעז רענייק .1 :בּב
 לרָאּפ סָאד , ."הטילּפ טכַאמעג רע טָאה -- יא

 ָאטינ .2 .י'א יא זיא סע ואו טרָא ןַא טכוז |
 יואר זיא סָאװ רענייק ,שטנעמ רעשיטַײל ןייק

 גונעג ןּבָאה רימ .םדָאןּב ןרעװ וצ ןֿפורעגנָא
 עקיסַאּפ ןייק ָאטינ ,'א יא רעּבָא רעדילגטימ -

 וצ ןעמעװ טימ ָאטינ --- יא יא, ."ןטַאדידנַאק
 .שיא ןיאש םוקמּב +- .לװֿפ ,"שיט םוצ ןייג

 סיימ ...| -- ותשאל אלא תמ שיא ןיא

 ,ב/בכ ,ןירדהנס22 .חֹּת .ץַאז ןיוטשיאעל ָאלע
 עטייוװצ} ייורפ ןַײז רַאֿפ רָאנ טּברַאטש ןַאמ ַא'

 ןוא -- "הלעּבל אלא התמ השא ןיאו, :טֿפלעה

 ה"ד ןיןאמ ריא רַאפ רָאנ טּברַאטש יורפ ַא

 רָאנ קילגמוא ןַא זיא ןַאמ א ןוֿפ טיוט רעד

 התמ השא ןיא +- .הנמלא רעד ,ױרֿפ ןַײז רַאֿפ

 ,הלעּבל אלא)

 .חֹּת .ץַאז ןונָאמיא ...} -- ונמ/ שיא ןיא
 ָאטינ זיא שטנעמ ןייקק 50 ,אל ,תישארּבככ

 ,לטעטש ןיא טרעקעגמוא ךיז, .יִּת ,יזדנוא ןּבעל

 ןּבילּבעג טינ -- יע יא יא רעּבָא ,ןדִיי א טכוזעג
 "שֿפנ רעקידעּבעל ןייק

 װעל לַא םָאס ...} -- םל לע םֹׂש שיא ןיא
 ןייקק 11 ,בי ,הימריכ? .חֹּת .ץַאז {(ווייל)
 -ייק .יִּת ,ןצרַאה םוצ טינ {ךיז) טמענ שטנעמ
 רע; .ןָא טינ סע טייג םענייק ,טינ סע טרַא םענ

 יע יׂש יא יא רעּבָא ,םחלירסוחמ א ךעּבענ זיא

 ."יל

 ,ןעמַאזוצ טכַא .טכַאעּבלַאז .װדַא -- ןטכַא ןיא
 ,"רעש א יַא יא ןצנַאט רימ ןלעװ, .םענייאניא

 ֿפ

 .וּוא .ןֶע- ,יד -- גנומענטכַאניא

 | ,טכַא ןיא

 יא .יַא יא םענ .וורט זגצ -- ןעמעגנ טכַא ןיא

 ןעמענ ,סעּפע ףיוא טכַא ןגייל .ןעמונעג יא

 ,ןזָאלכרוד טינ .ּפָאק ןגיילוצ .טכַארטַאּב ןיא

 טימ ןענעכער ךיז ,םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז

 ,"...ןכַאז יכלעז ןמענ יא יא לוז ןמ, .םעד
 יַא יא לואװ רעװ לָאז ןכַאז יד, .ב/בנק ,וטל

 שאד ןשרי וצ טָאג ןניד טינ לָאז רע זַא ןמענ

 ןיא ?ז"קּת ?טרָא ,םידיסח רֿפס ,י. ...ןדעדזג

 ַא 'א קידנעמענ, :סעיצולָאזער ןוֿפ ןושל

 ."...זַא

 רעד ןיא .װדַא ןןסכַאלַאו -- ןוֿפכלַא ןיא
 'א יא ןלעטשסיוא ךיז .לַאנָאגַאיד א ןיא .םורק

 -קעװַא .ןקידנגעקַא ןזיּב לָאז לקניװ ןייא ןוֿפ

 -קירוצ טָאה רע; .יַא יא שיט ןגנאל םעד ןלעטש

 ןעמענ סָאד

 א ןיא

 ענ ַארטסַאניא

 "יוא ןסיורג םעד יא יא ןטינשעגרעּביא סגעוו

 רעטּבערגרַאֿפ ַא ןיא ,גרעּב ,ײץַאלּפ ןקיטָאטשרעס

 .טָאטש

 ,ענשימוא וזז .מטֿפ .װזַא -- ענשימַא ןיא
 -כהליוצ ,יַא יא סע טוט רע; .ןוויּכּב .395 +-
 :ךיוא ."רימ ףיוא סעּכ ןיא זיא רע לַײװ ,סיע

 | .טייקץענשימפ-ןיא

 ץייאעוו סעמע ןייאַ -- דפח ןיאו תמא ןיא
 ןיקק .1 ,ד ,עשוה??2 .חּת .עזַארֿפ ןדעסעכ

 :טפלעה עטייװצ} .יּת ,'דָאנעג ןייק ןוא תמא

 -רעד ןייק ןוא -- "ץראּב םיהולא תעד ןיאו;

 'א יא; ןידנַאל ןיא ָאטינ זיא טָאג ןוֿפ גנונעק

 ."טלעוו-רקפה א -- יח יו

 ,תמא 5 ףױא .װז 8 װדַא -- (ן)תמא ןיא
 רעירֿפ , .רָאװ רעד ףיוא ,תמאּב ,ןתמא:רעד:ןיא

 ךיז יא 'א ךָאנועד ,טזנֹורּבעג ךיז ןעמ טָאה

 גאטיירפ ןא ןמ טיג ןטַײצ רמוז, ."טגירקעצ

 ןייא ...טׂשע ןמ נוא ,ןלוש ירפ ץנג טכַאנ וצ

 טׂשייה וד ,טיג רטנוא ןוז יד יא ןשנעּב לייט

 רשיה ךרד ,שפע ,"תּבש טכער טינ ךאנ 'א יא

 ינמ דחא, .טכ קרּפ ,6 װָאלקש ,אּבה םלועל

 -רע ַאזַא ןוֿפ ףיוא טמוק סָאװ ךיז טֿפערט ףלא

 ,"רעדנואװ ַא 'א 'א עקַאט סָאד זיא ,גנואיצ .

 ,רעהַא לסיּב א ,ןיהַא לסיּב ַאע 47 אפ ,1866 ,מק
 'א יא רָאנ ,עטשרעּבייא סָאד ךַאז רעדעי ןופ

 ,עש ,"טפַאשנסיװ ןָא ...הרוּת ןָא -- ןַײרַא

 ןזיװַאּב ָאי דַיי רעד טָאה ןיא יא, ."עלעּבַײטי

 .י50 אפ ,1882 ,לָאֿפוי ,. ..זַא

 טינ ,ןטלעז .עזַארֿפ װדַא -- עניוװַאנ ַא
 בורס טצינעג .סַײנ א זיא סָאד ןעװ ;טֿפָא

 'נ א 'א טסליװ ,ןיוש, .ּב ןטרעקרַאֿפ טימ ריא

 ךיז 'נ א יא? ."?ןעַײרעשַאנ ףיוא טלעג רעדיװ

 טיירג זיא, .לװֿפ ,"ןדירפ ןכַאמ ינ ַא יא ,ןגירק
 א ,"ןשוקעצ ךיז ינ ַא יא לָאמַאכָאנ רימ טימ

 .2 אי ,1961 ,דנַאלמייה 'װָאס ,יקצינגוג

 יטימ ,ןעמַאוצ .װזַא -- (רע)דנַאנַאניא

 ןשימפיונוצ .ערעדנַא סָאד ןיא סנייא .דנַאנַא

 יַאװ טרעקוצרַאֿפ טימ סנּפָארט ערעטיּב (רעקא

 ףיוא ןירעװ רדננַא ןיא רכלקער ייווצ, .רעס

 -תלילע רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"ןיזעװיג טרינשג

 ןטכָאלֿפעגנַײא רעמייּב ייווצ, .ןווו שֿפ} 1669 'םד

 "נָאלּפרַאֿפ ּפעצ ענירג ןיא ּפעצ .ענירג ,רע'יא

 -כיד רעד טנַאּפש; .ירעמייּבי ,שָאוהי ,"טרעט

 סָאטַאּפ רעשיטעָאּפ רעד ןוא שזַאמיא רעשירעט

 ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,ייא ןוא םענייאניא

 .ןעגנונַאּפש עיא .ידַא -- קידנַאנַאניא 1 רוד

 םענ .װרט זגצ -- ןעמענ טכַארטַאּבנָא ןיא
 טכַארטַאּכ ןיא :59 .ןעמונעג יַא יא ,יָא יא
 ךיז ןסעגרַאפ טינ .טכַא ןיא ןעמענ .ןעמענ

 .ןעניז ןיא סע ןּבָאה וצ ,םעד טימ ןענעכער וצ

 דנַאטשוצ ןשיזיֿפ ןכַאװש םעד יִא יא ןעמענ

 -יטילָאּפ עטריצילּפמָאק יד ןעמענ יָא יא ....ןוֿפ

 -וקָאד עלעיציֿפָא ןיא טצינעג טרעװ .עגַאל עש

 .סעיצולָאזער ןיא ,ןטנעמ

 .משטד .עזַארֿפ -- ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא
 יורפ ןַײמ .קידעגָארט .תרּבועמ ,רעגנַאװש ווזד

 יא יַא יא זיא

 -נעלסיוא .ציסור .יזא -- ענ|ַארטסָאניא
 רע זַא רָאנ גָאז ךיא, .קיכַארּפשדמערֿפ .שיד
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 "ירּפ םוצ ךיז ןלעטש וצ טַײצ יד ןעגנורּפשעג -מוא  .רנ .םזיצילַאג .ר822ֿ .ידַא -- ט9'ַאניא .ַא ,עש ,"טרָאװ יא ןַא זיאס לַײװ ,טינ טסיײװ

 ,1957 'טּפעס ,קוצ ,גרעּבדלָאג .נ ,"וויז .ײמרַא רעד רַאֿפ יא ןַײז .קידועגיוטמוא ,קיאעֿפ -נעלסיוא -- ((עקנ- :נװ) ץענ- + .ירעטקָאד

 עדייּב יד ןשיװצ .פערפ זגצ -- ןַײרא -- ןיא יא) סרענלעז עשידִיי ןוֿפ ָאגרַא ןיא -- קינד | .רעד
 ןענעכייצַאּב וצ רעטרעװ רעדָא טרָאװ --- ןלייט | .ךַײרקנַארֿפ ןיא (ןטנַארימ -"יזָאניא ;פ9פ .ז- ,רעד -- (ל'ָא)ט'יסָאניא

 -ייװצ ַא ךיוא ןּבָאה ָאד ןעק 'טרָא .טרָא םעד .ס- ,רעד -- רַאט)|ַאלוקָאנױא רעסַײװ (עימעכָאּב) = .רג22 ייא;2 ,(ל'ָא)ט

 ,..ןירוח-ןּב הֹּתַא ןיא (ל'ַא)טיסָאניא

 -ןרטסניא .1
 ןיא ךעלזָאלעצ ,טַארדיהָאּברַאק רעטריזילַאטסירק |

 ןּבעװעג ןיא ךיז טניֿפעג .(06136:)013 רעסַאװ

 ,םייח:ילעּב ןוא ןסקיװעג ןופ ןטייקיסילֿפ ןוא |

 ,ץרַאה ןופ ןעלקסומ ןיא ,רעּבעל ןיא רעדנוזַאּב

 ןגעק לטימ ַא יװ טצינעג טרעװ .רענרעק ןיא

 -ַאטיװ םעד ןריצודָארּפ םַײּב ןוא ןצכעליוושעג

 -ַאזוצ ענעדיישרַאֿפ יד ןופ , .סקעלּפמָאק-ם ןימ

 ןענַאמרעד ךָאנ ןעמ ףרַאד ןיטיפ טימ ןלעטשנעמ

 -נזַײא עלַארטײנ א . . .(1077 +-) ןיטיֿפנזַײא

 ,זעגֿפ ,"(סרעַײז-רָאֿפסָאֿפ-סקעז) 'א ןופ ץלאז

 .,18 גמ ,1929 ץנליוו

 .קידלושמוא .רנ .ַאּפש .ידַא -- עטנעסַאניא
 ,גנושרָאפסױא רעד ןופ יא ןעמוקסיורַא .וויאַאנ

 ,לדיימ יא ןַא .ןצנוק ןָא ,'א ןַײז

 .ץַאז ןסעדעגַאמ . .. ןייא) -- תדגמ רתסא ןיא
 טינ ךָאנ טָאה רּתסא .20 ,ּב ,רתסאכ? .חֹּת
 :טֿפלעה עטייווצ| .יּת ,!טגָאזעגסױא טאהעג

 ריא ןוא םַאטשּפָא ריא -- 'המע תאו הּתדִלומי
 שינערעהוצנָא ןַא .1 :בּב טימ טצינעג ןיקלָאֿפ
 ןשידִיי ןַײז טלַאהַאּב סָאװ ,םענייא ןדעי ןגעוו
 רעד ןיא טמוק, .טייקשידִיי ןַײז ,םַאטשּפָא
 :טגערֿפ ןוא רערעל רעשידלי א ןַײרַא עלוש
 'א יא !ןגַײװש עלַא ...?שידיי ןעק רעװ
 טולּב ןיא זיא ןענעקײלרַאֿפ סָאד -- 'מ
 זַאֹּב ,2 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ײןַײרַא
 ,גײװש א ןכַאמ :ןגָאזסױא טינ ,דוס א ןטלַאה

 ךיז טכַאמ -- 'מ יא יא !טשינרָאג ?יז ןוא
 (יז) רע -- 'מ יא יא, .היֿבט ,עש ,ײעטַאװעמּת
 -רַאֿפ -- ימ יא יא .לװֿפ ,"טרגּפעג ךיז טכַאמ

 ןַײמ --- 'מ יא 'א, .ןגַײװש ןוא ןּפיל יד ןסַײב
 יז ןעמעװ טימ טינ רימ טגָאז ,רּתסא ,רעטכָאט
 רעקידמירופ רעקיסַאּפש ."ןעגנַאגעג ןטכענ זיא
 ןעװעג טינ זיא רּתסא -- ימ יא יא, :שטַײטנַײא
 עג טינ טָאה יז ,עקדיגמ ןייק ,ןירעגָאז ןייק
 ."תושרד ןייק ןטלַאה

 -טָאּפא ...} -- תוירעל ם(ו)ּפורטוּפַא ןיא
 ;ב/גי ,תובותּככ? .חּת .ץַאז ןסעיַארַאַאל סעּפָאר

 רעסַאּפפױא ןייק ָאטינ זיאס' .ב/אי ,ןילוח

 עלעוסקעס (עטּביױלרעדמוא ןוֿפ רעטיהּפָא) ףיוא

 ךייש טינ זיא'ס :ּב ןטימ טצינעג .יןעגנואיצַאּב

 "עג ןופ טנרָאװַאּב טינ זיא רענייק ,הרימש

 וצ טמוק'ס ןעװ ,ןקידניז ןופ ,ןרעװ טלכיורטש

 -עג ןעק'ס, :וצ ךעלנע .ןעגנואיצַאּב יז-ןוא-רע

 -גוא ןענַײז ױרֿפ א ןוא ןאמ א ןעװ ,ךס א ןעש

 -ַאק טינ ךַײא לעװ ךיא, .װש ,"ךַאד ןייא רעט

 ןוא ןַאמ יװ טּבעלעג טינ ןּבָאה ייז זַא ןריוו

 זיא רע, ."'ל 'ַא 'א :ךָאד טסייװ ריא ,יורפ

 טלָאװ םישנ-רמוש א רַאֿפ רעּבָא ,דיסח א עקַאט

 גולק יו, .ייל יַא יא ,טכַאמעג טינ םיא ךיא
 ,מק ,ייל יַא יא :טגָאזעג םימכח ערעזדנוא ןּבָאה

 ןּפָאטשרַאפ ךיא ןָאק יֹוזַא יווע .12 אפ ,6

 ןיא טּבעלעג טרָאפ טָאה רע תעּב ,רעלַײמ יד
 ןוא ?תינלוח עטתרּבועמ רעד טימ זיוה ןייא

 .וו סַאלטַא חמצ ,גח ,יײיל יא יא :טגָאז ארמג יד

 .פערפ זגצ -- םורַא --- ןיא

 .וּב ,ןרילוקָאניא םוצ טַארַאּפַא רעדָא טנעמ |

 .וװד +- ,טרילוקָאניא סע רעװ (זד נװ) 2
 -ָאניא ןופ סעצָארּפ רעדָא טקַא .יד -- עיצד

 .ןרילוק

 ייאכ? .טרילוקָאניא ,ריל- .ורט -- ןרילוקָאניא
 ןריֿפנַײרא (ןיצידעמ) :1  .יןעלגייאנטא' .לככ

 ןצירּפשנַײא ךרוד) םזינַאגרָא ןקידעּבעל א ןיא

 עקידעּבעל עטכַאװשעגּפָא (טיוה רעד רעטנוא

 ןוא עא ןסוריװ ,ןליצַאּב עטײטעגּפָא רעדָא

 טָא סָאװ טייקנַארק עטכַײל א ןפורסורַא ךרוד

 וצ ןעגנערּב ,ןֿפַאשרַאֿפ ןעמזינַאגרָאַארקימ יד

 נָא רעד ןגעק (+-) טעטינומיא רעקיטיינ רעד

 -ימיא יד ,רעדניק יד יא .טייקנארק רעקיקעטש

 ,לגדא ָאילָאּפ ,ןקָאּפ יא ,ןטנַארג

 ;ןַײז ֿביּכרמ ,ןע(י)ּפעשטש (קינַאטַאּב) .2
 ןיד ַא ,לטיר ַא ,ךעלגײאצַארּפש ןדַײנשנַײרַא

 ,ןימ ןקיּבלעז םעד ןוֿפ סקיװעג ַא ןיא לגַײװצ
 "כרוד ןוא ,הגרדמ רערעטריװיטלוק א ןוֿפ רעּבָא

 "עג עכעלצינ רעקינייװ סָאד ןרעסעּברַאֿפ םעד

 ןכיירגרעד ,תוריּפ ערעסעּב ןגירק וצ ידּכ) סקיװ

 ,לּפע 'א .(עא רענעש ןסקַאװ לָאז סקיװעג סָאד

 .טסוקנזיור םעד ,םוּבלּפע םעד יא .לגדא ןזיור

 םוצ (ךעלנייוועג) ןצעמע ןַײז עיּפשמ (גיפ) 9

 ןעיידיא עשלַאפ טימ ןקעטשנָא ךרוד ןטכעלש

 א ןצעמע ןיא 'א .תודימ עטכעלש רעדָא
 .רע- .גנו- .ןטרעװ עלַא וצ גנואיצַאּב"רקֿפה-
 א ןוֿפ ןעמָאנ ,קידלושמוא -- טנ'עקָאניא

 -ַאּפ שידִיי ןיא זיא םערָאפ יד| .ן(טןסּפיוּפ לָאצ
 או יא סּפוּפ רעד, |.טנעצָאניא יװ רעקיס
 -נַאּב טימ ןעמענרַאֿפ וצ ךיז ןדִיי טרעװרַאֿפ טָאה

 זא ןליופאּב טָאה אווו יא ןוא (1682) ַײרעריק

 מי ,"רעדיילק עטלַא רָאנ ןֿפױקרַאֿפ ןגעמ ןדִיי

 ,280 ,צוו דש ,זּביא

 רעדָא ןַײז טימ ןעמַאזוצ -- גנֹונעדרא ןיא
 יװ (טרעוװ'ס) זיאס :ב ןטימ טצינעג .ןרעװ
 "ירעװש ןייק רעמ ָאטינ ;ןַײז וצ ףרַאדַאּב סע
 יּתוש יד טימ ןעמוקעגכרוד ריא טַײז ---, .ןטייק
 טרעה סָאװ --. ."'ַא יא ןיוש זיאס -- ?םיֿפ
 יא יא ."יֵא יא זיא ץלַא -- !?ךַײא ַײּב ךיז

 יד ןגירק וצ ןעז ,ןגרָאז :צעפס -- ןכַאמ |
 'א ןכַאמ ךיז טסזומ וד, .ןטנעמוקָאד עקיטיינ
 יד ןיוש ּבָאה ךיא ,יָא יא ןיוש ןיּב ךיא -- !יַא
 ,30 ּבײהנָא ,זירַאּפ) דייר ,"ןריּפַאּפ-סטעּברַא
 ה"י .20 ןרָאי

 עדייּב יד ןשיוצ

 טינשּפָא ןראפ רעטרעװ רעדָא טרָאװ --- ןלייט

 ךימ ןעמוק .יא טַײצ רעצרוק א יא .טַײצ ןופ

 סע טעװ ,יַא טונימ ןעצ 'א .יא ךָאװ א יא ןעז

 ײרד יא? .יַא רָאי טרעדנוה 'א .קיטרַאֿפ ןרעוו

 ,יּת ,יּפָאק ןַײד ןעמענפיוא הערּפ טעװ יִא געט

 ךיז טָאה יא ןכַאװ סקעז יא, .13 ,מ ,תישארּב

 ,גַײצ ,ַארזיא ע ,"ןּביוהעגרעטנוא זָארג סָאד

 -רעטנוא זיא יא רַאי עכעלטע יא, .1928 וועִיק

 הלעּבל אלא חתמ השא ןיא

 ןייג ,4---1 ּבּב ,ןיא +- ,גיֿפ ךיוא ,טַײטַאּב ןקיט

 ןּפַאלק .יַא (וזַאא ,לוש ,שרדמ'תיּב) קרַאמ יא

 ,ןגָאלש = 'ַא טיורק יא יװ ןקַאה* .יַא ּפָאק יא -
 ןייק 'ַא ליומ יא ןעמענ טינ .ךס א ןסַײמש

 ךיוא -- 'ַא ור רעַײא 'א טייג .רעסַאװ ןּפָארט
 ןייג יא ןדע-ןג יא ןזָאלנַײרַא .תוחור עזַײּב וצ

 זיאס, .יַא לטניּפ ןייא יא ןקוק .'א רעטאעט יא

 -- לװֿפ ,"סױרַא ןרעדנא ןופ ,יא רעיוא ןייא יא

 עלַײװ א טָאה עמ סָאװ טסעגרַאֿפ עמ ןעװ (א

 טינ ךיז טנכער עמ ןעװ (3 :טרעהעג רעלרפ -

 'א ןצעמע (ןעלדיזסיוא) ןטלעש .גנוניימ א טימ

 עמ זַא; .יַא (ןטַאט סנטַאט) ןטַאט (ןַײז)
 עטַאלּב א 'א ןעמ טלַאפ ,ליֿפ וצ טּבַײלק
 טסָאק ,'ַא קרַאמ יא טייג דיי א רעדייא? :"'ַא
 'א ,גיצ ,טינ ךיד לַײא; ;"לװלָאװ ץלַא םיא

 קנָא ףלָאװ םוצ רעטעּפש טסעװ ,ַא דלַאװ |
 ןעק ןוא יַא זיולק יא ןקיש ןעק ּבַײװ ַאפ :"ןעמ -

 טּברַאטש לּבַײװ ןייא זאג ;"דמש םוצ ןּבַײרט

 'א לּבַײװ ערעדנַא סָאד ךיז טַײש ,טעּפמיק ןיא
 טלַײא סע יװ ױזַאק .װש ,"ןייג וצ יַא הווקמ

 ילשמ ,סמ ,"...'ַא ץענ רעד 'א לגיוֿפ א ךיז

 'א םיא ןעמענ ...עסיורג ידע .23 ,ז ,ד"עקּת -
 זעל טינ ,טױט טינ ,ליי ,"ןעמיווש םוצ יא ןָאק

 לָאז ןלוש יד) לי ךיא, .ח"נרּת ענליוו .גידעּב

 למיה יא ןרַאּפש ךיוא לָאז יז ,ךיוה ןַײז ְךיֹוא
 ןמונג ןמ טה; .ילגנִיי עקנַארק סָאד' ,ץרפ ,יַא

 .א/ג ,יש ,"םידוהי ןוֿפ יטצלע ילַא יַא !סיפִּת יא

 עשיא ןייא} --
 ,ןירדהנס?2 .חּת .ץַאז ןַאלאַאּבײל ָאלע ָאסיימ

 ,ןַאמ ריא רַאֿפ רָאנ טּברַאטש ױרֿפ ַא = .א/בכה
 םעד רעּביא רעװש טּבעל ןַאמ רעד רָאנ ה"ד
 אלא תמ שיא ןיא +- .ױרֿפ ןַײז ןופ טיוט

 .ןתשאלי

 אב ָאטַא ...} -- הריֿבע ידיל אב הֹּתַא ןיא
 ו"7 .א ,ב ,תובָאכ2 .חּת .ץַאז ןעריײװַא .יידיל

 -יֿבע (ןייק ןײגַאּב טינ) ןַא וצ ןעמוק טינ טסעװ -

 ןכַאז ַײרד ןיא ןַײרַא ךיז טכארט, :ןטרָאד| .יהר'

 רעּביא ןַארַאפ זיא סָאװ סייוו :. ..אּב הֹּתִא ןיאו

 סָאװ רעיוא ןא ןוא טעז סָאװ גיוא ןַא --- ריד

 ןּבירשרַאֿפ ןרעװ םיׂשעמ ענַײד עלַא ןוא טרעה

 ןיא -- 'ע יל יּב יַא יא, ן.טעיפ ,"ךוּב םעד ןיא

 תעּב) לטרעװ ,ײסעּפָאקַא יד ןיא רעדָא עמרוט -

 זיא ןעמ ןעװ, .(המחלמ-טלעו רעטשרע רעד |

 ,םישנ) ןענונ ַײרד יד וצ ערהירצי םעד רבֹוג

 ,לטרעװ ,יייצ יל יּב יַא יא זיא --- (המקנ ,םיסכנ

 -- הנממ לטּבחל ןירוחיכ התַא ןיא

 .חּת .ץַאז ןָאנעמימ לײטַאּביהיײל . . . ןעּב ..

 ןייק טינ טסיּב וד .חי ,ּב ,תוֿבָא טיולכ2
 וצ טינ) ריא ןופ ןייגוצקעוװא שטנעמ רעַײרֿפ

 עמ :ּב ןטימ טצינעג .טעיפ ,(טעּברַא יד ןָאט

 א ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז ,ןעַײרפַאּב טינ ךיז רָאט |

 סָאװ טעּברַא רעשידיחי רעדָא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 ןרעכיזרַאֿפ , .ֿבֹוח ןשילַארַאמ ַא טימ ךיז טדניּב

 ךילע אל -- קלָאפ-טלעװ ןשידִיי ןופ ךשמה םעד



 ןַײרַא דָאּב ןיא
 ,טנרעלעג עקַאט רימ ןּבָאה -- רומגל הכאלמה

 יַא יא זַא טגָאזעגנָא ךיוא זדנוא טָאה עמ רעּבָא
 ,29 טוו 1966 ,זמט ,ײ. . .יח'יּב

 .ןרַאנּפָא = ןריֿפ טימ -- ןַײרַא דָאּכ ןיא
 ןֿפור .ֵ!יַא יּב יא ןריֿפ טינ ךימ טעװ ריא;,
 = יא יב יא ןעלטַײֿפ ַײּברַאֿפ ןייג .יַא יב יא
 ןכירקרַאֿפ (ּב :ןגעװמוא עקיטיינמוא טימ ןייג (א

 ,חוּכיװ ַא ַײּב טַײז ַא ןיא טעה

 ,יּב יא םענ .ורט זגצ--ןעמענ קנעדַאּכ ןיא
 ַאֹּב ןיא ןמענ .(ןעמענעג) ןעמונעג 'ב יא
 ןטכַארט ןֹוא ןעניז ןיא ןּבָאה .ןטכַארטַאּב .טכַארט

 ,20 ךרע ןַא זיּב דל ןיא ןעװעג} .םעד ןגעוו

 קרו ךַא ,זױא טינ ךודישה גאלש ךיא; .ןהייי

 ,216 יז ,הג ,"ךימענ קנעדיּב ןיא ׂשֶע ליװ ךיא

 .משטד .ּפערפ זגצ -- ֹוצ גוצַאּב ןיא
 ,קיטילָאּפ יצ יּב יא .טימ תוכַײשּב

 יעגונּב

 ,טלעג ןמוזמ ןיא ,טלעג רַאּב ןיא -- רַאּב ןיא
 'ב 'א ןּבָאה סָאד טלָאז ריא ןעווק .םינמוזמּב
 .א ,"טסָאקעגּפָא ךימ טָאה ןוז ...רעד סָאװ

 ,1898 עשראוו ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ

 -- (תוציצּב) -- תועי)דּב ןיקדוּב ןיא
 .וווד +- .ּבצ .ץַאז ן. . .סעיידעּב ן(ינקדיוּב ןייאְו
 רע יצ ,ןעקנאדעג סמענעי קדֹוּב טינ זיא ןעמ

 טגָארט רע יצ ,םורֿפ גונעג טינ רעדָא םורפ זיא

 עמ ןעװ .1 :ּבּב טימ טצינעג .עא תיציצ ערשּכ
 טינ ןעמ לָאז ,ןקיטֿפרעדַאּבטױנ ַא ןפלעה ףרַאד

 -נוריֿפ רעדָא ןעגנוניימ סמענעי ןשרָאֿפ ןעמענ
 םעד ןיא ןעלּבירג טינ ךיז ףרַאד עמ .2 .ןעג
 / .המשנ סנטייווצ

 "מיל ן(יוקדיוּב ...} -- תונוזמל ןיקדוּב ןיא
 ןעמ! .א/ט ,ארתּב אנ322 .חֹּת .ץַאז ןסעניוז

 ןגעװ (ךָאנ טינ טשרָאפ עמ) קדֹוּב טינ זיא

 להק םוצ טמוק רעצעמע ןעוו ה"ד ,יגנוזַײּפשַאּב

 ךָאנ (עיצוטיטסניא רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא וצ)

 ףראד ,קירעגנוה זיא רֶע זַא טגָאז ןוא ףליה

 עקַאט טגָאז רע יצ ןַײז שרֹודו רקֹוח טשינ ןעמ

 ןֿפלעה ךַײלג םיא ףרַאד עמ רָאנ ,תמא םעד

 ןדעי ףיוא לח זיא גָאזנָא רעשיטע רעד טָאו

 טנַאה ַא סא טקערטש .רעצעמע ןעװ :דיחי

 טינ ןוא ןּבעג םיא ןעמ ףרַאד ,הֿבדנ א ךָאנ

 -- ןטכַארטכָאנ וליפַא יצ -- ןשרַאֿפ ןעמענ

 ןַא רַאפ רָאג רענעי ךיז טלעטשרַאפ רשֿפא

 | ן-ןַאמערָא
 .ןטרָאד .ןסוסקיל ...} -- תֹוסּכל 'ּב 'א

 "ןצוצ ךיז סעּפע טעּב עמ ןעװ עקיּבלעז סָאד

 .ןָאטוצנָא רעדָא ןקעד

 .חּת .ץַאז ןמייוסעמ יוּב ...} -- םותמ וּב ןיא
 ךילג ץנַאג ןייק זיא םיא ןיא .6 ,א ,היעשיככ

 ןקנַארק רעייז א (א :ןגעװ טצינעג .יּת ,ָאטינ

 '9בעל א סױרַא זיא רֶע; .םענעגָאלשרעד רעדָא

 ָאמ א (ב ;"'מ יּב יא רעּבָא רעגַאל ןוֿפ רעקיד

 טגָאלש םיא ןיא; .םענעּברַאדראֿפ שילַאר

 ."'מ 'יּב 'א ,רעדָא רעכעלרע ןייק טינ (טּפאלק)

 .ץַאז ןטיעכ-ייירעי ...} -- אטח"ארי רוב ןיא
 זיא (שטנעמ) רעטסוּפ א .ג ,ּב ,תוֿבָאכ? .חֹּת

 סיללה ןופ .יקיטכרַאֿפדניז (ןַײז טינ ןעק) טינ

 רענייא 'רּוּב זיא םּבמר ןטיול ;ןעמזירָאֿפַא
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 -קעלעטניא ,הרוּת ןוא המכח םיא טלעֿפ סָאװ -
 רע לַײװ ,ןטֿפַאשנגייא עשילַארָאמ ןוא עלעוט
 סטוג ןשיװצ ןדיישוצרעטנוא טינ טיײטשרַאֿפ
 ,סטכעלש ןוא

 -- .םיעשרה תוולשמ אל ונידיּב ןיא
 .ץַאז ןםיאָאשרָאה סָאװלַאשימ יול וניײדָאיעּב . . }

 רעד ןוֿפ טינ ןּבָאה רימי .טי ,ד ,תוֿבָאכ? .חֹּת

 ףַאוע :טֿפלעה עטייווצ) .'םיעשר ןופ טייקיאור

 יד ןוֿפ טינ ךיוא ןוא --- "םיקידצה ירוסימ אל

 זַא ןגָאז םישרפמ יד. .'םיקידצ יד ןוֿפ םירוסי

 ןופ אישק ערעוװש יד קעװַא ָאד טלעטש יאני 'ר

 סָאװרַאֿפ ,יול ֿבוטו -- עשר ,ול ערו -- קידצ'
 ,הוולש ןּבָאה םיעשר זַא טֿפָא ץנַאג ןעעז רימ

 ןוא .םירוסי ןדַײל םיקידצ ןוא ... .טייקיאור
 טינ ןּבָאה רימ -- יונידיּב ןיא :זַא טגָאז רע
 ,"טינ סע ןעייטשרַאפ רימ ,וצרעד ץוריּת םעד/

 טינ ךיז ןדָאּב רימ :ב ןטימ טצינעג ןטעיפ

 ;תורצ ףיוא טינ ןענַײז רימ ןוא גָאטליואו ןיא

 יַאּב ןייק ָאטינ ןוא דיײרֿפ ערעדנוזַאּב ןייק ָאטינ

 ױזַא -- ?ריא טכַאמ סָאװ ---. .דייל ערעדנוז
 .*...'ל י'ּב 'א ,ךיז

 ,תומשכ2 .חּת .עזַארֿפ ןסִייַאּב ..,ן--+י. תיב ןיא |
 ןָא יּב יא .יזיוה ןייק ָאטינ' .וװד +- ,30 ,ביי

 .דוס א ןָא יּב יא ((עא ,גָאלּפ ,גָאלק) הרצ ַא

 זיא -- תיּבה-תרקע יד ,ּבַײװ ןַײמ ןּברַאטשעג;

 טינ זיוה ןייק זיא זיוה סָאד -- 'ּב יא עקַאט

 יּב 'א זיא טנגעג רעװעיק רעזדנוא ןיא ,, ."רעמ
 יןוגינ א ןופ לוגלג' ,ץרפ ,"עלעדיֿפ א ןָא

 רעשַא ...} -- (תמ) םש ןיא רשֲא תיּב ןיא
 ןטרָאד .װֿפד +- .חּת .ץַאז ןסעמ םָאש ןייא |

 ,זיוה ַא ןעוועג טינ זיאיס, :תורֹוכּב-תּכמ ןגעוו
 -עג ן.יּת ,"רעטיוט א ןַײז טינ לָאז ןטרָאד סָאװ

 -עגלַארַאֿפ ךיוא ןוא ,ב ןקיטשרע ןטימ טצינ |

 -סיוא טינ םענייק טָאה קילגמוא סָאד, .טרעניימ
 יּב 'א ןוא ערעלָאכ יד ןעמוקעג זיא'ס .ןדימעג:

 סָאד טקיליטרַאפ ןּבָאה סיצַאנ יד; .*...יֵא

 .*...'ַא יּב יא ,ןּבילּבעג טינ זיא רענייק ,לטעטש

 יַא יּב יא? .טרָאװ ןטצעל םעד ןָא ךיוא טצינעג

 יּב 'א; ."הנותח עטשימעג ַא םש ןיא .,,,

 ..י'"א'ּב א, ."האנׂש ןוא האנק םש ןיא ... יא

 ףצנַאװ םש ןיא

 ָאי ןדועּב ...| -- לטבל לוכי ןידיתיּב ןיא
 ,ןיטיג ;ה ,א ,תויודעכפ .חּת .ץַאז ןלײטַאװיײל לכ

 לטֿבמ טינ ןעק ןיד-תיּב (רעדנַא) ןַא .ב/ול

 "תיּב ירֿבד :טֿפלעה עטייווצ| !(ןפַאשּפָא) ןכַאמ

 -נַײה יד, .ן... ונֿממ לודג היהיש דע ורֿבח ןיד !

 ,גהנמ א ןכַאמ לטֿבמ טינ ןרָאט םינּבר עקיט
 ייירּבעגסיוא ךיוא טצינעג .=. . . יד"ּב יא לַײװ

 ןטַײּב טינ רָאט הֿפיסֲא עקיטנַײה יד, :טרעט
 יב 'א לַײװ ,רעקיררעזרֿפ רעד ןופ הטלחה יד
 2, / , 5 יד
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 .ץַאז ןמיולק ךיַאקייב ...} -- םֹולּכ ךּכּב ןיא
 ,'טינרָאג םעד ןיא ָאטיע .ד ,א ,יאמד?? .חת

 ןיאס ,טינ טַאש סע ,סיוא טינ טכַאמ סע הי"ד

 "עג טינ ריד ּבָאה ךיא .זַא ,ונ, .טינ זייּב ןייק

 'ב 'א ?סָאװ זיא ,ווירּב ןַײד ףיוא טרעֿפטנע

 טינ ךיז ןעמ ףרַאד קיטײװּפָאק רַאפ , .ּבּפ ,ײיּכ

 -ַאק ַא ןוא ייט לזעלג א, ;"'ּכ יּב 'א ,ןקערש

 .יַּכ יּב יא ,ןטַאשרַאֿפ טינ ןענעק םיִליהּת לטיּפ

 ,װיטקעלָאק ַא

 הנוכנ והיֿפּב ןיא

 -כיּב ...| -- טרֿפּבש המ אלא ללכּכ ןיא
 ,תורוכּבכ? .חּת .ץַאז ןטַארֿפיּבעש אמ ָאלע לַאל

 סָאװ סָאד זיולּב ללּכ ןיא ָאד זיאסס .א/

 ענייא .יטרּפ ןיא (טנכערעגסיוא זיא) ָאד זיאס

 םינפֹוא יד --- תודימ ןצַײרד סלאעמשי יר ןוֿפ

 לֵא ןוֿפפ :לשמל ,הרוּת יד ןשטַײטוצנַײא יו

 םעד ,רכז םעד ןקיליײה וטסלָאז (ללּב) ךיֿפ ןַײד

 ,יּת (טרּפ) "סּפעש ןוא סקָא ןוֿפ גנילטשרע

 םיטרּפ ןופ גנונעכערסיוא יד .19 ,דל ,תומש

 םעד ןקילייה סָאד ה"ד ,ללּכ םעד טצענערגַאּב

 -עג .סּפעש ןוא סקָא ןֿפױא זיולּב לח זיא רכז

 ּפָא טצַאש עמ ,טנעקרעד עמ :ב ןטימ טצינ

 גנוריֿפפיוא רעד טיול ץוּביק א

 רעשפיה ַא ןוֿפ סרעֿפטנע יד; .םידיחי ענַײז ןוֿפ

 ,דנַאל ןיא גנומיטש יד זדנוא ,ןזעװ םידיחי לָאצ

 .", .,יא יּב יא לַײװ

 ן...ָאב דיווָאדנעּב ...} -- ...אּב דודיוּכ ןיא
 ןָא ןוַײװ סָאװ ,תורמימ עכעלטע ןוֿפ ּבײהנָא
 .ןעמוק טעװ חישמ ןעװ ,יאנּת רעדָא ןמיס םעד

 חישמ טמַאטש עיצידַארט רעד טיול} ןוז סדוד'

 .יי (ןדַײס) יןעמוק טינ טעװ ןדוד-תיּב ןוֿפ

 ןא יַאּכז ולוּכשי רודּב אלא .2, (א |

 רָאדעּב ָאלע ...} -- בייה ולוּכ(ש) (רודּב)
 ,ןירדהנס?? ןװעיאכ ...יוא ַײקַאז יולוקעש

 סָאװ רוד א ןיא רָאנ ןעמוק טעװ חישמ .א/חצ

 -ניא רעדָא ,טכערעג ,ןייר ןצנַאגניא ןַײז טעװ

 טימ לופ זיא טלעו יד, .קידלוש ,קידניז ןצנַאג

 -- ךָאד טסייוו ריא .ןטַײצ סחישמ זיא'ס ,תועשר

 ;". . .אּב ידייּב יא
 לארׂשימ חורה-יסנ ולכיש דע ... (3

 ןלעָארסייעמ ךַאורָאה:ײסַאג ולכליעש דַא .. .} --

 רעמ ןלעו'ס ןדַײס... .א/חצ ,ןירדהנסככ
 .ןדִיי ַײּב סרעטלַאהסיורג ןייק ןַײז טינ

 -- הלואנה ןמ ושאיתיש דע ... (ג

 ,ןירדהנס?2 ןעלואעגַאה ןימ ושַאָא'יסליעש . .

 ןיא ןַײז שאיימ ךיז טעװ עמ ןדַײס /+.  .א/זצ }

 ןיוש טעװ עמ ןעוו ,טכירעגמוא הי"ד ,גנוזיילרעד

 ,הלואג ףיוא ןֿפָאה וצ ןרעהֿפױא .

 סיּכה ןמ הטורּפ הלכּתש דע ... (ד

 "נס? ןסיקַאה ןימ עטורּפ עלכיטעש ...} -- |

 רעד ןייגסיוא טעװ סע ןדַײס ... .א/זצ ,ןירדה
 ה"ד ,ענעשעק ,לטַײּב ןוֿפ ןשָארג (רעטצעל)
 .סיורג רעייז ןַײז טעװ טיונ עשימָאנַאקע יד ןעװ

 סיי סיונּב ...} -- רקֿפח לארׂשייתונּב ןיא
 .א/וק ,תומביכפ .חֹּת .ץַאז ןרעקפעה לעָאר |

 רימ, .רקפה (ןייק) טינ ןענַײז רעטכעט עשידַיי

 סָאװ סענַאגילוכ יד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןּבָאה

 ."'ה 'יייּב 'א ,רעטכעט ערעזדנוא ףיוא ןרעיול

 "רעד ןוא ןּבָאה הנותח ןגָאזוצ טינ רָאט עמ,

 "יה ייייּב יא --- טרָאװ ןטלַאה טינ ךָאנ

 יַאהלַאּב ...} -- ופנּב ריּכמ טנהילעּב ןיא
 ,הדינ טיולכ2 .חֹּת .ץַאז ןיוסינעּב ריקַאמ סענ

 {וסנּב ריּכמ וניא סנילעּב וליפַאי :ןטרָאד| .א/אל

 ,סנ ןַײז ףיוא טינ ךיז טייטשרַאפ סנילעּב רעד

 וצּפָא טינ ןיילַא טײטשרַאֿפ שטנעמ רעד ה"ד

 למֹוג ףרַאד עמ ,, .גנוריסַאּפ עכעלקילג ַא ןצַאש

 .* , .'הייּב יא לַײװ ,טינ שטנעּב עמ ןוא ןשטנעּב

 ךָאניוכענ והיֿפייּב ...| -- הנוכנ והיֿפּב ןיא
 רעייז ןיא ָאטיני ,10 ,ה ,םילהּתכ? .חֹּת .ץַאז |



 .הרירּב ןיא

 םיא ןעק עמ, .יּת ,'טייקיטכיר ןייק ליומ (ןַײז)

 .יינ יּב יא ,טרָאװ א ןּביילג טינ

 .ץַאז רֶעדָא עזַארֿפ ןעריירּב ...} -- הרירּב ןיא
 ָאטינ .ַאא ב/ול ,ןבוריע ;ב/דכ ,ןיטיגכ
 "וצסיוא טייקכעלגעמ ןייק ,ויטַאנרעטלַא ןייק
 ךיז ןעק עמ .געװסיוא ןייק ָאטינ .ןּבַײלק
 'א .יּב 'א סעפע (ןּבעג) ןָאט ,ןֿפלעה טינ

 ,'ֹב 'א רַאֿפ :ךיוא .ײסיװַײס זומ עמ -- יב
 ייזג עסיורג ַא זיא יּב יא, .הרירב ןיאּב

 ;"הריֿבע ןַא ןָאט ןעמ געמ -- י'ּב 'א; :"הר

 ןַא ןעמ טייגַאּב הרירּב (ןיאּב) ןיא רַאֿפ
 ,ןּבַײלּב טיג טסליװ -- 'ּב 'א; .װש ,"הריֿבע -

 -ָאסוק שזדעי -- יּב יא; ."טייהרעטנוזעג רָאפ

 תויוכז עכַײלג ידק .{ןיילַא ךיז רָאֿפ =} "עיּב

 עסיורג א רָאנ דימּת ןענַײז ןגנוקיטכערַאּבכַײלג}
 םעד ,קלָאֿפ ןשידִיי םעד יּב יא טיג עמ סָאװ הֿבדנ
 ןגַײװשרַאֿפנ} ....הלוגס ַא ,סוממ ,"רעלטעּב
 טינ לָאז עמ ,ןטיהרַאֿפ וצ 'ּב 'א תמחמ רָאנ
 ,מק ,"ןעגנוטַײצ עשיסור ןיא ןַײז םסרפמ סָאד

 עג ויא לָארענעג רעטסעּב רעד, .25 אפ ,6

 1948 ןיא ןוחצנ ןגעװ ,י"א) דייר ,יייּב יא ןעו
 לַארענעג רעד, .(ןעײמרַא עשיּבַארַא יד רעּביא -

 וצ -- ךיוא ןלארׂשי 'ר ןלױֿפַאּב טָאה יּב יא

 זַא -- 'ּב 'א :קיסַאּפש ,29 ע 1967 ,זמט ,"ןגיז
 טינ הרצ יד ךָאד זיא ,הרירּב ןייא ָאד זיא סע
 רעטדמערֿפעגּפָא -- דוי"ּב"א !סיורג ױזַא
 ףיוא טגניװצ םורַא רעשידיי-טינ רעד סָאװ דיי
 ןשידִיי ןטימ ךיז ןדניּברַאֿפ סָאד ףיורַא םיא
 | | ,ללּכ

 -ןיא .עיצַאוטיס עיּב"א ןַא .ידַא -- קיד-

 ןּבעל קידרעיודעג .1 .וטוא -- ןעווהרירּב
 רדסּכ .2  ,הרירּב ןיא ןוֿפ עיצַאוטיס ַא ןיא
 ןָאטּפָא .הרירּב ןיא (טימ ןרעפטנערַאפ ךיז) ןגָאז

 ,ּב""א ךָאנרעד ןוא קיטש עסואימ

 ןרעה םַײּב .עזַארֿפ -- ןרעיוא סטָא;ג ןיא
 'א יג יא ליומ ןַײד ןוֿפ, :שטנואוו ַא ,הכרּב ַא

 ׂ ."(ןַײרַא)

 זעּב וזז .כרַא .עזַארֿפ -- ןליוו סטָאנ ןיא
 יִצ .., טריצ רע .םשה הצרי םא ,םשה'תר

 :טגאויג םיא וצ רֿבח רעד טאה .הרוחס ןֿפַאק

 | .נ קרּפ ,טנַארּב ,"ןליװ שטוג ןיא גאז

 .ס ,יד -- עקלַאגניא
 8 טו

 .ןצינ ןּבײהנָא .װזוקַא זגצ -- ןזָאל גנַאג ןיא
 אנגיסַא עַײנ יל 'ג יא .ןצינ וצ ףיוא ןּבעגסױרַא

 םורַא טייג, .ןישַאמ עַײנ יד 'ג יא 'יל .סעיצ

 וצ טַײצ ןופ טזָאל רע ןכלעװ ןקעטש א טימ

 ,דנַאלמייה 'װָאס ,שאוװיר רַאמלע ,ייג יא טַײצ

 ןַײז -- ןַיז גנַאג ןיא :ךיוא .6 אפ ,2
 "רענעצ עשלַאפ יג יא ןענַײז סע, .טײרּפשרַאֿפ

 ."ךעל

 ,םוכס ןיא ,לּכהךסּב .1 .דַא -- ןצנַאנניא
 .ךעלּברעק עכעלטע יא ןגָאמרַאֿפ .עמוס רעד ןיא
 :(ןטעמדערּפ) ןכַאז 53 --- ?'א רע טָאה סָאװ --;
 ןוא) ּבַײל ןֿפױא דמעה א ןוא ןטרַאק לשעּפ ַא

 -לװ ילרד טאהעגרעּביא רע טָאה יא, ."(בַײװ ַא
 ַײב טפיוקעג, ."עטרעפ א טציא טכוז ןוא רעּב

 ןרעדנא םעד ַײּב ןוא ןַײװ רעמע 422 רחוס ןייא

 ,עקלַאגנעלוא ווזד
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 .1874 ענליוו ,תֿבשחמ תכאלמ ,י"'א

 ַא ןעװעג, .רָאנ ,זיולּב ,יװ רעמ טינ .2
 יעג ןוא ,עטגַײװצרַאפ א ,עסיורג ַא החּפשמ

 זיא'ס, ."עקניזוק א ענַײמ ןוא ךיא 'א -- ןּבילּב

 ױזַא זיא רע -"ףרָאד ןוֿפ לַײמ עּבלַאה ַא יא

 ,עש ,"רעדניק ייוװצ יא ןּבָאה רע ףרַאדַאּב ,ךַײר
 .היבט

 זיא יז, .סעפע ךָאנ ןוֿפ ּבָאגוצ םוש ןָא .9
 ."טיײקשירַאנ ַא יא זיא ןַאלּפ רעד, ."ןוורענ יא

 סייװ ?ןעניװעג ָאד ךיא לעװ סנױזַא סָאװ;

 טימ עטָאלּב 'א זיא עס זַא טשינ ןעד ךיא

 רעװעלצַארּב א ןוֿפ טריטיצ ,טייצ ,*?עטָאלּב

 -יידעגסיוא רַאד א ןעועג רע זיא יא, .הליֿפּת

 לכׂש 'א זיא רע, .המלש ,סוממ ,ײלדִיי טרעו

 ,1811 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ליפעג יא טנעז ריא ןוא

 .ןעמַאזוצ .סָאמ רעלוֿפ א ןיא ,טיהרעצנַאג .4

 א רעּביא יַאולה, ."'א החּפשמ יד זיא טָא;

 לידבמה; .ןןעמַאזוצ עלַא ,טנוזעג =} "יא רָאי

 ,תודֹוס עלַא זיא עלעדיימ א טימ --- שדוק ןיּב

 עלעדיימ א טימ ,'א רָאג זיא עלעדיימ א רַאֿפ

 יד קעװַא ףיוק ךיא, .ל9פ ,יןצנַאט וצ טוג זיא

 ,עש ,"םירדח ַײרד עלַא טימ 'א ּבוטש עקיזָאד

 טינ = 'א טינ ןַײז* ,'ךלישטַאר ןיּב ךיא ןעווי
 .קנַארק לסיּב ַא ,ןעמעלַא טימ טינ ,טנוזעג יא

 הלילח טשינ ,'א ןעװעג טשינ זיא השא ןַײמ ,

 ,ץרפ ,"האירּבהיוקּב טשינ ,ױזַא רָאנ . . .קנַארק

 יױגָאװטסָאּפ ןיא'

 א דליּב סָאד ןעז .םענמורַא ןלוֿפ ןיא .9
 ַא ןיא ,זָאנ יד רָאנ ןעמ טעז לּברעש ַא ןיא;

 ,דרָאּב א זיא טָאג .װש ,"'א ךיז ןעמ טעז לגיּפש

 ,"א עטַאט רעד זיא טָא ןוא ,םינּפ ַא זיא טָא

 ןּבָאה טסלָאװ וד ןעװ, .'רָאה עיורג ַא ,סוממ

 ןעזעג דרע יד טסלָאמַאד וטסלָאװ . . .ןעלגילֿפ

 ז"י ,"קידכעלַײק יא יז זַא ןעז טסלָאװ ןוא יא

 .1894 ענליוו ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,הירַאךןּב

 יװיטנַאטסּבוס ,ּפיציטרַאּפ) ידַא ןַא רַאֿפ 0
 רעטסכעה רעדָא רעכיוה רעד ףיוא טזַײװ (גנור

 .וזַאא דמערפ ,ַײנ יא .טפַאשנגייא ןופ הגרדמ

 רעַײנ א ןיא שימייה יא ןרעװ .טנוזעג יא ןַײז

 הנידמ יד; ."קירעּביא 'א ָאד זיא רע, .הֿביֿבס

 -לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןגיל טימ לופ יא ךָאד זיא
 -רעּבוט ןופ םערָאֿפ רערעדנא רעד ַײּב , ,'הליֿפּת

 -מוא יא טליפעג ךיז רעטקָאד רעד טָאה זָאלוק

 ןיּב ךיאש .4 א: ,1949 וירַאּפ ,זעגפ ,"קיטכעמ

 -ימ ,קוצ ,ץּכ ףלַא ,"רעטרעקעגרעּביא ןַא יא

 ךעלקעפ עטלַא יד ןענעפע םַײּב, ,1965 ינוי

 ,"עטלייהעגסיוא טינ 'א ךָאנ ,תוּכמ .. .תורצ

 עריא טימ םינּפ סָאד טקעדרַאֿפ, .המלש ,סוממ

 .תודוס ,פס ,"רָאה ענעטכַאלֿפרַאפ יא טשינ ךָאנ

 ןזיּב ,טולָאטּבַא ,ןיטולחל -- ּברעװ ַא טימ .?
 -רעּביא טינ ,!א ןסעֿפױא .ּבַײלּברעּביא ןָא ,ףוס

 "א ןּבַאהסױא ןצעמע .רעטעּפש ףיוא ןזָאל

 ,ןכַאלסיױא = ןעיירדוצסיוא 'א ןצעמע ןכַאמ*

 ןַא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ 'א .ןרַאנּפָא ,ןקירעדינרעד

 א זדנוא ףיוא גנילצולּפ טמוק , .שינעקישנָא

 ןוא זדנוא ןופ םענייא טמענ ןוא ....גנַאלש

 נעצ| הׂשעמ ענייש ןייא ,ייא ןַײא םיא טגנילש

 עלַא ףיוא, .1862 רימַאטישז ,ןערוטנעװ ערוט

 רעּבגניא

 נא ןעמ זיא תֹּבש םוא טוט עמ סָאװ תוכָאלמ

 הכָאלמ יד טוט רענייא ןדַײס ֿביײח טינ שרעד
 אלע .1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת זּביא ,"'א
 ,"ןגײלנַײרַא דרע רעד ןיא 'א רָאג ייז . . . רימ

 ריא ַײּב טמענ טָאג, ,12 ,א ,ד"עקּת ילשמ ,סמ -
 סטרעה, .הריש קרפ ,סוממ ,"קעװַא סיֿפ יד יא |

 ,ןעמונעגוצ טָאה עמ, .רָאטַאיעט ,ייא סיוא רָאנ

 רעד זיּב יא . ..טעשטַאטנַאמעגסיוא ,טּפַאצעגסױא

 'סניוועג עסיורג סָאד' ,עש ,ײ"הטורּפ רעטצעל

 .ץַאז ןיא דילג ןייא רָאנ סױרַא טּביה .8
 ,ןדִיי ,ןדִיי ,יוא, ."דלוש ןַײמ טינ יא זיא סָאד,

 םיא טָאה עמ, ."םיאטח יד ןענַײז יא קידלוש

 ."ךַאז רעטלעטשעגנַא ןַא 'א טימ טדערעגנַײא

 זיא ,(ןקידניז} רעדיוװ ןוא . . .הֹֿבושּת רע טוט,

 חקופ ,"הֿבושּת ןַײז תעשּב 'א האמוט יד ךָאד

 יוחּב עמערָא יד; .ּכ תוא ,1832 ווָאלקש ,םירוע-

 עג ךיז ףיוא 'א רָאג רע טָאה ייז ןשיװצ םיר

 -כעלש רעד, ,ןטכישעג יטסקלַאֿפ ,ץרפ ,"ןעמונ

 סָאװ ןעמוקעג יא ןוֿפרעד רָאנ זיא . . .ףוס רעט

 ַא ,סוממ ,"שינעלַײא ןיא ןעשעג זיא סע

 ךָאד זיא . . .תוריכׂש ייז ןלָאצ ןופ, . . . .הלוגס

 .1 טו 1965 ,רָאפ ,רענֿפעש .ּב ,"טדערעגּפָא יא

 יװ סא טעז :ןזָאלעגכרוד ,שיטּפילע .9
 עּבָאֹּב יד 'א זיא עלעדיימ ןַײמ , .יװ טקנופ
 ןַײמ ףיוא ,םיא ףיוא ךיא קוק, ."ה"ע עלהּכלמ

 ,םולשה וילע ,רע 'א -- סָאד טסייה ןעלדוד

 ידע .לּפעט סָאד ,עש ,"טסוה ןטימ וליֿפַא
 ,רעמיצ ןסיורג ןייא ןופ טײטשַאּב ...הֿבישי

 ַא יװ 'א ,קנעּב ןוא שיט טימ טלעטשעגסיוא

 םעד ןיא טייג םיא, .המלש ,סוממ ,"שרדמ-תיּב
 יװ 'א ןייטש לָאז זַאה ןרענעטָארּבעג} רעד זַא
 *טָאטש-טלַא ,זיי ,"רעקידעּבעל א

 .דלַאװ יג יא .עזַארֿפ ַא ןופ לייט -- ןצנַאג ןיא
 'א ."ןרעמיצ ַײרד רָאנ ָאד ןענַײז זיוה יג יא,
 ,י, , .טנַאמרעד טינ ןעמ טָאה סעומש יג

 .כרַא ,ריּבניא :ךיוא .ז ,רעד -- רעּכגניא
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 ןוא עיזַא חרזמ-םורד זיא םייה ןַײז סָאװ סקיוו

 יילק ןעמערַאװ ןיא םוטעמוא טריוויטלוק טרעװ

 א ןּבָאה ןעלצרָאװ עקידעשיילפ ענַײז .טַאמ
 ןכעלּברַאה ,ן(עןקּפרעט ַא ןוא חיר ןשיֿפיצעּפס

 םַײּב ןצריוװעג עטסקיטכיוו יד ןוֿפ זיא יא .םעט

 װט .ןעקנַארטעג ןטיירג םַָײּב ,ןקַאּב ןוא ןכָאק

 ראּב ,השמ ראּב (24 ,ל ,תומש) 'הדק' רַאֿפ

 "גנַאז' וצ םינָאניס ישס ,ּבׂש ,ּבא ןיא .הרוּתה

 "ןגָאמ וצ האוֿפר ַא -- ןיצידעמ-סקלָאֿפ ןיא יליּב

 ייור וליֿפַא ,םיוּב ןופ עטכַײֿפ יא, .ןטייקנַארק

 ,עטלגערּפעג רָאנ ,ענעקורט רעדָא ,טייהרע

 ידו ץלַא זיא -- רעקוצ טימ ענעּבירעצ רעדָא

 יצקְ)ו םחנמ תוכרּב ,"המדאה ירּפ ארֹוּב ןהכרּב

 ןּבָאה תסֹורח ןכאמ םַײּב, .,ןחירּת גרעּבסגינ

 עלעסיּב ַא ןוא גנירמיצ ךס א ןטָאשעגנַײרַא רימ

 ׂשד ליש ינוא רּבגניא םינ, ."'א םענעסיוטשעצ

 1474 ,תואוֿפרה רפס' יײּכ ,"ןֿפ רד עשרשייוא

 ןסייהג טאה ירדנא יד 'נואע 417 תי ,אקוודו

 ןיא קמשיג ריא ןעד ,רּבגניא ןושל ,(העיצק)

 ,מהס ,"רּבגניא ןייא זַא ןזעוויג טוג 'נוא סיז

 טטסניד רעד ןיא ןפיול ..., .14 ,במ ,ֿבויא

 םוצ גנירעמיצ טימ 'א ,רעפעֿפ ךָאנ תוחילש



 - לרעּבגניא

 "א עניילק ַאש .עלעשנעמניילק ,סוממ ,"לגוק

 ,רה ,"םיור ןיא טגנעה טעַײטרַאֿפ ןז עלעג
 : .טכַאנרַאֿפ

 :ןכוק"א :לצעלּפ"א :סקעּבעגא

 ;ןַײװײא :רעסאװ"א ;ריּבײא .לכיק-א

 .21ת8ו00/ 0111012216 .רעקיל"א

 סָאװ ,לצעלּפ ,לכיק .ךע- ,סָאד -- לרעּבנניא
 -ָאה טימ ךעיא .רעּבגניא טימ טעװַארּפעגוצ זיא

 לָעמ טימ ךע'א ףיוא, .יא קיטנַאקריֿפ ַא .קינ

 ,"תונוזמ ןינימ ארוּב| מ"ב הכרּב א ןעמ טכַאמ

 -ראפ ךעיא, .ןח"ירּת גרעּבסגינעק| םחנמ תוכרּב

 ןשָארג וצ הרֹוּתידומלּת רעד ןּבענ ןעמ טפיוק

 .ילרעשטנעּב סָאד' ,רַא ,"לקיטש ַא

 ןייא) -- רוּביצה/ לע ו הריזנג ןירזוג ןיא

 אֿבּבכ? .חּת .ץַאז ןרוּביצַאה לֵא ערייזג ןירזיוג

 טיג עמ) רזֹוג טינ זיא ןעמ! .אא ,ב/טע ,אמק

 (הנקּת עּברַאה עַײנ) הריזג ןייק (סױרַא טינ

 עטייוצ| ,((להק ןפיוא ,ללּכ) 'רוּביצ ןֿפױא

 דומעל ןילוכי רוּביצה בור ןּכ םא אלא :טפלעה
 -כרוד סע ןעק להק ןוֿפ בור סָאד ןדַײס --- 'הּב

 הי"ד ,(םיא וצ ןסַאּפוצ ךיז ןעק ,ןּבעל ןיא ןריֿפ

 ןעניז א ןּבָאה לעפַאּב ַא ,הנקּת א ,ץעזעג ַא

 "ער ךיז ףרַאד עמ ;ןריפכרוד ייז ןעק עמ ןעוו

 ןיא ןצעזוצכרוד ןטייקכעלגעמ יד טימ ןענעכ

 רעד ןיא, .ןטערקעד רעדָא ןצעזעג עַײנ ןּבעל

 ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא ןרעװרַאֿפ ןופ טַײצ

 ןעמ טָאה ,סנכערּברַאֿפ טרעמרַאֿפ ךיז ןּבָאה

 ."...'ג יג יא לַײװ ,ץעזעג סָאד טֿפַאשעגּפָא

 ,טומ ןטוג ןיא ,ןטוג טיפ .װדַא -- ןטוג ןיא

 ,סנייא זיא ןַאמ א, .ךיז ןלעטשנגעקַא ןָא .םולשּב

 ןענַײז 'ג יא ןעמַאזוצ ,לונ ןַײז ןעק יורפ ַא

 ןטעה יטוג רעד ןיא זע יז, .לטרעװ ,"ןעצ ייז

 ,30 ,ץניװ ,"ןהרשּפ א ןכַאמ =)} ןכַײלג רפ ןנעק

 ,יןמענ ףיוא 'ג יא ךיוא םירוסי יד רימ ןילעוו,

 ןֿפורעג טָאה גינעק רעדא .ט קרּפ ,טנַארּב

 ,ךלמה-ןתח ,יײיג יא טגָאזעג ריא טָאה ןוא ןרּתסא

 זַא ןּביילג טשינ ךָאד ןָאק'כ, .ע"רּת לשימעשּפ |

 ןײטשַאּב 'ג 'א רָאג ױזַא ןלעװ םינּתוחמ יד

 ,עלעדנייש ,ןרעפלַאה .י ,"ץכעריפ ןַײמ ףיוא

 -סיירט. -- םומ 'נ 'א :ךיוא 1913 עשרַאװ
 -יימ וצ טשינ ,עלָאּפ ַא טימ הׂשעמ תעשּב ןעל

 רָאנ ,ןקידיײלַאּב וצ ןצעמע הלילח ַײּברעד ןענ

 .עש ,יימ 'ג 'א ױזַא טַאלג

 עהעגוצ .ס' ,עק- נװ .ץ ,רעד -- ש"ונניא
 ןיא) .ןסעקרעשט טֿבש רעזַאקװַאק םוצ רעקיר
 -ימ עלעיצעּפס ןעװעג ןענַײז דנַאלסור ןשירַאצ
 ןּבָאה סָאװ ,ן'א ןופ ןעגנולײטּפָא עשירעטיל

 םַײּב תוירזכֲא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 עקימורא עלַא ןיא, ן;ןדנַאטשֿפױא ןקירדרעטנוא
 יָאר ייוװצ וצ ןרָאװעג טלעטשעצ ןענַײז רעֿפרעד
 .װ רעפעינד םַײּב ,גרעּב ,"ן'א סעט

 .םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .װדַא -- ןֿפיהניא
 טינשפָא (ןטמיטשַאּבמוא םגה) ןצרוק ַא טימ

 טגָאזעגסױרַא טרעװ סָאװ םעד ןשיװצ טַײצ ןוֿפ

 'א ןלעװ ייז; ןעשעג טעװ סָאװ םעד ןוא |

 תירּב א ףיוא ךיז ןטכיר רימ, ."ןּבָאה הנותח

 לָאז סע, ."'א רָאג עקַאט בוטילזמ ַא רעדָא

 ,למיה ןיא טָאג ,ריד רַאֿפ ןוֿפ ןליװ ןַײד ןַײז

 טָאטש ןַײד ןטכירפיוא רעדיוװ טסלָאז וד זַא ..
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 -רַאֿפ טכַאנ ןַײמ, .'םייהַא קירוצ' ,סוממ ,יייא

 יענ ןוא יא םיתמ יד ןכירקרַאֿפ רֿבק ןיא ,טייג =

 ,יייֵנש ןֿפױא סנטָאש' ,טייצ ,"טימ ךימ ןעמ

 ,טָאטש ןוֿפ םלוע-תיּב רעד ךיז טניפעג סע ואוומ
 ,"ןטסכיגניא רָאג טרָא ןַײמ זיא ןטרָאד טָא |

 .טסינָאלַאק רעשידוי ,פ0

 'ג 'א ןרעװ טציוװשרַאֿפ .עזַארֿפ -- ןכיג ןיא
 ,ןשינעעשעג יד ןוֿפ גנַאג יג יא .ןפיול

 .לגנוי +- -- לגניא

 .שטוטס .רעד -- ןַײװ"ולגניא
 .ןכערב

 ַא טיט .עזַארֿפ זדַא--םלעג ןכַײלגנ ןיא
 .קירעדינ וצ טינ ןוא ךיוה וצ טינ זיא סָאװ זַײרּפ

 הרוחס ןֿפױק .טרעװ עקַאט זיא סע יװ ױזַא

 ּפָאק ןיא לפיוו םיצפח ָאד זיא ןטרָאד, .יג 'ג 'א

 ,לײ ,"'ג 'ג 'א רָאג ייז טגירק עמ סָאװ ,רָאה -

 ,ג"מרּת סעדַא ,חול טלעוו

 .חּת .ץַאז ןדָאכיע םַאג ןייא) -- רחא םג ןיא
 ןיק טינ טוט רענייק) .3 ,די ,םילהּתככ
 טימ טצינעג .יּת ,'רענייא לָאמוצ טינ' ן'סטוג

 ָאטינ ,רעטכער ַא (רענייק) רענייא ָאטינ .1 :ּבּב !
 ,סערָאזָאד יד, .שטנעמ רעקידנעטשנָא ןייא ןייק
 ,ייא 'ג יא ,םיֿבנג עדנַאּב ַא ,סעקמַאילק עשלהק

 רעד יװ קיטכער ןיליֿפּת ןיא ןייג לָאז יא יג יא; |

 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה רֿפס ,יאלּפ ומש ,"ןיד

 -ַאנ ידג .ןּבילּבעג טינ זיא רענייק 2 ,3
 "עטש ןַײמ ןופ ןדִיי יד טעגרהעגסיוא ןּבָאה סיצ
 יא יג יא ...עדנַאװעל א ךָאנ; ."'א יג יא ,לט

 ,לָאֿפיי ,"ןַײז ומוקמ אלממ ןענעק לָאז סע רעוו

 | ,14:113 אי ,8

 -רָא .כרַא .ורט זגצ -- ןשננערּפ ייבעג ןיא
 -רָא ןַא ןעגנערּבנַײרַא ,ןעמערוֿפסױא ,ןריזינַאג |

 יילא יר) ןַאמ ןשורג ןעד ןופ דיר יזיד, .גנונעד

 אֵּבג ןיא .. .טָאה שדוקה ןושל שאד רעד ןרוחּב

 ."םירפס ינַײז ךרוד טכַארּבג

 .טייהרעמייהעג ,דוסּב .דַא -- ם'ייהעג ןיא
 ערעייז טרוגעגנָא ןּבָאה, .'ג יא סעּפע ןכַאמּפָא -

 "רעד ןוא יג יא רעירפ סױרַא ןענַײז ןוא ןדנעל

 ירַאמ ףסוי ,"המחלמ רעכעלטנפע ןַא ןיא ךָאנ -

 ןעּבעל ןַײמ ןופ ןעגנורעניארע ,סעשָאג

 .כרַא .ודַא -- דלַאװעג ןיא
 ןמוק יד רדניק יד, ,ןוֿפ הלשממ רעד רעטנוא

 ,"רניד יריא ינוא תיליל טלאװג ןיא ןַײז יד

 ,גל קרּפ ,טנַארּב

 .147:4: וח-666166 .צמ ,יד -- רייוועגנ'יא
 װזד טינ} ךיוּב ןוֿפ ללח ןיא ןענַאגרָא יד 1
 רַאפ װט .ַאא ןרינ ,רעּבעל ,סעקשיק ןםירעדעג

 ןּבול ליו ךיא, (ַאא 21 ,ה ארקיו) 'ֿברקהי
 ןַײז דייויג ןיא ינַײמ לֵא ,טוג ּבַײל םנַײמ טימ

 (םייעמ ינב)א .י קרּפ ,טנַארּב ,"ןמאנ ןגילייה
 ׁשריה יֿבצ 'ךב ךונח רוחּבה ,"טייװעגניא דנוא

 ילַא; .1718 אנעה ,םייחיילעּב תרגא ,זּביא ל"גס

 ןגניז ייז ןתוילכו ֿברקו ןקנַאדיג ינוא טנאווגניא

 ,(חס9פ לש הדגה) ןוזמה תכרּב ,"ןמאנ םנַײד וצ

 טורּב שד םאק ׂשע ׂשלַא, .א/בס ,1723 טשמַא

 דנוטש ןופ איז ןּבראטש אד דייוװיג ןיא יריא ןיא

 יד ךרוד ןפָאלעג; .1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןא |

 ,ןעייו עמוטשי

 םוצ לטימ ַא

 -,ןוֿפ תושר ןיא

 טנורג ןיא

 "א ץנַײמ ןיא רעַײֿפ ַא טימ .ןסַאג
 .םערָאװייא

 דךנַײרֿפ ןַײמ טקערטש, .ן- ,רעד 4 סָאד ךיוא

 ,ץרפ ,יייא ןַײמ םיא וצ טמורּב ,רימ וצ טנַאה יד
 -ןצפיוא 'א סָאד םיא טָארּביס, .תוליגמ ףניֿפ

 יַאה ךורּב ,"ןעמעלַא ןרעדורוצֿפױא ,ןעמרוטש
 טָאה 'א סעסחנּפ 'ר, .תודיסח תוכלמ ,רעג
 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"טכענ יד ןיא טנייוװעג
 ,ןטנַאװעג סולּפ ןיא 2 טנַאוװעגניא :מטֿפָו

 סָאד ,עטסקינײװעניא סָאד ללכּב .גיֿפ ,2/ -

 ,דרע רעד ןוֿפ ןיא יד ןרעיוּבעצ .ענעגרָאּברַאֿפ
 -נוזַײװנָא דימּת ךוז ךיא. .םערוט םענוֿפ יא רעד
 ,פנ ,"אפוג ךַארּפש רעד ןופ יא םעניא קר ןעג

 ןוֿפ יירשעגייװ רעדליװ ַא, .8 ,1938 ,ַאֹֿפּוי
 רע, .רעטיװעגיגרַאּב ,שַאוהי ,"ץא-ןזדלעֿפ
 -רַאק .. ,זיי ,"רָאטָאמ ןוֿפ יא םעד םיא טזַײװ
 ענַײז ןיא טגָארט סָאװ ןרעק א. .., .יקסװָאנ
 .גנוטסעפ ,צוס ,"תוחילש עטמיטשַאּב ַא ןיא

 ןופ תודוס יד סױרַא ןסַײר ןרָאטקַארטיּבָארג;

 -ייז 'א סָאד ןקעלּפטנַא ,ןשינעטסיװיגרעּב .יד
 .18 ע 1964 ,זמט ,אֿפא ,"סרע

 ןיא .ללּכ ךרדּב .כרֵא .װדַא -- ן'יימעג ןיא
 טראיינ ,ןילוּפ ץנג טינ ןיימ ךיא, .ןײמעגלַא
 ,ײןַײז זנּכשַא ןיא איד .ךיקלָאפ יִד ןיימג ןיא

 ,שָאוהי .9

 .זנּכשַא -

 תו: .עינעמור ,לקָאל .אּב .יד -- עטַאצעגניא
 ָארָאמ ,םערקזַײא ,סנרורֿפעג .108464224
 | / יצנעשז

 ,רעטסגניי ,רעגנוי +- -- רעטפסנניא ,רעגניא

 -נַײרַא .ל22 ייאכ .ןז ,יד -- ץנ ערעגניא
 ,(ןטקריװַאּב ןוֿפ ןליוו ןגעק) גנוקריװַאּב ,גנושימ |

 -סיוא ןַא וצ ןעגנערּב וצ ידּכ ךוסכס ַא ןיא יא

 רעד, .'א רעשיגרוריכ ַא ןיא ןקיטיינ ךיז .ךַײלג
 רַאֿפ קרַאטש רעּבָא ךיז טקידיײטרַאֿפ רעקנַארק

 ,4 א ,1938 ענליװ ,זעג9 ,"המשנ ןַײז ןיא יא
 -רָאֿפ ןעװעג טעּפש וצ ןיוש טלָאװ סנקירּביא;

 עג ךיז טָאה סָאװ ,'א עשיגרוריכ יד ןעמענוצ

 ,81 ,"ןגָאלָאליֿפ עּפורג רעקרָאיײַײנ רעד טמולח
 ,2 ,1938 ,ַאֿפוי

 װזז .רקוא ,דפ .װדַא -- רנ'יוװשעג ןיא
 רעד וצ 'ג 'א ןַײרַא ייג ַא רָאנ ּביגע .דניושעג |

 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"ןעמומ

 ַײב ןַײז :ןקורדסיוא יד ןיא -- ןפיורג ןיא
 ןטלַאה ךיז = ןסיורג יא ןײטש ,'ג 'א ךיז
 רע טייטש ,לסיּב ַא טנידרַאֿפ רע, .סיורג רעייז
 ַא וצ ןסַײר ךיז ='ג יא ןײג ."'ג 'א ןיוש

 ץטושפ סָאד, .הגרדמ רעלַאיצָאס רערעכעה

 טָאה ,'ג יא יג וצ ןסירעג טינ ךיז טָאה קלָאֿפ

 טימ ןכַײלגוצסױא טשרמֹולּכ ךיז טכוזעג טינ

 ,17 ווו 1968 ,זמט ,רעלסער ןימינּב ,"סעכַאיל יד

 ןיא תוֿבישי לָאצ ַא ןיא) = שיט יג יא ןַײזי
 רעד ןעװ ,ןקילײטַאּב ךיז ,ןרעהוצ ךיז (עטיל

 .רועיש א טנרעל הבישי:שָאר

 .םצעּב .ךוּת ןיא וזז .װדַא -- טנורג ןיא
 'ֹורּב ַא רָאנ ,רעטכעלש ןייק .טינ רע זיא 'ג יא;

 ןיא רע זיא 'ג יא, ."טלעװ רעד ףיוא רעזג

 ."רעוטֿפױא יװ לזמירּב רעמ ןטֿפעשעג ענַײז

 עג ַא ןפערט וצ ףיוא 'ג יא טרילוקעּפש רע,

 ,1936 י"נ ,רעדעֿפ ןוא טניט ,דַאנ ,"סנַאוינ ןסיוו



 טנעידערגניא

 ַא סע זיא יג יא ...טכוזרעפייא עטשרע יד,
 ןשטנעמ ,גירג ,"טּבילעג ןַײז וצ שינעפרעדַאּב

 .עזַארפ -- ןעמונעג 'ג 'א .ןטרעװ ןוא

 'ג יג יא, ."םיּכסמ עדייּב רימ ןענַײז 'ג 'ג יא,
 יז ןּבָאה עלַא ...ךַײלג עלַא ןענעז רעּבָא
 .הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ ,ײזָאנ רעד ןיא ײלֿפ

 ;89 .ל22 ייא22 .ן ,רעד -- טנעירערגניא
 "מָאק ,לײטדנַאטשַאּב .מַא ,טנעידירגניא
 ַא ןוֿפ ,לכאמ א ןוֿפ יא .ץַאזוצ ,שימוצ .טנענָאּפ
 יװ טקנוּפ םעטיר טָאה עזָארּפ עטוג, .שנוּפ
 סלַא ןּביײרש סָאד טײלַאּב ןםעטיר רעד} .עיזעָאּפ
 ,3 ,1938 ,ַאֿפיי ,פנ ,"יא רעשינַאגרָא

 ,טירטנַײרַא .אפש .ס' ,רעד -- ָאפערגניא
 רעטשרע :לָאצנַײא רעטשרע :3ב טימ טצינעג
 -נוה א קנַאּב ןיא ןלָאצנַײא זומ עמ,, .ןעמאזקע

 'א ןּבעגעג טָאה רע, .(א"ּב) דייר ,ייא רעטרעד
 ,(א"ּב) דייר ,"עיזַאנמיג ןיא

 כרַא .ס' ןי 4 דניא יד נװ .ז ,רעד -- רגיא
 יז יד ּב ןטימ)ו 2726: םוםסס .דניה :59 ןוא
 ןעדניה ןעמָאנ רעד םעד ןוֿפ} .ןשריה ַא ןופ

 "אפ-ןשריה רעטגַײװצרַאֿפ רעד ןוֿפ שריה ןימ

 -הלעמ זיא ןוא ןעָאלט ענעטלָאּפשעג טָאה .עילימ

 -רַאפ ןיא גרעּב ףיוא טּבעל .רׁשּכ ןכּב ,הריג

 זעיצַארג זיא .טלעװ רעד ןופ ןלייט ענעדייש

 ןיא טצינעג טינ טרעװ טרָאװ .סָאד .קנילֿפ ןוא

 יאַאכרַא ןַא יװ רָאנ ,ךַארּפשדײר רעכעלנייוועג -

 "ליֵא טרָאװ ןרַאֿפ וט .לטימ-ליטס רעקידנריז
 טצכעל דניה ַא יו, .ַאא 5 ,די ,הימרי ,מהס ױזַא
 ַא יװ, .2 ,במ ,םילהּת ,יּת ,"רעסַאװ ןכעּב ךָאנ

 ןַײז,ע .םיִלהּת .סָארג ילּתפנ ,י...טכַאמש דניה

 יד ןעװ דניוװשיג לָאז םעד זיוא ןֿפול יד טכענק |
 ןידניא איד טימ ..., .622 ,ךוּב'אֿבּב ,"ןדניה
 סָאװ הֿבהַא סטָאג טימ ונייה ,דלעֿפ םעד ןוֿפ
 ,םינוֿפס חיׂש ,"ןישטנעמ איד אַײּב ֿבושח זיא
 לרעסעװ קידנעניר רָאלק ַאע .1741 גרעּבמעל
 ,סוממ ,"טשרָאד רעייז ןכערּבעצ ןעוט ןי'א ואוו

 ַײז ןוא ...!רעטּבילעג ןַײמ ,ףיולטנַאא .עקשיֿפ

 יד ףיוא יא ןַא וצ רעדָא שריה א וצ ןכילגעג
 ןפורסױרַא .י'םירישהי-ריש' ,עש ,ייגרעּב-םימׂשּב

 רֿפֹוש רעד טניריּבַאל סטלעװ רעד ןופ טעװ

 טימ טעװ יא רעד ןוא יא ןשילמיה א סנורטטמ

 ,טייצ ,"גנַאלש יד ןטערטעצ עלענש סיפ-דוקיר
 יא ןַא יװ קנילפ ,דניושעג ,ךיג :88 .ןורטטמ

 רעסַאװ .ךָאנ ןצכעל .יא ןַא יװ ןעגנירּפש ,ןֿפױל -

 : | | יא ןַא יװ

 ,צעּפס ,עילַאװכ .167:6: 8006 .ן" ,יד -- רניא
 ,'םילגי ,ילג' רַאֿפ וט .עילאווכ עכיוה ,עקראטש -

 וצ לֿבּב זיא ןיא ינַײז ןוֿפ גנומורּב ןעד טימ,

 ןופ, ,42 ,אנ ,הימרי ,מהס ,"ןראוויג טקעדיג

 ,יּת ,"ןרָאװעג טקעדרַאֿפ יז זיא ןיא ליפ ענַײז

 ,םי םעד ןוֿפ גנומורּב סָאד יװ ױזַא . . ., .ןטרָאד
 ,היעשי ,"ן'וילג ומהיוי} ןעמורּב ן'א ענַײז סָאװ

 שָאוהי .1877 גרעּבמעל ,שטַײטײרֿבע שוריפ

 ;(4 ,ב ,הנוי) 'ךילגו ךירּבשמ' טשטַײטרַאֿפ

 ינוא ןמוק יז -- ןיאּת, ,"ן'א ןוא ןלעװ ענַײד,

 שטַײטי' ,"רעמ זאד ןידניא זַא ןַײא ךיז ןילמאז

 טמוק אד; .ןווו שפ} 1694 טריפ ,יתומדקַא ןופ

 ,"טסענ סָאד טצײלֿפרַאֿפ ןוא םי םעד ןופ יא ןַא

 טימ ןקרַאטש רעמ ׂשד ןיא עלַא; .הוצּת ,רוצ-

1070 
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 םערוטש טימ ףיוא ןעייג םי םעד ןוֿפ ןיא יד,

 ילַאּב םַײּב ךעלטעטש יד ןיא} .הק ,"הזגור ןוא

 ןעװעג ןעױרֿפ עשידִיי ןשיװצ זיא םי ןשיט

 ןדָאּב סָאד זא ץכעּבײלגנַײא ןַא טײרּפשרַאֿפ

 תורקע .ןעלדניק וצ הלוגס ַא זיא םי ןיא ךיז

 ,עלעדניא; :ךורּפש א טגָאזעג ךָאנ ַײּברעד ןּבָאה

 -  ץ"צלעדניק א רימ ּביג ,עלעדניא

 זיא סָאװ .ידא -- שיא|עּפָאריײאיַָאדניא
 רעצנַאג רעד (רַאפ קידתופּתוש זיא) וצ ךייש

 -רעּפ ,עידניא ןופ רעקלעפ ןוא ןכַארּפש עּפורג

 יד ,עסַאר עיא"א יד .עּפָאריײא ץנַאג ןוא עיס
 -ַאריא ,עשידניא| ן כַאר ּפש עיאייא יד .רעירַא
 עשיװַאלס ,עשיטלַאּב ,רעזַאקװַאק לָאצ א ,עשינ

 עשינַאמרעג ,שיטלעק ,ןַײטַאל ,שיכירג ,תונושל

 -'א .ךַארּפשרוא ע'א"א יד ,ןַאא ןכַארּפש

 ,טסיא'א
 וצ טינ סייוו ךיא, -- ןירע- ,רע'א-'א

 רעכיז זיא רע רעּבָא ,טרעהעג רע קלָאֿפ רעסָאװ
 | ,"רעיא-יא ןַא

 ךייש זיא ,טרעהעג סָאװ -- שינַאריא-"א
 וצ ,שיאעּפָאריײאדָאדניא ןופ סעילימַאפ עדייּב וצ

 .שינַאריא ןוא שידניא
 -ץּפָאריײאזָאדניא ווזד -- שינַאמרענ-א

 -ַאמַארג ַײרד עלַא טַאהעג טָאה יג"א, .רנ .שיא
 ,2 ,1928 ,ַאפוי ,ּפנ ,"םינימ עשיט

 סָאװ טֿפַאשנסיװ .אּב .יד -- עינָאלַאדניא
 "ניא ןוֿפ (טירקסנַאס צעּפס) ןכַארּפש יד טשרָאפ

 ,ללכּב רוטלוק ןוא עטכישעג ריא ךיוא יװ ,עיד

 -כַײלג .1 222 ייאככ .ידַא -- טנ'על|ָאדניא
 ןַא .ךעלטּפַאשנדַײלמוא ,ליופ ,ןזָאלעגּפָא ,קיטליג

 טֿפַאשרַאֿפ סָאװ (ןיצידעמ) .2 .גנואיצַאּב ע'א
 -- ץנ'על- .ןריוושעג עיא .קיטייװ ןייק טינ
 .אּב ,יד

 רעד ןיא :ןוֿפ דײרסױרַא -- ר'ימַאד ןיא
 -סעּב יד ןופ יד יא ךָאד זיא ןוז ןַײמ , .+- רימ

 .17 אוו 1965 ,זמט ,גח ,"םירוחּב עט

 -ץּפיכרַא רעשיצַאלַאמ  .גג -- עי|זענָאדניא
 ,ךעלַײקדרע ןֿפױא גַאלעּפיכרַא רעטסערג .גַאל
 וצ ֿבורק םורַא טמענ .עיזַא חרזמ-םורד ןיא
 ןוֿפ חטש םענײמעגלַא ןַא טימ ןעלזדניא 0
 ,ַאואי :ןעלזדניא עטסערג יד .ימק 'ווק 1 904,345

 יייוצ רעד זיּב .סעּבעלעצ ,ָאענרַאּב ,ארטַאמוס

 -ַאלָאק עשידנעלַאה א ןעװעג המחלמ-טלעוו רעט
 קילּבוּפער עקיגנעהּפָאמוא ןַא 1950 טניז .עינ

 -- שי .אאטרַאקַאי טָאטשטּפױה רעד טַימ

 .עיזענַאדניא וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ .1 .ידַא
 סרענױאווַאּב יד ןוֿפ ךַארּפש .2 .ןעלזדניא עיא
 עשײא 200 ךרע ןא ןַארַאֿפ .עיזענָאדניא ןוֿפ
 "ענָאדניא ןוֿפ רענױאוװַאּב -- 19  .תונושל
 -רעקלעפ לָאצ רערעסערג א ןוֿפ שימעג .עיז

 ןָאילימ 108 -- 1966| םיטֿבש ןוא ןטֿפַאש

 : | ,ן'װנַײא

 יא? .טריסָאדניא ,ריס- .ורט -- ןרי|סָאדניא
 ןלעטשקעװַא .1 .ףקור םעד ףיוא' .טיאכ2
 -ייחתה א ןופ טַײז רעטייווצ רעד ףיוא המיתח
 טימרעד ןוא (עא קעשט ,לסקעװ) לטעצ-תוֿב
 זיא סָאװ גנוטכילפרַאפ רעד רַאֿפ ןריטנַארַאג

 .ז- ,רעד -- ל'ַָאנעֿפַארניא

 .װרט -- ןרי|סרָאדניא

 .חּת ?22 .ּבצ ...ךל ןיא

 שֿפנ ינּפמ שפנ ןיחוד ןיא

 םיא טָאה רע ..., .טנעמוקָאד םעד ןיא ןּבעגעגנָא
 ּכ"ח ןעד וזלַא קיש ךיא ,ןריסודניא וצ ןזעג רֿפ

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,"קירוצ {ֿבתּכ ףוליחְ)

 ייטש ,ןּבַײרשרעטנוא ללכּב ,2 .,1774 אדרויֿפ
 ,טפירשרעטנוא יד ,ןעמָאנ םעד ןּבעג ןטימ ןצ |

 .נ/ .ןריסרָאדניא לגרֿפ .עיציטעּפ ַא יא
 .ןריסָאדניא סָאד -- טנעמַא .רעריד
 ,טריסָאדניא סע רעװ -- טנַאז

 ַא ןוֿפ סנייא
 -ָאק ןעיולּב ןוֿפ ןפָאטשּברַאֿפ עשיטעטניס עירעס
 טצינעג טרעװ .(+-} ָאגידניא וצ ךעלנע ,ריל

 .לװַאּב ןוֿפ ןוא לָאװ ןופ ןֿפָאטש ןּברַאפ וצ

 ירטקָאדניא ,רינ- .ורט -- ןרינירטקָאדניא
 ןלענקנַײא ,ןענרעלנַײא 722 ייאכ2 .טרינ

 רענעי זַא ןַײז עיּפשמ ןוא (ןצעמע טימ סעּפע)
 ַא ,ןירטקָאד א ,הטיש א ןעמענרעּביא לָאז
 ןיא, .יא ןזָאל (טינ) ךיז .לעטשנַײא ןַא ,ןּביױלג

 ןלוש יד ןיא טרעװ םישזער ןרַאטילַאטָאט א

 ,גנ- ."טנרעלעג יװ טרינירטקַאדניא רעמ

 .רעד

 ,טריסרָאדניא ,ריסז
 =:8: 10 .מַא ,ןסרָאדניא ;89 .722 ייאככ
 ייטש .2 .+- ,ןריסָאדניא ווזד .1 .6ָ

 -ידנַאק א 'א .שילַארָאמ סעּפע רעדָא ןצעמע ןצ |

 .עיצַא- .טנַא- .עינַאּפמַאק-טלעג יד יא .טַאד

 ,רע- .מא ,טנעמ- .רערי- ,גנוריד

 תירֿבעכ? .ץַאז ןרַאװַאד ןייא -- רֿבד ןיא
 .יּת ,,טינרַאג ךָאד זיאס' .19 ,כ ,1310322

 יָצג ,שידִיי ןקידי"א ןיא קורדסיוא רערעלוּפָאּפ

 סע ,טייקינילק ַא זיאס .1 :בּב טימ טצינ

 רימ טסָאה וד, .ןוֿפרעד ןדער וצ טינ טניול

 "יד 'א -- !ריד קנַאד א ,הֿבוט א ןָאטעג

 .קיטכיו טינ זיא סע ,סיוא טינ טכַאמ סע .2

 !יד יא ?ךודיש םעד טזָאלעגּפָא טָאה ןתח רעד;

 גונעג רעטכָאט ןַײמ םורֲא ךיז ןעיירד סע

 | | ,"םירוחּב

 ָאד .. .} -- ןוצרה ינֿפּב דמועח רֿבד ןיא
 :ךיוא .ץַאז ןןצָארָאה יינֿפיּב דעמיואָאה רָאװ

 ךַאז ןייק ָאטינ
 -עג .ןליו םעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז לָאז סָאװ

 ןעמ ןעק ןליװ ןופ חֹוּכ ןטימ :ב ןטימ טצינ

 -כמ ,ןעגנולכיורטש ,ןעגנורעטש עלַא ןַײז רֹבֹוג
 ןופ ןליו ןיא ץלַא ךיז טדנעװ סע, .םילוש
 'א ןוצר ןַײז ןיא ,הריחּב ןַײז ןיא ,ןשטנעמ

 ןגעווו .30 ושצ 1967 ,זמט ,יאגרש .ז ש ,"...'די
 םיא טָאה עמ :ןעמ טלייצרעד ןואג רענליוו םעד

 ,ןואג רענליװ א ןרעװ ןעמ ןעק יװ :טגערפעג

 ן."!רָאנ לי, :טרעפטנעעג ןּבָאה רע לָאז

 (ןעילעַאה ..} -- ןוילעה ןוצרה ...
 הדומ רעװש זיא'ס, .ןליװ סנטשרעּבייא םעד

 ןוצר רעד רעּבָא .טָארקנַאּב זיאמ זַא ןַײז וצ

 ,ןליו רעטשרעּבײא רעד טרָאֿפ זיא ןוילעה
 .ד .י ֿברה טיול טריטיצ ,י'ה יּב 'ה 'ד יא ןוא

 / .841965 ,זמט ,קישטייװָאלָאס

 ןיכיוד ...} -- שֿפנ ינּפמ שֿפנ ןיחוד ןיא
 יו ,ז ,תולהאכ? .חֹּת .ץַאז {...יײנּפימ שעֿפענ !

 (ֿבירקמ טינ זיא ןעמ) קעװַא טינ טסיוטש עמי

 :ךיוא ה"ד ,ןּבעל רעדנַא ןַא רַאֿפ ןּבעל ןייא

 ןופ ןּבעל סָאד זַא ,ןעמיטשַאּב טינ רָאט עמ



 ץקה תא ןיקחוד ןיא

 -ליּב זיא (ןרעֿבושח ַא ןופ וליֿפַא) ןשטנעמ ןייא

 ןשטנעמ רעדנַא ןַא ןופ ןּבעל סָאד יװ רעכ

 ןוֿפ ןרָאי ןיאַו (ןֿבושח רעקינייװ ַא ןוֿפ וליֿפַא)

 -נירּפ רעשילַארָאמ רעד זיא תופידר ןוא תוריזג

 טינ רָאט עמ :ןרָאװעג טרעטיירּבעגסױא ּפיצ

 עצנַאג א ןעװעטַאר וצ ידּכ דיחי א ןַײז ֿבירקמ

 -סױרַא לָאז עמ ןעװעג רזֹוג טָאה עמ ּביוא .הדע

 ןעמ טעװ טינא ,ןענעגרהרעד וצ דיי ןייא ןּבעג

 "ייא םעד ןעמ רָאט ,הדע עצנַאג יד ןעגנערּבמוא

 .{ . ."1 יד יא לַײװ ,ןּבעגסױרַא טינ םענ

 סע ןס)קַאכוד ..} -- ץקח תא ןיקחוד ןיא
 :א/איק ,תובותּכ ,ישר טיולכ2 .חּת .ץַאז ןץעקַאה

 יישה ריש .ץקה תא וקחדי אלש ,אנירחא אנשיל

 עמ' .ץקה לע וקחדי אלש :חי ,ב ,הֹּבר םיר

 (רעטנוא טינ טלַײא ןעמ) ףורַא טינ טגניוװצ

 טריזַאּב -- ןּבױלג-סקלָאֿפ א גילדעווו .יףוס םעד

 טעװ -- 22 ,ס ,היעשי ,'הנשיחא הֹּתְעֹּב ףיוא

 עלַא .הלואג יד ןעמוק טַײצ רעטמיטשַאּב א ןיא

 -ןַײא טינ ךיז ןלעװ ןרעטנענרעד וצ יז ןװּורּפ

 רעד טעװ -- ןַײז טרעװ ןלעװ ןדִיי ןדַײס ,ןּבעג

 טצינעג ןיץק םעד ןרעלענשרַאפ םלֹוע-לשיונֹוּבר

 ןענַײז ןדִיי עמורֿפ, .הליחּתכל יװ (א :3ּב טימ

 'א ןופ טנורג ןֿפױא ןַאלּפלצרעה ןגעק ןעוועג

 -נומוצפיוא ידּכ (ּב :7 וט 1966 ,זמט ,י'ה יא יד

 ,דלודעג רעמ ,רעיודסיוא רעמ ןּבָאה וצ ןרעט

 הלוּכ הרוּתה לּכ ןענרעלסיוא ךיז טסליוװ ודע

 -ַאי יד זיא סָאװ, ."'ה יא יד יא ?תחַא לגר לע

 .י'ה יא יד יא ,לסיּב א ךָאנ רעטנוא טציז ?שינעג

 -רַאֿפ .ל22 יא? .ץ ,יד -- ץנ'עגלודניא
 ,(12 ,+-) עיצולָאסּבַא ווזד .גנוקידענגַאּב ,גנוּבעג
 רעכעלכריק א דצמ דניז ענעגנַאגַאּב ףיוא הליחמ

 ,'א ןּבעג .יא ןעמוקַאּב ,ןגירק .ץנַאטסניא

 טנעמוקָאד .1 .ס: ,יד -- עיצנעגלודניא
 (ט)סּפיוּפ ןופ ןּבעגעגסױרַא ,טלעגפיוקסיוא רַאפ

 "נַאגַאּב רַאֿפ ץנעגלודניא טגירק רעֿפױק רעד זַא

 "עג} .דניז (עקיטפנוקוצ רַאֿפ וליֿפַא ןוא) ענעג

 ן.טַײצ רענרעדָאמ רעד ןיא טּפַאשעגּפָא ןרָאװ

 סָאד טֿפיױקרַאפ ןטלעז טינ ןּבָאה טַײלעמערָא;

 -גַײא ךיז ידּכ טגָאמרַאֿפ ןּבָאה ייז סָאװ עטצעל

 װזד .2 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,י'א ןַא ןֿפאשוצ

 "בָאנ ןּבױהעגנָא . .. טָאה ֿבר רעד, .ץנעגלודניא

 ,1868 ,מק ,ייא ןדִיי ַײּב ןַארַאפ זיא'ס יצ ןכוז

 ,17 ךאפ

 -עלָאיװ ןוא רעיולּב .אּב .רעד -- ן'ילודניא
 ןוֿפ שימעכ טמוקַאּב עמ סָאװ ףָאטשּברַאֿפ רעט

 -סקעט ןּברַאֿפ םייּב טצינעג טרעװ .+- ,ןילינַא

 -גרילָאק ןוֿפ עיצַאקירּבַאֿפ רעד ןיא ןוא ןליט

 ,ןטניט עקיד

 .ידַא -- ל'ַאירטסודניא
--6, 

 -נעמָאקער .ַאפש .ן" ,רעד -- ל'ַאירטסודניא
 ,טסילַאירטסודניא .ךַארּפש-ללּכ רעד רַאֿפ טריד

 'א-ץלָאה .רעלעירטסודניא

 סעצָארּפ סי ,יד -- עיצַאזילַאירטסודניא
 -רעּביא ,טַײּברעּביא ,+- ,ןריזילַאירטסודניא ןוֿפ

 ַא ףיוא טעּברַאטנַאה (רעוויטימירּפ) ןופ גנַאג

 ידע .ןענישאמ ןוֿפ ףליה רעד טימ עיצקודָארּפ

 צג זיא סָאלקלטימ םעד ןוֿפ עגַאל עשימָאנָאקע

 רעטקיטעּפשרַאֿפ . .. רעד קנַאדַא רעסעּב ןרָאװ

 ,ל'עירטסודניא ווזד
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 םענ א ךיז קיטילָאּפ עשיטסינומָאק-שידִיי יד |

 -ארעטיל עשידִיי יד ךיז טעװ ,ייא  רַאפ ןָאט

 -כיד ,רעזעל ,נש ,"ןריזילַאירטסודניא ןזומ רוט

 .רעקיטירק ,רעט

 -סודניא ,ריז  .ורט -- ןריזילַאירטסודניא

 .אּב .רעד -- םזי|לַאירטפודניא

 ,טנגעג ,דנַאל ַא ןיא) ןריפניילא .טריזילַאירט

 "טנַא ,ןקרַאטשרַאֿפ .עיצַאזילַאירטסודניא (טָאטש

 לָאז קרעװטנַאה זַא ןכַאמ .עירטסודניא ןעלקיוו

 'א .ןענישַאמ טימ טעּברא ךרוד ןטיּברַאפ ןרעוו

 רעד ןוֿפ ןגַײװצּפָא עַײנ יד 'א .דנַאל רַארגַא ןא

 ,בנ- .ךיז טימ .טּפַאשטריװ

 םוכס ,1
 -בָארּפ עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע

 ןוֿפ אצוי:לעוּפ ַא יװ ףיוא ןעמוק סָאװ ןעמעל

 ריא טיול סָאװ הטיש ,2 .עיצַאזילַאירטסודניא
 ("רקיע) רעד ןַײז עיצַאזילאירטסודניא יד ףרַאד

 ,גנולקיװטנַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד רַאפ ליצ

 סעיצולָאװער ןוא תומחלמ ואוו דנַאל םעד ןיא;,

 זיא ,ןקירּבַאֿפ לסיּב סָאד טכַאמעג ֿבורח ןּבָאה

 'יטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"יא --לַאעדיא רעד

 נָא .1 .ס" ,ןיי נװ .ז ,רעד -- םסי- .ורעק
 ,הטיש א יװ םזילַאירטסודניא ןופ רעגנעה |

 -ַאּב סע רעװ .רעלעירטסודניא ,לַאירטסודניא .2

 ןַא יװ עירטסודניא ןיא וויטקַא ךיז טקיליײט

 ,רעמענרעטנוא ןַא ,רעריֿפנָא

 ,סַײלֿפי .ל22 ייא22 .סי ,יד -- עירטסשודניא

 .ידַא -- לעירטסודניא

 םוכס ,1 .יטייקװיטקַא עטקישעג ,!טֿפַאשהירּב'
 ןוא ימ סנשטנעמ םעד ןופ ןטאטלוזער עלַא ןופ

 ןפָאטשיור ןוֿפ ןעמוקַאּבסױרַא םַײּב לַאפנַײא

 ןַײז רַאֿפ ןשטנעמ םעד קיטיינ זיא'ס סָאװ סָאד

 ,דנַאטשלױאװ ןוא ץנעטסיסקע רעלעירעטַאמ

 -ַאמ ןופ ףליה רעד טימ עיצקודָארּפ ,צעּפס ,2

 ,טעּברַאטנַאה רעוװיטימירּפ וצ ךוּפיהל) ןעניש

 -קודָארּפױסַאמ -- 'א עטכַײל .(הכָאלמ-טנַאה

 רעד טימ ןטקודָארּפ ןוא ןעלקיטרא ןופ עיצ

 יא ערעווש .ןענישאמ ערענעלק ןופ ףליה

 ,עיצינומַא ןופ עיצקודָארּפ ,ַײרעסיג:לַאטעמ --

 .סיורג .אךןייל ק .עא ןענָאגַאװ ,סָאטױא

 טינ ןלעװ רעטעּברַאדלעֿפ ןענָאילימ יד ןעװ, .יא

 -פעשַאּב וצ ךיז סָאװ טימ יא רעדנַא ןייק ןגירק

 י"} .הלואג איד ,םיוּבנעגײפ .ּב ,"...ןקיט

 ,ןעילַאקימעכ ,!אילָאטש עקיטכעמ יד, ,3

 ךיז ןלעטש סָאװ ס'א ַאא -ליטסקעט ,ריּפַאּפ

 ...ןכַײט יד זַא . .. גנורעדָאפ רעד ןגעק עלַא

 ,זמט ,ןינוי ףלָאװ ,"ןרעװ טצומשרַאפ טינ ןלָאז

 'א:ץליהעג ,יאיזָאלג ,יאייוּב ,יאזןזילא ,10 א 5

 טריװיטלוק ןרעװ --ןסקיווע ג"א  .װזַאא

 ןופ סױרַא טמוקַאּב עמ סָאװ ףָאטשיור ןּבילוצ
 :'א:ליטסקעט רַאֿפ .ס'א ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ יז

 :'אדזַײּפש רַאפ ;ַאא סעלּפָאנָאק ,סקַאלֿפ ,לװַאּב

 עװַאק ,ייט ,ןסקיװעג-לייא ,סעקירוּב-רעקוצ

 .לגדא

 תוכַײש א טָאה סָאװ

 ד נ ַא ל 'א .עירטסודניא (טימ ןַאט וצ טָאה) וצ

 רע'א .עיגרולַאטעמ רעטלקיװטנַא-טוג ַא טימ
 ןקירּבַאֿפ ןיא רעטעּברא ןענָאילימ ןופ ס אל ק

 .סרעמענרעטנוא עיא .לושכַאֿפ ע'א .ןדָאװאז ןוא

 ,סעיצקנוֿפ עיא

 .ידַא -- וו'יטקודניא

 .ןריצודניא +- -- ןרי|טקודניא

 עיצקודניא -

 ָאנָאקע םוכס -- עיצולָאווער עיא

 -ולסײרטֿפױא ןוא םִייוניש עלַאיצָאס ןוא עשימ

 -טנַאה ןטַײּברַאֿפ ןופ טַאטלוזער ַא יװ ןעג

 ַא ןכיירגרעד ןוא טעּברַאןישַאמ טימ הכָאלמ -
 .ןעלקיטרַא ןוא תורוחס ןוֿפ עיצקודָארּפ"ןסַאמ

 -ַאמָאטױא .ה"י .18 ןוֿפ דנַאלגנע ןיא 'ר עיא יד

 יָאװער רעיא רעַײנ ַא וצ טריֿפ (140 +-) עיצ
 .עיצול

 -באֿפ א ןוֿפ רעציזַאּב .לַאירטסודניא -- רעד
 רעריֿפנָא ,רעמענרעטנוא רעלעירטסודניא .קיר
 ,טייק- .עירטסודניא ןַא טימ

 -ניא :89 .טריצודניא ,ריצ- .ורט--- ןריצודניא
 :סױרַא ,ןריֿפנַײרַא 222 ייא2 .ןריטקוד
 (קיזיפ) .1 .סעּפע וצ ןגעװַאּב ,ןקריװַאּב ,ןפור
 םוקפיוא ןרַאֿפ ןעגנוגנידַאּב ןֿפַאש ,ןַײז םרֹוג

 -ץנגַאמ א רעדָא םָארטש ןשירטקעלע ןַא ןופ

 -ךיצודני א .רירָאּב ןָא ,גנוניישרעד רעשיט

 טלַאה עמ ןעװ ,ןזַײא ןיא -- םזיטענגַאמ ר ע ט

 ןא ךרוד טריֿפ עמ רעדָא טענגַאמ א םיא ןּבעל

 טלקיװ סָאװ טָארד א ןיא םָארטש ןשירטקעלע

 יָאל) .2 .טַארַאּפַא-ריצודניא .ןזַײא םעד םורַא
 ןפיוא הנקסמ ַא וצ ,ריֿפסיױא ןַא וצ ןעמוק (קיג

 ,ללּכה לא טרּפה ןמ ןייג .ןלַאֿפ-טרּפ ןופ ךמס

 ,ללּכ רעטריצודניא ...זַא ריֿפסױוא םעד 'א

 ךעלריצודניא ,טייקטריצודניא ,גנוד

 ,ןריצודניא ןעק עמ סָאװ .ידַא --

 סָאװ הרֹוחס ףיוא רעַײטש ,לָאצ -- ָאטקודניא
 טניז ןליוּפ ןיא .דנַאל ןיא טריפעגנַײרַא טרעוו

 לארׂשי| יד"ּת ,ןילּבול דעו תונקּת' ןיא ,3
 ,ןהישּת םילשורי ,תוצרא עּברַא דעו ,ןירפלַײה

 תוכַײש א טָאה סָאװ .1
 יניּב -- גנודניּב ץיא .(13) עיצקודניא וצ
 ,סרעּפרעק עטריציּפָארטקעלע ייװצ ןופ גנוד

 םעד טול ןזיװַאּב ,טריפעגסיױא זיא סָאװ .2
 עיא .הנקסמ עיא ןַא .(23) עיצקודניא ןוֿפ דָאטעמ -

 ע'א .קיגָאל עיא .דָאטעמ רעיא .ןטפַאשנסיװ

 עג זומ קיטַאמָארג דומיל רעד, .עיֿפַאסָאליֿפ

 -סיוא ןֿפרַאד םיללּכ יד ,יא גנערטש ןרעװ טריפ

 -עטַאמ םעד ןופ ןרעװ טריפעגסיוא ,טכוזעג

 טרעװ סע, .1921 ,קיטַאמַארגילוש ,מי ,ײלַאיר

 קיצנייא סעירָאעט-טסנוק ןיא רעד טדנעװעגנָא

 עַײנ טֿפַאש רעכלעוו . . . דָאטעמ רעיא רעקיטכיר

 ,ןעגנורַאֿפרעד עַײנ ןוֿפ ךמס ןפיוא ןּפיצנירּפ

 ידּכ ,.., .| רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש

 "סױרַא ןֿפֹוא ןיא ןכעלטפאשנסיוװ ןרשּכ ַא ףיוא

 ָאלָאיצָאס זיא סע ןכלעװ א ןריזילַאטסירקוצ

 -- ט'עטי- .1912 יײנ ,וו טישז ,"ץעזעג ןשיג
 -ַארּפ ןענעק וצ ץנַאטסּבוס א ןוֿפ טפאשנגייא

 .טֿפַארק עשיטענגַאמ רעדָא עשירטקעלע ןריצוד

 .ֿטייק- ,וויטקודניא ןַײז וצ טייקיאעפ
 2 ץנ'א-

 יקעלע רעדָא רעשיטענגַאמ ןופ טֿפַארק .אּב .יד

 ַאּפַא -ריצודניא -- רָֹא ,עיצקודניא רעשירט

 .גנורי- .ּוּב ,עיצקודניא רַאֿפ לטימ רעדעי .טַאר

 .ידַא -- ךעלריד
 (קיזיֿפ) .1 .ל22 ייאכ2 .ס- ,יד -- עיצקורניא

 ןריזיטענגַאמ רעדָא ןריזירטקעלע ןופ סעצָארּפ

 רעדָא ןטריזירטקעלע ןטייווצ א ךרוד רעּפרעק א

 יז ןעגנערּב ךרוד רָאנ רעּפרעק ןטריזיטענגַאמ



 םותי רוד ןיא

 ַאטסיָארטקעלע .טייקטנעָאנ רעקידנַאנַײּב ןיא

 עשיטענגַאמ-ָארטקעלע .יא עשיטענגַאמ .י'א עשיט

 ,.דלעֿפ ןשיטענגַאמ ןיא םייוניש ךרוד -- 'א

 ןוֿפ גנוקריוו -- יאךיילַא .יא עקידנַאנַאנשיװצ

 ָארּפ (קיגָאל) .2 .ןיײלַא ךיז ףיוא רָאטקודניא ןַא
 יגָאל א וצ ןעמוק ,החנה א ןריֿפרעד ןוֿפ סעצ

 ןעגנוניײשרעד לָאצ א ןופ קידנעייג ,הנקסמ רעש

 םוצ טרּפ םענוֿפ ,ריֿפסױא םענײמעגלַא ןַא וצ

 ךרד ןטימ ןייג סָאד ,עיצקודעד :ךוּפיה ,ללּכ

 אזא ןדנעװּוצנָא ידּכ, .טרּפ םוצ ללּכ םענוֿפ

 רָאנ ןעמ ףרַאד ,גנושרָאפ רעד ןיא עירעטירק

 טישז ,"'א רעד רַאֿפ ןרעיוא ןוא ןגיוא ןּבָאה

 יַאֹּב ןוֿפ סעצָארּפ (טַאמ) .8 1917 י"נ ,אוו
 זַײװַאּב ןוויטקודניא ןַא טימ םערָאעט ַא ןדנירג

 רעד ןופ ןטרעװ עלַא רַאֿפ קיטכיר זיא יז זַאְו

 ןיא יז ּבױא זַא ;טעטיטנַאװק רעטנַאקַאּב-טינ

 ,ם + 1 ראפ קיטכיר יז זיא ם רַאפ קיטכיר

 .חּת .ץַאז ןםעסָאי רָאד ןייא}--- םותי רוד ןיא
 'םותי ןייק טינ זיא רוד א .ב/ג ,הגיגחככ

 יורש הירזע ןּב רזעילא יּברש' :טפלעה עטייווצו

 הירזע ןּב רזעילא 'ר ןכלעוו ןשיװצ --- יוכותּב

 רענַײז ּביוא םערָא טינ זיא רוד א ה"ד ,(טּבעל

 "עג .טייקכעלנעזרעּפ עסיורג א זיא רודדּב ַא

 רעּבָא טֿפלעה רעטייווצ רעד ןָא ךעלנייוועג טצינ

 .לודג ַא ןופ ןעמָאנ א טימ

 חזד .ררװ .מטֿפ .װדַא -- קנַאּפכרוד ןיא
 ,"...ךָאװ ַא רימ ןענידרַאפ יד יא, .טינשכרוד ןיא

 ,('ג רענילּבול) דייר

 :ךױא .46: 10861 ןע  ,רעד -- לודניא
 ןוֿפ טלגנירעגמורַא דנַאל קיטש 1 ,?זניא
 גונעג סיורג טינ רעּבָא) רעסַאװ טימ ןטַײז עלַא

 (רעניילק) רעסיורג .(טנעניטנַאק א ןַײז וצ ףיוא

 "רַאֿפ א ףיוא .(ערעזָא ,ךַײט) םי ןיא יא ןַא .יא

 םייח ילעּב רפס ןיא ןניֿפג רימ , יא םענעֿפרָאװ

 ןשנעמ ןילזנוא יטַײװ ןיא ןדנַאה רפ זיא ׂשע זַא

 ,יש ,"טסירּב רד ןיא ןנעז ןגיוא יד ,ּפעק ןָא

 ,ײןּבַײלּב לזניא איד ףיוא ןזומ רימ ןרעװ, .א/בל

 "נַאנוֿפ ךיז ןּבָאה עקיזָאד יד ןופ , .ב/וכר ,מהמ

 {םיוגה ייא) רעקלעפ יד ןוֿפ ןע'א יד טדיישעגרעד

 ןּבעל .5 ,י ,תישארּב ,יּת ,"רעדנעל ערעייז ןיא

 רעד טימ גנודניּברַאֿפ ןָא -- 'א ןַא ףיוא יו

 ,עפורג-ןע'א .גרעּבײא .רעניואוונַײא-א .טלעװ

 ,הנידמ-יא ןַא .טַײלײא

 סָאװ דרע חטש (רעניילק) ןימ רעדעי .גיֿפ .2
 .םורַא םיא טלגניר סָאװ םעד ןוֿפ שרעדנַא זיא

 ."סנירג ןופ ןע'א ֿבגנ ןיא ןיוש ןּבָאה רימ,

 טימ עקנָאל ַא 'א ןא דלַאװ ןטכידעג ןיא,

 .םִייֹוג יד ןשיװצ יא רעשידִיי א ."ןזָארג עכיוה

 רענעגייא ןַא וצ ןֿפָאלטנַא, .ידַא -- קיד-
 עג ךיזע .וךוּת ןיא ,גי ,"טייקילעזקילג רעיא

 1961 ,זמט ,טייצ ,"טרעדנוזעגּפָא יא ןטלַאה

 .גרעּבדלָאג יול ,"רעצ רעיא סעמַאמ, .24 וא

 זניײא  .ס" ,ןיד נו .(סד) ,רעד -- רענַאילזדניא
 עטוג ןעז רימ ןזומ, .לזדניא ןא ןופ רעניואוו

 תנפצ ,ץיװרוה לקַײח ,ייא יד טימ ןַײז וצ דנַײרֿפ

 ,1817 װעשטידרַאּב ,חנעּפ

 יװ ױזַא (ןֿפרָאװעצ) .חדא -- זייװנעלזדניא
 טּבעלעג ָאד ןדִיי רימ ןּבָאה רעירֿפ, .ןעלזדניא

 ןשיװצ 'א ןעמ טּבעל טציא .טנגעג ןייא ןיא
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 -עלָארּפ רעשידִיי רעד, ,"ןטנַארגימיא ערעדנַא

 ןלַאירָאטירעטסקע ןוֿפ סָאלק א זיא טָאירַאט

 ינֲא ןיא טגנערּפשעגנַײרַא 'א זיא סָאװ קלָאֿפ

 ןיא ,וָאקַאװטיל .מ ,"ןטייהרעמ עלַאנַאיצַאנ ערעד

 ,1926 עװקסָאמ ,וו ורמוא

 2: ֹומ- .מִא .ס' (רעד) יד -- ןשקנַאשזדניא
 טָאּברַאֿפ סָאװ טכירעג ןוֿפ לעפאּב .ןטמ010ת

 ,עקילַײװטַײצ .ןָאט וצ סעּפע טגניוצ רעדָא

 ןגירקסיורַא .יא ןַא ןעמוקַאּב .'א עקידנעטשַאּב

 ןפיױקרַאפ וצ טינ ײטעַײסַאס' רעד ףיוא) יא ןַא

 .(ןטעקיּפ וצ טינ רעטעּברַא ןגעק ;זיוה סָאד

 .שיּבַארַא2 י"א .אּב .רעד -- ל'ישודניא
 ןוא לארׂשי-תנידמ ןיא זָארג-ןטיזַארַאּפ טרָאס

 ,ללכּב טַאמילק ןעמערַאװ א טימ ןטנגעג ןיא

 ינָא) רעדלעפ יד רַאֿפ ךעלדעש רעייז זיא סָאװ

 ּבעה םעד רַאֿפ שידִיי ןקידלארׂשי ןיא ןעמונעג

 ןסַײרסױא ףראד עמ, .('ּתילּב" ןעמָאנ ןשיאער

 ַאזַא ,זָארג ַאזַא ָאד זיאס, .סָאק ,ייא םעד

 ילּבפיוא ןיא ףיוא טסערפ סָאװ ,'א --- רעסערֿפ

 "רַאע .העיקש ... ,אֿפא ,ײדנַאל ןיא רעמייּב יד

 י ,"א םעד ןקינײרּפָא םַײּב דלעפ ןיא ןטעּב

 .קינַאמ

 .2: 10160010מ .מַא סי ,יד -- ןשקעשזדניא
 :ךיוא .ןיליסינעּפ ןוֿפ יא ןַא .גנוצירּפשנַײא

 .ורט -- ןטקעשזדניא

 .ןַײרַא םינּפ יא .עזַארֿפ װדַא -- ןהיוא יד ןיא
 ןרעטניה :ךוּפיה .ןשטנעמ םעד טקעריד טגָאזעג
 רָאט יא יד יא, .יא יד 'א תמא םעד ןגָאז .ןקור

 .װש ,"ןּביול טינ םענייק ןעמ

 אד, .רענַאידניא חזז ?צמ .רעד -- ן'ַאידניא
 ןיקערש רד ךימ אוט ךיא :ןאידניא רד ךַארּפש

 | .במק ,ראש ,ײדיר ןַײד רּביא

 ןופ ןושל רעדעי .אֹּב .סָאד -- שינַאידניא
 רענַאידניא יד ןוֿפ ןכַארּפש לָאצ רעסיורג רעד

 .עקירעמַא-םורד ןוא ןוֿפצ ןיא (+-)

 טָאה רעדָא ןופ זיא סָאװ .ידַא -- שינַאידניא
 רענַאקירעמא ןופ רענַאידניא יד וצ תוכַײש א

 .םיגהנמ עיא .13 ,רענַאידניא +- .טנעניטנַאק

 עקידנקירד -- ץ י ה עיא .רעגייטש-ןּבעל רעיא

 .ץיה

 ןוֿפ זיא סָאװ .1 .װניא .ידַא -- רענַאידניא
 +- ,רענַאידניא יד (וצ תוכַײש א טָאה רעדָא)

 .ןכַארּפש ,ןעגנוריפ ,רוטלוק יא .טֿבש יא .װװד

 -עמא-ןופצ ןיא גנונעכייצַאּב -- רעמוז יא

 עקינוז עדלימ עקיטסּברַאה:טעּפש רַאפ עקיר

 ןיא יז 'א ןַײמ ןופ ןֿפױהרעטַײש רעד, .געט

 ,למ ,"טנערּבראפ ךיור ןעגניר ןוא דלָאג סנּפָארט

 .ױשּפַאּפ -- ןרָאק 'א .'רעמוז רענַאידניא'

 יָאק) טױר-לּפרוּפ ,טיור-לקנוט -- טיו ר(-ץא

 עג ךיז רענַאידניא יד ןּבָאה םעד טימ סָאװ ריל
 .(רעשירעגירק ןעזוצסיוא ,טכַאלש א רַאֿפ ןּברַאֿפ

 .ןעלּפמעט יא .תונושל יא .רנ ,(+-) שידניא .2

 .סעטסאק יא

 .ס' ,ןיי נװ .צא יװ צמ ,רעד -- רענאידניא
 טנַאק רענאקירעמַא ןופ רעניואוונילארוא .1

 -לעֿפַאּב רעד רעדָא עסאר רעד ןוֿפ רענייא .טנענ

 סָאװ ,טנעגיטנָאק רענאקירעמא ןפיוא גנורעק

 ןענַײז ייז ןעװ ,ןענוֿפעג ןּבָאה רעעּפָארייא יד

 וו'ידניא

 ןשטנעמ ענַײז ןוא סוּבמולָאק} .ןיהַא ןעמוקעג

 -ניא ןיא טדנאלעג ןּבָאה ייז זַא טּביילגעג ןּבָאה

 יד ןֿפורעגנָא ױזַא ייז ןּבָאה רעּבירעד ןוא עיד

 נָא ןרעװ ייז .טנגעגַאּב ןּבָאה ייז סָאװ ןשטנעמ

 םעד תמחמ 'עסַאר עטיור' יד ,עטיור ןפורעג

 יּפָא ן.טיוה רעייז ןופ רילָאק םעניורּב-ךעלטיױר

 סרעניױאװנַײא עטלַארוא יד טָא ןוֿפ רעקימַאטש

 ןיא ה"י ,17 ןיא} .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןופ

 -אטש 'א יד זַא עדנעגעל ַא טײרּפשרַאפ ןעוועג

 ָאמַא .2 .ןםיטֿבש ןעצ ענערָאלרַאֿפ יד ןוֿפ ןעמ

 ןוֿפ ,עידניא ןופ סרעניואוונַײא ןופ ןעמָאנ רעקיל

 ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא עיזענָאדניא

 .עיזַא-םורד

 (קינַאטָאּב .ס' ,יד 6 רעד -- ָאגידנ'יא
 ֿבורק טימ עילימַאֿפ-סעּברַא רעד ןוֿפ סקיוװעג .1
 עג עסייה ןיא טסקַאװ :םינימרעטנוא 200 וצ

 ןוֿפ .אװַאי ןוא עידניא ןיא שרעדנוזַאּב ,ןטנג

 -סקע םעד סױרַא ןעמ טמוקַאּב רעטעלּב יד

 ףָאטשּברַאפ ןעיולּב םעד ,(+-) ןַאקידניא טקַארט

 :דמַא ַײב .סקיווע ג"א ךיוא .ָאגידניא

 יעגנָא טָאה ריא ןיא סָאװ האובּת, .ךידניא
 ןעמ טסייה .. . יא ןופ גנוסקאוורעדיוװ יד ןסקַאװ

 1801- .ב/זל ,םיערז ,"ןטעיסיוא טינ סָאד םיא
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 -לּפרוּפ ,ךעלטיור) ףָאטשּברַאפ רעיולּב .2
 עזַאּב רעד ףיוא טרירַאּפערּפ טרעװ סָאװ (יולּב

 "ניא-ליטסקעט רעד ןיא טצינעג ,ןַאקידניא ןוֿפ

 "א :ךיוא .טנװַײל ןוא לָאװ ןּברַאֿפ וצ עירטסוד

 "יא ףױא םיא טימ באה טלדנַאהג; .יולּב

 יָאטסיה 'דִיי מַאְו 1767 ווירּב עשידִיי ,"האגיד

 י"נ ,אאאוצ 'ּב ,(שילגנע) טֿפַאשלעזעג עשיר

 'א וא ר"וזַאל ארקנה לוחּכ עֿבצ . . .,} .7

 ינערֿפ .9 .ש ֿברה ,"תורחשל הטונ ומצע עֿבצהי

 ּברַאפ יד, .א/נ ,ב"מרּת עקַארק ,ןוצר יחֿבז ,לעק

 יסּפָאר רעד ןופ ןכַאמ ןעמ טגעלפ יולב"א

 וצ יװ ןענופעגסיוא טָאה עימעכ יד .ץנַאלֿפ

 ,1912 יינ ,וװ טישז ,ייא עכעלטסניק ןכַאמ

 יטינ 722 ייאכ? .אּב .יד -- עיטפעגנידניא

 "סיד .(624 +-) גנואַײדרַאפמוא ,!גנואַײדרַאֿפ

 | יא ןוֿפ ןדַײל .עיסּפעפ

 ודַא ןסעליודג) -- תולודג (עכיוה) יד ןיא
 ַא ןיא ,ןדלַאװג טימ ,ןעיירשעג טימ .עזַארֿפ

 ןעמוק טשינ לָאזיס ,ןַײרַא ךיז טשימ,, .יירעגירק

 .םיבנג ,ָאקמיּב ,ייג 'ה יד יא

 .ךיוה +- -- רעטצנעפ עכיוה יד ןיא

 ריז ןעמ ענ :ּברעװ ןטימ -- טגנעה יד ןיא
 ןַײז וצ גונעג; .ךיז ןרילָארטנַאק .ןשרעהַאּב ךיז

 ."'ה יד יא ךיז םענ ,רעייגקידייל א

 :ךיוא .וו'ידנע :89 .ן- ,רעד -- 'וו'ידניא
 רעדָא קירָאינײא (קינַאטָאּב .עירָאקיצ-סע

 "טימ םורַא רעדנעל יד ןופ סקיװעג קירָאי-ייװצ

 "עג טרעװ .םוטעמוא טריוװיטלוק .םי ןשידנעל

 ַא יװ יור ןוא גַײצנירג א יװ טכַאקעג ןסעג

 עירָאקיצסע ןעמ טשטַײט יןישלוע', .טַאלאס

 רעד טשטַײט 'אכמּת' ,('יבדניה' :ארמג רעד ןיא)

 טדער סעֶו ו ,ב ,םיחסּפ ,טעיּפ ,ײיא-ןטרַאג םּבמר

 ,רעצכעטַײרק ּועדָא ןסנירג יד ןגעװ ןטרָאד ךיז

 הווצמ יד ,ֿבוח םעד אצֹוי ןעמ זיא ייז טימ סָאװ

 .ס10תסזזטזנ 62041014 .{חסּפ םוא רורמ ןסע וצ



 ד'יווידניא

 -ודיווידניא :ךיוא .ז- ,רעד -- ד'יווידניא
 "קידפעליײט:טיע .22 ײא2 .הנ) םוא

 טלעטשעגנגעקַא) ןָאזרעּפ עקיצנייא ,דיחי .1
 ןוֿפ טכער סָאד .,(טֿפַאשלעזעג רעד ,ללּכ םעד

 טימ סיוא ךיז טלייט סָאװ דיחי .2 .יא םעד
 -נייוועג) טייקענדָאמ טימ ,ןטײקרעדנוזַאּב ענַײז :

 ,(ןטּפשמרַאֿפ ןקיטומטוג ַא טימ רעדַא ַאיעפ ךעל
 ."ךוליה ןדליװ א טימ יא ארַאס ,טעז,

 ,טריאודיווידניא ,ריא- .ורט -- ןריאודיווידניא
 ןיא ןפלעהטימ .עלעודיווידניא סָאד ןריטנעצקַא |

 ,עלעודיווידניא סָאד ןעלקיװטנַא ןופ סעצָארּפ
 ןעוועג ךיוא זיא םזינאמוה רעד, .עשידיחי סָאד |

 .הנ/- "יא ןופ הפוקּת יד

 "יא .לעודיווידניא +- .ידַא -- ל'ַאודיוװידניא
 רעלדא דערֿפלַא ןוֿפ הטיש --- עיגַאלָאכיסּפ

 "יװידניא וזד .ידַא -- שי )1870--1937(. 

 .טעטילַאודיװידניא ווזד -- טםייקשי- .,לַאוד |
 -גוזַאּב םוש ןייק סיוא טינ ןקירד סָאװ ןצַאז,

 -לוש ,מי ,"רּבחמ ןוֿפ יא םוש ןייק ,טייקרעד
 ,1923 ,קיטַאמַארג

 ָארּפ .1 .ס ,יד -- עיצַאזילַאודיװידניא
 ךרוד .ןריזילַאודיװידניא ןופ דָאטעמ רעדָא סעצ

 סָאד .2 .רעדנוזַאּב טרפ ןדעי וצ ןעמוק יא
 .דיחי א ןוֿפ ןטײקרעדנוזַאּב וצ (ךיז) ןסַאּפוצ

 ןוֿפ) ןלַאֿפ יד ןיאע .סעצָארּפןרעל םעד ןופ יא

 ...רעדניק-גיוז רַאֿפ גנורענרעד רעכעלטסניק

 'זָאטי ,"'א רעטיירּב א רַאפ טייקכעלגעמ א

 (ץנעדורּפסירוי .8 1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש
 םעד רַאפ ןֿפַארטש ערעדנוזַאּב ןדנעװנָא סָאד -

 וצ ןֿפָארטש יד קידנסַאּפוצ ,ןכערּברַאפ ןקיּבלעז

 "עג רֿבֹוע ןּבָאה סָאװ יד ןוֿפ ןטייקרעדנוזַאּב יד

 | .ץעזעג ןפיוא ןעוו

 -יװידניא ,ריז- .ורט -- ןריז|ילַאודיװידניא
 ןריטנעזערּפ רעדָא ןטכַארטַאּב .1 טריזילַאוד
 יװ ןלייטסיוא .אֿפוג ךיז רַאֿפ (ןינע ןַא) ךַאז א

 :ךוּפיה .ךיז רַאֿפ (םעלּבָארּפ א ,ןינע ןַא) שי ַא

 א ןוֿפ ןצעמע ןּבײהסױרַא .2 ,ןריזילַארענעג
 -רעדנוזאּב ענַײז ןטכַארטַאּב ןוא עּפורג ַא ,ללּכ

 ןטלַאטשעג יד יא ,ןכירטש עשידיחי ענַײז ,ןטייק

 יידיחי יד ןעלקיװטנַא ןֿפלעה .2 ,ןַאמָאר ןוֿפ

 םעד 'א וצ גנואיצרעד א .ןטייקרעדנוזַאּב עש

 -סיוא ןוא) ןדיישרעטנוא .4 .ןשטנעמ ןגנוי
 .טְרּפ א ןופ (ןןטייקכעלמיטנגייא יד (ןענעכער

 .עקיּבַײלבײװ עילימַאפ רעד ןוֿפ ןימ ןדעי יא

 -סיוא זיא סָאװ .ידַא -- םריז .גנוריז-
 ןַא, .ללּכ ןייק ןיא ןסָאלשעגנַײא טינ ,טלייטעג

 -ריטַאנ ריא וצ םוא ךיז טרעק סָאװ המשנ עיא

 ,אקווד ,"המשנ עלַאסרעװינוא יד ,לַאװק ןכעל

 :46"47 ןאנ

 עירָאעט .1 .ןע ,רעד -- םזילַאודיװידניא
 לטימ רעטסקיטכיװ רעד ןוא ליצדנע רעד זַא

 רעד ןופ סעהגָארּפ ןוא גנולקיװטנַא רעד ןיא

 טייהַײרפ יד ,ןַײזלױאװ סָאד זיא טפַאשלעזעג

 -עֿפעש יד ןעגנערּבוצסיורא טייקכעלגעמ יד ןוא

 ידיחי םעד ןופ ןטייקיאעפ עשיר

 רַאֿפ טרעװ ַא זיא דיחי רעדעי זַא הטיש .2

 ּבילוצ -- ןטכַארט ןוֿפ הגרדמ רעד וצ זיּב ךיז |

 דחא לּכ) טלעװ יד ןרָאװעג ןּפַאשַאּב זיא רימ

 ידהנס ,"םלועה ארֿבנ יליֿבשּב רמול ֿבייח דחאו
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 ;ּפיצנירּפ םעד ןוֿפ ריפסיוא רעד .ןא/זל ,ןיר

 רע יװ זיא ןשטנעמ ןייא םוא טגנערּב סע רעװ
 -אמה לּכ,} .טלעוו עצנַאג א טכַארּבעגמוא טלָאװ

 דֹּבֶא ולאּכ ֿבותּכה וילע הלעמ תחַא שֿפנ דּב
 ן.ןטרָאד ,"אלמ םלֹוצ

 ןוא טכער ,ןטרעװ זַא קיטע ןיא עירָאעט .9
 םעד ןיא טינ ,דיחי םעד ןיא ןעלצרָאװ םיבויח
 -יניא יד זַא קימָאנָאקע ןיא עירָאעט .4  .ללּכ
 -הכולמ ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז ףרַאד דיחי ןופ וויטַאיצ

 זיא ללּכ ןופ ןַײזלױאװ סָאד זַא ןוא לָארטנָאק |
 ימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןוֿפ קיגנעהּפָא

 ,סרעגריּב עלַא ןוֿפ טייהַײרֿפ רעש

 טימ ךיז ןענעכער טינ ןוֿפ גנַאג"ןעקנַאדעג .9
 ןטרעװ ןוא ןסערעטניא טימ ,טֿפַאשלעזעג רעד
 םענופ יא ןלַאטַאפ ןטימ . . ., .ןשטנעמטימ ןוֿפ
 ,װמ ,"זדנוא טקערש עמ יװ ,גנילסקַאװרעד
 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 םוכס .1 .ן ,יד -- סש'עטילַאודיװידניא
 "ימ ,תולעמ ,ןכירטש-רעטקַארַאכ) ,ןטֿפַאשנגײא
 ,עּפורג ןַײז ןוֿפ דיחי א סיוא ןלייט סָאװ (תוד
 םוכס .רעטקַארַאכ ןופ טייקשיפיצעּפס .הביבס

 -ייוצ א ןוא דיווידניא ןייא ןשיװצ ןדיישרעטנוא
 ןיא ,ריפֿפיױא ןיא סױרַא ךיז טזַײװ יא יד .ןט

 -רעדנוזַאּב טימ טייקכעלנעזרעּפ .2 .,ןעיידיא
 .יא עטלֹוּב .ןגיוא יד ןיא ךיז ןֿפרַאװ סָאװ ןטייק

 ,(עקי) ,ןיי נו .ן ,רעד -- טפילַאודיװידניא
 ,+- םוילַאודיװידניא ןוֿפ רעגנעהנָא .1 .סי
 ןוא ןשטנעמ םעד ןוֿפ גנוטכַארטַאּב רעד ןיא;

 יא ןַא ֿבויא זיא ,טלעװ רעד ףיוא לרֹוג ןַײז

 ,| טישז ,"ןשטנעמ-לצנייא םעד ןוֿפ רָאנ סייוו רע

 ייװידניא עטלֹוּב טָאה סע רעװ .2 1912 יינ

 -ורַא יד יװ שרעדנַא ךיז טריפ ;ןכירטש עלעוד
 רוד רעד, .ןעגנוניימ ענעגייא טָאה ,עקימ

 . טרעהעג טָאה םיא וצ סָאװ ,סרעבַײרש עשידִיי
 ,"ץא ןוֿפ רוד ַא ןעװעג זיא ,שַא רעגנוי רעד
 ךָאד זיא עֿבטּב, .ידַא -- שי .ׁשַא םולש ,נש
 -ַארקָאטסירַא ןוא 'א קיריל עשירעלטסניק-טכע
 ,1927 ענװָאק ,טײצ וצ טַײצ ןופ ,מי ,"שיט
 :י .טייקשי-

 -נוזּפָא סָאד .1 .סי ,יד -- עיצאודיװידניא

 םעד ןוֿפ עקיטרַאנגייא סָאד ,עקיצנייא סָאד ןרעד

 רעדָא ןכַאמ ןוֿפ סעצָארּפ רעד ;םענײמעגלַא

 "ניא ןוֿפ גנולקיװטנַא .2 .לעודיווידניא ןרעוו
 -רעווינוא םעד ןוֿפ טייקלעודיווידניא ןוא דיװיד

 .'א ןוֿפ הפוקּת יד .ןשיללּכ םעד ןופ ,ןלַאס

 ל'ַאודיווידניא :89 .ידַא -- ל'עודיווידניא
 ,דיוידניא םוצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ .17 .(רנ)
 רַאפ ,דיחי א רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ

 סיוא טלייט סָאװ ןוא ,ןָאזרעּפ רערעדנוזאּב ַא

 עיא יד .ןשינעפרעדַאּב עיא .עּפורג רעד ןוֿפ

 עיא .ןטנַאקַאּב רעזדנוא ןוֿפ ןכירטש-רעטקארַאכ

 ןטקַאפ עוװיטקעיּבָא עסיורג יד , .טעטילַאינעג

 ןֵּכָאה עכַאּפע רעשירָאטסיה רעסיורג רעד ןוֿפ

 -ערג ךָאנ א ןיא ןרעטַײלרעּביא טפרַאדעג ךיז

 ,"ףיזַאטנַאֿפ רעיא רערעכַײר א ךָאנ ןיא ,רערעס

 רעגיטש רעד יװ ,ןדער ..., .שֵא םולש ,נש

 ,ןשטנעמ ענערָאװעג"א גונעג טשינ ןוֿפ זיא

 -ייא ,2 ,12 עו 1964 ,זמט ,טייצ ,י'רימ' ןושלּב
 יד ןוֿפ ןימ ןצנַאג א סיוא טלייט סָאװ ,קיטרַאנג

 עסידנ'יא

 .רעטייווצ א ןופ עּפורג א רעדָא םינימ ערעדנַא

 ,ןסקיװעג) ןימ םעד ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא ע'א יד

 ןיוש טָאה טַאניּבַאר רעזדנוא , .(ןשינעפעשַאּב

 -ניּפ ,"גנוּברַאֿפ ע'א רעדעי ןריואװעגנָא גנַאל

 ,טייק- .ד"סרּת ,חול-טדָאטש רעקס

 א .טנעמעלע רעשימעכ .אֹּב .רעד -- םוידניא

 ןוא ןצלעמש ךיז טזָאל ;לַאטעמ רעסַײװ:רעּבליז

 ןטנעמעלע ערעדנַא טימ גנירג ךיז טדניּברַאפ

 -עּפס ,ץרַא םינימ ענעדיישראפ ןיא ןַארַאֿפ זיא

 ןענַײז רעטקעּפס ןַײז ןיא .קנַאלּב"קניצ ןיא לעיצ

 רעד ךיוא ןופרעד) סעיניל עיולּב ייווצ ןארַאֿפ

 ןַײז .זמ זיא לָאּבמיס ןַײז .(ָאגידניא +- .ןעמָאנ

 גָאװ עשימָאטַא ,49 זיא רעמונ רעשימָאטַא |
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 .ןּבָאה :ּברעװ ןטימ -- פעקעוושט יד ןיא
 ,טינ ךימ טרַא סע = יט יד 'א סע ּבָאה ךיא*

 ליװ יז , .טרעװ .א ןָא ךַאז ַא רימ רַאפ זיאס

 'א סע ּבָאה ךיא ,אלימ ?רימ טימ ןייג טינ רעמ
 ."'ט יד

 ,עקשטידנע :99 .ס ,יד -- עקשטידנ'יא
 קידניא ןופ יז .קוא ,רװ ,לופ2 .עצידניא
 עטעפ .יא ענעקָארשעגרעּביא .יא עשירַאנ ,+-
 יד ,יא יד . . .שינעשימסיוא ןַא טמוק סע, .יא
 .המלש ,סוממ ,"ךעלעדניה טימ עקשטָאװק

 !ס'א יװ זיא סָאד . ..ךעּבענ ,השא ןַא רעּבָא;
 ַא ,ןלצל אנמחר ,ייז ףיוא זיא ,סָאװ עדַאיל ַא
 -ּושמ,, .'תּבש רעטרעטשרַאפ ַאי .ץרפ ,*!הריגּפ

 ןּביז ףיוא גיצ א טלָאמ סָאװ רענרעדָאמ לרר

 שינעמענוצ .זוו גורֿפ ,"רענרעה טימ יא ןַא ,סיֿפ
 :דמא ַײּב .יורפ (רעשירַאנ ןוא) רעטעֿפ א רַאֿפ

 .רעדעפ יא .ענעצידניא -- ידַא

 גונעג ןוש .עזַארֿפ װדא -- ןר'ָאי יד ןיא
 .לֿפ ,"'י יד 'א לדיימ ַא ןיוש ןיּב ךיא, .טלָא

 ירַאֿפ ,'י יד 'א ןיוש זיא עכלעװ ןילַײרֿפ א,

 גיסַײרד ןיא ןעדוי ערעזנוא ,רֹּב .ח ,"טקלעװ -

 ַא זיא רעמ .1907 װעשטידרַאּב ,םורַא רהָאי
 ."ןכַאמ הנותח םיא ףרַאד עמ ןוא יי יד יא רוחּב
 ,ייי יד 'א סיוא טזַײװ . . . לדרָאֿפ ַא ,ןישַאמ יד,

 | ,ווװ רָאק
 ץנַאג .רעטלע רעד ףיוא -- ןרָאי 'יד ןיא

 ."?ןּבָאה הנותח ךָאנ וטסליװ יי ייד יא, .טלַא
 ,"?ןגָאלּפ ױזַא יי ייד 'א ךיז וטסלָאז סָאװ וצ,

 .עשטַאילק ,סוממ

 ==6: .טעטַײדניא ,טַײדניא .ורט -- ן|טַײדניא
 -לושַאּב ךעלטכירעג ,לעמרָאֿפ .מַא 4

 -- טנעמ- .ךעוּברַאֿפ ַא ןיא ןצעמע ןקיד
 ,גנוקידלושַאּב .יַאלקנָא .רעד

 ,ךיז ןעלדיז םַײּב .ּבָארג -- ןסַאט ןַײד ןיא
 ,יט יד יא (רעטוג:טינ ,דש) חור ַא ,ןטלעש םִַײּב

 'ט יד יא חור א; .ןַײרַא ןטַאט סנטַאט ןַײד ןיא
 ."טקָארּברַאֿפ ןעמַאמ רעד טימ

 .ָאגידניא +- -- ךידניא

 ,דניא רַאֿפ נװ .ןידניה :99פ .ס' ,יד -- ןידניא
 ןעװ, .דלעפ ןוֿפ ס'א יד .הליֵא רַאֿפ װט ,(=-)

 ,טייצ ,"'א עמייהעג יד ,ןזַײװַאּב ךיז טעװ תור
 .ןןרטטמ

 -ניא .1  .רנ .ַאּפש .סי ,יד 6 רעד -- עפידנ'יא
 ןענעז יא םעד ןיא, .המישר ,לטעצכוז ,סקעד



 ט'ערקסידנ'יא

 ,"ָאירַאדעצעּבַא ןטיול ןסערדַא יד ןּבירשרַאֿפ
 ס'א יד .רעגניֿפ רעניילק .2 .(א"ּב) דיר
 ,(א"ּב) דיר ,"עטמירקעגסיוא םיא ַײּב ןענעז

 טערקסידמוא וזז .יזא -- ט'ערק|פידנ'יא
 .(ןטרָא) עיצערק- ,(566 ,+-)

 -עג .עיזַא-םורד ןיא דנַאל סיורג .נג -- עידניא

 --- טנכייצַאּב טרעװ ,ןֿאטסודניה ךיוא ןסייה

 וצ בורק ןופ חטש ַא טמענרַאֿפ .טנעניטנַאקּבוס

 ןוֿפ גנורעקלעפַאּב א טימ ,'מק 'װק ןָאילימ 4

 ןופ קיגנעהּפָאמוא --- 1947 .(1967) ןָאילימ 2

 -ןינ טָאטשטּפױה .עירעּפמיא רעשיטירב רעד

 ,יײּבמָאּב ,אטוקלַאק :טעטש עטסערג יד) יהלעד

 שימעג א זיא יא ןיא גנורעקלעפַאּב יד .(סַארדַאמ

 -ָארגענ) סעּפורג עשינטע לָאצ רערעסערג ַא ןוֿפ

 (ַאא רעירַאָאדניא ,ןדיװַארד ,ןדיאָאלָאגנָאמ ,ןדיא

 -כיוו יד) ןכַארּפש 200 ךרע ןא ףיוא ןדער סָאװ

 ,שילַאגנעּב ,ודרוא ,ידניה :ייז ןשיװצ עטסקיט

 -ײשרַאֿפ וצ ןרעהעג ןוא (ַאא שילימַאט ,וגולעט

 ,שיא, .(ַאא שינעמלוסומ ,ודניה) סנּביױלג ענעד

 ןטַײװ ןופ ןמוקג זיא רד ידוהי ןייא ,ןַאמ ןייא

 ,"אידניא ןׂשייה רימ זד ודוה דנל ׂשד שיוא דנל

 אד רד (שורושחַא) רעד זיא רע, .ביק ,ראש

 ןרהָאמ םעד זיּב אידניא ןוֿפ טגיניקיג טאה

 ,ןרהא חצמ רֿפס ,שבירטמ ןרהא 'ר ,ײדנַאל

 | ,א/ב ,ג"רּת עשרַאװ

 -רַאפ ןיא ןיוש 'א ןיא ןדִיי ןגעװ סעדנעגעלו

 תועידי .לארׂשי:תוכלמ ןּברוח ןטימ גנודניּב

 טשרע ןעמַאטש ֿבושי ןשידִיי ןקיטרָאד ןגעוו

 -נעל עשיאעּפָארײא-ֿברעמ ןעװ ,ה"י .16 םענופ

 םעד טָא ןיא ןעגנירדנַײרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה רעד

 -וֿפ ןרָאי רעקיצכעז יד ּביײהנָא .טנעניטנַאקּבוס

 20 ךרע ןַא יא ןיא טּבעלעג ןּבַאה ה"י .20 םענ

 ערעדנוזַאּב ַײרד ןיא טלײטעגנַײא ,ןדִיי טנזיוט

 יד ,(טנזיט 16) עפורג עטסערג יד .סעפורג

 רקיע רעד ןּבעל ,ילארׂשייינּבי ענעפורעגנָא-ױזַא

 ךַארּפש רעייז .הֿביֿבס רעד ןיא ןוא ײּבמַאּב ןיא

 ןענַײז סעּפורג ייװצ ערעדנַא יד .שילימַאט זיא

 םעד טניז .ןדִיי 'רעדַאדגַאּבי ןוא 'רענישטָאק' יד

 הלֹוע ןיהַא ןּבָאה לארׂשי-תנידמ ןוֿפ םוקפיוא

 רענישטָאק ןוא לארׂשי-ינּב 5,000 א ַײּב ןעװעג

 | {ןדִיי

 ,םוקמּב ,טָאטשנַא וזד .כרֵא -- ץַאלּפ יד ןיא
 טכַאמג (העושּת ןתונה) טאה ןמ ׂשד י'ּפ יד יא;

 (העושּת ןתונה) ןמ טאה וזַא ,(תוכלמ) זד ןא

 ,ב/דק ,ראש ,"(יבצ יתּבש) ןא טכַאמג

 ןעמ ןעװ .עזַארֿפ ודַא -- ןרעדעֿפ יד ןיא
 רע; .ןרָאװעג ךַײר ,בצמ ןטוג א ןיא ןיוש זיא

 וליֿפא טשינ םיא טלעפ סע ,'9 יד 'א ןיוש זיא

 יד 'א ןיוש רע זיא ,יאדװַא, ."ךלימלגױֿפ ןוֿפ

 ,לײי ,"ןרעדעי טימ לּפענק ַא טרעװ רע זַא ,פ

 ןיא רֶע רעמ סָאװ, .ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ

 ןעמונעג רע טָאה רערַאלק ץלַא ,'פ יד יא ןַײרַא

 -ילװ ךס א ןיוש ןטלַאה . . .ערעדנַא זַא ןעזנַיײא

 ,ז"בשּת ה"ר ,קיא ,קינטַאלַאּפ .ר ,"רעט

 סָאװ = .222 ייאכ? .ידַא -- טנערעֿפידניא
 ,קיטליגכַײלג .טינ טרַא סָאװ ,ןָא טינ טייג סע

 ץיא .גנואיצַאּב עיא ןַא .טריסערעטניארַאֿפ-טינ

 יידיי עקיטכיוו אזַא וצ ןַײז וצ 'א יוזַא,, .םינינע

 .טייק- .6 או ,1868 .מק ,זרא ,"!עגַארֿפ עש

 .ןע- ,רעד -- םזי|טנערעֿפידניא

 .ל22 ייאכ2 ,סי ,יד -- עיצידניא
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 לעטשנַײא
 טײקטריסערעטניארַאֿפ-טינ ,טײקיטליגכַײלג ןוֿפ
 ,'א רעכעלדעש .(ןטרעוװ ,ןעיידיא ,קיטילָאּפ וצ)
 ,טסי- טנגוי רעד ןוֿפ יא רעד

 ,,טײקשרעדנַא-טיצ .ןי ,יד -- ץ|נ'ערעֿפידניא
 ןַא .טייקטריסערעטניארַאפ-טינ ,טײקיטליגכַײלג

 'טנַארעלָאט'? .ןלַאװ יד ןוֿפ גנַאגסױא םוצ יא

 ןַא ,רעקיּביײלג-טינ א ןַײז ןָאק יא ןופ ןעניז ןיא

 -- טריצ- .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"טסיאעטַא
 עמ סָאװ ,דיישרעטנוא ןַא ןָא זיא סָאװ .ידא

 ,דישרעטנוא ןייק ןעניפעג טינ םעד ןיא ןעק

 רעדעי ,ןָאזרעּפ רעדעיא .טייקרעדנוזַאּב ןייק

 ןקעלֿפ יד ןופ רענייא רָאנ זיא טכיזעג קיצנייא
 יעגמוא םענופ דליּב סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ

 סרעלייצרעד ,נש ,ײללּכ ןקידלטעטש ןיא ,ןטלייט

 ,ןטסינַאמָאר ןוא

 -עכיײצַאּב
 ןוֿפ ךמס ןפיוא -- זַײוור ע ד"יא .ןמיס ,גנונ

 .עא קורדּפָא-רעגניפ א ןופ ,דַאילס ַא

 ;89 .עקשטידניא -- נװ .סעי ,רעד -- קידניא
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 ייּבוטש רעסיורג .רװ ,קוא ,ליופכ? .קידנע
 ךעלנייוועג .ןענַאזַאֿפ החּפשמ רעד ןופ ףוע רעק

 עכעלטיור טימ ,ּפָארק ןוא סיפ עטיור טימ ,יורג

 ןזָאלּב ,רעסערג ןרעוו סָאװ ,זדלַאה ןפיוא ילרעּפ'

 ,טגערעגפיוא זיא לגױפ רעד ןעװ ,ןָא ךיז

 קיּבוטש ןעוועג זיא .עקירעמא-ןופצ ןופ טמַאטש

 -רַאֿפ ה"י .16 טניז .רענַאקיסקעמ יד ַײּב ןיוש

 ןוֿפ גנַאלק .טלעװ רערָאג רעד רעּביא טײרּפש
 .ןרעדלָאה סע'א .רעדלָאה ַא -- יא

 -רּתע :טשטַײטרַאפ בׂש .א161089115 82110084ט0

 ."ןעה השינידניא --- ודוהד לוגנ

 -רעכיורעג) רעטרעכיירעג .י'א רענעטָארּבעג

 ׂשיילפ ןַײז ןופ םעט ןטוג ןּבילוצ .יא (רעט

 רעבושח א רעדנעל ךס א ןיא ןרָאװעג יא זיא

 ןיא צעּפס ,תודועס עקידבוט-םוי ןוֿפ לכאמ

 ֿבוט -םוי ןלַאנָאיצאנ םעד ןיא עקירעמַאךוֿפצ

 קנַאד ַא ןּבעג ןופ גָאט םעד) ייעד גניוויגסקנעטי

 ןסע סָאד ןעװ ,(שינעטערעג רַאפ טָאג וצ

 -חרזמ ןיא ןדִיי .שירָאטַאגילּבָא ֹומּכ זיא יקריוט'

 םירוּפ דוֿבּכל סע'א טעװעדָאהעג ןּבַאה עּפָאריײא

 װיטָאמ רעד זיא םירוּפ ֿבוט-םוי םַײּב .חסּפ ןוא

 סָאװ 'שורושחַאל רכז א זיא סע זַא ןעװעג

 'א ןוא (א/בי ,הליגמ) ישּפיט ךלמ' ַא ןעװעג זיא

 טזָאלּב רֶע לַײװ ,תושּפיט ןוֿפ רעטסומ א זיא

 יװ ןליפ ןעמ טגעלפ 'א ןוֿפ ּפָארק םעד .ךיז

 .ןַאמ ןקיד א ןגעװ -- 'א רעּבָארג .לזדלעה ַא

 קידניא

 תוכַײש ןיא װש ןוא לװֿפ ,85 ללש ַא ןַארַאֿפ

 . תמחמ ,'א םענופ תויוועה ןוא רעטקַארַאכ ןטימ

 טיור קרַאטש ַײּברעד ןרעװ ,ךיז ןזָאלּבנָא ןַײז

 ןוא ,קע םעד ןרעטיירּבסיוא ןַײז ןוא םַאק ןיא

 רע סָאװ גנַאלק ןכעלזייּב קידלכרַאכ םעד רעּביא

 יא ןַא יװ טיור (ןרעװ) :59 .ךיז ןופ סיױרַא טיג

 = 'א ןַא יװ ךיז ןזָאלּבנָא .סעּכ ןיא ןרעוו =

 יד יװ ךיז ןסַײר , .טנורג םוש ןָא זגֹורּב ןרעװ

 ;הטֹוש א יװ = "יא רעד יװ ןרעלק, ;"סע'א

 ןזָאלּב .יא (רעזדנוא ,רעד) יװ ,ןַא יו לכׂש ןּבָאה

 ןטלַאה ךיז = (חסּפ רַאֿפ) 'א ןַא יװ ךיז (ןוֿפ)

 יװ) 'א סנזח רעמלעכ םעד יװ שירָאנ, .סיורג

 (יװ) ץנַאװש (רעד) א, ;"('א סנזח רעיּורד םעד

 ףיוא יא ןַא יװ ןּפָאטש , ."'א סנזח רעמלעכ ןוֿפ

 ."'א ןקידחסּפ ןיא יו ןלַאפרַאֿפ , ."חסּפ

 םַײּב 'א רעד טרעדלָאה סע; :װש ןוא לװּפ

 ןצּבק םַײּב זיומ יד טרגּפ סע ,קידנימ 'ר דיגנ

 ןצּבק םַײּב לירג יד טצלירג סע) זיוה ןיא

 ןוא טכַארטעג ךס א טָאה 'א ןַא; ;"(לאירזע

 ןַא (יּבַא -- 'א ןַא רעדָא ץַאק א; :"טרגּפעג
 ףיוא יא ןַא ןעװעדָאה ךיז לָאז, :"תּבש ףיוא ףוע

 קיּפ ןכָאנ 'א םעד טנעקרעד עמ, ;"חסּפ

 רעד סיורג יװ ןעמ טעז קיּפוּפ ןכָאנ, ."(ּפָארק)

 רָאנ (חסּפ זיּב) יא םעד טעװעדָאה עמ , ,"זיא יא

 רעד טרעװ ךיז ןזָאלּב ןוֿפ טינ,, ,"ּפָארק ןּבילוצ

 יָארַאנ ןסקַאװ סעיא ט(ע)ייז עמ זַא, ,"טעפ יא

 סעיא ָאד ןענַײז סע זַא טינ ףַײפ ,, ;"(םינזח) םינ

 ףיוא, ;(ןצעמע ןציײרוצֿפױא טינ) "ּבוטש ןיא

 זיא סָאװ, ;"ןֿפַײֿפ וצ טוג זיא סעיא עדמערפ

 םיא טצלױק עמ יצ ,קוליח ַא רַאֿפ 'א םעד

 חסּפ ףיוא רעדָא ,הדועס רעד וצ םירוּפ ףיוא

 יד ןַא ןטלַאהעג טָאה עמ לַײװ ."?רדס םוצ

 יַאנ ןענַײז (דנַאלשטַײד ןופ ןדִיי ךיוא) ןשט

 ןדיי עשיװטיל .יא-עקעי ,יא-שטַײד --- םינָאר

 -סיורג ןענַײז רעדנעלרוק יד זַא ןטלַאהעג ןּבָאה

 רעדנעלרוק :ןופרעד --- םינַארַאנ ןוא סרעטלַאה

 ןיא סיצַאנ יד רעטנוא ןרעגַאל יד ןיא, .יא

 ילד ַא טמוק סע זַא גנונרָאװ א ןעוועג קידניא

 ,6 ,חלֿפ ,"רמֹוש רעשישט

 "ַארפ טימ ור וצ ןזָאל לָאז עמ ,ליװ עמ ןעוו

 יד רעגערפ םעד ןעמ טלעטש ,סָאװרַאֿפ סעג

 -- ?טיור ןענַײז סע'א סָאװרַאֿפ טסייוו ---, :אישק
 ֿברע לָאמַא ןעװעג זיא סע -- .טינ סייוװ ךיא

 ֿבר רעד טָאה .סע'א ףיוא גנאגרעטנוא ןַא חסּפ

 ןרָאװעג ייז ןענַײז .ןיירכ טימ ןּבַײר ייז ןסייהעג

 ."טיור
 רעדניק ַײּב ליּפש ןימ ַא --- סעיא וצ ןֿפַײפ

 ,ןרעדלָאה ןלָאז ייז ןוא ןציירוצפיוא ייז ידּכ

 ימורא ךיז ןגעלפ ךעלגנלי-רדח .ןזָאלּבנָא ךיז ןוא

 -סיוא ןוא ףיוה ןפיוא סע'א יד םורַא ןלעטש

 ??םירוּפ זיא ןעוװ ,יא ,יא', :לֹוק א ףיוא ןעַיײרש

 ,רדָא ,רדָא ,רדָאי :ןרעה וצ רעכיז ןַײז ןגעלֿפ ןוא

 'רעדלָא(ה) ,רעדלָאגה/ גנַאלק םענוֿפ טַײּברַאֿפ)

 :ןגערפ הרֿבח זַא ןוא .(סױרַא טיג יא רעד סָאװ

 םעד ךיוא טיג רע ןוא "?חסּפ זיא ןעװ יא ,יא,

 :רעדניק יד םיא וצ ןעַײרש ,רעפטנע ןקיּבלעז

 ןיא) :"ןסינ זיא'ס ,ןסיװ .טסלָאז ,יא רעשירַאנע

 ןיא טליּפשעג טָאה עמ זַא (ַאא םעדָאר) תוסיֿפּת

 רעטליּפשרַאפ רעד טָאה ,עא סעקמַאד ,ָאנימָאד

 יַאּפ לקיטש א זָאנ רעד וצ ןּפעלקוצ טֿפרַאדעג



 . רָאטַאקידניא

 ןוא -'א ןֿפורעגנָא םיא טָאה רעניוװעג רעד ,ריּפ
 ,רעדלָאה, :ןרעֿפטנע טגעלפ רעטליּפשרַאֿפ רעד
 ,ןדָיי לארׂשי-ץרא סקעז ןעמוקעג, ן."רעדלָאה

 יז ןענַײז ןייּב ןפיוא ,ןדִיי ענייש ץנַאג אקווד

 עקידחסּפ ענַײמ ןופ ןטָארעג רענעש ךס א
 .ן"לרּת רימָאטישז ,תחלשמ סָאד ,לי ,"סעיא

 טָאה זָאנ רעטיור רעגנַאל רעד טימ יא רעד,
 א ןוא שטיר ַא ןּבעגעג ָאד ךיז
 עּברַאה א זיא קיפוּפ א ןיא לדָאנ ַאע .םילשמ

 ,ארמוח רעמ ךָאנ -- לדנייּברעּביא ןַא ,הלאש

 ,"ארמוח רעמ ךָאנ ּפָארק ןסַײװ ַא טימ יא ןַא
 1 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד

 נָא .722 ייאכ2 ,ס' ,רעד -- רָאטַאקידניא
 טזַײװ סָאװ רישכמ ,טנעמורטסניא ,1 .ירעזַײװ

 -טכַײֿפ ןוֿפ הגרדמ יד ,קורד ןשינַאכעמ םעד ןָא

 .ַאא גנוגעװַאּב א ןופ טייקכיג יד ,ץיה ןופ ,טייק

 א-קורד .שזַאטלָאװ ןופ 'א .טֿפיל ַא ייּב יא |

 ,ָאטױא ןיא ןילָאזַאג םוכס ןרַאֿפ יא .יא:טייקפיט

 "ניּברַאֿפ עשימעכ ,לטימ ,ץנַאטסּבוס (עימעכ) .2
 יעצ ַא ןופ דנַאטשַצּב ןזַײװ וצ טניד סָאװ ,גנוד

 טרעו סָאװ יא ןַא זיא לריּפַאּפ-סומקַאל ַא .גנוזָאל

 טעלָאיװ ,סרעַײז ַא ַײּב טיור ,גיול ַא ַײּב יולּב

 ןימ רעדעי .0 .גנוזָאלעצ רעלַארטײנ ַא ןיא
 -ןיארַאפ זיא ןעמ סָאװ סעּפע ףיוא רעזַײװנָא

 יא ןַא .ןעמענ ןופ יא ןַא .םעד ןיא טריסערעט

 זַײרג רעכעלקערש ַאזַאג .ןעניֿפעג וצ סעּפע
 ןעמָאנוצ .4  ."זיא רע רענעק ארַאס 'א ןַא זיא
 -- שי  .טנעגַא:םייהעג ןשיטילָאּפ ַא רַאֿפ

 .םַארגַא;ד עיא .ידַא

 סָאװ ,1 .ל22 ייאכ2 .ידַא -- װויטַאקידניא

 -םיוו ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,סעּפע ףיוא ןָא טזַײװ

 ,ןעז טינ ןעק עמ סָאװ ;סעּפע רַאפ ןמיס ןקיט |
 סָאװ ריפפיוא ןַא .קידשוריֿפּב ךָאד זיא רעּבָא

 -שיכיסּפ א טימ ןָאט וצ טָאה עמ זַא יא זיא

 "ידניא ןַא וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ ,2 .,ןקנַארק
 .לרעזַײװ ןיא ןפיוא ןקוק .רָאטַאק

 -ניא ווזד (מארג) .ן' ,רעד -- וויטַאקידניא
 ּברעװ ןוֿפ סודָאמ .סודָאמ רעוװװיטמַאקיד
 ןויטקעיּבָא ןַא יװ טקַא ןַא טנכייצַאּב סָאװ

 ,רעדייר ןופ ןליפעג יד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,טקַאֿפ

 -קנוינָאק ,ויטַאטּפָא ,ויטַארעּפמיא יװ שרעדנַא

 ךיא ,ןעגנַאגעג ןיּב ךיא ,ייטש ךיא ,ייג ךיא .וויט

 .לגדא ןייג לעװ

 ,זָאקולג (עימעכ) .1 .אּב .רעד -- ן'ַאקידניא
 יידניא סקיוװעג ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ץנַאטסּבוס

 ,(רילָאק ןטעלָאיװײולּב א סיוא טלייט) +- ָאג
 ןלַאמרָאנ ַא ןיא ןירוא ןיא ץלַאז (עימעכָאזּב) ,2 -

 עכעלרעּפרעק ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא .דנַאטשוצ

 ,ןטייקיסילפ

 -ָאז- :פפ .צא יװ צמ .רעד -- ןעמיווקידניא
 .רעדניק עקנַארק רַאֿפ האופר עקסּכַאב .ןעמי

 .תואוֿפר עקסּבַאּב םינימ עלַא רַאפ ןעמָאניקזֹוח

 -אֿביוהלעי טימ יא .ץלַאמש-עקשטַאק טימ יא

 ,ןַאשטַאק :טגָאזעג ךיז טכַאד רע טָאה, .ץלַאמש

 -עקשטַאק יצ יא ?טסייה ןַאשטַאק סָאװ ךיא סייוו

 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,י...רעטופ

 .ַאפש .טריקידניא ,ריק- .ורט -- ןרי|קידניא
 טינ לָאז עמ ,געװ םעד יא ,ןטַײדנָא ,ןזַײװנָא -

 .עיצא-  .ןעשזדנַאלּב ןֿפרַאד |

 .,םע ,"זַאלּב ַא
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 םַײּב ךַײלג .עזַארֿפ ודַא -- ד'ייר יד ןיא
 טָאה סעכעשעּב המלש.? .רוּביד ידּכ ךוּת .ןדער

 .ינרעטש ,ַאי ,"הצע ןַא טלענקעגסיוא 'ר יד יא

 יד 'א ןרָאפנַײרַא* .לכיט

 ,ךייר סנצעמע

 -מוא וזד  .ל22 ייאכ2 .ידַא -- טק'ערידניא
 -ץעטיל רעשידִיי רעד ףיוא , ,(566 ,*-) טקעריד

 -ייװצ ףיוא טקריװעג םורַא רעד טָאה רוטַאר
 ןוא םוטעמוא יװ טקעריד (1 :םינפוא יילרע

 'דיי יד ,נש ,"ןרוטַארעטיל ערעדנַא ךרוד יא (2
 -- טייהרע-  .ןירעזעל יד ןוא רוטַארעטיל
 ןסייהעג סָאד טלָאװ לַאֿפ םעד ןיא ךיוא רעּבָא;
 ,1917 י"נ ,שוו טישז ,"ןלעגעה וצ ןקישּפָא יא
 ,טייק-

 סָאװ .עידניא ןופ זיא סָאװ .ידַא -- שידניא
 רעטקַארַאכ םעד טָאה סָאװ) וצ תוכַײש א טָאה/

 "מעט רעיא .ידַא ,שינַאידניא לגרֿפ .עידניא (ןוֿפ
 טָאה ערָאגַאט, .ןכַארּפש ע'יא .טסנוק עיא .לּפ
 סיוכרוד ןעװעג זיא רע שטָאכ ,שילגנע ןּבירשעג
 ,18 וו 1956 ,זמט ,אֿפא ,"םזיציטסימ ןַײז ןיא יא
 סָאװ טנעמגיּפ ַא ןופ ּברַאֿפ עלעג -- לע ג"א
 ןופ טריטקַארטסקע) עניכ ןוא עידניא ןוֿפ טמוק

 טעװעדָאהעג ,תויח עשירַאטעגעװ ןופ הנּתשה
 ןעמענ ענעדײשרַאֿפ ַײּב ,(טכורֿפָאגנַאמ ףיוא

 ַײּב .ַאא ןרָאהזָאנ רעיא ,ףלָאװ רעיא :תויח ןופ

 רעיא לשמל ,ןסקיװעג ןופ ןעמענ ענעדיײשרַאפ
 :ךעלטנגייא) קעּבַאט רעיא ,ןרָאק רעיא ,ּבמעד

 .(רעשינַאידניא

 ילעה +- .ן" ,רעד -- טנַאֿפלעה רעשידניא
 יד ןוֿפ רעניײא .טנַאֿפ

 םינימ יד ןשיװצ עטסערג }
 ךיז ןזָאל סָאװ ןטנַאֿפלעה 6

 רעד גָאװ ןַײז .ןעמיוצ
 טנזױט 14 זיּב טכיירג |
 ּפָאק ןסיורג ַא טימ .טנוֿפ !

 טּבעל .ןרעטש ןּבָארג ןוא
 רעדלעװ עטכידעג יד ןיא
 -ּבלַאה ןשיאַאלַאמ םעד ןוֿפ

 .ַאענרָאּב ,ארטַאמוס ,לזדניא

 -סיוא זַײװכעלסיּב טרעוו

 .2160825 תנ2אתנטפ .ןטָארעג

 -גיױז .ןי עש- ,רעד -- ר"יּפַאט רעשידניא
 רקיערעד ,עקירעמַא .רעשיּפָארט רעד ןוֿפ היח
 ַארטַאמוס ,עיַאלַאמ ןיא ךיוא טּבעל .ליזַארּב ןוֿפ
 ;טאמילק ןסייה א טימ ןטנגעג ערעדנַא ןוא

 יימ ןוֿפ יח-לעּב 4
 סיירג רעלעט

 ןוא עצרוק טימ יש

 עקיאָאלט = עקיד ? א
 טימ ןוא .סיֿפ )4

 .קונש ןקיד ַא * ,/ 2

 -ערש רעייז זיא ,דנַאטשוצ ןדליו א ןיא טּבעל

 רע סָאװ ןסקיװעג טימ ךיז טרענ ןוא קידוועק
 1גמוזטפ 461- .טכַאנַײּב רָאנ ןכוז סױרַא טייג

 .1081119, '1 2קוזג5פ 035

 רעשילַאטעמ .ּבנ צמ .סָאד -- טיור"שידניא

 טימ דיסקַארעּפךזַײא ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ דיסקָא
 ןעלזדניא ןוֿפ הליחּתכל טמוק .םייל ךעלעכלייט

 יָאנ רעד טמַאטש ןוֿפרעד ,ףלָאג ןשיסרעּפ ןיא

 ןסַײררעּביא = 'ר

 ם'עדניא

 ןדרע ענעדײשרַאֿפ .ןיא ךיז טניפעג 'רייא .ןעמ |

 ןלעג רעדָא םעניורּב ,ןכעלטיור ַא טימ ,ןצרַא ןוא

 .ןֿפָאטשּברַאֿפ ןיא טנעמגיּפ ַא יװ טצינעג .רילָאק

 :8ּפ .עזַארֿפ װדַא ןעקיטש| -- הקיּתש יד ןיא
 ןיא ,הקיּתשֹּב .+ ,הקיּתש רעד ןיא
 ןשורג ןייא ןֿפערטּב טלעז ךיז ןעװ, .םייהעג

 'א ןדעומה-לוח םוא} ןילדנה לָאװ רע געמ ,חוור-

 ,ך/טס ,חע ,"רַאװ ןיֿפָא טינ ,'ש יד

 .לָאענ .עילַאװכ = דניא22 .וטוא -- ןשלדניא
 סענויד ענעגנאז יד ןטַײװ ןופ ןוא? .ןעילַאװכ ךיז

 ילַאװ .צוס ,"רעגוא ןכעלטכַײפ ןיא יא ןעמענ

 .סקיד

 ,דָאב ךיז  .וּוא ,לָאענ .װטוא -- ךיז ןעלדניא
 ,םי גערּב עמַאס םַײּב ןעשזדָארּב ,ןליּפש ךיז
 רע-  .גערּב ןֿפױא ןָא ךיז ןגָאלש ןדניא יד ואוו

 טעשזדָארּב רעדָא ךיז טדַאּב סע רעװ .װּוא ---

 .ךָארּבנדניא םַַײּב

 ואו םי גערּב .וּוא ?צמ ,רעד -- ךָארּבנדניא
 -רעּביא .סעילַאװכ יד ,ןדניא יד ךיז ןכערּב סע
 ,50114 טרָאװ ןשילגנע ןופ גנוצעז

 יָאה סע ןינָאד ןייא) -- םדָאה תא ןינד ןיא
 עמ' .ב/זט ,הנשה שָארכ2 .חּת .ץַאז ןסָאדָא

 רעקילָאמא ןַײז טיול) שטנעמ םעד טיג טּפשמ

 ויׂשעמ יֿפל אלא :טֿפלעה עטייווצ| !(גנוריֿפפױא

 ,םיׂשעמ ענַײז רַאפ טרעַײנ -- 'העש התוא לש

 רעד :ב ןטימ ךיוא טצינעג ,ןטציא ןופ ןעגנואוט

 סָאד רָאנ ,ןעװעג זיא רֶע סָאװ טינ זיא שטנעמ

 ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ) טציא זיא רע סָאװ

 טנָאמרעד ןוא טינ (יז) םיא טדערַאּב , .(ןטיּבעג

 "רעגנוי טריפעגפיוא ךיז טָאה (יז) רע יװ טינ

 | .", . .'ד 'א ,טייה |

 .לכ2 ייאכ2 ,ןצז

 ןליװ סנשטנעמ םעד זַא הטיש ,עירָאעט (קיטע)

 סױרָאֿפ ןיא טמיטשַאּב טינ טרעװ ןוא ַײרֿפ זיא

 ןופ קיגנעהּפָאמוא ,תוּביס רעדָא הּביס ַא ןוֿפ

 ינירּפ :לַארָאמ רערעכעה ןוֿפ ,לעטשנַײא ,ןליו

 ןוא סטוג ןשיװצ ּבַײלקסיױא ןעַײרפ ןוֿפ ּפיצ

 יימרעט רעשידִיי טיול תישֿפח הריחּב .סטכעלש

 יֿפח הריחּב| .םזינימרעטעד :ךוּפיה .עיגָאלָאנ

 .טנורג ַא זיא -- ּבַײלקסױא רעַײרֿפ --- תיש

 ָאליֿפ רעשידִיי ןוא הנומא רעשידַיי ןופ ּפיצנירּפ

 .יי ךינֿפל יּתתִנ תומהו םייחה' :שמוח ןיא .עיֿפָאס

 :דומלּת ןיא ;(19 ,ל ,םירֿבז ) 'םייחּב ּתרחֿבו

 ,תוכרּב) 'םימש תארימ ץוח םימש ידיּב לּכהי
 לּכהי :ּפיצנירּפ סאֿביקע 'ר ,(ב/זט .הדינ ;ב/גל

 :טעיפ -- (זט ,ג ,תוֿבָא) 'הנּותנ תושרהו יופצ

 רעֶּבָא ,(טָאג ךרוד) ןעזעגסױרַאֿפ טרעװ ץלַא;,

 נָא - טסי- ןיןּבעגעג טרעװ טײהַײרֿפ יד
 -- שיטסי- .םזינימרעטעדניא ןוֿפ רעגנעה

 'אא .טײצ ר'עד ןיא טקנופ .ודַא -- ם'עדניא
 טריװ רעֶד זיא םעד ןיא, .מפ ,"טירט רע טרעה

 ,"ןּבעג םולש םיא טוה ינוא . . .ןמוק ךיוא

 ,ױזַא ָאד ןהגעט ןדִיי יד יװ יא; .ו קרּפ ,טנַארּב

 יװ יז טרעהרעד יא, .סוממ ,"עקשיפ ןָא טמוק

 -עלּב'אנעשוה יד ןשיװצ ךיז טרַאש רעצעמע

 דרעפ יד ןּבָאה 'א; .דיי-םיליהּת ,שֵא ,"רעט

 ,"קרַאטש ױזַא ןֿפָאלעג ןוא . . .ןֿפױל ןעמונעג

 .ןישּת יײנ ,ּבדל



 םעד ןיא

 ּפערפ ערעדנוזַאּב ַא ןיא זיא ָאד -- םעד ןיא
 םעד ןיא; .ָארפ רעדָא לקיטרַא -- ם ע ד ןוא

 ם'עד ןיא, ."ןעניפעג טינ סע וטסעװ ןטסַאק

 םיעד ןיא ָאד ןיוש זיא'ס, ."ָאטינ רֶע זיא רדח

 י"ןעצ רָאי ַא רשֿפא

 -םָא ןקיּבלעז םעז ןיא -- טיורּפ ם'עד ןיא
 -עפָארּפ רעקיּבלעז רעד .ןיא .הסגרּפ ןופ גַײװצ |

 רימ ןפרַאד ,יּב יד 'א עדייּב ןענַײז רימ , .עיס

 .ייןטנערוקנָאק ןייק טיג ,דגַײרֿפ ןרעו

 .טריזינמעדניא ,ריז- .חרט -- ןריזי|ןצמערדניא
 עמאךַײטַאל ןיא טֿפָא טצינעג = .722 ייאככה

 ןקיטיגרַאפ ,תוָאצוה עטכַאמעג ןנעגקירוצ .עקיר

 יד 'א .םיפרׂשנ יד יא .ןדָאש םענעטילעג רַאֿפ

 סע רעװע .גנוצײלֿפרַאפ רעד ןוֿפ עגעטילעג |

 םעד טיול יא םיא זומ ,רעטעּברַא ןַא ּפָא טגָאז

 ץעיצא- .גנורי(זי)  .(איּב) דיר ,"ץעזעג
 -יֿפי ךיוא .גנוקידעשטנַא ,גנוקיטיגרַאֿפ --
 ,עיצַאק

 +-  .לכ2 ייאכ2 ,ץ- ,יד -- ט'עטינמערניא

 ייגרַאֿפ ,עיצַאסנעּפמַאק רעדָא גנונױלַאּב .װֿפד

 "רעטַאמ רַאפ ,קזיה םענעטילעג א רַאֿפ גנוקיט

 ןרַאֿפ 'א .ןדָאש ןשילַארָאמ רעדָא ןלעי
 יד ןיא ךרּפ-תדֹוֿבע רעד רַאפ 'א .ןטלװעַאּב

 .ןרעגַאל

 .ודַא -- ןגעװטס'עד ןיא ,ןגעווטס'טרניא

 -ניפ ןַײז געמ סע, .ןגעװטסעדנוֿפ װזז ..דפ
 יז דלַאּביװ יד 'א ,ייוװצ רעּבלאה עקַאט ,רעטצ

 ךיז טּפאכ ... -- יירק ןטשרע םעד ןרעה

 .רָאטַאיעט ,"רעגעלעג ןַײז ןופ ףיוא

 ,יניּבלייניּב ,לַײװרעד .1 .חדַא -- ןֿפערניא
 א וצ ןעמענ ךיז 'א רימָאל ,טרַאװעג גונעג;

 ןיא טרעה ריזח ימרא רעד ןיׂשעד ןיא, ,"ליּפש |

 -ךליש' ,י. ..טׂשגנא ןרעטסכעה =} רטשכיה

 ,יטכישיג יגיליווצרוק 'נוא ימַאצלעז רגרוּב

 ,טקיװקרע רעייז ךיז ייז ןּבָאה יא; .זווו עװַא}

 וצ טאהעג טינ חֹוּכ ןייק ןיוש ןּבָאה ייז ןעד

 ןייא ןופ הׂשעמ עַײנ ץנַאג ןייא ,"סוֿפ וצ ןייג

 סָאװ טינ טסייוו עמ, .1891 גרעּבמעל ,. . .ףַארג

 טיהעג ןעמ זומ יא ,ןגָאז טעװ רעטקָאד רעד

 ןדיי ןזַײװַאּב יא, .ןגעװטסעדנוֿפ .2 ."ןַײז |
 שטנעמ א יװ סעּפע וצ טמוק סע זַא טפָא רעייז

 םיא טלָאװ סע ךַײלג רֶע טלדנַאה ,הנּכס ןיא זיא

 -יפְעג יא, .4 א ,1866 ,מק ,"ןעגנַאגעגנָא ןיילַא

 יָאד א . ..קרעװ ןטסואװַאּב םעד ןיא רימ ןענ

 יד טגָאז -- ונ ,ָאי .. .מ, .װטיל ,ײ, . . טנעמוק

 ,טשא ,"ןס9 וצ טינ סָאד טמוק 'א -- ץאק-

 ,!םילשמ

 וזד .ל22 ייאכ2 .ידַא -- טנ'ט|רנעּפטרדג יא
 סָאװ .קידנעטשּבלעז .(523 ,+-) קיגנעהּפָאמוא

 ןייק וצ וצ טינ ךיז טרעה סָאװ ,טינ טגלָאֿפ

 ןרָאװעג רימ וטסיּב סָאװ, .תונידמ עיא .הצע

 ."סיוא ךיד ךיא טלַאה לַײװרעד ?'א ױזַא

 -ּבלעז .טײקיגנעהּפָאמוא .יד -- ץנעה ,סנעד
 ,טייקידנעטש

 טגייב סָאװ (מַארג) .ידַא -- לּבַאנילקעדניא
 ,5 ,1938 ,ַאֿפיי ,פנ ,רעטרעװטּפיוה עיא .טינ ךיז

 .ירעזַײװנָאפ .722 ייאכ? ,ן- ,רצד -- טקערגיא

 .הארמ .1 ן.רעגניֿפזַײװ = רעגניֿפא :ןופרעדו

 .צא יװ צמ .רעד -- רעדניא
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 ןופ ןעמענ ןופ) המישר ;לטפעצכוז ,תומֹוקמ

 ,םינינע ןופ ,עא ןטקנוּפ עשיֿפַארגָאעג ,ןשטנעמ

 "עגסיוא ךעלנייװעג טמוק .(ןכַאז עטמיטשַאּב -

 ,שיטעּבַאֿפלא רעדָא ּב"א ןופ רדס ןיא טלעטש

 -ַאּב ,(ךוּב ןיא) ןעניֿפעג וצ ואװ ןוַײװנָא טימ

 -סיגער .2 .יא רעכעלטקניפ(מוא) .יא רעמעוװק

 .רעדליּב ןופ יא .עיצקעלָאק ַא ןיא ןכַאז ןופ רעט

 ןופ 'א רעשיכיסּפ רעד זיא רוטַארעטיל בוא, .

 -צינמוא סָאד ..ץענערג ריא זיא ...ןּבעל

 רעדָא רעזַײװ-הגרדמ (טַאמ) ,9 / .ןרָאק ,"עכעל
 אב סָאװ ןלָאצ םעטסיס .4 .רעזַײװילצרָאװ
 -סעמ ,ןעגנוריװרעסּבָא ןוֿפ ןטַאטלוזער ןענעכייצ
 ןופ ,טײקטכַײֿפ ןופ יא .ןעגנושרָאֿפ ,ןעגנוט |

 -ונ"א .יא-ץנעגילעטניא .קורד ןשירעפסָאמטא

 ןזַײרּפ יד ןוֿפ ןגַײטש ןפיוא טזַײװ סָאװ דע מ

 ַאטס ןיא ןל ָא צייא .(אא טײקיזָאלטעּברַא ןוֿפ)
 (קיזיפ) 'א רעויטקַארֿפער .סעלעּבַאט עשיטסיט

 ןוֿפ ןײגרעּבירַא םַײּב עיצקַארפער ןוֿפ יא --
 ץנַאטסּבוס ןייא ןופ (ַאא גנַאלק א) לַארטש א

 ןכייצ .0 .רעטיײװצ ַא ןיא (םוידעמ ןייא ןוֿפ)
 ןטקערטשעגסיוא ןטימ טנַאה א ןוֿפ קורד ןיא

 וִצ טײקמַאוקרעמֿפױא יד ןעיצ וצ רעגניֿפזַײװ
 "ער (ץיװָאנרעשט) .0 .לעטש רעטמיטשַאב א
 -ײצרַאֿפ ןרעװ סע ואוו טנעדוטס ַא ןופ רעטסיג

 טימ ,טרעהעג טָאה רע סָאװ סעיצקעל עלַא טנכ
 ,ןרָאסעֿפַארּפ יד ןוֿפ ןטפירשרעטנוא יד

 ןופ המישר --- םורָאטיּביהַארּפ םורָארּביל יא

 ,ךריק רעשילוטַאק רעד ןוֿפ עטרעװרַאֿפ ,רעכיּב
 יסקע 'א .10408 110:סעטתג קטע0810110:טמג

 יד סָאװ רעכיב ןופ המישר --- סוירָאטַאגרוּפ
 געמ עמ רעדייא ,'ןקיניירסיױא ייז ףרַאד ךריק
 - .100סצ סאקט1941011ט8 .ןענעייל יז

 ןוֿפ רעניואוונַײא

 ,םוהּת ןַײז רַאֿפ עדנילּב ןעייטש,, .ודניה .עידניא
 ןיֵא לּבוקמ רעד ,םִא םיא טֿפור יא רעד סָאװ

 ,וװ לג ,טייצ ,"ִיייאנ

 ,41 ,המדַא +- -- הֿפדַא רעד ןיא

 -- ל'ַײא רעד ןיא
 'א וזלַא .'א יד 'א סעּפע ןָאט .קיטסַאה ,ךיג |

 .שינעלַײא ןיא .כרַא .דַא

 םיסנרּפ ייניצקה 'נוא ל"נה ד"בא ןואגה 'א יד

 טׂשַאג רעד, .333 יז ,הג ,"ןיגנג לוש רעד זיוא

 טלעװשיג רעגנוה רַאפ ,ןגאז שקינ יא יד יא ןאק

 ,זנּכשַא ,"ןגאמ רד םיא

 .ודַא -- תמא"רעריןיא
 ןוֿפ גנורעוילגרַאֿפ} .ה"י .20 ןיא זיּב דל ןיא |

 .ןז ,םערָאֿפ עטלא

 בַײװ םוצ טרעהעג טָאה תמא ןעװ ,טַײצ רעד
 ןיא שידַיי רעזדנוא ןיא יװ ױזַא .ןימ ןכעל

 װיטַאד ,רעד יװ גנודניּברַאֿפ אזא ךעלגימ טינ

 -נעמ םוצ טרעהעג סָאװ תמא טימ ,ךעלּבַײװ

 ןַא ףיוא ןןֿפקמ ייווצ ָאד ןעמוק ,ןימ ןכעל

 עכעלרע יא-ידייא עקַאט ןענעז יז, .תמאּב ,תמא |

 רקֿפה יד ,ל"ביר ,"םירישע ַײּברעד ןוא טַײל

 ,36 יז ,ב"סרּת עשרַאװ ,טלעװ

 -רַאֿפ יד .װֿפד +-} װדַא -- ןתמא"רערדיןיא
 ןופ גנודנע עטלַא יד זיא ן- .םערָאפ עטיײרּפש

 ,ןַײרַא ןעמוק ןֿפקמ יד .וויטַאד ,ךעלבַײװ ,ּבוס

 -רַאֿפ יד שידִיי רעזדנוא ןיא ךעלגימ טינ לַײװ

 עקַאט .תמא ןַא ףיוא ןןתמא 8 רעד גנודניּב

 ,ךוּת ןיא ,רָאװ רעד ףיוא זיא סע יװ .תמאּב

 .עזַארֿפ -- טעּבוא רעד ןיא
 טשרַאֿפעג = 'א 'ד 'א ןַײז* :ןושל ןטלעטש

 .ודַא -- דנ'ילּב רעד ןיא

 .װדַא -- ט'יירפ רעד ןיא

 ןַײרַא לַאג רעד ןיא

 רָאנ ,גנוצעזרעּביא ןייק טינ סע זיא יאיד-א,

 ןליופ ןוֿפ סעצָארּפ רעד, ."גנוטעּברַארעּביא .ןַא

 .ס ,"ןרידיסקָא ןופ סעצָארּפ ַא יא-ד"א ... זיא

 סָאד זיא יאייד-יא; .1920 י"נ ,עימעכ ;ןוָאטסנַײֿפ -

 ,"העש ייוװצ ענרעזַײא ,העש ייווצ עצנַאג עקַאט
 ךיז ףיוא, .יינדָאק ןופ רעטסכעלקילג רעדי ,עש

 ןּבָאה יא-ידייא רעּבָא . . . ןעמונעג תוחילש סָאד
 .רעּבשַאמ . .. .סנ ,ײלױֿפ-ּבלַאה ןָאטעג סָאד ייז

 "עג ױרֿפ יד ןוא יד זַא ייז ןהנעט טשרמולכ,|

 סיוא ייז ןעייג יא-ד"א רֶעֹּבָא ,טינ ייז טלעפ

 ,4 א 1960 ,זמט ,"טירט סרענעי ךָאנ

 יַאּב יד זיא רעטַײװ ןוא ָאד) -- ןֿפָא רעד ןיא
 :ןליײט ַײרד ןוֿפ טייטשאּב סָאװ) ודַא גנונעכייצ

 ןטריװיטנַאטסּבוס רעדָא בוס 6 רעד 8 ןיא

 ןופ ךמס ןפיוא עזַארֿפ װדַא טינ ןוא ,(ידַא

 רעשיטקַאטניס ןוֿפ ,עיצַאנָאטניא ןוֿפ ,טַײטַאּב

 ןופ ךמס ןֿפױא טינ ןוא ,ץַאז ןופ גנורעדילגעצ

 ןעמעלַא רַאֿפ ,טייהרענעפָא .װדַא ן.גיילסיוא
 םוא ןרעכייר יִא 'ד יא .איסהרֿפּב .ןגיוא יד ןיא

 'א ןיוש ןעייג ייז, .עא הריֿבע ןַא ןָאט ,תּבש
 ."הלּכ-ןתח ןרעוו דלַאּב ייז ןלעװ םּתסהןִמ ,יָא יד

 -רַאֿפ ןיא

 "יֿמּת ןיא ןציז ךיוא ,(יײצילָאּפ) טכירעג ןוֿפ ןרעו
 טנערּב עמ ןוא יַא יד יא ןענעז ייז זַא, .הס

 .וירּב ,"?ןרָאפקעװַא ייז ןענעק יװ ,טירט ערעייז -

 קזֹוח ,ןכַאלּפָא (א = יַא יד יא ןצעמע ןעמענ*
 ,ןגָאלשנָא (ב ;ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ

 ןיא ,טייהרעדנילּב
 ןעק עמ ןעװ .טרימרָאֿפניאמוא .רעטצניֿפ .רעד
 זאב א ןעמעננָא .יּב 'ד 'א סעּפע ןַאט .ןעז טינ
 ןריוּבעג ,רעדנואוו רעד ןריוּבעג, .יּב יד יא סולש

 'ד יא ,ּבורג-עװעּפָארק עקילייה ןיא דניק סָאד
 ='3 'ד 'א טנַאװ ַא ןּפָאט* .גנוטסעֿפ .צוס ,""ּב |

 .םעד רַאֿפ דוסי םוש ןָא ןפערט ,ןייגרעד ןווּורּפ

 ,קערעּפיַאּפ ,1

 ַא יּב יד 'א ןוא רעטעמ ייװצ גנעל רעד ןיא

 רעד ןיא טלעװ יד ןרָאפסױא .רעטעמ רעּבלַאה

 ןכעלרע ןַא ןוֿפ םש א ןּבָאה .יּב יד יא ןוא גנעל !

 ןוא גנעל רעד ןיא ,הֿביֿבס רעצנַאג רעד ןיא ןַאמ -

 ,"ּפָאק ןוֿפ יּב יד יא זיא ליומ סָאד , .יּב יד יא
 ,לַײמש ָאטָא ,זּביא ןתוֿפשחמילעּב} לעסיא ירד
 קעװַא ךיז ןעיצ סע, .1924 ענליוװ ,עיגָאלָאָאז
 טימ רעדלעפ י'ּב יד 'א ,גנעל רעד ןיא טַײװ

 ןגיל ךיז* .המלש ,סוממ ,"תואוֿבּת ײלרעלַא

 קרַאטש רעייז ךיז = יּב יד 'א ןוא גנעל רעד ןיא

 (זַײרּפ ַא ןגעװ) .2 .ןכיירגרעד וצ סעּפע ןעימ
 לװויטש ענַײמ , . . . .לֿפיװ ליֿפ ױזַא ,לּכה-ךסּב |

 ַײז ,רעריױמ .ז ,יילגיײֿפי ןצכַא יּב 'ד יא ןטסָאק

 | ,1 װָאנרַאט ,|גנוי רעליואװ ןייק טשינ -

 סָאװ .קיכע :89 .ידַא -- קי|טיירּברעדניא
 ךעלטַײש עיא יד ןופ ןעמענ .טיירּב רעד ןיא זיא |

 ימָאק רעד טימ םורַא ךיז טגָארט רע, .ץלָאה -

 ןקיכע'א ןכעלטיא ןטכעלֿפ, .ײ"זָאנ רעא רעש

 װעִיק ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכאי .י ,"םעדָאֿפ

5, 

 ףיוא  .עזַארפ װדַא -- ןַײרַא לַאנ רעד ןיא

 .שֿפנ-תמגע ןֿפַאשרַאפ וצ ,ןָאטוצּפָא ,סיעכהל'וצ

 יד יא טינ רימ דער .יא יג יד 'א םענעי ןרעֿפטנע



 .ודַא -- ך'יג רעד ןיא ||

 ךייג רעד ןיא

 ןָאט | וצ טסעומשעגּפָא ךיז ןּבָאה רימ, .יַא יג
 | ."יַא 'ג יד 'א רעטלַאהסיורג םעד

 ,ךייג רעד ףיוא ווזד

 'א טרעפטנע ןעמ זַא; .שינעלַײא ןיא ,424 +-
 'א ןַײז ליצמ, .וװש ,"ךיז ןעמ טשירַאנַאּב יג יד

 :טינ רָאט עמ, .ד/טכ ,1743 אדרויפ ,הק ,ייג יד

 ,"אֿבֹוסויללֹוז גהנמ זיא סָאד . ...'ג יד 'א ןסע

 טשרמֹולּכ ט"שעּב רעד טָאה; .45 יז ,| ישס

 יחֿבש ,ײןַאמספרָאד א יװ 'ג יד יא טנװַאדעגסױא
 ןסייה א טוט, .י"רּת װעקלָאשז ,בוט םש לעּב

 טכַאנ עדעיא .לדוי ,סוממ ,ייג יד יא יז שוק
 ייווצ יד וצ ןעיוּבסױא . .. 'ג יד יא ןעמ זומ
 שוק רעד' ,רַא ,ײןטעּב ריפ ךָאנ

 לַײװ ,םענייאניא טגיילעגסיוא} -- ןֿפיגרעדניא
 ירַאפ יד ךעלגימ טינ זיא שידִיי רעזדנוא ןיא

 ןצינ וצ ךיוא ךעלגעמ ,ןכיג 8 רעד גנודניּב -
 ערעדנַא יד ַײּב ךיוא ױזַא .ןכיג"רעד-ןיא :ןֿפקמ
 רעד זיא סָאװ ,{ ףיוא ,טינש םעד ןוֿפ װדַא
 .װֿפד װזד .װדַא ןטרָאװ ןוֿפ װיטַאד רעטלַא

 .דפ .רקוא .װדַא -- דנ'יוושעג רעד ןיא
 .ךיג רָאג .424 +- ,דניװשעג רעד ףיוא ווזד
 'א ףיוא סע טשַאנ רעּבָא שטנעמ רעשירַאנ ַא,
 ,20 ,אכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ייג יד

 ,טײהרעטירג .חדַא -- ם'יירג רעד ןיא
 ןייטש .ןריגַאער וצ ,ןָאט וצ ךַײלג טיירגעגוצ
 -עגנָא ןֿפָאלש .טנעה יד ןיא ןסקיּב טימ יג יד יא

 .,ּבוטש ןופ ןֿפױלוצסױרַא יג יד יא ,ןָאט

 רעטירד רעד ןיא .ודִא -- פ'ערג רעד ןיא
 רעטערּב .טיירּב ןוא גנעל ךָאנ גנוטסעמסיוא
 | | .מצ 2 (ןופ) יג יד יא

 ךעלטנייװעג .1 .װדַא -- טנ'ַאה רעד ןיא
 ,תושר ןיא .קידנציזַאּב .ןּב ָא ה ּברעװ ןטימ
 ןָאט וצ יה יד יא ןּבָאה .טכַאמ רעד רעטנוא
 ,ןַײז ךלמ ןייא ךיא ןאק איו .ליװ עמ סָאװ
 םוא זומ ךיא ,טנה רד 'א אונ ךימ טוה לואש

 ןיא װזד .2 .11 ,זטק ,םילהּת ,מהס ,יןמוק
 | ,+ ןַײרַא טנַאה

 ןיא ,ןּבױא ,ךיוה .ודא -- ך'ייה רעד ןיא
 .עיניל רעלַאקיטרעװ ןיא .ןּביױא וצ גנוטכיר רעד

 ;"ּביול ןייק טינ טמוק 'ה יד יא טסקַאװ עמ זַא;

 'א טסימ טילֿפ -- ןסיורד ןיא זיא טניװ רעד;

 םעד ןעמענראפ ןטַײצ עקיאורמוא ןיא =! 'ה 'ד

 רגינייאא .װש ,(ןשטנעמ עטסגרע יד ןָאנּבױא

 רודיס ,שּפע ,". ...ךיה רד יא טסציז וד ,טָאג

 ןוֿפ זיא רדס רעד; .א/ו ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת
 'ד 'א ךיז ןּבייהרעד ןדניא ענַײז סָאד םי םעד

 גרעּבמעל ,שטַײטײרֿבע שוריפ ,היעשי ,"'ה

 ןוא דרַאּב יד , ..םלֹוג א יװ טייטש ,,/ ,7

 ַא ןיא ,סוממ ,ייה יד 'א ןּביוהעגפיוא זָאנ יד

 | | .טַײצ-םרוטש

 רעד ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיפייהרעדניא
 .גרַאּב ןופ ןזדלעֿפ עיא יד .ךייה

 ,ּבוטש ןיא ךיז ַײּב .װדַא -- ם'ייה רעד ןיא
 רענעגייא רעד ןיא .םייה יד זיא סע ואוו ןטרָאד

 םוטעמוא, .'ה יד 'א ךיז ַײּב יװ רעכיז .טָאטש

 ךודיש א, :"רעסעּב ךָאנ זיא 'ה יד יא ,טוג זיא

 רעד ןיא -- הֿבינג ַא ,יה יד יא ןַאט ןעמ לָאז !

 .'ה יד 'א ןּברַאטש רעִירפ רעסעּב, ;"דמערֿפ
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 ןיא (רעטלע רעד ףיוא) רעטעּפש רעדייא

 טסייװ ,טַײל ןשיװצ טייג עמ זַא; ;"שדקה

 רעד, :"'ה 'ד יא ךיז ַײּב ךיז טוט סע סָאװ ןעמ

 ;"'ה 'ד 'א טציז עמ זַא זיא דוֿבּכ רעטסנעש

 .חש ,ײ'ה יד יא ץיז ןוא דוֿבּכ םעד ריד טלַאה;

 'ה יד 'א ןלעװ ןוא ןןכָאק) ןענרעלסיוא ךיז;

 רעד ,שטיװַאר .י .ג ,"ןריֿפנַײא ךיק ערעסעּב א

 --- 'עלירעּפָאּפ ןַאװיא , ,1882 ענליוו ,סיר דלַאװג

 יז 'א טאהעג טינ ךיא ּבָאה ןעמָאנ רעדנַא ןייק

 רעד םייה רעד ןיא,} .יּתשדקו ּתלדקי ,עש ,י'ה

 ,ןּבוס --- םייה זיא "רעּביל

 ױזַא ליֿפעג ַא טימ .װדַא -- 8/ ייהרעדניא

 זַאע .שימייה .טנַאקַאּב טוג .םייה רעד ןיא יװ

 טימ , ."'א רע זיא עטכישעג עשידִיי וצ טמוק סע

 ,"א קידנעטש רימ ןענַײז עלעדִיי ןטושּפ םעד

 ,1901 װעשטידרַאּב ,יכנָא ירֿבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי

 ,ךיא ןיימ םישנ עשיווטיל יד ,ןיילא ןענעז ייז;

 .טיי ,"רּתיהו רוסיא ןופ ןשינעפיט יד ןיא 'א

 ןיא הנּכס יד = 'א ןיוש זיא* ,11 א/ 1960 ,גָאט

 תודע רעד יװ טרעהעג ּבָאה ךיא זַאק .רעּבירַא

 טסואוועג ךיא ּבָאה ,ךיז טרעטנָאלּפ רימ ןגעק

 ."'א ןיוש ןיּב ךיא זַא

 יא סָאװ .ידַא -- שוי ןקי|מייהרעדניא
 ,םייק(ש)י- .ןשטנעמ עיא .םייה רעד ןיא יו

 זיא סע (ואוו) ןעװ .חדא -- ץ"יה רעד ןיא
 ןגנַאל ןצנַאג ַא 'ה יד 'א ןסיורד ןיא ןַײז .סייה
 ,גָאט ןקידרעמוז

 ,ןטלָאּפשעג) .װדִא -- טֿפלעה רעד ןיא
 ,ןלייט ייווצ ףיוא ,ּבלַאה ףיוא ּבלַאה (ןטינשעצ

 לייטעצ, .'ה 'ד 'א ןדַײנשעצ .ןטימ ןיא טקנוּפ

 ."רעדניק עדייּב ּביג ןוא 'ה 'ד 'א דַאלָאקָאש

 ןטלָאּפשעגרעּביא ,עּברעװ . . . רעטלַא ןַא ןּבעל;

 .עשטַאילק ,סוממ ,"רענוד ַא ןוֿפ לָאמַא 'ה יד יא

 גָאט ןטושּפ א ןיא / .װדַא -- ןכַאװרעדניא
 יד ןיא .ֿבוט-םוי רעדָא תּבש טינ ,ךָאװ רעד ןופ

 עמ זַא; .תֹּבש ץוח ,ךָאװ רעד ןוֿפ געט סקעז

 ;"םייה רעד ןיא יא ןעמ טציז ,תּבש םוא טרָאֿפ

 ;"קירוצ 'א טייג תֹּבש םוא טלדנַאה עמ זַא;

 סָאװ טינ תּבש ןעמ טָאה ,יא טינ טכָאק עמ זַא;

 ןייק טינ לגוק רעטסעּב רעד טָאה יא, ;"ןסע וצ

 ,"'א תּבש םעד ןָא ןעמ טוט טיונ ןופ, :"םעט

 א ןסע תּבש ןוא 'א ןכָאק ךעלּפערקא .װש

 'א ןכָאק עקשיקפ .לװֿפ ,"טיורּב עקנירָאקס

 ךיד ,ןגָאװ א רימ .טיוט ַא ריד ,טיורּב ַא רימ

 -רַאֿפ) ןטישַאּב ךיד ,ןטילש ַא רימ ,ןּבָארגַאּב

 'נוא טורּב יצנג אייוצ טמענ, .לק ,"(ןטיש
 ןמ זַא הכרּב רעד רַאֿפ ףיוא טינ איז טַײנש

 טשמַא ,םיגהנמה רפס ,יטוט ןכָאװ יד ןיא טשנוז

 טקנירט עמ סָאװ ףרׂש ןיי ףיוא; .א/ז ,3

 א ןעקנוטנַײא ןעמ רעהעג ןסע ןטימ ןיא יא

 עמ ידכּב ףרׂש ןי םעד ןיא טיורּב לקיטש

 ןחלש ,ײןכַאמ וצ הכרּב א ןֿפרַאד טשינ לָאז
 עמ, ,ןה"י .19 ּבייהנָא ?װעקלָאשז| ּב"ח ,ךורע

 ..+ ןענװַאד םַײּב יא גונעּת ןָאטנָא ךיז ףרַאד -

 לכאמ ינינע ןיא וליֿפַא ֿבוט-םויו תּבש םוא ןוא |
 ,ןָאסרעהמ אדוהי:ףסוי 'רּב ןויצןּב ,"םידגבו

 ,1905 װָאקירטעיּפ ,ךרדל הדצ

 ,י'א תּבש םוצ טיצ סע, .ס' ,רעד --- ּבוס ךיוא

 ןַײמ ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא; .רעיײג רעד ,ָאּבמ

 ןטַײזרעדניא

 ןַײמ ןוא קירוצ ןםידגּב עקידתּבש יד =) תֹּבש
 אזא, .שג ,קינלָאר ףסוי ,ײןָאטעגנָא רֶע טָאה 'א
 ,שָאוהי ,ייא ןטימ ַא ןיא טייקטמארעגפיוא-תּבש

 / "'רעגערט רעסַײװ רעד'

 ןיא 'א ןײגמורַא .װֿפד ווזד -- םנכָאװרעדניא
 ןופ םזיאָארעה רעד .עטָאּפַאק רעטעטַאלרַאֿפ ַא
 ,'א ןעיורג םעד

 זיא סע ואװ .ודַא -- םער'ַאװ רעד ןיא
 ןלייצרעד ךיז ןוא 'װ יד יא ןציז .םערַאװ
 ,תויׂשעמ

 -ַלװ ַא ןיא ,טַײװ .דַא -- פ'ַײװ רעד ןיא
 ,'װ יד יא לַײװרעד זיא םערוטש רעד, .שינעט |

 יד 'א זיא ןעמ ןעװא ."ןטיירגוצ ךיז ןעמ ןעק
 . .חש ,"טַײל רַאפ טינ ךיז ןעמ טמעש יו

 לַײװ ,םענייאניא טגיילעגסיוא|-- ןטַײוװרעדניא
 -ןיּברַאֿפ יד ךעלגימ טינ זיא שידִיי רעזדנוא ןיא
 טצילּב 'א .וֿפד װזד .װדַא ןטַײװ 6 רעד גנוד

 יא טרָאד, .'א ןוֿפ ןיוש סעּפע ןעזרעד .ןיוש סע
 ,גרעברעַײֿפ ,זּביא ןָאעל ,"למיה רעד ךיז טנפע

 .ןיהואוו (ןָאל)

 .ופד וזד -- שםנטַײװרעדניא

 -נשיוװצ ןיא ,לַײװרעד ווזד -- ל'ייוורעד ןיא
 ץלַא זיא םיא ַײּב ,טשינ ךיז טגרָאז רע, .טַײצ
 ,(סַאי) דייר ,יייד יא
 .עזַארֿפ װדַא -- ןַײרַא טלעוו רעד ןיא

 טַאלג ןדער .קעווצ ַא ןָא .הּביס ַא ןָא .ױזַא םּתס
 םּתס טינ ליװ יז, .יַא 'װ 'ד יא (םֹּתס) ,ױזַא

 ַא טכוז יז ,םיא טימ ןײגמורַא יַא יװ יד יא
 ןָא ןרָאֿפ = יַא 'װ יד יא ןזָאל ךיז* ."תילכּת
 .ליצ ןטמיטשַאּב ַא

 .וּב ,ןענירד ןיא װזד .דל .ודַא -- ףיורעד ןיא

 ןיא  .עזַארֿפ ודַא -- פיר רעטעּביז רעד ןיא
 ואוו ,ייװ רעדנוזַאּב טוט סע ואוו ללכּב .ןצרַאה

 .טרָא (עכעלרעפעג) עקנַארק סָאד ןָא טריר עמ

 טעװ סע, .יר יז יד יא ןכעטשנַײרַא ,ןגָאזנַײרַא

 וצ ןּבָאה טעװ רע ,'ר יז 'ד 'א ןײגרַאֿפ םיא

 'א לטרעװכעטש ַא םיא טגנַאלרעד; ."ןעקנעדעג

 ץרַאה סָאדכ2| .21 וא 1968 ,רָאֿפ ,שַאּב ,יייר יז יד

 : {ּפיר רעטעּביז רעד ַײּב זיא

 ןֿפױא טינ .דצה ןמ .ודַא -- ם'ַײז רעד ןיא
 טינ .טקוררַאֿפ ,לקניװ ַא ןיא רָאנ ,טרָא(-טּפיוה)
 טַײל עטלַא; .רוקמ-הסנרּפ ןכעלנייוועג םעד ןוֿפ

 ,ז 'ד 'א טכוז עמ זַא; ;"יז יד יא ןעמ טצעז

 טָאה יז זַא; .װש ,"טַײצ רעד וצ ןעמ טניֿפעג
 "רעד ןוא טקיטרַאֿפעגּפָא ןכעלטיא טימ ןיוש ךיז

 ,". . . ןענױשרַאּפ עדייּב ערעזדנוא יז יד יא ןעז
 ...טסעג עלַאטס עריא טָאה, .ֿפשטניװ ,סוממ

 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,ײיז יד יא ךיז טנידרַאֿפ

 "יז 'ד 'א ןענידרַאֿפוצ זומ רערעל א, ,2

 ןופ יז יד יא :טימ ןשימֿפיונוצ טינ} ,(י"נ) דייר

 ,"יז יד יא הּכמ א טַײל עשלהק עלַא, :רעּפרעק

 ןיװש

 רעזדנוא ןיא לַײװ םענייאניא) -- ןטיַײזרעדניא
 8 רעד גנודניּברַאפ יד ךעלגימ טינ זיא שידִיי

 טרעזייּבעצ, .ש'ַײז רעד ןיא וזד .חדַא ןןטַײז
 ,",..גיוא ןַא ףיוא עמלעּב טימ ,יא ןופ דַיי ַא ךיז

 .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א



 לקנוט רעד ןיא

 ,לקנוט זיא סע ןעװ .ודַא -- לקנוט רעד ןיא
 ןכַאמ .יט יד יא ןשוק ךיז .לקנוט זיא סע .ואוו

 .'ט יד יא לקנומילקנוק ןכַאמ . .'ט יד 'א ןטפעשעג

 יט ןיא ,ןטנוא רָאג .חדַא -- ף'יט רעד ןיא
 ,רעפיט ךס ַא סעּפע טכַארטַאּב עמ ןעו .שינעֿפ

 ,יט יד יא ןזָאלּפָארַא ךיז .ףיואנּבױא זיולּב טינ
 ' 'א ןוא ןטַײז עלא ןופ ןינע ןַא ןטכארטַאּב

 "נוא זיא טייקיּבלעז-ןוא"ןייא . . . סנורטטמ, .יט

 ןדייועגניא עלַא; .ווו לג ,טייצ ,יייט יד יא ,ןט

 .םיליֿפנ ,ןַאמדירֿפ בקעי ,ײיט יד יא ןעּפילכ ענַײמ

 .טייהרענעקורט .װדַא -- ןקורט רעד ןיא
 'ט יד יא ןייגרעּבירַא .רעטרע ענעקורט ףיוא

 זַא ,טרַאעג טינ טָאה ריא; .רענייטש יד רעּביא

 ,ןעלקיוװרעּביא ןעלעגנִיי סָאד| ןּפַאכ ךיז לָאז יז

 איד ,ןַאמרעקעּב .ש ,י'ט יד 'א ןגיל לָאז רע
 ,1887 סעדַא ,עצינלזממילש

 .ןרָאי עגנוי יד ןיא .װדַא -- ט2:י רעד ןיא
 טרעװ יי יד יא רוּכיש א ןופ; ,טייהרעגנוי =

 .װש ,"רעטלע רעד ףיוא ןַאמערָא ןַא

 'ד יא, .ןירעד וזד .דל .װדַא -- ץ'ירעד ןיא
 ."ןטלַאהַאּב דוס רעד עקַאט ךָאד טגיל

 .ןענירד ןיא +- -- ןענירעד ןיא

 .עזַארֿפ װדַא -- קנַאּפ רעגנַאל רעד ןיא
 רעטמיטשַאּבמוא ןַא ןיא ,רעטעּפש ךס א ףיוא

 'א ןגיילקעװא ,ןעיצרַאפ .טַײצ רעקידרעטעּפש

 ׂשע ןעװ רּבוא ,ךיג רד ןיא ןַײז ליצמ, .יּב יל יד

 ליצמ טינ ןמ ןאק . ..טמוק גנַאּב יגנל ןייא ןיא

 טָאה ךַאז יד, .ד/טכ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןַײז

 םענעי זיּב ,ןַײרַא יּב יל יד יא טּפעלשעג ןעמ

 טָאה, .51 אפ ,1868 ,מק ,"ןרָאװעג סאמנ זיא
 ,ייּב יל 'ד יא ןכַאז ןגײלּפָא ןופ ןטלַאהעג טשינ

 ,25 ןוו 1960 ,רָאֿפ ,שַאּב

 -עה זיא סע סָאװ .ודא -- טֿפול רעד ןיא
 םעד ןיא .ןּביוא ףיוא .דרע רעד ףיוא יװ רעכ

 ימורַא רעטמיטשַאּבמוא רעד ןיא .םורָא ןצנַאג

 טליפ עמ, .ייל 'ד 'א ןסישסיוא .הֿביֿבס רעק

 טקעמש יל יד 'א* ."ןיוש גנילירפ םעד יל יד יא

 יװ גנומיטש א זיא סע :ךיוא = רעװלוּפ טימ

 'א ךיז ןּבָאה רעדיל עכעלײרֿפ , .המחלמ ֿברע

 רעשידויי ,ּפס ,"ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעהעג 'ל 'ד

 .ייל יד 'א רעסעלש ענַײז טיוּב רעא .טסינָאלַאק

 ,ייל 'ד 'א יינש םעד רעטנוא טזָאלּב טניוװו רעד,

 רעד זיא; ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחבש רפס

 א ךיוא ןיילַא ןוא קיאורמוא ןרָאװעג רעטלַא

 ,ןיּבָאד .ה ,יייל יד יא טקעמשעגנַײא ךיז לָאמ רָאּפ

 יד טגנעהע .1941 עװקסַאמ ,נקָאטשניּב נשיװצ

 העשּת' ,ו לֵא ,"טכידעג יל יד 'א גנומיטש-העבש

 ,יֿבָאּב

 רעד ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיטֿפולרעדניא
 טניואו עיא טעטש ןיא; .רעסעלש עיא ,טֿפול

 'םיּברקע הלעמי ,צוס ,"האוֿבנ יד

 לַײװ םענייאניא טגיילעגסיואו -- ןטֿפולרעדניא
 "ןיּברַאפ יד ךעלגימ טינ זיא שידִיי רעזדנוא ןיא

 טלעװ ַא ןיא קעװַא .דא ןןטֿפול 6 רעד גנוד
 -רעד} .טּפול רעד ןיא ווזד .תונוימד ,תומֹולח ןוֿפ

 רעד ןיא טילפ עמ :דיישרעטנוא רערָאלק ַא ַײּב

 עמ :ןַאלּפַארע ןַא טימ ,ןָאלַאּבטֿפול ַא טימ טפול

 -ָאפ ן.ּבוטש ןיא ךיז ַײּב קידנציז יא ןעילֿפ ןעק
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 סע .יא ןעגנעה ןּבַײלּב .'א ןקעטש א טימ ןעכ

 ךיז (א='א יװ ןּבעװש* .יא ןינּב ַא יװ ךיז טלאה

 ןַײז (ב :רענעלּפ עשיטסַאטנַאֿפ טימ ןגָארטמורַא

 ןגַײטש . .., .גנומיטש רענעּבױהעג א רעייז ןיא

 ןוא ןּפמוז עסַאנ ןוֿפ טכענרעמוז יד ןיא ףיוא-

 ,קינַאלסָאּפ רעשידיא רעד ,זמא ,"'א םוא ןריא

 רימ ןעילֿפ 'א עזַײר רעד ףיוא, .1880 ענליוו

 ,סוממ ,ײןּבלימ יד ןופ לָאט םעד רעּביא לָאמַא
 .עשטַאילק

 סע (ןעװ) ואװ .וזַא -- קיטפיל רעד ןיא
 ,,ל יד יא ןצעזקעוװא ךיז רימָאל, .קיטכיל זיא

 לקיטש סָאלּב א ."ענעייל ןענעק ןעמ טעװ

 עטנלע ןַא יל 'ד 'א ןטלַאהעג טָאה ...למיה

 װַאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרָא .ה ,"ענסָאס עכיוה

1, 

 ַארֿפ ודַא ןעייּפ) -- האפ רעקניל רעד ןיא
 ןעװ .ןגיל ,ןּבָא ה ןּברעװ טיפ .עז

 וליפא סע טָאה עמ ,ןרא וצ ןָא טינ טּבייה סע

 וליֿפא ןכירק סָאװ ןכאז עטסוּפ .ןעניז ןיא טינ -

 יפ 'ל 'ד 'א ןצעמע ןרעה .יּפ יל יד 'א טינ

 ןַײמ , .יּפ יל יד 'א (טינ וליפַא) םיא ּבָאה ךיא,

 יל יד יא טשינ וליֿפַא רימ טגיל הלּכ ענעזעװעג

 א ןצַארק וצ ךיז גנוגעװַאּב רעד ןוֿפכ2| ,ײיּפ

 ,ןעי ,טייהנגעלרַאפ א ןיא זיא ןעמ ןעוו ,האּפ

 .עזַארֿפ װדַא -- עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא

 ךימ טרַא סע .ןּבָאה ,ןגיל :ןּברעװ יד ךָאנ טמוק

 ךיז גרָאז ךיא ,סיוא טינ רימ טכַאמ סע ,טינ

 ןיא זדנוא טָאה עמ, .םעד ןגעװ טינ ןיטולחל

 רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,ייּפ יל יד 'א טַאהעג ןעניז

 .רעדניק עשידִוי

 טסעמסיוא ןטױל .חדַא -- גנ'על רעד ןיא
 ןיא ַײּב ןטַאטיצ +- .עיניל רערעגנעל רעד ןוֿפ

 טלעג ןייק טסָאק יל יד יא ןסקַאװ, .טיירּב רעד
 ןיא רעּבָא ,רוטַאנ יד ןיוש טיג סָאד} וש ,"טינ
 .סיוא" .ןָאי טסָאק -- ןרעװ קיד ,טיירּב רעד
 טיירּב רעד ןיא ןוא יל יד יא (טרָא ןַא) ןטסעמ
 טוג ךיז ,ןסַאג יד רעּביא ןייגמורַא ךס א =
 ,טנגעג א ,טָאטש א ,טרָא ןא טימ ןענָאקַאּב
 ןוא יל יד 'א עשרַאװ ןטסָאמעגסיוא רימ ןּבָאה;
 ןופ, .רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"טיירּב רעד ןיא
 ןייא ףיוא .סעקלעשטַאק לוטשּבעװ ןטַײז עדייּב
 ניא יד טלקיװעגנַײא ןענַײז סקניל עקלעשטַאק

 ,1928 וועלק ,גַײצ ,ַארזיא .ע ,"םעדעֿפ-גנעלרעד

 סָאװ .קיכע- :89 .ידַא -- קי|גנעלרעדניא
 א ןופ םעדעֿפ עקיא יד .גנעל רעד ןיא זיא

 ,ּבעוװעג

 ,רעל רעד ףיוא וזז .װדַא -- ר'על רעד ןיא
 ַא) ךיז ןענרעל ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ,425 +-
 .לגניינרעל א ןַײז = יל יד יא ןַײז .(הכָאלמ

 ןזיא ןָאזעניד ֿבקעיא .ל 'ד 'א ןייג ,ךיוא

 פשִיי ,מי ,"ןעלעדנעמ ַײּב 'ל יד 'א ןעגנאגעג

 - 42 ,אצצוו

 טַײדנָא .עזַארֿפ -- ןַײרַא ןעמַאמ רעד ןיא
 לָאמ עכעלטע, .טרָאװלדיז ןשיסור לואװ ןֿפױא

 ,גרעּב ,ײַא ימ יד 'א גָאט םעַײנ םעד טכַאמעג
 .װ רעּפעינד םַײּב

 -ניא טיול ,לָאענ .ס" ,רעד -- ןגרַאמרעדניא
 שידִיי ןוֿפ עידַאטס ןייק ןיא לַײװ רנ| ירֿפרעד

 רעדינרעדניא

 גנודניּברַאפ-יטַאד ַא ןַײז טנָאקעג .טינ טָאה

 ,רעשטַאימוש .א ,"ס'א ץעיולּב; .ןגרָאמ 6 רעד

 | ,ןטֿפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא

 ,טרָאװ ןייא יװ טגיילעגסיוא| -- ט'ימרעדניא
 ּבוס ןייק ָאטינ זיא שידִיי רעזדנוא ןיא לַײװ

 ןַא טימ) ןטימ ןיא .דַא ןץטימ' ידַא רעדָא

 "נַיײרַא ,עּפורג א ןשיװצ .(טַײטַאּב-טַײצ ןוא -טרָא

 ןרָאּבעג זיא ל"רהמ רעד, .'א ןצעמע ןעמענ

 ,5213 רָאי ןיא ,אזיימריװ טָאטש ןיא ןעװעג

 ל"רהמ םענוֿפ הׂשעמ ,"רדס 'א טכַאנַײּב חסּפ -

 ןענעֿפע רע זָאל םיוקק ?טרָא ?רָאי ,גָארּפמ

 רעכעלטיא יא ןַײרַא םיא ייז ןלַאֿפ ,. , ..ליומ ַא

 ץרַאה סָאד רָאנ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,יסנַײז טימ

 ,ץרפ ,"'א טלּפַאצעג קיּבייא ,קיּבייא טָאה

 רערעטצניפ רעד טנפע סע; ,יטלּפַאצ לצרעה'ס'

 ךיז טזַײװַאּב . . .'א ףיט ןוא ,לענש ךיז ןקלָאװ
 יייא ןיא ,וו לֵא ,"לעה שידרעמוא ױזַא טכיל ַא
 ,'קיּבייא ןקיּב

 רעזדנוא ןיא לַײװ ,םענייאניא) -- ןֿפימרעדניא
 6 רעד גנודניּברַאפ יד ךעלגימ טינ זיא שידִיי

 ןסַײררעּביא .טימרעדניא חזד .װדַא ןןטימ

 ןתח רעד טזעװיג קזָאק רעד, .יא טעּברַא ןַא
 רד וצ טריֿפג ,ןטימ רד ןיא הלותּב איד נוא

 תוניקי ,שןטיז ןדוי זַא לטיק נוא תילט טימ הּפוח

 ,ומ} ?1648 גָארּפ ,'תוריזג סיקצינלעמכ ףיוא

 רע זיא; ,ןעטכישעג"טיל 'דְויי רעד ןופ רעדליּב

 רוד ןוא לוּבמה רוד ןשיװצ ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב יא

 ,1832 עטיװַאלס ,הנשה שארל רוזחמ ,"הגלֿפהה

 סטכער :תוניחּב ַײרד ףיוא טלייטעצ . . ,, .ב/גי

 ,לק ,אינּת ,י'א ןוא סקניל ןוא

 יַאּב) רעד ןיא .1 .עזַארֿפ -- רימ רעד ןיא
 עג .רימ לטעטש ןופ הֿבישי (רעטסואוו

 ,רימ לטעטש ןיא ללכּב .2 ,'מ יד 'א טנרעל
 ןענופעג ןוא 'מ יד יא קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיּב,
 ,שַאֿפ ,קינלָאר ףסוי ,ײקעטָאילּביּב עַײנ ַא טרָאד

 - ,18 טוו 2

 .עזַארֿפ װדַא ןעלַײמ ...} -- הלעמ רעד ןיא
 ןריואוושעג ּבָאה'כ רעּבָא, .קידנעטשנָא ,שיטַײל

 ,"'מ 'ד 'א ,טגָאז עמ יװ ,ןטלַאה וצ ךיז ..,

 ,13 וו 1970 ,רָאֿפ ,שַאּב

 ןיא ,טכַאנַײב .װזַא -- טכ'ַאנ רעד ןיא
 ךילדרעֿפיג ינוא ןזעוװיג זיא שאד, .טכַאנ ןטימ
 ּת"וש' ,"טכנ רד ןיא 'ו םוא רדוא 'ה םוא
 רדוא ןַײנ םוא; .ןו שה) 1640 עקָארק /אימרה
 ןּבה 'נ 'ד יא ןרעגיײזַא ,רוא =} ןרעיוא ןהעצ

 גאלק ַײנ ,"ןירעה ןוט הער הרוׂשּב איד רימ

 .1723 טשמַא ,אׂשיימרװ ק"ק ןּברוח ןוֿפ דיל
 החּפשמ רעד טימ לרעּב זיא ינ יד יא טעּפש,
 .'תומולחי ,ַאפַא ,"ןעגנַאגעגמײהַא

 זיא סע ןעװ .װדא -- טנ(ע)'ָאנ רעד ןיא
 יד יא רָאנ ןצעמע ןענעקרעד .טַײװ טינ ,טנעָאנ

 -רַאפ ,טנעָאנ יד יא םעטָא רענעטלַאהעגנַײא, ,ינ

 יניק ,שקַא ,ײטַײװ ץעגרע . . .שיורעג רעטקיטש

 ,1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןופ רעד

 ,טרָאװ ןייא יו טגיילעגסיוא| -- רעדינרעדניא
 ּבוס ןייק ָאטינ זיא שידִיי רעזדנוא ןיא לַײװ
 -עדינ זיא סע ואו .װדַא ץרעדיע ידא רעדָא

 ךיוא .ןלַאיצָאס ךיוא) יא ןעקניז ,ןלַאֿפ .קיר

 טומ טימ עמערָא רַאֿפ דיל ןַײד לָאז סע, :ּבוס



 ץ"עג רעד ןיא
 "רעד 'א ןופ רעדירּב עלַא ןוא ,ןַײז טלגילפעג

 ןעווו .ידיל .ןַײד' ,רַא ,ײןַײש ןטסכעה זיּב :ּבייה :
 ךופיה א יװ רעדינ יד לָאענ ַא טֿפַאש עמ
 :גנַאהנעֿמַאזוצ אזַא ןיא טמוק -- ךייה יד וצ/
 ןגעװ רעדינ יד סייװ סָאװא .רעדינ רעד ןיא
 ןיא| סָאװ םעד ןופ ךייה יד סייװ סָאװ ?ךייה

 .ץגנוטסעפ ,צוס ,"?רעדינ רעד -

 זיאס (ואו) ןעװ .װדִא -- ץ"ענ רעד ןיא
 טייהרעסעוורָאּב ןעשזדָארּב . ,'נ יד יא ןגיל .סָאנ
 יא 'ד "א

 יא רעד רעטנוא .װדַא -- דר'ע רעד ןיא
 .ךרעֶרְד ןיא לגרפ .דרע רעד ןוֿפ ךאלפרעּב

 ,"ךַײלג עדייּב יע יד יא ןגיל ךַײר ןוא םערָא;

 רע = (ןַײרַא) יע יד יא ןעמ טגייל ערענעשי .ווש
 'א זײװכעלסיּב ןגייל* .טכעלש רעייז סיוא טעז
 :הללק .תונויזּב ,תורצ ךס א ןפַאשרַאֿפ = 'ע 'ד

 ןטימ -- עלעּביצ ענירג א יװ ןסקַאװ טסלָאז;

 ."ףיורַא סיֿפ יד טימ ןוא יע יד יא ּפָאק

 סע (ואוו) ןעװ .װדִא -- רעטצניֿפ רעד ןיא
 "מורַא ,ןגיל) ןציז .קיטכיל ןופ ךופיה רעד זיא

 .יֿפ יד 'א ןעיירשעג ןרעה .יֿפ יד יא (װזַאא ןייג

 'פ יד יא? .'פ יד יא (עא ןעשזדנָאלּב ,ןּפַאט) ןכוז

 םיגויז עלַא ןוא ץרַאװש ןסּפעש עלַא ןענַײז

 -רָאֿפניאמוא :ךיוא=='ֿפ יד יא ןּפַאט* .וש ,"ךיללג |

 םייה ןיּב ךיא, .ןייגרעד סעּפע ןװּורּפ טרימ

 ייג ריט רד רטנוא ינולּפ אַײּב ינולּפ אד ,ןגנג

 ,א"מרה ּת"ושי ,יטשניֿפ רד ןיא ןדנַאטש

 רעדָא תּבש ןוֿפ טכַאנ יד, .{װ שהְו 1640 עקַארק

 ןעמ רָאט ךָאװטימ וצ רעהעג סָאװ טכַאנ יד

 ןענַײז ייז וליֿפַא ,יֿפ יד 'א רעסַאװ ןעקנירט טינ

 ןגרעּבסגינעק} ,םירשיה ךרד ,"טַײזעגרעּביא

 ןרעװ תומֹולח עטסנעש יד סָאװ דָאש .ַאע ,1857 |

 ,רענעש 'ֿפ יד "א; .דַאנ ,יי'פ יד יא טמולחעגסיוא |

 .ױדנַאל עשיז ,ײוטסיּב רעמַאזנייּב

 לַײװ ,םענייאניא טגיילעגסיוא -- / יױֿפרעדניא
 ךיוא ױזַא ,סרעּבַײרש ֿבור ןטסערג םַײּב ױזַא

 ןסיורג ןוֿפ עטעקנַא רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד טול
 טַײצ רעד ןיִא .ודַא 13 ,אוא פשִיי ,1959 ,ּבװ -

 וצ .ןעמוק ,גָאטנטימ ןזיּב ןעניגַאּב עמַאס ןוֿפ

 ןוא ןּביז רעמוז ןײטשֿפױא .יא ןַײנ טעּברַא רעד |

 ּבייה, .'א זיּב ןכַאװ .יא רעגײזַא טכַא רעטניוו

 יק יד סיוא קלעמ ,ינַא הדֹומ גָאז ,יא ףיוא ךיז

 טלָאװ ךיא, .לק ,ייצ לסיּב ַא ךיז רַאּפש ןוא

 ןלעטש ךימ לָאז'כ ,יא ןַײז לָאז סע ןרעג ןיוש

 "סַאּפ רעד ,'א ןגרָאמ ףיוא, ;"רעטצנעֿפ יד ַײּב

 ןַײמ ,ריד טימ ךיא ;ןרָאה ןַײז טזָאלּב ךעט
 רָאנ ןסע, .ל8 ,ײןרָאװעג ןֿפַאלטנַא ,ןּבעל רעַײט

 ,"ןייג ןֿפָאלש זיב 'א ןוֿפ ,גָאט ןיא לָאמ ןייא
 ;"'א ןופ ןעמ טנעקרעד גָאט ןטוג םעד, .לװֿפ

 .וש ,"טכַאנַײּב ןעמ טנייוװ ,'א טכַאל עמ זַא; |
 .ץכעּביײלג ,"סעװרָאּב ןייג טינ ןעמ רָאט יא,
 תיציצ יד ןעזרעּביא ןעמ זומ יא גָאט ןדעי,
 טשינ לָאז עמ, .ב/ז ,אח ,"רשּכ ןענַײז ייז ּביוא

 ינימ רֿפס ,יייא זיּב חסּפ ןּברק ןוֿפ ןזָאלרעּביא
 -לָאז יא רוּפיּכ-םוי ֿברע, ?רָאי ,זדָאל ,א"מיגרּת
 ןייג טסלָאז ןוא !ושל-הנעמ' ַא ןעמענ וטס

 | .היּפקּת ,תרגא רדסמ ,ײדלעֿפ ןֿפױא |

 זיא 'א רעקידנושח רעד, .ןע" ,רעד .ּבוס

 .רה ,"טַײז רעקניל רעד ףיוא ןענַאטשעגפיוא

1289 

 ןעָאלּב טימ טרעזעלגעגפיוא ןּבָאה ןע'א ידמ

 טגָאיעג ןּבָאה ןשטנעמ , .דַאנ ' ,"טסָארֿפ ןליטש |!

 ,יקסנילכישז לזייר ,ייא ןעירפ ןיא טלַײאעג ,ךיז

 .ןריט עקידנגַײװש -

 -רעדניא זיא סָאװ .ידא -- קיא|ירֿפרעדניא
 םינוגינ יד .ירֿפרעדניא םוצ טרעהעג סָאװ .ירֿפ
 ץיּפשַאנ ודוה? .ךַאװ עיא יד .ןענװַאד ן'א ןופ-

 :ךיוא ."ןענווַאד ן'א ןוֿפ חסונ רעשידיסח רעד זיא
 ַא ףיוא ןכָאק .ןענװַאד עיא סָאד -- קיד (נ)ע-
 .עֹוַאק עיא יד עקנישַאמ

 ;מרֿפ רעד ףיוא וווד .װדַא -- ײרֿפ רעד ןיא
 ,ןגיוא ענעפָא טימ,, .יֿפ יד יא ןּבעל ,426 +-
 יז טימ ךיא בעװש ,למירד א ןיא טגיװרַאֿפ

 .םימחרה ֿבַא ,אד ,ייפ יד יא |

 ןעמ ואוו ןטרָאד .ודא -- דמ'ערֿפ רעד ןיא
 -נייא ןַא .םייה רעד ןיא :ןוֿפ ךוּפיה .דמערפ זיא
 'א ןעמענוצסיוא רעװש .יֿפ יד יא יװ טײקמַאז

 'פ יד 'א טָאה עמ זַא טוג טַאלג זיא'ס, .'פ 'ד

 .טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ןשטנעמ ןשימייה ַא|
 טלַאק זיא טלעק ,ץרַאװש זיא יֿפ יד יא טעמוא,
 ּבוס ךיוא .יסנטַײװרעדנוֿפי ,וװ לֵא ,"רועיש ןָא
 טָא ,רעסַײװ רעד טָאג .ן" ,רעד --- ןטרָאװ ןייא)
 .רעטציא ,געס ,י'א רעליטש רעד

 .טיַײצ רעד וצ וזד .װדַא -- ט'ייצ רעד ןיא
 ןָאט וצ עֿבט ַא ןּבָאה .טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא
 ,צ יד יא ןֿפָאלש ןוא ןסע לָאז רע, .יצ 'ד יא ץלַא

 1965 ,זמט ,גח ,". ..ןעװערָאהרעּביא טשינ ךיז
 -- טַײצ ר'עד ןיא טימ ןטַײּברַאפ טינ .21ש

 שעװ טַײּברעּביא רעדנא ןא ןּבעגעג דלַאּב םיא,

 ר'עד ןיא ןעמ טָאה ענַײז ,ךעלעוויטש טימ

 יד ,קָאנעצלָאװ ןועמש ,"טנקירטעגסיוא טַײצ

 ,1884 עשרַאװ ,טַײצכָאה עמייהעג

 עיניל רעד ןיא .חזא -- ר'עווק רעד ןיא
 :ךיוא ,ןטייוװצ ןקידנגעקַא םוצ לקניװ ןייא ןוֿפ
 "ק יד יא סוֿפ ַא ןלעטשרעטנוא .,ןוסכלַא ןיא

 ךלַאּב ,רעהַא דלַאּב ,ןיהַא רע טֿפױל דלַאּב, !
 יֵלשמ ,טע ,יייק יד יא דלַאּב ,ךַײלג רָאג

 ,"סטכער וצ סקניל ןוֿפ ,'ק יד יא טגיל קַאזנגָאמ

 .1904 עשרַאװ ,ווו דנוזעג טַײז ,ּבעילטטַאג .מ

 -טקירדעגֿפױנוצ .װזַא -- ם'עלק רעד ןיא
 .טמעלקרַאֿפ ,ֿבצמ ןרעװש ַא ןיא .טייהרע
 'א זיא ןעמ ןעו הצע ןַא ןּבעג וצ ךיז רעוש,
 טסערּפעגנַײא ,יק יד יא ךיז טניֿפעג עמ, .ייק יד
 .'תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,"סַאֿפ א ןיא גנירעה יו

 סע (ואו) ןעֶװ .חדא -- טל'עק רעד ןיא
 וליֿפַא, .'ק יד יא (ןײגמורַא) ןציז .טלַאק זיא
 טָאה ןםיקיוהיו 'נוא זיא ןּברָאטשיג ךלמ רעד זַא
 'נוא גאט ץיה ינוא 'ק יד יא טרגלװג םוא ךיז
 ,10 ,בכ ,הימרי ,מהס ,ײטכנ

 ַא טול .װדַא -- (ם'ירק) ם'ורק רעד ןיא
 ָאה ןוֿפ 45'* ןוֿפ ךרע ןא לקניװ א טימ עיניל

 ,רַאלוקידנעּפרעּפ ןלַאקיטרעװ רעדָא ןלַאטנָאזיר
 סַאג יד ןײגרעּבירַא .'ק יד 'א ףָאטש ןדַײנש

 - | ,יק יד יא |

 ןָא ,טייהרעליטש .װדא -- 2 יטש רעד ןיא
 טינ ךיז ,ןרעהרעד טינ לָאז עמ ,למוט םושי
 -נוא ןריפ .יש יד 'א ,ךיז ןיא ןענייוו .ןסיװרעד
 א ןגעװ טדער עמ, .יש יד 'א ןעגנולדנַאהרעט

 רעד, .ם

 ןפיוהד יא ==
 לא םעד טקנעדעג עמ ,יש יד 'א דִיי ןטכעלש
 ןשטנעמ עטסואװַאּבמוא יד טָא; ."'תגב ודיגּת

 .תֹודוס ,פס ,"ןכַאז עסיורג 'ש 'ד 'א ןעוטי

 ,יקערש טימ ,יש 'ד יא רעיוא ןיא טמיורעגנַײא;

 ידוייםיליהּת ,שַא

 ןַא ןיא ,שָארּב .ודַא -- ן"יּפש רעד ןיא
 טניימ ;,רעוו ןוא ---; .עיציזָאּפ רעקידנריפנָא

 !סרעלמוט יד ןוֿפ יש יד יא ןענַאטשעג זיא ,ריא
 ."!ןוז רענעגייא ןַײמ

 .עזַארֿפ װדַא ןעקיטש} --- הקיתש רעד ןיא
 שטנעמ ַא ןעוו, .טײהרענעטלַאהַאּב ,םייהעג ןיא

 עג רענייק סע סָאד ,יש יד יא טוט הריֿבע ןַא
 זיא ,הֹֿבושּת רעדיװ טוט רע ןוא ,טרעװ רָאװ |

 ןייטשפע םהרֿבַא יר ,"םענעגנָא טָאג רַאֿפ סע
 ,1817 װעשטשַאל ,םהרבא ךרּב

 ןיא .װזַא ןעליכט ...} -- הליחת רעד ןיא

 -עגסיוא סע טָאה יּת 'ד 'א, .הליחּתכל ,ּבײהנָא
 'ד 'א רָאג ךיז טסָאה ודע ."שרעדנַא ץנַאג ןעז

 ןוֿפרעד ןָאק ףוס רעד סָאװ טכַארטַאּב טינ 'ּת
 .1896 סעדַא ,...קעובצ רעד ,ָאריּפש .װ ,"ןַײז

 .װָאס .(רענעלּפי) ןע- ,רעד -- ן'ַאלּפניֿפדניא
 ,ןַאלּפ רעלעיצנאניפ-לעירטסודניא :ןוֿפ גנוצריק

 ןעלקיװטנַא וצ ןַאלּפטֿפַאשטריװ רעשיטעװָאס

 רעייז ןקרַאטשרַאפ, .דנַאל ןוֿפ קימָאנָאקע יד

 עמ .ר ,"'א םעד רַאפ ףמַאק םעד ןיא לײטנָא

 .1932 ץװקסָאמ ,רענָאיּפ ,יקסנישטש

 ןיא .ּבוטש רעד ץוחמ .װדַא -- ןפיורד ןיא
 -ירֿפ ןּפַאכ ,'ד 'א ןײגסױרַא .םורַא טלעװ רעד
 .לװֿפ ,ײיד יא טייטש טלעװ ערָאג יד, .טֿפול עש
 .לֿפ ,"יינש ַא זיא 'ד יא ,ןגער ַא זיא יד יא
 ןעמ ףרַאד ,'ד 'א ןקוקסורַא ליװ עמ זַא;

 ליװ עמ זַא =| װש ,"רעטצנעפ יד ןשיװסיוא

 יּפָא ךיז רעַירֿפ ןעמ ףרַאד ,ןשטנעמ ןענעקרעד |

 -עסימשעג, .ןייז ןגעק ןלײטרוארָאֿפ ןוֿפ ןגָאז
 זיא סָאװ .תוכרּב עגנַאל יד טימ תחֹּת רענ
 "ד 'א ריד זיא תחת רעד ?ןסוא ריד
 -רעטנֹוא סָאד ,טנעה יד טכערּב ,דלַאװג ,דלַאװג
 יסױרַא* .לדילירדח ;"טנערּבעגּפָא עלעביטש
 יסױרַא = יד 'א סעכעּבעּב יד טימ ןלעטש
 ,טלעג הריד ןלָאצ טינ רַאֿפ ןכש א ןֿפרַאװ

 ןיא ןרעװ ןעמונעגנַײרַא טינ = יד יא ןּבַײלּב"
 ןיוש (געמ) לָאז רע* .עא הרֿבח ַא ,טֿפעשעג ַא
 ,ןּברַאטש ןיוש געמ רע :הללק = יד יא ןֿפָאלש
 -ירעצ ןיא ןייג .ּבָארג = יד יא תחּת ןטימ ןייג*
 יד 'א סיוא טגניז המכח יד, .םידגּב ענעס
 ילשמ ,סמ ,"ןסַאג יד ןיא ןרעה ךיז טזָאל יז

 ,געװ ןייק טשינ ןעמ טעז יד יא, .20 ,א ,ד"עקּת
 םעד רעטנוא טזָאלּב טניװ רעד .געטש ןייק |

 ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחבש רֿפס ,"יינש
 א טֿפערט לטעטש ןיא ןעװ לָאמ סעכעלטיא,

 .גרעּב ,יד 'א סױרַא עלַא ךיז ןטיש ,הנותח
 .תויקנ ףיוא ןייג = יד יא ןייג(סױרַא)*  .ּביורד -

 -נירט טעּב עמ .ּפָא טינ . . . ןזָאל עקנַארק יד, -
 ,ָאטיס לװַײֿפ ,"יד יא רעהֿפױא ןָא ליװ עמ ,ןעק
 . ,1932 װע;ק-װַאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא

 ןסיורדניא רעצנַאג רעד, .ס" ,רעד -- ּבוס|
 ,מק ,"ןירעגָאז עטעראמכראֿפ א יװ םינּפ א טָאה

 סָאװ ךיז טיירפ יא .רעצנַאג רעדע ..47 אי ,8



 .ירדניא

 ידע .לטָאמ ,עש ,"הנותח טָאה רעדורּב ןַײמ - |

 ,6 ץ| 1959 ,גָאט ,טיי ,"ס'א עקידתּבש-יאצומ

 -שמ רעד ןופ היח עדליװ סי ,יד -- "רדניא
 ףיוא טּבעל .רַאקסַאגַאדַאמ ןוֿפ סעפלַאמ החּפ

 טקילײהרַאֿפ) ןטכורֿפ טימ ךיז טרענ ןוא רעמייּב

 (סרענױאװנַײא עװיטימירפ עקיטרָא יד ַײּב

 .1 (1 10040018 טעסט102462019)

 ךיז ,ךיז עט- .וטוא -- ךיז ןעטּפַאיררניא
 ךיז ,תוחוּכ יד וצ ןעמוק .סעּב .טעטּפַאירדניא

 וד) וילעמָאה יערּב, .טנוזעג ןיא ןרעסעּבעג

 .?טעטּפַאירדניא ךיז וטסָאה (שטנעמ |

 םוצ עזַארֿפ -- (םנרָאג) ןרָאג ַײרד ןיא
 א טָאה סָאװ ַאזַא ה"ד ,(עא ריֿבג) דיגנ טרָאװ

 טינ יװ טעמּכ זיא סנױזַא) זיוה קידנרָאגײרד

 ןא ןעװעג זיא עדייז ןַײז, .ןה"י 19 ןיא ןעוועג
 ןַײז וליפַא לָאז רע ןעװ, ."'ג יד 'א רֵׁשֹוע

 ױזַא ךיוא רֶע זיא ,'ג יד יא ןץונַאּב ריא} ןצּבק א

 יַאק יד יװ ןעסקַאטילעּב םעד| םיא ַײּב ןעזעגנָא

 ילּב רעניילק רעד ,ּבז ,ליי ,"רעלדָא םַײּב ערּביל
 ,,1885 סעדַא ,קינוּב

 ,םיקלח ַײרד ןיא .1 .װדַא -- ןעיירד ןיא
 ןגיוּבעגנַײא* .'ד 'א עיצרָאּפ יד ןלייטנַײא .ןלייט
 עג ךיז טלָאװ עמ יװ ,קירעדינ רעייז = יד יא

 ןלייט ייװצ ןוא ןלייט ַײרד ןיא טלייטעצ טַאה

 ךיז = 'ד 'א ךיז ןגייּבנַײא* .ןגױּבעגּפָארַא

 'ד 'א ןגוּבעגנַײא ןייג .ןקירעדינרעד קרַאטש

 םַײּב יד 'א ןגייּב(נַײא) ךיז .אׂשמ א ןּפעלש ןוא

 ןוא יד יא ןגיובעגנַײא ןציז .עלהָאװלה ַא ןטעּב

 ךיז .עװשעדָאּפ רעד ןיא ךעלעקעװשט ןּפַאלק
 רעּבַײװ ,ןדלי; .קיטייוװכיוּב ןופ יד יא ןעשטרַָאק

 ,עש ,ײיד יא טרעקיױהעגנַײא . . . ךעלדיימ ןוא
 ,רעטרעקיוהרַאֿפ רעד, .| עכעלײרֿפ ןוא עמערָא

 -פַאלקשרַאֿפ תולג ןיא ,רעטיירדעגפיונוצ יד יא
 ,1919 י"נ ,שוװ טישז ,"שטנעמ תוהמ רעט

 ,ןַאמ םעד טימ יז, .עריא לַײרד .טירדעּבלַאז .2

 רעד ףיוא םורַא ךיז ןריצַאּפש ,דניק םעד טימ .

 ןיא 6- .8 .עשטַאילק ,סוממ ,ײיד יא סַאג
 רערעסערג א ,י'ד יא ךיז טרעיומ . . ., ,ןרָאג ַײרד

 יעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"ןעװעג יװ רעיומ -
 ױזַא לָאמ ַײרד .4 1887 עשרַאװ ,וש טַײצ ער |

 ,ןַאמ ריא רַאפ :'ד 'א טדַײל עמַאמ יד, .ליֿפ

 | .."ךיז רַאֿפ ןוא רעטכָאט ריא
 (קסעו ןינע םעד ןיא .1 .װדַא -- ןענירד ןיא

 ןַײז .טנָאמרעד ןעװעג ןיוש רעירפ זיא סָאװ

 -ייא רעד; .ןּבעל ןוא ּבַײל טימ יד 'א ןָאטרַאֿפ

 יד יא ןָאט טינרָאג ןעק ןוא ןעמונרַאֿפ זיא םעד

 "רעד .2 ."ןגניליווצ םעד ןעװעדָאה ןֿפלעה םִַײּבו
 זיא רע; .טינשּפָאטַײצ םעד ןוֿפ ךשמ ןיא ,לַײװ

 -טע קעװא ןענַײז יד יא .עקירעמַא ןייק קעװַא

 .". ..רָאי עכעל

 ,- דרע רעד ןיא וזז .ודא -- דרערד ןיא
 רעטּפַאלק ןּביז גיל ;'ד יא ייג :תוללק ןיא טֿפָא

 יד 'א (עא ןלייא ריפ ,רעטֿפַאלק ריפ ,ַײרד) |

 יא יג !יד יא (עא םירֿבא עלַא טימ) ּפָאק ןטימ -
 וצ ןעד ּבָאה ךיא ,םלֹוע-לשיונֹוּבר, !ןַײרַא יד

 ןוא -- 'ד 'א ןלייא ריפ ריד שטניװ ךיא ?ריד

 -מולָאק ,יוא, .{רֿבק א רַאֿפ ןלייא ריפ} "!גונעג

 -- "!ןענעק טינ רֶע לָאז יד יא ןגילנַײא ,סוּב

 .עקירעמא ףיוא ךיז ןגָאלקַאּב םַײּב

 ,םנורי- .15 וו 1928

 .ודַא -- בל'ַאה ןיא
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 ךיז (לדייאמוא) = יד יא (ןלייא ןַײנ) ן ּב ַא ה

 ןגיוט* .ןצעמע טימ ןענעכער טינ ןיטולחל
 טינ ןיטולחל ,ןגיוט טינ ךַאז ןייק וצ = יד יא

 ריד ןוֿפ יד 'א ןגיוט טנעה ענַײד זַא, .ןגיוט

 ןגיל* ."ןרעװ טינ הכָאלמ-לעּב ןייק ןיוש טעװ

 עסיורג ףיוא ןַײז = 'ד 'א (רענייּב יד טימ)
 רָאג ןעמ טגיל ,גולק וצ זיא ןעמ זַא, .תורצ
 ,תורצ ןָאטנָא = 'ד 'א ןגי יל* .װש ,"יד יא

 יַײװ ַא ,יוא, ,טיוט םוצ ןּבַײרט ,ןקירעדינרעד -

 עס רעװ, ."'ד 'א ןַאמ םעד יז טגייל ,עלעּב
 .וש ,"(ןַײרַא) 'ד יא ןדִיי םעד טגייל רָאנ ןעק
 ואוו, .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאפ = ןַײרַא 'ד יא זיא'ס*

 'ד 'א (יװ) רָאג סעּפע ?ןלוקַאּפש יד ןענַײז

 "קעטש) סעילפַאטנַאּפ יד טימ 'ד 'א* ."ןַײרַא

 זיא ןעמ ,רעטיּב זיאס = (עא סערולש ,ךיש

 ןפיוא יד יא ןַײו* .יד 'א טגיל עמ ,תורצ ףיוא

 ןיא ןַײז ךיוא .קעה ַא ןיא ץעגרע ןַײז = קעד
 ןטימ סיוא-גנעל טלֿפיש עמ, .שינעטלעהַאּב ַא
 רעמ רעדָא תעל-תעמ א לָאמַא קעװַא טעּפירּפ

 'א ,לטעטש ןיא ןעמ טגָאז יװ ,ןּבַײלּברַאֿפ וצ .

 עשרַאװ ,ןטֿפירש ידי ,ןַאמזייר .א ,"...ידי
 ,10 אפ ,1962

 .רנ .משטד .ס" ,ןי- גװ .ס" ,רעד --- רעּבַאהניא
 ,טפעשעג ןוֿפ יא רעד .רעמיטנגייא ,תיּבה-לעּב

 זָארּפ = .222 ייא22 ,ס' ,יד -- ץיצַא|לַאהניא

 םעד צעּפס ,ןעמעטענַײא ,ןרילַאהניא ןופ סעצ

 טימ רעסַאװ ,ןיצידעמ רעקיסילפ א ןוֿפ ףמַאד

 ןהֹּכה לאנתנ ֿברה} לטימלייה א ןוֿפ שימוצ ַא

 טנקסּפ ,1913 שטאקנומ ,ןיבמ ינפ ת"וש ,רעירּפ

 ךיוא .ןתּבכש םוא יא ןַא ןכַאמ וצ רתומ זיא'ס זַא

 -- רָאטַא- .זַאג ןקיטֿפיג ַא ןוֿפ ,ךיור ןוֿפ יא
 ןטסעּב םוצ; .עיצַאלַאהניא ןַא ןכַאמ וצ טַארַאּפַא

 ,""א ןלעיצעּפס ַא ךרוד ערַאּפ ןזָאל וצ זיא
 -- םוירָאטַאה 22 אט ,1928 ענליוװ ,זעגֿפ
 ,זָאט .רָאטַאלַאהניאילײה ַא טימ טעניּבַאק ַא

 .ורט -- ןריד-

 .טֿפלעה ףיוא ווזד ,1
 ףיוא טקנוּפ = 'ה 'א ּבלַאה* .יה 'א ןלייטעצ

 ןיא ,ןטימ ןיא .כרַא .2 ,ןלייט עכַײלג ייווצ
 הׂשוע) טגאזג טאה איננה והימריא .טפלעה

 אל :11 ,זי טסקעט ןיאנ טּפשמ אלּב רשוע

 :שטַײט זיא זד .(ונֿבזעי וימי יצחּב ן'טּפשמּב
 געט רנַײז ּבלה ןיא ,טכירג ןא םוטכַײר טוט רע
 רעד, .חמ קרּפ ,טנַארּב ,"ןׂשול ריֿפ טרעװ רע

 ,ןטכער ןוא וצ םוטכַײר ןייא טלמַאז ןַײא אד
 רֿפ םיטכַײר איד רע טרעװ ןגאט ןַײז 'ה יא
 מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,י. .. ןזאל
 | ,ב/הע ,?ה"מּת

 ,ןסיג ןּברעװ טימ -- ןַײרַא זדלַאה ןיא
 יז ,ןסערֿפ :ּב -- עא ןּפוטש ,ןּפָאטש

 םַײּב רעצכעלעוו ײלרעלּכ ןּבעגכָאנ ךיז ללכּב ,ןֿפ

 | .ןעקנירט ןוא ןסע

 סָאד '1 .147:4: זם-ו41+ .ן- ,רעד---טלַאהניא
 .ילּכ ַא ןיא זיא סָאװ סָאד .קינייװעניא זיא סָאװ

 טימ ךוּב ןייש ַא זיא'ס , .טעטיטנַאװק ,םוטנַאװק

 "?רֶעמֶע ןוֿפ יא רעד זיא לפיוו, ."'א ןכַאװש ַא

 רעסיורג ַא רַאֿפ יװ סיוא טעז לזעלג סָאד;

 ."רעניילק ַא זיא 'א רעד רעּבָא ,עיצרַאּפ

 יָאּפמָאק םוכס ןוא טנענָאּפמָאק .דנַאטשַאּב .2

 טלַאהניא

 רעד ןיא ןזַײא ןופ יא םעד ןרעסערגרַאֿפ .ןטנענ

 -לָאג רעד ןיא דלָאג ןופ יא רעקיטשינ א .עטעיד

 איד ןוֿפ ןמוקיּב טפַאש ןשיװ, .טייק רענעד

 ןשיװ וצ ןַײז גיטינ יכלעוו םיללּכ !נוא תודוקנ -
 ןבא ,"טזיא ּב"א ןזיד ןופ טלהניא רעד זאוו

 --- לַאטעמ ןייא רָאנ; .א/ב ,1766 ץצמ ,לארׂשי

 !א-טנעצַארּפ םעד רעּביא טגַײטש --- םוינימולַא

 ,וישז .י ,"ץכעלָאשידרע רעד ןיא ןזַײא ןוֿפ

 ןעװ, .1927 עװקסָאמ ,דרע רעד ןוֿפ סערציוא |
 עזָאלוקרעּבוט יד ןוֿפ ֿבצמ רענײמעגלַא רעד
 ןופ יא רעד טייגרעד ,ךיז טרעסעּברַאֿפ עקנַארק

 ,זָאט ,ײעמרָאנ רעד וצ טולּב ןיא סרעַײז-ןירוא
 ,שינעכײצרַאֿפא ,25 אוו 8

 ןּבעגרעּביא רוציקּב ןעק עמ סָאװ סָאד .9
 ,הׂשצמהירוּפיס ,עלוּבַאֿפ ,טעשזוס .דייר טימ

 ןָא ליװעדָאװ ַא .װזַאא עמַארד רעד ןוֿפ ,עדער רעד ןוֿפ ,לקיטרַא ןוֿפ 'א רעד .הׂשעמהךוּת -

 ןעדא .יא ןקידנּפַאכרַאֿפ ַא טימ עמעָאּפ ַא .יא ןַא
 טאיילג טינ ... ל"נה םיֿבתּכה ןמ טלַאה ןיא
 1669 ,םד'תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ' ,"ןּבאה
 רסיק ןופ ןידראוו טקישג וצ רימ זיא, .זוו שֿפָו/
 יב ,", ..טלַאה ןיא ןזיד טימ קסּפ ןייא ה"רי

 םעד ןופ טלַאה ןיא ןעד, ,1703 ,!הֿביא תלגמי |

 ׂשד טַאדנַאמ רעד ןופ ןֿבתּכה ןגשתּפ| טֿפירשיג

 ,הניאצ ,יןלוש ןיא ןגאלשיג ןא ןדראוו זיא אד

 ןכילטיא אַײּב ןאט ןׂשיװ וצ זומ ןמ,, .ינש םוגרּת

 ןיא (רֿפס) שד שאו ןופ טלַאה ןיא םעד (רפס)

 רעד, .המדקה ,1743 טשמַא ,ןופיסוי ,"טאה ךיז

 טַײװ ױזַא טשינ טרעטישרעד םיא טָאה ווירּב !

 ןופ סנכייצ עקיטנעק יד טימ יװ יא ןַײז טימ

 סָאד' ,מָאנ ,"טּפירשטנַאה רעד ןיא ... רעטלע -
 .'לקינייא עשיּבר

 "יורד רעד וצ ךוּפיה רעד זיא סָאװ סָאד 4
 "טסניק א ןוֿפ םערָאֿפ ןוא יא .םערָאֿפ רעקידנס

 זיא םערָאֿפ ,םּתס זיא 'א, .קרעװ שירעל
 ןיא ןטסינרעדָאמ לָאצ ַא ןוֿפ גנוזָאל ,ײםַאטש |

 -נַײרַא .ה"י .20 ןרָאי רע20 ּבײהנָא עיזעַאּפ ידי -
 סַײנ ןֿפַאש .םערָאפ רענייש ַא ןיא יא םעד ןסיג
 ןלָאז רימ,/ .םערָאֿפ רעד טיול ַײס ,יא ןטיול ַײס
 טסנוק ןַײז טימ רעמ ןיוש ןריסערעטניא 'ךיז

 יװ טײקיאעֿפ-סקורדסױא ןַײז טימ ,ןּבַײרׂש וצ !
 .וו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,ייא םעד טימ

 ,ליצ ,ןעניז .ןעיידיא םוכס רעדָא יידיא .9
 ןיא יא ןַא (ןעניֿפעג ,ןכוז) ןּבָאה .ךוּת ,תיצמּת

 יזיפַאטעמ .יא װזַאא רעקיטכיװ ,רעפיט .ןּבעל

 איו ןשיװ . . . ןלָאז . . . (לארׂשי ינּב)ע יא רעש
 טלהניא רעד שאו 'נוא ןזומ ןהעשיג תוצמ ילַא

 טָאה עלעדנעמ 'ר, .ב/א ,מהמ ,ײזיא ןוֿפ רד
 ,טּפעװעגסױא טרעװ תודיסח סָאד יװ ןעזעג

 ןיא ,ַאּפַא ,"ךוּת ןייק ,'א ןייק רעמ ָאטשינ
 ךיז רע טָאה רעסעּב ץלַא, .רעדלעװ עשיליופ

 ,ןּבעל ןַײז טַאהעג טָאה יא רעמ ץלַא ,טליֿפעג

 ,זי ,'ןהעש ענַײז ןעװעג ןענעז רעלופ ץלַא
 םוצ גנולעטש ַא ןעמענע ףןזַײא ןוא לָאטש

 ,6 או 1964 ,זמט ,טייצ ,ײטייקשידַיי ןוֿפ !א-הנומא |

 -סנּבעל ,ןּבעל ןיא ןעגנוריסַאּפ וזד .מטֿפ 6
 יז ןוא יא ןַײמ ריא לייצרעד ךיא, ,עטכישעג

 ,גָאט ןייא ןוא טנזױט ,יּביל רעייז רימ טמוקַאּב

 ,1878 ץענליוו



 גנוטלַאהניא

 .טלַאהניא וזדז .כרַא .ןעי יד -- גנוטלַאהניא
 ןכַאז ליפ ראג ךאנ טשרָאֿפ ןַאמ רגולק רעד,

 ,"ןּבאה ג גנוטשרֿפ ןייק גנוטלַאה ןיא ליפ יריא זד

 .. .א/ג ,עּב

 ןַא טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטלַאהניא
 ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ זיא סָאװ .טלַאהניא

 ןטכַארט ןיא, .טסוּפ רעדָא יא ןּבַײרש .טלַאהניא
 גנירג ןַײז שינערעהוצנָא יד זומ רָאװ רעד ףיוא

 ץיא ןַא ןּבָאה זומ םוקמּב רעד ןוא ןייטשרַאפ וצ

 ןיא ריפנַײרַא ,זּביא װמ ,"םצע ןַײז וצ תוכַײש

 | .שטוטס ,טייקי- .זילַאנַאָאכיסּפ

 -ניֵא :ךיוא .משטד .ידַא -- זָאלטלַאהניא

 .טלַאהניא ןַא ןָא זיא סָאװ .רנ ,זָאלסטלַאה
 ,טייק(י) דיר עיא

 דנַאטש ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- ךעלטלַאהניא
 ילכׂש רעד ,רע'א רעד, .טלַאהניא ןוֿפ טקנוּפ

 יּבָא ןוא טקעיּבוס ןשיװצ דיישרעטנוא רעקיד
 5 , שי ,מי ,"קיטנָאק רעייז זיא טקעי
 ,"רעדילסקלָאֿפ יד ןוֿפ יא עלופ יד, -- טייק-
 ,24 טווו 1957 ,זמט ,על

 -סטלַאהניא ;ךיוא .ידַא -- לוֿפטלַאהניא
 סָאװ .טלַאהניא טימ לוֿפ זיא סָאװ .רנ ,לוֿפ
 .עטַאּבעד עיא .טלַאהניא ךס א ךיז ןיא טָאה
 ןוא םזילַאנָאיצַאנ רעדייא רעיא זיא םזיקלָאֿפ,
 ענװָאק ,םַײנ ,מי ,"םזיטַארקַאמעד רעדייא רעמ
6, | 

 -טטלַאה זניא :ךיוא .ידַא -- ךַײרטלַאהניא
 .טלַאהניא טימ ךַײר זיא סָאװ .רנ ,ךַײר
 ןוֿפ, .טלַאהניא ןקיטרעװ ַא ךיז ןיא - סָאװ
 ,נש ,"'א ןוא טנַאסערעטניא ןטקנוּפדנַאטש עלַא

 עטסעּב ידע .ו/ רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 ,שירפ ,טנוזעג זיא עכלעװ יד זיא עסעיפ-עסַאק
 װקסָאמ ,ןטכַאלש רעטַאעט ,יקסנַאשרָא .3 ,"יא

1, 

 ,ןּבעג ּברעװ ןטימ -- ןַיַײרַא טנַאה ןיא
 יַא 'ה יא לּפענק םעד ןּבעג .דחֹוש ןגעװ ךיוא

 ,רָאה ענעגייא יד ןיא ;רַאֿפ .כרא -- רָאה ןיא
 רע טאה, .עא ּפָאק ןפיוא לכיט ַא ,ּביוה א ןָא
 ךיז טאה 'נוא ןיראה ןיא ןיטש ןהעזיג איז

 / .,ח קרּפ ,טנַארּב ,"ןיג וצ ןינה טמעשיג

 שינָאמרַאהמוא וזז .ידַא -- שינָאמרַאהניא
 | | ,טייק- - ,575 ,+-
 יַאּה ןייא) -- ותילוחמ אלמתמ רוּבה ןיא

 ירּב2 .חּת .ץַאז ןױסָאילוכײמ עלַאמסימ ריוּב
 טליפעגנָא טינ ןעק ּבורג א .א/טנ ;ב/ג ,תוכ |

 ןוֿפ סיוא טּבָארג עמ סָאװ דמַאז ןטימ ןרעװ
 ןענעק רימ רעּבָא ,הקדצ ןעמ טיג יאדװַא; .'ריא

 'ה יא ,טַײל עמערָא ערעזדנוא ןטלַאהסיױוא טינ |

 ..'מ 'מ 'ה 'א טרָאװכירּפש סָאד ּביוא ,, ,"'מ ימ |

 ןַא עגֹונּב קיטליג רעכיז סע זיא ;ןעניז א טָאה

 -ַאט . ..ןעמוקַאּב ןזומ סָאװװ טעטיסרעוװינוא
 ,קיא ,"ןסיורד ןוֿפ טַײלטֿפַאשנסיװ עלוֿפטנַאל
 | | ,14 ש 5

 יֵעֵמ עכָארּבַאה . . .} -- היוצמ הכרּבה ןיא
 ,תינעּת ;א/במ ,אעיצמ א3322 .חּת .ץַאז ןָאיוצ
 ןמ יומסה רֿבדּב אלא :טפלעה עטייווצ} .ב/ה

 ךַאז א ןיא רָאנ ךיז טניפעג הכרּב ידד ן?ןיעה |

 :ּב ןטימ טצינעג .יגיוא ןוֿפ ןטלַאהַאּב זיא סָאװ
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 יַפמָא םַײּב ךיוא ןוא םינינע עכעלנעזרעּפ עגֹונּב
 ןשיװצ טפעשעג ַא ַײּב ,ךַאמּפָא ןַא ןסילש
 רַאֿפ ןטיה ךיז ןעמ ףוַאד ןשטנעמ עכעלטע

 ךיוא ןענופעג גָאז םעד ןיא טָאה עמ} .עקיטַײז

 - ןערה"יע ןַא ןיא שינעּבײלג ןרַאֿפ רַאּפשנָא ןַא |
 ןוא אל א ֹוצ טגייל עמ ,'מ 'ה יא טצינ עמ
 'א, :לשמל ,ןעגנודניּברַאֿפ ענעגייא טֿפַאש עמ
 ,"(טלעג טימ) לטסעקשיט לוֿפ ַא ןיא אלא ימ 'ה

 ."?(ךלימ טימ) סרעטַײא עלוֿפ ןיא אלא ימ 'ה יא,

 "יוד ָאנייא| -- היארל העימש המוד הניא

 .חֹּת .ץַאז {(ע;רעל) ָא;ריל (ענָאימש (ע")ָאמ
 היאר 'ד 'א :89 ,16 ,כ ,תומש ,רקי ילּכככ

 טימ (וצ) ןרעה ךַײלג טינ זיאסס .העימשל |
 ּבָאה'כ ,תודע ןַא זיא -- ןעזעג ּבָאה'כ, .ןעז
 :לגרֿפ .חש ,"תודע ןייק טינ זיא -- טרעהעג
 יװ (טניילגַאּב רעמ) רעסעּב זיא גיוא ןייא,
 יד 'א זַא רעדעי טסייו סָאד, ."ןרעיוא ייווצ
 ןַארַאֿפ, .15 אט ,1882 ,לָאֿפוי ,"העימשל היאר

 זיא ןוװה -- 'ל 'ר יד יא :טרָאװ קיטַײצרַאֿפ ַא
 ,24 וא 1965 .זמט ,"ךעז טינ

 ייוס סַאַאדַאה ןייא) -- ותלבוס תעדה ןיא
 ,ישר ;ב/גיק ,םיחס922 .חֹּת .ץַאז ןױטלַאװ

 סע טגָארטרַאֿפ לכׂש רעד .4 ,אכ ,רּבדמּב
 ַא זיאס, .לכׂש ןפיוא טינ ךיז טגייל סע ,יטינ

 ."'ס 'ה יא ,הרֿבס עמורק

 ןרָאקסינ עטױכַאה ...} -- רֹּכׂשִנ אטוחח ןיא
 לָאז רעקידניז רעד' .ט ,ט ,תיעיבש?2 .חּת .ץַאז

 ףרַאד הריֿבעילעּב ַא ה"ד ,!טנױלַאּב ןרעװ טינ -
 םעד ןענרעלנָא ףרַאד עמ ,טפַָארטשַאּב ןרעוו

 | - .רעכערּברַאֿפ

 -רַאֿפ .1 .ל22 ייאככ .ס ,יד -- עיצ|יּביהניא
 םענופ סולשַאּב ַא טול טָאּברַאֿפ צעפס ,רעװ
 ןוֿפ ףױקרַאֿפ ןפיוא יא ןַא ןגײלֿפױרַא .טכירעג

 ןיא לעטשּפָא (ןיצידעמ) .2 .תוָאקשמ עֿפרַאש
 םענוֿפ לייט א רעדָא רֿבא ןַא ןוֿפ ןרינָאיצקנוֿפ -

 ,עקיטסַײג .טלַאהּפָא רעשיכיסּפ ,8 .םזינַאגרָא
 -סיוא ךיז .ןָאט וצ סעּפע גנורעטש עשילַארָאמ

 עט עכעלטע ענַײמ , .ס'א עשילַארָאמ ןופ ןכַאל }

 סיא ןופ קורדנַײא םעד ןכַאמ טכַײל ןענעק ןסיז
 רעויטיזָאּפ א ןוֿפ רעדייא םזילַאיצָאס ןרַאֿפ

 ןוא ןשטנעמ ,נירג ,*םַארגָארּפ רעשיטסילַאיצָאס |

 ,טָאּפש ...טימ רימ ףיוא טקוקעגש .ןטרעװ
 ענַײמ עלַא טנָאקרעד . .. טלָאװ יז יװ רעגײטשַא

 ,23 וא 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"סיא עשרעדניק

 "יהניא ןַא ךיז ןיא טָאה סָאװ  .ידַא --וו'יט-
 "אל עיא יד .תוָאקשמ ןוֿפ ףױקרַאֿפ רעיא .עיציּב
 ,ןּביוהרעד ךעלשטנעמ זדנוא ןּבָאה סָאװ ס'הׂשעת

 ;ןּברעװ יד טימ -- לטיק ןיא ןוא לטיה ןיא
 ןופ ,ןצנַאגיא .עא ןפַײֿפנָא ,ןרַאנּפָא)

 טלדניװשעגנָא םיא טָאה רע, .סיפ יד זיּב ּפָאק
 ."יק יא יא יה יא

 .ןטניה ןוֿפ .כרַא .עזַארֿפ װדַא -- ןטניה ןיא
 ןיא גאי 'נוא ןקיוטש וצ איז ךיא גאלש אז;

 ,1725 עפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ךאנ ןטניה

 ןעמַאנ עכָאה (ןייא :ךיוא) ןיא| -- ימנ יפה ןיא

 .ַאא א/ד ,הגיגח ;א/המ ,הטוס22 .חּת .ץַאז

 ַא ַײּב טצינעג .'ױזַא (ךיוא) עקַאט זיא'ס ,ָאי
 זיאס :ב ןטימ סעומש א םּתס רעדָא חוּכיװ

 ןדנעה ןיא
 ןַא יװ .טסגָאז וד יװ עקַאט זיא'ס ,קיטכיר

 'אע .טקנוּפ ַא ךָאנ ןוֿפ ּבָאגוצ ַא ןצ ריֿפנַײרַא
 עמ ...ןסעגרַאֿפ טסָאה וד רעּבָא ,נ 'ה |

 ,נ 'ה 'א, ."(עא ...קוליח ַא ןכַאמ ףרַאד

 ןַארַאֿפ זיאס רעּבָא ,טכערעג עקַאט טסיּב

 ןַײד -- 'נ 'ה 'א, ."זדנוא ןשיװצ קוליח ַא |

 ,"ריד טמוק ץימש רָאנ ,הנעט ַא זיא הנעט

 : | .לטרעוו

 "מונה םש לע אלא תאוקנ הוצמה ןיא
 םעש לַא ָאלע סיירקינ עװצימַאה ןייא} -- הר
 .טינ םַײּב 99 .חּת .ץַאז ןָארמױגַאה (םייש)

 -מגש ימ לע אלא .. . :ןריטיצ ןכעלטקניּפ
 הװצמ יד .1 ,ח םירֿבד ,ישר טיולפ ,הֹר

 םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא רָאנ ןפורעגנָא טרעוו

 סָאד) !(טריפעגכרוד) טקידנערַאֿפ יז טָאה סָאװ

 ,תומש םיקוסּפ יד ןופ סױרַא ךיוא ןעמ טנרעל

 0 ,ן32 ,דכ ,עשוהי ןוא ,19 ,גי

 יַארֿפ ןסעשעדוקעמ ָאנייא} -- תשדוקמ הניא
 רענייא זַא} .אא .ד ,ב ,ןישודיקכ? .חֹּת .עז

 שדקמ רימ רַאֿפ ַײז ןוא ייג :חילש ןַײז וצ טגָאז

 יז טָאה . . . רע ןוא ,טרָא םענעי ןיא ױרֿפ ענעי

 טינ יז זיא --- טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןעוװעג שדקמ

 טינ םעדכרוד טרעװ יז ה"ד .טעיּפ ,"שדוקמ

 -סיוא קיסַאּפש ןוא טסנרע טצינעג ןּבַײװ ןַײ)

 -טריסערעטניארַאֿפ-טינ ,טײקיטליגכַײלג ןקירדוצ |

 ,אלימ ,ונ, .רעדייר םעד טינ טרַא סע זַא ,טייק

 ;"יאּבג ןייק ןרָאװעג טינ ךיא ןיּב -- 'מ 'א זיא

 ;?'מ 'א זיא ,הלּכ ןייק טינ (עכַאי) עלייק זיא;

 ."מ 'א זיא ,טֿפעשעג סיוא זיא טֿפעשעגג

 ,ןייג סע טעװ -- ןייג סע טעװ ,ךשפנ-הממ;

 יא; .לדנעמ-םחנמ ,עש ,"'מ 'א זיא --- טינ אלא

 יװ טקנופ} "סעשינק יד טימ ענייא זיא -- 'מ

 יינק יד טימ' ןוא נװ א ןעװעג טלָאװ 'ענייא'

 .ןתשדוקמ יװ טגנילק יסעש

 -- ינשרד (אלא) רמוא הזה ארקמה ןיא

 ןינײשרַאד ָאלע רעמיֹוא עזַאה ָארקימַאה ןייאָו

 ַא רעד .1 ,א ,תישארּב ,ישרכ? .חֹּת .ץַאז

 :טגָאז (הרֹוּת רעד ןוֿפ רעטשרע רעד) קוסּפ
 :ּבּב טימ טצינעג :ךימ שטַײטרַאֿפ ,ךימ ןשרד

 טוג ךיז ףרַאד עמ ,ןינע רערעװש א זיא'ס (א

 סע זיא טשּפ יּפילע (ב :םעד ןיא ןטכַארטנַײרַא

 'א 'ה 'ה יא, .שרד וצ ןעמוקנָא זומ עמ ,השק

 ,"ךימ עשרד :ךעּבענ ךיז טעּב קוסּפ רעד ---
 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד

 ןדינַאה ...} -- היַארל המוד ןוד(יננה ןיא
 ,םיחס922 .חֹּת .ץַאז ןעיַארעל עמיוד (ןדָאנַאה)
 ןיא (טכַארטַאּב עמ סָאװ) ןינע רעד .א/וט

 :3 ןטימ טצינעג 'היַאר ַא ףיוא ךעלנע טינ

 זיא ָאד ;ןינע םוצ ךייש טינ ןענַײז דייר ענַײד

 :וצ ךעלנע :ָאטינ זַײװַאּב ןייק ,עיגָאלַאנַא ןייק

 ,ןּתוחמ ןייק טינ זיא ןטירד ןטימ סנייא

 לֿבה ליֿבשּכ אלא םייקתמ םלועה ןיא
 םעיַאקסימ ...} -- ןּבר"תיּב לש תוקוניּת
 זןַאּבַארסיײּב לעש סעקיוניט לעװעה ליוװשיּב ָאלע

 א טָאה טלעװ יד .ב/טיק ,תּבשכק .חֹּת .ץַאז

 -רעל סָאװ רעדניק יד ןופ תוכז ןיא .רָאנ םויק

 .הרֹוּת ןענ

 -וקַאּב ,ןּבָאה :ןּברעװ טימ -- ןדנעה ןיא
 ןיא ,טנַאה ןיא וזז ..כרַא .ןַײז ,ןצעמ



 רּבדל לוכי .הּפה .ןיא

 ןופ} ל"נהמ טָאה ןידנעה ןיא רעװ,- .תושר

 ...ןןכאז עטראנעגסױרַא רעדַא עטעבנגעגוצ

 תעמ ךוּת ןמוק ךא לָאז . . . בר םאו אוה טעמה

 סקנפ' ,"ןיגאז ןא שדוחה סנרּפל דנוא תעל
 .ןאאצווו לּבויְו ד"ּפּת ,גל זורּכ ,!ו"הא תלהק

 לױבָאי ץּפַאה ןייא) -- רּבדל לוכי הּפח ןיא
 סָאד .8 ,א ,תלהק טיולכ? .חּת .ץַאז ןרייּבַאדײל

 רעקידלּכה-ךס .ןדערסױרַא טינ סע ןָאק ליומ

 סױרַא טֿפור סָאװ שינעעשעג א ןגעװ קורדסיוא

 ןָאק סָאװע .רעדיש ,קערש רעדָא תולעּפתה

 -עיצַארטנעצנָאק יד ןגעװ ןלייצרעד ךַײא ךיא

 ךַײא ךיא לָאז סָאװ, ."'ל יי 'ה יא ?ןרעגַאל

 סעכלעזַא ַײּב טציא ןטלַאה רימ ?ןַײז ךיראמ

 עג ןעמ טָאה סָאד ... יל יי 'ה יא זיא'ס סָאװ

 ןוא לעמיה ,אקרָאיװעיװ .א ,"ןעז ןיילַא טזומ

 ,1909 גרעּבמעל ,דרע

 ָאקַאה ... -- .י.גוה"ףורּב"-שודקה ןיא
 :תורמימ עכעלטע ןופ ּבײהנַא ן. . . והכרָאּב שעד

 -- ויתוירּב םע אינורטּכ אּב ... (א

 .חּת .ץַאז ןװָאסיוי-ירּב םיא ָאינוריטעּב . .

 םלוע-לש-ונוּבר רעד .א/ג ,הרז הדוֿבעככ -

 ןשינעֿפעשַאּב ענַײז וצ ַײנַאריט טימ טינ טמוק

 טימ שינעעזנַײא טָאה טָאג :ּב ןטימ טצינעג

 ,םיאורּב ענַײז

 ןּכ םא אלא לארׂשי תא הּכמ ... (ב
 עקַאמ . , .} -- הליחּת האוֿפר םהל ארוּב

 עוֿפער םעהָאל עריוּב ןייקמיא ָאלע לעָארסַיי סע

 טגָאלש טָאג .ב/גי ,הליגמכק .חּת .ץַאז ןעליכט

 יז רַאפ וצ רעירפ טיירג רע ןדַײס ןדִיי יד טינ

 האוֿפר יד וצ טקיש טָאג, :וצ ךעלנע .האופר א

 | ."הּכמ רעד רַאפ

 ערשַאמ ...} -- ותניכש הרשמ ... (ג
 טָאג .א/חל ,םירדנכק .חּת .ץַאז {ױסָאניכש

 :לײט רעטייװצ .הניכש ןַײז ןעור טינ טכַאמ

 ףיוא ןדַײס' --- וינעו םכח ,רישע ,רוּביג לע אלא

 .םענעדיישאּב א ןוא םכח א ,ןכַײר א ,רוּביג א

 לוכיֿבּכ ןעד זיא ?שטַײטס :םישרֿפמ יד ןגערֿפו

 יייא ּביוא ;זיא ץוריּת רעד רָאנ ?םינּפיאׂשונ ַא

 זיא וצרעד ןוא תולעמ ַײרד ענױזַא טָאה רענ

 הניכש יד טרעװ רע זיא ,ךיוא וונע ןַא ךָאנ רע

 ,רּבדמּב ,המימּת הרוּת .םיא ףיוא ןעור לָאז

 זיג ,בי

 שיש ימל אלא ,המכח ןתונ ... (ד

 ימעל ָאלע ,עמכָאכ ןסיונ ...} -- המכח ווּב
 .א/הנ ,תוכרב22 .חֹּת .ץַאז ן...יוּב שעיעש

 סָאװ םעד רָאנ המכח טיג םלוע-לשיונוּבר רעד

 -עפ זיא סָאװ רעד רָאנ ה"ד ,המכח טגָאמרַאֿפ

 ,טֿפאשגולק ,ןסיװ ןעמענוצֿפױא לגוסמ זיא ,קיא

 | .רעגילק ןרעװ ןעק
 דעװיוא ....} -- ןנמל םיסנ דבוע ..- (ה

 טוט טָאג ?ּבצ ?22 .חּת .ץַאז ןןָאגאמעל םיסינ

 :ב3 טימ טצינעג .טסיזמוא םיסנ ןייק טינ

 א ןָא (ב :ןַײז טרעװ זומ סנהילעּב רעד (א

 .קעווצ א ןָא ,תילכּת

 -- םיעשר לש ןתלּפמּב חמש ... (
 ןםייָאשער לעש  ןָאטלַאּפַאמייּב ךַאײמַאס . .

 "רעּבייא רעד ,ב/י ,הליגמכ2 .חֹּת .ץַאז

 ןוֿפ הלּפמ רעד טימ טינ ךיז טיירֿפ רעטש

 ףָארטש ןוֿפ ןלעװקנָא טינ לָאז עמ} .םיעשר

 .חֹּת ןעמיוד .. .} -- המוד וניא
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 לֵא ךיֿבױא לופנּב : ךעלנע .אנוׂש ןֿפױא

 ;17 ,דכ ,ילשמ ,ךּבל לגי לֵא ולשּכבו חמׂשּת

 ,?הריש םירמוא םּתאו םיּב ןיעבֹוט ידי יׂשעמי

 ן,ב/טל ,ןירדהנס

 אה ..-.יראה תתא עיּבׂשמ ץמוקה ןיא
 ירב22 .חּת .ץַאז ןירַאָאה סע ַאיּבסַאמ ץעמיוק

 טַאז טינ טכַאמ (ןסע) ןֿפױה רעד .ב/ג ,תוכ
 טינ זיא לסיּב סָאד :ב ןטימ טצינעג ,יּבייל םעד
 רעד ראפ טינ טקעלק ,טינ טעַײטס ,גונעג

 .ןשינעפרעדַאּב עסיורג יד רַאֿפ ,לָאצ רעסיורג

 ,עסיורג א ,ערהןיע ןייק ,זיא החּפשמ יד;

 ימ 'ה יא זיא ,רענידרַאֿפ ןייא רָאנ טָאה יז ןוא

 ?למערק אזא ןופ הנויח ןעֶיצ ןעמ ןעק, "יה יא

 י"ה יא ימ 'ה יא
 -- תוֿפצע ךוּתמ הרוש הניכשה ןיא

 .חּת .ץַאז ןסעװצַא ךיוטימ ָאריוש עניכשַאה . .
 ךוּתמ אל ...'ש 'א :ןטרָאד ב/ל ,תּבשככ

 ןהװצמ לש החמׂש רֿבד ךוּתמ אלא ... תוֿבצע

 טינ טור הניכש יד .27 ,המ ,תישארּב ,רהוז

 ןעמ געמ ...ןכָאװ יײרד יד ןיא, .יטעמוא ןיא
 ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,י'ע ימ יש 'ה 'א לַײװ ,ןליּפש

 -מענ טימעג ןטקירדעג אזא ןיא, .ןעיידיא ןוא
 יּפסניא ...'ש 'ה 'א ?ןּבַײרש וצ ךיז וטס
 - ,"ךיירֿפ ןוֿפ טמוק עיצַאר

 -- הנּכס תעשּב אלא גרטקמ ןטשח ןיא
 ןענָאקַאס סַאשיּב ָאלע גערטַאקעמ ןטָאסַאה . .

 ןטשה :99 .בי ,אצ ,הּבר תישארּבכ? .חּת .ץאז
 זיא ןטׂש רעד .הנּכס תעשּכ גרטקמ
 רָאנ (הרצ א םרֹוג זיא ,טקידלושַאּב) גרטקמ

 -מוא ןיא :ב ןטימ טצינעג .הנּכס ןוֿפ ןטַײצ ןיא

 ןָאט ןוֿפ ןטלַאהּפָא ךיז ןעמ לָאז ןטַײצ עקיאור

 .רַאפעג א טימ ןדנוּבראפ ןַײז ןעק סָאװ ,סעּפע

 'ה יא ,םייה רעד ןיא ץיז ,טַײצ-המחלמ זיא'ס,

 -- הרובחב אלא תינקנ הרותחה ןיא
 .חּת .ץַאז ןערואוואכאּב ָאלע ...סענקינ ...-:}

 הרֹוּת ןַײא ךיז טֿפַאש עמ .ב/גס ,תוכרבכג

 ןיא טנרעל ןעמ ןעװ ה"ד ,אתורֿבח ןיא רָאנ

 טפרַאש םיחוּכיװ ןוא ןסעומש ךרוד) עּפורג א

 ךיוא זיא -- י'ּב 'א ינ 'ה 'א; .(חומ רעד ךיז

 ,רָאֿפ ,סענעמ .א ,"טֿפַאשנסיװ רַאפ קיטליג

 ,26 וו 1965

 לָאצ ַא ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב .1 ןיונייא| -- וניא
 .וז ,2 ,יטינ זיא (רעװ (רעטַײװ +-) ןקורדסיוא
 ןטימ ןיא טלַאה דיי א ןעװ .ױזַא טינ זיא סע

 ןעװ ןלַאֿפ עלַא ןיא ללכּב ,ןשטנעּב ,ןענעװַאד
 רעקיטַײז א ןוא ,ןַײז קיסֿפמ טינ רָאט עמ
 -- רעֿפטנע רעויטַאגענ רעד זיא סעּפע טגערפ

 (ט)רעטש :ןטַײטַאּב ַײּברעד ךיוא ןעק .וניא
 .רעטעּפש (ט)גערֿפ ,טינ

 ָאלע לעכיוא ..,} -- ילצ אלא לכוא וניא
 טסע רע' .9 ,בי ,תומש טיולכ2 .ץַאז ןילָאצ |

 עמ , :שטַײטנַײא ריא .ןטָארּבעג טרעַײנ טינ

 ."טינ טלָאצ עמ ּביױא טינ טסע

 ,עזַארֿפ ,1

 ָאד זיאס ןעוו ךודיש א יד יא; .'ךַײלג טינ זיאי

 טנלע זיא סָאװ םותי ַא וצ ,לדנַײש א עטַאט ַא

 יּבעילרעֿפ עטנַאקעּבנוא יד ,להי ,"ןייטש ַא יװ

 1901.  עשראװ ,עט

 עו |

 .ל22 ייאכ2 סי ,יד -- עיזֿאוװניא

 דילַאװניא |

 לָאצ א ןופ ּבײהנָא- ,2

 -- וּברִמ ךמולל ומצעמ דמול ...
 ןױּבַארײמ דעמיולעל ױמצַאיימ לעמל

 ןכַײלגרַאפ טינ ןעק עמ .א/איק ,תובותּכככ

 סָאװ םעד וצ ןיילַא (ךיז) טנרעל סָאװ םעד

 / / ףיּבר א ןוֿפ (ךיז) טנרעל -
 ימל ולסּב תּפ ול שיש ימ ... (ב
 סַאּפ יול שעיעש .. ן -- ולסּב תּפ ול ןיאש
 ;ב/חי ,אמויכק {...ןייאעש ימעל יױלַאסעּב

 ןכַײלגרַאֿפ טינ ןעק עמ .ב/בֶס ,תובותּכ ;ב/דע

 שיוק ןַײז ןיא טיורּב לקיטש ַא טָאה סָאװ םעד

 ןיא טיורּב לקיטש ןייק טינ טָאה סָאװ םעד וצ
 םעד טינ טײטשרַאֿפ רעטַאז רעד, .שיוק ןַײז
 .". .."מ יד יא --- ןקירעגנוה

 -ושל םימעּפ האמ וקרּפ הנוש ... (ג
 "ריּפ עניוש . . .} -- תחַאו האמ וקרּפ הנ
 ןסאכאייװ ...עניושעל םימָאעּפ עיימ יוק-

 סָאװ רעד ךַײלג טינ זיא'ס .ב/ט ,הגיגחככ |

 "נוה (עיצקעל ,רועיש) קרפ ןַײז רעּביא טרזח

 רעּביא סע טרזח סָאװ םעד וצ לָאמ טרעד
 עמ ןעוו וליפא ה"ד ,לָאמ ןייא ןוא טרעדנוה

 טנרעל עמ ןעו רעסעּב טרָאפ זיא ,סעּפע ןעק

 .רעדיוו סע

 ןכַאמ .טרידַאװניא ,ריד- .וורט -- ןריד|אווניא
 ,דנַאל סאנוׂש ןיא .ןעגנירדנַײרַא .עיזאװניא ןַא- -

 עשישטַײד יד ןּבָאה . .., .עירָאטירעט א יא

 ןקידנשאררעּביא ןַא ףיוא טרידַאװניא ןעיימרא

 .רעריד- 16.  טו 1957 ,קיא ,"דנַאלָאה ןֿפֹוא

 -נַײרַא .1
 ,דנַאל א ןיא יימרא רעכעלדנַײֿפ א ןוֿפ גנוגנירד

 ןיא ןרַאּבראּב ןופ ס'א יד .טָאטש רעדָא טנגעג -

 .רעדנעל עטריזיליוויצ

 טֿפול רעד ןיא) גנוגנירדנַײרַא (ןיצידעמ) .2
 ,ןּבָארקימ ןופ (ןעמזינַאגרָא עקידעּבעל ןיא ןוא

 ןַא סױרַא ןֿפור סָאװ ןסוריװ ,סעירעטקַאּב
 ןוֿפ גנוגנירדנַײרַא .9 .טײקנַארק עקיקעטשנָא
 ןוֿפ יא .לגדא ןעגנולעטשנַײא ,ןעיידיא עדמערֿפ

 עמַא רעד ןיא םזינָאיסערּפמיא ןשיזייצנַארֿפ
 "רעד ןוא ןעזרעד טָאה רע, .ַײרעלָאמ רענאקיר |

 רעשידִיי רעד ןיא יא עדמערפ א לָאמַאטימ טליפ

 .| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,ײרוטַארעטיל

 ,םּכסה .מור?? .סעּב .סי ,יד -- עלַאיאװניא
 יעֹּב א רעטעּברַא יד רַאפ ןגירקסיורַא .ךַאמּפָא

 | .'א ערעס

 -רַאֿפ .1 .ל22 ייא22 .ס" ,יד --עיצ|ולָאװניא
 ץַאז (מַארג) .2  .גנוריצילּפמָאק ,גנורעטנַאלּפ
 ָאלֲאְיּב .8 .ןֿפֹוא ןרָאלקמוא ןַא ףיוא טיוּבעג
 ןַא ןוֿפ) גנוּפמורשנַײא ,גנורעלעמשרַאפ (עיג

 ןיא ךיז טפערט סָאװ עיצַארענעגעד .(ןַאגרָא

 "עג א ןיא יא .סעצָארּפ-עיצולַאװע םענײמעגלַא

 (טַאמ) .4 .ןענַאגרָאךעױרֿפ ןוֿפ יא .סקיװ
 (טַאמ) .8 .הגרדמ רעכיוה ַא וצ גנוּבייהרעד
 "מָאק א טיול טלעטשעגֿפױא ,עיניל עמורק

 :ךיוא .ידַא -- וו יט- .,למרָאֿפ רעטריצילּפ
 ם'ולָאװניא

 טיע 722 יא? .ץ ,רעד -- ד"ילַאװניא
 ןַײז ןריואװעגנָא טָאה סע רעװ ,יקידװעגיוט
 -נַארק ,רעטלע תמחמ) ןטעּברַא וצ טייקיאעֿפ



 :ָאד טייג סָאװ .ןיא

 סָאװ טַאדלָאס ,צעּפס ,(לגדא לַאפקילגמוא ,טייק
 "ער ןיא ײמרַא רעד רַאפ קיצונ טינ רעמ זיא

 .ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ (ן)דנואו ןופ טַאטלוז

 ךלַאֹּב ןוא המחלמ יד זיא ץרוק, .יא ןַא ןרעוו

 עצ טימ ן'א עגנוי סלַא ייז ןיוש ןעמ טעז

 ןלעװ רימ ... ., .גיֿפ .וו מעּב ,"רעדילג ענעכָארּב
 יעקװַאטסָא עטסישטי ַא ןָאגרַאשז רעזדנוא ןּבעג

 ,"ןָאטעגּפָא סנַײז ןיוש טָאה סָאװ יא ....ןא יװ

 נעּבַא רעטניװ יד וצ 'המדקהי' ,קיטָאק םהרבַא-

 -ןיא .ח"נרּת עשרַאװ ,סעדלעז הייח ןוֿפ ,ןעד
 .דילַאװניא ןַא ןוֿפ דנַאטשוצ -- םזי .זיוה

 טמענ סָאװ טייקנַארק רעשינָארכ א ןוֿפ ֿבצמ

 ךיא) ׁשיה .ןטעּברַא וצ טייקיאעפ יד וצ

 ,ךרעֿפ עניא ןַא יװ ןיּב ךיא רָאנ, .ידַא -- (ענ-
 "ַארַאּב . . . םעד רָאנ טרעהרעד עס דלַאּביװ סָאװ

 "ןעשזריה וצ ןָא ןיוש סָאד טּבייה קישטנַאּב
 -שיי .טי1 ,או לּבייְו 'װירּבי ,ןישטשָאמַאז .ּפ
 | ,טייק

 רעד ָאד זיא סָאװ :וזד -- ַאד טייג סָאוװ ןיא
 סָאװ ןיא ןּפַאכ ןענעק טינ .רקיע רעד ,ןינע

 ךעלטַײד ןוא רָאלק רימ טגָאז; .ָאד טייג סע

 ."ךיז טלדנַאה סָאװ ןיא ,ָאד טייג סָאװ ןיא

 יעדלָאמכ2 .סעּב .סי ,רעד -- רָאטַאצַאװניא
 עשידייטינ טנרעל סָאװ רערעל .מור ,שינַאװ

 .םידומיל

 זעג 1 .ל22 יא? .ס" ,יד -- עיצַאקָאװניא
 "רדס םוצ ןײגרעּבירַא ןרַאפ טמוק סָאװ טעּב

 "עס ַא ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ,םוקֿפיונוצ ַא ןוֿפ םויה

 ןופ גנודנעװ ,2 .עא טנעמַאלרַאּפ ַא ןוֿפ עיס
 ַא וצ טעּבעג א ןופ םערָאֿפ רעד ןיא רעטכיד

 "נָא םַײּב (עזומ רעד וצ ךעלנייוועג) טיײהטָאג

 .עמלעָאּפ רערעסערג ַא ןופ ּבייה

 לָאטש ןוֿפ ץלעמשעג .אּב .רעד -- ר'ַאווניא
 -רעמ טצינעג לַאטעמ רעשיטעטניס .לקינ ןוא

 -ןרטסניא עזיצערּפ ןטעּברַאסױא םַײּב סנטס

 -עּפמעט רעקימורא רעד ןיא םליוניש .ןטנעמ

 -- ףייוטשײא .יא ףיוא טינ ןקריװ רוטַאר

 .גנוטסעמדנאל רַאפ טנעמורטסניא

 טינ ךיז ןעק סָאו .ידַא -- לּב ַאירַאװניא
 --ּבוס ךיוא .סעיצַאירַאװ ןייק טינ טָאה ,ןטַײב

 | .רעד

 (טָאמ 1 .ן ,רעד -- שנ'ַאירַאװניא
 טינ טרעװ ,טינ ךיז טַײּב סָאװ טעטיטנַאװק

 טרָאװ (מַארג) .2 .רענעלק טינ ןוא רעסערג
 ,טינ ךיז טַײּב ,סעיסקעלפ ןייק טינ טָאה סָאװ

 ךיוא ןענַײז שידִיי ןיא .ןיא ןענַײז ןּברעװדַא יד

 יעמַא ,רענליו :לשמל ,ןיא ןוויטקעידַא ןַארַאֿפ

 יַאֹּב עטכַארטַאּב טציא זיּב יד ץוחַא; .רענַאקיר

 :עקיפליהַאּב ןַארַאֿפ ךָאנ ןענַײז ,ן'יא עקיטַײט

 ענעדיישרַאֿפ ןוא רעטרעוודניּב ,סעיציזָאּפערּפ

 :ַאמַארג עשיטקַארּפ ,יקצערַאז .א ,"ןעלקיטרַאּפ

 ,128 יז ,1927 עװקסַאמ ,קיט

 ייא?? .טריטיווניא ,ריט- .ורט -- ןרי|טיווניא
 חּתֿפמ ןילמ שָאר .ןפוררַאֿפ ,ןטעּברַאֿפ .לכ2

 עג, :(5 ,ד ,היעשי) 'היארקמ לע טשטַײטרַאֿפ

 עריא, :יּת| "עטריטיווניא ,ענעדאלעג ,ענעפור

 לַארניג שניא ילַא ךיא וצ רד, .ן"רעטרעלמאז

 ,'2 ,ליּפש-שורושחא ,ײ. . .'א ךילטנַײרֿפ ץנַאג

 ..הוצמירּב תדועס, .{431 ,וװ שֿפְו 1718 טשמַא
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 ןנושרעּפ שנַאמ ןהעצ ׂשלַא רהעמ טכינ רע .לוז

 ,,סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפי ,"ןריטיֿפניא
 .ורט -- ןטַייװניא .עיצא- - .ןו לֹּבייַו 7

 ,יד -- ןשייטיווניא  .מַא .:::12: ?ס 1מט6
 .מַא .=22: 10ט1646000 .ס'

 ;ּברעװ ןטימ -- (ןַײרַא) זדלַאה ןטַײװ ןיא
 -עש ךיז קרַאטש רעיײז :ב .ןעמ עש ךיז

 סָאד רָאנ טינ ןרעװ טיור לָאז סע ןוא) ןעמ
 ןוא ןסיוורעד ךיז .ןזדלַאה רעד ךיוא רָאנ ,םינּפ

 וטסֿפרַאד ןעמעש. .יא 'ה 'װ יא ןעמעש ךיז
 ,"?קילג אזַא ךָאנ טָאה רעװ !'ה 'װ ןַײד יא ךיז
 ,1908 ענליו שדח לוק ,וָאנַאּבילק .ה

 :ןּברעװ יד טימ --- שיילֿפ (ןכייוו) ךייוו ןיא

 ,ןטניה ןיא װווז .עא ןּפַײנק ,ןשטַאּפ

 שיײלֿפ ן'וו יא טּפַײנקעג ןוא טלשטעּפעג יז טָאה;

 ,11 1967 ,רָאֿפ ,וָאלרעּפ .י ,ײןַײרַא

 ,קינייװעניא +- -- קינייװגניא

 ןּבָאה העדֹּב .כרַא -- ןּבָאה ןליוו ןיא
 ךלעפ רֹּכיא טַאהיג 'װ 'א רנייא, .ןרינַאלּפ
 חיׂש ,"הסנרפ ןיגעװ ןזַײר וצ ן991 +}

 .ד קרּפ ,ז"צּת אדרויֿפ ,הדׂשה

 יד טימ ךעלטנייװעג -- (ןַײרַא) געװ ןיא
 ןטיירג ךיז .עא ןטכיר ךיז ,ןּבַײלק ךיז :ןּברעװ

 זיּב רָאי א טרעװעג, .העיסנ רערעגנעל ַא וצ |
 ירופיס ,דמא ,ייַא יװ יא ןּבילקעגוצ ךיז טָאה עמ
 סָאד ךיז ןקַאּפ םַײּב הלוגס ַא ,1875 ,רסומ
 לדנייטש א ןטלַאה -- 'א 'װ יא לָאמ עטשרע

 ,ןרעטש = ןל ע טש ((ךיז) 'װ יא .ליומ ןיא

 גונעג ןיוש סָאד זיא, .ןָאט סעּפע ןזָאל טינ

 'א םיא ךיז ןלָאז סַאג ןוֿפ ךעלגנִיי זַא ןעװעג

 זיִּב קסירּב ןוֿפ ,ןַאמסַײװ .מ ,"ןלעטש טינ יװ

 .שטיטַאימעס

 עטסקינייװעניא .לָאענ .ץ ,יד -- םלעוונ'יא
 -.סיוא ןוֿפ ךוּפיה .ךיא םעד ןופ טלעװ ,טלעו

 -סיוא ןַײמ ןיא ,'א ןַײמ ןיא, 2234 +- ,טלעװ

 רעּבױט א טצעזַאּב רעװש ךיז טָאה טלעוו

 | .1919 ,װק ,"לּפענ

 .6//0: ום-ש606:0 .װדא -- קידנעוװנ'יא
 םנַײז ןיא גידנעװניא רֹּבא א .קיניײװעניא זד

 ,טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"...רע טקנעדיג אד ןצרעה

 -געוניא סָאװ םכח דימלּת רכלעוו, .ב/זר ,1

 ןייק רע זיא -- גידנעװשיוא זא זיא טינ גיד

 רעדיילק עגנע .א/מ ,ןויע ,"טינ םכח דימלּת

 עיא ןכַאמ ןוא רעדילג יד ןעמירקרַאֿפ ןענָאק
 "קילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"ןטייקנארק ןידַאו

 ַײב טָאה דָאּב יד, .1836 ענליו ,רעטומ עכיל

 טימ ,עיגילער ןַײז טימ תוכַײש עסיורג א םיא

 .תועסמ ,סוממ ,ײןליפעג עטסיא ענַײז

 22 יא? .{ ,רעד -- ר'ַאטנעװניא
 םעד ,דנַאטשַאּב םעד ןוֿפ גנונעכײצֿפױא .1

 טימ עא קירּבַאפ ,טֿפעשעג א ןיא תורוחס םוכס

 אב םעד ןענעכערוצסיוא ידּכ טרעװ רעייז

 ךיוא םעדכרוד ןוא הרוחס רענענַארַאֿפ ןופ ףערט

 ןסיװעג ַא ךשמּב חװר םענעמוקַאּבנַײרַא םעד

 רעכעלרעייּבלַאה ,רעכעלרעי .(טינשּפָאטַײצ

 ןלעװ טצעי ...., .'א (ןעמענ) ןכַאמ .י'א װזַאא

 -רָאמ .ד ,"יא םעד לּכה-ךס ַא ןע;צרעטנוא רימ
 ,1898 ןילרעּב ,ןעּבעל ןוֿפ ערהעל איד ,ןיװד

 ןטיעגימס'עווניא

 ןגעמרַאֿפ ַא ןוֿפ המישר (עכעלטקניפ) .2
 (ַאא םוטנגייא ךעלגעװַאּבמוא ,טלעג .,ןכַאז ןיא)

 -טסעֿפ ידּכ ,ויטקעלָאק רעדָא ןָאזרעּפ א ןופ -

 ןכַאז יד ןוא ,טרעװ םענײמעגלַא םעד ןלעטשוצ
 ,המישר ַאזַא ןיא טנכערעגסיוא ןרעװ סָאװ אֿפוג
 יא .ר'ומנעווניא ךיוא טסייה המישרייא אזַא
 -ינַאגרָא רעטרידיווקיל א ןוֿפ יא .השורי ַא ןוֿפ
 ..{ןןריאמ..., .'א ןַא ןוֿפ ףױקרַאֿפסױא .עיצַאז
 רטנאװניא ןמ לָאז ול רשא לכו ןספּת ןמ לָאז

 -תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ' ,"עיפערג י"ע ןלעטש
 -- 'א רעטיוט 264.  וו שפ} 1669 ,'םד

 --'א ר ע קי ד ע ּב על .עא םירישכמ ,ןכַאז ןוֿפ

 םוחנ זַאע ,ןֿפַאלקש ןוֿפ ךיוא) תומהּב ןוֿפ
 -ץעגרעּביא ןוא . . . ןעמוקעגּפָארַא זיא סקיוועוו
 ,"יא ןצנַאג ןטימ ,ףיוה ןטימ יטשטָאּפ' יד ןעמונ
 ,| דירַאי םענופ ,עש

 סָאד .ןגעמרַאֿפ ןקיטסַײג ןוֿפ המישר .גיפ .9
 עקיטסַײג, .סטוגואיּבַאה עקיטסַײג עצנַאג

 יד סָאװ רַאפ ןכַאז עכלעזַא זיולּב ... ןיא

 ,"ץרא-ךרד ןּבָאה . . . ןלָאז תורֹוד עקיטֿפנוקוצ

 .עטנָאק"א .ךוּב"א .ךוּת ןיא ,גי

 .יא-ך א ר ּפ ש

 -זינַאקירעמַא יד, .יא עלופ א -- עיצַאזיד

 לּכ םדֹוק ... ייז ןענַײז טנכײצרַאֿפ . . . ןעמ

 םענופ רעירפ טרָאװ א ,שטוטס ,װמ ,"'א םשל

 *רָאטקַאדער

 ןוא ןטנעמוקָאד ןיא . . ,, .װרט -- ןריזי-

 ןענַײז ןוא ואווצעגרע ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,ווירּב |

 ,271 ,אווו לּביי ,סָאק ,"טריזיראטנעװניא טינ ךָאנ

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייוװצ רעד ךָאנ ןוא תעּבע

 סנױזַא ןעמוקעגרָאפ ךַארּפש רעשידַיי רעד טימ

 ,"א ןופ טָאּבעג סָאד ףױרַא טגניװצ סָאװ

 ,21/ .1 ,אאוּפשִיי קאינרעשט .י

 .תונֹוּבשח עשיוא .ידַא -- שי- ,לאי-

 .טריטנעוניא ,ריט- .חרט -- ןריט|נעווניא
 ,193 +- ,53 ,ןעניֿפעגסיױא ווזד .1 .ל72 ייאככ
 םעַײנ ַא 'א .251 +- 63 ,ןטכַארטסיױא ווזד
 .ןלַאירעטַאמ עשיטסַאלּפ ךָאנ יא ,סָאלש טרָאס

 ףסוי ,ףטכַארט רע זאו טע . . . ןריטנעֿבניא,
 סא .2 .1774 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ
 יא .ןגיל ַא ןטכארטסיוא .ןריזַאטנַאֿפסױא ,ןרעלק
 .ן- ,סי ,יד -- ץנעווניא ,ץיצ- .תויׂשעמ
 ריא , .ןיֿפעגסױא .ןריטנעװניא ןוֿפ טקַא 1
 ךענעה ."לעניגירָא רעייז ןעוװעג זיא ... ץיא
 -ַאטנַאֿפ (טזומ) ,2 19 וא 1968 ,רַאֿפ ,ןָאק

 ןיא סָאװ עיצַאזיװָארּפמיא עשילַאקיזומ ,עיז

 "וצ-טימעג ןלַאטנעמָאמ א ןוֿפ קורדסיוא רעד

 -נעװניא ןופ סעצַארּפ -- גנוריזטט ,דנַאטש

 .ןרָאי ןוא ןרָאי טרעיודעג טָאה סָאװ יא ןַא .ןריט

 ,טריגיטסעווניא ,ריג- .ורט -- ןריגיטפעווניא
 דצמ ןשרָאֿפכָאנ ,ןשרָאֿפסױא .1/ .722 ייאככ
 ךעלטּפַאשנסיװ .2 .סנכערּברַאֿפ יא .טמַא ןַא
 .סעטעקנַא יד 'א .,ןרילָארטנָאקכָאנ ,ןשרַאֿפ

 ,גנוד

 -סעווניא ,טיעג- .ורט -- ןט|יעגיטס'עוװניא
 -סיוא .:=22/: 10 10708418246 .מַא .טעטיעגיט

 םיטרּפ ךס א טימ ,יונעג ןגערֿפסױא ,ןשרָאֿפ
 -גנורעכיזרַאפ א דצמ ,טכַאמ רעד דצמ צעּפס)



 : ריוטיטסעווניא

 ,הֿפירׂש עקיטכעדרַאֿפ יד יא ,(עא טפַאשלעזעג

 .יד -- ןׁש- .רעגערפסיוא -- רָאט-

 לַאינָאמערעצ .ן- ,יד -- ר'וטיטפעווניא
 ןכיה ַא רעדָא ןכעלכריק א ןּבעגרעּביא םַײּב
 צעּפס .גנַאר םעַײנ ,עיציזָאּפ ,טמַא ןרעלוקעס
 לַאסַאװ ןַײז וצ רעּביא טיג רָאינעס רעד ןעוו
 ַא) גנַאר םעַײנ ןופ לָאנמיס א ,םעלּבמע ןַא
 .(עא עקשטנעה ַא ,גניר א ,ןָאֿפ א טימ זיּפש
 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק . . .טמוק ץנירּפ רעד,

 ,"א יד ןטלַאהרעד וצ טנַאה סנַאטלוס םענופ

 ,39 ןאנ ,1866 ,מק

 ,טריטסעווניא ,ריט- .ורט -- ןרי|טסעוװניא
 -נַאניֿפ ,לַאטיּפַאק ןגײלנַײרַא .10 .772 ייאככ
 קעװצ ןטימ (גנומענרעטנוא ,טֿפעשעג) ןריס
 -ינכעט רעַײנ ַא ןיא יא .חוור ןעמוקַאּבוצנַײרַא
 ןענַאילימ רעקילדנעצ 'א; .גנוניפעגסיוא רעש

 ה"ר ,קיא ,לל ,"םינינּב עקיטכערּפ ןיא ןרַאלָאד

 .ןעגנואימַאּב ,תוחֹוּכ ןגײלנַײרַא .2 .ה"כשּת
 -סיוא יד ןיאע .ןּבעל רָאי ןעצ קרעװ ַא ןיא יא
 טריטסעװניא זיא ייז ןיא סָאװ ,תונקּת-גייל
 ייצּב ןטסעמ ןוא ןגעװ ןוא ןטכַארט ליפ ױזַא

 ,ןקיטכעמלוֿפַאּב .0 .2 ,אוא פשִיי ,ומ ,"רוּב
 יד טימ חילש םעד 'א .האשרה-חֹוּכ א ןּבעג
 יב ,ןטנעמוקַאד עקיטיינ

 טָאה,-- עיציה ..רעריטסעווניא -- רָאטי-
 ,הנוריי  ."ןּבעל ןשידִיי ןגיה ןיא יא עסיורג ַא
 עטַאװירּפ וצ סעיגעליווירּפ טיג,; -- רעריד

 טנעמ- .רעריטסעװניא .מַא -- רָא- ,ייא

 סָאװ טינ טָאה רע, .מַא .װרט -- } .מַא--
 | "א וצ
 זָאיֹּב  .ל22 ייאככ .ן ,רעד -- ז'ַאטרעוװניא

 "נע) םיזנע ,(ףָאטש-גנוריוי) טנעמרעפ (עימעכ
 ןוא זַאלומװעל זָארטסקעד ןופ טֿפַאש סָאװ (םיצ

 ,רעקוצ ןעַײדרַאפ םַײּב יא .טרעקרַאֿפ

 -רעווניא (טָאה) ,ריט- .ורט -- ןריט|רעווניא
 יא ,1 .ל22 ייאכ ,ןריסרעווניא ;59 .טריט
 ןיא ןשרעדנַארעּביא ,ןלעטשרעּביא ,ןעיירדרעּב
 ןטרעקרַאֿפ א ןריפכרוד ,רדס ןטרעקרַאֿפ א

 ןיא ןימרעט ַא יװ סנטסרעמ טצינעג .סעצָארּפ
 .ַאא קיטַאמעטַאמ ,עיגָאלָאעג ,ןיצידעמ ,עימעכ

 "א טינ ךיז טזָאל סָאװ עיצקַאער עשימעכ א
 רעטרעוװו ןוֿפ רדס םעד ןעיירדרעּביא (מַארג) ,2
 -םיונוצ א ןיא ןצַאזַײּב ןוֿפ רעדָא ץַאז ַא ןיא
 ,רעקוצ רע'א .ידַא -- טריט- .ץַאז ןטצעזעג

 ' .גנוריוט- .ץַאז רעיא

 .לככ ייאככ .ן ,רעד -- ט'ַארּבעטרעוװניא
 טינ טָאה סָאװ יח-לעּב .ןייּבנקור ןָא שינעֿפעשַאּב
 -לימ טרעדנוה טכַא עצנַאג, .הרדשה:טוח ןייק
 עקירעדינ זיולּב טריטסיסקע ןּבָאה . .. רָאי ןָאי
 טישז ,"ן'יא ענעפורעג-וױזַא יד ,ןעמרָאֿפ-סנּבעל

 ,1917 יײנ ,אצ

 רעדָא רעקילעֿפוצ סי ,יד -- עי!סרעווניא
 .רדס רעטרעקרַאֿפ ,רעטײרדרַאֿפ רעקידנוװיּכּב
 -רעּביא ,גנואיירדרַאפ יד (קירָאטער ,מַארג) (א

 :ךַארּפש .רדס ןטלעטשעגנַײא ןַא ןופ גנורעק

 -רעטרעװ ןקיטכיר-טינ א ןוֿפ ץונַאּב ,ײרדרַאֿפ
 'א עזָאלפליה א .ןּבַײרש רעדָא ןדער ןיא רדס

 יא ןא זיא "טנעוו ענעגנָאהַאּב רעדליּב טימ יד;

 יד,) ."רעדליּב טימ ענעגנָאהַאּב ,טנעװ יד, =

 .כרא ןםוסָאכ יונייא} -- םותחיוניא
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 ךעלגעממוא -- "טנעװ רעדליּב טימ ענעגנָאהַאּב
 -רעּביא עקידנויּכּב סָאד :ךיוא ן.שידִיי ןיא !

 עג ַא ןֿפַאש וצ ידּכ רדס-רעטרעװ םעד ןלעטש

 ךיא ןיּב םייהַא; .טקעֿפע (ןטשרמוולּכ) ןסיוװ

 ;", ..טלָאװעג רעייז ךיא ּבָאה ןסע ,ןעמוקעג

 זילָארדיה א ַײּב גנַאגרעּביא רעד (עימעכ) ( 3

 ;רעקוצ וצ ןטַארדיהָאּברַאק עטריצילּפמָאק ןוֿפ

 -עּפמעט ןופ ןגַײטש סָאד (עיגָאלָארָאעטעמ) (ג

 (טזומ) (ד :ךייה רעד ןיא ןגַײטש ןטימ רוטַאר

 ךרוד עזַארפ א ןוֿפ ןטנעמעלע יד ןטַײּב סָאד

 םעד ןזָאלּפָארַא ןוא ןָאט ןרעקירעדינ םעד ןּבייה

 טימ עזַארפ א ןרזחרעּביא סָאד רעדָא .ןרעכעה

 -עדרָא רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא ןלאװרעטניא עריא

 -לעוסקעסָאמָאה -- יא עלעוסקעס ךיוא (ה ;גנונ

 .טעטיּפע רעיא .ידַא -- טרי- ,טייק

 (רע) 1
 יײװטַײצ א ףיוא דילגטימ א .טעמתחעג טינ זיא

 יד טול .דילגטימ רעקיגנַארטײװצ ,סיזַאּב ןקיל

 ,1692 ,ב"נּת ,אשידק הרֿבח רעגַארּפ ןוֿפ תונקּת

 -עגפיוא ןכָאנ רָאי טכא עטשרע יד ןיא ןעמ זיא

 "ח"א ןא ןעװעג הרֿבח רעד ןיא ןרעװ ןעמונ

 רנייא ןיא טינ טכעמ רנייא ןעוו, :ךיוא ןוא

 ללָאז . . .ןימוק ןימלע-תיּב ןיא הנש תיעיֿבר

 ,ףעללעטש 'ח"א ןעניא ריֿפ םהיא ןמ

 "עמתחעג-טינ .רעד ,2 .80716011: 20
 ,רעט

 .ןצעמע ןּבָאה טימ ןרעמייויַאוו-- רמאיו ןיא

 סעקעװשט יד ןיא ,שטיװיול ןיא ןּבָאה ווזד

 ייפרמ ועסיוי} טורעג ןּבָאה ןדִיי יד ואוו ,(+-)

 ,ן25 ,15 ,גל ,רּבדמּב ,יתחתּב ונחיו . . .םיד

 89 .ל22 ייאכ2 .סי ,יד -- עיצַא|רוגיוניא
 ילַאטסיא ,גנורעװשנַײא .עיצארונַָאנ-
 ;ןטמַאַאּב ןטלײװרעדַײנ ,ןכױה ַא ןוֿפ גנור

 ניא יד צעּפס ,ןטאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא
 ,בנורי- .טנעדיזערּפ םעַײנ ַא ןוֿפ גנורילַאטס
 - .ןורט -- ןריד

 ןםָאנייא} םניא ןידוהעי יונייא) -- ידוהי(")וניא
 עזַארֿפ .1 זי ,ו ,הּבר םירישה רישכק ,םי
 טצינעג .דִיי ןייק טינ זיא (רעע .ץאז רעדָא

 -טינ א ךיז טניפעג ָאד זַא ,גנונרָאװ א יװ טֿפָא

 עמ ןוא לארׂשייינּב וניחֲַאמ טינ רעצעמע ,דִלי

 סטכעלש סעּפע ןגָאז וצ טינ טיהעגּפָא ןַײז ףרַאד

 רעלעדייא .דייטינ .רעד .2 .םִיױג ןגעװ
 וצ רוסָא זיא סע; .יוג טָאטשנַא קורדסיוא

 "וניא =} י"א ןייא טכאנראֿפ תּבש-ֿברע ןּבעג

 א רַאפ תּבש םוא ןעוט וצ הכָאלמ א ןידוהי

 יזא..4 .1860 עשרַאװ ,םדא ךרד ,"ןגעװ לארׂשי

 לעוּפ רעד יװ ..,'י"א ַײס ידוהי ַא ַײס הרה

 םעד ליװ ןוא ךָאנ םיא טייג ריִכׂש רעד ןוא

 ןתיּבהילעּב =} ּב"העּב רעד ןוא ןהכַאלמ} רכׂש

 -ערג ןייק זיא ...ןגרָאמ םוק' החדמ םיא זיא

 ,חק ,"ןוֿפרעד ןַארַאֿפ טינ םשה-לוליח רערעס

 .לארׂשי וניא +-  .ה"לרּת ענליוו

 ַארֿפ רעדָא ץאז ןַאיידיוי ...} -- ערדוי(-)וניא
 וצ םיא זָאלא .טינ (ט)סייװ רע .רעד ךיוא .עז

 ,םרחּב םיא גערפ, .ײיי יא -- ךָאד טסעז וד ,ור

 'א ."ץראה-םע רענלָאּפ א ,יי"א ןַא זיא רע
 (ט)סיײװ רע .חספ לש הדגהכ? לואׂשל 'י
 ךיז ןעק ,ןגערֿפ טינ ןעק ,ןגערֿפ וצ סָאװ טינ

 ...ךוּתל םנכנ וניא

 ץדוי וניאש 'י 'א  .ןּבַײלקרעדנַאנוֿפ טינ
 :ךיוא .יטינ (ט)סייװ רע זַא טינ (ט)סייװ רע' --

 .עקשעמעל ַא ,םת ַא ,רעטצענערגַאּב-קיטסַײג ַא
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 זיא טוג ןוא םיא זיא ליואוו -- יי יש יי יא,

 ."יי יש יי 'א זיא רע ,ךַאמעג םיא זָאל, ."םיא

 וניא .װזז ןלעָארסיי ...} -- לארׂשייוניא
 ןַארַאֿפ, דיי ןייק טינ זיא רע' ,(+-) ידוהי
 טָאה יי"א רעד ,ןכש רעד ןוא ,זיוה ַא ךָאנ
 סיוא טריֿפ טשעּב רעד' ,ץרפ ,"ףיורעד גיוא ןַא

 ןופ העד יד ןענעֿבנג טינ רָאט עמ, .ךודיש א

 ןַא ןֿפױקרַאֿפ טינ רָאט רע :ונַיײהד . . . ןטַײל
 -עסָאי .ל .י ,"רשּכ רֹׂשּב רַאֿפ שײלֿפ-הלֿבנ ייייא
 .ו"לרּת ענליװ ,(ם"ּבמר) רסומ תחכוּת .ץיװָאל

 יו (ןייא) ןיא| -- הידיּכ איֿפרו ואלו ןיא
 ,תּבשכ2 .חֹּת .ץַאז ןײדָאיעּב עיֿפאריײװ װַאל

 ןיא סע ןוא ןיינ ןוא ָאי .ַאא ,א/זטק {א/גיק

 טצינעג .טנאה ןַײז ןיא ךאוש ,קידלקַאװ

 ,ךיז טלקַאװ) ךיז טלקנעװק רע :3 ןטימ ריא

 לָאמַא ,ןטלַאה וצ ןעמעװ טימ טינ טסייװ רע

 טלקַאש רע .ןיינ רע טגָאז לָאמַא ,ָאי רע טגָאז

 טכער זיא םיא ַײּב :ךיוא .רעהַא ןוא ןיהַא ךיז

 ,ןייג ןעמאזוצ ןלָאז ןיינ רעד ןוא ָאי רעד ---

 עזַארֿפ ןוּוׁשַייַאה ןימ יונייא|---םושיה ןמ וניא
 טינ זיא (רע) .י ,א ,ןישודיקככ .חּת .ץַאז רעדָא

 טינ טגָאמרַאֿפ סע רעװ, :ןטרָאד} ֿבושִיי ןופ

 -- ץרא-ךרד ןייק ןוא הנשמ ןייק ןוא הרֹוּת ןייק

 ה"ד ,ןטעיפ ,ײֿבושִיי (ןכעלשטנעמ) ןופ טינ זיא

 צג טסָאה, .טעװעדליװרַאפ ,טּבערגרַאפ זיא רע

 רע, :"'ה 'מ יא ךָאד זיא רע ?טסע רע יװ ןעז

 ."יה 'מ 'א ןַא זיא ןוא ֿבושִיי א ןוֿפ טמוק

 עלַאַאמ ...} -- רירומ וניאו הלעמ וניא
 ,ןיטיג טיולכ2 .חּת .ץַאז ןדיריומ . . . (עלַײמ)
 טיע .ןןידירומ אלו ןילעמ אל :ןטרָאד) א/בנ

 טצינעג .יטקירעדינרעד רע טינ ,טּבייהרעד רע
 טָאה סע ;גנוקריוו ןייק טינ טָאה סע :ב ןטימ
 ,""מ יו 'מ 'א זיא םולח א; .טינ טרעװ ןייק

 ימ יא ,ןּבָאה טינ העּפשה ןייק ןלעװ דייר ענַײז;
 רענערָאװעג:עילַאק א ןגעװ קיסַאּפש ."'מ יו

 - עמ -- 'מ יו ימ יא? .רָאטיײװעלע ,טֿפיל ,עדניוו
 ."ּפערט יד טימ ןייג ףרַאד

 ןווישָאהייל לָאהװינ . . .ן--ֿבישהל לחֿבנ וניא
 טינ ךיז טלַײא רע .ו ,ה ,תוֿבַאכ? .חֹּת .ץַאז

 ,תוֿבֹוט תודימ ןּביז יד ןוֿפ ענייא} .י'ןרעפטנע וצ

 טוג ךיז ַײז, ן.םכח םעד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ

 ,ייל 'נ 'א םכח א לַײװ ,ֿבשיימ

 :צמ ,רעד ן(לומינ) ליומינ ...} -- לומינ"וניא
 ,23 ,דל ,תישארּב טיולכ? .םיי ןסָאנייא} םניא
 ןא יװ טצינעג .רעטלמעג-טינ ,רענעטינשַאּב-טינ
 ׂשד .... .לרע טָאטשנַא קורדסיוא רעלעדייא
 ןיא שאו םילומיניוניאש אֵלּב וא םילומינ אַײּב
 ץו"הא תליהק סקנּפי ,...ל"נהמ רעװ ןידנעה
 / .ןאאאווו לּבִיְו 1724 ,גל זורּכ

 -כינ ..} -- ורבח ירבד ךוּפל סנכנ וניא
 .חּת .ץַאז ןיורײװַאכ יירויד ךָאטיײל סַאנ

 יד ןיא ןַײרַא טינ טלַאֿפ רע .ו ,ה ,תוֿנָאכ2

 תודימ ןּביז יד ןופ ענייא} .ןטייװצ ןופ דייר

 ודצ ן.םכח םעד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ תובֹוט

 ןסעגרַאֿפ טסָאה ,דייר יד רעּביא רימ טסקַאה

 טיר ,"...'נ 'א םעד



 .הארנדוניא

 -טינ ,1 .נּת .ס'" ,רעד ןערינ..}-- הארניוניא
 חֹוּכ ןשיגַאמ םעד טציזַאּב סָאװ רעד .רענעעזעג
 ןעז טינ ןעק רענייק ןעמעװ רעּבָא ,ןעז וצ
 וניא ןוֿפ תויׂשעמ ןַארַאֿפ רָאלקלָאֿפ ןשידִיי .ןיא)
 .היוהיםש ןוֿפ חֹוּכ ןטימ 'נ"א ןַא ן.סהארנ

 עלעטיה ףושיּכ סָאד ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה;
 זיא סָאװ רעד ,2 .י'ניא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא |

 "יא ןַא זיא .רע, .לוֿפתודֹוס ,ןטלַאהַאּב ,םינָאנַא
 ,"רתסּב הקדצ טוט רע ,'נ

 ,םוטש טעּברַאעג טָאה רע, .ידַא -- קיד-

 -ערק ַאינָאט ,זּביא מי ,"קידיניא ,ןסָאלשעגּפָא

 עקידינ"א ןַא יװ טליפ רע, .19230 עגיר ,רעג

 ,"גנונעֿפָאה םיא טיג ןוא םיא טקרַאטש טנאה

 -עהוצנָא = .722 ייאככ .ס- ,רעד -- ָאדנעוניא
 וצ הנווּכ רעד טימ זַײװנָא ,גנוקרעמַאּב ,שינער

 רעטכיר רעד, .דשח ַא ןֿפרַאװ ,ןקירעדינרעד

 רעד ןוֿפ תודע ןפיױא 'א ןייק טינ טזָאלרעד

 ה ."גנוקידיײטרַאֿפ

 ןשיװצ ךלהמ .ןיזיירד ?ץ ,רעד -- ץיַאזניא
 טמענ עמ ואװ טרָא .סעיצנַאטס:טסָאּפ ייווצ
 ,ןרישזַאסַאּפ עַײנ ןגָאװטסָאּפ ןיא ןַײרַא

 שָאר .ס' ןיי נװ .ס' ,רעד -- רענַאלווניא
 .לזדניא ןַא ןופ רעניואוונַײא :חּתֹפמ ןילמ

 שודקח ןמ אלא שיא לש וגוויִז ןיא

 ָאלע . . .לעש יוגואוויז ןייא) -- אוה ךורּפ
 תישארּבכ? .חּת .ץַאז ןוהכרָאּב שעדָאקַאה ןמ

 זיולּב זיא גוװיז סנשטנעמ םעדד .ג ,חס ,הּבר

 -שה ןמ זיא גוויז רעדעי .יםלֹוע-לשיונֹוּבר ןוֿפ
 ,יןטנוא טרָאּפ ןוא ןּביוא טציז טָאג, ווזד ,םימ

 רענעגייא רעד ןיא ,קינייװעניא .1 -- ךיז ן'יא
 ןשינעטכַארט ,ןליֿפעג ,ןעגנוּבעלרעּביא ןופ טלעוו

 יז יא ןּבָאה ....וצ חֹוּכ ַא יז יא ןּבָאה .עא
 .ןעגנערּבסױרַא ,ןקירדסיוא סע ןענעק טינ ןוא
 ,"ךיז ןופ רע טֿפרַאװ יז יא טָאה רענייא סָאװ,
 -ורסח ענעגייא םענעי ריפ טפרַאװ עמ =!} װש

 טנעקרעד ,'ז 'א ןָאטרַאֿפ זיא ןעמ זַא, .ןתונ
 שטנעמ ַא זיא . .., ."ןשטנעמ ןייק טינ ןעמ
 רעד ,נש ,יּפיטײז"א ןַא ,עיסרעװָארטניא ןוֿפ

 -טרעװייז-יא סָאד . .., .ןטסינַאמַאר ןוא טרעלייצ
 ימוא ןוא ךַײלג' ,נירג ,ײןטרעװטנַא וצ עלוֿפ

 הליֿפּת .םערָאֿפ רעקידנסיורד א ןָא .2 1 יז !ךַײלג
 -שיטנַא עלַא יד ןעקנערקרעּביא .יז 'א ןָאט

 סלקיּב המלש .רעד -- ּבוס ךיוא .יז 'א ןעג

 ןוא ךיזניא, ןעמָאנ ןװיטקעלָאק ןטימ ןעייסע
 ןוֿפ ןגָאלשעג ןּבָאה סָאװ ןוװיטָאמ , ."ךיזמורַא

 יָארּפ ערעזדנוא ,ןיקוויר .ּב ,"םענורּב-ךיזניא ןַײז |

 ןֿפוא ןַײז ןופ, -- טםייקכיזנ'יא  .רעקיאַאז
 ,מי ,"'א רעשידניא ןַא טימ טייוועג טָאה ןדייר
 .1927 עגיר ,ןגעװ עַײנ

 ,םורַא ץלַא ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא .1 -- ך'יז ןיא
 רעד ןיא גנונַײשרעד ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע,

 עמ ...ןוא ...סחוימ ַא ןַײז לָאז סָאװ רוטַאנ

 לקערּב א ןָא ,אֿפוג ךייז ןיא ןרידוטש ןענעק לָאז
 ,טישז ,"ןעגנונַײשרעד עקירעּביא יד וצ תוכַײש
 .טעטיװיטַאלער ןוֿפ עירָאעט סנײטשנַײא .ַא

 -מוא :עיֿפָאסָאליֿפ רעשינַאיטנַאק ןיא ,צעּפס .2

 סע טמענַאּב שטנעמ רעד יו םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא

 ןוֿפ ןטּפַאשנגייא יד טימ ןוא םישוח ענַײז טימ

 .ידַא -- קידכיזנ'יא

 ,טסי-ה ,1940 זיּב |

 .ידַא -- קיכ'יזניא

 .װודַא -- ןעניז ןיא
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 יֹוס ןוא עכעלכַײרגרעדמוא יד .טקעלעטניא ןַײז |

 ,ךיז ץיא וזד .8 ,ךייז ןיא ךַאז עקידתוד
 טסָאה וד. .ןַײר ַא ךיז ןיא ןענייוו ןוא ןגָאלק
 .ןזירּפַאק ,געס ,"ןגיװשעג ךיז ןיא ױזַא ךיוא
 -קנעּב יד ךייז ןייא טגָארט . . . עילַאװכ יד;
 ךיוא .קרָאייוינ ןיא ,הלמ ,ײדנַאל ַא ךָאנ טֿפַאש

 רעד .ך'יזניא ןופ טלעװ יד ,ךייזניא רעד .ּבוס
 .שטַײד סעטָאמ ,לָאענ ,קינכיזניא

 ,ךיז ןיא זיא סָאװ
 חֹוּכ רעד; .קערש ןיא טימ טומ רעקידנסיורד

 "ונרַאפ רעשידגנתמ רעיא רעליטש רעד ןוֿפ ... |

 עכעלטייהנייא ,מי ,"הדֹוֿבעו הרֹוּת ןיא טייקטער

 םענעגרָאּברַאֿפ ַא טריֿפעג; ,1922 ,לושקלָאֿפ

 ,ּבז ,קיּב .א ,"גנופורַאּב . . . ןַײז טימ ףמַאק ןיא

 -- םייקיה 1940 י"ג ,לָאט ןוֿפ עמיטש יד
 .ןויטָאמ עתמא יד ןוֿפ יא -

 רעד ןיא גנוטכיר .אּב .רעד -- םוי|כיזניא

 עקירעמא ןיא ןעמוקעגפיוא) עיזעָאּפ רעשידִיי

 -טנַא יד ןעװעג ןסיוא זיא סָאװ (1920 םורַא

 ןופ גנוטיירּבסיוא ןוא גנוֿפיטרַאפ ,גנולקיוו

 יטקעּפסָארטניא +-) ידָאטעמ ןװיטקעּפסָארטניא

 טרָאװ עשירעטכיד סָאד זַא טלַאה יא רעד .(םזיוו

 יװ ױזַא טלעװ עקידנסיורד יד ןּבעגרעּביא ףרַאד
 יד ןוא אֿפוג רעטכיד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש יז

 "רעד ןטסעּב םוצ טרעװ עיסערּפסקע עשירעטכיד

 "וס ןוא עיצַאיצָאסַא ןופ ןעלטימ טימ טכיירג - -

 -עגרעטנוא) יא םענופ טסעפינַאמ רעד .עיטסעג

 ,נ ןוא סעלעיעל .א ,ןײטשטַאלג .י ןוֿפ ןּבירש
 י"נ ,ךיז ןיא ּבז ןיא טריקילּבוּפ זיא (וָאקנימ

 טריּפֹורג טָאה סָאװ ךיזניא טֿפירשטַײצ ַא 0

 זיא גנוטכיר רעד ןוֿפ סרעגנעהנָא עטסרעמ יד

 -- 1923 תוקספה ערעגנעל טימ ןעמוקעגסורַא
 .ידַא -- שיטסיז

 רעיא .ךייז ןיא זיא סָאװ

 סנשטנעמ ןוֿפ ןינע ןַא, -- םייקי- .קנַאדעג
 ,זײטשּת חסּפ ,קיא ,גרעּבנייש .י ,"טייקיכייזניא

 קידנטכַארט ,ּפָאק ןיא

 סנױזַא רָאנ .םעד ףיוא טכַא קידנגייל ,םעד ןגעוו

 ,קנעדעג; .(ףרואוװרָאֿפ ַא טימ) יז יא םיא טגיל

 יז יא ןַײרַא טמענ, .ייז 'א ןַײרא סע ךיז םענ

 .". ..פָארַא טמענ . . . ףיוא סע טלֿפּכ ,לָאצ ַא
 ךַײא ַײּב ןַײז ןיוש טעװ רפס ןַײמ דלַאּביװ; |

 רדנסּכלא ֿברה ,ײ; ..'ז 'א ןסקַאװעגנַײא טוג

 1 ענליוו ,האוצ עגילייה יד זּביא ,זניקסיז

 ,"...ךעלעגיצ עגנוי יד . . . יז 'א טינ טמענ עמ,

 ,1912 ענליוו ,1 תועד הגוה ,ם"במ

 יז יא ּבָאה .װזוקַא זגצ -- ןּבַאה ןעניז ןיא
 "םושּב סע ,סעּפע ןגעװ ןטכַארט .טַאהעג יז יא

 ןצעמע ףיוא טכַא ןגייל .ןסעגרַאֿפ טינ ןפֹוא

 יא .ןגרָאזרַאפ ,ןגרָאזַאּב וצ ןכוז .סעּפע רעדָא

 זיולּב 'ה יז 'א .דניק םעד ןסע ןּבעג וצ 'ה יז

 ץלַא סָאד קידנּבָאה, .ללּכהיתֿבֹוט טינ ןוא ךיז

 ןיא 'ה יז יא :שיטָאּפש .. . , קיטיינ זיא יז יא

 .עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא ,האּפ רעקניל רעד

 דיי ַא ,טניה ןוא דרעפ יז 'א טָאה ץירּפ א.

 -נָא יה יז יא, .װש ,"דניק ןוא ּבַײװ יז יא טָאה

 ,"תירב א ףיוא ןוא רכזדּב ַא ףיוא ןטיירגוצ
 טָאה עמ , .44 ואי ,1882 ,לָאֿפיי ,וָארַאטָאלָאז .א

 רוטּפ ןױש םיא ןעמ טעװ ןעװ :'ז יא רָאנ

 לזדניא +- -- לזניא

 (ןןינעשזניא

 ,ײרֿפרעדניא רעגײזַא ןַײני ,עלרעפ .י ,"?ןרעוו
 .רנ ,'ה ןיז 'א ךיוא

 ;89 ,טריטסיזניא ,ריט- .װטוא -- ןריטפיזניא
 ףיוא ןייטשַאּב 2526 (?מ) + .ןריטסיס--
 סָאד; .תונשקע רעדָא רעיודסיוא טימ סעּפע -

 "נעגרַא ןיא} זדנוא ַײּב טרעװ טרָאװ עקיזָאד
 ,יקסנַאשָאטָאּב .י ,"ךעלדַײמרַאֿפמוא שממ ןעניט

 .1 ,אעוו פשוי !

 װדַא -- (ן)רעיוז (ןיא) ןוא (ן)פיז ןיא
 סעװַארטַאּפ טימ טיירגעגוצ ,טכָאקעג .עזַארֿפ

 שיפ .םעט ןרעיוז א יא ןסיז ַא יא וצ ןּביג סָאװ

 טָאה עמ ןעװ ,טַײצרעטניװא .ןיז ןוא יז יא

 ןעמ טָאה ,תּבש ףיוא שיֿפ ןייק טַאהעג טינ

 ,ייז יא ןוא יז יא טכַאקעג גנירעה עטקייוװעגסיוא

 ךיא געלֿפ שטשרָאּב ןכָאנ, .(עטיל ,לװַאש) דייר

 ירעקעּב .ש ,"ןיז ןוא ןיז יא שיײלֿפ ןעגנאלרעד

 1887 סעדַא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמ
 טּבַײלּב -- יז יא ןוא יז יא םיא ךָאק ,רעױּפ ַא;

 טינ לָאז עמ סָאװ =) װש ,"רעיוּפ טרָאֿפ רע
 םיא ןלעװ טינ לָאז עמ יװ ,םיא טימ ןָאט

 {.ןדליּבסיױא

 ,ּבא ,"'א --- לוזניא;

 -- רעניוא װ"א .1542 ענזיא .םירֿבז תומש

 ןיא רנואוו לזניא יד ןקערש רעד ןרעװ דנוציא;

 ,18 ,וכ ,לאקזחי ,מהס ,"הלּפמ רנַײד ןוֿפ גָאט
 ךיז ןלעװ יז"א יד ןואעפ -- רע ציז"ױעיא

 "םויו ה"ר לש רוזחמ ,"הכולמ ןַײד טימ ןעיירֿפ -
 .דמק ,1885 מדפפ ,רופּכ

 נַײא .טקעס-- :99 .ז- ,רעד -- טק'עזניא
 לעב רערעסערג ןוא רעניילק ץנַאג .יןטינשעג

 ןטינשנַײא ירד טימ ,הרדשה:טוח ַא ןָא יח
 טניֿפעג ,(ּבַײלרעטניה ןוא טסורּב ,ּפָאק םַײּב)

 "רעטנוא לָאצ רעלַאסָאלָאק ַא ןיא םוטעמוא ךיז
 ןיא טלײטעגנַײא ןרעװ ןיא .(1,500,000) םינימ

 -לעזעג .עכעלצינ ןא עכעלדעש

 -טיוה ןוא עקידלגילֿפדָארג .ן'א עכעלטפאש

 םינימ עלַא :ןרעהעג ן'א וצ .ן'א עקידלגילֿפ

 ,סעקושז ,ןלָאמ ,ךעלסַײרּפ ,ןלירג ,ךעלרעטַאלֿפ

 ןענַײז סָאד ןיא; .אא ןַײל ,ןקומ ,ןגילפ ,ןעניּב

 טימ ןעמעטָא סָאװ .םייח:ילעּב עקיסיֿפ-רעדילג |
 ַײרד ןופ טײטשַאּב ףוג רעד .טֿפול רעַײרֿפ

 םוצ ;לכַײּב ןוא טסורּב ,ּפָאק ַא ןוֿפ :ןלייט

 ,רענרעה:ליפ רָאּפ ַא טפעהעגוצ ןענַײז ףוג

 -עגילפ רָאּפ ייװצ ֿבורל ןוא ךעלסיֿפ רַאּפ ַײרד

 ,עיגָאלָאָאז ,לַײמש ָאטָא זּביא לעסיא ירד ,"ךעל

 ,מק ,"רעװלוּפץיא רעשיסרעּפ, .1924 ענליוו
 .טל ע ווךיא ,23 אפ ,7

 ןייאװ -- המכח הנקש ימ אלא ןקז ןיא
 .חּת .ץַאז ןעמכָאכ ָאנָאקעש ימ ָאלע ןקָאז
 רעד רָאנ זיא ןקז א ב/בל ,ןישודיקככ

 "המכח (ןּברָאװרעד) טפיוקעגנַײא טָאה סָאװ

 :שטַײט זיא ׂשד ,םיכחו קיני וליֿפַא . . . יז יא;

 (דוֿבּכ) טׂשלָאז אוד ,טגאזג טאה (הרוּת) יד

 רעד טניימג זיא שד -- ןיטלַא ןעד ןאט ןא
 "זיא גנוי ןוש רע ןעװ ,זיא (םכח) ןייא

 ,ראש ,{ןגנוי ךָאנ זיא רע ּבױא וליֿפַא =)

 .המדקה

 -לרֿפ .ל22 ייאכ2 .ידַא -- '(ן)ינעשזניא
 .קיצרַאהנֿפָא ,וװיאַאנ ,טושּפ ,לערוטַאנ .יןריוּבעג !



 ר'ינעשזניא

 ,רוחּב -ספרָאד רעקידנסקַאװרעטנוא ןַא יװ יא

 ןוֿפ לָאר יד ןליּפש --- 'א ןַא ןליּפש (רעטַאעט)

 - .לדיימ קידלושמוא ,וויאאנ ַא

 .רֿככ ייאכפ .זד נװ .ץ  ,רעד -- ר'ינעשזניא
 טימ ןטעּברַא וצ טנרעלעגסיוא זיא סע רעװ

 א ןלעטשֿפױא ,ןטכַארטסױא רעדָא ןענישַאמ

 רעטעדליּבעגסױא ךעלטפַאשנסיװ .,ןישַאמ עַײנ

 סָאװ ךַאפ א ןיא טסילַאיצעּפס (רעטרימָאלּפיד)

 "א .לושין'א .ןענישַאמ טימ ןדנוּברַאֿפ זיא

 -ימעכ ,'א-ליוויצ .'א רעשירעטילימ .גָאלָאנכעט

 ןַארַאֿפ .הזַאא 'א רעשירטקעלע .'א רעש
 "עפס רעייז טול -- ן'א םינימ רעגנילדנעצ

 גנוקיטֿפעשַאּב ןוֿפ טרָא םעד טיול ,טעטילַאיצ
 -ַָאט עג  .(ַאא עלַאּפיצינומ רעדָא עשיטָאטש)

 גיֿפ גנוקיטכערַאּב ןָא טָאה סע רעװ ---'א

 .א ןַא יװ (סיצַאנ יד רעטנוא) ָאטעג ןיא טריר
 וטסעװ ,'א ןַא ןרעװ טסעװ ,ןוז ןַײמ ,טרַאװ;,

 טימ .ו ןטֿפירש ,וָארַאטָאלָאז .ה ,"ןגייל ןקירּב
 :רעייגקידייל א זיא סָאװ םענייא ןגעוו לוטיּב

 קישט-  .ןסַאג יד טסעמ רע ,יא ןַא זיא רע.
 | .לוטיּב טימ רעדָא ֿפקֿפ ---

 עּפורג .ןישַאמ עטריצילּפמָאק .1 יד -- עיד

 .רינעשזניא ןוֿפ גנוקיטפעשַאּב .2 .ןענישַאמ

 הטֿפױא רע'א ןַא .ידא -- שי .יירעד

 ןוא שינכעט ןענַײז ןדרָאמ יד ױזַא יװ ..,,

 ,24 1 1965 ,זמט ,גי ,"ןרָאװעג טיירגעגוצ שייא

 רעד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז .ורט -- ןעווע-
 ןרָאא ךס א 'א .רינעשזניא ןַא ןוֿפ טעּברַא

 ןלעטשֿפױא קיצנוק סעּפע :לוטיּב טימ ךיוא
 -ָאריאַאק-עװקסַאמ עַײנ יד טעווערינעשזניא רע,

 -- עקס- .2411955 ,זמט ,טיצ ,"סקַא

 .ציסור .ידַא

 182 יא2 .ס ,רעד -- רָאטקעשזניא
 -נַײא ןַא ןכַאמ וצ רישכמ .1 722 (גנעככ)
 רעטנוא ןיצידעמ רעקיסילפ א ןוֿפ גנוצירּפש

 רעטנוא טריֿפ סָאװ טַארַאּפַא .2 .טיוה רעד
 ֿפמַאד א ןוֿפ לסעק ןיא שיטַאמָאטױא רעסַאװ
 ןטֿפמַאדעגסיוא םעד ןצנַאגרעד וצ ידּכ) ןישַאמ
 ,(םוטנַאװק

 "ןטאה תיּבמ) ומצע ריּתמ שובח ןיא

 סייּבימ ױמצַא ריטַאמ ׁשּוװָאכ ןייא} -- (םיר
 ,םירדנ ;ב/ה ,תוכרב2? .חֹּת .ץַאז ןםירוסַאָאה

 ךיז ןָאק רענעגנַאֿפעג ַא .א/הצ ,ןירדהנס ;ב/ז
 "נַאפעג) שינעגנעפעג ןַײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב טינ

 טינ ןיײלַא ךיז ןעק רענעדנוּבעג א .(טּפַאשנעג

 "נָא ןעמ זומ בצמ ןרעװש א ןיא .ןדניּבֿפוא

 רעד -- ...'ח 'א; .ףליה סרֿבח םוצ ןעמוק

 ,ץרפ ,"ןײלַא טינ ךיז טַײרֿפַאּב רענעדנוּבעג

 ?ןגָאז ריא טעװ סָאװק .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 ַײרפ טינ ןיילַא ךיז ןָאק סוֿפּת ַא -- ...'ח יא

 ,"ןרַאּפש טינ ךַײא טימ ךיז ךיא לעװ ,ונ ?ןכַאמ

 | .10 ראנ ,1888 ,לָאֿפי

 ָאכ ...} -- וינֿפּב אלש םדָאל ןיֿבח ןיא
 {(וָאנָאּפייּב) וװָאנָאפײּב יולעש םָאדָאָאל ןיוו

 .א/בי ,אעיצמ אֹֿבּב ;אי ,ז ,ןיבוריעכ? .חּת .ץַאז
 זַאֹּב עמ ,ןטכילֿפ ןייק ףױרַא טינ טגייל עמ
 רעטנוא םענייק טינ טּפשמרַאפ עמ ,טינ טפָארטש

 אלש םדָאל ןיכז, :טֿפלעה עטשרע ידָ) .ןגיוא יד

 טוט עמ ,ןשטנעמ א הכזמ זיא ןעמ -- "וינפּב
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 ָאטינ זיא רע ךעװ וליֿפַא ,םיא רַאפ סטוג

 ןיַײּברעד

 ןיא ,הסיֿפּת ןיא :ךיוא -- ןְיַירא רדח ןיא
 ןייג ללכּב ךיוא --- 'ַא יח 'א ןייג .גָארטסָא

 .(ןילּפיצסיד רעגנערטש א רעטנוא) ןענרעל ךיז

 ױזַא ,'א 'ח 'א ןייג טשינ ריא טליװ ,ללּכה;

 ,"ןדנַאל סָאד) ןזָאלרַאֿפ ךָאװ יד ךָאנ ריא טזומ

 יָארד ,{ֵש רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ

 ןקיש :ךיוא = יא יח יא ןקיש* ,1898 שטיּבָאה

 .סעּפע ןענרעלוצ ךיז

 -ייל ןישעשיוכ ןייא) -- זעלל ןיששוח ןיא
 "ער עמ' א/ח ,ןירדהנסכ? .חּת .ץַאז ןזאַאל -

 טסעשַארטס ודא .תוליכר טימ טינ ךיז טנכ

 .ייל 'ח 'א ?ןדערַאּב ךימ טסעװ וד זַא ךימ

 .ץַאז ןץָארֿפינ ןױזָאכ ...} -- ץ'רֿפנ ןוזח ןיא
 גנואעז עטפָא ןייקק .,1 ,ג ,א לאומשכ? .חּת

 סע :ב ןטימ טצינעג .יּת ,ןעװעג טינ זיא

 "רעד עטֿפָא ןייק טינ זיא'ס ,ןטלעז ךיז טפערט

 טָאה ןזח רעד -- 'נ 'ח יא, :קיסַאּפש .גנונַיײש

 .ףענעװַאד סָאד טקיזמעצ טינ לָאמ סָאד

 יכָאכיײּב םעכָאכ . ..| -- ותמכחּכ םכח ןיא
 ,ּב 'ח ללהתי לַא טױלכ2 .עזַארֿפ ןױסָאמ

 םכח רעד ןעמיר טינ ךיז לָאז,} 22 ,ט ,הימרי

 ךיוא :ב ןטימ טצינעג .ןיִּת ,"המכח ןַײז טימ

 טסיזמוא טינק .ןשירַאנַאּב ךיז ןעק םכח ַא

 יַאנַאּב ךיז ּבָאה ךיא -- 'ּב 'ח 'א ןעמ טגָאז

 ,(2 ,אאווו פשֶיי) "טשיר

 -- הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא

 רעדָא עזַארֿפ ן. .. ענואווט ןייאעוו ,עמכָאכ . .
 -- 'ה דגנל :ןטרָאד| .30 ,אכ ,ילשמכ2 .ץַאז

 "רַאפ ןייק ןוא המכח ןייק ָאטינא ןטָאג ןגעקַא
 ןיא :פ9 .יּת ,"הצע ןייק ןוא טײקידנַאטש
 תניחּב .הנובּת ןיאו הצע ןיאו המכח

 המכח ןיא :רעצריק ךעלנייװעג .ו ,א ,םלוע
 .הצע ןיאו המכח ןיא ,הנובת ןיאו

 ,ןֿפלעה טינ ךיז ןעק עמ :ּב ןטימ טצינעג

 ןעק עמ :ןּבעג טינ הצע ןייק ךיז ןעק עמ
 ָאד טליג המכח :געװסיוא ןייק ןעניפעג טינ

 ."9} 'או 'ח 'א ןוא -- הרצ א זיא'ס, .טינ

 ,?עצײלּפ יד ייוו טוט סע זַא -- 'ע יאו יח יא;
 עטכעלש (ןגעק) דגנ 'ע 'או 'ח 'א; .לװֿפ

 (ליופ) טכעלש ַא (ןגעק) דגנ . . ., :"ןטרָאק

 'ח יא, ...'ּת 'או יח יא :ךיוא זד .װש ,ײדרעֿפ

 ,"ענוטרָאֿפ יורֿפ (דגנל ,דגנּכ ,דגנ) ןגעק י'ּת יאו

 ןדעגענייק} דגנּכ יּת 'או (עצייא) הצע יא, .װש

 .היבט עש ,"סעּפעשטירּפ עטנשקערַאֿפ

 -על . . .| -- ךלֿפּב אלא השאל חמכח ןיא
 .ב/וס ,אמויככ .חּת .ץַאז ןךעלעפייּב ָאלע ָאשיא

 ַײּב) לָאװ ןיא רָאנ זיא יורפ ַא ןוֿפ המכח יד'
 יורפ א ןוֿפ טֿפַאשגולק יד ה"ד ,!(דָארניּפש א

 לעב עטוג א ןַײז ןיא רָאנ סיוא ךיז טקירד

 טינ ךיז ףרַאד עמ :3 ןטימ טצינעג .עטתיּבה

 .יורפ א טימ הצע ןַא ןטלַאה

 םעכָאכ . ..} -- ןויפנ(ה)ילעּבּכ םּכח ןיא
 תדקעק2 .ּבצ .חֹּת .ץַאז ןןעיָאסינ(אה)-לאּבעק

 ַא ןופ רערעגילק ןייק ָאטיע .די רעש ,קחצי

 ןטימ טצינעג .!םענערַאֿפרעד א ןופ ,ןטװּורּפעג

 ,טפַאשגולק רעּביא טגַײטש גנורַאפרעד :ב

 עשיטערָאעט סָאד יװ רעקיטכיװ זיא קיטקַארּפ

 ַא ןָא ןוא גנוש

 .עזַארֿפ װדַא -- ןַײרַא גָאט ןיא

 .ל .עזַארֿפ -- ָאטַאט ןיא

 ןַײרַא ןטַאט ןיא

 םעד (ינ גערֿפ) גערֿפ טינ, :וצ ךעלנע .ןסיוװ
 .וש ,"הלֹוח םעד גערֿפ ,אפור

 -ָאכ ... -- םילטּב םירֿבד אלּכ םולח ןיא
 טיולכ? .חּת .ץַאז ןםילייטעּב םירָאװד יולּב םעל
 םולח ןייק ָאטינ .א/הנ ,תוכרּב ;ב/ח ,םירדנ

 ַא ,דִיי ַא/ .ןטײקשירַאנ ןָא ,דייר עטסוּפ ןָא

 'ח יא ?םולח ַא ןוֿפ ןרעװ לעפתנ לָאז תעדירּב

 זיא םולח ַא .. .'יב יד יּב 'ח יא; ."'ּב יד יּב

 ,ּביַאט .ד .י ,"האוֿבנ ןוֿפ טנעצַארּפ קיצכעז ַא

 דומלּתהימכח יד| .ט"מרּת ענליוװ ,שידק רעד

 תוכַײשּב ןצכעּבילג ןכַאמ טשינ וצ ןװּורּפ :

 לָאז ,םולה ןזייּב ַא טעז עמ ןעװ .תומֹולח טימ

 ןיוש זיא ןעמ לַײװ ,ןַײז רעצמ טינ ךיז ןעמ

 {ףָאלש םעניא רַאמשָאק ןטימ ןעמוקעגּפָא

 ;ןידירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירֿבד , :לגרֿפ
 (א) רעד זיא טָאג ןוא רַאנ ַא זיא םולח אא
 .װש ,"רַאה

 ןףָאס . . . רעקייכ .. .} -- ףופ ןיאז רקח ןיא
 ;28 ,מ ,היעשיככ 'רקח ןיא' .ּבצ .חּת .עזַארֿפ

 -רָאֿפרעד א ןָא .'ףוס ןיא + 3 ,המק .םילהּת

 יַאּבמוא :ב ןטימ טצינעג .ףוס

 -רַאפמוא ,ןַײז וצ ספוּת ךעלגעממוא ,ךעלֿפַײרג

 ,(םלוע-לשדונֹוּבר ןגעװ ךעלנייוועג) ךעלדנעטש

 ןוֿפ הלודג יד טקנעדעג רע ןעװ שטנעמ רעד,

 'ו 'ח יא רָאג זיא סע סָאװ ,ךרּבתי ארוּב םעד

 .ח"צקּת ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,י'ס

 .טרילוּבַאטניא ,ריל .װרט -- ןרילוּבַאטניא
 ןיא ןּבַײרשרַאפ ,ילװָאט א ףיוא ןּבַײרשפיואי

 ּת"וש רפס ןיא .טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא ןַא

 (ןרַאגנוא) ילַאהימעס ,דלעֿפנירג ןועמש ֿברה
 ןּבירשעגּפָא זיא סָאװ זיוה א ןגעװ ךיז טדער

 ."המש לע טרעילוּבַאטניא, :ןעמָאנ סּבַײװ ןֿפױא

 ןזיּב .1
 זיּב טכַאנ עצנַאג ַא ןעילוה .גָאט ןוֿפ םוקנָא

 "זוג טימ ,קרַאטש רעייז .2 .יַא יט (ןלעה) יא
 ןַײמט/ .ןּביול ּברעװ ןטימ צעפס ,תוָאמ

 ,ץרפ ,יַא יט יא ןעלמהרֿבַא טּביױל תיּבה-לעּב
 ןזַײרּפ עטסכעה יד טימ .28 .ןטּפירש ימַארד
 טרָאס אזַא; .(ךיז) ןל ָא צ ּברעװ ןטימ --

 "נַארּב ,ןיטיט א יט 'א ךיז טלָאצ הרֹוחס

 ַא 'ט 'א ךיז ןלָאצ ןטנַאילירּב ,לרעּפ . .. ןֿפ

 .מ .י ,"ךעלצינ טינרָאג טעמּכ ןענעז ייז שטָאכ

 טנעצָארּפ לָאצ, .31 אי ,1867 ,מק ,ץישֿפיל
 ,גניסעל ,זּביא ליי ,"טלעג גירק יּבַא ,יַא יט יא

 עקידרעל;רפ יד ןיא; .1884 סעדַא ,םכחה ןתנ

 ןסיורג ַא רַאֿפ ןטלַאה סע ןעמ טגעלֿפ ןטַײצ

 ןלוש ןיא טכיל תּבש-ֿברע ןדניצנָא סָאד| דוֿבּכ

 י ,ַא יט יא ןלָאצ רַאפרעד טגעלֿפ עמ ןוא

 םש לעּב רעד ,ןַאמרהע .ה .נ 'רד ,זּביא ַאריּפש

 .ה"ּפרּת עשראוו ,טדַאטשלכימ ןוֿפ

 ןיא) יןצנַאגניא

 (לגדא גָאלשרָאֿפ ,גנונימ א טימ תוכַײש

 יט יא ןלָאצַאּב .'ט 'א ןַאלּפ םעד ןעמעננָא
 ן.םינינע עשידירוי ענעדײשרַאֿפ ַײּב טצינעגנ

 ןיא :ךיוא .עזַארֿפ -- ןַײרַא ןטַאט ןיא
 יד ךָאנ טמוק .,ןַײרַא ןטַאט-סנטַאט
 עלופ סָאד .ַאא ןגָאז ,ןעלדיז ,ןטלעש :ןּברעװ

 רעייז ,רעַײא ,ןַײז) ןַײד ןיא חור ַא :טרָאװלדיז

 דיסח ַא זַא; .ןַײרַא (ןטַאט סנטַאט) ןטָאט (עא



 ֿבָאּב םנטַאט ןיא

 'א טָאג רֶע טליש רעטרעלקעגפיוא ןַא טרעוװ-
 -עג יז טָאה ךרע ןַא לָאמ לֿפיװ, .לװֿפ ,ײיֵא יט

 .מ ,"'ַא 'ט יא עטתיּבה:לעּב רעד ןופ טזייל

 ידע ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד
 -סנטַאט יא . . .ןעלדיז ןוא ןטלעש . . . םיֿבצק !

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידוי ,יַא ןטַאט

 .עזַארֿפ ןוװיָאעּב . . .} -- ֿבָאּב סנטַאט ןיא
 'עטַאט' :עלהמכחַו ןַײרַא ןטַאט סנטַאט ןיא ווזד
 ,ןבָא טימ ןטיּברַאֿפ טרעוו

 (טזומ) 1 .ל22 ייא22 .ס" ,יד --עיצַא|נָאטניא
 (םיטש רעדָא טנעמורטסניא ןוֿפ) גנולעטשנָא

 (ןקיטכיר רעמ) ןרענייר טסכעלגעמ ַא ףיוא

 עשילַאקיזומ ןוֿפ גנַאלק םעד ןפערט ןפֹוא .ןָאט
 ענעדיישרַאפ ןוֿפ גנוכַײלגסױא :ךיוא .ןטָאנ

 "א .יא עטוג .ּברַאפנעגנַאלק רעייז ןוא רענעט
 רעד ןוֿפ עיצַאלודָאמ (ךַארּפש) .2 .זילַאנַא
 ןדערסױרַא ןפֹוא ,םיטש רעד ןוֿפ ןָאט ,םיטש

 "נרע ,עטכַײל .ףַארט א ןריטנעצקַא ,טרָאװ ַא

 רעקיּבײא רעד, א װזַאא עשינָאריא ,עטס

 . . . שילָאכנַאלעמ . . .םיא יז טָאה ,!רערעדנַאװ

 ןיא ,עש ,"'א רעשיגַארט ַא טימ טגָאזעגכָאנ

 ןייר א ןוא . . .יא עשידִיי עקיטכיר א, .םרוטש

 "עט 'דוי ןוא רעטַאעט ,קומ ,"קימימ עשידִיי

 :ןסייה סע ףרַאד רעטַאעט םוצ עגֹונּב, .רעטַא

 עלַארטַאעט עשידיי יד ,טסעשז רעשידִיי רעד'

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,""א עשידיי יד ,עיניל
 עג שידִייי ..ייז ןדער טנַײה, .וו רעקיטירק

 ,נירג ,"'א רעשילַאקיזומ רעמ א טימ יטלטרעצ

 רעד ידַא -- ל'ענָאיצַא- .ךובגָאט .;
 .סנכײצלעטשּפָא עיא .קיזומ ןיא טנעמָאמ רעיא

 רעדָא םיטש יד ןלעטשנַײא .1 .װרט -- ןריד
 ַאֹּב ַא ףיוא טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ םעד

 ןטַײּב רעדָא ןרעכעה .2 .ךייה רעטמיטש
 יָאטַאּב .ןענעיילרָאפ רעדָא ןדער םִַײּב ןָאט םעד

 עשיליופ יד; .ץַאז ןיא טרָאװ א שיטַאפמע ןענ

 .םנורי- .ײרענַײרקוא יד יװ שרעדנַא יא ןדִיי

 יסקָאטניא ,ריק- .װרט -- ןרי|קיטקָאטניא
 ׁשידַיי ןיא טצינעג טֿפָא .722 ייא?? ,טריק

 -רַאֿפ .17 .רעדנעל עקידנדער-שינַאּפש ןוֿפ
 ןרעצריק ַא ךשמּכ) הגרדהּב ,זַײװכעלסיּב ןעמס

 ןריפנַײרַא ךרוד (טינשּפָאטַײצ ןרעגנעל א רעדָא

 עקיטֿפיג א ןעמעטענַײא ךרוד ,םזינַאגרָא ןיא

 ענעּברָאדרַאפ ,לּבעװש ,ףָאטשקיטש :ץנַאטסּבוס

 ןוֿפ דנַאטשוצ א וצ ןריֿפרעד .2 .לגדא טֿפול
 ךיוא .לָאהָאקלַא טימ ןצעמע 'א .רוּכיש ןַײז

 עֿפרַאש טימ ,ךעלעדייר ענייש טימ יא .גפ

 .עיצַא  .ידַא -- וויטַא- .,ןקילּב

 זָאמ  .טיא2 יא .אּב .יד -- עי|סרַאטניא
 יָאק ןוא רעטומלרעּפ ןוֿפ קיאאז קנט

 טעּברַאעגנַײא ,לַאטעמ ןקידוװעטס ׂש :

 ןופ גנוצוּפאּב :ךיוא .ץלָאה ןיא

 ןופ עיצַארָאקעד .ץלָאה ףיוא ץלָאה

 .ַאא רעטצנעֿפ ,ןריט ,לּבעמ-סוסקול

 ןעוועג .םירצמ ןקיטנַא ןוֿפ טמַאטש

 ירַאֿפ סע רעװ -- טסיה ה"י ,השמ
 ןרי- .עיסרַאטניא טימ ךיז טמענ לצ

 ,ורט --

 .ידַא -- וו'יטיאוטניא

 -ןע- ,רעד -- םז"יוו|יטיאוטניא

 .15 ןוֿפ עילַאטיא ןיא טײרּפשרַאֿפ
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 -פיוא טרעװ סָאװ 1
 עיציאוטניא ךרוד ןעמונַאּב רעדָא ןעמונעג

 סעּפע ןליפ .יא ןײטשרַאֿפ ,סעּפע ןסיוו ,(+-) |

 רעדייא יא רעכיג .תוחֹוּכ עשירעלטסניקייא יא |

 ןעק ןיילַא רע וליפַא? .דָאטעמ רעיא .קידלכש

 ּביוא ,ףירגַאּב ןרָאלק ןייק ךיז ןגעו ןּבָאה טינ

 ,"קרעװ ענעֿפַאשעג 'א ענַײז טינ טֿפַײרגַאּב רע
 ָאמ ןיא; .װ רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש

 עיא סָאד המכח טניימ סעירָאגעטַאק ענרעד

 ,לבׂש-סליֿפעג ןופ ןטכַײלפױא סָאד ,ןעקנעד

 ןוֿפ ,תודֹוסי יד ןופ ןצילּבֿפױא עטשרע סָאד

 ָאלַאס .ד .י ֿברה ,ײןעמָאיסקא רעדָא םירקיע יד

 -סיוא ןַא רימ ןכוז, .ב"כשּת ,'השרדי' ,קישטייוו

 טלָאװ ךיא ,עיא"ןייר ,עשיטצָאּפ רעמ ןיא געוו

 -שטנעמרעּביא ,עקידלכׂשרעּביא טגָאזעג ןליפַא

 ןוא ןעמרָאֿפ עקילייה ןוא עקיּבייא ,עכעל

 ,30 שו 1963 ,רָאֿפ ,סענעמ .א ,"ןקורדסיוא

 "עג ףיוא ךיז טריזַאּב סָאװ ,טקעריד ,קידֿפּכיּת .2
 ."ןרַאנּפָא ךַײא ליוו עמ זַא 'א (ליֿפ) עז ךיא, .ליֿפ

 רעדעי 1
 ףיוא רקיערעד ךיז טריזַאּב סָאװ הטיש ןימ

 טלַאה סָאװ הטיש (קיטע) .2 .עיציאוטניא

 ןוא טינ ןענעק קיטע ןוֿפ תודוסי:טנורג זַא

 ,ןפֹוא ןשיגָאל ַא ףיוא ןרעװ ןזיװַאּב טינ ןֿפרַאד

 טייקיאעפ עלעיצעּפס ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא רָאנ

 י"יטכיר רעייז ןעמענוצפיוא טקעריד ןוא ךַײלג

 ןוֿפ עירָאעט) .9 .טײקשלַאֿפ רעדָא טייק
 ןופ עקידרקיע סָאד זַא טלַאה סָאװ הטיש (ןסיװ

 יָאל ךרוד טינ טמוק ןסיוװ ןכעלשטנעמ ןצנַאג

 ,גנורַאֿפרעד רעקידמישוח רעדָא ןריֿפסױא עשיג

 ןופ תוהמ ןיא קילּבנַײרַא ןטקעריד ךרוד רָאנ

 -םיוה .,טס'יוו- .זדנוא םורַא טלעװ רעד
 .ידַא -- שיט

 נַײרַא .ל22 יא? ,ס: ,יד -- עיציא|וטניא
 יילד אּתנֿבא +- .יקינייװעניא ןעז סָאד' ,יקילּב

 ןעמענַאּב וצ חֹוּכ ,טײקיאעֿפ .1 24 ,אּב
 ןוֿפ דוסי םעד ןָא ,ןריזילַאנַא ןשיגָאל ןָא סעּפע

 יד ןוא ךַײלג רָאנ ,גנורַאֿפרעד רעקידמישוח

 ןּבעגּפָא םעד ןָא) ץילּבפיוא ןַא ךרוד יװ ,טקער

 ןיא ןעמ יוזַא יװ ןוּבשחו-ןיד ןרָאלק א ךיז

 -עּפס עקיזָאד יד טָא; .(טַאטלוזער םוצ ןעמוקעג

 ןזעיגילער ,ןטרעטַײלעג ַא ןוֿפ 'א עשיפיצ
 -עיגעליווירּפ יד . .. ןַײז לָאז . . . םענַאּבטלעװ

 דיא ,נירג ,"קלָאֿפ ןשידִיי םעד ןופ גנוּבַאגַאּב

 זיא טקעלעטניא ,גנידצלא זיא 'א, .טלעװ ןוא

 רָאנ ,ןסיורד ןופ טינ הי"ד ... ,קיניײװ רעייז

 טצלעמשראפ סָאװ רעד רַאנ ... , קינייװעניא ןוֿפ

 .| ראק ,ײןַײז ספוּת יז ןעק טלעװ רעד טימ ךיז

 םעד ןקילּברעד וצ חֹוּכ רעדָא טייקיאעפ .2
 ,םינינע ןשיװצ תוכַײש יד ,ןינע ןַא ןופ ךוּת
 א ,(ע)יידיא ןא ןופ תוהמ רעדָא רקיע םעד

 ןימ א ךרוד -- ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ ,עיצַאוטיס

 -נערטשנָא ןָא ךיוא לָאמוצ) קילּבנַײרַא ןטקעריד

 טימ .'א עשירעלטסניק .ױרֿפ ַא ןופ יא .(ןעגנוג

 ,ןעמענֿפױא סעּפע יא טימ ןוא שוח ןטנוזעג א

 רַאֿפ חטש רעסיװעג א טּבַײלּב סע; .ןעמענַאּב

 רע סָאװ ,רערימרָאנז ךַארּפש| םעד ןופ יא רעד

 עקידעּבעל יד ... ןּפַאטרעד ,ןליֿפרעד ףרַאד

 טינ זיא 'א רעּבָא .ןושל םעד ןיא ןצנעדנעט

 ,םזינָאיצ

 .ל72 ייא?? .ידַא -- ם'יטניא

 ַא ןבַײלּב

 םייטניא

 -נַײא רעקידללֹוּכ רעד רָאנ ,.. .םולח ַא םּתס
 "קַאֿפ ןוא ןטקַאֿפ לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ קורד
 טָאה סעדנַארּב, .2 ,אצוװ ּפשִיי ,מי ,"ךעלעט
 קיטירק רעתמא ןוֿפ דוסי רעד זַא ,ןטלַאהעג

 "יא .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,ייא זיא

 ,טסינָאיציאז

 םעד ןיא ןעגנירדנַײרַא ,יא, .וטוא -- ןריאד
 סעצָארּפ ןקידעּבעל םעד ןוֿפ םצע םעד ,ןרעק

 הניּב |.  רָאק ,"וויטקניטסניא שטנעמ רעד ןָאק

 ןטלקיװטנַא-װיסרוקסיד םעד ףיוא ךיז טיצַאּב

 ,"טרילוטסַאּפ ןוא טריאוטניא המכח יד . . .לכׂש

 .ב"כשּת 'השרד' ,קישטיײװָאלַָאס .ד .י ֿברה

 == ,טסיא-
 (וָאט) וויוט ןייא| -- הרֹוּת אלא פוט ןיא

 ,תוכרּב ;ג ,ו ,תוֿבָאכ2 .חֹּת .ץַאז ןעריוט ָאלע

 טצינעג .הרֹוּת (יד) רָאנ זיא סטו .א/ה
 .הרֹוּת יװ ךַאז ערעסעּב ןייק ָאטינ :3 ןטימ

 ."הרוחס עטסעּב יד זיא הרֹוּת, ;וצ ךעלנע

 'ניא חזד .רנ .מַא .ס' ,רעד -- ןריוטניא

 .+- טסינרעט

 יָאניא ןוֿפ גנוצריק) .רעד -- טפירוטניא
 ,(טסירוט רעשידנעלסיוא = 'טסירוט ינַארטס
 קיטסירוט רַאֿפ טמַא-הכולמ רעשיטעוװָאס 1

 ןעגנולײטּפָא טימ ,דנַאּברַאֿפןטעװָאס ןצוחמ ןופ
 ןכרוד עװקסָאמ ןייק ןרָאֿפ .רעדנעל ךס א ןיא

 סָאװ טסירוט רעד ךיוא (לַאיװקָאלַָאק) .2/ .יא |
 א ןעוועג ןענַײז רָאיײַײה .יא ןופ טנידַאּב טרעוו

 ,ן'א ךס

 זיא סָאי 1
 עג עיא .ןליוהרַאפ ,ןטלַאהַאּב ,קינייװעניא-ףיט

 ןופ קרַאטש טלַאה ךיא, .ךיא רע'א רעד .ןליֿפ

 . . .טמערַאװרעד טרעװ סָאװ טרָאװ ןכעלשטנעמ

 'װָאנ ,קוצ ,לה ,"תוהמ ןע'א םענעגייא ןטימ

 רעיא .ַײרטעג ,טנעָאנ ,קיצרַאה 22 4
 ןעװעג ,, .'א ןסירגַאּב ךיז .תוכַײש עיא ,דנַײרֿפ

 ןכעלטיא ןוֿפ ,רעדמערפ ןייק םיא רענייק זיא

 עטסטַײװ יד ןופ רעֿפעש ןוא ;םיטש יד טרעהעג

 גרָאעג' ,רַא ,"'א ןוא טנעַאנ ןעמונַאּב רעדנעל

 ושט םיא ןגעלפ ךעלעטניװ עיא, .יסעדנַארּב

 ,שירֿבח .2  .יםיוּבלּפע רעד' ,שָאוהי ,"ןעכ
 "טא עיא .ֿבוט-םוי רעיא .שינַאמרַאה ,שימייה

 ענייש ןוֿפ יא רימ ןּבָאה טסעומשעג,, .רעפסָאמ

 עצרַאװש יד' ,שָאוהי ,"טָאג ןוֿפ ןוא ןעױרֿפ

 ןוא גנואװש א רעמיצ ןכרוד טוט, .'ריט

 / ,ליּפש שירעֿפיטש א סנטָאש / ,רעמיש ַא

 / רעיא ןוא ץלַא רעטכַאֿפניײארַאֿפ רימ טרעװ

 .סנטָאש' ,וװ לַא ,"ליטש ױזַא ,ליטש ױזַא ןוא

 ףרַאד סָאװ ,ךעליורטוצ ,ךעלױרטרַאֿפ 4
 רָאנ ךייש זיא סָאװ ,טערקסיד ,דוס

 ןַײז .זַײרק ןגנע ןא וצ רעדָא ןָאזרעּפ ייווצ וצ

 רעיא ןַא .זַײרק רעא א .ןצעמע טימ יא

 -עפייא ךיא --ןעגנואיצַאּב עיא .סעומש

 -רַאֿפ עיא .ןעגנואיצַאּב עלעוסקעס רַאפ םזימ

 ןַא םיא ןיא טייקליטש א ןַארַאפ, .ןעגנולדנַאה

 .!ךוּת ןיא ,גי ,"טייקליטש ענעסַאלשרַאפ א ,עיא

 -- םעטי- .ןכַאז עדמערֿפ עיא .מטֿפ -- ענ-
 ןריֿפ ןזומ טפַאשרֿבח ןרָאי; .טייקמיטניא ווזד

 .טייקשי-  ידַא -- שי- :ךיוא "יא וצ



 ָאמיטנ'יא

 ,ןיד ַא (עימָאטַאנַא סי ,יד -- ָאמיטנ'יא
 קיניײװעניא ןופ טקעדַאּב סָאװ לטַײה שיטסַאלע

 ןופ 'א יד .ןסעפעגטולּב יד צעּפס ,ןַאגרָא ןַא

 - ,סעירעטרַא יד

 -נגייא ,ףירגַאּב .ן" ,(סָאד) יד -- טייקמיטניא
 -רַאה .םיטניא ןַײז ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ רעדָא טֿפַאש

 "ידתוימינּפ ,טייקינייװעניא ,טיײקטנעָאנ ,טייקיצ

 םזילַאעדיא, ,ןּבעל סדניק םעד ןוֿפ ן'א יד ,טייק

 םַײּב ךיז טקיטיינ סָאװ למילּב לדייא ןַא זיא

 ,מי ,"טייקיצרַאה ,'א ,טפַאשּביל ןיא ןעילּב

 -עניא םעד . .., ,1922 ,לושקלַאֿפ עכעלטייהנייא

 'א ןוא טייקשיטנעדיא ןופ ליֿפעג ןטסקיניײװ

 רעשיכיסּפ א ןוֿפ אצֹויילעֹוּפ א יװ טמוק סָאװ

 יאו לּבי ,'דיורפ דנומגיז' ,װמ ,"רוטקורטס

 .טײקצנַאג עלוֿפ .1 .סי ,רעד -- רענעטניא
 ,לָאצ עצנַאג (טַאמ) .2

 יא? .ן" ,רעד ,ּבוס 6 ידַא -- ל'ַארגעטניא
 עלופ ַא זיא ,ץנאג זיא סָאװ (סָאד) 1 .לכ2
 רעלופ א זיא סָאװ (סָאד) .םיטרּפ ןופ טײקצנַאג
 רע'א ןַא .ןוָאלכרוד םוש ןָא סקעלּפמָאק

 "א רעד זיא טָאג , .גנולדנַאה עיא ןַא .שטנעמ

 -טלעוו-ךעלשטנעמ עכעלדנעמוא יד ןופ עמוס יד
 ,"ןדיישרעטנוא עניילק עקידנדניװשרַאֿפ עכעל

 .קיטַײזלַא םורַא טמענ סָאװ (סָאד) ,2 .ן ראק
 רעּבָאפ .טעּברַארוטלוק עיא .טייקשידיי עיא

 ןטקינײארַאֿפ ,ןסיורג א אקווד טרעדָאֿפ ידנַאג

 (סָאד) 9 .טלעװ ןוא דיא .נירג ,"טַאטש ןיא
 ַא ןופ ןסילשסיוא טינ (רָאט) ןעק עמ סָאװ

 רעיא .רֿבא רעיא .טנעמעלע רע'א .טײקצנַאג

 ןַא זיא םילשורייטלַא, .םעלּבָארּפ א ןופ לייט

 .ףלײטטַָאטש ערעדנַא יד ןופ לייט רעיא

 יַאנַא ןשיטַאמעטַאמ א ןיא ןימרעט (טַאמ) 4
 ןיִא עיצקנופ ןייא ּביוא .סולוקלַאק ןיא ,זיל

 (קיגנעהּפָא זיא ,סױרַא טסקַאװ) וויטַאװירעד

 "נוֿפ עטייווצ יד זיא ,עיצקנוֿפ רעטייווצ ַא ןוֿפ

 יא ןַא זיא 262 .רעטשרע רעד ןופ יא רעד עיצק

 זיא 01 842 + 6 ןופ סעיצקנוֿפ עלַא ,25 ןוֿפ

 ילַאק רעיא .2 ןוֿפ ןיא ןענַײז ןעטנַאטסנָאק א

 םעד ןעמיטשַאּב ןטימ ךיז טמענראפ סולוק

 ;רעכַאפנייא ,רעטושּפ .עמורק ַא רעטנוא חטש

 יליֿפ ,וזַאא רעקיאייווצ ,רעכַאפייװצ ,רעקיצנייא

 "רזחעגרעּביא .'א רעטמיטשַאּב(מוא) ,רעכַאֿפ

 .גנונעכער-יא .ןוּבשח-יא .יא רעטרירגעטניא ,רעט

 עפיד ןוא ןיא ןגעװ ןעמ טנרעל שידִיי ףיוא,

 רערימָאקליװ ןופ} סָאלק ןטצעל ןיא ןלַאיצנער

 .1938 ,דוק ,מי ,"עיזַאנמיגז לַאער רעשידוי
 רעד ןוֿפ יא ןוא טײקצנַאג יד -- טייקיד

 סָאו הטיש -- םזי .הנידמ רעשידִיי

 :ךיוא -- טסי- .טײקלַארגעטניא וצ טּבערטש

 רעשיטסישַאפ רענַאיליזַאוּב ןוֿפ דילגטימ

 | ,ײטרַאּפ

 .לכ2 ייאככ .ידַא -- טנ'עגילטטניא

 .תודוס ,פס ,ײטפַאשלעזעג
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 "ורג ,ןלייט ןצלעמשֿפיונוצ ,ןדניּבפיונוצ .ןלייט

 "ימיא יד 'א .טייהנייא רערעסערג א ןיא סעּפ
 יד 'א .ּפָאטצלעמש רענַאקירעמַא ןיא ןטנַארג
 ןלַאמרָאנ םעד ןיא סרעכערּברַאפ עטַײרֿפַאּב

 -ניא ןענעכערסיוא ,ןעניֿפעג (טַאמ) .2 .,ןּבעל
 -ַארגעטניא ןופ ףליה רעד טימ רעדָא ןלַארגעט

 םעד ,טקנוּפדנע םעד ,ץענערג יד ןעניפעג .ןל

 -ףעלדנעמוא לָאצ רעכעלדנעמוא ןא ןוֿפ חטש

 -רירגעטניא .דָאטעמ-רירגעטניא .ןסיירג עניילק
 .(רעלפּכ-ןרערעמ

 שלַאפ ןעוועג רעּבָא טלָאװ סע, -- ךיז טימ

 -צרָאװ ןייק ןטרָאד ןּבָאה ייז זַא ,ןטּפױהַאּב וצ
 ןטרָאד ךיז ןּבָאה ייז זַא ,ןגָאלשעג טינ ןעל
 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"טרירגעטניא טינ ירמגל

 םוצ לטימ .טרירגעטניא סע רעװ -- רָאטַא-
 ןשירעמונ םעד ןעניפעג וצ לטימ .ןרירגעטניא |

 ָארּפ -- עיצא  .לַארגעטניא ןַא ןוֿפ טרעוו
 ךופיה .ןרירגעטניא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצ

 םידומיל ערעדנוזַאּב ןופ יא .עיצַאגערגעס ןוֿפ

 ןיא עצרַאװש יד ןוֿפ יא .ןַאלּפ ןרעל ןייא ןיא

 גנוריי  .ןּבעל רענַאקירעמַא םענײמעגלַא םעד

 'לופ -- טעטיד יא עכעלטּֿפַאשלעזעג --
 ,טייקכעלרע ,טייקטכע :ךיוא .טײקצנַאג עמוק

 ןלײט עיא יד .ידַא -- טרירגעטניא
 | ,טייק-

 סָאװ ,1

 ,קידנעטשרַאֿפ .(+-) ץנעגילעטניא טגָאמרַאֿפ

 "עג .יא ךעלנייוועגרעסיוא .ּפָאק רעיא ,קידלכׂש

 -טנע) ןגָאז .ןעמענַאּב וצ ,ןײטשרַאֿפ וצ יא גונ
 יצג .2 .ןֿפוא ן'א ןַא ףיוא (אא ןעלדנַאה ,ןרעֿפ
 ייװיצ .טרימרָאֿפניא ,קיסיו ,טנרעלעג ,טעדליּב
 ַא ןריציטקַארּפ וצ 'א ןַײז ףרַאד עמ , .טריזיל

 -טימ, .עיסעפָארּפ עיא ןַא ."עיסעּפָארּפ עַײרֿפ

 רעיא רעשידִיי ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא יז זיא לָאמַא

 יד טָאה סָאװ .9
 -ןעֿפױא ,ןדליּב וצ ךיז ,ןענרעל וצ טייקיאעֿפ

 ןריטנעירָא ךיז ןעק סָאװ .ןעמעלּבָארּפ ןעמענ

 ילּת רעיא .רעדניק ע'א .סעיצַאוטיס עַײנ ןיא

 "איּבלַאה .'א טינרָאג ,רעטעּברַא רעיא .דימ

 -טימ ַא) רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ .4
 ןעמענַאּב יא ןַא .עיצנעגילעטניא רעד (ןוֿפ דילג

 ףושל-הניהּת' ןסייהעג טָאה ָאגרַאשז', .ךיז

 ןעמונעג טשינ סע טָאה שטנעמ רעיא ןַא ןוא

 רעשידוי ,רעדַאּב םשרג ידער ,ײןַײרַא ליומ ןיא

 ַײב ..., .א"ערת גרעּבמעל ,רַאדנעלַאקסקלָאֿפ

 ,געס ,"םינּפ ןשיסור ןיא ןַא טימ ןַאמנגנוי א

 .לוטיּב טימ ךיוא .1920 עשראװ ,דנַאלסור ןוֿפ

 ךוּב ,מָאנ ,"וטֿפױא רעיא ןַא סע זיא ןעװעג,
 .ֿמייק- .1924 עשרַאװ ,ןענָאטעילעֿפ

 וטסזומ קנערק ענַײד ּבילוצ, .מטֿפ -- עני

 יַאְּב םעניא זיא טינ ןכלעו א ןּבַײלקסיױא ךיז

 .טייקעג- .ענליװ ,שטד ,"ףור

 .- ,יד -- ץנ'עגילעטניא

 "א אא עקיטַײזלא ,עטיירּב ,עקיד |

 עיצנעגילעטניא-

 ןופ עקיא ןַא; .ןטֿפירש ,גורֿפ .ש ,ײןטרָאסהילּכ :
 עלַא, .15 או 1953 ,זמט ,גצּב ,"גירק םעד ֿברע .

 ,?סעטַאיּפ יד םיא ןצַארק ,םיא ןענעפנח ךעליא/
 -ניה :ןעמרָאֿפ-ט ָא פש .ֿברע ,ןַאמטכעש .א

 -יליצ ,טנעגילעטנימש ,טנעגילעט
 .טנעג |

 ,טגעגילעטניא ןַא רַאֿפ ןכַאמ .וורט -- ןריזיד

 יעּברא םעד ןזָאל סָאװ . . . ןסרוק ןענַײז סָאד;

 יד טָא ןוא . . . ןֿפָאלשסיוא טינ טכער ךיז רעט

 :טפױוה ,סנ ,"טריזיטנעגילעטניא . . . טייקדימ

 | .1934 עװקסָאמ ,טעטש

 -עטניא ןַא ַײּב יװ זיא סָאװ .ידַא -- שיד

 ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ .טנעגיל
 ןופ טּפַאכרַאֿפ זיא רוד רעד, .טנעגילעטניא

 קיטסַײג זיא ,טייקירעּביא רעיא רעשיסור רעד

 טליֿפעג רע טָאה, .1923 ,סַײנ ,מי ,ײןכָארּבעצ

 יבא עיא ןיא ךיז טרעמאלק סָאװ ,עזַארֿפ יד

 ישי .62401964 ,זמט ,טייצ ,"סעיצקַארטס

 םוכס (לוטיּב טימ) -- 'ירע-ה .טייק
 .טנעגילעטניא ןַא ןוֿפ ןעגנואוט רעדָא ןכירטש

 יסַײג םוכס .1
 יש ןעמענוצפיוא טייקיאעפ .ןטייקיאעֿפ עקיט

 טייקיאעפ .ןעגנונילשרעד ןוא ןכַאז ןשיװצ ןתוכ

 ירַאֿפ עמ סָאװ טקעלעטניא םעד ןצינוצסיוא

 ,ןשינעטנעק ןוא תועידי עַײנ ןּפַאזוצנַײא טגָאמ

 ןּבַײלקוצרעדנַאנוֿפ ךיז ,ןלייטרוא וצ ,ןעקנעד וצ

 יֿפֿפױא יד ןסַאּפוצ ןוא) סעיצַאוטיס עַײנ ןיא

 -טימ ,ענעריוּבעגנַײא ,עכעלריטַאנ .(ייז וצ גנור
 -עּבעל ,עפרַאש .יא עטלקיװטנַא .יא ענעריוּבעג

 ,עּפַאנק
 'נעמ םעד .םייח-ילעּב ןופ יא .יא ַאא עכַאװש

 ןוֿפ ,דיחי א ןופ יא יד .יא סנדִיי םעד .יא סנשט

 דיי א ןופ ,םכח:דימלּת א ןוֿפ יא יד .עּפורג ַא

 ,חקיפ ַא

 -- טנעיציֿפעָאקײיא ךױא ,רעלֿפיװײא
 ךמס ןפיוא יא יד ןענעכײצַאּב טװּורּפ סָאװ לָאצ

 סָאװ לָאצ יד טרעװ ךעלנייוועג} טסעט ַא ןוֿפ
 ףיוא טלֿפּכעג ,'רעטלע ןקיטסַײג' םעד טגכײצַאּב
 .ןרעטלע ןשיגָאלָאנָארכ ןפיוא טלייטעג ןוא 0

 'ו"א רעד, .10) טנכייצאּב טרעװ יוו"א רעד

 ןוֿפ שינעטלעהרַאֿפ יד זיא טקעיּבוס ַא ןוֿפ

 ,ומ ,ײןשיגָאלָאנָארכ םוצ רעטלע ןקיטסַײג ןַײז
 רעד, .ט סע ט"א .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 יד ןוֿפ} טײקכעלגערּפּפָאמוא רעד ןיא ןּביױלג

 "א .ןטרַאד ,װמ ,ײןלַאֿפעג קראטש זיא ןןיטיא |

 ינַאװצ ףֹוס ןעמ טָאה עגיר ןיאו .ע לא ק ס

 ׁשיִדִיי ףיוא טעּברַאעגסױא ה"י .20 ןרָאי רעקיצ

 עשידִלי יד ןיא ןיט-יא טריֿפעגכרוד ןוא 'סדיא ןַא

 ן.עיװטַאל ןוֿפ ןלוש

 עשידַיי יד .װווד +-- .עיצנעגילעטניא ווזד ,2

 רעד, א עשיסור עלַאקידַאר יד .יא:סקלָאֿפ

 טַאמ רעד (טאמ) .ן- ,רעד -- דע ַארגעטניא
 - .טרירגעטניא ןרעװ ףרַאד סָאװ קורדסיוא

 7 ,רעד ,ּבס 8 יזַא -- טצַארנעטניא

 רעלַארעּביל רעשידִיי רעד ןוֿפ לייט רעטסערג

 "סערג רעד טימ טָאה . . .'א ןוא עיזַאושזרוּב

 ,?עיצַאלימיסַא יד טרידנַאגַאּפָארּפ הדמתה רעט

 ,ס' ,עק- ,ןי* נװ .ן- ,רעד -- טנענילעטניא
 רעװ .(+-) ץנעגילעטניא טגָאמרַאֿפ סע רעװ .1

 ָאּפמָאק א ,ליײטדנאטשַאּב א זיא סָאװ (סָאד)
 .טנענ

 .טרירגעטניא ,רירי .װרט -- ןרי|רגעטניא
 ,טײקצנַאג א ןיא ןסילשנַײא ,ןעמעננַײרַא .1
 ערעדנוזַאּב ןופ טיײקצנַאג ַא ןֿפַאש .ןַײז ללֹוּכ

 א (32 ּבּב ,װפד +-) טנעגילעטניא זיא סע

 ןַא ןכַאמ .'א ןַא ןופ רעֿפטנע ןַא .יא-סקלָאֿפ
 טרעהעג סע רעװ .2 .יא ןַא ןוֿפ לעטשנָא
 עיצנעגילעטניא עפורג רעלַאיצַאס רעד וצ

 א יא ןא .'א רעשיסור א יא רעשידִיי ַא (+-)

 ץא ןטרָאד ןעװעג ןענַײז ייז ץוח, .טסירעירַאק

 .1905 ווענעשז ,עגַארּפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןצ

 ,טכיש .סורככ .אּב ,יד -- עיצנענילעטניא
 -דנירג א ןעמוקַאּב ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ עּפורג

 ןוא טנרעלעג ןיילַא ךיז רעדָא גנודליּב עכעל |
 "מוא עסיורג יד יװ שרעדנא ןרָאװעג טימרעד



 ענישטשנעגילעטניא

 ןשטנעמ ךעלנייוועג} .עסַאמסקלָאפ עטעדליּבעג

 רעייז ןעװ הפוקּת א ןיא סעיסעֿפַארּפ עַײרפ ןופ -

 ןיא טריסערעטניארַאֿפ .ןיילק. ויטַאלער זיא לָאצ -
 טימ ,ןעמעלּבָארּפ עכעלטֿפַאשלעזעג עלעוטקַא

 טימ ןוא לעטשנַײא ןלאקידאר רעדָא ןלַארעּביל ַא

 יַאנָאקע ,רעשיטילָאּפ רַאפ ןפמעק וצ רעגַאּב א

 יד ןופ גנוטכירֿפױא רעלערוטלוק ןוא רעשימ

 ןשירַאצ ןרעטנוא יא עשיסור יד {.ןסַאמסקלָאפ

 יד .'א רעד ןוֿפ סעיגָאלַאעדיא יד .םזיטָאּפסעד

 .טינ טשרמֹולּכ יד ןוֿפ 'א יד .יא עשיליוּפ
 -ידיי ןלענָאיצידַארט ןיא} .רעקלעֿפ עשירָאטסיה

 יא יד ןעוועג םימכחידימלּת יד ןענַײז ןּבעל ןש |

 רעד טימ ףיוא טמוק 'א עשידִיי עכעלטלעוו

 ןעועג זיא 'א רעד ןופ םָארטש ןייא .הלּכׂשה

 ןושל סָאד ןעמענרעּביא ןלָאז ןדִיי זַא םעד רַאֿפ/

 א {קלָאפ ןקידנשרעה םעד ןוֿפ רוטלוק יד ןוא

 ןוא ןדליּב ןרַאֿפ ןעװעג זיא םָארטש רעטייװצ

 טָא .רוטלוק רענעגייא וצ קלָאֿפ סָאד ןּביײה

 -רַאטש רעד ןרָאװעג זיא םָארטש רעטייווצ רעד

 יד ן,ה"י .19 ןופ ןרָאי רע80 יד טניז רערעק

 ץלַאנָאיצַאנ יד ןפַאשעג טָאה סָאװ 'א עשידַיי

 סָאװ יא-סקלָאֿפ יד .ןעגנוגעוװַאּב עלַאיצָאס ןוא

 .שידִיי ןּבייהרעד ןפלָאהעג טָאה

 טימ .ציסור .אּב .יד -- ענישטשנעגילעטניא
 װזד .2 .,עיצנעגילעטניא וזד ,1  ,לוטיּב
 -יװ , .טנעגילעטניא ןַא ןוֿפ ךירטש רעוויטַאגענ

 יד -- רעטלַאּפש-רָאה ,ןשינרעּפמַא ,םיחוּכ

 "א ןוֿפ ןטײקכַאװש

 ,לכׂש .1 .ל72 ייאככ ,ןז ,רעד--טק'עלעטניא
 ,ןטכַארט וצ חֹוּכ ןוא טייקיאעֿפ עכעלשטנעמ

 םוצ ךוּפיהל) ןייטשרַאפ ,ןריזילַאנַא ,ןעקנעד

 ןופ טלעװ רעד וצ ,ןריּפש ןקידמישוח זיולּב |

 (טייקכַײר) טײקמערָא .(ןליװ םוצ ןוא ןליֿפעג |

 ...'א רעזדנוא ןוֿפ ףליה רעד טימ, .יא ןוֿפ
 סָאד ןריזילַאנָאיצַאר קרַאטש ױזַא רימ ןלָאז

 ןשטנעמ ,נירג ,". ..זַא ןּבעל עכעלטֿפַאשטריװ

 טינ ,טניימעג םיא ַײּב טָאה 'א, .ןטרעװ ןוא -
 עמָאקלוֿפמוא יד טינ ,לכׂש רעשיגָאל רעזדנוא

 א רָאנ ,ריא טימ ןרירעּפָא רימ סָאװ ןישַאמ

 "עגפיונוצ זיא סָאװ חֹוּכ רענעגייא רעדנפאש

 װזד ,2 .ןרָאק ,"ףֹוסןיא םעד טימ ןצלָאמש |
 "א ןוֿפ גנוריציפינַאזרעּפ ..לַאוטקעלעטניא

 ןקיטכַאמ ַא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ שטנעמ

 ,רעטלעלטימ ןופ יא רעד םּבמר (רעד) .יא

 8 ס- יי נװ .ץ ,רעד -- ל'אוטקעלעטניא
 -עטניא ןַײז ןיא זיא סע רעװ .ךעלנעמ יװ

 רעװ ,טינשכרוד רעד יװ רעכעה ךס ַא ץנעגיל

 ,םינינע עטקַארטסּבַא ןיא ןַאטעגנַײרַא זיא סע

 טָאה סע רעװ .ןעמעלּבָארּפ עשיטערָאעט ןיא

 יד .טיײקיאעֿפ עקידלכׂש ןוא תועידי ךס ַא

 ןיוש, .יא ןקידתמא ןַא ןוֿפ ןטנָאזירָאה עטיירּב

 גנודליּב-טעטיסרעווינוא טימ ןשטנעמ טנגעגַאּב

 יילשעג טימ ..., ."ןץיא ןייק טינ ןענַײז סָאװ

 ןַא ןופ םינּפ ַא . . . טימ ,ןלירּב עּבלַאה ענעפ
 ךיוא .שדוצ ,1961 ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,י'א

 -יאעֿפ ע'א .+- לעוטקעלעטניא וזד .ידַא

 .טייקק ..טעטי- .ןטייק

 -עטניא ,ריז- .וורט -- ןריזי|לַאוטקעלעטניא
 ןטימ ןריזילַאנַא ,ןעמענכרוד .טריזילַאוטקעל

 .עקיליפעג סָאד ןוא עוויטיא

 ,ןקידלכׂש ןטימ עטוג סָאד טריציפיט

 ,| רָאק

 .ידַא -- ל"עוטקעלעטניא

 ַא ,רעכעלטמַא ןַא ןופ רעריֿפןטפעשעג |

 .לגדא יא:טַארטסיגַאמ יא |
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 -לכׂש ןעניֿפעג ןוא ןכוז .טקעלעטניא ןופ חֹוּכ

 ליֿפעג ןַארַאפ ךיוא זיא סע ואוו ןויטָאמ עקיד

 -ידִיי א ןַארַאֿפ זיא, .ןּביולג א יא .ןליוו רעדָא !
 ,"?'א וצ גנוגיינ עש
 :ןרָאטקַאפ

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"װזַאא 'א ,עיגילער -

 עשידליק טו גנוריזיד

 ,םזיטימעסיטנַא ,טײקיכַארּפשיײװצ

 -וצ ץא םעד ןיא, .ידַא -- טריזי .טנגוי

 .טייק- .ךוּת ןיא ,גי ,"דיל ןַײז וצ גנַאג

 ָאליֿפ .1 .ןע- ,רעד -- םזי|לַאוטקעלעטניא
 -גירּפטנורג רעד זַא טלַאה סָאװ הטיש עשיֿפָאס

 זיא ,טעטילַאער רעד ןופ ,ןַײז םעד ןוֿפ ּפיצ

 -יגָאלָאכיסּפ ןוא יסָאליֿפ 2 .טקעלעטניא רעד
 ןוֿפ דֹוסי רעד זא טלאה סָאװ הטיש עש |

 ןַײז יױַא יװ םעד ןופ זיא ןסיו סנשטנעמ

 עקידלכׂש סָאד זַא ,ףיוא טמענ טקעלעטניא

 -וטניא סָאד יװ רעקיטכיװ ןוא רעקיטשרע זיא

 הטיש עשיטע 9
 -נעדיא סָאװ ,לכׂש ןֿפױא רקיערעד טיוּב סָאװ

 הטיש 4
 טייקיטכיו יד סױרַא טּבייה סָאװ קיטעטסע ןיא

 טנעגילעטניא רעטמיטשַאּב-טַײצ א, .ןעיידיא ןופ

 'א םעד טימ טקיטעזעגרעּביא ךיז טָאה סָאװ

 ,"טלעװ רעד ןוֿפ קיריל עַײנ ַא טכוזעג ןוא
 -קעלעטניא ןוֿפ רעגנעהנָא -- טסיז

 -ָאר סעשָאוהי, .ידא -- שיטסי- .םזילַאוט
 ,מי ,"רע'א ןַא ,רעשיטעטסע ןַא יא םזיטנַאמ

 ,1927 ענוװָאק ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ

 א טימ זיא סָאװ

 טרעו סָאװ .גנַאגוצ ןקידנריזילַאנַא ןַא ,ןקידלכׂש

 ,תוכַײש ַא טָאה סָאװ .טקעלעטניא ןוֿפ ןעמונַאּב
 ,ןסעצָארּפ עיא .טקעלעטניא טימ ןדנוּברַאֿפ זיא -

 ,טעּברַא עיא .תועּפשה עיא .זילַאנַא רעיא ןַא

 ןלעטש וצ קרַאטש גונעג יא; .ןדיישרעטנוא עיא

 ,װ פשוי ,װמ ,"ןעמעלּבָארּפ עלַאנָאיצַאנ עשידִיי
 .טייק-- .טעטי 4
 סע, .בנ צמ .יד -- קינָארטקעלעטניא

 סָאװ טפַאשנסיװ עצנַאג א טציא ךיז טלקיװטנַא

 -ָארטקעלע היד ,יא ןעמָאנ ןטימ ןֿפורעג טרעװ

 ןלעװ סע . ..טקעלעטניא ןוֿפ טסניד ןיא קינ

 -נוא עכלעוו ןוֿפ ,ןטנעמורטסניא:עיזיוועלעט ןַײז |
 ייז יװ ןענרעל ןענעק ןלעװ רעדניק ערעזד

 1963 ,זמט ,"רעכיּבנרעל יד ןוֿפ טציא ןענרעל

 .12צ

 .ס- ,עק- ,ןיי נװ .ז ,רעד -- םנ'ַאדנעטניא
 ,רָאטַארטסינימדַא ,רעטלַאװרַאֿפ ,רעסַאּפֿפױא .1

 -לעזעג

 -לָאטיּפש .יא-לוש .גנומענרעטנוא רעכעלטֿפַאש

 סָאװ ריציֿפָא .2
 ןַא ןופ םינינע עכעלטפַאשטריוו טימ טלַאװרַאֿפ

 .וזַאא 'א-עיזיוויד ,!א-טנעמיגער .לײטּפָאײמרַא

 ,ןריציֿפָא"א יד טימ ןעילוה טזומעג טָאה רע,

 לָאטש ,זיי ,"ןענַארָאטסער עסיורג ןיא ןעמוק
 ןזַײא ןוא

 רָאטַארטסינימדַא ,טכַאמ רעד ןוֿפ הנוממ .9
 ,גנוריגער ןוֿפ גַײװצּפָא ,טָאטש ,טנגעג א רעּביא

 רעּביא יא .יא-גנוטסעפ .יא-רעטילימ .יא-טָאטש |

 -סומה זיא, .יאילַארענעג .יארעּפוס .ןסנַאניפ יד

 רע ןּבַײרש ןידנאטניא םעד לָאז ןמ ןּבילּבג םֹּכ

 ,טנַאדנעטניא ןוֿפ סעיצקנוֿפ

 .ל22 יי? .ידַא -- וו'יסנעטניא

 ַא הנויח ןּבעג טֿפַאשטריװ רעיא |

 וויסנעטניא-

 -תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ' ,"ןרימרָאפניא ךיז לָאז

 ווו שֿפָו 1669- ,'םד

 םוכס ,טמַא .ז ,יד -- ץנ אדנעטניא
 .ןד ,יד -- ר'ו-

 רעד רַאפ, .טנַאדנעטניא ןוֿפ ָארויּב ןוא טמַא

 'א רעד ןופ קַאזָאק ַא טימ ןּפָאלטנַא הנותח

 טָאה, .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"טדמשעג . . .ךיז ןוא
 ,טּפאכעג רעטשרע רעד . . .רעדנַאלּב רעד ךיז

 ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,י'א יד טנערּב סָאד זַא

 יָאנ רעד ןיא . .. דַאירטָא ןַאע ,1929 עװקסָאמ

 טימ שטנעמ רעד ,רענידַאג .ש ,י'א רעטסטנע

 ייד -- עווטס- .1933 עװקסָאמ ,סקיּב רעד

 "א יד ןוא; .רוטנַאדנעטניא זד .ציסור .סד
 שזַארוֿפ ןפיוק ןּבױהעגנָא טָאה ,יז לָאז ןּבעל -

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"םיצירּפ יד ַײּב טקעריד

 ןיילַא ןּנָאה ייז ,יא:רעטילימ יד . . ., .ןעיידיא

 ,זיי , ,"ןענידרַאֿפ ןּבעג וצ ןוא ןענידרַאֿפ וצ ּביל -

 ,יזנּכשַא |

 ,טרידנעטניא ,ריד .װטוא -- ןרידנעטניא
 ךיז ,העדּב ןּבָאה ,ןַײז ןסיוא 722.  ייאככ
 שידיי ןיא טֿפָא .ןרינַאלּפ ,ןָאט וצ סעּפע ןטיירג

 ןטימ ךיוא ,רעדנעל .רענַאקירעמַאךַײטַאל ןוֿפ
 .עיצקַא ןַא ןעמענוצרעטנוא 'א .ןװּורּפ 3
 ׂשנמה ןרידנעט ןיא טצטעי ריוװ ןגעװ טׂשנעד,|

 -שורושחא ,"ןריטנעזערּפער וצ . . .ירָאטשיה

 ,גנ7 .ןװ שֿפְו 1718 טשמַא ,יליּפש

 סָאװ .1
 -טרירטנעצנָאק רעקידנוויּכּב טימ ןָאטעג טרעוו
 -רענע .טנַאּפשעג .גנוגנערטשנָא טימ ,טייק
 -ַארּפ ע'א ןא ןריֿפ .יא ןטעּברַא .קיטכיט .שיג

 -סַײג רעיא ןַא .גנוקיטפעשַאּב עיא .עדנַאגַאּפ
 ּביוא טנַאלַאט ןעד זיא סָאװ, .סעצָארּפ רעקיט

 -נערּבסױרַא ןוא ןליפ וצ טייקיאעפ עיא יד טינ
 ןוא קיטירק ,נש ,"ןכַאז ןוֿפ טרעװ םעד ןעג

 סָאװ . ..רוטלוק עקיטסַײג ע'א יד, .רעקיטירק

 -עג יז ןּבָאה תוֿבישיײשַאר ןוא םינּבר תורֹוד |
 .ץו דש ,זּביא מי ,"טיײרּפשרַאֿפ ןוא טעװָאכ |

 עיא .קידטעּפמיא ,קידװעקריװ .טלֹוּב רעייז ,2
 ַא; .סקואװ רעיא .גנוּבעלרעּביא ע'א .תוחיר

 רעמ א רָאנ ... עמרַאזַאק א ןיא יװ רעדורעג
 ןיאק .'םירֿפס' ,רא ,"רע'א רעמ ַא ,רעכעליירפ

 א טימ תורוש יד טָא ןופ קיזומ רעיא רעד

 .ו רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"ןוגינ

 טרעװ סָאװ -- םֿפַאשמריװ(דנַאל) עיא
 ןעמוקַאּבוצסױרַא ןַאלּפ ןקיטכיר א טימ טריֿפעג

 ןיא סע, .רוטלוקירגַא עיא .םומיסקַאמ םעד |

 עסַאמ עשפיה א לארׂשייץרא ןיא ַאד רעּבָא

 ןא ַײב ןענעק סָאװ ,ןעַײרעדנעל עטצעזַאּב-טינ

 -ערג ַא ךס ַא
 עקיטציא יד רעדייא גנורעקלעֿפאּב רערעס
 -אּב רע'א .1919 י"נ ,וא טישז ,"עשיּבַארַא

 לעטשפיונוצ ,דניּבפיונוצ (מַארג) -- טֿפע ה

 -רַאֿפ ַא זיא סנייא סָאװ רעטרעװ ייווצ ןופ

 רעּבױט :לשמל ,ןטייװצ םענוֿפ גנוקרַאטש

 | .ךשֹוח-רעטצניֿפ .ןייטש

 .רנ ,טייקשיה .יזַא -- שי :ךיוא
 .סקואו ןופ יא .טעּברַא רעד ןופ יא -- טייק-

 דנַאל טייווצ ַא, .עיצַאלוקריצ-טולּב רעד ןוֿפ יא

 רעשינעגייא רעד ןופ יא ןוא סיירג רעד טיול



 ץנ'עוורעטניא 100 ןריוויסנעטניא

 .ל22 ייא?כ .ס" ,רעד -- רָאט|ּפעצָארעטניא
 רעּביא טיג סָאװ וורענ רעטסקע (עיגָאלָאיזיפ)

 עטסקינייװעניא יד ןוֿפ ןלומיטס ,ןסלוּפמיא יד

 וצ ךייש זיא סָאװ .ידַא -- וויומ- .ןענַאגרָא

 -ןמיטס יד ןופ ןטפַאשנגייא יד טגָאמרַאֿפ רעדָא

 ץטסקינייװעניא יד ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנוריל

 -רעטניא ,ריא .חרט -- ןריא|ויוורעטניא
 םעד 'א .ויוורעטניא ןַא ןריפכרוד .טריאויוו

 -עגיזַײרּפ-לעבָאנ םעד ,איׂשנ םעד ,טנעדיזערּפ

 טרעפטנעעג ןּבָאה סָאװ עלַא 'א .װזַאא רעניוו

 יד .יזַא -- טריאה .עטעקנַא רעד ףיוא
 טריֿפ סע רעװ -- רעריא- .,ןרָאטסינימ עיא

 ,1929 עשרַָאװ ,ןטֿפירש יזָאט' ,"גנוגעװַאּב

 -- .רנ ,טעטיסנעטניא :ךיוא .טעטיד

 ןשטנעמ יִד ַײּב ףיוא ןטערט סָאװ ןטקניטסניא;

 ,ןַאטָאש .ה ,יייא ןיא ןוא גנונַאּפש ןיא ןדיישרַאפ

 ,21 1 1949 ,טַאפ

 -יסנעטניא ,ריװ- .װרט -- ןריווי|פנעטניא
 זַאמ .רנ ,ןריציֿפי- ,ןריזיווי- :89 .טריװ
 "נָא ,רעשיגרענע ,רעקרַאטש ,(רע)וויסנעטניא ןכ
 -כרוד סָאד יא .טעּברַא ןַא יא .רעטגנערטשעג
 ךַײרקנַארֿפ, .עיגרענע יד 'א .ןַאלּפ םעד ןריפ

 -ניא ... 1940 רעּבָאטקָא ןט3 םעד טניז טָאה |
 ,װמ ,"ךדִיי ןגעק קיטילָאּפ ריא טריוויסנעט

 ידַא -- בריוו .ןרָאסעֿפַארּפ סרעלטיה

 ,עיצַאקיֿפיי  .גנוריווי- = .גנולייה עא
 | ,רנ

 .עיצנעטניא :ךיוא .ז ,יד -- ץנ'עטניא
 (יד) ןַא ןּבָאה .הינּפ ,ןיימ ,הנװּכ ..222 ייאכ2

 ןיא עכעלטנזעוו סָאד, .'א טימ ןריקיטירק .יא

 -ַאקסוס .ש ,"הנווּכ ,היטנ ,'א יד זיא ךַארּפש רעד
 יזַא -- ל'ענָאי 60.  או ,אקװד ,שטיװ

 טסקעט ןַײז ןּבַײרש וצ ֿביוחמ רפוס רעד זיא;ע -

 -עלש הכָאלמ ןַײז ןָאט טינ ןכּב רָאט ןוא 'א
 עיגַאלָאעדיא ,רעניפיל ןוהילא ,"טייהרעקירעפ

 -ָאי :ךיױא 1967 א"ּב ,תיּבףלא ידי ןוֿפ
 ,םזילַאנָאיד .קידהינּפ ,קידנויּכּב -- ל'ַאנ

 סקיֿפערּפ .ל22 ייאכ2 .סקיֿפערּפ -- "רעטניא
 ןשיווצ ּב ןטימ ,ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא ןיא

 -ניא ,ץנערעפרעטניא ,םונגעררעטניא :תוָאמגוד
 ,לַאנָאיצַאנרעט

 יענ .אּב .יד -- עיגָאלַא|!דיווידניארעטניא

 ךיז טעװ סָאװ ןילּפיצסיד ַא זיא 'אע .לָא

 ךוזרעטנוא ןוא שרָאּפסױא םעד טימ ןּבעגּפָא

 סָאװ ןענָאזרעּפ ןוֿפ ןעגנוקינײארַאֿפ יד ןוֿפ

 ,ןטסינָאמ ,ןטסיאָאגע ןופ ןייארַאפ ַא ....ןדליּב

 -ָאטױא' ,ןידרָאג ַאּבַא ,"ןטסיטיוא ,ןטסיװיטקַא !

 א"ב ,טרָאװ עַײרֿפ סָאד ,יקיטַאמרָאפסנַארט

 רעד .ן  ,רעד -- לא! 1959 'טּפעס
 יידניא ערעדנַא וצ גנואיצַאּב ןַײז ןיא דיווידניא

 "יא רעכעלנע רעדָא רעקיּבלעז רעד טימ ןדיוו

 קיטיוא זיא . .. יא, -- םזילַאוה = .עיגָאלָאעד
 ןכעלשטנעמ ןוֿפ ןגַײװצ עלַא ןיא (141 ,+-)

 ,טסילַאו- .ןטרָאד ,ןידרָאג ַאּבַא ,"גנערטשנָא
 סָאװ טייקכעלנעזרעפ ַאא -- ט'עטילַאװ
 ןוֿפ טעטילַארולּפ א שיכיסּפ . . . טריזילַאער
 י"ג ,קיטע עשידיא ,ןידרָאג ָאבַא ,"ןדיווידניא

 עיא, .ןעגנואיצַאּב עיא .ידַא -- ?'עוה .7
 ,םענַאּב רעזדנוא ,ןידרָאג ַאֹּבא ,?עיצַאזינַאגרַא

 ,1946 י"נ

 ,ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ .ל -- ַאילַא רעטניא
 -רעּפ ערעדנַא ןשיװצ -- סָאילַא רעטניא

 | .ןענָאז

 זיווצ 722.  ייאכ2 .ידַא -- טריאילַארעטניא
 -רַאפ א וצ תוכַײש א טָאה סָאװ .ןדנוּבראפנש

 צעפס ,תוכולמ רעמ רעדָא ייװצ ןוֿפ גנודניּב
 רעד ןיא ץנַאילַא יד ןֿפַאשעג ןּבָאה סָאװ יד

 ןופ שרַאמנַײרַא ןַא .המחלמ-טלעװ רעטשרע

 עיסימָאק רעיא רעד ןוֿפ שַארּב, .תוליח עיא

 ,1929 ,סַײנ ,מי ,"זױצנַארֿפ א ןענַאטשעג זיא
 / , ,טייק-

 .ז- ,רעד-- טקעלַאידרעטניא

 .ןענַאגרָא

 -ַאידנשיוװצ

 ןוֿפ ןכירטש לָאצ א טָאה סָאװ טקעלַאיד .טקעל

 ןיא זיא סָאװ רעדָא ןטקעלַאיד עשינכש רָאּפ ַא

 -רעטעּפש ןוא ןקידרעירֿפ א ןוֿפ טיײצנשיװצ ַא |
 -טנַא רעשירָאטסיה רעד ןיא טקעלַאיד ןקיד
 .טקעלַאידרעּביײא לגרֿפ ,ןושל ַא ןוֿפ גנולקיוו
 ַא וצ תוכַײש א טָאה סָאװ .ידַא -- שיז
 םעד ןריטנעזערּפ, .ןטקעלַאיד רעמ רעדָא רָאּפ |

 .סיס עכעלטייהנייא ןא יװ םזילַאקָאװ ןשידִיי

 ,ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה רעד ןיא יא ,םעט

 ,א8 פשִיי ,װמ ,"ןעגנואיצַאּב ע'א יד ןיא יא

 װירּב ןרעגנעל א ןיא טקידייטרַאפ ...., 3

 -שי .3 ,אוא פשִיי ,מי ,"פיצנירּפ ן'א םעד
 ,טייק

 -נשיווצ ,1 ,ל22 ייאכ2 ,ן- ,רעד--לַאװרעטניא
 לודניא רעד, .דנַאטשּפָא .םיורנשיוצ ,טרָא

 -יװצ יא ןַא קרָאי-וינ-"סיורג' רַאֿפ זיא ןטעהנַאמ
 .(קי)סַאּפ"א ."ןילקורּב ןוא סקנָארּב ןש

 .סענָאלַאק ןיא ןרישרַאמ םַײּב -- 'א ןטלַא ה

 לטרעפ א ןוֿפ יא ןַא .עזוַאּפ ,טַײצנשיװצ .2
 ןיא; .תומחלמ-טלעוו עדייּב ןשיװצ טרעדנוהרָאי

 "נא ןַא זיּב טײקנַארק רעקיטסַײג ןופ 'א ןייא

 עכעלּברַאטשמוא ןַײז ןּבירשעגנָא רע טָאה ,ןרעד

 ףיוא ,ן'יא יד ףיוא טרַאװ ךיא, .ו ראק ,"עמעָאּפ

 רעד, .1919 י"נ ,וא טישז ,"סעזוַאּפ עניילק יד

 .קינַאמ .י ,"ן'א עצרוק טימ קידנצפיז ,סקופ

 עט ייװצ ןשיװצ דנַאטשּפָאטַײצ (טזומ) .2
 ַאקיומ רעד .ךייה רענעדיישרַאפ ןוֿפ רענ

 רעיוד ןַײז טיול טלײטעגנַײא טרעװ יא רעשיל

 ,עטניוק ,עטרַאװק ,עיצרעט ,עדנוקעס :ןיא

 ײנָאמ ר ַא ה .עװַאטקָא ,עמיטּפעס ,עטסקעס

 .רענעט ענַאטלומיס ייווצ ןשיװצ -- יא ר עש

 -עסנָאק ייװצ ןשיװצ -- 'א רעשידָאלעמ

 ןַא ָאז זיא יד ןוא יס ןשיװצ; .רענעט עוויטוק .

 .ןָאק ךענעה ,"עדנוקעס ַא ןופ יא

 .גנעככ יײא22 .ןע ,רעד -- 'ויוורעטניא
 ןיא סעומש ןוא שינעגעגַאּב עטדערעגּפָא 1

 -רָאֿפ ַא ןוֿפ סרעֿפטנע ןוא סעגַארֿפ ןופ םערָאֿפ
 (עיזיוװעלעט ,ָאידַאר) עסערּפ רעד ןוֿפ רעייטש

 -טסניק ,ןאמ-הכולמ) ןשטנעמ (ןֿבושח) ַא טימ

 ,ןגירק ,ןעמענ ,ןּבעג .(ַאא רעלטֿפַאשנסיװ ,רעל

 ןוֿפ טנעדנַאּפסערַאק ןטימ יא ןא .'א ןַא ןּבָאה

 לפיו ףיוא טינ ךיא סיײװ, .גנוטַײצ רעשידִיי ַא

 .טייצ ,"ןע'א ףיוא ןזָאלרַאֿפ ללכּב ךיז ןָאקימ

 ןַא רַאֿפ קנַארֿפ ַײרד טַארַאמ טגנַאלרַאפ . . .,

 ,טנערּב זירַאּפ ,לָאג ןַאװיא ,זּביא קע ,ייא

 -םינּפ שינעגעגַאּב א ללכּב 2 .,1926 ,רעדעֿפ
 ,סעומשכרוד א ,גערֿפסױא ןַא טימ םינּפ-לא

 -נוניימ ןייגרעד וצ ןטנעדוטס לָאצ א טימ ןע'א !

 ןיא; -- דָא טע מ"א .טנגוי רעד ןשיװצ ןעג

 ןרָאװעג טצינַאּב ךיוא זיא גנושרָאפסױא רעד

 .או וו לּביי ,לל ,?ימ-יא רעד

 -רעטניא .רעגערֿפסױא .ויוורעטניא ןַא ךרוד
 | .מַא -- ןעויוו

 .סכעלַײװרעטניה +- -- פכעלַײװרעטניא

 סע רעװ .1 .ץ ,רעד -- טנ'עוורעטניא
 ַא ַײּב ,ךוסכס ַא ַײּב ןטימ ןיא ןַײרַא טמוק

 רעדָא דצ רעַײנ א יװ סעצָארּפ ןכעלטכירעג

 רעװ .2 .,ךַײלגסױא ןַא וצ ןעגנערּב וצ ידּכ
 -ולָאװער א ,המחלמ א ןיא ןַײרַא ךיז טשימ סע

 ןגעק ןֿפמעק .טַײרטש ןשיכולמנשיווצ ,עיצ

 ,רעכַײלגסיוא ,רעלטימרַאֿפ -- רָא יא םעד

 ןַײרַא ךיז טשימ סָאװ .ידַא-- שיטנעוורעטניא
 .סיוא ןַא וצ ןריֿפרעד וצ ידּכ ךוסכס ַא ןיא

 .ןליװ םענעגייא ןעגניווצוצפיורַא רעדָא ךַײלג

 ךרוד טריֿפ סָאװ .קידתולדּתשה ,שירעלטימרַאפ

 ויטקַא ךיז ןּבָאה ןדִיי . . ., יץנעוורעטניא ןַא

 ןגעק טָאטש יד ןקידיײיטרַאפ ןיא טקילײטַאּב

 .1 ,אא לּביי ,ןַאמטוג .י ,"ײמרַא רעיא רעד

 -עורעטניא ,רינ- .וטוא -- ןרינעוורעטניא
 -נַײא .1 .יןשיװצ ןעמוק' .לכ2 ייאכ? .טרינ

 ןעלטימרַאֿפ .(סעּפע) ןצעמע רַאֿפ (ךיז) ןלעטש
 ,ךַײלגסיוא ןַא וצ ןעגנערּב וצ ידּכ ךוסכס א ןיא

 ַא ןיא יא .השורי ַא רעּביא תקֹולחמ ַא ןיא יא
 .רעדנעל עקידתונכש ייוצ ןשיװצ ךוסכס

 -ֿפױא ןַא ךרוד רעדָא קיליװַײרֿפ) ןטערטפיוא ,2
 יװ סעצָארּפ ןכעלטכירעג ַא ןיא (גנורעדָאפ
 דצמ ךיז ןשימנַײרַא סָאד .8 .דצ רעטירד

 ןופ םינינע עטסקינייװעניא יד ןיא הכולמ

 נא ןַא ןיא טָאה סע ןעװ יא .הכולמ רעטייווצ

 ךיז ,4 .עיצולָאװער א ןכָארּבעגסױא דנַאל רעד
 ךיז .סעּפע רעדָא ןצעמע תֿבֹוטל ןשימנַײרַא

 ַא ןגירק לָאז רֶע ןצעמע רַאֿפ יא .ןַײז לדּתשמ

 ;ןֿפָארטש עּברַאה ןרעדלימרַאפ לָאז עמ יא .לעטש

 .ןעמעננָא טינ טקעיָארּפ-ץעזעג םעד לָאז עמ 'א

 ןקיטֿפַאהקנַארק א ףיוא ןקריװ (ןיצידעמ) .פ
 רעַײנ א טימ ,ןעגנוצירּפשנַײא טימ יא .סעצָארּפ

 (עזרעּב ,ןצנַאניפ) .0 .שיגרוריכ יא .ןיצידעמ
 -נַאניֿפ ךרוד ןרירװענַאמ ןוא ךיז ןשימנַײרַא

 רעדָא ,סעיצקא עסיוװעג זַא סעיצַארעּפָא עלעיצ -

 ןרעַײט ַא ןוֿפ זַײרּפ רעד רעדָא ,עטולַאװ ַא
 ,ןלַאפ רעדָא זַײרּפ ןיא ןּבייה ךיז ןלָאז לַאטעמ

 ,הנ/  .עיצַאולַאװעד א ךָאנ רעדָא רַאֿפ יא
 י .רעד

 -רעטניא :ךיוא .ן ,יד -- ץנ'עוורעטניא
 -ַאמָאלּפיד .1 .םוקנשיװצ .רנ ,עיצנעוו
 ךצמ שימנַײרַא רעשירעטילימ רעדָא רעשיט

 רעטייװצ ַא ןוֿפ םינינע יד ןיא הכולמ ןייא

 -ֿפױרַא ידּכ תֹוכולמ ןשיװצ ךוסכס ַא ןיא רעדָא |
 סעצָארּפ רעדָא טקַא .2 .ןליװ ריא ןעגניווצוצ
 רע, .גנורינעװרעטניא ווזד .ןרינעװרעטניא ןופ

 'א יד סיוא טקריװ ןוא דנַאלסױא ןיא טרָאֿפ

 יד ןלעטשּפָא ףיוא ןזַײרק ענעדיישרַאפ ןוֿפ

 טעװ טרוּבעג יד, .ז"ישּת יינ ,ּבדל ,"ןעמָארגָאּפ

 ןַײז אצֹוי טעװ עמ רעדָא עטכַײל א ןַײז אקווד

 ול;

 ועש ןלש



 ליַאירָאטירעטרעטניא

 טינ ללכּב טעװ עמ ןוא 'א רעטושּפ ַא טימ

 ,756 ראנ ,1949 ןירַאּפ ,זעגֿפ ,"ןדַײנש ןֿפרַאד

 .33 ,ןרינעוורעטניא ןוֿפ םעטסיס -- םזינָאיד

 -ָאי- .ידַא -- שיטסינָאי  .טסינַאי
 יי : / .דַא -- ל'ענ
 טָאה-סָאװ .ידַא -- לַאירָאטירעטרעטנ'יא

 ייװצ ןשיװצ ךיז טניפעג סָאװ ,וצ תוכַײש ַא

 עיא .גנודניּברַאפ עיא .סעירָאטירעט רעמ רעדָא

 .טייק- + .עיצַארעּפָאָאק עיא .ןרעסַאװ

 ייווצ .(ודַא) 722 ייאכ? .רעד -- םירעטנ'יא
 רעשירָאזיװָארּפ ַא ןופ טינשּפָאטַײצ .טַײצנש

 -רַאֿפ 'א םעד ןיא .עיצקנוֿפ רעדָא גנוטערטרַאֿפ !

 ,טעניּבַאקײא ןַא .טמַא סרעטסינימ םעד ןעמענ

 רעקילַײװטַײצ ךרוד -- 'א ר ַאפ .עיסימָאק-יא
 הזיד ןוֿפ םערטניא אוזלַא ליוו; .גנוטערטרַאֿפ
 תרגא ,"ןריגַארטשּבַא רהעפַא . . . הכילסירדרפ

 / .ם/י ,המלש

 .ס ,יד -- עיצקעירעטניא

 (354 +-) טרָאװֿפורסױא חזד .1  .(מַארג)
 רעדָא ףורסיוא רעדעי .2/ .אא ַאהַא ,ַײא ,יוא |

 ןָא גנודניּברַאֿפןעגנַאלק עדעי ,יירשעגסיוא

 עקירעּביא יד טימ דנוּבפיונוצ ןשיטקַאטניס

 טקירד סָאװ ,טַײטַאּבטרָאװ ןרָאלק ןָא ןוא דייר
 -עדורפיוא) עיצָאמע עקרַאטש ַא סיוא רעּבָא

 ַאְכיַאכ !ַאט-ַאטיַאט !ררּב .(לגדא תולעּפתה ,גנור

 !ַאכ

 -ולרעטניא :ךיוא .ן- ,רעד -- דולרעטניא
 -רוק (טזומ) .1 ,יליּפשנשיװצי .סי ,יד ;עיד
 צג טרעװ סָאװ עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ עצ
 רעמונ רעשינעצס .2 .עזוַאּפ ַא ןיא טליּפש
 ,קריצ ןיא צעּפס ,ןטקַאנשיװצ ןיא רעטַאעט ןיא

 גנושרָאֿפ .אּב .יד -- קיטפיװגניל|רעטניא
 ןטנעמעלע עשיגָאלַאנַא רעדָא עקידתופּתוש ןופ

 ,ללכּב ךַארּפש ןיא רעדָא ןכַארּפש לָאצ ַא ןיא

 -יטעטניס רענײמעגלַא ןַא רַאֿפ עזַאּב ַא יװ יא

 .רַארּפשנשיװצי -- םווגניל- .ךַארּפש רעש
 ןופ 1908 ןיא ןֿפַאשעג ,ךַארּפש עשיטעטניס

 -ַאל עכעלריגוינָאק- טינ ןוא עכעלרינילקעד:טינ

 ,םישרש עשינַײט

 ייא 1 .לככ ייאכ2 .ס' ,יד--עיסימרעטניא
 ,טַײצנשיװצ עַײרֿפ ,עזוַאּפ ,הקספה ,סַײררעּב

 פא רעשידָאירעּפ .גנורעהפיוא (ןיצידעמ) .2

 "זַאּפס ,םזיסקָארַאּפ ןופ גנורזחרעּביא ןופ לעטש

 "נַארק עשינָארכ לייט ַײּב סעיסלואוונָאק ,סעמ
 | ,ןטייק

 -רעטניא :ךיוא .ס- ,יד -- עידעמרעטניא
 (טחמ) 1 22 יא2 .(ע)ט'עידעמ
 ַאכ ריא טיול זיא סָאװ עזַארפ עשילַאקיזומ

 "מָאק לייט ןייא ןוֿפ גנַאגרעּבירַא ןַא רעטקַאר
 (רעטַאעט) .2 לייט ןטייװצ ַא וצ עיציזָאּפ
 יד; .עסעיּפ א וצ טירטפיוא רעטלעטשעגוצ

 ןיא טנעמעלע ןכעלטלעװ םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 יז טלקיװטנַא יא ןַא ןופ סָאװ ,ליּפש-םירוּפ רעד

 ,יקצַאש .י ,"עסעיּפ רעקידנעטשּבלעז א ןיא ךיז

 .אא לּבוי

 וזד .1  .טיאכ .ס- יד -- ָאצקמרעטניא
 ץיציזָאּפמָאק ערעדנוזַאּב :ךיוא .,עידעמרעטניא

 ןוֿפ ןטקַאנשיװצ יד ןיא טליּפשעג טרעװ סָאװ
 ַא יװ) עמַארד רעשילַאקיומ א ,ערעּפָא ןַא

 .ל72 = ייאכת
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 ינַײרַא ןַא יװ רעדָא קרעװטּפױה םוצ טסַארטנָאק

 -עטיל ַא ןיא לייט .2 (ןקידרעטַײװ םוצ ריֿפ
 ןָאט ןיא ךיז טדיישרעטנוא סָאװ קרעװ שירַאר -

 נא יד ןיא, .קרעװ ןצנַאג ןופ רענַאשז רעדָא

 לָאמוצ ןענַײז . . .ךוּב םענוֿפ ןלייט ייװצ ערעד

 רעקידתומילש רעד וצ רעטש א ס'א עשיריל יד

 ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"ץיציזָאּפמָאק
 .| רוד

 -ניא :ךיוא .ל22 ייא2? .ידַא -- ןרעטניא
 ,טסקיניײװעניא (ןיצידעמ ןגעװ 7 אנרעט
 יידעמ עיא .ןַאגרָא רעיא .רעּפרעק ןיא זיא סָאװ
 .ןעלקניװ עיא .ןיצ

 .=:תוסזמ .מַא .ס ,רעד -- ןרעטנ'יא
 יַאֿפ) לוש רעשיניצידעמ ַא ןופ רעטריאודַארג

 רע ואו ,לָאטיּפש א ןיא טּבעל סָאװ (טעטלוק

 רעשיניצידעמ ןיא ןעמוקלופרַאֿפ ךיז ףרַאד

 ,(+-) טסינרעטניא וזד .קיטקַארּפ

 רַאֿפ עיצוטיטסניא .ןי ,רעד -- ט'ַאנרעטניא
 יַאֹּב וצ ןשטנעמ עירָאגעטַאק רעטמיטשַאּב ַא

 ןּבעל ןיא עטסקיטיינ סָאד ייז רַאֿפ ןגרָאז

 רַאֿפ צעּפס ,(גנודיילק ,גנוזַײּפשַאּב ,טרָאניױאוו) -
 -ןרעל ַא טימ ןדנוּברַאֿפ ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק

 .עדנילּב עמערָא רַאפ יא .יא-םימותי .טלַאטשנַא

 ,הֿבישי ַא ַײּב יא

 ,ידַא -- ל'ַאנָאיצַאנרעטנ'יא

 טָאה סָאװ .ךעלרעק
 רעדָא ,רעקלעֿפ ,סעיצַאנ .לָאצ ַא רַאֿפ קידתופ

 -נואיצַאּב עיא .ןדירפ רעיא .רעקלעפ עלַא רַאֿפ
 י"יס ע'א .עיצַאזינַאגרָא עיא .ךַאמּפָא רעיא .ןעג

 רעיא .סערגנַאק רעיא .ןעָארויּב עיא .עיצַאוט

 -רעק עיא .טעּבַאֿפלַא רעשיטענָאפ רעיא .לדנַאה

 .שיטסילַאנָאיצַאנרעטניא ווזד .גיֿפ  .טפַאשרעּפ

 .סעסַאר ענעדיישרַאֿפ ןופ ןשטנעמ יּבגל יא ןַײז |

 ַא ןוֿפ קנַאּב עקידתוֿפּתש -- קנַאּב עיא

 רעטייווצ רעד ךָאנ ןעמוקעגפיוא ,תֹוכולמ לָאצ

 -ןמיטס וצ (ןָאטגנישַאװ טרָאציז) המחלמ-טלעוו
 ןטנגעג עטרעטשעצ ןוֿפ ױבֿפױארעדיװ םעד ןריל

 עיא ןענימרעט עגנַאל ףיוא ןטידערק ךרוד

 ןעגנוריֿפ ןוא סעיצאלוגער םוכס -- טכער
 יולמ סָאװ ןעגנואיצַאּב עכעלרעקלעֿפנשיװצ ןיא
 ךיוא) ןטיהוצּפָא ןעוועג .ֿבײחתמ ךיז ןּבָאה תוכי

 .טעטי .טייק- .(תומחלמ ןיא

 -ניא .1 .ז ,רעד -- ל'ַאנָאיצַאנרעטניא

 -לעֿפנשיװצ

 עשיטסילַאיצַאס ןוֿפ עיצַאיצָאסַא עלַאנָאיצַאנרעט
 ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָארעטעּברַא ןוא ןעײטרַאּפ

 ןסייהעג טָאה סע יװ -- 'רעדנעל ענעדיישראפ |
 -ַאיצָאס עלַאנָאיצאנרעטניא .יא רעטשרע רעד
 סע יװ -- !עיצַאזינַאגרָא-רעטעּברַא עשיטסיל
 .'א רעטייווצ רעד ןסייהעג טָאה

 טריֿפעגנָא ,1876--1864 'א רעטשרעו
 -עגּפָא רעטעּפש ,סלעגנע ןוא טקרַאמ לרַאק ןוֿפ
 ןשיװצ ףמַאק ןטסקיניײװעניא ןַא רעּביא טכַאװש
 ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס

 1889 ןיא טעדנירגעג -- 'א רעטייווצ
 ףרַאד סָאװ םזילַאיצָאס ןופ םַארגָארּפ ַא טימ

 .ןעלטימ עשיטַארקָאמעד טימ ןרעװ טכיירגרעד -
 רעטשרע רעד ןופ ּבײהנָא םַײּב ,1914 ןיא

 ךָאנ .ןלַאֿפעגרעדנַאנוֿפ שיטקַאֿפ ,המחלמ-טלעוו

 רעדיװ םיא ןעגנואימַאּב ןעוװעג המחלמ רעד

 .ּתוש זיא סָאװ ,תוכַײש ַא

 םזילַאנָאיצַאנרעטניא

 ,1923 ןיא לוגלג םעַײנ ןעמוקַאּב .ןלעטשוצפיוא |
 ַא טימ ןוא טייקשירענירטקָאד רעקינײװ טימ

 ןעײטרַאּפ יד ןשיװצ ןדיישרעטנוא רעמ .ךס

 -ַאיצ ַָא ס רע טסייה (1971) טציא .יא םעד ןיא

 -י װצ גנונעכייצַאּב יד 'א רעשיטסיל

 ,טצינעג טינ טרעװ רעט

 .מ ַא ק ,רעשיטסינומָאק רעד ,יא רע טירד

 -סָאמ ןיא 1919 טעדנירגעג .ןרעטניא
 -לָאּב רעשידנעלסור רעד ןוֿפ טשרעהַאּב ,עווק

 ןגנערטש א רעייז טימ ,ײטרַאּפ רעשיטסיוועש

 -ָאעדיא ןוא טייקיטעט רעד רעּביא לָארטנָאק

 עשיטסינומָאק ענעסָאלשעגנָא עלַא ןופ עיגָאל

 יװ) 1943 ןיא טרידיװקיל לעמרָאֿפ .ןעײטרַאּפ

 עריא רַאֿפ טכַאמנטַאר רעד דצמ עיסעצנָאק ַא
 רעד ךיוא ןעװעג .(עטריאילַא עשיטסילַאטיּפַאק
 טָאה סָאװ יאיּבלַאה ַאיװצ רעדָא רעניוו
 -ַאיצָאס םעד עגֹונּב עיציזָאּפנשיװצ ַא ןעמונרַאפ

 ן.ןרעטניאמָאק םעד ןוא יא ןשיטסיל
 ןוֿפ (1871) טסקעט .ןיא עלַא ןוֿפ ןעמיה .2

 .רעטיעשזעד ןופ עידָאלעמ ,!עיטָאּפ רַאנומָאק

 רעד ןרָאװעג עיצולָאװער-רעּבָאטקָא רעד ךָאנ

 ןיא .דנַאּברַאפנטַאר םענוֿפ ןעמיה רעלעיציֿפָא

 ריא ףיוא טייטש, :ּבײהנָא רעד זיא זּביא ידי

 טזומ ןּבעל רעגנוה ןיא ןֿפַאלקש יװ רעװ עלַא

 .*...טיונ ןוא

 -ניא ,ריז- .ורט -- ןריזי|לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןרעװ לָאז סע ןכַאמ  .טריזילַאנָאיצַאנרעט

 'א .ןגעװרעסַאװ 'א .(ידא) לַאנָאיצַאנרעטניא
 יד 'א .סולָאּפ םורד ןוא ןוֿפצ םַײּב םיחטש

 יא .רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד ןוֿפ ןציּפש

 -יזי .תוכולמ ייװצ ןשיװצ טקילֿפנָאק ַא

 ןלַאטיּפַאק עיא .ידַא -- טריזיי .גנור
 רעד טעװ -- 'א, .ודַא -- טייהרעטריזיד
 טרָאק א ןרעװ רעדיװ ןענעק טינ לַאנַאק-ץעוס
 ,טייק- .(1967) דייר ,ײטנַאה סרעסַאנ ןיא

 יש ,1 .אּב .רעד -- םילַאנָאיצַאנרעטניא

 ,לעטשנַײא רעלערוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ ,הט

 ןסערעטניא עכעלשטנעמלא יד זַא ,גנוּבערטש
 -אנ ערעגנע רעּביא טנַאהרעּביײא יד ןּבָאה ןלָאז

 יד וצ הריּתס ַא ןַײז ןענעק סָאװ ,עלַאנָאיצ |
 יַײלג וצ טנעקרענָא סָאװ רעּבָא ,עכעלשטנעמלַא

 גנולקיװטנַא עמָאנָאטױא עַײרֿפ יד טַײצ רעכ

 ןרוטלוק עלַאנָאיצַאנ עקיטרַאנגיײא יד ןופ

 -רעטניא יד ןוֿפ סרעגנעהנָא יד ןוֿפ הטיש 2
 .'א רעשירַאטעלָארּפ .ןלַאנָאיצַאנ

 טצינעג טרעװ סָאװ טרָאװ (קיטסיוװגניל 9

 ןע'אְו ןכַארּפשרוטלוק עלַא רעדָא לָאצ ַא ןיא

 רעדָא ,ןַײטאל ןוא שיכירג ןופ ֿבור סָאד ןענַײז

 ,םישרש ערעייז ןוֿפ ןֿפַאשעג ןעמזיגָאלַאענ

 ערעדנא יד ןופ ךיוא ןעמַאטש ןעיא לָאצ ַא

 עטלקיװטנַאמוא ןוֿפ וליֿפַא ןוא ןכַארּפשרוטלוק

 -לֵא ,םָאטַא ,לַאסרעװינוא :תוָאמגוד .ןתונושל

 ,ןָאֿפָאמַארג ,עדַאלַאּב ,ערעפַא ,שימענַא ,ערּבעג

 ,טסיאָאגע ,טערקעס ,עיצאניצולַאה ,ןרינילּפיצסיד

 -נעצ ,קיזיפ ,לעמרָאפ ,ןריצירּבַאֿפ ,טַאלוטסָאּפ

 ,רוטלוק ,ץנעדנַאּפסערָאק ,ויטארעּפָאָאק ,רעט

 ןיא ןע'א ןופ ןטייקרעדנוזַאּב} םזילַאקידַאר

 ןטצעל ןֿפױא טֿפָא רעייז טנעצקא רעד ;שידִיי

 ןכעלנעמ םוצ ןרעהעג ןויטנַאטסּבוס ,ףַארט
 ,ר(ט} ,ע" ףיוא ךיז ןקידנע סָאװ יד ץוח ,ןימ



 ָאיצנונרעטניא

 םעד טפָא טָאה ּברעװ רעד .ץנע- 6 ץנַא ,קיז

 םעד טינ טָאה ּפיציטרַאּפ רעד :ריי סקיֿפוס

 -קלָאֿפ ןיא עטלצרָאװרַאפ יד ץוח ,-עג סקיפערּפ

 | {.ךַארּפש
 ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ רעגנעהנָא -- טסיד

 .עיגָאלָאעדיא עיא .ידַא - שיטסיה .21 ּבֹּב

 יטַאמָאלּפיד .,ס ,רעד -- ָאיצנונרעטניא
 -עדינ ַא טימ ,(ט)סּפיוּפ ןוֿפ רעײטשרַאֿפ רעש

 ,ָאיצנונ יװ גנַאר ןרעקיר

 םזיליהינ .ּבנ צמ ,רעד -- םזיליהינרעטניא
 סנּבױלג עלַא .לַאנַאיצַאנרעטניא זיא סָאװ

 ןוא ,רַאפעג רעסיורג ןייא רַאֿפ טציא ןעייטש

 ,רַאֿפ ,לשעה .י .א ירד ,"'א רעד זיא סָאד
 | | ,17 ש 6

 ,סי ,(עקי) ןי נװ .ז ,רעד -- טפיגרעטניא
 -איצעּפס ,רעניצידעמ ,רעטקָאד .222 ייאכ2

 ףיוא; .ןטייקנַארק עטסקינייװעגיא ףיוא טסיל

 גנורַאֿפרעד יד ןּבילקעגנָא ךיז טָאה ןֿפֹוא אזא

 ,"ןגרוריכ ןוא ן'א ,םיריוטקָאד רעטנזיוט ןוֿפ
 ,2 אפ ,1923 שגליוו ,זעגפ

 ייאכ? ,טרינרעטניא ,רינ- .ורט -- ןרינרעטניא
 טימ) טרָאנױאװ א ןעגניװצֿפױרַא 10 .לכ2
 ןצעמע ףיױא (טײהַײרֿפ ןופ ןעגנוצענערגַאּב

 עכעלגעמ א יװ םיא טכַארטַאּב טכַאמ יד סָאװ

 ןעניז ןלַאיצָאס רעדָא ןשיטיִלָאּפ ןיא הנּכס

 זיא םיא ףיוא, .ןיאָארעה ןופ סרעצינ יד יא

 ָאפָא רעד וצ טרעהעג רע זַא דשח א ןלַאפעג

 יֿפיוא ,2 ."טרינרעטניא םיא ןעמ טָאה ,עיציז

 רעדָא רעגַאל םענעסָאלשעגּפָא ןַא ןיא ןעלמַאז
 רעדָא סרענלעז ענעגנאפעג טרַא ןטמיטשאּב |

 יד 'א .דנַאל סאנוׂש םענוֿפ סרעגריּב עליוויצ
 "יא עשיסור יד רע טָאה סָאד, .רעדנעלסיוא

 -רַאק ... ,זיי ,"םענייא יװ םענייא טרינרעט

 רעגַאל-טעּברַא ןַא ןיא ןסילשּפָא 2 .יקסוָאנ
 םיאנּת:סנּבעל עטסרעװש יד טימ הסיֿפּת רעדָא
 -ָארעט וצ ייז לטימ ַא יװ סרענגעק עשיטילָאּפ

 .ןרידיווקיל ןוא ןריזיר

 ץיא ןענָאילימ יד, .ידַא -- טרינרעטניא
 סָאװ קַאיװַאּפ ןיא ע'א ןדִיי יד , ."ריּביס ןיא

 -נעלסיוא ןענַײז ייז זַא ןריּפַאּפ טַאהעג ןּבָאה

 -ּפַא ייז לָאז עמ טראוועג ןוא סרעגריּב עשיד

 ,מולּב ,"ןרעגַאל ...עלעיצעּפס יד ןיא ןקיש

 ,3 ,אצו ּפשִוי

 -עג  .מַא .יד--(לַאני) לענַאש'ענרעטניא
 טנעמרַאג סידיעל 'א ןופ ןעמָאנ רעטצריק

 ַײב רעטעּברַא ןופ דנַאּברַאֿפ ,!ןָאינוי סרעקרָאװ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא רעדײלק-ןעױרֿפ

 ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא עכלעוו יא יד, .עדַאנַאק ןוא

 ףיוא טינ טור קירוצ רָאי 70 וצ טנעָאנ טימ

 ,17 אוו 1967 ,רַאֿפ ,ײץנַארקרעּברַאל ריא

 !סעומשּפָא .ךיז ןשיוצ .ל -- עֹפ ףעטניא

 | ,עס יא סעּפע

 .לכ2 יא? .ידא -- ל'עופקעסרעטניא
 יז סעג .רעטכעלשעג עדייּב ןשיװצ זיא סָאװ |

 הי"ד ,ּפיט ןיא . . .ןוֿפ ןעיורפ . . .ָאד ךיוא ןענ

 ןופ זיא רערעייז ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד

 ךעלּבַײװ-ןייר טינ רעּבָא ןענַײז ייז ,יורפ א

 ןאפ ,1936 צנליװ ,זעגפ ,?טריזילַאטסירקעגסױא

 (לאוסקעפרעטניא .ןז בוס 2

 .ידַא -- שיװַאנידנַאקסרעטניא

 ,רעד -- פ"?ערעטניא
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 טָאה סָאװ

 רַאֿפ קידתוֿפּתוש זיא סָאװ ,וצ תוכַײש ַא

 ןדער תוֿפיסא עיא ףיוא, .רעװַאנידנַאקס עלַא

 ןַײז רעדעי רעגעװרָאנ ןוא רענעד ,ןדעװש

 .אוצ ּפשִיי ,װמ ,"ךיז ןעייטשרַאפ ייז ןוא ךַארּפש

 זאב .ל22 ייא22 ,ץ

 -ַאּב ,לײטנָא רעשיטקַארּפ .1 'טייקטקילייט

 -ָעג ,טייקיצונ רעלעירעטַאמ ּבילוצ גנוקילייט

 רעסיורג .טפעשעג ַא ןיא קלח רעדָא טפעש

 -ָצג ןיילק ַא ןיא 'א רעסיורג א יא (רעניילק)

 :ךיוא = 'א (רעקידֿבוט-םוי) רעקידתּבש .לטפעש

 ןעגנערּב טינ ןעק סָאװ טֿפעשעג (א ןגעוו דייר)

 -ָצג עטכעלש =ןיא עיולּב* .חוור ןייק ,ןצונ ןייק

 ,קירעּבַאלש ןַײז .קויה ןעגנערּב סָאװ ןטפעש

 ןָאטעגנַײרַא ןַײז .'א םנעגייא ןיא ןוָאלעגּפָא

 -ףשעק) ענעגייא יד רַאֿפ ןּבעל .ןץאירחסמ ןיא

 טליײװרעדסיױא רעסעּב טסָאה וד רעּבָא; .ן'א(-ענ

 ,ןּבעװש וצ םלֹוע םעד ףיוא ,ן'א עכעלטלעוו ןיא

 ,ב7 ירשי ,"ןּבײלקוצנָא רעּבליז ןוא דלָאג ליפ

 םיקסע ענַײד עלַא ןיא, .א/אי ,1867 ענליוו

 רע זַא ,ןעקנעדעג ןטָאג =} םיא ןיא וטסלָאז

 ילשמ ,סמ ,"סעיא ענַײד ןכַײלגסיױא ןיוש טעװ

 ןַאטעג דרָאּב יד ריד טָאה סָאװ, .6 ,ג ,ד"עקּת

 ענַײד וצ טַאשעג ריד יז טָאה יצ . . .?הער א
 ,רָאג ,"ןסע ןטעּבעג ריד ַײּב יז טָאה רעדָא ,ן'א

 ןופ ער עפ ס"ןיא .1868 רימָאטישז ,דרָאּב יד
 ,הכולמ ַא ןוֿפ ,עמריפ ַא

 -גָאט .יא ןַײמ טינ זיא'ס .ןינע ,קסע םתס .2
 -מירופ* .יא רעכעלנייוועגרעסיוא .ןיא עכעלגעט

 ךלמ רעד יו, .עטסנרע ןייק טינ = ןיא עקיד|

 טַאהעג יאדװּב רע טָאה םייהַא ןעמוקעג זיא/
 טערָאּפעג ךיז רע טָאה .ןא ןוא ןכַאז המּכ
 ןבו ךלמ ןּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ץא ענַײז ןיא

 סעיא עלַא ףיוא ןּבעגעג גנוטכַא ּבָאה , .'החֿפש

 ,"ןוז רעד רעטנוא רעּביא רָאנ ךיז ןעוט סָאװ
 ךימ ךיא ּבָאה, .14 ,א ,ט"עקּת תלהק ,סמ
 המכח טימ ןָאט ןעמ זומ יא םעד ,ןעװעג בשיימ
 העש א לָאמַא ןעגנערּברַאֿפ , .פי ,"עילָאװַאּפ ןוא

 ,ךיז ןשיװצ סעומש ןעמערַאװ א ןיא . . . טַײצ

 זָאל, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ן'א עקיטַײז םוש ןָא

 אזא זיא סָאד .ןלייצרעד לעװ ךיא ,... ךימ

 | .ןילַא ,ַאפָא ,"עינַאּפ ,'א
 ,טלעג-טנָאקסיד ,טלעג-טנעצָארּפ ,רעכָאװ .9

 -ייב, --- 'הכישצ .א 'ךשני :טשטַײטרַאפ בװש

 ןיא 'א רעד, ."יסערט ןיא ,עטנוקסיד ,ןיס

 הזיד ףיוא םעט רעד, ."ןרק םענוֿפ רעקַאמשעג

 טלעז ןשיװ רהיא ןעװ לַײװּב טזיא גנונכער

 ןימוק יסערעטניא רהאי יטשרע ׂשד שאו !
 גָארּפ ,תבשחמ תכאלמ ,ץילדייא .ז .מ ,"טהוט

 ןַא טַײל רענייא ןעװ טסייה תיּביר; .ד"לקּת

 רענדלוש רעד םיא לָאז . . . טלעג . . . ןרעדנַא

 טרעדנוה רַאֿפ לשמל ,טלעג-עסערעטניא ןלָאצ
 ןעצ טרעדנוה ןימרעט םַײּב ןּבעג םיא רע לָאז

 תשרפ רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ ברה ,"ןדליג

 ,1866 ראװגנוא ,יכדרמ

 ,ךעלצינ זיא סע זַא טלַאה עמ סָאװ סָאד 4
 ןופ ןיא .עּפורג א ןוֿפ ,דיחי ַא ןוֿפ ןיא .קיטיינ

 יד ןיא (ןעניד) ןָאט .רעטעּברַא ןופ ,םיּתּב ילעּב

 ץא ָאז רֿפס םעד ןיא ןענעז, ....ןופ ןיא

 תויכז עכַײלג יד, .פי ,"םלועה'תוניּפ עּברַא ןופ

 ,ּפָא ךיז טליק ,טלַאֿפ ,טגיײטש |

 "א רעסייה .י'א רעליק .'א םעד ןצייר .טקיטש

 ,ןענעייל םוצ יא .עא קיזומ ,טסנוק רַאֿפ יא;

 "א ןגירק ,ןלָאצ ,טלעג-טנעצַארּפ-

 :מט8ֿ .ידַא -- טנ'ַאפערעטניא

 טנ'אסערעטניא

 סָאװ ,ןוֿפרעד טושּפ ץנַאג ךיז ןעמענ ןדִיי רַאפ

 ץנעגייא יד עקַאט ןוא רשֹוי רעד ,לכׂש רעד

 ַא ,סוממ ,"יוױוַא סע ןרעדָאֿפ דנַאל םענוֿפ ןיא -

 ,תבֹוטל = ...ןוֿפ ךץא ןיא .:.הלוגס

 ַא ןופ ןיא ןיא .תיּב-םולש ןופ ןיא ןיא .ּבילוצ

 ,הרשּפ

 ,יא רעלַאטיװ ,קיטכיווסנּבעל זיא סָאװ סָאד .ס
 ,ןטָאר וצ טינרָאג ךַאז רעד ןיא ךַײא סייוו ךיא,
 זוא עטסעּב סָאד זיא 'א ןא ױזַא ַײּב םערָאװ

 ,טע ,"לכׂש םענעגייא ןַײז ךָאנ רָאנ טוט עמ

 יא ךַײא טימ טלָאװעג ךיא ּבַאה, .עלעקרעס-

 ףרַאד סָאד רָאנ .... יא ןַא רעּביא ןסעומשרעּב
 "רעד טינ רָאט שטנעמ ןייק . . .טערקעס א ןַײז
 ,ןירעטיינ ענײש איד ,לַאגעס .ס .פ ,"ןקעמש

 -רעּביא יד רָאנ טשינ ,עקיּבײא יד, ,1894 ענליוװ

 ,עכעלטַײצרעּביא יד ךיוא רָאנ ,עשיאיײטרַאּפ

 רעקיּבײא ןַא ןופ ןיא עקידתורודרעּביא יד

 ,81 1965 ,זמט ,טייצ ,"המוא
 זאֹּב וצ ךיז (קשח) טייקטיירג עשיכיספ .0

 קידנליֿפ ,ןָאט וצ סעּפע ,ןעמענוצֿפױא ,ןקיליײט
 ויא סָאװ סעּפע רעדָא טייקכעלצינ עקיטסַײג ַא
 -לװרַאֿפ רעדָא קידנרעלַאּב ,טנעָאנ (ןַײז ןעק)
 .'א ןַא ןזַײװסױרַא .יא ןַא ןליֿפ ,ןּבָאה .שירעל -

 'א רעד .א םעד ןרעטנומֿפױא ,ןקעװֿפױא

 רעד טרעוו

 טינ .'א טימ סעּפע ןעמענפיוא .ןרידוטש םוצ
 ,יא ַא רַאֿפ סָאװ, . . .. רַאֿפ יא םוש ןייק ןּבָאה
 ךיז וצ טפַאשּביל ןוֿפ ןליפעג ַא רַאפ סָאװ

 ,"טַײל עכלעזַא ןקעװפיוא ענעי ַײּב ןענעק

 ןַאמָאר רעצנַאג רעד, .תומהּבה רֿפס ,סוממ
 ןשירעלטסניק ַא ,'א םעַײנ א זדנוא רַאֿפ טניוועג

 .וװ רָאק ,"ןשיאיידיא ןוא -

 רַאֿפ יא ןַא ןּבָאה .גנוגיינוצ ערעדנוזַאּב 7 |
 ,(רוחּב) לדיימ א

 .מטֿפ 1 .ליופ22 .סעי ,ן" ,רעד---םער' טטניא
 רימ ךיוא .2:1 ּבּב צעּפס ,ס'ערעטניא טָאטשנַא
 ןופ ּבָאה ךיא, .'א ןַא לָאמניײא ןיוש .יא ןַא

 ...ףךעל'א ענַײז ןופ ןוא רעטרעװ עסיז ענַײז

 וצ ןטַאטיצ לָאצ א| .פי ,". ...טנרעלעג רעמ

 ןריֿפרעּבירַא טכער טימ ןעמ ןעק ס'ערעטניא

 יישט .לקַאל .2 ןסער'עטניא טרָאװ םעד וצ
 םעד ןיא; .טַארַאּפַא רעקיצנוק .ךַאז עװַאק

 םעד ףיוא ןעמוקעגסורַא ייז ןענעז ןסעומש

 רעד ,ךַאד ַא ףיוא ףיױרַא טלעטש עמ סָאװ יא

 ןגָאלשנַײרַא טשינ לָאז ץילּב רעד רעדָא רענוד
 תמחמ זיולּב רשֿפאָו פי ,"ןַײרַא זיוה םעד ןיא

 .ןןֿפורוצנָא סע יװ ןסיוו-טינ -

 -1'יא :ךיוא .סע- ,רעד 8 יד -- םערעטנ' יא
 כב ,ס'ערעטניא וזד 1 .מַא .טסערעט

 ךיוא .2
 .טֿפעשעג ןיא יא ןַא ןּבָאה .וּב ,ס'ערעטניא ווזד

 - 3--0,  ּבּב ,ס'ערעטניא ווזד ךיוא .2

 -ץעט- ,עני

 -ץטניא ןַא סױרַא טפור סָאװ .1 .ענסער |
 ןַא .דליּב יא .הׂשעמ עיא .העידי עיא ,63 ,סער

 ,םינּפ יא ןא .שטנעמ רעיא ןא ,גנולעטשרָאפ עיא

 רָאנ 'א סע זיא רעּבַײרש א טּבױל ריא זַא;



 טנ'ַאסערעטניא

 ,נש ,"טנעיילעג ןײלַא םיא ןּבָאה סָאװ יד רַאֿפ -

 סָאװ ,רעטנרעלעג ַאזַא .רעקיטירק ןוא קיטירק |

 ןּבָארקימ ןופ ןּבעל סָאז קידנעטש טשרָאֿפ

 ,קיצונ ,קיטכיװ ,2 .תודוס ,פס ,ָ!'א ןַײז לָאז
 םעד רַאֿפ רע'א זיא סָאד זַא ןעקנעד רימ,

 רעּביא ךיז ןרַאּפש עקיצונמוא סָאד סלַא .קלָאֿפ

 -- .טייק- 34,  אי ,1864 ,מק ,"םידמלמ

 ןעגנילשוצנַײא ןעװעג דָאש ַא םיא טלָאװ סע;

 ,""א ריא ּבילוצ לָאמַא ףיוא הׂשעמ עצנַאג יד
 יגנַאגרעּביא רעד' ,וו סַײװ

 .טנ'עס- :ךיוא .ן" ,רעד -- טנ'ַאטערטטניא
 ,רעטקילײטַאּב .סערעטניא ןַא טָאה סע רעװ

 .טמַא ןלעיציֿפָא ןַא ןיא ןינע ןַא טָאה סע רעװ
 ...רעמיצטרַאװ רעד, .סעצָארּפ ַא ןיא ןיא יד |

 ןיא לייט ,ן'א טימ טצעזַאּב לופ ןעוועג זיא

 .שַא ,"רעדיילק-ליוויצ

 ןַא ןּבָאה .װגצ -- ןִיִיז טריסערעטניא
 .סערעטניא ןזַײװסױרַא .סעּפע ןיא סערעטניא

 .סעּפע ןיא 'א ןַײז ןצעמע טי מ יא ןַײז

 אוי איז טימ . . . רימ לַײװ ,םיריֿבח הּביל ריא
 -ארטש איז רימ ןזומ אד ,טריזערןט|ניא ןנַײז

 ,השמ ירּב ּביל הדוהי 'ר ,"טריּביג ךיז זַא ןיֿפ

 ןַײז ףסוי ןיא רעא .ז"נּת טשמַא ,הדוהי יריש

 "ערדניא טכינ רע שד ,טהעז טלעג ןייק דנַאה

 טדַאטשמרַאד ףסוי 'ר ,"טלעג ןגעװ רהַאװ טריס
 "רעד יװ, ,1770 האורסלרַאק ,השמ תרוּת ,זּביא

 סלַא ןרָאװעג רע זיא טריסערעטניא ןוא ןקָארש

 .ה ,"ףענוֿפעג קידיל רעמיצ םעד טָאה רע
 .1880 ענליװ ,רעטעֿפ רעשלַאֿפ רעד .,ןַאמֿפָאה

 ,טייקקה .טייהרעז

 .טריסערעטניא ,ריס- .װרט -- ןריטערעטניא
 -עגַײנ ןפורסױרַא .ןצעמע ַײּב סערעטניא ןקעװ

 יד .ןקילײטַאּבוצטימ ךיז גנַאלרַאפ ,טייקיר

 טעװ טפעשעג סָאד .ךימ טריסערעטניא עגַארֿפ

 "ערעטניא זדנוא טָאה גנולעטשרָאפ יד .יא םיא

 ...הנמלַא יד טריסערעטניא םיא טָאה, .טריס

 ,"ענעדִיי א ןוֿפ טינ הֶׂשעִמ ןייק רָאג ךָאנ

 "ערעטניא --- לרוחּביהֿבישי א, .המלש ,סוממ

 ,רעלגירטשי ,"טלעוו רעד ןיא גנידצלַא ךימ טריס

 -ערעטניא +- .װטוא -- ךיז ןריפערעטניא
 ,סערעטניא ןזַײװסיױרַא .סערעטניא +- .ןריס

 ןטימ ךיז 'א .רוטלוק רעשידִיי טימ ךיז יא

 ךיז טריסערעטניא . .., .ןסיוו וצ ךיז 'א .םותי

 -רַאּפסֿפרָאד ינימ עַײנ יד טימ קרַאטש ךיוא

 ןכעלגעמרַאֿפ םעד ַײּב , .המלש ,סוממ ,"ןעניוש

 רעדניק ערעייז טימ ןרעטלע יד ךיז יא סַאלק

 -קילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,יןּבעל עצנַאג סָאד
 ןַײז טימ רעמ ןיוש 'א ךיז ןלָאז רימ, .עכיל
 -יאעפ-סקורדסיוא ןַײז טימ ,ןּבַײרש וצ טסנוק

 ,רעזעל ,נש ,"טלַאהניא םעד טימ יװ ,טייק

 -ניא גיוא סלשריה רָאנ, .וו רעקיטירק ,רעטכיד
 היי ,"טימרעד טשינ סנטצעל ךיז טריסערעט -

 ירעמַא ליֿפ וצ זיא . . ., "רעטצניפ רעד ןיא'

 ישידִיי ןַײז טימ ןעמעש ךיז לָאז רע זַא רענַאק

 טימרעד ךיז לָאז רע זַא דִיי קיניײװ וצ ןוא טייק

 + .םנֹז .24שװ1957 ,רָאֿפ ,רענֿפעש ,ייא

 טימ ךיוא .רנ .ידַא -- זָאל(נ)פערעטניא
 ןייק סיורא טינ טֿפור ,טינ טָאה סָאװ ,קיז

 -- טייקי- .טריסערעטניארַאפמוא .סערעטניא

 .רעד -- לָאּפרעטניא
 יא זיא ןינע רעצנַאג רעד, .ייצילַאּפ עלַאנָאיצ |
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 ןוֿפ ּפָא ךיז ןסילש ןרעקימיטָאציכס}/ יז ...,

 טינ טָאה סָאװ ץלַא וצ 'א ּבילוצ הֿביֿבס רעד

 ירעּפ רענעגייא רעייז וצ תוכייש עטקעריד ןייק -

 .,12 אפ ,1949 זירַאּפ ,זעגפ ,רעטנַאק .י ,ײןָאז

 .022 ייא22 .סי ,יד -- עיציזָאּפרעטניא
 ןיא רעירַאּב ,רעטש (ַא ןוֿפ לעטשנַײרַא .1
 -רעּביא ךיז לָאז לַארטשטכיל רעד זַא יא .ןטימ
 יּפָא ןַא ,עגַארֿפ ַא טימ שימנַײרַא .2 .ןכערג
 ןופ , .סולשַאּב א ןעמעננָא םַַײּב יא ןַא .גנודנעוו

 ,"גנורילונא ןוא 'א ןוֿפ דייר ןֿפירט ןּפיל ענַײז

 סָאד .צעּפס .9 .1968 ינוייַײמ ,לעװש ןֿפױא
 רעד ןגעק טַאטש ןרעדנוזַאּב ַא דצמ ןדנעונַײא
 עטקינייארַאֿפ יד ןוֿפ גנוריגער רעלארעדעֿפ

 -ץרעװּוס יד טיהעגּפָא טינ טרעוװויס זַא ,ןטַאטש
 .טַאטש ןוֿפ טעטינ

 -ַאנרעטניא ;גנוצריק

 ,25 | 1961 ,זמט ,ייא םעד ןּבעגעגרעּב

 022 ייאכ2 .ס- ,יד -- עיצַא|לָאּפרעטניא
 עזַארֿפ ,טרָאװ .1 .'ןשיװצ גנולעטשנַײרַא
 א ןיא םינָאנַא טלעטשעגנַײרא ,ץַאז רעדָא

 ןוֿפ טסקעט םוצ הפסֹוה צעּפס ,טסקעט ןדמערפ
 ןצ טיג טסיּפָאק ַא סָאװ דייבתּכ ןשינָאנַאק א

 וצ רערָאלק 'א ןַא .הנווּכ רעטמיטשַאּב א טימ |

 ולשכוי... .ןיימ םעד ןעיירדרַאֿפ וצ יא ןַא .ןכַאמ

 -ירֿבע םעד ןיא 437 ,וכ ,ארקיו) 'ויחאּב שיא

 ײז ןוא :'א ַאזַא ָאד טמוק שמוחישטַײט
 םעד ןיא רענייא ןרעװ טלכיורטשעג ןלעו

 ,"ןֿפױלטנַא ןוֿפ גנולַײא םעד תמחמ ןרעדנַא

 טסייה סָאד, ,1943 י"נ ,שטַײט-שמוח ,לּבָאנ .ש
 יִׁשֹר שוריּפ ןיא ...סעסָאלג עלַא זַא טינ
 .ש :רעטעּפש ןרָאװעג טלעטשעגנַײרַא ןענַײז
 ,טקרעמַאּב קיטכיר לָאמא ןיוש טָאה םיוּבנריּב
 יד טנקייל סָאװ רעד ףרַאד 'א ןזַײװרעד זַא
 ,1 ,אע ּפשִיי ,ומ ,"טייקטכע

 עיציזָאּפ רעקידנלעֿפ ַא ןוֿפ ּבָאגוצ (טַאמ) .2

 יד ןוֿפ ךמס ןפיוא ,עלעּבַאט ַא ,ייר ַא ןיא

 ןַא 13 ...5 ,3 ,1 ייר ַא ןיא .ןלָאצ ענעּבעגעג

 'װנַײא לָאצ יד סייו עמ ןעװ ,11 ,9 ,7 ןוֿפ יא

 יא ןַא -- 1970 ,1960 ,1950 ןיא ךנַאל א ןופ
 ,1965 ,1955 ןרָאי יד רַאֿפ

 .ורט -- ןרי- .רעד -- םנ'ַא- ,רָאטַא-
 ףיוא חֿבש ַאי דיל דהמ ןיא; -- רַאּפ ,טריד

 טינשּפָא ןט6 ןוא ןט5 ןשיװצ טרעװ יןהמלש

 ןגעװ טליצרעד טרָא ן'א קיטנעק ַא ףיוא
 -עֿפ ,"םערָאװדניל ַא טימ ןשינעלגנַאר סהמלש

 ,ףנורי- 43 ,אווו לּבְוי ,קילַאֿפ סקיל

 .ל2 יא ,ס ,יד -- עיצקנופרעטניא
 ,עמָאק ,טקנוּפ) סנכײצלעטשּפָא ןוֿפ םעטסיס

 .ךַארּפשטֿפירש רעד ןיא (וזַאא ןכיײצגערֿפ
 לַאניגירָא ןוֿפ עיפַארגָאטרָא יד טזָאלעגרעּביא,

 -סיוא רעקיטכיר יא ןוֿפ סנכייצ יד זיולּב . . ,

 עשרַאװ ,וו רעדילסקלַאֿפ עשידוי ,פנ ,"טלעטשעג-

 טשינ לַאניגירָא ןיא ןענעז רעדיל יד, .ג"ערּת

 ןענעז ןזרעֿפ יד רעּבָא ,זַײװתורוש ןּבירשעג

 ,21 ,אווו לּבִיי ,ריּב ,"יא טימ ןזיװעגנָא
 סָאװ .ידא - (שי)ר'אטענַאלּפרעטניא

 ,חטש רעיא .ןטענַאלּפ יד ןשיװצ ךיז טניפעג

 .רעקרַאֿפ רעיא

 ..ידַא -- ךעל|רעקלעֿפרעטניא

 ךעלרעקלעֿפרעטניא

 .ל22 ייאככ .ס ,יד -- עיצַא|לעּפרעטניא
 ךרוד ןוא רעלעיציפָא .'דייר יד ןיא לַאֿפנַײרַאי
 א ןיא גערֿפנָא רעטרילוגער םיללּכ עטמיטשַאּב

 טקיטיינ גנוריגער יד ואװ ןטרָאד) טנעמאלרַאּפ

 -טימ ַא דצמ (טנעמַאלרַאּפ ןופ יורטוצ ןיא ךיז

 רעד ןגעװ רעדילגטימ עּפורג ַא רעדָא דילג

 רעצנַאג רעד רעדָא רעטסינימ א ןוֿפ גנולדנַאה -

 .ןינע ןשיטילָאּפ א טימ תוכַײשּב גנוריגער

 ןגעװ עטַאּבעד ַא ןַײז ןעק טַאטלוזער רעד

 יורטוצ ןופ גנומיטשּפָא ןַא ךיוא ןוא ןינע םעד

 רעדָא רעטסינימ םעד וצ יורטוצמוא רעדָא

 ךיוא טָאה חלג ַא; ץגנוריגער רעצנַאג רעד

 יַאי ,זיי ,"טנעמַאלרַאּפ ןיא יא ןַא ןגָארטעגנַײרַא
 .ורט --ןרי- ,טנ'ַא- .רָאטַא- .ּבלַאק עש

 ,גנורי- יא ןַא ןעגנערּבנַײרַא ,ןגָארטנַײרַא

 .לככ יא .ס- ,יד -- עיצַא|טערּפרעטניא
 ,גנושטַײטנַײרַא ,גנורעלקֿפױא ,גנושטַײטסױא ,1

 זיא הטיש ַא ןוֿפ יא יד וליֿפַא, .'א עקיניזפיט

 עיפָאסָאליֿפ ןוא ,טּפשמ ַא ןוא קיטירק א ןיוש

 רימ , .ו רָאק ,"ןלַאנוּבירט ענעגייא עריא טָאה

 ןוֿפ גנורעדנע רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה
 ,"שיגילער ןופ 'א רעד ןיא גנַאגוצ ןוא ןָאט

 .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג

 יא עכעלטֿפַאשנסיװ ,זילַאנַא ,רַאטנעמָאק .2
 עטיירּב עקיזָאד יד; .קרעװ עשיסַאלק ןוֿפ

 -יל רֶעׁשיִדִי רעד ןופ יא עשירָאטסיה-רוטלוק

 יֿפױא סגרעּבניצ טכַאמ גנולקיוװטנא רעשירַארעט

 ,"סיורג ןוא טיירּב ךעלנייוועגרעסיוא עּבַאג

 .דנַאּברַאֿפ יװָאס ןיא רעּבַײרש 'ידִיי ,נש

 ןוֿפ יא .ןעניז ןופ ,טַײטַאּב ןוֿפ דײשַאּב 9
 -עהוצנָא ןַא ןופ יא .(ןַײז םולח רתֹוּפ) םולח ַא

 ,שינער

 ,גנושטלצטנײא ,גנושטַײטרַאֿפ ;גנושטַײטּפָא .4

 א טימ ,גנורעלקרעד א טימ גנוצעזרעּביא

 טױל שרדמ ַא ןופ ,קוסּפ א ןוֿפ 'א .שוריּפ

 .,םעטסיס רעשיפַאסָאליֿפ א.

 יוא ! םַײּב גנושטַײטרעּביא ,גנושטַײטנַײרַא .9
 ישזער) סטנעגיריד םעד .קרעװטסנוק ַא ןריֿפ

 ,דילסקלָאֿפ ןופ יא סנירעגניז רעד .'א (סרָאס

 ינַא טַאהעג ןּבָאה 'רענליוו יד ןוא 'המיּבה';

 -- רָאטַא- .יקוּביד םעד ןוֿפ סיא ערעד

 ןקידנערַאֿפ וצ ס'א ןעמוק טפרַאדעג ןּבָאה סע;

 ,ןיקװיר .ּב ,"גנולדנַאװרַאֿפ ןופ סעצַארּפ םעד
 רעיא .ידַא -- וויטַא ....ןצנעדנעטיטנורג
 סָאדע .ורט -- ןריי .ץנעט עיא ,טסקעט
 -אגפיוא עקיצנייאךוא-ןייא יד טָאה רעטאעט

 -ארעטיל סָאד ןרירטסוליא ןוא 'א וצ -- עּב

 .רעטַאעט 'ידיי ןוא רעטַאעט ,קומ ,"קרעװו עשיר

 קיניזֿפיט ַא .ידַא ,רַאפ -- םריה ,גנוריד
 ,רוטַארעטיל עיא:-לַארטַאעט .קרעװ יא

 -לָאט  .מַא .סי ,רעד -- רעטערּפר'עטניא
 -ניא .ןטכירעג=} טרָאק םַײּב יא ןַא .רעשטעמ

 -כיר סע ףרַאד עמ, .ורט -- ןֿפערּפר'עט
 (י"נ) ךייר ,"'א קיט

 -לעֿפנשיװצ

 לָאצ יד, .טֿפַאשרעּפרעק עיא ןַא .ךעלרעק
 רעד טָא ןיא ןסָאלשעגנָא ןענַײז סָאװ רעדנעל

 1011965 ,זמט ,"(ןעדוי) גנוקינייארַאפ רע'א

 ,שי-



 רעטעמַארעֿפרעטניא

 יא סי ,רעד -- רעטעמַארעֿפרעטניא
 .ץנערעֿפרעטניא עשיטּפָא ןטסעמ וצ טנעמורטס

 .ל22 ייאכ2 .ן" ,יד -- ץנ'ע|רעֿפרעטניא

 ,גנורעטש ,שימנַײרַא .1 .יגנוגָארטנעמַאזוצי
 םעד דצמ יא ןַא .ןרָאטקַאפ עקיטַײז ןופ יא ןַא

 רעד ןופ 'א רעקיצניװ יצ רעמ,, .טכירעג

 ּפשִיי ,װמ ,"םעטסיס רעקיכַארּפש רעקידנסיורד |

 טקעֿפע רעקיטַײזנגעק (קיזיֿפ .2 .2 ,אצוו
 -ַאװשּפָא ,גנוקרַאטשרַאפ) גנורעטש ךיוא ןוא |

 ןפערט סע ןעװ ,(ַאא גנוטכיר ןיא יוניש ,גנוכ

 -ןעגנַאלק ,ןלַארטש-טכיל ךעלטניּב ףיונוצ ךיז

 טינ .'א עשיטּפָא .סעילַאװכיָאידַאר ,סעילַאװכ
 דליּב טיירדעצ א .יא רעּביא ָאידַאר ןרעה ןענעק
 טכיל ןופ יא יד, .יא רעּביא עיזיוועלעט ףיוא

 ענעדיישרַאפ ייווצ זַא ,םעד ןיא טײטשַאּב ,..

 רָאנ טשינ ןעמאזוצ . . . ןענָאק ןלַארטש-טכיל

 יז לָאמַא ךיוא רָאנ ,טייקיטכיל יד ןקרַאטשרַאֿפ

 ,"רעטצניֿפ ןכַאמ ןצנַאגניא . . . ןוא ןרענעלקרַאֿפ

 .חרט -- ןריה .נטוג
 .ידַא--טנ'עע .רערי-ד .גנוריד

 ןוֿפ} .722 ייאכ .ס- ,יד -- ע(י)ויצרעטניא
 104610646106, 116ז- :ןּברעװ ערעדנוזַאּב ייוװצ

 ,גנוטלַאּפשנשיװצי .'גנוטערטנַײראיה 06

 ןסערעטניא ןוֿפ ךוסכס ַא ןיא גנושימנַײרַא .1

 רעלעיציֿפָא .2 .הרשּפ ַא וצ ןעגנערּב וצ ידּכ
 טריטנַארַאג סָאװ קלָאֿפרָאּפ א ןשיװצ ךַאמּפָא

 'א .ןגעמרַאֿפ סנַאמ ןיא קלח ריא ױרֿפ רעדי

 טָארקנַאּב סנַאמ ןוֿפ לֵאפ ןיא זַא טינ טזָאלרעד

 יש א, .ןדָאש ןדַײל ןגעמרַאפ סױרֿפ רעד לָאז

 זיא עזיצרעטניא ןיא !רעקלעֿפ ייוװצ ןופ ךוד !

 !ןענַאטשעג טשינ טרָאװ ןייק עיצַאלימיסַא ןופ

 -נייא ןייק --- טייקשידִיי ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ןוֿפ

 ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ץרּפ ,"!טרָאװ קיצ

 .ל22 יא? .-ידַא -- ר'אלולעצרעטנ'יא
 ןשיװצ ךיז טניפעג סָאװ .קידלרעמעקנשיווצ

 רעשינַאגרָא ןַא ןיא סטייװצ ַא ןוא לרעמעק ַא

 עיא ,ןטנעמרעפ עיא .חטש רעיא .רוטקורטס

 ןיא רעטרע עקידיילא -- ּבוס ךיוא ,ןֿפַאטש

 "א ןפורעגנָא ןרעװ ּבעװעג ןכעלצנַאלפ םעדי

 סָאד ,סקַאז .ש .א ,"ןיא טסָארּפ רעדָא ןעמיור

 ,1916 י"נ ןצנַאלּפ ןופ ןּבעל

 .סי ,רעד -- רָאטּפעצרעטניא
 .ןַאלּפָארע-גָאיכָאנ רעשירעטיל

 .ל22 ייא2 .סי ,יד -- עיצַא|לַאקרעטניא
 ,טרָאװ א ןוֿפ הֹפסֹוה .1 .יגנולעטשנַײרַא"
 ,טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא ןַא ןיא טקנוּפ ַא ,הרוש ַא

 שדֹוח םוצ גָאט ןקירעּביא ןא ןופ ּבָאגוצ .2
 חזד .2 .רָאי ריֿפ ןיא לָאמ ןייא רַאורּבעֿפ -

 ןיא טצינעג .װרט -- ןרי- חול ןיא רוּביע
 ךָאנ יא .רעדנעל עקידנדער-שינַאּפש ןוֿפ שידִיי

 ףרַאד טקַארטנַאק ןיא, .לקיטרַא ןיא הרוש ַא

 ,גנורי- .(א"ּב) דייר ,"טקנוּפ א ךָאנ יא ןעמ

 -גגעק .ס' ,יד -- עיצַא|קינומָאקרעטניא
 עשיפַארגָאעג ייװצ ןשיװצ רעקרַאֿפ רעקיטַײז

 .גנורימרָאֿפניא עקיטַײזנגעק :ךיוא .ןטקנופ

 .וטוא -- ןריד
 :ךיוא .ידַא -- ל' ַאנַאיצַאנטרגנַאקרעטניא

 רעדָא ייװצ וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ .לענ-
 עלַאנ'א עקידתוֿפּתושּב יד, .סעיצַאגערגנָאק רעמ

 -ימ רעטכַײל

 .ךיז טימ ךיוא
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 ,"ןתוכרטצה עשלהק עשידיי יד ןופ גנוגרָאזַאּב !

 .גאוא לּבוי ,ץנַאלג .ר !

 זיא סָאװ .ידא -- ל'ַאטנעניטנַאקרעטניא
 .ןעגנודניּברַאֿפ עיא .ןטנעניטנָאק ןשיװצ

 ,לַאנ- :ךיוא .ידַא--לשנָאיסעֿפנַאקרעטניא
 רַאֿפ קידתוֿפּתוש זיא סָאװ ,ךייש זיא סָאװ

 ןעװ .+ ., .(סעיגילער) סעיסעֿפנָאק ענעדײשרַאֿפ

 -ףושיּכ רעד זַא ,קיטכיר ןַײז לָאז עזעט רעזדנוא |

 והיתּתמ ,"גנונײשרעד ע'יא ןא זיא לוּבליּב

 ,271 ,אווו לּבוי ,שיזימ-

 זיא סָאװ .וָאס .ידַא -- עװַָאסַאלקרעטניא
 -נואיצַאּב יא .ןסַאלק עכעלטּפַאשלעזעג ןשיװצ

 - .ןעג
 -עג  .ל22 ייא?2 .ורט -- ןרי|גָאררעטניא

 .רעדנעל עקידנדער-שינַאּפש ןוֿפ שידִיי ןיא טצינ
 יװ םיא טעװ עמ זַא; .ןשרָאֿפסױא .ןגערֿפסױא
 דייר ,"ןַײז הדֹומ ךיז רע טעװ יא קירעהעג
 ,גנורי .רָאטַא- .(איּב)

 לַאװרעטניא סי ,רעד -- םונגעררעטניא
 "נָא ןוא ךרַאנַאמ ןייא ןוֿפ ןריגער ףוס ןשיװצ

 טרעװ דִיי ןגעװ, .ןטייוצ א ןוֿפ ןריגער ּבייה
 ןופ טנוּב ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא טנָאמרעד ...
 הזּביא קז ,"'א ןצרוק םעד תעּב ... קלָאֿפ
 'א ןוֿפ המוהמ רעכעלנייוועג רעד ךָאנע .וש דש
 ,עוו דש ,זּביא מי ,"תוכלַמ"ןשיװצ רעדָא

 .ידַא -- שיטָאטשרעטניא
 - .רעקרַאֿפ רעיא

 זָאיצַאנרעטניא ןיא סקיֿפערּפ .ל -- "ַארטניא
 טימ ךעלנייוועג .קיניײװעניא :ּב ןטימ ןעמזילַאנ

 טימ ךעלנייוועג -- -ָארטני .ןוויטקעידַא |

 .ןעמַאטש עלַאּברעװ

 ַא ןיא זיא סָאװ = .ידַא -- ן' אּברואַארטנ'יא
 .ןסערעטניא עיא ,טָאטש רעסיורג

 -עניא זיא סָאװ .ידא -- ר'ַאלוקַאַארטנ'יא
 .גנודניצנָא עיא ןַא .גיוא ןיא קינייװ

 טָאה סָאװ .ידַא -- ל'ַאיכנָארּבַארטנ'יא
 ןכנַארּב יד ןוֿפ קינייװעניא םוצ תוכַײש א

 יניא רעד ןוֿפ גנוטיירּפשרַאפ רעד ןגעוו . . .}
 ןטֿפירש יזָאש ,"געװ ן'א ןפיוא עיצקעֿפ
 ,1929 עשרַאװ

 ,722 ייאכ2 ,ס" ,יד -- עיצ|קודָארטניא

 ריֿפנַײרַא ,סױרָאֿפ טרָאװ .1 ,!גנוריֿפנַײרַא
 קרעװ ךעלטפַאשנסיװ רעדָא שירַארעטיל ַא וצ

 עשירערעלקֿפױא ןא .(אפוג רּבחִמ םענופ טינ)

 רעקידנטיירגוצ .2 .יא עכעלדנַײרֿפ א .יא
 וצ א .סרוק ןכעלטפַאשנסיװ ַא וצ ריֿפנַײרַא

 עשילַאקימ עצרוק (טזמ) .2 יא עגנַאל
 "מיס א וצ גנוטיירגוצ א זיא סָאװ עיציזַאּפמַאק

 רעלַאטנעמורטסניא :ךיוא .עא עטַאנָאס ,עינָאֿפ

 רעדָא ערעּפָא ןַא ןוֿפ טקַא ןַא וצ ריֿפנַײרַא

 םלֹוע ןרַאֿפ ןלעטשרָאֿפ סָאד .4  .עטערעּפָא
 ןַא ןיא ךיז טקילײטַאּב סָאװ טסַאג ןקיטכיװ ַא

 ,גנומענרעטנוא

 "ַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שירָאט- .,רַאט-

 ע'א .עיצקודָארטניא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַאר

 ןַא יװ טניד סָאװ .ידַא -- וויֿ= .הצילמ
 .ןעגנוקרעמַאּב עיא .עיצקודָארטניא

 ,שיטָאטשנשיװצ

 .ידַא -- ויטיזנַארטניא

 וויטיזנַארטניא

 װזז .מַא .ס' ,יד -- ןשקָאדָארטניא

 א ןלעטשרַאֿפ סָאד ללכּב ןוא עיצקודָארטניא
 -ביא .,לטיט ןוא) ןעמָאנ ןַײז טימ ןדמערפ

 .ורט -- ןס'וידָארט
 יניא ןַא ןכַאמ .ורט -- ןריצודָארטניא
 ,רָאטקעל םעד יא .סרוק םעַײנ ַא יא .עיצקודָארט

 ,רעד ,גנוי

 יד ןיא זיא סָאװ .ידַא -- זענעװַארטניא
 ער עטסעּב יד, .גנוצירּפשנַײא עיא .סענעוו
 ,"'א גנוצירּפשנַײא עכעלגעט יד טיג ןטַאטלוז
 ,1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש יזָאטי

 ייאכ? ,(זד נװ) ּבוס 8 ידַא -- טר'עװָארטניא
 קינייװעניא טדנעװעגוצ זיא (סָאװ) רעװ = .לככ
 ןיא ,ךיז ןיא ןָאטעגנַײרַא ןצנַאגניא ,ךיז וצ

 יד טינ טָאה סָאװ ;ןעגנוּבעלרעּביא ענעגייא

 :ךופיה .ערעדנַא רַאֿפ ןקעלּפטנַא וצ ךיז עֿבט

 יז ןענַײז האנׂש אזא רַאֿפ, .טרעװַארטסקע ?

 יּפלּכ גונעג טינ ,ן'א גונעג ןעװעג טינ עדייּב

 -- ןרי- .ךוּבגָאט .. . ,נירג ,"ןשטנעמ-םינּפ
 ידַא ,רַאּפ -- טריי .טרעװָארטניא ןכַאמ |

 ,טימרעה רעיא ןַא ןרעװ -

 -ָארּפ ,טקַא .ס- ,יד -- עיפ|רעװַארטניא
 ,עקנעלעה, .טרעװָארטניא ןַײז ןוֿפ ֿבצמ ,סעצ

 -עגסיוא ךיז טלָאװ רעקיטילַאנַאַָאכיסּפ א יװ

 ,"ּפיט-ךיז-ןיא ןַא ,ס'א ןופ שטנעמ ַא זיא ,טקירד

 טריפ סָאװ .ידַא -- וֹויס- .ׁשַא םולש ,ש
 .סיוטש רעיא .עיסרעװָארטניא וצ |

 זיא סָאװ .ידַא -- ל'ַאירָאטירעטַארטניא
 -נוא עיא .עירָאטירעט ַא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא
 ,ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןשיװצ ןדיישרעט

 לכה ייאכ2 .ס' ,יד -- עיצקעיָארטניא
 +- עיצקעירעטניא .וזד ,1 .גנוֿפרַאװנַײרַאי

 "א . ..ןענעז רעטרעװ עשרעדניק עטשרע יד;
 ,"ליֿפעג ןוֿפ קורדסיוא סלַא ןעניד סָאװ רעטרעװ .

 ןוא שטנעמ רעגנוי רעד ,ןיבור לארׂשי 'רד-

 -ַאכיסּפ) .2 .1926 ןילרעּב ,גנולקיװטנַא ןַײז
 "מוא ןּבַײרשוצ ןופ ֿבצמ ,סעצָארּפ ,טקַא (עיגָאל

 ןוא ןליֿפ וצ טייקיאעפ יד ןכאז עטּבעלַאּב

 ןדניּברַאֿפ סָאד (זילַאנַאָאכיסּפ) .9 ..ןריגַאער
 רעדַא ןכַאז טימ ךיז ןריציֿפיטנעדיא ןוא ךיז |

 טעשעג סע סָאװ זַא ןליפ סָאד ןוא ןענָאזרעּפ

 .ךיא םענעגייא ןטימ ףיונוצ ךיז טסיג ייז טימ -

 זיא סָאװ .ידַא -- ר'ַאלקעלָאמַארטניא
 - יערטקעלע עיא .לוקעלָאמ ַא ןיא (טעשעג)

 -עניא זיא סָאװ .יזַא -- ל'ַאזַאנַארטנ'יא
 .עיצקעֿפניא עיא ןַא .זָאנ רעד ןיא קינייװ

 .ידא -- ר'אעלקונַארטנ'יא
 א ןופ סואעלקונ םעד

 .ןעגנונַיישרעד

 ןיא זיא סָאװ

 ץיא .(לרעמעק) לטלעצ

 .טיע .ל22 ייאכ2

 סָאװ (ּברעװ ןגעװ ,מַארג) .יקידועגָארטרעּביא
 -קַארַאכ ןלַארטײנ ַא ןופ עיצקַא ןַא טנכיײצַאּב

 ןייק ףיוא לח טינ זיא גנוקריו ריא סָאװ ,רעט |

 טינ טָאה ּברעװ רע'א רעד .טקעיּבָא רעדנַא

 ּברעװ ןיא ןוֿפ .טקעיּבָא ןטקעריד ןייק ךיז ךָאנ
 ,עיצקורטסנַאק עוװיסַאּפ עלוֿפ ןייק ןַײז טינ ןעק

 רעד טרעװ טקעיּבָא ןטקעריד םעד ןוֿפ ואוו



 ןריזינָארטניא

 .עא ןֿפָאלש ,ןגיל ,ןייג :תוָאמגוד .טקעיּבוס
 .ַאא ןריטסיסקע ,ןּברַאטש ,ןכַאל

 ,טריזינָארטניא ,ריז  .ורט -- ןריזינַארטניא
 ףיוא ןצעזַאּב לַאינָאמערעצ ןכעלרעַײֿפ א טימ

 נָא, -- בני .ץנירּפ ןגנוי םעד יא .ןָארט ַא
 װמ ,"גיניק םענופ יא רעד דוֿבּכל ןּבירשעג -

 ,זילַאנַאָאכיספ ,דיורפ ,זּביא

 .722 ייאכ2 ,ס" ,יד -- עיצ|קעּפסָארטניא
 ךמס ןפיוא גנושרָאֿפ) .יקינייװעניא קוקנַײרַא

 ןגעװ גנוטכַארטכָאנ ;גנוריװרעסּבָא"ןיילַא (ןופ

 רעטלמַאזעגנָא ןגעװ .,ןעגנוּבעלרעּביא ענעגייא
 -ניא  .גנוצַאשּפָאךיײלַא ןוא קיטקַארּפ-סנּבעל .
 ךימּת זיא סע רעװ .רעד -- טק'עּפסָארט
 -- וויֿמ-  .עיצקעּפסָארטניא ןצ טגיינעג
 .רעדיל ע'א .עיגָאלָאכיסּפ ןיא דָאטעמ רעיא .ידַא
 ביר ךיוא .עיגָאלָאכיסּפ ןיא -- םזיוויט-
 ףיוא טיוּבעג ,ץיזעָאּפ ןוא ַײרעלַאמ ןיא גנוט

 "טסניק רעדעי רַאפ ףָאטש רעד זַא החנה רעד
 עטסקינייװעניא יד ןַײז ףרַאד גנוֿפַאש רעשירעל
 "ניא +- .(רעטכיד) רעלטסניק םעד ןוֿפ טלעװ

 זיא 'א רעד ןוא םזילַאודיװידניא רעד, .םזיכיז
 רענרעדָאמ רעד ןוֿפ רעייטשרָאפ . . . יד רַאפ

 יָארכַאנַא ַאזַא טקנוּפ . . . עּפָארייא ןיא טסנוק
 "סע םעד ןוֿפ תוריזנ עצלָאטש . . . יד יװ םזינ
 -יט- .ורעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"טעט
 .ורט -- ןריט- ,טסיוו

 (יװ) ן רע ה :קורדסיוא ןיא -- קָארט ןיא

 ךיז ,ןכרָאהעג טינ = 'ט יא ןּבָאה ,ט יא
 ןיא לטעטש --- קָארט} .ןענעכער טינ ןצנַאגניא

 הרֿבס .םיַארק הדע רעסיורג ַא טימ 'ג רענליוו

 ןופ גנולדײארַאֿפ --- קָארט :רעילָאדָאּפ א ןוֿפ

 'ט 'א טרעהעג םיא טָאה יכדרמ,, .ןקָארק
 ךיז טָאה ןוא קָאריזַאק םעד ןקורּפָארַא טגעלפ

 ןמה ,ןהָאזדוּב .ָא ,"טכַאמעג קידנסיװ טינרָאג
 ,1893 ענליװ ,ןץיכדרמ טימ

 עֿפָא) .1 .ל22 ייא2 .ס- ,רעד -- רעז|ורטניא
 ןיא 'א .רעגנירדנַײרַא (רעמייהעג רעדָא רענ

 ַא ןיא יא ןַא .ס'א סעדנַאּב .ץיזַאּב ןדמערֿפ

 ײטקַארּפ סָאװ םָאלּפיד א ןָא 'א ןַא .ןײארַאֿפ

 -ךעש) עדמערֿפ ,עקיטַײז ,2 .ןיצידעמ טריצ
 ןקידעּבעל א ןיא ןַײרַא טגנירד סָאװ ךַאז (עכעל

 רעד .עסַאמ רעדמערֿפ א ןיא רעדָא רעּפרעק

 ,ןדָאּב ןקידמַאז ןיא יא רעד לַאטעמ רערעװש

 ...קיטנָאק זיא רעּפרעק רעדמערפ רעד ּביוא,

 ילזַאּב םיא ןװּורּפ קיטכיזרַאֿפ רעייז ןעמ ןעק

 טינ לָאז יא רעד זַא ןפוא אזַא ףיוא . . . ןקיט

 ,זעגֿפ ,"רעיוא ןיא רעפיט ןכירקנַײרַא ןענעק
 -נַײרַא .ידַא -- וו יז .5 אי ,1940 ענליװ
 .ךעלרעפרעק ע'א .הפצוח ע'א .שירעגנירד

 -כרוד .גנוגנירדנַײרַא -- עיז .טייקוויז-

 | .'א ןַא ןריפ

 .ט- ,עק- ,ןיי נװ .ז ,רעד -- טנ'ַאנירטניא
 סע רעװ ..ר82ֿ ייאק ,ן'ַאגירטניא 9
 טריֿפרַאֿפ סע רעװ .עגירטניא ןַא ךרוד טריֿפ

 -ןיא וצ היטנ א טָאה סע רעװ .עגירטניא ןַא

 'א רעסואימ א .'א רעכעלרעפעג א .סעגירט

 ינָאּפ יד טכַאמעגנָא טָאה סָאװ יא:טּפיוה רעד;

 ,"גנוטַײצ רעסעדַא ןַא ןעװעג זיא ...ןעמַָאר

 ןוא 'איטּפיה םוצ, .טסינָאלַאק רעשידוי ,פס

 ,טריגירטניא ,ריג- -- ןרי|נירטניא
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 יעגוצ ןעמ טָאה ,רעסַאנ רעדניצרעטנוא-המחלמ

 ,24 24 1964 ,זמט ,"עטָאנ עלעיצעּפס ַא טקיש

 עלָאר יד ךעלנייוועג טליּפש סָאװ רָאיטקַא :ךיוא

 רעיא רעד .ךעלעגנעג עיא -- שי- .יא ןַא ןוֿפ

 ןגָארטראפ טֿפָא האנׂש עטלַא טָאה'ס , .אנֹוׂש
 ,"רעשינַאגירטניא תועשר טימ . . .וצרעהַא ךיוא

 ,ירץענַאנירטניא .ךיא ןוא עקירעמַא ,על

 -- ןוטוא

 -עקטָאילּפ ,תוליכר ןריֿפרַאפ ,סעגירטניא ןריֿפ

 םייהעג ןיא יא .ןעווע- :ךיוא ּב םעד טימ .ןעוו
 ןופ רעציזרָאפ ןגעק 'א .טכאמ םעד ןגעק

 'ניא ןוא ןצעה .רונש רעד ןגעק 'א ,ןייארַאֿפ

 ,ןצעמע ןריסערעטניארַאֿפ -- ורט .ןעוועגירט

 ,ןענעקַאּב וצ רעטנעענ ךיז רעגַאּב ,רעגַײנ ןקעװ |

 -קַאער א ןֿפורסױרַא .םעד ןגעװ ןסיוו וצ רעמ

 ןיא יז, (ריא ףיוא ךיז טכיר עמ סָאװ) עיצ

 -- :טרעקעגמוא ךיז ןוא ןֿפָאלעגוצ ריט רעד וצ

 לעװ ךיא . ...ריט רעד רעטניה ָאד ךיז טלַאהַאּב

 רעייז, .ןרָאי ענעי' ,יקסװַאנַאגַאק םירֿפא ,יייא יז

 "מָאק ,עקיד'א טסניימ וצ יד זיא עיצַאזיליוװיצ

 וצ עטסַאּפעגוצ ןוא עטנעגילעטניא ,עטריצילּפ

 ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"ןטייקירעװש-סנּבעל יד
 .סרעקוקוצ עיא יד .ידַא -- טריי .ןטרעװ

 עקיזָאד יד רַאֿפ ןייגַײּברַאפ ןגעלֿפ ןשטנעמ,

 ,געס ,"'א ןוא קירעגַײנ ,ענעקָארשעגנָא רעזַײה

 ,גנורי .1920 עשרַאװ ,...דנַאלסור ןוֿפ

 ...יד ןַײז שרֹושה ןמ רקוע,-- רעד .רעריז

 ,"סעקינמשה-ללחמ ןוא . . , יא ... . רעגיוזטולּב

 ,1883 סעדַא ,7 תאפ ,תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי

 םעטסיס ,ןריגירטניא ןוֿפ גנואוט -- יירע-
 יסעגירטניא

 עקיליוװזייּבפ .ל22 ייאכ2 .ס' ,יד -- עגירטניא
 ,ליּפשלּפָאט ,גנַאגרעטניה ,לעטשנָא .1 .יהנווּכ
 סעּפע לטימ ַא יװ --- טייקערטיכ ,טײקשלַאֿפ

 יעש וצ (סעּפע) ןצעמע רעדָא ןכיירגרעד וצ

 .ןירעגעװש רעד ןגעק יא ןַא .סיא ןּבַײרט .ןקיד

 ןגיל רעדעיק .ס'א טימ םורַא ןטניה ןוֿפ ןּבָארג

 ... טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ . . . תמא ןַא רַאֿפ טכַאמעג

 ץנליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"ס'א טכַאמעג

 םורעד ,טלעג ליפ וצ טּביל ריא לַײװ,; .1887

 ןזיא טכַײליֿפ טנכערעגרעּביא טינרָאג ריא טָאה
 ליּבטװ עַײארטיגַא ,ןהָאזדוּב י ,"ס'א רָאנ סע

 ןופ ןטילעג רע טָאה, .1892 ענליװ ,ןיּבעלח

 -סיפ עטלעטשעגרעטנוא ןוֿפ ןוא סיא ,סענַאקיש

 םעד טימ ,9 1964 ,זמט ,ןילדרעװס .נ ,"ךעל
 עקשזירטניא ַאיעפ ןוא ֿפקֿפ ךיוא 23 8 וּב
 .ציסור --

 וצ ,ןרַאנוצּפָא קעווצ ןטימ גנולדנַאה(רַאֿפ) ,2

 טימ ליצ ַא ןכיירגרעד וצ ידּכ עיצקַא .ןריֿפרַאֿפ

 -נשיװצ 'א עשיטילָאּפ .ןעלטימ עכעלרעמוא

 יימ ןשידִיי םעד ןגעק 'א ןַא .ס'א עשיאייטרַאּפ

 יד ױזַא יװ ןענַאטשרַאֿפ ןיוש ןּבָאה; .רעטסינ

 "נוא ןוא ס'א רעטנזיוט ךרוד . . . ןריפ וצ ךאז

 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"ךעלעסישרעט

 -ךנַײֿפ -- עקַאט ךַײלגוצ טימרעד ןוא,} 5

 -נוא ןוא םילוּבלּב ,תוליכר ,ס'א ,גירק ,טֿפַאש

 ,סוממ ,"ןשטנעמ ןגעקַא ןשטנעמ שינעדיהרעט

 .פשטניוו

 יּפָא רעמייהעג ,טָאלפמָאק ,גנורעװשרַאֿפ .9

 טָאה סָאװ עּפורג א רעדָא דיחי א ןגעק דייר

 .לע .עיצקעירעטניא -- 'ליניא

 ץדוי יניא

 ןפורוצסױרַא קיטילָאּפסילוקרעטניה .טכַאמ יד

 .תוכולמ רעדָא סעּפורג ןשיװצ סױטשנעמַאזוצ ַא
 טימ (דנַאל ץנַאג א) טָאטש עצנַאג א ןרעדורעצ

 ינע "איו ה .יא עלאנַאיצַאנרעטניא .יא ןַא !

 טליפרעד ןַאד רשֿפא טָאה . .. . וָאנַאמָאר ַײלַאק

 טימ ,ןָארט ןטימ ,ןיורק יד זיא סע קיטשינ יו

 עשרַאװ ,...דנַאלסור ,געס ,"ס'א-ףיוה עלַא

 ןיא טכָאקעגסיוא יז זיא ץלַא ןופ רעמ, ,0
 -רעטניה ,ס'א ןיא ,דנַאל ןוֿפ קיטילָאּפ רעד

 יקסװָאנרַאק . . . ,זיי ,"סעיצַאניכַאמ-ןסילוק

 ןַא ןריֿפרַאֿפ .ליּפש-עּביל .עּביל עמייהעג .4
 .לטעטש ןיא רערעל םענופ סיאיעּביל יד .יא

 -צנעפ ןיא ןסעזעג ןָא סגנַאֿפנָא ןופ דלַאּב ןוא;

 ןיא ןרעטנָאלּפרַאֿפ ןענעק וצ ךימ ידּכ רעט
 .'שטנעמ א רענייא' ,| סַײװ ,"ס'א עריא

 -רַאֿפ קרַאטש זיא סָאװ הׂשעמה-רוּפיס .9
 ,ןאמָאר א ןיא ןעגנולדנאה ןוֿפ רעטנָאלּפ .טלקיוװו

 -אלק רעד ןיא ס'א יד .אא עידעמָאק ,עמַארד

 -ךלָאג ןיא ס'א יד .עידעמַאק רעשינַאּפש רעשיס

 ןוֿפ עידעמָאק .יסלמעליינוק עדייּב יד' סנעדַאֿפ

 יַאק ןֿפַאש סָאװ ןשינעפערטֿפױנוצ לָאצ = יא

 | ,.סעיצַאוטיס עשימ

 סָאמ .:28: 1תסמ .סעי ,ן ,רעד -- שטניא

 זיא יא ןַא .סעיא 12 טָאה סוֿפ א .לָאצ .גנעל ןופ

 -לעטנעשזד ַא זיא רימ ןיא 'א רעדעי, .מצ 4

 .טלעװרעטנוא ,אּפָא ,ײןַאמ

 דעומ ;ב/וצ ,ןילוחכ? .חֹּת .וז ןינייא} -- יניא
 טינ ךָאד זיא'ס ?רָאג יוזַא .ַאא א/כ ,ןטק

 קורדסיוא רעשידומלּת רעקידנעטשַאּב ַא| .ױזַא

 ,"אה' רעדָא 'רמאהו' רַאפ ֿבור-יּפ-לע טמוק סָאװ

 זַא ,גָאזסױרַא ןַא ףיוא גערפּפָא ןַא זיא'ס ןעװ

 .טניימעג ױזַא טָאה ארֹומֲא רענעי רעדָא רעד

 ןקיּבלעז םעד ןוֿפ ארמימ ַא ַײּברעד טגנערּב עמ

 ן.ךוּפיה םעד טקנוּפ סיוא טקירד סָאװ ,ארֹומַא

 ."לדיל רעדנַא ןַא ןעגנוזעג ןטכענ טסָאה ?יא;

 ,+ ןַײרַא טנַאה ןיא ווזד {דַאיו -- ןַיײרַא די ןיא

 .ל22 ייאכ2 .שטוטס .סי ,יד -- עיצקנויניא

 -פיוא רעדָא טָאּבראֿפ רעכעלטכירעג ,רעלעמרָאֿפ

 .ןשקנָאשזדניא +- .גנורעדָאֿפ

 .ץַאז ן. . .עציוי ןייא) -- אּב ןיאו אצוי ןיא
 סױרַא טינ טייג רענייק 1 !ו ,עשוהיכפ .חֹּת

 טָאטש רעד ןגעווו ןַײרַא טינ טמוק רענייק ןוא -
 טצינעג ןטרעגַאלַאּב טָאה עשוהי סָאװ וחירי |

 ןוא? .רעקרַאֿפ םוש ןָא ,ןסָאלשעגּפָא :ּב ןטימ
 ,קידייל םורַא ןוא םורַא ןּבלעװעג יד ןעייטש ָאד

 יד ןיא, .'רָאי עטוג ןּביזי ,ץרפ ,ייּב יאו יי יא
 ןגרָאזַאּב ןגעלֿפ רעּבַײװ ואוו ךעלערטַאש עלָאמש

 יי 'א ,ֿבָאּב-העשּת טציא זיא -- טלעװ עצנַאג יד
 ןיא טכיל ענעשָאלרַאֿפ ,לרעפ .י .ח ,ייּב יִאו -

 .חישּת ָא"ּת ,שערָאמרַאמ

 -סיוא רעלַאזַאנ |
 יװ ,ןענעװַאד םַײּב םלֹוע םעד ןליטשוצנַײא ףור
 יָאונ עּפָארייא-חרזמ ןיא

 ,תוכרּבככ .חּת .ץַאז ןַאיידיוי ינייא--עדוי יניא
 .טינ סיײװ ךיא .דכ אתחיתפ ,הּבר הכיא ;א/ד

 רעסעּב. ,ייי יא ןגָאז וצ גנוצ ןַײד וצ ןיואוועג,
 ,"רענגיל ַא ןּבַײלּב וצ רעדייא יי יא ןגָאז וצ
 טַײצ יד קיטכיר טזַײװ טייטש סָאװ רעגייז ַא,
 רעטסערג רעד ןוא ,תעל-תעמ ןיא לָאמ ייווצ



 ןייג ןַײניא

 טגערפ עמ ןעװ ,קיטכיר טרעֿפטנע ץרָאה-םע
 ךיוא  .לװֿפ ,ייי יא שטַײט רעד זיא סָאװ :םיא
 -ןװַאהַאּב ןייק טינ זיא רע, .'י"א רעד -- ּבוס
 -ןיא :ךיוא ,=יי-א רענלָאּפ ַא ,רעלופ א ,רעט
 .ּבװ לַאק ,עדוי

 ןּברעװ ערעדנא ךיוא .כרַא -- ןייה ןייניא
 ןיא תונּברסב ןַײז זירכמ, .ןַײרַא = ןיײניא טימ
 .קקּת ,"טייג יא רע ואוו ןשרדמה-תיּב| ה"ב םעד

 ןוֿפ .לייט (לָאּבסיײּב) .מא .ס'י ,רעד -- היי

 ,ךָאנ יר רעד טיול ,סרעליּפש יד ןעװ ,ליּפש
 סע זיּב ,עקליּפ יד ןּפַאלק וצ סנַאש א ןּבָאה

 א .טֿפַאשנַאמ רעדעי ןופ ַײרד סױרַא ןלַאֿפ

 .ס'א ןַײנ ןופ טייטשאּב ליּפשילָאּבסייּב |

 ייאכ? .טריצעיניא ,ריצ- .ורט -- ןריצעיגיא
 רעטנוא ןצירּפשנַײרַא .ןריטקעיניא וזד/ .לככ
 ַאּפערּפ םעַײנ א סענעװ יד ןיא יא .טיוה רעד
 ,הנ/ .טַאר

 ירּפשנַײא .ל22 ייאכ2 ,סי ,יד -- טיצ קעיגיא
 דופר עקיסילפ ַא ןצירּפשנַײרַא סָאד .1 .גנוצ

 רעדַא ןעלקסומ יד ןיא ,טיוה רעד רעטנוא הא

 יד .2 .'א ןא ןעמוקַאּב .יא ןַא ןכַאמ .סעגעו
 "ניא ןגעק יא עַײנ יד .האוֿפר עטצירפשעגנַײרא
 ןריֿפכרוד .1 .חרט -- ןריט-  .עי)צנעולפ

 .ָאילַאּפ ןגעק רעדניקלוש עלַא יא .עיצקעיניא ןַא
 ןצעמע טימ ןעװעקלָאטנַײא ,ןלענקנַײא .גיֿפ ,2

 ףיט לָאז סע הנווּכ רעד טימ ,(ע)יידיא ןַא ןגעוו |
 ןשידִייו יא . . . ןזומ רימ, .םיא ןיא ןעגנירדנַײרַא
 טינ יז לָאז סע ידּכ ,טנגוי רעזדנוא {טלַאהניא

 ,ּבמָאלַאג .א ,"דיי א ןַײז וצ רעװש ױזַא ןַײז
 1960 עקיסקעמ ,11 ךוּברָאי ,לוש עשידוי עַײנ

 -ניא ןַא ןכַאמ וצ טנעמורטסניא .1 -- רָאט- |
 רעסַאװ ןעּפמַאּפוצנַײרַא טַארַאּפַא 2 .עיצקעי
 .אא ויטָאמַאקָאל ,לסעקפמאד ַא ןיא

 ,עש יי גװ (סד) ן ,רעד -- רַאטַאיציניא
 .װװד +- .רעּבײהגָא ,שדחמ רעטשרע = .ס' ,עקי
 רעּביא רעד ןוא טָאטש רעַײנ רעד ןופ יא,

 -עמא ןיא תודיסח רעוװָארּבָאּב ןוֿפ רעצנַאלֿפ -

 רעיא .ידַא -- שדה ,29שו 1965 ,רַאֿפ ,"עקיר
 .טייקשי- .רעטנעצ-ןעיידיא

 ערעטלע .ל22 ייאככ .ן- ,יד -- וו'יט|ַאיציניא
 ,ּורּפ ,טירט רעטשרע .1 .עווימ- 9
 .לגדא גנומענרעטנוא ,גנולדנַאה ַא וצ סיוטש

 ןלעטשוצנַײא 'א יד .'א יד (ךיז ףיוא) ןעמענ
 ,םיֿבושי עשידִיי יד ןשיװצ טקַאטנַאק ןרעגנע ןַא

 טימ ןדיי עקידנדער-שילגנע ןענעקַאּב וצ יא

 יָאק"א .עּפווג"א .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 .טעטימ

 רַאֿפ ּביײהנָא ןַא ןַײז ףרַאד סָאװ עיצקַא ,2/
 -לַאװרַאֿפ יד ןטַײּב וצ 'א .סעּפע ןגעק רעדָא

 ידְיי ןופ ןדָאטעמ עַײנ ןלעטשוצנַײא יא .גנוט

 ןיא ןטערטסױרַא לָאז רע .. ., .טעּברַא-רוטלוק

 רעד ןופ 'א יד ךיז ףיוא ןע מ ענ ןוא טנָארֿפ
 רעד, ,1919 יינ ,וא טישז ,ײגנואַײרֿפַאּב רעשידלי
 םעד קנַאד ןַײז סיוא טקירד רָאפנעמַאזוצ

 רעד ןופ ןייגוצרעּביא 'א רעד רַאֿפ טניַאשזד
 רעוװיטקודָארּפ א וצ עציטש רעשיּפָארטנַאליֿפ
 "ראװ ,גנוגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק יד ,"טייקיטעט

 ,2 אנ ,1926 עש
 ךיוא ,סעּפע ןּבײהוצנָא ןליו ,טייקיאעפ ,9

 א ןעמעננַײרַא ,ןריֿפ -

 יקסװָאלטישז םייח -- .שז

 ,1925 ענליו ,םלוג רעד |

 .ןיא2  .יזַא -- קיניא
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 .'א ךס א ןּנָאה .טָארַאּב םענעגייא ףיוא ןָאט וצ

 ,ס(וּפורטיּפַא ןַא ןוֿפ ַײרפ ןכַאמ וצ ךיז 'א

 ינַײרַא טינ ןוא 'א יד קידנקיטשרעד טינ ..

 -רַאג יד ,"טייקיטעט + .. רעד ןיא ךיז קידנשימ

 טלָאמעד, .1 ןאנ ,1924 עװקסָאמ ,עמיטש רעּב
 ףיוא 'א יד ןעמונעג ןיועקיײטּפַא . . . יד טָאה

 -רָאפ ןוא . .. טנַאדנעמָאק םוצ ןעגנַאגעג :ךיז

 ,ןיקשַאר ּבײל ,"זיא יז יװ ךַאז יד טלעטשעג

 ,1936 עשרַאװ ,ץישזָאּבלדָאג ןופ ןשטנעמ יד

 ,רעוט רעיֿפייא .ידַא -- לוֿפ-'א

 -יציניא טָאה ,ריאיצ .חרט -- ןריא|יציניא
 ןּבײהנָא רעדָא ןּבײהוצנָא ןסיוטש .1 .טריא

 ,ּבײהנָא ןא ןכאמ ללכּב .עיצקא ןַא ,גנואוט א

 ,טייקיטעט עַײנ א 'א .ויטַאיציניא ןזַײװסױרַא

 וצ קירעּביא זיא'ס, .עיצַאזינַאגרָא עַײנ ַא יא

 ריא ךַאזסקלָאפ עקיטכיװ ַא רַאֿפ סָאװ ןגָאז

 ,זעג9 ,"טריאיציניא טעּברַא רעַײא טימ טָאה

 סָאװ גנושרָאֿפסױא יד , .3:2 ןאפ ,1923 ענליוו

 לּבי ,װמ ,"טריאיציניא טָאה טוטיטסניא רעַלאי

 -יציניא ןיוש טָאה דנַאלשטַײד, .253 יז ,אאאוש

 ,טרָאװ עַײרּפ סָאד ,"תומחלמ-טלעוו ייווצ טריא

 | ,18 אפ ,1962 א"ב

 -ַײרַא .8 .גנומיטשּפָא יד יא ,ןגײלרָאֿפ .2
 -רָא ןַא ןיא דילגטימ םעַײנ

 ַאמערעצ ןטלעטשעגנַײא ןא טיול עיצַאזינַאג

 םעד ראפ .ןדרָא-ןענַאסַאמ ןיא ןצעמע יא .לָאינ

 | .רעריא- -- רעוט רעד זיא ב
 .עיצַא- ,גנוריאד

 ן.צמ ןיא ֿבוריס טצינעג| .ן- ,רעד -- ?'ַאיציניא
 ןעמוק ןיא ךָאנ .ןעמַאנ ַא ןוֿפ תוא רעטשרע .1
 ,ח .וָאנּבוד ןועמש -- .ד .ש ןיא יד .ךעלטניּפ

 ןתוֿביּתישָאר .2
 ,עיצוטיטסניא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ ןרעגנעל ַא ןוֿפ

 עשידיי עלַארטנעצ -- ָאשיצ .עא עיצַאזינַאגרָא

 ,טנַאקַאּב זיא ןעמָאנ רעד ןעו};עצַאזינַאגרָא-לוש |
 -עגסיוא .9 ן.קירעּביא סנכייצ:ריטיצ ןענַײז
 ךיוא) תוא רעטשרע רעטצוּפעגסיוא ,רעטריצ
 ףַארגַארַאּפ ַא ,לטיּפַאק ַא ןוֿפ (רערעסערג םּתס
 ןַא ןיא 'א ןַא ןטכיררַאֿפ וצ טכַארּבעג, .עא
 ,קניריעמ װַאטסוג זּביא ,"ךוּב ןכעלמיטרעטלַא

 עיא .ידַא -- קיי .
 ,ןעגנוצריקרַאֿפ

 ערָאה-רעציל ןייא) -- טלוש ערהירצי ןיא
 ,ןירדהנס ;א/ח ,הטוס22 .חֹּת .ץַאז ןטעליוש

 הטילש ַא רָאנ טָאה ערה'רצי רעד .א/המ

 ָאלע) תואור ויניעש המּב אלא :טֿפלעה עטייווצו

 סָאװ םעד ףיוא -- (סיואיור וָאנייאעש עמַאּב

 סױרַא טפור ערהירצי רעד הי"ד ,{ןעעז ןגיוא יד

 ןטלָאװ, .טעז עמ סָאװ םעד וצ רָאנ רעגאּכ ַא

 טינ ץראה סָאד טלָאװ ,ןעזעג טינ ןגיוא יד

 : .וש ,"טסולגעג

 ןיא ףיט זיא סָאװ

 טימ , .קיטכירֿפױא .םיטניא ,קיצרַאה ,ןצרַאה

 -נָאּפסערָאק ןַײז ןופ) שנ ,"ןליֿפעג עטס'א יד

 ןיא גנַאּב רעדליּב יד ךרוד ןעלּבעג, .(ץנעד

 ךָאנ, .ישַא ןֿפױא ,וו לֵא ,"גנַאזעג ןטסיא ןַײמ

 -ַאּב עיא ןייק ,עלערוטלוק ןייק זדנוא ַײּב ָאטינ

 -לּכ; .1923 ,סַײנ ,מי ,"רוטַארעטיל וצ גנואיצ

 -עייז טינ ןרעטשעצ תוחֹוּכ עקיטסַײג יד טָא ןמז

 א ןיא) .ףסומ ךָאנ =

 ,4 ,בכ ;רּבדמּב

 ַא ,רעמירַאּב ַא זיא רֶע :3 ןטימ|

 אצוי ילּב ללּכ ןיא

 ָאד, .79 ,אצווו לּבי ,"ןטקניטסניא עטסיא ץר
 רעד ןוֿפ ןשינעטערעג ךָאנ טשינ רימ ןעמוק
 ,י'א ןוא קיטכירֿפוא סע רימ ןעניימ ָאד !ןגלָאֿפ
 ,טייקי- 1937 שזדָאל ,ןעגנולעטשרַאֿפ ,דָארּב
 ךרּבתִי טוג רע ןכילקיניא ראג, .כרַא -- ךעלד
 טימ 'נוא ןטׂשאו טימ ןַײז ןרעה ןעד טאב

 ,1297 עפַארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןנייוו

 .ץַאז ןונייהיולעעק ןייא| -- וניהולאּכ ןיא
 (רענייא ךָאנ) ָאטיע .6 ,ח ,תומש טיולכ2

 ןוֿפ רעטרעװ עטשרע יד .יטָאג רעזדנוא יװ -
 בוט-םוי ןוא תּבש טגָאז עמ סָאװ גנַאזעגּבױל

 עקירעמַא ןיא ןלוש לייט

 ןצנאג ןטימ טגניז ןזח רעד זַא גהנמ ַא זיא
 :ריּבסמ זיא רודיס ןַײז ןיא ישר .יּכ יא םֹלֹוע
 ןיא ןַארַאֿפ זיא בוט'םוי ןוא תּבש יװ תויה

 יד טָאטשנַא תוכרּב ןּביז זיולּב הרׂשע-הנֹומש
 ןופ טמַאטש י'ּכ יא ןםילשמ ןעמ זיא ןצנַײנ

 ,לֿבּב ןיא םינֹואג יד ןוֿפ טַײצ רעד -
 ָאלע דעװָאק ...} -- הרוּת אלא דוֿפּכ ןיא

 רָאנ זיא דוֿבּכ .ג ,ו ,תובָא? .חּת ןעריוט

 תוכז ןיא ,ףליה רעד טימ ,ךרוד) הרֹוּת יד

 -ידימלּת רָאנ טמוק דובּכ,; ,(הרֹוּת רעד ןוֿפ

 :טגָאז אנּת רעד יװ הרֹוּת יד ןטיה סָאװ םימכח |

 ,םולשהו תמאה רפס ,יאלפ ומש ,יית יא 'יּכ יא

 זיא דוֿבּכ .רעזדנוא . ... 'ּכ 'א, ,1893 גרעּבמעל |

 ,ןַאמרהע .ח .נ ,"הרֹוּתה-לגד ןרעטנוא ןייטש וצ

 .ה"פרּת עשרַאװ ,טדַאטשלכימ ןוֿפ םשילעּב רעד
 ָאלע יוכיוק ...} -- ויפּב אלא וחוּכ ןיא

 ,ישר ;ד ,כ ,הּבר רּבזמּבכ? .חת .ץַאז ןוויפייּב

 אלא . .. :טצינעג ךעלנייוועג
 טצינעג ,יליומ ןטימ רָאנ זיא חֹוּכ ןַײז .הּפּב

 ַא ,דלעהליומ א
 א טרעװ טינ ןענַײז תוחטֿבה ענַײז, .רעַיײלרש

 יּכ 'א לַײװ ,םיא ףיוא טינ ךיז זָאלרַאֿפ ,רעַײרד

 ,ייּב יא
 'דמּבכ2 .חּת .ּבנ צמ .ּבוס ןלָאק .. .} -- לּכ"ןיא
 ןטימ טצינעג .יּת ,'ךַאז ןייק ָאטינ' 6 ,אי ,רּב- :

 "רָאג טגָאמרַאֿפ סָאװ רעד ,ןַאמערָא רעסיורג 3

 ,ּכ"א םעד (הנּתמ) הבדנ עשפיה ַא ןּבעג .טינ

 .תיּבהילעּב ַא דיי ַא לָאמַא רע זיא ןעוועג;
 .ּב"א ןַא ,ונילע-אל ,רע זיא טציא

 לָאק ..} -- שמשהח תחת שדח לּכ ןיא
 ,תלהקכק .חּת .ץַאז ןשעמעשַאה סַאכַאט שָאדָאכ
 רעד רעטנוא סַײנ ןםוש} ןייק ָאטינ, .9 ,א
 :קוסּפ ַא טימ ךיז טּפאכעגסױרַא .. ., .יּת ,"ןוז

 ןלעטש קוסּפ םעד ףיוא ןוא ...'ה 'ּת יח יּכ יא |

 ,ץרפ ,ײרעּפעלשקירוצ . . . רעלצקירוצ עלַא ךיז

 גולק ַא טימ ןקז ַא; .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 -סורַא טָאה שטיינק ןדעי ןוֿפ ואוו םינּפ לדייא
 'א רעדא .ןײלַא ,ַאּפָא ,*. .,יּכ 'א טלכיימשעג |

 ,קיא ;גי ,"טינ סַײנ ןייק ךיוא זיא ...יּכ
 ,23 וא 6

 לאלק .--(ללכה ןמ) אצוו ילַּב ללּכ ןיא
 טיולכ2 .ּבצ .ץַאז ן(ל'אלקאה ןימ) עציוי .., !

 ןמ אציו ללכּב היהש רֿבד :ןטרַאד .א/ז ,תומֿבי

 -עג .םַאנסיוא ןַא ןָא ללּכ ןייק ָאטינ  ,ללּכה-

 ןשינעעשעג ,ןכַאז ָאד ןענַײזס :ב ןטימ טצינ
 .לה טינ זיא עמרָאנ ענײמעגלַא יד ןעמעװ ףיוא |

 סָאװ ,שטנעמ א א לָאמא ןַארַאֿפ -- יי יּב יּכ יא,



 ךומּכ ןיא

 ןגנוי א רע טָאה ןרָאי ןיא טלַא זיא רע שטָאכ
 ,ךַארפש 'דיא רעד ןופ רצוא -רעדנואוו ,עי ,"לכׂש |

 ..ּפ"רת עשרַאװ

 לאומשכ? .עזַארֿפ ןָאכױמָאק . . ,} -- ךומּכ ןיא
 :ךיוא ;8 ,וּפ ,םילהּת ;23 ,ח .א םיכלמ ;22 ,ז ,ּב
 ּבײהנָא .1 ,(טָאג) ןכַײלג ןַײד ָאטיע .רעד
 (293 +-) ןעמענסיוא םַײּב גנַאזעגּבױל ןוֿפ

 "ןורָא ןופ הרֹוּת:רֿפס יד ןעמענסיורַא ןרַאֿפ

 "עמּכ ןיאו ינודא םיהולאּב ךֹומּכ ןיא') שדֹוק

 ,ןונחֹּת ןיא הליֿפּת ַא ןוֿפ ּבײהנָא ,2 ,{ךיׂש
 קיטשרענַאד ןוא קיטנַאמ ןדעי טגָאז עמ סָאװ
 וצ טצינעג .ן'וניהולא 'ה םוחרו ןונח יּכ יא

 טסיֿב , .רעטלַאהסיורג א ,ףיקּת ַא ןענעכיײצַאּב

 ?יּכ יא זַא עקַאט טסניימ ,קידלודג ױזַא ךיז 3ַײּב
 ."עילוג ַא טימ ױג א ןעזעג ןיוש טָאה עמ
 -חּתּב יּכ שי לֿבא ,םינוילעּב 'ּכ 'אע :ךעלּבָארג
 | .לװפ ,"םינוּת

 ייֵילג ןַײז ָאטינ' ןּוהומָאק . . .} !הומּכ ןיא
 לָאז סָאװ רעטייוצ רעד ָאטינ --- 'ּכ יא? .ןכ

 ,"הנידמ רעשידיי רעד ןיא ךַײלג םיא וצ ןַײז
 ,12 ווו 1967 ,זמט ,רעקנילפ דוד

 .ץַאז רֶעדָא עזַארֿפ ןףעסעק ...} -- 93 ןיא
 ןייק ָאטינ .טלעג ןָא .11 ,אכ ,תומשכ? .חּת

 ,לרעטכעט, .וװש ,"ףיקּת סיוא זיא יּכ יא, .טלעג

 ןיִא ןַײז ריד ַײּב ףרַאד ,'כ 'א זיא רימ ַײּב
 לּכה תא הנעי 'ּכ 'א .ןזירּפַאק ןסיוא =}
 :ןטרָאד .19 ,י ,תלהקכ2) .ּבצ .חֹּת .ץַאז --

 ,ץלַא טרעװַאּב טלעג -- לּכה תא הנעי ףסּכהו
 יטנע רעטסעּב רעד זיא טלעג ןייק ָאטינ, ן.יּת

 .װש ,"(ץלַא טרעפטנערַאפ) רעֿפ

 שי לֿבא ,זעז (ןדָאָאל) ןדָאעל} הז ןודָאל יּכ יא

 ב/ג ,ןישודיקכ? .חֹּת .ץַאז .רחַא ןודָאל ףסּכ
 טלעג ןייק טָאה רעד = ןרעכַא . . . שעי ליָאװַאָו
 2 .ָאי טָאה רערעדנא ןַא רעּבָא ,טינ

 זגצ ןסעץַאק) -- (ןרעװ) ןַײז סע ןיא
 ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא ןעמוקנַײרַא ,ןַײז .װטוא |

 ןֿפ יוא יּכ ןיא ןַײז .ןרָאצ ןדלימ ןוֿפ ליֿפעג ַא
 ףיוא יז יּכ יא .ןמָא (ןגָאז) ןרעפטנע טינ ןוא ןזח

 ןַײא) ּבַײר ?יִּכ 'א טסיּב, .טלעוו רעצנַאג רעד |
 סעּכ רעד ריד טעװ ,ןייטש א ןיא תחּת םעד
 זיִא ןַאמ רעד עשטָאכ; .לװֿפ ּבָארג ,"ןייגרעּביא
 ,"ןרעװ ןטעּבעגרעּבכיא ךיג רע טעװ ,ּכ יא
 רעד לָאז קיּבייא, .1843 סַאי ,םישנה תוגהנה
 ןוא ערה'רצי םעד ףיוא י'ּכ יא יז ֿבוטירצי
 ,ץֿבעי תקּתעה ,"ןטלַאה המחלמ םיא טימ לָאז
 ר ע וו? .ב/ח ,תוכרּב ,ו"מרּת עשרַאװ ,ֿבקעי ןיע
 -סיוא ןָא םיא ּביײה ןוא 'ּכ יא טכער ךָאד ךיא
 זייּב טעילוטרַאֿפ, .היֿבט ,עש ,"...ןרמאלוצ
 ,געס ,ײיּכ 'א טרעװ סָאװ דניק ַא יװ לּפעק ןַײד
 רעװ ךיא ןעוו ---, .1919 וװעיק ,רעדיל עשיריל
 .דניק ידוי יד ,טַאל ,*. ..ךָאד וטסייוו יּכ יא

 דנַאטשוצ ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קידסעּכניא
 1 ,טייקי- .ןכש רעיא .סעּכ ןוֿפ

 יז ;ּפָא יז זָאל; .ּבוס ,ידַא -- (ר)ע|סעּכניא
 ןַא טנַײה גָאז ךיא ןעװ, ."ע'א ןא טציא זיא

 -ניּפ עצרַאװש יד ,ומ ,ײ, ...רֿבח ןַײמ וצ רעיא
 טינ רעסעּב ןעמ ףרַאד ןיא ןַא טימ , .ךעלעט

 א םָאקיַאר ןופ ןעמוקעג יז זיא . . ., ."ןדייר | 

 ריא טָאה עמ לַײװ ,ע'א ןַא ןוא עטנייװרַאֿפ
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 ,נגעװ עשינַאזיטרַאפ ,ועל .מ ,ײטגָאזעגּפָא עטיּב -

 : ,1948 עװקסָאמ

 נָא 222 שטַײז? .ידַא -- וויטַאַאכניא
 יד זַא טרילומרָאֿפ ... עגולק , .קידװעּבײה

 ןַא טָאה {601- טימ רעטרעוו עּפורג עטייווצ

 :ןַײטַאל ףיוא טסייה 1מ080216 !טַײטַאּב ן'יא

 ,"רעטַײװ ןָאט ךָאנרעד יז ןוא גנואוט ַא ןּבײהנָא

 ,14 ,1939 ,ַאֿפִיי ,װמ

 .לװֿפ -- ֿפערט יד רעטנוא םעלעב ןיא

 :ןגערֿפ ןקידרדסּכ ןֿפױא רעֿפטנע רעקיסַאּפש

 סע ךיא לָאז ואװ ?סע ןעמ טניפעג ואוו ?ואוו

 ?ןכוז

 ,=:1: 1ם-|ג608 .מַא .ס' ,יד 6 רעד -- ַאלניא

 ,רעגָאװש ,רעגיווש ,רעװש) הנותח ךרוד ֿבורק

 (סנַאמ) סּבַײװ (א -- ס'א ענַײמ .(ןירעגעװש

 | .רעגיווש ןוא רעווש (ּב ;החּפשמ

 .ץַאז ןלעױג שיאעל ןייא| -- לאוו שיאל ןיא
 ןייק טינ טָאה ןַאמ רעדד ,8 ,ה ,1בדמב2? .חֹּת -

 טמענ רענייק :ּב ןטימ ךיוא טצינעג .יּת ,יֿבורק

 ,םיא רַאֿפ ןַײא טינ ךיז טלעטש ,ןָא טינ ךיז

 די רעטנלע ןַא ,ןַײז ברקמ םיא ףרַאד עמ,

 ,הנעט ַא יװ ךיוא טצינעג ."'ג יל יא ,ךעּבענ -

 ."?יג יל 'א ,שטַײטס, :גערפּפָא ןַא יו

 מטוג) .ןסיג ּברעװ ןטימ -- ּפמָאל ןיא
 ;סָאמ רעד רעּביא ןעקנירט (לדייאמוא ןוא קיט

 ילָאד .צ ,"אלמ זיא רע --- יל יא . . ., .ןרוּכיש

 ,1933 קסנימ ,דַײז ,יקסלָאּפָאג

 רעגנַאל רעד ןיא + -- קנַאּב ןגנַאל ןיא
 יל 'א ןוָאל וצ סָאד טכַארטעג רע טָאה, .קנַאּב

 לכׂש םוצ ןיוש יז טעװ טַײצ רעד טימ ןוא יּב

 תאטח ,קסנימ סױא ריֿפַאס .י .א ,"ןעמוק

 וי | ,1881 ענליוו ,וו . . . להקה |

 סָאװ חטש רעצנַאג .ּבנ צמ .סָאד -- רנַאלניא
 ןופ ךוּפיה .דנַאלמייה ןוֿפ ןצענערג יד ןיא זיא

 רעודנוא, .יא ןופ סַײג .264 +- ,דנַאלסיױא

 'א ןיא ןדירֿפ םעד ןטיה וצ זיא קעװצטּפױה

 ,21 1 1882 ,לָאֿפי ,ײדנַאלסיוא ןיא יװ

 ,טָאטשנַא (ץנעדורפסירוי) .1 .ל--ֿאקָאל ןיא
 --- !סיטנערַאּפ יל יא  .םוקמּב ,ןופ טרָא ןפיוא

 -עּפָא ןא ןגעוו) ןרעטלע יד ןוֿפ םענייא םוקמּב

 ןיא למרָאפ} ץַאלּפ (ןקיּבלעז) ןֿפױא .2 .(ןוק

 רעד ןיא טריסערדַא ווירּב רַאפ רעדנעל לייט
 / - .ןרעקישּפָא םענוֿפ טָאטש

 וניאַאר יול ןייא| -- היאר וניאר אל ןיא

 (ןגָאז סָאד' .ב/גק ,םיחבזכ? .חּת ץַאז ןעיאר

 'היֵאר ןייק טינ זיא -- "ןעזעג טינ ןּבָאה רימ;

 ,זַײװַאּב ןייק טינ זיא יןעזעג טינ

 .ץַאז ןףָאס רעװָאדַאל ...} -- ףופ רבדל ןיא
 :ּבײהנָא םעד טימ ךיוא .א/ט ,םיחס922 .חּת
 ןייק טינ טָאה ךַאז ידי .'ס 'ל 'א ןּכ םֹאו
 ןַא ןָא הׂשעמ א זיאס :ּב ןטימ טצינעג .'ףוס

 'רעּביא טינ ןעמ ףרַאד ץמחי-תקידּב ַײּב| .קע

 ץמח טּפעלשעגקעװַא לזיוװ ַא טָאה רעמָאט ןרעלק

 "עג קדֹוּב טינ ךָאנ טָאה עמ ואוו) ּבוטש ןייא ןופ

 ןיוש טָאה עמ ואװ ,ּבוטש רעדנַא ןַא ןיא (ןעװ

 ךָאד ןעמ ףרַאד -- טינַא לַײװ .ןעוועג קדֹוּב ָאי

 ןופ טּפעלשרַאֿפ יז טָאה רעמָאט ,ןרעלקרעּביא

 -- ןיא ױזַא ּביוא .ןרעדנא ןא ןיא ףיוה ןייא

 ןטֿפול ןיא

 ךָאד רימ ןענעק -- יס יל יא ןּכ םאו;, ן'ס יל 'א
 עכעלטע עשּפיה זָאנ יד טימ ןֿפַײֿפקעװַא ױזַא
 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד ,י"העש .

 תוישק ןגערפ ןּבײהנָא ןלעװ רימ זַא/ ,1

 טהנעט ןירג . . ,, .היֿבט ,עש ,ייס יל יא . .,זיא !

 םוצ דניק'ס ןרעטנענרעד טעװ ןָאגרַאשז זַא ... |
 ַאּפש טעװ !'ס 'ל 'א זיא ,ױזַא ּביוא .רעטָאֿפ

 טימ דניק עשידרפס סָאד ןרעטנענרעד שילָאינ
 דניק עשילגנע סָאד --- שילגנע ,ןרעטלע ענַײז
 / .ורּביה ,ַאּפָא ,"װזַאא

 טינ .ּבצ .עזַארֿפ ןדיגַאהייל .. .} -- דיגהל ןיא
 טָאה רעג .ןּבַײרשַאּב וצ טינ ;ןלייצרעדוצסיוא
 סע זַא ,רעּבליז ןוא דלָאג ליפ ױזַא טכַארּבעג

 ,ן1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| מֿפ ,ייל יא זיא

 .חּת .ץַאז ןמימָאד יול ...} -- םימד ול ןיא
 ןייק םיא רַאֿפ ָאטינ זיא .1 ,בכ .תומשככ

 טָאה רע .1 :ּבּב טימ טצינעג .יּת ,'דלוש-טולּב
 םימד ='עמשמ יּתרּת-םימדי לַײװ טלעג ןייק טינ
 ןויֿבא ןַאע ןטלעג ,טולּב :ןכַאז ייווצ טַײטַאּב
 -רַאֿפ טָאה רע .2 .ייד יל יא ,סעלָאּפ ןּביז ןיא

 םיא זָאל, .טינ רעמ ךיז טמעש ,השוּב יד ןריול |
 ."יד 'ל יא ,ןרסומ ןַײד ןֿפלעה טינ טעוו'ס ,ךַאמעג

 ןעלכַאנעװ קעלייכ . ..} -- הלחנו קלח ול ןיא
 ןייק טינ טָאה רע! .12 ,בי ,םירבדכ? .חת .ץַאז

 רע :3 ןטימ טצינעג .יּת ,,הלחנ ןייק ןוא קלח

 ַא ףיוא ןרידנעטערּפ וצ טכער ןייק טינ טָאה -
 .(עא טֿפעשעג שיפּתוש א ,השורי א ןוֿפ) לייט

 ןיא 'נו 'ח 'ל 'א ןוא ףּתוש סיוא זיא רע;

 ."טֿפעשעג

 םָאליואייל ..!} -- אּבה"םלועל קלח ול ןיא
 רע' .די ;ג ,תובָא22 .חת .ץַאז ן(עּביאה) ָאּבַאה

 :ןטרָאד} יטלעװ ענעי (ןרָאװעגנָא טָאה) טינ טָאה |
 ויאס רעװ ,ןטייקיליה טכעװשרַאֿפ סע רעװ
 רֿבח ןַײז שייבמ זיאס רעװ ,דעֹומהילֹוח הזנמ
 ןופ דנוּב םעד טצעלרַאפ סע רעװ ,איסהרפּב

 יד סא טשטַײט סע רעװ ןוא וניֿבָא םהרֿבַא

 ,ןירדהנסכ2 ...הכלה רעד טיול טינ הרֹוּת

 טינ זיא םיתמה תיחּת זַא טגָאז סע רעװ :א/צ
 .ןםימשה ןמ טינ זיא הרֹוּת יד רעדָא ,הרֹוּתה ןמ
 .'ה-יל 'ח םהל 'א :ןשטנעמ לָאצ ַא ןגעװ

 -- תואור ויניקש המ אלא ןיידל ול ןיא
 .ץַאז ןסיואיור ווָאנייאעש ַאמ ָאלע ןעיאדַאל ...

 ,ב/ו ,ןירדהנס ;א/אלק ,ארתּב אנּב2? .חּת

 יןעעז ןגיוא ענַײז סָאװ סָאד רָאנ זיא ןייד ןרַאֿפ'
 ייוא ןייק ,אכמס'רּב ןייק טינ :ב ןטימ טצינעג
 ףרַאד טנעדעצערּפ ןייק טינ ןוא ,טעטירָאט
 רעד סָאװ ןטקַאֿפ יד רָאנ ,ןעמיטשַאּב (ןפרַאד)

 רימ טלַאה ךיא;, .ךיז רַאֿפ טָאה (ןייד) רעטכיר
 טּפשמ סָאװ רעד ....יל 'ל יא זַא ,ללּכ םִַײּב
 סָאװ םעד ןגעװ רָאנ ןטכַארט ףרַאד סעּפע ןגעוו
 ינוי-ַײמ ,קוצ ,טָאימע .י ,"ךיז רַאֿפ טָאה רע
6, 

 -דָאקייּב ךַאומ ...} -- ודקדקּב חומ ול ןיא
 טָאה רע .א/ט ,תומביכפ .חּת .ץַאז ןױדָאק

 :וצ ךעלנע .ןּברַאש ןַײז ןיא ךרַאמ ןייק טינ

 .לּביטשמעדיוּב ןיא םיא ַײּב טעװעטסוּפ סע

 טֿפול רעד ןיא וזד .1 .חדַא -- ןטֿפול ןיא
 א טּפַאכ ןגרָאמירֿפ םענייש ןייא ןיא, ,6-

 ךיז טּבייה ןוא דניק א סריא קעװַא רעּברַאּפש |



 םלשמו הקול ןיא

 .עשטַאילק ,סוממ ,ייל 'א ךיוה ףיוא טימרעד

 טליּפש סָאד ,ליטש, ,+- ןטֿפולרעדניא וזד .2
 'א טריװַארגסױא ןעגנַאלק יד ןוא ,עטַאט רעד

 .ריּביס ,צוס ,ייל

 -אשעמוא עקיול ןייא) -- םלשמו הקול ןיא
 עמי .א/אצ ,אעיצמ א3322 .חֹּת .ץַאז ןםעל

 תוקלמ טימ יא (קיטַײצכַײלג) טינ טּפָארטשַאּב
 ּפיצנירּפ רעניימעגלַא טלעג טימ יא (ץימש)
 רעקיּבלעז רעד רַאפ טינ טפָארטשַאּב עמ זַא

 ךעלנע .ןֿפַארטש ייווצ טימ ךערּברַאפ ,הריֿבע

 ."טינ ןעמ טסַײמש רעטיר ייווצ טימ, :וצ

 .חּת .ץַאז ןענַײש ..| -- ינאש --ול ןיא
 זיא -- טינ טָאה רע זַא .ב/בק .םיחסּפככ

 טָאה עמ} ָאטינ זיאס זַא ה"ד ,ישרעדנא סעּפע

 ,ןטעּב) ךייש טינ ךָאד זיא ,ןלָאצַאּב וצ (טינ

 .ינאש אּכילדּב +- .(עא ןעשַארטס ,ןענָאמ

 ענַאקַאט . .} -- ןיּפסּב אלא חנקת ול ןיא
 ,אמק אבּב טיולכ2 .חֹּת .ץַאז ןןיקַאסייּב ָאלע
 "ןיּבס אלא הרימש ול ןיא; :ןטרָאד) .ב/המ

 ראפ) גנוטיהראֿפ ,הרימש עטוג עקיצנייא יד --

 ,ןדָאש ןייק ןָאט טינ לָאז רע דעומה-רוש א

 ן(ןטכעש םיא ףרַאד עמ ה"ד ,רעסעמ סָאד זיא
 עמ ,ןפלעה טינרָאג םיא טעוװויס :ב ןטימ טצינעג

 יַאפש ךיוא .ןעלטימ עשיטסארד ןעמעננָא זומ

 רע זא רָאנ -- 'ּב יא יּת יל יא ןזח א? :קיס

 ...טנַאה ןיא רעסעמ-הטיחש סָאד ךיוא טלַאה

 ,"םימש-ארי א ןַײז ןזח רעד ןיוש זומ טלָאמעד

 ,13 עץ 1958 ,רענַאקירעמַא ,ןיטשרוּב רזעיבאי

 ,בי ,תלהקכ? .חּת .עזַארֿפ { . . ןייא} -- 'יל ןיא

 יא, .טינ גָאמרַאֿפ ךיא ,יטינ ּבָאה ךיא 1
 ךימ ףור ןוא 'ל יא, :"םייקו יח ַײרש ייג -- 'ל

 יל 'א, ;"רוטּפ זיא יל יא, .לװפ ,ילסינקַאנק

 רעד זיא יל יא, ;"הנעט (עטסעּב יד) עטוג א זיא

 ןעַײל ,ןגרָאּב רע;רפ . . ., .וש ,"ץוריּת רעטסעּב

 ,יקסװָארטסָא .מ .ש ,ײןעַײרש יל יא -- ןלָאצ םוצ
 תנעט, .1884 עשרַאװ ,לַאּב ןידַארעקסַאמ רעד

 ןלָאצ טינ ליװ סָאװ רעצעזנָא ןַא ןגעוו ?ייל יא !

 "עג טמערָארַאֿפ זיא רע קידנהנעט ,תובֹוח יד

 | .קקּת ,{ןרָאװ

 יָצטַאק א ,ףראש א ללכּב יװ מטֿפ טצינעג .2
 -עטַאק יד ןרָאװעג זיא יל יא, ,ןגָאז-ןיינ שירַאג-

 ,3 ,1938 ,ַאֿפוי ,פנ ,"עיצַאגענ עטסשירָאג

 -עג ,ןגירק ,ןַײז :ןּברעװ יד טימ -- ּבַײל ןיא
 ןענַײז ייז, .קיד .ּבַײל ןפיוא טעֿפ .עא ןעניוו

 .א ,"יל 'א ,ןקידניזרַאפ וצ טינ ,ךיוא ןיילַא
 ןוא ךעלעזדנעג עטעֿפ יד, .ֿברע ,ןַאמטכעש |

 טָאה רֶע ןוא טעּבוילַאּפ טוג םיא ןּבָאה . . . ריִּב

 "יזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"יל 'א ןעניוועג ןעמונעג

 .1900 י"נ ,...םיק

 -ורּפש לָאצ א ןוֿפ ּבײהנָא ןָאכלניייא| -- ךל ןיא
 ,ָאטינ זיא'ס ,טינ טסָאה וד :בּב .תורמימ ,ןכ

 ,טינ ךיז טפערט סע

 -עּב םָאדַאו -- םירוסי אלּב םדָא ... (א
 .א ,בצ הּבר תישארבכ? .חֹּת .ץַאז {..יול

 טָאה רעכעלטיא .םירוסי ןָא שטנעמ ןייק ָאטינ

 .תורצ לקעּפ ןַײז

 ןייאעש} -- העש ול ןיאש םדָא . . . (3
 ַא ָאטיע .ג ,ד ,תובָאכ2 .חּת .ץַאז ןָאָאש ..,

 (עקידלזמ) ןַײז ןּבָאה טינ לָאז סָאװ שטנעמ

 .עזַארֿפ װדַא -- ןַײרַא ןּבעל ןיא
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 ןיא טַײצ עצרוק ןייא שטָאכ סָאװ ה"ד ,'העש
 .לזמ רעד ןליפשוצ טינ םיא לָאז ןּבעל ןַײז

 ,רשֹוּכה-תעש א ןדעי רַאפ ךיז טֿפערט סע :ךיוא

 רבד .. . :ךיוא ױזַא ,ןּבעל ןיא טייהנגעלעג א
 -וטיס .עדעי ,ךַאז עדעי היד ,העש ול ןיאש
 --.++ '1 'ל 'א? .ןליּפשוצ לָאמא ןעק עיצַא

 ,"ךיוא ןסיוו טינ וליפַא ,ץינ וצ לָאמַא טמוק ץלַא

 .3 ןאפ ,1910 ןיװ ,דנַאלַײרפ סעשידוי ,ילאינד .י

 קסועש ימ אלא ןירוח-ןּכ ... (ג
 ...ָאלע ןיריוכנעּב ...} -- הרות-דומלמּב
 ,תוֿבָאכ? .חּת .ץַאז ןעריױטידומלַאטעּב קעסיואעש
 'רעל טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ רעד רָאנ' .ב ;ו
 -רעד הרֹוּתַו .ישטנעמ רעַײרֿפ ַא זיא הרֹוּת ןענ
 ,לרֿפ קיטסַײג םיא טכַאמ ןוא ןשטנעמ ַא טּבייה

 -רַאֿפ לעירעטַאמ ,שיזיֿפ זיא רע ןעװ וליֿפַא
 ן,טפאלקש

 -- ןוצרה ינֿפּב דמועה רבד ... (ד
 .ןוצרה ינפּב דמועה רֿבד ןיא +-

 שֿפנ-חוקיּפ ינֿפּכ דמועש רבד ... (ה
 .ץַאז ןשעֿפענ-ךאוקיפ יײנֿפיּב דעמיואעש ...} --
 סָאװ ךַאז ןייק ָאטיע .א ,טי ,תובותככ2 .חֹּת

 -על סנשטנעמ א ןעװעטַאר ןופ ןטלַאהּפָא לָאז

 ףיוא ןַײז רבֹוע םעד ּבילוצ געמ עמ ה"ד ,ןּב
 יא ןגעװ ךיוא ךיז טדער סע} .ןטָאּברַאפ עלַא

 -הדוֿבע אלא :טפלעה עטייווצ יד .ןּבעל םענעג
 ן.םימד-תכיֿפשו תוירעזיוליג ,הרז -

 חזד .עזַארֿפ װדַא -- ןַיײרַא ידוד"הכל ןיא
 רעד ךָאנ ,טעּפש וצ :ךיוא ,ןַײרַא תּבש ןיא

 רע .סמויה עלא ךַאנ ןיוש טמוק רע? .החמׂש

 'א סעילּבָאלַָאה יד טימ ןרָאֿפנַײרַא ּביל טָאה

 ,1940 וװעיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,יײַא ידל

 ןיא וזד .טינ ןּבָאה רימ ןונָאל ןייא| -- ונְל ןיא
 -- עּפיּפ 'ל יא .םיּבר ַא וצ עגֹונּב (+-) יל

 חֹוּכּב טינ זיא ןעמ ןעװ ,ףורסיוא רעקיסַאּפש
 -טימ ,תוחֹוּכ ןייק ָאטינ וזד ,ןריֿפוצסױא סעּפע
 .עא טלעג ,ןעל

 ונָאל ...| -- לארׂשיּב הלחנו קלח ונל ןיא
 טיולק? .חּת .ץַאז ןלעָארסִייעּב עלכַאנעװ קעלייכ
 ילארׂשי םע יו 'ח ... היהי אל' :1 ,חי ,םירבד

 ןיא ּברַא ןייק ןוא קלח ןייק טינ ןּבַאה רימי

 ןליו) טינ ןּבָאה רימ :ּב ןטימ טצינעג .ילארׂשי
 טנכײצַאּב .ללּכ ןטימ תוכַײש ןייק (ןּבָאה טינ

 ךיז ןגָאז ןדִיי עטדמערפעגּפָא ןעװו עיצַאוטיס א

 .ןסערעטניא עשידִיי טימ ןָאט וצ ןּבָאה וצ ּפָא

 .טלָאװעג טינ יםירֿבש' ןעמָאנ םעד וליפַא ןּבָאה;

 ןסַײרּפָא ךיז ןליװ ייז .. . 'םינענּכ' ןענַײז ייז |
 ןרעטלע ,ייּב יו יח 'ל 'א ,קלָאֿפ ןשידִיי ןופ

 ןיא :ךיוא .1948 ינַאי ,עקיסקעמ ,ענוּבירט

 ןיא ...ול ןיא ...םהל ןיא ...הל

 . ...םכל ןיא ...'יל

 .חּת .עזַארֿפ .ּבצ ןרעּפַאסיײל ...} -- רּפסל ןיא
 'א/ .(ןענעכערוצסיוא) ןלייצרעדוצרעּביא טינרָאג

 ףיוא טעז עמ סָאװ ןכאז עכעלרעדנואוו יד 'ל

 ןַארַאֿפ ןענַײז רֿפס ןיא, ."גנולעטשסיוא רעד

 ."'ל 'א םישודיח

 יװ ױזַא

 יא יל יא רימ זיא'ס, .ןּבעל ןיא ןייג טלָאװ סע

 לָאמַאפ ."םיא טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז קיטכיוו

 ,הריש ,סוממ ,ײקיטיינ יַא יל יא רע זיא

 .ןרעַאשייל ןייא) -- רעשל(-)ןיא
 "ונשל הבצק ןיא הליפּת רעד ןוֿפ22 .ודַא ןוא
 :ןטרָאד) .רוּפיּכ םוי ,הנשה:שָאר ףסומ ,!ךית-

 רעשל ןיא

 טימ .עזַארֿפ װדא -- ןַײרַא רעּבעל ןיא
 ןכירקנַײרַא ,ןָאטּפָא ,ןָאט :ןּברעװ

 -ןצנַײרא ,סיעכהל-וצ ףיוא ,טייקזייּב טימ .עא

 ,סָארדרַאֿפ ןֿפַאשרַאֿפ וצ .סעּכ ןיא ןעגנערּב ;
 רעטייווצ רעד ּפָא טוט ןירעגעווש ןייא, .קיטייװ
 ."יא יִל "א

 .ן=ַו 28: 10164 .גמ .ז ,ד -- טעלניא
 ,(=-) טישנַײא רַאֿפ טצינעג ,טנוװַײל עקרַאטש

 א טָאה ,ןוֿפ זיא סָאװ .יזַא -- שידנעלניא

 ,(טּבעל עמ ואוו) דנַאל םענעגייא םעד וצ תוכַײש

 -ניא עיא .ןטקודָארּפ עיא .שידנעלסיוא :ךוּפיה

 ןופ לואוו אוז תוריּפ יטׂשעּב איד, .סעיצוטיטס

 -נעל ןיא יטׂשעּב איד ׂשילַא . . . עשידנעל זיוא
 יװ לָאמ סכעלטיא, ,297 יז ,הג ,"תוריּפ עשיד |

 ץא ןַא ןיא .. .ןענעייל וצ סיוא רימ טמוקיס

 הָאװל ה עיא .1 ,1938 ַאֿפי ,"גנוטַײצ:טַאלּב
 -ריּב ענעגייא יד ַײּב טכַאמ הכולמ יד סָאװ ---

 .לדנַא ה רעיא .סרעג

 ,עק- ,ןיי נװ .צא יװ צמ ,רעד -- רעדנעלניא

 ךופיה .אפוג דנַאל םעד ןוֿפ רעניואוונַײא סי

 ,ןייא ענעדירֿפוצ(מוא) יד .רעדנעלסיוא ןופ

 עזַארֿפ ,1

 ,ןצאשוצּפָא טינ .('ךדובּכ תובּכרמ רעשל ןיא'
 -סיוא רעװיטַאלרעּפוס .ךיז ןלעטשוצרָאפ טינ

 סָאװ ,סָאמ רעסיורג רעייז ַא ןיא :ּבּב טימ קורד
 טגַײטש סָאװ ;רעַײהעגמוא .רועיש א ןָא זיא
 ךעלנייװעג טמוק .גנולעטשרָאֿפ עדעי רעּביא

 ,טוג 'ל 'א .ּבוס ַא ךָאנ ןוא ידא ןא רַאֿפ

 ,תורישע .טכעלש ,ןיילק 'ל 'א ;ךַײר ,גולק

 -סואימ ,תועשר :'ל 'א טייקסטוג ,טיײקנייש

 'א טמוק בוריס .יל 'א ֿבוטיגזמ א .יל 'א טייק

 ,טוג זיא סָאװ סעּפע ןדיזירעטקַארַאכ םִַײּב 'ל

 :טַאקידערּפ ַא ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב ן.עא סיורג |

 ַײּב יא הריתי המשנ רעד וצ ןעקנעּב סָאד; |

 .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,ייל יא ןעװעג זדנוא

 ,ייל יא רָאג זיא סָאװ קזיה אזא רימ ַײּב זיא'ס,

 םינּפ ןַײז , .'םיכלמ יד ןוֿפ רעטסגנִיי רעד' ,עש

 סָאװ טייקידיירפ רעשילמיה ַא טימ טלַארטש

 ַאטַאולּפסקע יד; .דוי'םיליהּת ,שֵא ,יייל יא זיא |
 "רַא רעשידִיי רעלעװלָאװ 'ל 'א רעד ןוֿפ עיצ -

 זיא ךַײרגיניק ןַײמ , .1917 יײנ ,שו טישז ,יטעּב
 ,רה ,"ךעלדנעמוא -- טכַאמ:ףושיּכ ןַײמ ,יל 'א
 יל יא ןעװעג ןענעז םירוסי ענַײמ,, .טכַאנרַאֿפ
 יד, .28 טו 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"(ןצַאשוצּפָא טינ)
 -טַײװ ןָאטעג ןַאּפש א . .. טָאה עיזעָאּפ עשידוי

 ,על ,ייל יא ךיוה-ךיוה ןָאטעג רעטעלק ַא ,טַײװ |
 ,החמׂש עיא .ידַא -- קיד- .26 1965 ,זמט

 .תורישע |

 ערעגנעל עכעלטע ןוֿפ טֿפלעה עטשרע .2

 ץייאעוו דינהל ןיאו 'ל 'א (א :סעזַארֿפ
 -רעדוצרעּביא טינ ןוא ... .ּבצ -- {דיגַאהיײל

 יא טיײקנָאש ַא ןעװעג . . ., ,(ןגָאזסיױרַא) ןלייצ

 | ."יל 'או יל

 -- ןךירַאאהַאל ...} ךירעהל ןיאו . .. (ב
 ,ןיכרע ;14 ,זכ ארקיו ;6 ,מ םילהּת טיולכ2 .ּבצ

 ךַײא לָאזכ, .ןצַאשוצּפָא טינ ןוא ..' .א/ב -

 ,זיא סָאד המילש ילּכ ַא רַאֿפ סָאװ ןלייצרעד |



 .סָאמ ןיא

 םלֹוע יגונעּתע ,36 א: ,1867 ,מק ,ייל יו יל יא
 ,וװ ישס ,יייל יו יל יא . . .ןדעדןג ןיא אּבה

 ,. -- ןרעּפַאסיײל ...} רּפסל ןיאו ... (ג
 ןיא הקדצילעּב א, .ןלייצרעדוצרעּביא טינ ןוא

 'שפנ-תריסמ' ,ץרפ ,יייל יו יל 'א ןעוװעג רע
 ,ץרפ ,ייל יו יל יא סעילַאס ןַארַאֿפ זיא ָאד;,
 ,'גרעּב ייווצ ןשיװצ'

 ,ףרַאד עמ לֿפיװ טקנוּפ .װזַא -- סָאמ ןיא

 "ינייװ טינ ןוא רעמ טינ) קיטיינ זיא סע לפיוו

 טסע ןעמ זַאק .ימ יא רעטינרַאג א ןכַאמ .(רעק

 ךיז טָאה; ."ןרעװ קנַארק ןעמ זומ ,ימ יא טינ

 'מ 'א רעסַאװ טימ טיורּב ףיוא טעװעדָאהעג

 יינ ,ןעּבעל עטנ סָאד ,שטניװ ,"רעקינייוו רעדָא

 | ,1910 ילוי

 -- ןּבר תיּב לש תוקֹוניּת ןילטּבמ ןיא
 ןןַאּבאר סייּב לעש סעקיוניט ןילטַאװעמ ןייאַו

 טינ זיא ןעמ! .ב/טיק ,תּבש 22 .חּת .ץַאז

 טינ טלעטש עמ ,קיספמ טינ זיא ןעמ) לטבמ

 -רעל סָאװ רעדניק (רעּביא טינ טסַײר עמ ,ּפָא -

 "תיּב ןינבל וליֿפַא :טפלעה עטייווצו !(הרוּת) ןענ

 ןשדקמה:תיּב םעד ןעיוּב וצ וליפַא --- .שדקמה

 | ,רעכליּב זיא הרוּת ןענרעל ה"ד

 יעמ..} -- םיטושה ןמ היַאר ןיאיבמ ןיא
 ,תּבשכ2 .חּת .ץַאז ןםיטױשַאה ןימ עיַאר ןיאיוו

 ןייק טינ טגנערּב עמי .ב/טמ ,ןילוח ;ב/דק

 ןוֿפ .(םינָארַאנ) םיטֹוש ןוֿפ (זַײװַאּב) היאר

 ןוא הּפרח א זיא רַאנ א ןופ היאר א, -- םעד

 {ךיוא} טצינעג -- 'ה 'מ 'ר ימ יא, .װש ,"רעצ ַא

 ןרעהוצ טינ ךיז ףרַאד עמ זַא ,ןעניז םעד ןיא

 ,אאווו ּפשִיי ,ײרַאנ א ןופ דייר יד וצ

 ןילַאגעמ ....} -- ןיעונצל אלא ןילנמ ןיא

 ןישודיק טיולכ2 .חֹּת .ץַאז ןןיאונציל ָאלע

 "ץונצ אוהש ימל אלא ןירסומ ןיא :א/אע

 ,ענעטלַאהעגנַײא וצ רָאנ (סע) טקעלּפטנַא ןעמ

 -ֹוס ענױזַא :ב ןטימ טצינעג .עכעלױרטרַאפנַא

 יידיחי ,ענעּבילקעג רָאנ סיוא ןעמ טגָאז תוד

 רָאט ןעמעלַא רַאֿפ -- 'ל יא 'מ יא, .הלוגס
 עכלעזא רַאפ רָאנ ,ןלייצרעדסיוא . .. .טינ ןעמ

 "רעשט .י ,"ייז ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז ןעק עמ סָאװ

 עג םעלּבָארּפ-םָאטא רעד, .3 ,אאש ּפשִיי ,קַאינ
 עכלעוו ,םינינע ןוֿפ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעה

 ,18 וװ 1966 ,זמט ,"םיעונצל קר הלגמ זיא ןעמ

 -- ןיד"תיּב השעמ יוהַא ןירחרהמ ןיא

 .חּת .ץַאז ןןדזעּב ײסַײמ יײרכַא ןרַאהרַאהעמ . . }

 השעמ רחַא ןיא +- .א/זי ,אעיצמיאבּב טיולכ2

 טלּבירג עמ) ךָאנ טינ טכַארט עמ .םולּכ ןידיתיּב

 ןוֿפ (ןידיקסּפ) לייטרוא םעד ךָאנ (ןיא טינ ךיז

 ,ּפָא טינ טגערפ עמ :ה"ד ,(ןיד-תיּב) טכירעג

 ןוא? .ןיד-תיּב ןוֿפ קסּפ םעד טינ טַײרטשַאּב עמ

 -אּב רעזדנוא טיול ךָאד ...יַא ימ יא שטָאכ

 א (עטרימערּפ) סָאד זיא ,גנוניימ רענעדייש

 | ,1 11966 .שַאֿפ ,"ךוּב ךַאװש

 טימ .1 .עזַארֿפ װדַא -- ןִיירַא ליומ ןיא
 וצ ,ןסע םוצ -- ןּבעג ,ןע מ ענ :ןּברעװ

 ךָאד טָאה ריא ,'א ימ יא סעּפע טמענ; .ןעקנירט

 (ןךוא ןעַײקעצ)* ."גָאט ןצנַאג ַא ןסעגעג טינ

 -סיוא רָאלק ןוא טוג = יא 'מ יא ןגיילנַיײרַא)

 -תחמׂש טמוק עס זַא;, .ןַײז ריּבסמ ;ןשטַײט

 -לוש יד ןּביג ... תישארּב תּבש ןוא הרֹוּת

1808 

 יא טַײל-הרֿבח ןוא םלֹוע םעד םיָאּבג-הרֿבח ןוא
 ,טַײצ תודועס-שלש ,יקסוװָאקינרעיװ .י ,"'ַא ימ

 ןַא ןֿפָארטש ליװ טָאג זַא; .1899 װעשטידרַאּב

 'א טרָאװ שדֹוק"ךושל א םיא רע טיג ,ץרָאה-םע
 ליוו טָאג זַא; :חסונ אזא ןיא ךיוא .װש ,ייַא ימ

 ןַא סָאד רע טיג ,טרָאװ שדֹוקיןושל ַא ןֿפָארטש
 ךעלעּבַײט ענעטָארּבעג, ."יַא ימ 'א ץרָאה-םע
 ןטימ .2 .װחש ,ײַא ימ יא טינ (ןעמוק) ןעילפ
 ;ןרעװ לעּפתנ :ןרעדנואוַאּב -- ןק ו ק :ּברעװ
 ןעגנולשעג ןּבָאה ייז, .טרָאװ ךעלטיא ןּביילג

 יד, ."ַא ימ יא םיא טקוקעג ,רעטרעװ ענַײז
 טינ ןסייוו ןיּבר ןטימ טימ ןרָאפ סָאװ םידיסח
 ןיּבר םעד םורַא ייז ןעייטש ;ךיז טוט ָאד סָאװ
 סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"יַא ימ 'א םיא ןקוק ןוא
 .1926 עשראװ ,ליטעטש עשיליופ

 -קומ ןייא| -- הֹרוּתּב רחואמו םדקומ ןיא
 ,םיחט922 .חּת .ץַאז ןָארױטַאּב רָאכואמוא םָאד
 רעד ןיא רעטעּפש ןוא רעלרפ ןייק ָאטינ .ב/ו

 דיּפקמ טינ זיא ,ּפָא טינ טיה הרוּת יד) .הרֹוּת

 ענייא :תוישרּפ יד ןופ רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןֿפױא

 יז טיול סָאװ ,תודימ קיסַײרד ןוא ייווצ יד ןוֿפ

 יד טנשרדעג ילילגה יסוי 'רּב רזעילא 'ר טָאה

 הרוּת רעד ןיא ָאטינ -- 'ּב יו 'מ 'א; ן.הרֹוּת

 -רָאי !טקיטעּפשרַאפ' יװ ךַאז ַאזַא תמא ןוֿפ

 עלָאר עטסדנימ יד ןליּפש טינ ןרָאט רעטרעדנוה

 ,"הלווע עקידארֹומ ַא ןכַײלגסיױא ףרַאד עמ תעּב
 ןעמ טגעלפ רעטרע לייט ןיא} .22 וט 1966 ,קיא

 רעדָא תוילע וצ ןפורפיוא ןרַאפ :ןַײז גהֹונ ךיז

 -עגסיוא ןעמ טָאה תוֿפקה יד ַײּב הרֹוּת-"תחמׂש

 ךיז ןלָאז ענעֿפורעג יד ידּכ יּב יו ימ יא :ןפור

 סָאד ךרוד טזָאל עמ ן.תוֿבישח ןיא ךַײלג ןליפ

 םעד ןָא טדנעװ עמ ןוא הרֹוּתּב טרָאװ עטצעל -

 יצ קיטכיװ טינ זיא סע זַא ּפיצנירּפ ןקיּבלעז

 רימ, .רעטעּפש רעדָא רעירֿפ טמוק ןינע רעד

 ןּבַײלק םַײּב יו 'מ יא ללּכ ןטימ ךיז ןטסיירט
 -סעש .ח ,ײןושל-עמַאמ רעזדנוא ןופ תורצֹוא יד -

 סעצרפ} עלעקניוו ןיא רימ ַײּב, .3 ,אא ּפשִיי ,ןיק
 רעד טָאה ןגנוטלצ א ןיא לײטּפָא רעקידנעטש ַא/
 ַאפ טינ -- יו ימ יא .טינ העד ןייק רַאדנעלאק

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"רעטעּפש ןוא רעירפ ןַאר
 ָאטינ -- 'ו 'מ 'א זיא 'שימייה' ןיא, .ןעיידיא
 .ל ירד ,"קנעּב עטשרעטניה ןוא טנַאװ-חרזמ ןייק
 ,א"כשּת רדָא-טֿבש ,שימייה ,ןַאמלואוו

 ןריקזַאמ ןייא} -- םיסניישעמ ןיריּפזמ ןיא

 ,תומֿבי :א/ס ,תוכרב2? .חּת .ץַאז ןםיסינ:ײסַײמ

 ךיז טנכער עמ ,טינ טנַאמרעד עמי .ב/אכק
 יװ) 'םיסנ ףיוא טינ ךיז טפוררַאֿפ עמ ,טימ טינ
 טינ ייג, .(םינינע-הכלה ןיא היאר א ,זַײװַאּב ַא
 -ואועג לָאמַא טסָאה וד סָאװ ַײא !טעװעג ןיא

 .יינ ימ ימ יא ?ןעג

 ןלעַארסייעל לזַאמ ...} -- לארׂשיל לומ ןיא
 טינ :3 רעקיטשרע .א/ונק ,תבשכק .חּת .ץַאז

 לרֹוג םעד טמיטשַאּכ ןרעטש ַא ןופ גנַאג רעד

 "נא ןוֿפ ןעגנולעטשרָאפ טיול} קלָאּפ ןשידִיי ןוֿפ

 טאהעג קלָאפ רעדעי טָאה עיגָאלָארטסַא רעקיט

 ףרַאד דיי א (א :ךיוא ן.לזמ ןַײז ,ןרעטש ןַײז

 יַאלָארטסַא ןיא (טינ טּביײלג רעדָא) ןּביילג טינ

 ןוֿפ הטילש רעד רעטנוא טינ זיא לארׂשי (ּב :עיג

 יּפָא טיג זיא ןשטנעמ ןופ לרֹוג רעד (ג ;תולזמ |

 ןמימניא

 ןַײז תעּב ןרעטש יד ןופ גנַאג םעד ןוֿפ קיגנעה |

 ןייק טינ טָאה דִיי ַא :ב ןטימ טצינעג .ןריוּבעג |

 ייזע :לַאפכרוד ַא ךָאנ לטרעװ רעלוּפָאּפ ,לזמ

 'א טגָאז אפוג ארמג יד זַא רָאג ןסעגרַאֿפ ןּבָאה

 סָאד .ליי ,"ןֿפלעה טָאג טעװ ,וט . ..רָאנ ,יל ימ

 וצ ןעמונעג ךיז, .1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ

 ימ יא -- ןלַאֿפרַאפ רעּבָא ,טפעשעג רעדנַא ןַא

 ,טנעה עשינווי ןיא ןלַאפעגנַײרַא !ןעידָאג', ,ייל !
 ,"יל ימ 'א

 ן...סעװָאשכַאמ ןיאו -- ןּכָאה תוכשחמ ןיא
 ּבװ לַאק .ימ .װזוקַא זגצ
 .ןעקנעדעג

 ,ןעניז ןיא ןּבָאה

 .װדַא ןזסעװָאשכַאמ ןיא) -- ןתובשחמ ןיא
 ןיא טֿפיטרַאֿפ ,ןעקנוזרַאֿפ ;טײהרעטכַארטרַאֿפ

 ןוא ,טדעררַאֿפ ךיז ךיא ּבָאה 'מ יא? .ןעקנַאדעג

 ריֿפַאס .י .א ,"ןעמוק דלַאּב ךָאד ןלעװ ןרופ יד

 ,1881 ענליװ ,...להקה תאטח ,קסנימ סיוא
 רימ ןוא . . .טדערראפ ךַײא טימ ךיז ןּבָאה רימ,

 ,"ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןיוש 'מ יא ןענַײז

 ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןופ הׂשעמ יד

 -- ידמ רתוי רוּפיצח תא ןיחירטמ ןיא
 .ץַאז ץַײדימ רעסיוי רוּביצַאה סע ןכירטַאמ ןייאַו
 ,חירטמ טינ זיא ןעמי .ב/די ,תינעּתכק .חֹּת
 סע, .יםלֹוע םעד ליפ וצ טינ טקיטסעלַאּב עמ

 ןדַיי ףיוא ןעגניוצוצפיורַא רעװש רעייז זיא
 ,"'מ 'י 'ה תא 'מ 'א לַײװ ,םיתינעּת עַײנ

 תויהש טכַאמ ןוח א ןעװ (א :ךיוא טצינעג

 ,גנַאל וצ טדער ןשרד א ןעו (3ב :ןענעװַאד םַײּב

 ן.ּברעװ ַא וצ דימּת ךיז טיִצ) .װדַא -- ןטימניא
 עמ , .סעּפע ןָאט (ןוֿפ טַײצ רעד ןיא) ןתעשּב 1
 לָאז עמ יװ ..., ."ןסע 'א ןדער טינ ףרַאד
 ,"'א ןעװעג העֹוט ךיז טָאה ןזח רעד ןעװ ,ןָאט
 עמ סָאװ לוויטש ןרעּביא ןעמולח, .ב/ב ,אח

 ַא ,סַײװ ,"ןעיינרעּביא 'א ינק יד ףיוא טלַאה

 עג ךעלגנִיי יד טימ טָאה יּבר רעד, .לטעטש
 רעד ןופ רועיש םעד ןגָאזרעּביא 'א ןטלַאה

 .שטיטַאימעס זיּב קסירּב ןוֿפ ,ןַאמסַײװ .מ ,"ךָאװ

 ,"...גיוא ןֿפיוא ןענעכערסיוא יא ןטלַאהעג,

 'א טציא ןיּב ךיא; .װ רעּפעינד םַײּב ,גרעּב

 ,1 רמ ,ײלַײװ ַא ליּפש ,ךָאנ ליּפש ,ןצנַאט

 סעומש רעד, .טקידנערַאֿפ קידנּבַאה טינ ,2-
 רָאנ ,ךרודַא טריפ הרֹוּת יד, .ייא ןּבילּבעג זיא -

 ןופ ןעמָאנ ןיא ,י'א ןײגּפָארַא טינ ףרַאד עמ

 ןגרָאּבסױא ריד לעװ ךיא, .ץיװרוה לזיי יר
 ןיא ,לָאמ ,י'א ןייטש טינ ּבַײלּב ,רעטַײר ןַײמ

 טגָאזעגּפָא ךיז . . ., .'םיכאלמ ןעמוק םילשורי

 טזָאלעגרעּביא . . . הרֹוּת'ןיד יד ןוא תונּבר ןופ

 ,4ש 1962 ,זמט ,גח ,"'א

 עמ זַא, .ןטימרעדניא ,טימרעדניא ווזד 9
 ;(ןטילש) ןּתוחמ םענעדלָאג א ןעמ טָאה ,'א טגיל

 לפעש א ןעמ טָאה -- קע ןיא טגיל עמ זַא

 טקעטש זָאנ עטַאּברָאה עגנַאל ַא, .וש ,"קערד
 ,"זיוה טנערּבעגּפָא ןא ןיא ןעמיוק א יװ יא

 ןוא ,ןרעסַאװ ,הנֿבלא .טַײצ-םרוטש ַא ןיא ,סוממ

 ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"'א -- רימ

 ,צוס ,"טָאֿפַאשע ןַא ףיוא ,'א ךיא, .טֿפַאשּביל

 .גנוטסעפ

 בוס א וצ דימּת ךיז טיצ| פערפ -- ןטימניא
 יקע) גערּב םַײּב טינ ,ּבײהנָא ןיא טינ {וויטנַאטס



 ןטימ ןיא

 רעדָא ןטמיטשַאּב םעד רַאֿפ טמוק .17 .(ףוס
 ןַא 'א ,טעּברַא רעד 'א .לקיטרַא ןטמיטשַאּבמוא
 ...טגָאז רעליופ רעד; .סעומש א יא .טעּברַא
 ילשמ ,סמ ,"ןעמוקמוא סַאג רעד יא לעװ ךיא

 טסעװ וד ןעװ ,דניק ןַײמ, ,13 ,בכ ,ד"עקּת
 מעל ,אריס ןּב זביא ,"טכַאנ רעד יא ןעמוקפיוא

 ןּבעגנַײא ךיא לעװ עינעשָארּפ יד, ,1889 גרעּב
 ןעַיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ךָאװ רעד 'א

 ףיש ןַײז סָאװ ןַאטיּפַאק ַא וצ . . . ןכילגעג,

 ,סוממ ,"םי םעד יא ןעגנַאגעגרעטנוא םיא זיא |
 . ..גָארטעצ 'רוטלוק' ךעלטניּב , .ףוליח רעד'
 דַנַאַל ןיא ,לָאמ ,ײלַאז ןקיגױא ,ןקישיור א 'א

 ןייּבעג ןַײמ ןוֿפ

 רעדָא) ויטנַאטסּבוס ןרַאֿפ טקעריד טמוק .2
 ןַא ןָא ,(םיא וצ ךיז טיצ סָאװ וויטקעידא םעד
 .ןקידהנשה:שָאר יא לוש ןוֿפ ןײגסױרַא .לקיטרַא
 .טעּברַא ןא וצ ןעמענ ךיז פוט-םוי יא .,ףסומ

 םיא ןָא ךיז ךיא בָאה שינעלַײא סיורג רַאפ,

 'םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"סָאג 'א ןסױטשעגנַא

 ןופ , .גנוטסעפ ,צוס ,"עװַאה יא ,שיור יא; .טַײצ

 יטש ריאמ ,ײגָאט ןלעה יא ןרעטש ןלַאפ למיה
 = ךַאװטימ (א) 'א* 3 1964 ,זמט ,רעק

 ,הּביס םוש ןָא ,םעצולּפ ,ױזַא םּתס :ךיוא

 ,"סטכַאנוצ:תּבש 'מ 'א ןריצַאּפש ןײגסױרַא;

 =!ןרעמ'יויאו} רמאיו 'א* .ײװָאלַאס עליסוי עש

 ןֿפױלטנַא .יו יא ןרעװ זגֹורּב .טייהרעטכירעגמוא
 -עטש ןטנעָאנ םעניא ןייג ןזָאל ךיז יו יא. .יו יא

 ,רעױּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,"ןינמ א ןכוז ןוא לט |

 ,19236 קסנימ

 יד ןעװ ,רעדנוזַאּב טגיילעגסיוא} -- ןטימ ןיא
 -ײטַאּבלֿפ זיא ןטימ ןוא ןיא זיא פערפ

 .עזַארֿפ ּפערפ ןןטימ םעד עקַאט טנכײצַאּב ,קיט

 ןוֿפ ןָא) ויטַאטיטנַאװק רעד יװ טצינעג .1

 ַא קרַאמ 'מ (עמַאס) יא, .(ןטימ טרָאװ ןכָאנ -

 'מ 'א ךילּפ ַא טָאה רע? ."תוֿפֹוע טימ ןגָאװ

 רעטעּפש טינ ,טכַאנ ימ יא ףיוא ךימ קעוו, .ײּפָאק

 'מ יא טצנַאט תולד רעד, ."רעגיײזַא ייוװצ יו

 ןופ ןענַאטשַאּב זיא הריד ידע .לװֿפ ,"ּבוטש

 'מ 'א ןעװעג זיא סָאװ ּבוטש רעסיורג ןייא

 -גרעּב .ה ,ײגנַאהרעוֿפי א טימ טמיוצעגרעּביא

 ,םי ןיא ןטרָאד; .ג"כשּת חסּפ ,קיא ,רענ
 יַאק ,געס ,ײ...םי ןקידנגיװ ןיא טַײװ ,ימ יא |

 -נירא ןעמ ןעק ןטימ ןוא ןיא ןשיװצ| .ןזירּפ

 ' ן.ןטכער ,עמ ַא ס ןלעטש

 .ןטימ טרַאװ ןכָאנ ןוֿפ פערפ טימ 2
 ןופ ימ יא ןייטש .םי ןקידנזיורּב םעד ןוֿפ ימ יא

 טנערּב סע? .ןעװעדלַאװג ןוא ןדִיי לדער םעד

 ַא ןופ ימ יא ּפמָאל-רעטיצ רעסיורג רעד .. .

 (ןַײװ; .סעדורה ,רה ,"שיט . . .ןקידֿבוט-םוי

 ,יֿבוט-םוי ןוֿפ ימ יא . . ,טייטש טימעג שיטעַאּפ

 ןוֿפ 'מ 'א| .| רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש

 .ןרעדנוזַאּב טגיילעגסיוא קידנעטש --

 ,ןטימניא וזז .װדַא -- ןענירעד ןטימניא

 ןא ָאד זיא סע זא ןּבױהעגסױרַא רעּבָא ,װדַא
 -עגמוא ,גנילצולּפ טעשעג סע זַא ;סַײררעּביא
 טמוק יד יא .(ןדירפוצמוא זיא ןעמ זַא ןוא) טכיר

 יװ יד יא ןלַאפנַײרַא .(טינ רע טרעװ) ןַײרַא רע

 סָאד רעּביא ךיז טרעק יד יא, .הּכוס ןיא ןװי א

 ףיוא ןגיל ךעּבענ טּבַײלּב עשטאילק יד ,לדַײּב |

 יד 'א; !'הטמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,"טַײז ַא

 .ודַא -- ןטפימניא
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 טָאה, .וו גורפ ,"המחלמ ַא טרעװ ,טכירפשגמוא

 ןוא ןָאטעג קוק ַא םיא ףיוא יד יא . . . םעצולּפ
 .רעּבשַאמ . .. ,סנ ,"ןּבעגעג גָאז ַא

 -ניא -- ןדירפוצמוא קרַאטש ןוא שיטָאּפש

 -טוג היעמש יר ,דמַא ַײּב -- ןענירעד ץקצימ
 יֿפיױא םינּפַא זיא םָאידיא רעֶדֶו רעטיּב בוט'םוי

 ,דל ןיא טײרּפשרַאפ ךיז ,ענליו ןיא ןעמוקעג

 ןטסלַאֿפ סָאװ, .ןרר ערעדנַא ןיא ךיוא ךָאנרעד |
 (ענװָאק) דייר ,"?דייר ענַײמ ןיא ןַײרַא יד יא

 ,נַאמ ,ײ?ןיּבר םענופ דיל סָאד יד יא סעּפע סָאװ,

 טמענ יד 'א ,רָאג ריד אנ, .ןטלַאטשעג עטנעָאנ

 ,ריקי .י ,"ךיז טלדניקעצ ןוא רעטכָאט עשידלי ַא

 ,8 תפ ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס

 -סערג ןיא .ֿבור סָאד / .ודַא -- ןטטניימ ןיא
 ּפָא ימ יא ןטערט ןדִיי רימ,, .ןלַאפ לָאצ רעט

 הדגה יד ,יקסװָארָאמַאמ .א ,"געװ םעד םענעי

 ,1908 סעדַא ,טַײז רעקניל רעד ןוֿפ

 ,595 +- ,ןטסימוא ווזד

 ןרָאװעג רָאװעג זיא ש"עּב רעד זַא; .רקוא

 ?רָאי ,ט"שעּב יחבש ,"ןרָאפעג יא ןײלַא רע זיא

 יד טמיוזרַאֿפ יא טָאה סָאװ רעד רעּבָא ..

 ןיא יז יװ ,ןָא יא יז טקוק, .א/גכ ,2טל ,"טַײצ

 רעד ,סינפיק .י ,"ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ ךיוא

 | .1930 וועיק ,ןעגנולייצ

 -- תוּפרל אלא טועימ רחַא טועימ ןיא
 .ץַאז ןסױּבַאריײל ָאלע .. .רַאכַא טואימ ןייאְו
 סע .ַאא ב/ט ,תוּכמ ;ב/ופ ,אמק א3322 .חֹּת

 ךָאנ (גנורענימרַאֿפ ַא) לַאֿפ-טרּפ ַא טינ טמוק |

 וצ) ןרעטיירּבוצסױא ףיוא ןדַײס לַאפ-טרּפ ַא

 יד ןוֿפ ענייא זיא סָאד .(ןּבעגוצוצ ,ןרעמרַאֿפ
 טגנערּב עמ ױזַא יװ (ןדָאטעמ ,םינֿפֹוא) תודימ

 ןוֿפ ןושל םעד ןופ ךמס ןֿפױא הכלה ַא סױרַא

 רעװ ןעמיטשַאּב םַײּב (א :תוָאמגוד} הרֹוּת רעד

 "ירע יד ןוֿפ רענייא ןיא ןפיױלטנַא ףרַאד סע

 אלּב טגָאזעג 23 ,הל ,רּבדמּב ןיא טרעװ טלקמ

 -- 'תעדל אלּב 4 ,טי ,םירֿבד ןיא ןוא תואר

 רעדנילּב א ךיוא זַא ,ריאמ 'ר םעד ןופ טגנירד

 ןענורטנַא ףרַאד ןשטנעמ א גנֹושֹּב טייט סָאװ

 ױרֿפ ַא ךיוא זַא (ב ;טלקמ-ריע ןַא ןיא ןרעוו
 רעטומ ןוא רעטָאפ ןטלעש רַאֿפ התימ ֿבייח זיא

 ,שיא שיא ןוֿפ סױרַא םימכח יד ןענרעל

 קוסּפ א טייטשרַאפ עמ יװ רעדָא ן.9 ,כ ,ארקיו

 רעדירּב יד ןיהואו ,ּבורג רעד ןגעװ :אמגוד|
 זַא טגָאזעג טרעװ ,ןפסוי ןפרָאװעגנַײרַא ןּבָאה

 זיא רעסַאװ ןייק ןוא קידייל ןעװעג זיא יז

 טמענ -- (24 ,ול ,תישארּב) ןעװעג טינ ןטרָאד

 ןטרָאד ןענַײז ןשידקע ןוא ןעגנַאלש זַא ,ןָא ןעמ

 םינקז תעד ;א/ג ,הגיגח ;א/בכ ,תּבש .ןעוועג ָאי

 {.תוֿפסוּתה ילעּבמ

 יש ןָא סעיצאוטיס ענעדיישרַאֿפ ןיא טצינעג

 ריא ,טועימ א ןענַײז רימ , .םיקוסּפ טימ ןתוכ

 'א ןוא ןקינײארַאֿפ ךיז רימָאל ,טועימ ַא טַײז

 א ןרעװ רשֿפא רימ ןלעװ -- 'ל 'א ימ יא ימ

 ןַא ,טעקנַאּב א ליװ רע, :קיסַאּפש ךיוא ."ֿבור

 'א ימ יא ,גנוטַײצ רעד ןיא םיחֿבש טימ לקיטרַא

 טימ ןקיטעזנַא טינרָאג ךיז ןעק רע -- 'ל יא ימ

 | ."ךוֿבּכ

 יולעּב עסימ ...} -- אטח אלּב התימ ןיא
 ןייק ָאטיע .א/הנ ,תּבש22 .חֹּת .ץַאז ןטעכ

 ...םנרּפ םינממ ןיא

 רַאֿפ טּבראטש רערעדעי ה"ד ,'דניז ןָא טוט

 :קוסּפ ןפיוא טריזַאּב| .םיאטח ענעגייא ענַײז

 {,4 ,חי ,לאקזחי ,"תומת איה תאטוחה שפנה

 ןוומ ןּברַאטש ייז רעדייא ,טלעװ עצנַאג יד;

 ןזִיײװ וצ ,ןושארה םדָא ןוֿפ םינּפ סָאד ןעז יז

 ,םיאטח ערעייז רַאֿפ זיא טיוט רעייז זַא תודע

 ןּבָאה רימ יװ ױזַא ,ןושארה םֶדָא אטחּב טינ

 ,ג"כרּת רימָאטישז ,צונ ,י'ח יּב ימ יא טנרעלעג

 -ייל) עצכעמייל ...} -- הצהמל התימ ןיא
 ָאטינ זיא סע' .א/ה ,תוּכמכ? .חּת .ץַאז ((עצכַאמ

 .טֿפלעה רעד ףיוא טיוט ןייק (ךייש טינ זיא'ס)

 טֿפלעה ףָארטשטױט ןלייטסיוא טינ ןעק עמ

 -סעטַאר טינ ךיז טלייטעצ טיוט ;טֿפלעה ףיוא

 -ןערַאֿפ טיוט זַא ןּבייהוצסיורא טצינעג .זַײװ

 תומכח ןייק ָאטינ ןענַײז סע ןוא ץלַא טקיד

 עג יװ טעמּכ ןיּב ךיא --. .תומה-ךאלמ ןגעק

 .ייל ימ יא ,ַאש --- !ןּברָאטש

 יילש יּתש הֹׂשֹוע (דחא) ךאלמ ןיא
 ייטש עסיוא (דָאכע) ךעלַאמ ..} -- וה

 ,2 ,חי ,תישארּב ,ישרכ? .חּת .ץַאז ןסעכילש

 יילש ייווצ (טינ טוט) ןָאט טינ ןעק ךאלמ ןייא'

 -םַײלג טינ ןעק רענייק :ב ןטימ טצינעג .יןתוח

 .סעיצקנוֿפ ענעדישרַאֿפ ייווצ ןריפכרוד קיטַײצ

 סעּפע טָאה עמ יַאמל גנורעֿפטנערַאֿפ ַא יװ ךיוא

 טינ ןעק ךאלמ ַא ּביױא לַײװ ,טריפעגכרוד טינ

 א סע ןעק ,לָאמ ןייא טימ ןכַאז ייוװצ ןָאט

 ,טינ יאדװַא שטנעמ

 םילימ ...} -- (יֿפּב) ינושלּב םילמ ןיא
 ,םילהת טיולכ2 .חּת .ץַאז ן(יֿפעּב) יניושליּב
 רעטרעװ ןייק ָאטיע .יּב הלמ 'א :4 ,טלק
 ןיא טצינעג .(ליומ ןַײמ ןיא) גנוצ ןַײמ ףיוא

 טינ ןיּבכ :ּב ןטימ סעיצַאוטיס ענעדישרַאֿפ

 ליֿפעג ןַײמ ןקירדוצסיוא דנַאטש ןיא טינ ,חֹוּכּב
 ;גנוגערפיוא רעּביא ,קורדנַײא ןקרַאטש ןרעּביא)

 וצ 'ב 'מ 'א, ,((װזַאא גנוניוטש ,דײרֿפ ,רעצ

 :עיצַארטנעצנָאק יד ןיא םִייוניע יד ןרעדליש

 רעסָאװ טימ ןעלשמּפָא ךַײא יּב ימ יא, ."ןרעגַאל

 ."םשהישודיק לע ןעגנאגעג ןענַײז ןדִיי הרוֿבג

 לַאמ ...} -- התרּפחּב תעגונ תוכלמ ןיא
 ,תּבשכ2 .חּת .ץַאז ןָאטרעװַאכאּב סאַאגױנ סוכ

 ןָא טינ טריר טֿפַאשרעה .ב/חמ ,תוכרּב ;א/ל

 ןיא .עלערָאה א ףיוא וליפַאו עטייווצ יד

 ןופ םוחּת ןיא ןַײרַא טינ טלַאֿפ טעטירָאטױא

 טריפרַאֿפ עפורג עקידנשרעה א .רעטייווצ רעד

 םיצירּפ יד, .רעטייווצ א טימ טַײרטש ןייק טינ

 םולשּב טּבעלעג ןּבָאה ךריק עשיליוטאק יד ןוא

 ןּבייה סע ךעלמַײרטש לֿפיװ, .'ּב 'נ 'מ יא לַײװ

 -- 'ּב 'נ 'מ 'א ןוא ,עשרַאװ רעּביא סינ ךיז |

 עג ,ץרפ ,"געװ ןַײז ךיז טייג למַײרטש סעדעי

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 -עמ .. } -- רוּביצה לע םנרּפ םינממ ןיא
 טיולכ? .חּת .ץַאז ןרוּביצַאה לֵא סענרַאּפ םינַאמ

 טלעטש עמי .'. . . ןידימעמ ןיא' :א/הנ ,תוכרּב

 :טפלעה עטייווצ| ילהק ףיוא סנרּפ ַא ןָא טינ |
 ןיא ןעמ ןדַײס --- רוּביצּב ןיכלמנ ןּכ םא אלא

 , . .'ּפ 'מ יא זַא הכלה יד, .ןלהק טימ בשיימ ךיז

 ,"םילֹודגּבש לודג א ףיוא וליֿפַא ךיז טיצַאּב

 ,ב"כשּת ולסּכ ,השרד ,קישטײװָאלַאס ,ד .י ברה



 הדועסּב ןיחיסמ ןיא

 "וסיּב ןיכיסיימ .. .} -- הדועט3ב ןיחיסמ ןיא -
 -יׂשמ 'א :ךיוא .ב/ה ,תינעּתככ .חּת .ץַאז ןעד
 ןטימניא טינ (טדער) טסעומש עמי .'ּב ןיה

 ,יּבר, .טינ ןעמ טדער -- טסע ןעמ תעּב .ןסע -
 ױזַא יװ ןוא ,הנּכס א זיא סע ....יּב ימ יא
 ײרֿבד ןסע םעד ַײּב ןדער לָאז עמ ריא טגָאז

 טָאה רע שטָאכ -- י'ּב ימ יא, .| ישס ,ײ?הרֹוּת
 אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י ,"ןסעגעג טשינרַאג ןיוש
 -סיֹוא יד, .1896 װָאװל ,רענילרעּב המלש יר
 רעימערּפ םעד ןּבַאה ןטנעדנַאּפסערָאק עשידנעל
 ןגָאז ,תוֿבושּתו תולאש טימ טרעטַאמרַאפ טינ

 ,19וצ 1965 ,זמט ,"יּב 'מ 'א :ל"זח יד ךָאד
 ןרּבד וצ ףיוא טרעה -- 'ּב 'מ 'א , :קיסַאּפש
 ,(ןעמָאנ סקילאיּב ןיא) "!הליכא ןגעוו רָאנ

 ָאגייל ןיװרַאסימ . . .| -- לודנל ןיברּפמ ןיא
 ,םיחסּפ ;א/זּפ ,אעיצמ אב3322 .חּת .ץַאז ןלד

 יןשטנעמ ןֿבושח א ּפָא טינ טגָאז עמ' .ב/וּפ

 השרדי-לעּב רעד, .ןטעּב גנַאל טינ ךיז טזָאל עמ

 ,(הרוּת) ןגָאז סעּפע לָאז רע דוד 'ר םעד טעּב

 ךיז טָאה רעשרדילעּב רעד .טינ רעּבָא ליװ רע

 .חק ,יײיל ימ יא טייטש סע :טרעזייּבעג

 .=:2: 1תז02/6 .מַא .ס' ,רעד -- םיעמניא
 םענעסָאלשעג ןקיּבלעז םעד ןיא טּבעל סע רעװ

 -יִצ ןקיּבלעז םעד ןיא ךעלנייוװעג ,טלַאטשנַא

 .עמרוט ןיא 'א ןַײמ .(עטאלאּפ ,לעצ) לרעמ

 ,(םינקז-ֿבשומ) טַײל ץטלַא רַאֿפ םייה א ןיא יא

 ,לָאטיּפש א ןיא יא

 -נָא םוצ ,קנעדנָא ןיא .ל -- ֿםַאירָאמעמ ןיא
 "רָאטשרַאֿפ קיטַײצירפ ןוֿפ ימ יא .ןורּכזל ,קנעד

 ,עגעלָאק םענעּב

 -עמ ...} -- החמשב החמׂש ןיברעמ ןיא

 דעומ?? .חֹּת .ץַאז ןעכמיסייּב עכמיס ןיװרַא

 החמׂש ןייא ףיונוצ טינ טשימ עמ' .ב/ח ,ןטק

 טעװַארּפ עמ :ּב ןטימ טצינעג .'רערעדנַא ןָא טימ

 ךעלנע זַײװליײט .תוחמׂש ייוװצ קיטַײצכַײלג טינ
 עמ} תונותח ייװצ ףיוא טינ טצנַאט עמ :וצ

 עמ רעּבָא ,דעומה-לוח הנותח ןייק טינ טעװַארּפ

 לח טינ זיא םירוּפ .ױרֿפ ַא ןַײז שדקמ געמ

 ייוצ ןלעטש טינ רָאט עמ . . . ןיֿברעמ ןיא רעד

 .סעװש ייוװצ רעדָא רעדירּב ייװצ רַאֿפ תוּפוח

 ֿבוט-םוי םוא .(ךורע-ןחלוש) גָאט ןייא ןיא רעט

 ןוא הלימ-תירּב ןוֿפ הדועס יד ןכַאמ ןעמ .געמ
 "יס ענעדישרַאֿפ ןיא טצינעג .ןןּבה"ןוידּפ ןוֿפ
 טינ ןעק ךיא? .ןּבעל ןכעלטלעװ ןופ סעיצַאוט

 ןיא ןייג טנװָא ןיא ןוא ךַײא וצ גָאטַײּב ןעמוק

 -לעז יד טינ ןעק עמ, .ייּב יׂש ימ יא ,רעטַאעט

 ןענֿבואר . ..רַאפ ןכַאמ גנומענרעטנוא עקיּב

 ּבילוצ ןענועמש ....רַאֿפ ןוא לֿבוי ןַײז דוֿבּכל

 ,י'ב יׂש ימ יא ,ךוּב ַײנ ןַײז

 (ןמוקיֿפַא) חסּפ(ה) רחַא ןיריטפמ ןיא

 {(ןעמיוקיפַא) ךאסעּפַאה רַאכַא ןיריטּפַאמ ...} --
 טינ רָאט עמי .ח ,י ,םיחס922 .חֹּת .ץַאז

 "כָאנ ַא טימ ןסע-חספ(-ןּברק) סָאד ןקידנערַאֿפ

 ןוֿפ הישק רעד ףיוא רעֿפטנע ןַא .טעיּפ ,יזַײּפש

 -להּכ ול רומא התא ףאו, :הדגה רעד ןיא םכח

 -- "ַא 'ה י'ַא 'מ 'א :חסּפה (תוכלהּב) תוכ
 רעד זיּב חסּפ ןופ םיניד עלַא םיא טימ ןרעל

 טבייה סָאװ ,םיחסּפ אּתכסמ ןיא הנשמ רעטצעל

 -רָאֿפ ןיא טצינעג ן.יא יּפ יַא 'מ יא טימ ןָא ךיז
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 ןטצעל ןָא ֿבורײּפילע) סעיצַאוטיס ענעדיש
 חסּפ ךַאנ -- 'ּפ 'ַא ימ יא, ,(ןמֹוקיפַאי טרָאװ

 א. ."תוֿבֹוח יד ןוֿפ ןעַײרפַאּב טינ ךיז ןעמ ןעק -

 חסּפ ךָאנ תּבש טָאה יאּבג רעד ןעמעװ ,דִיי

 ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ,ריטפמ טימ ןעוועג דּבכמ

 טינ ןעמ טגָאז חסּפ ךָאנ -- י'ּפ 'ַא ימ יא לַײװ

 טלָאװעג טָאה ריבג א דִיי א; :"ריטפמ ןייק

 ,חסּפ 'ר בורק ןעמערַא ןַײז ןופ ןרעװ רוטּפ

 םעד ךיא ײטשרַאֿפ טציא :םיא וצ רע טכַאמ

 ןעק'מ -- יפ יַא ימ יא :הנשמ רעד ןיא טשּפ
 ָאד זיאס -- .ןרעװ רוטּפ טינ ןחסּפ ןוֿפ רָאג !

 עלהאמ ַא רימ טיג !ןמוקיֿפַא :בורק 'ר ,הצע ןא

 - .לװֿפ ,ײןרָאֿפקעװַא לעװ'כ ןוא

 -קימ . . .} -- ןטושּפ ידימ אצוי ארקמ ןיא
 ,תומביכפ .חּת .ץַאז ןיוטושּפ יידימ עציוי ָאר

 סױרַא טינ טייג קוסּפ א .א/גס ,תּבש ;ב/אי

 . ןשטַײטנַײא ףרַאד עמ .יטשּפ ןטסָארּפ ןַײז ןוֿפ

 -"ירקרַאֿפ טינ ,טשּפ ןטול שמוח ןיא לעטש א

 לָאצ א ןַײז ןענעק סע שטָאכ ,ןיימ ןַײז ןעמ
 ןטושּפ םעד ןסעגראֿפ טינ ןעמ ףרַאד ,ןשטַײט

 םעד ...טגָאזעגנָאא (קוסּפ ןוֿפ) טַײטַאּב

 עקילייה רעזדנוא יװ ןענרעל רָאנ לָאז רע דמלמ

 ,18 אט ,1866 ,מק ,יייפ ימ יי 'מ יא :טגָאז ארמג

 ןייק רָאט עמ ,טדערעגנַײא רָאג ךיז טָאה ריא,

 יּפ "לע רָאנ ,טשּפ יּפילע ןענרעל טינ ךַאז םוש
 :שוריֿפּב ןגָאז םימכח ערעזדנוא .שטָאכ ,דוס

 'א, .24 אפ ,1867 ,מק .ליי ,י. . . ארקמ ןיא

 ,קוסּפ םעד יןּפעלש' טינ לָאז עמ לפיו .. .ימ

 ,"טשּפ ןַײז ןופ ןײגסױרַא טינ טרָאֿפ רע טעװ
 | ,4 וו 1966 ,זמט

 -אייּב ןישקַאמ ...} -- הדגַאּב ןישקמ ןיא

 ,םיכוֿבנ הרומכ? .חּת .ץַאז ן(עדָאגַאָאּב) עדָאג

 (תוישק ןייק) טינ טגערֿפ עמ! .אתחיתפ א"ח
 הׂשעמ א ףיוא, :וצ ךעלנע .יהדגא רעד ףיוא

 ."אישק ןייק טינ ןעמ טגערֿפ

 אלא (םולחּב) םדָאל ול ןיארמ ןיא
 םָאדָאייל .. . ןירַאמ .. .} -- וּבל ירוחרהמ
 ,תוכרבכ2 .חּת .ץַאז ןיוּביל יירוהריהיימ ָאלע
 (םולח ןיא) ןשטנעמ א טזַײװ עמ' .ב/הנ
 ה"ד ,'ץרַאה ןַײז ןופ ןשינעטכַארט יד זיױלּב

 סָאד --- גָאטַײּב (טרענַאּב) טכַארט עמ סָאװ ןופ

 סָאװ (ןוֿפ)ע :וצ ךעלנע .טכַאנַײּב ךיז טמולח

 ,"טכַאנַײּב ךיז טמולח סָאד גָאטַײּב טדער עמ

 ןןידַאּב ןימַאכַאריײמ . . } -- ןידּב ןיפמחרמ ןיא
 טמעראּברעד עמ' .א/דּפ ,תובותכ22 .חּת .ץַאז

 .ןידּב םימחר ןיא + .!ןיד ַא ַײּב טינ ךיז

 -- ופעּכ תעשּב םדאל ול ןיצרמ ןיא
 .חֹּת .ץַאז ןױסַאַאק סַאשיּב . . . ןיצַאריײמ . .

 א ןעמעננַײא טינ לָאז עמ .ב/ז ,תוכרּבככ
 לָאז עמ ה"ד ,סעּכ ןיא זיא רע ןעװ ןשטנעמ
 וד עז'כ. .ןוָאלּפַא טעװ ןרָאצ ןַײז זיּב ןטרַאװ

 ךיז טציא ךיא לעװ ,הֿבהל-שא רימ ףיוא טסיּב

 .". ..'מ 'א לַײװ ,ןרעֿפטנערַאֿפ טינ

 ןיכיגשַאמ ...} -- לוק"תּכּכ ןיחיגשמ ןיא
  צמי .א/בנ ,תוכרּבכ? .חּת .ץַאז ןלָאקסַאּבייּב

 םוש ןייק ה"ד ,ילוק-תּב א טימ טינ ךיז טנכער
 ןַא ןַײז וליפא סע געמ) שימנַײרַא רעקיטַײז
 טינ טרעװ (רעכעלטעג א ,רעכעלריטַאנרעּביא
 ףרַאד ןיד-תיּב רעד ןעו טכַארטַאּב ןיא ןעמונעג

 ךומּכ םכחו ןוֿבנ ןיא

 ייס ערעדנַא ַײּב ךיוא טצינעג .ןסילשַאּב סעּפע -

 םּתס ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז רימָאלע :סעיצַאוט
 ..ייקייַּב ימ 'א ,ןעגנַאלק

 -עמ ...} -- השעמ(ה) רחַאל ןיבישמ ןיא
 ,הנשה שַארכ2 .חּת .ץַאז ןעסַײמ רַאכַאײל ןיוויש

 ךַאז יד יװ םעדכָאנ ּפָא טינ טגערפ עמ .ב/טכ -

 ןעשעג זיאס סָאװ ה"ד ,ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא |

 רעּביא :ךיוא .קירוצ ףיוא ןּפאכ טינ ןעמ ןעק

 ךייש טינ זיא ןעשעג ןיוש זיא סע סָאװ םעד

 רחַא, :וצ ךעלנע זַײװלײט .חוּכיװ א ןריֿפ וצ

 ,"טינ הטרח ןייק טֿפלעה -- הׂשעמה

 -ַאשיימ . . ,} -- הנידמה גהנממ ןינשמ ןיא

 יֿפסותעפ .חּת .ץַאז ןעניד(ע)מאה גאהנימימ ןינ

 טינ טכַײװ עמ) טינ טַײּב עמ .ו .תובותּכ אּת

 ףרַאד עמ ה"ד ,דנַאל ןופ גהנמ םעד (ןופ ּפָא

 ,הנידמ רעד ןוֿפ רעגייטש ןטיול ןריפפיוא ךיז

 ,טציז עמ ןגָאװ ַא רַאֿפ סָאװ ףיואק :וצ ךעלנע

 .וש ,"ןעמ טגניז ןוגינ אזא

 ַאשיימ . . .} -- הקדצל הקדצמ ןינשמ ןיא
 טיולכ2 .חֹת .ץַאז ןעקָאדציל עקַאדצימ ןינ

 ףיוא הקדצ ןייא טינ טַײּב עמ' . .ב/ו ,ןיכרע

 הקדצ יװ טלמאזעג טלעג ה"ד ,'רערעדנא ןא

 ןַא רַאֿפ ןצינ טינ ןעמ רָאט קעװצ ןייא רַאפ

 ןָא ןראז רעדנַא ןַא רַאֿפ ןצינע .קעווצ רעדנַא
 ךָאד טסייה גנוקיליוװנַיײא רעכעלקירדסיוא רעייז

 ,16 אפ ,1867 ,מק ,זרא ,יייל ימ 'מ .יא

 ןיחיסמ ןיִא +- -- הדועטּב ןיחיׂשמ ןיא
 .הדועסּב

 יָאסַאּב ןיכיסיימ ...} -- הדׂשּכ ןיחיׂשמ ןיא
 ,,הדועסּב ןיחיׂשמ ןיא' טרידָארַאּפ} .חּת .ץַאז ןעד

 ,דלעֿפ ןיא טינ טסעומש עמ ,ןב/ה ,תינעּת

 ַײס דייר טימ קיטכיזרָאפ ןַײז לָאז עמ זמר א

 ךיא, .ךיז ןּבַײרשכרוד םַײּב ַײס סגעוורעטנוא

 -ֿפא ירעילוקיטרַאּפ יׂשיווג יגנייא םוא . ..זומ

 ,ןשרַאמ ףסוי ,ייּב ימ יאו ןַײז דיריּב המש ןרעה

 .ך"לקּת אדרויפ ,רענל ךונח

 יב ןליכסַאמ ...| -- ד"ֹּבּב ןיליחתמ ןיא
 'ס ,העד הרוי ,ךורע ןחלושכ2 .חֹּת .ץַאז ןדַאּב

 טינ לָאז'מ) ןָא טינ טּביה עמי .ב ףיעס ,טעק

 רעדנַא ןַא רעדָא טפעשעג ,הכַאלמ ַא ןּבײהנָא

 ןוא 'ּב ,ךָאװטימ ןוא קיטנַאמ (גנוקיטֿפעשַאּב
 זַא שינעּבײלג-סקלָאפ א ןוֿפ ךמס ןפיוא} .''ד

 ןיא טינ טייטש קיטנָאמ :קידלזמ טינ זיא סע
 טרענימעג זיא --- ךָאװטימ ,יבוט יּכ' הרוּת רעד

 ןמ ץוח ד"בּב 'מ יא, ן.טייקיטכיל יד ןרָאװעג
 ונרויל ,ןוֿפלכ םהרֿבא ייח ,"דֿבלּב הרוּתה
 ללכּב רעדָא ןענרעל ןּבײהנָא ףיוא = ז"ירּת

 .ץכעריֿפ סָאד לח טינ זיא השודקּבש רֿבד ַא ףיוא

 סימ ...} -- הבוטח בור לע ןיללּפתמ ןיא
 .חּת .ץַאז ןעװױטַאה (וויור) װָאר לֵא ןילעלַאּפ

 ןָאט הליפּת טינ רָאט עמ .א/גכ ,תינעתככ

 סָאד ןעװ) סטוג ליֿפ וצ ףיוא (ךיז ןגָאלקַאּב)

 א ךַאד זיא גָאט רעד; .(רעּבירַא טגעװ עטוג

 רעטעֿפ אי ,סע ןפור סעקינהֿבישי יד יװ ,רעטוג

 ...טינ רָאט עמ -- 'ה 'ר 'ע 'מ 'א ןוא יגָאט

 | .ןגַײװצ ,ןָאמַײס .ש ,"ךיז ןגָאלקַאּב

 -ַאכיײװ ןואוָאנ ...} -- ךומּכ םכחו ןוֿפנ ןיא
 ,39 ,אמ ,תישארּבכ? .חת .ץַאז ןָאכױמָאק םָאכ



 וריֵעּב איֿבנ ןיא

 יװ ױזַא רעגולק ןוא רעקידנעטשרַאֿפ ַא ָאטינ' -

 ,ריא יא טנעמילּפמָאק א יװ יא טצינעג .יִּת ,'וד

 .ץַאז ןיוריאעּב יוָאנ . . .} -- וריִעּב איבנ ןיא
 תבהא ,(ה"י .16) יזַאגלא לאומש 'ר?? .חֹּת

 ייישּב רוקמ ןשיּבַארַא ןַא טיול תועמשמ|} םלוע

 ןייק אקעמ ןופ ןֿפױלטנַא סדמחומ טימ תוכ

 ,אי ,הימרי ןופ ךמס ןפיוא ךיוא רשפא ;ַאנידעמ

 יעג) ןַײז ןיא איֿבנ ןייק טינ זיא רענייק .1
 ןעמ טגירק ענעגייא ןשיװצ הי"ד ,טָאטש(ןריוּב
 ןּבָאה . . .'םידוהַאי יד, .גנונעקרענָא ןייק טינ
 .עײדיא:טַאטשנדִיי ןַײז ןוא ןעלצרעה טרירָאנגיא
 'א :ללּכ רעטלַא רעד טקיטעטשַאּב ךיז טָאה'ס

 ,29 טווװ 1965 ,זמט ,ײיּב ינ

 .ַאא 30 ,זל ,תישארבכ? .וז ןונענייא} --- ונניא
 "רַאפ ,קעװַא :3 ןטימ טצינעג .ָאטינ זיא רע

 ואוק -- או קעװַא .ןרָאװעג םלענ ,ןדנואווש

 ."קיטרַאפ ןוא יא ?טסייװ רעװ -- ?רע זיא

 (דליהו)* .ייא --- ןגרָאמ ןוא ָאד רע זיא טנַײה;

 װָאכעלָאּב ק"ק ץנַאג,, ,ָאטינ זיא לגיופ רעד ,יא

 "עג םלענ זיא ןכדש רעד ןזַאָו . . . ןיוש טגנילק

 ןיוו ,ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"'א ,ןרָאװ

 ,ןירָאג .ּב ,"'א ןעװעג זיא עקמייח ןוא, ,6

 ,1900 י"נ ,םיקיזמ איד

 == ?: קס8210 .ווטוא ווזצ -- ןייג ץעווינ ןיא

 םוש ןָא ןייג ןרָאלרַאֿפ .קוא ןיא ךיוא .טטמ1ט2*7
 טייג סָאװ זַײּפש עקירעּביא ןָא טֿפױק עמ, .ןצונ

 טלעג סָאד םיא זיא ,רעגנערּבסיױא ןַא, .י'נ יא

 רָאי סָאד עיצַאקַאו ןַײמ, ."ןעגנַאגעג 'נ 'א

 רע ןוא --- טנַאלַאט אזַא, .ּבּפ ,י'נ 'א רימ טייג

 ,ייג טינ 'נ יא ןשָארג א טעװ סע, .י!'נ יא טייג

 רעַײא, .ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלפ

 ,דמא ,"ץעווינ ןיא ןייג טינ טעװ שיײלֿפ ןוא שיֿפ

 -עגוצ יד, .1871 ענליװ ,אטיל ןיא ןעדוי יד

 ץעזעג רעזדנוא טיול טייג טייקמעראוו עטלעטש

 ,ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד ,סקַאז .ש .א ,יינ 'א טינ

 ,66 יז

 .ץַאז רעדָא עזַארֿפ ןיקָאנ ןייא) -- יקנ ןיא
 "עג .רענייר ןייק ָאטי1 22 ,וט ,א םיכלמככ

 רענייק ,ןייר טינ זיא רענייק (א :ּבּב טימ טצינ

 ;"דלוש ןוֿפ ינ יא !ןשטַײד יד ,ָא; .ַײרֿפ טינ זיא

 ןופ ןעמונעגסױרַא טינ (טרעוװ) זיא רענייק (ב

 ןזומ עלַאק ןקוסּפ ןוֿפ ּב ןטימ טמיטש| ללּכ

 ."ינ יא ,ןלָאצ

 (ע)רעַײא װזד .דפ .ַארּפ ןי עגנַאלװ -- םניא

 'א זיא סָאד ןוא .ָאי ?לטעמירֿפ ךיז טכַאד,

 ךיא, ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדִיי עלרעּפ .י ,ײ?לגניי

 ןטלָאמעד)| ךיא ןיּב . . . טנעיילעג . . . סע ּבָאה

 ןעמ טָאה, ןילַא ,ַאּפָא ,ןרָאי יא ןיא ןעוװעג

 ,ןעמוקעג זיא רעטלַא 'א זַא טרעהעג ןיוש
 ?טֿפור רע; .יןרָאװעג ןפלָאהעג' ,יקסנילרעּב .ש

 יַאט ןַײמ ןופ ,שַאּב ,"ןתח סרעטכַאט סנהיא --

 טָאה ּבַאװ סנהיא; {21 'ז ,ּבוטש-ריד תיּב סנט

 ,43 'ז ,ןטרָאד ,"ֿבר םוצ ןפור טקישעג ןהיא

 ןיא טלָאז איז ,ןטעּביג רגיווש ןַײמ ּבאה ךיא,

 'א"מרה ּת"וש' ,"ןיג ןזאל טינ זיוה ׂשניא

 ,ו שֹהָו 1640 עקָארק

 6 ןיא ןוֿפ גנוצלעמשרַאפ ןי עצרוק| -- םניא

 טימ ּבַײװ ןיוש ןייא טאה אד רעװ, .סָאד
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 ןעד ,ןטלה ךַײר ךיז גאמ רעד ,םיֿבוט םיׂשעמ

 .ה קרּפ ,טנַארּב ,"ןּבעל גיּביא שניא טמוק רע

 ,ןהעז םוא ךיז ןמ לָאז רוד טנהעצ שניא זיּב
 ,"ןהעמש רֿפ ןאט ליֿפ טינ םיֿבורק ענַײז רג םעד

 יז ןהעּפש ,זיוה ׂשניא זנוא יז ןמוק, .טכוצ

 .זנּכשַא ,"זיוא ׂשילַא

 ךןוז .1 .ל22 ייאככ .ס" ,יד -- עיצַא|לָאטניא
 ,(ןוז רעד ךרוד) דרע רעד ןופ יא .גנולַארטשַאּב

 זיא סע, .קַאלשנוז ,ךָאטש(נע)נוז (ןיצידעמ) .2
 ןוא םינּפ ןסַײװ א טימ ןענַאזרעּפ זַא ,טקַאפ ַא
 ,1928 ,זָאט ,ייא ףיוא ךאווש ןריגאער רָאה עלעה

 רעד רעטנוא ןזָאל .ורט -- ןרי .25 אט
 עקיטַײצ-טינ יד יא .,ןלַארטשנוז ןופ גנוקריוו

 ,הנורי- ,לטימלייה ַא יװ יא .תוריּפ

 ימוא 722.  יא ,ןי ,יד -- ץנ'עװלַאטניא
 רענימעגלַא רעד, .תוֿבֹוח ןלָאצ וצ טײקיאעֿפ

 -ניא יא וצ טריפרעד ךימ ךיוא טָאה סיזירק

 .ידַא -- טנ'עוולָאס

 .מַא .טעטלָאסניא ,טליַאס- .ורט -- ןטל'ָאסניא
 טימ ןלַאֿפרעּביא .ןקידיײלַאּב .-2: {ס0 14

 טמוק סע סָאװרַאֿפ טינ סייוו ךיא, .רעטרעוו
 :ךיוא .(י"נ) דייר ,י'א ךימ לָאז עמ ,רימ

 .(יד) רעד -- טלָאסנ'יא

 -רַאפמוא = .722 ייא2 .ידַא -- טנ'עלָאטניא
 חּתֿפמ ןולמ שָאר .קידהּפצוח ,ןסיררַאֿפ ,טמעש

 ,ךערפ, :(5 ,ב ,קוקֿבח) 'ריהי טשטַײטרַאֿפ
 .ןץ"שטנעמ רעצלָאטש, :יּת| "טנעלָאסניא ,ץלָאטש

 .הפצוח ,טײקטמעשרַאֿפמוא -- ן'נ'עלָאסניא

 זָארכ 222.  ייא?? .אּב .יד -- ע|ינמַאסניא
 ןוא (טײקיזָאלּפָאלש) יא, .טײקיזָאלֿפָאלש עשינ

 ,24 ווו 1967 ,רָאֿפ ,ןעלג .י ,"ןעלטימלייה עריא

 .עינמָאסניא ןופ טדַײל סע רעװ -- קאד

 (ץלַא) טלַא .כרא .ודא -- ל'ַארענעגסניא
 ילֵא ךיא וצרד, .ןײמעגלַא ןיא ,רעדנאנַאטימ

 לַײװ ,ןריטיווניא ךילטנַײרֿפ ץנַאג לַארניג שניא

 -וטיט וצ זייװ טינ לָארניג שניא ןדעי ךַײא ךיא

 ,װ שֿפְו 1718 טשמַא ,יליּפש-שורושחא ,יןריל

1, 

 -סייעל רעדייס ןייא) -- לארׂשיל רדס ןיא
 לארׂשיל לזמ ןיא :טיול .ּבצ .חֹּת .ץַאז ןלעָאר

 סע ה"ד ,ןדִיי ַײּב גנונעדרָא ןייק ָאטינ .+-

 ףיוא זַײװנָאו .טיײקיסעמנַאלּפ ,םעטסיס טלעֿפ

 ױזַא ,קלָאֿפ ןשידִיי ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ַא

 םינשייּב ,םינמחר לארׂשייינּב ,אזיזּפ אמע :יװ

 ןטכיר ךיז ןעמ ןעק סָאװ, {.עא םידסח:ילמוגו

 טגָאז עמ , .ריא ,ייל יס יא ךָאד זיאי'ס ?להק ןוֿפ
 טכַאמ רָאי ןיא לָאמ ןייא :היארהו ,'ל 'ס יא

 ,"?הנּתשנ המ :דלַאּב ןעמ טגערֿפ ,רדס א ןעמ

 ןח"ערת עשרַאװ ,ןענעװַאד ,עיו לװּפ

 -רעטנואמוא  .ס' ,יד -- עיצַאנידרַאּבומניא

 ןרעכעה ,טכַאמ ,ץעזעג א רעטנוא) טייקנפרָאװעג

 ןפָארטשַאּב .טײקידװעגלָאֿפמוא ,(ןטלעטשעגנָא

 ,'א רַאֿפ

 וזד .כרַא .עזַארֿפ װדַא ןדָאס ...} -- רֹופ ןיא
 ןעד איז ןטלָאװ אדע .דוסּב ,+- םייהעג ןיא

 הׂשעִמ ,טשמַא ,ּבמ ,"ןוט קעװ ןיא 'ס יא רגיּפ

 ווו עװַא} זיק

 ףוס-ןיא

 .ל22 ייא?2 .(סי) ן  ,רעד -- רָאט|ַאלוטניא
 1040 +-) 4 ,1 ּבּב ,רָאטַאלָאזיא װזז .מַא

 .עיצ- ץא עטוג יװ ימוג ןוא זָאלג

 ,שי'א :ךיוא .722 ייאכק .ידַא -- ר'ַאלוטניא
 -סירעטקַארַאכ זיא) וצ תוכַײש א טָאה סָאװ ,1
 .לזדניא ןַא (ןוֿפ רענױאװנַײא ןַא רַאֿפ שיט
 יד, .םורַא ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ,טרילָאזיא .2
 -לקניװ ןרָאװעג זיא . . . עיזעָאּפ רענאקירעמַא
 ,13 וא 1957 ,קיא ,גי ,"רענָאיצקַאער ,'א ,קיד
 -נקעלֿפ ,זַײװרעטרע רָאנ זיא סָאװ (ןיצידעמ) .2

 | ,טייק- .זַײװ

 ייא?? .טריטלוסניא ,ריט- .ורט -- ןריטלופניא
 -ללּכ ןיא ךיוא ןרעװ טצינעג ןעק) ַאּפש .לככ

 "מוא ןפַאשרַאֿפ ,ןעלדיז ,ןקידיילַאּב (ךָארּפש

 -נילה; .טייקיניילק א רעּביא ןכש םעד יא ,דוֿבּכ

 "ניק ערעייז ןרעטלע יד טשינ יא ןטַײצ עקיט

 ,(א"ּב) דיר ,"רעד

 -יֿפ) .1  .לכ2 ייאכ2 .אּב ,רעד -- ן'ילוטניא
 "נַאּפ) עצישטַארג רעד ןוֿפ ןָאמרָאה (עיגָאלָאיז

 -עק ענעפרָאװעצ ןוֿפ טעּברַאעגסױא ,(סאערק

 וצ עיצקנופ רעד טימ ,(ךעלעזדניא) ךעלרעמ

 ןטַארדיהָאּברַאק ןעַײדרַאפ סָאד ןרילוגער

 ןַא) עקנַארק-רעקוצ רַאֿפ האוֿפר (ןיצידעמ) .2
 ַא ןּבעגנַײא ,(ןטעלּבַאט רעדָא גנוצירּפשנַײא

 יד ןיא זיא טנַאקַאּב זיאס יװ, .'א עיצרָאּפ

 לטימ טוג ַא ןרָאװעג ןדנוֿפרעד ןרָאי עטצעל

 ,1928 ,זָאט ,ייא --- טײקנַארק-רעקוצ ןגעק
 ,1 ךאמ

 ,קיזיֿפ) .טרילוסניא ,ריל- .ורט -- ןרילוסניא
 ןַײז טינ לָאז סע ןלײטּפָא ,ןרעדנוזּפָא (עימעכ

 יז ,ןטָארד עשירטקעלע 'א .טקַאטנַאק ןייק

 ,2נ/- .ימוג טימ ןעיצרעּביא/

 רעד ןיא .לּכה'ךסּב .1 .כרַא .ל -- אמופ ןיא
 רע איװ ,'ס יא, .ללּכה .הרוש רעטשרעטנוא |

 ךיז ררעה וצ רעד ,טכַארטּב . . .ןרענדער רעד)

 ןופ ןכַאמ וצ ףירגּב ןכילטַײט ןייא ךרוד אד

 ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןבא ,"..,רטרעװ ינַײז
 ...לַארינעי םעד אַײּב, .ןעמַאזוצ (עלַא) .2
 .שינרעגעלַאּב ,ייס יא ןיזומ ןיג ןילָאז

 לַא ןיכמיוס ןייא| -- הדגַא לע ןיכמוס ןיא
 ,סנה לע ןיכמוס ןיא טיול .חֹּת .ץַאז ןעדָאגַא

 רעד ףיוא טינ ךיז טציטש עמ .װװד +-

 ןופ היֵאר ןייק טינ טגנערּב עמ ה"ד ,אּתדגַא

 ,הדנַאּב ןישקמ ןיא :לגרפ .עדנעגעל א

 .ץַאז ןסענַאה לַא . . .} -- םנה לע ןיכמוס ןיא
 .אסינא ןניכמס אל :ב/דס ,םיחספ טיולכ2 .חת

 ןטימ טצינעג ,יסנ ַא ףיוא טינ ךיז טזָאלרַאֿפ עמי

 ףרַאד ֿבצמ ןרעװש א ןיא ללכּב ,הנּכס ַא ַײּב :ב

 ןגײלרַאֿפ טינ ןוא ,עכעלגעמ סָאדלַא ןָאט ןעמ

 ףליה ףיוא ,סנ א ףיוא ןטרַאװ ןוא טנעה יד

 טגיזעג רימ ןּבָאה רעטציא זיּב, .למיה ןוֿפ
 .טימ, :קיסַאּפש .ײ'ה לע 'ס יאו ,םיסנ טימ רָאנ

 עמ ,'ה לע יס יא ,ןַײז חצנמ ריא טעװ ןסקיּב

 עמ זַא -- 'ה לע 'ס יא; :"םיליהּת ןגָאז ףרַאד

 יד וצ ךָארּב ַא זיא סנ ַא ףיוא ךיז טזָאלרַאֿפ
 ."ןרָאי

 זיא סָאװ (סָאד/ .רעד ןףָאסנייא) -- ףופ"ןיא
 ,םירבד ,ןיריֿפס רׂשעד אזר ,רהוז2 .ידנע ןַא ןָא



 -- קיֿפוס-ןיא

 רַאֿפ טוּבירטַא רעטסכעה (הלּבק) .1 .ןנחתאו
 טצענערגַאּבמוא ןַײז סָאד .טָאג ךיוא ןוא .טָאג

 "מוא טולָאסּבַא ןַײז סָאד ;םיור ןוא טַײצ ןיא

 טָאה סָאװ תוּביס עלַא ןופ הּביס יד ;קיגנעהּפָא

 "מוא ןוא ערָאװ סָאד ;הּביס םוש ןייק טינ ןיוש

 סױרַא טלַארטש םיא ןוֿפ סָאװ ,ןַײז עכעלדנע

 ףיוא עיּפשמ זיא סָאװ ,(+-) ןוילע-רוא רעד

 טָאה ןוא טקעלּפטנַא טרעװ ,תוריֿפס ןעצ יד

 םוש ןייק טינ טָאה 'ס-יא רעד .ייז ןיא םויק ַא

 יָאבמיס טינ ךיוא ןעק .טלַאטשעג ןוא םערָאֿפ |

 ןענעק טינ .םערָאפ םוש ןייק ךרוד ןרעװ טריזיל .

 (ךָאנ ןעקנעּב) וצ ןּבערטש .יסייא םעד ןַײז גיׂשמ

 םעד ןיא סָאװ המכח ןופ הניחּב יד, .יסייא םעד

 'ס"א ןופ רוא רעד זיא ריא ןיא סָאװ ,שֿפנ

 טסייה רע סָאװ ה"ּבקה, .96 ,אינת ,"אוה ךורּב

 ,צונ ,"(םיא וצ ףוס ןייק זיא סע רמֹולּכ) יס-יא

 ךָאנ טקנעּב הלּבק רעד ןוֿפ שטנעמ רעד, ,2

 לַאװקטכיל ןכעלדנעמוא םעד ךָאנ ,'ס"'א םעד

 עג עכעלטלעװ סָאד . . .טגָאלש סע ןכלעװ ןופ

 ןעמענוצקעװא םואק .1912 י"נ ,וװ טישז ,"ןעש

 ךָאנ שוֿבל א ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה תוימשג יד

 ,ַאּפָא ,יייס-יא ןַא ןּבילּבעג זיאס זיּב שוֿבל ַא
 טלָאװעג טָאה םיור רעדע .רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 טָאה רע .. .ןדניװשרַאֿפ ,יס-יא ןיא ןרילרַאֿפ ךיז

 ,טייצ ,"הדוקנ רעטשרע רעד וצ טמָארטשעג

 ןורטטמ

 "מוא ,(+-) טייקוויטיניפניא (עיֿפָאסָאליפ) .2
 ןעמענַאּב ענעדיישרַאֿפ טיול) (+-) טייקכעלדנע

 צדייּב יד; .(ןעמעטסיס עשיֿפַאסָאליֿפ לָאצ ַא ןיא

 סָאמ ןיא (ךעלדנעמוא) יס-יא ןופ -- ןֿפירגַאּב

 ,"ןטײהרַאװ עקיּביײא ןענעז -- טַײצ ןיא ןוא

 ,3 זאט ,1865 ,מק ,זרא

 ,תויחצנ ,טייקיּבייא .ללח רעכעלדנעמוא .9

 םדָאןּב רעד, .טײקטנַאקַאּבמוא עזעירעטסימ

 ןוימד ןוא טקעלעטניא ןופ חֹוּכ ןטימ ךיז טסַײר

 ליװ תוֿבחר ?ןצענערג סָאװ ךָאנ, ."'סייא םוצ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,יירע טקנעּב יסייא םוצ ,רע
 -ןֿפ ךיז ןטײרּפש ןלייא ריֿפ ענַײד, .ןעיידיא

 יַאדּכ טינ ץלַא ךָאנ ,לה ,ייס-יא זיּב רעדנַאנ
 ייזמוא רעד ףיוא סיוא םעצולּפ טסקַאװ ...,
 ןכָאנ סיוא רע טייג ָאד אקווְד לַײװ ,דרע רערעכ

 סע; .48 אפ ,קג ,ןַאמרעמיציסָארג .מ ,ייס"יא

 ,ףָאלש םעד רעּפרעק רעד רעטנוא טינ ךיז טיג

 ,יי'ס"יא ןיא גנורּפש ןגעװ טכַארט ןוא גיל ךיא

 .גרעּבנרעטש ֿבקעי

 יש ַא ןָא זיא סָאװ .שיװיטקעידַא טצינעג 4
 .ךעלדנעמוא ;סָאמ א ןָא ,ץענערג ַא ןָא ,רוע

 ןייק ןוא הלחתה ןייק טינ טָאה הרוּת יד זַא;
 סדמלמ ןנחוי ,ץרפ ,י'ס'יא זיא יז זַא ,ףוס

 "עג דלַאװ ַא ןוא? :קידאמזוג ךיוא .יךעלהׂשעמ

 .ץרפ ,ײדלַאװ-יסייא ןַא ,ןעז

 זיא סָאװ .ידַא ןקיֿפַאסניײא) -- קיֿפופןיא

 ןעלּפאטש, .ךעלדנעמוא .+- ,ףוס-ןיא (יוו)

 ןופ, ."סערגָארּפ ןוֿפ געװ ץ'ס-יא םעד ףיוא

 ךוּביאל ןייג טינ סיװעג טעװ ףַאשַאּב ן'סייא

 יַָאנ םעד טגָארט סָאװ עיגרענע לדנרעק סָאד

 רעד יװ קיּביײא ,יסייא, .ו רָאק ,"שטנעמ ןעמ

 רעד, .טסּברַאה ןופ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"םי

 יד יװ רעקידתוינחור ןוא רע'ס-יא זיא ןטָאש

 ,זמט ,טיי ,"טסילפ רֶע עכלעוו םורַא ןעגנוֿפַאשַאּב

 .ל .עזַארֿפ -- ָאװק וטַאטס ןיא

 יד -- ץנ'ַאטסניא
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 ,רעיס"א קיטַײצנָא ,ריד וצ טינ; .5 וו 9

 ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,ײןגַײװש קידנעגניז ןַײמ טלעװק |

 יל ַא ןוא לקניװ ַאע -- טייקיה .טֿפַאשּביל
 ןַײרק רעד ,ףוס:ףוס ןקידנעראפ ךיז ןזומ עינ

 רעדיל ,לה ,ײטרָאּפעג יא טימ קיּביײא זיא רעּבָא

 .ןקיּבייא םוצ

 = יואל סי ,ןיי נװ .ז ,רעד -- טנ'עג|רוטניא
 -אקירעמא יד .רעלדנַאטשפיוא ,דרֹומ// .לכ2

 רעלַאינַאלַאק רעשילגנע רעד ןגעק ןיא רענ

 ...יא עידנאק ןיא; .עדנַאּב ן'א ןַא .טכַאמ

 ץא יד ןוא עיצולָאװער יד טליטשעג טינ .ךָאנ

 ,39 ןאפ ,1866 ,מק ,"קרַאטש ךָאנ ךיז ןטלַאה

 יֿפױא ןַא ןכַאמ ,ןריזינַאגרָא .ווטוא -- ןריג-
 -ניא טשטַײטרַאפ חּתֹֿפמ ןולמ שַאר .דנַאטש

 יא ."ןצעהֿפױא ,ןצייר ,ןריטיריא? --- 'ןריגרוס

 ,טלָאװער -- עיצקע  .טכַאמ רעד ןגעק
 זַאּב -- טסינַאיצקע .טנוּב ,דנַאטשפיױא

 יקערוסניא ןַא ןוֿפ רעגנעהנָא רעדָא רעטקילייט |
 יליִצ

 םעד ןיא

 ,ךנַאטשוצ (ןקידרעירֿפ רעדָא ןקיטציא) ןקיּבלעז

 יַאטס ןיא :טזַײרגרַאֿפ טצינעג ;טשרעדנַארַאֿפמוא

 חרזמ ןלעטימ ןיא עיצאוטיס יד, .ָאװק סוט

 ."ָאװק סוטַאטס ןיא טּבַײלּב

 ,טרילַאטסניא ,ריל .ורט -- ןריױלַאטסניא
 ="5/6:-- עקירעמַאןַײטַאל ןיא| .722 ייאכ2

 "נַײא ,ןלעטשנַײא ,ןענעדרָאנַײא .1 17

 -עיצַאזילַאנַאק עַײנ א ,ערטקעלע ,זַאג יא .ןריֿפ -
 "ניג . ..ַײּב טעּברַאעג טָאה וָאלװַאּפ , .םעטסיס

 זיא טוטיטסניא ןַײז .ןעגנוגנידַאּב .. . עקיטס

 ןרעװ סע ואוו ,קינילק עטפאהרעטסומ עתמא ןַא

 ענליװ ,זעגֿפ ,"טניה 400 זיּב טרילַאטסניא

 (עקירעמַא-םורד ןוא -ןופצ) ,2 .,4 ןאצ ,7
 יד ןריפכרוד ;טמַא ןַא ןיא ןריֿפנַײרַא לעיציֿפָא

 יַײנ יד 'א .טמַא ןַא ןעמענרעּביא ןוֿפ עינָאמערעצ
 :מַא .ךיז טימ ךיוא .עטמַאַאּב עטלייוועגסיוא

 - ,ןלָאטסניא
 ןוֿפ יא .טרילַאטסניא סע רעװ -- רָאטַאז

 -ַא יא רעשינכעטָארטקעלע .עיצַאזילַאנַאק
 יניא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ -- עיצ

 'א רעטריפעגכרודא טכעלש ַא ַײּב , .ןרילַאטס

 ,1935 ענליוװ ,זעגֿפ ,"הפירׂש א ןרעװ טכַײל ןעק
 סיוא טּבױלק עמ ןעװ, -- גנוריי .2 אט

 ...טמַא ןיא ןַײרַא ייז ןעמ טריֿפ עטמַאאּב יד
 ,6--3 ,או פשיי ,"'א רעכעלרעַײֿפ א ךרוד
 ,גנורילַאטסניא .מַא -- ן(ָא)שייד

 22: .מַא .(ןי) סי ,רעד -- טנעמלָאטסניא
 גנולָאצּפָא עזַײװכעלסיּב .עטַאה .04

 -סיוא .ןענימרעט עטלעטשעגנַײא ןיא ֿבוח ןופ

 .ןַאלּפיא .סיא ןעצ ןיא ןלָאצ

 :ךיוא ה"י .19 ןיא .ןי

 זער רעדעי .1/ .ל22 יא .עיצנַאטסניא
 ץענ ַא ןוֿפ לייט א זיא סָאװ ןַאגרָא-סגנוריג

 ןפיוא צעּפס ,תוגרדמ ענעדיישרַאפ ןופ ןענַאגרַא

 רָאטקעּפסניאירעַײטש א .טיּבעג ןכעלטכירעג

 .םוירעטסינימ-ץנַאניֿפ ןיא ,'א רעטסכעה רעד ןיא

 ןעניװעג ןוא יא רעקירעדינ א ןיא ןליּפשרַאֿפ

 -עלש ןּבָאה ףמאק םעד, יא רערעכעה א ןיא |

 -סיוא ןכעלרעדנואװ ַא טימ טריפעג ןדִיי עשיז

 --- ָאוְיי

 א יא .(גנולדנַאה רעװיטאגענ

 א ןגעק גנורעקלעֿפאּב רעד ןוֿפ לייט |

 -רַאֿפ עטצעל יד ןעװעג סָאד זיא ללכּב , ,לייט
 ,טריגיטסניא ןּבָאה םיאיֿבנ יד סָאװ גנורעוװוש

 .לכ ייאכק .ן" ,רעד -- םוטיטסניא

 טומיטסניא -

 ישו דש ,זּביא מי ,"ץ'א עלַא ךרוד ןוא רעיוד

 ךיוא ךיז טזָאל סעייא ליפ יוזַא .ןֿפױקרעּביא;

 אפ ,1865 ,מק ,"תוָאצֹוה יד ןַאד ןוא ,ןדער טינ
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 .עיצוטיטסניא רעדָא עיצַאזינַאגרָא ללכּנ .2
 ינסיו רעשידִיי רַאֿפ יא ערעכעה ַא

 לַאנָאיצַאנרעטניא רעד , .טעּברַא רעכעלטפַאש

 עשידִיי סָאד רעכלעװ וצ 'א ענעי דָארג זיא

 יַאנ רַאֿפ ףמַאק ןַײז ןיא ןדנעװ ךיז געמ קלָאֿפ

 "רעמ יד ,, ,1919 יײנ ,וא טישז ,"טכער עלַאנָאיצ

 -רַאֿפ עלַאנָאיצַאנ' יד ןעלדנַאװרַאֿפ ליװ טייה -
 י"א רעקיצונמוא ןוא רעטסוּפ ַא ןיא 'גנולמַאז

 ,1923 ,סַײנ ,מי |
 טגיילעגוצ ןָאי- גנודנע ידָו 182 .כרֵא

 טלה ןיא רזיד, .טייהנגעלעג ,{עיגָאלַאנַא טול
 ןא ןָאיסנַאטסניא רעטשרע ףיוא סנּבַײרש ןוֿפ

 טשמַא ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ ,"ןריטרוּפַאר וצ

 | | ,ד"צּת

 -ןצסיוא, .טעטירָאטױא ,הגרדמ (עכיוה) .4
 יּבַא עיפָאסָאליפ ןוֿפ דלעֿפ םעד ףיוא ןעניֿפעג

 רעטצעל רעד ןוֿפ ןתמא . . , עקיטכיר טולָאס

 *יאוטניא' סנָאסגרעּבא ,1912 יינ ,ווװ טישז ,ייא

 -יטקעיּבוס ןופ עייא עטסכעה יד . .+ זיא !עיצ |
 יּבעפ ,י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ,ןתנ ןּב ,"םזיוו

 יא? ,טריגיטסניא ,ריג- .וורט -- ןרי|גיטסניא
 א וצ) ןצעהפיוא ,ןדערנָא ,ןַײז ררועמ/ .לכ2

 ןייא יא .תקולחמ

 ןטייווצ

 ,18 ווו 1955 ,זמט ,ןָאמַײס המלש ,"ןעװעג ררועמ
 .רערי- .גנורי- .רָאטַא-
 ,טריאוטיטסניא ,ריא .וורט -- ןריאוטיטסניא

 ינַײא ,ןרילּבַאטע ,ןדנירג ,ןֿפַאש - .772 ייאכ2
 עשידיי רַאֿפ סערדעטַאק יא .ןלעטשֿפױא ,ןלעטש
 -קנעדעג ַא יא .ןטעטיסרעװינוא יד ַײּב סעידוטש

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשֿפױא ןרַאפ גָאט -

 ,גנוז

 "ןרעל .1
 ,ךאפ ַא ןיא גנודליּבסיוא רעד רַאֿפ) טלַאטשנַא

 -כעטיָארטקעלע :(סעיסעפָארּפ עַײרֿפ לָאצ ַא ןיא

 .'א רעשיגָאגַאדעּפ .'א רעשימָאנָארגא .יא רעשינ

 -ייווצ ןיא .לגדא עמוטשיּביוט רַאפ יא .יאיקיזומ

 ָאטישז ןוא רענליװ -- ה"י .19 טֿפלעה רעט

 יד ןופ ןטנעדוטס עשידִייע .ןץ'א-רערעל רערימ

 ץא עשינכעט ענעדיישרַאפ ןוא ןטעטיסרעווינוא |
 תוזוזמ ןוא ןיליֿפּת ךָאנ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה !

 ןענָאמרעד ןיילא ךיז ןוא םענעי ןזַײװ וצ ידּכ

 לוק ,ינרעשט בקעי ירד ,ידִיי א זיא ןעמ זַא
 -רָאֿפ ראֿפ דסומ .2 .,1897 װעשטידרַאּב ,1קעי
 .ַאווִיי -- 'א רעכעלטפַאשנסיװ רעשידַיי .ןעגנוש

 *מעדַאקַא ףניפ ןַײא טסילש) ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ יא

 !א-רעטסַאּפ .יא-רעלעפקַאר ;(סעי

 יניא ןַא ןיא ךיז טנרעל סע רעװ -- קינד

 רעניּבַאר רַאֿפ ץיא-גנוריגער ןיא צעפס .טוטיטס

 סע'א יד ןענעק, .ה"י .19 ןיא סרערעל ןוא |
 יָאטישז ףיוא ןּבָאה טשינ סולֿפנַײא ןסיורג ןייק
 קישי ,28 אפ ,1885 ,לָאֿפיי ,"םלֹוע רערימ



 ל'ַאנָאיצוטיטסניא

 .טוטיטסניארערעל רענליװ ןופ צעּפס ,זד --
 ,טוטיטסניא ןַא ןופ הדימלּת -- עק-

 .לענ- :89 .ידַא -- ל'ַאנ|ָאיצוטיטסניא
 ייטסניא ןַא ןוֿפ רעדָא וצ ךייש זיא סָאװ .1
 -ניא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ .עיצוט

 זיא סָאװ .2 .טֿפַאשַײרטעג עלַאניא .עיצוטיטס
 .עיצוטיטסניא ןַא ןופ םערָאֿפ ןיא טריזינַאגרָא

 -ער רעלעניא ןיא סערעטניא ןרענעלק א...

 ,אאע/| לֹּבִי ,"ןטנעדוטס עשידִיי ןשיװצ עיגיל

 ןַײז וצ קיטיינ טשינרַאג רַאֿפרעד זיא סע, .2

 "יז ןלעניא רעדָא ןשיטַאמגָאד א ןיא זעיגילער

 | / .טייק-  .נירג ,יךענ

 -ניא ,ריז- .ורט -- ןריזילַאנָאיצוטיטסניא

 םערָאֿפ ןיא ןלעטשנַײא  .טריזילַאנָאיצוטיטס

 ַאֹּב ַא טימ ,תונקּת טימ ,עיצוטיטסניא ןַא ןוֿפ

 ןַארַאֿפ, .עיגילער 'א .טּפַאשרעריֿפ רעטמיטש

 -רַאֿפ-סנּבעל ץוּביק ןכעלשטנעמ רעדעװטעי ןיא

 "ניא טימ ןדנוּברַאפ ןענַײז סָאװ ןשינעטלעה

 -ניא טינ ןענַײז סָאװ ערעדנַא ןוא סעיצוטיטס

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,ײטריזילַאנָאיצוטיטס

 ,הנז/ .טנגוי

 דג .ןע ,רעד -- םזילַאנַאיצוטיטסניא
 טלַאה סָאװ הטיש .סעיצוטיטסניא וצ טֿפַאשַײרט
 "וטיטסניא עטלעטשעגנַײא עטמיטשַאּב ןיא זַא

 ,(טייקילייה) טייקיטרעװ עסיורג טקעטש סעיצ

 ,טמיז

 -רָאֿפ .ל22 ייא22 .ס ,יד -- עיצוטיטסניא
 ,עמרָאנ ,ריֿפנַײא ,ריֿפ .1 .גנודנירג ,'עיצַאמ
 ָאיצקנַאס ןזיא סָאװ רעגייטש-ןּבעל ןוֿפ לייט

 ןוא (טכאמ רעד ךרוד ,עיצידַארט ךרוד) טרינ
 יא .ןפֹוא ןטלעטשעגנַײא ןַא ףיוא טרינָאיצקנופ

 .םוטנגײא:טַאװירּפ ןופ 'א .עילימַאֿפ רעד ןוֿפ

 -כיר ענערָאװשעג ןוֿפ יא .טכער-השורי ןופ יא

 ַאֹּפ רעד ןוֿפ יא יד .טמַא רעלַאגעל .2 .רעט
 -רעּבייא ןַא ןּבָאה סָאװ ס'א-הכולמ יד, ,ייציל

 ,ןרעּפלַאה .ּב ,"תורֿבח-טידערק יד ףיוא החגשה

 ענליװ ,קנַאּבסקלַאֿפ א ןוֿפ ... ךוּבטנַאה ַא

 עיצַאזינַאגרָא ,טֿפַאשלעזעג ,הרֿבח .8 ,2
 .שינעֿפרעדַאּב רעלַאיצָאס רעטמיטשַאּב א רַאֿפ

 שדקה ,קדצה-תניל ,םילֹוח-רוקיּב ,הרֹוּת-דומלּת,
 ילָאמַא רעד ןופ ס'א עשיטסירעטקַארַאכ יד --

 יד ואוו ןינּב רעד :ךיוא ."הליהק רעשידִיי רעק

 .טרינָאיצקנופ יא

 ימָאק רערעדנוזַאּב א, .טוטיטסניא ווזז 4
 עטסקיטכיוו יד ךיז ןקילײטַאּב םיא ןיא סָאװ טעט
 ,אֿפא ,"הנידמ רעד ןופ ס'א-שרַאפ ןוא -ןרעל

 ךרוד טריֿפ סע רעװ .0 .3011964 ,זמט
 זיא רעדָא עיצוטיטסניא ןַא ןוֿפ סעיצקנופ יד

 זיא רע, .עיצוטיטסניא ןַא ןיא טעטירָאטיוא ןַא
 ןעוועג, ."'א ןַא זיא רע ,רעּבַײרש א רַאנ טינ
 "עג זיא רע .רעֿפױקרַאֿפ-סגנוטַײצ א ענדָארג ןיא
 עקידנרעדנַאװ ַא ,ןײלַא ךיז רַאֿפ יא ןַא ןעוו
 ,1שוװ 1958 ,רענַאקירעמַא 'שז ,"קעטָאילּביּב

 -יטסניא :מַא  .ןָאיצוטיטסניא :ַאּפש
 ,ןשוט

 נָא 222 ייא2 .ץ ,רעד -- טקנ'יטסניא
 ,סלוּפמיא רעכעלריטאנ ,חֹוּכ-סיוטש רעקידלכׂש

 .גנוריּפש א ףיוא ףורּפָא רעטנרעלעגסיוא:טינ

 .לָאענ .ידַא -- ל'עוטקניטסניא

 .ידַא -- ו'יטקניטסניא
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 ,גנַארד) טייקיאעפ עטנשריעג .,ענעריוּבעגנַײא

 רעקיסעמקעװצ ,רעקידנוװיּכּבמוא וצ (גנוגיינ

 ַײב ךיז ןעמענַאּב ןוא גנולדנַאה ,גנוריגאער

 'רַאֿפ 'א רעשהיח .םייח-ילעּב ןוא ןשטנעמ

 ,רַאֿפעג א ןליֿפרעד וצ 'א רעד .ן'א עטפרַאש

 ,לכׂש ןופ טנאהרעּבייא יד טגיל םעד ןיא;

 רעביאנגעק ,קנַאדעג רעקידנּפַאש זיא רעכלעוו

 ,םולּב .ש ,"קנאדעג רעטנשריעג זיא רעכלעוו יא

 "יא םעד ןיא, .1931 י"נ ןּבעל ןופ םיוּב רעד

 ןוֿפ 'א רעד טקעװרעד גנולצולּפ ךיז טָאה לקינ

 סָאד' ,מָאנ ,"סעדייזרעטלע ןוא סעדייז ענַײז

 ריא טָאה 'א רעכעלּבַײװ ריא, .ילקינייא עשיּבר

 ץונ וצ ריא רע ןעק טציא זַא טגָאזעגרעטנוא |
 יד; .רעטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"ןעמוק

 "ךרע ןַײמ געלֿפ'יכ רעכלעוו טימ ךַארּפש-למיה

 יא, ילרערַאנטסּבלעז' ,שָאוהי ,"ןענַײשַאּב יא

 טינ יװ טעמּכ טציא ןיוש טרעװ ףירגַאּב רעד

 א ןיא רעּבָא ,עיגַאלַאכיסּפ רעד ןיא טצינעג

 ,ןעניֿפעג ךיז סע זומ ןענימרעט ןוֿפ המישר
 צטכישעג ןּבַײרש ןופ ןקעװצ רַאפ יּבשטָאכ

 ,גרעּבסגילק .מ ,"עיגָאלָאכיסּפ ןופ קיטירק רעדָא

 .קיסעמ"א 1 ,וצ ּפשוי

 ןזיא סָאװ

 .ויטקניטסניא וזד .טקניטסניא ןַא וצ ךעלנע

 טוג ױזַא זיא סָאװ טּפַאשּביל עמיטניא ענעי;

 .טרָאװ ןוא טלעװ .על ,ײלענָאיצַאריא ֹומּכ ,'א יו
 ,טייק-

 ןא ןוֿפ טמוק סָאװ

 טליפרעד טרעװ סָאװ .וויסלוּפמיא .טקניטסניא

 ,גנוריגַאער עיא .גנוטכַארטַאּב ןָא ןָאטעג רעדָא

 ךיז טסיג סע, .טסעשז רעיא .גנולדנַאה עיא
 א -- טײקיסילֿפ עטיור א ,עמערַאװ א סעּפע

 ,קַאז .א ,"ינק יד ףיוא 'א לַאֿפ ךיא -- ליוק
 רעּפרעק ענעדישרַאפ יד ,, .'רעטעדנואוורַאפ א

 ,עירעטַאמ ...עכאפנייא ןופ סיוא ךיז ןדליּב

 עצעזעג . ..יד ךרוד ,ןטייקיאעפ ע'א יד ךָאנ

 ירַאנַא ןוֿפ ליצ רערהַאװ רעד ,"רוטַאנ רעד ןוֿפ

 ןלאנַאיצַאנ םעניא, .1901 ןָאדנָאל ,סומזיכ

 ,ןכַאז ע'יא יד עלָאריטּפיױה יד ןליּפש ןּבעל

 ,טייק- 1919 י"נ ,א טישז

 ,טריאורטסניא ,ריא  .ורט -- ןריאורטסניא
 .ןזַײװנָא .ןריטקורטפניא :ךיוא .722 ייאככ
 ירָאפ יד יא .סעיצקורטסניא ,ןוויטקעריד ןּבעג

 ףסוי ַײּב .ךיז ןריפ וצ ױזַא יװ סרעייטש
 -ורטׂשניא, :ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ

 "ניא . . .זדנוא טלָאװ ןהרוּת ידו יז ןעוװ, ."ןריא
 ןיא יז ןכלעװ טימ רֿפֹוּכ םעד ןגעו טריאורטס

 יניד ... ,רעצעז .צ .ש ,"רֹושהילעּב םעד בייחמ

 ,גנ- .1924 י"נ ,תוש9נ יניד ןוא תונוממ

 .עיצַאגעלעד עיא יד .ידַא -- טריפורטסניא

 מטֿפ .ל22 ייאכ? .ן- ,רעד -- טנ'עמורטסניא
 רעדעי .1 .טיוּב סָאװ .טנ'עמורטס :ךיוא
 "עי ַײּב טצינעג טרעװ סָאװ רישכמ ,גַײצעג ןימ

 ןַא ,לּבוה א ,רעש א ,קַאה א .טעּברַא ןימ רעד

 -ַאק ענרַאשזַאּפ , .ן'א ןענַײז װזַאא ןזַײארעקַא

 ערעייז טימ . . .ןָאטעג זָאל א ךיז ןּבַאה עדנַאמ

 א טימ רעד ,קורק א טימ רעד ,ןטנעמורטס

 ,1888 ,לָאֿפי ,"טעבראעג ןּבָאה ןוא ,ןקָאלֿפ

 .1 ךמ

 .ןי ,רעד --ל'ַאטנעמורטסניא

 ל'ַאטנעמורטסניא

 ןייקש .םֹזינַאכעמ ,גיײצעג טריצילּפמָאק ,2
 רעמַאה ַא ,געז א ,קַאה ַא -- טינ ךיא ףרַאד ןיא
 ,גורֿפ .ש ,"רעמַאק ןופ ריט יד ךיוא ןוא .. ;

 צעּפס ,רישכמ רעשיניצידעמ .0 .יהּכוס ןַײמי
 טמענ יז, .ן'א עשיגרוריכ .עיצַארעּפָא ןַא רַאֿפ
 טינ ...דניק יד ןירָאטעּפמיק רעד ַײּב סױרַא

 ,"דייר עסיז טימ רָאנ . . . ןטנעמורטס טימ ו"ח
 ,לָאֿפוי ,'עטיל רעד ןוֿפ רעדליּבי ,סעקצַאש .א .מ

 ...ךיז קידנדיילקרעּביא טשינ; ,1 ןאפ ,2

 טימ ןַאדָאמעשט םעד טּפַאכעג לענש ךיא ּבָאה

 ,.ז .א ,ײטרָא ןֿפױא ןרָאפעגוצ לענש ןוא ןיא יד

 ,1909 עשרַאװ ,עקרעשוקַא ןַא ןוֿפ ױדיװ ַא

 םוצ רישכמ .ןגעװ ,ןטסעמ וצ רישכמ .4

 ,זילַאנַא ןשימעכ א רַאֿפ ןיא .טַארַאּפַא .ןשרָאפ

 .םָאטַא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאּב יד ןשרָאֿפ וצ ןיא

 .ן'א עשימָאנָארטסַא

 -ַאקיזומ ןעגנערּבוצסױרַא רמזיילּכ ,ילּכ .9

 ,ןיאּפאלק ,דזַאלּב ,-ענורטס .ןעגנַאלק עשיל

 רישה תמכח זיא יטנּביז שד; .ן'א עשיטָאזקע

 ןכַאמ וצ תולוק ןופ ןגעווּב איד זיא שד ,ןוגינהו

 ,ב/בס ,ראש ,"ןיטנעמורטשניא איײלרילַא ףיוא
 ,ןעלּבמיצ ,ךעלֿפַײפ ףיוא טליּפשעג ןּבָאה ייז,

 ,"ץא ענױזַא ךָאנ ןוא סעקַײלַאלַאּב ,ךעלקַײּפ -
 טרַאװעג טינ ןּבָאה רעּבַײװ, .טסינָאלָאק ידִיי ,ּפס

 א, .|ןליפ ,טיי ,"ןיא יד ןוֿפ ליּפשפיוא ןֿפױא

 ףיוא 'א רעד רעלעטשטפירש ַא ַײּב זיא ךַארּפש

 ןעמ ןָאק ױזַא יװ ןוא -- ,טליּפש רע ןכלעוו

 ןשיוטרעּביא לָאז רע זַא רעקיזומ ַא ןדערנַײא

 ר .שַא םולש ,נש ,ייא ןַײז

 -ורטסניא ןַא ףיוא ךעלנע זיא סָאװ סָאד .0
 'א רעד -- טרָאװ סָאד, .לטימ .םוידעמ ,טנעמ

 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ןופ רּבחמ ."טעָאּפ םעד ןוֿפ

 יוקנ ןגעװ לרפס סָאד טָא ןָא טפור ,ב/ב ,6

 וצ זיוא רלהעפ . . .דנעמורטשניא םוזיד" תוד

 ,"ןטָאר

 ןופ יא ןַא זיא טָאג, .ללכּב לטימ .גיֿפ 4
 "א ןַא -- עיצַאזיליּבָאמ רעקיטסַײג סקלָאֿפ |

 "וויר .ּב ,?טײקיטּפַאהדנַאטש ןוֿפ טדימשעגןזַײא

 ,עקיּבילגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא ןיק

 .ןזַײװַאּב וצ סעּפע ףיוא טנעמוקָאד .כרַא ,8
 ,ֿבוח-רטש יל ונתנ הנידמה ישָאר, ,בֹוח-"רטש
 ,ןיטנַאטסנָאק דעו סקנּפי ,"ז"צעלּב טנמורטסניא

 .חיייקּת

 טלעװ רעד ןיא ימ-יא עלַא; -- ר ע כ אמדןיא

 ,זרא ,"הטנרּפ ןּבָאה ןוא ןעזעגנָא רעייז ןענעז

 ,28 אפ ,1868 ,מק

 ,ענ- :ךױא .יזַא -- ל?ַאטנעמורטסניא
 ןטנעמורטסניא טצינ סָאװ ,.1 .רנ ,ציסור

 ןופ רָאנ ,גנַאזעג ןָא = קיזומ עיא .ןלייט עיא

 .װדַא .2 .טעטרַאװק רעיא .ןטנעמורטסניא
 ּבילוצ טניד רעדָא קיֿפליהַאּב זיא סָאװ .רנ .מַא

 ןַײז .טנעמורטסניא ןַא יװ יוזַא .קעוצ ַא סעּפע

 ,עיצולָאזער א ןריֿפכרוד םִַײּב 'א

 "גייּב ,סוזַאק

 -ַאלס ןוא עשיאעּפָארײאזַָאדניא עטלא ןיא לַאפ

 טנעמורטסניא ןפיוא זַײװנָא ןטימ תונֹושל עשיו |
 גנואוט א ןריפכרוד םַײּב ללכּב לטימ רעדָא

 עיציזָאּפערּפ יד םעד רַאפ טניד שידִיי ןיאְו

 | ןטימ



 םזילַאטנעמורטסניא

 הטיש .ןע- ,רעד -- םזילַאטנעמורטסניא
 -ַאֹּב ,סעירָאעט ,ןעקנעד סָאד זַא טלַאה סָאװ
 "בת ,ןטנעמורטסניא רָאנ ךוּת ןיא ןענַײז ןֿפירג
 ןּבעל ןרַאפ קיצונ ןענַײז סָאװ ןעלטימ עקידתיל

 יַאּב עקידװעטַײּב יד וצ ךיז ןסַאּפוצ רעייז טימ |
 ,םזיטַאמגַארּפ ןוֿפ םערַאֿפ א -- 'א .ןעגנוגניד

 .רנ .מַא זי ,יד -- ט'עטילַאטנעמורטפניא
 -ןיא ןיא סָאװ סָאד .גנולטימרַאֿפ .לטימפליה

 "נעצ רענעפורעג-ױזַא רעד, .23 ,לַאטנעמורטס

 רָאנ זיא ןטַארקָאמעד יד ןוֿפ טעטימָאק-לַארט |
 ,(י"נ) דייר ,"טנעדיזערּפ ןרַאפ יא ןַא

 ,ןיי נװ .ז ,רעד -- טסילַאטנעמורטטניא
 ןשילַאקיזומ א ףיוא טליּפש סע רעװ .1/ .סי
 ןליּפש וצ קיזומ טֿפַאש רעדָא טנעמורטסניא
 'ַאֹּב זיאס רעװ ךיוא .טנעמורטסניא ןַא ףיוא
 ,ןטנעמורטסניא ןטעּברַאסױא םַײּב טקיטפעש

 ןַא ,רעזערֿפ א :טנעה ענעדלָאג טימ שטנעמ אי
 ,דנַאלמייה ּ'יװָאס ,ףָארדנעװ .ז ,"רעקָאט ַא ,א

 -נעמורטסניא ןוֿפ רעגנעהנָא 2 ,1 אפ ,2
 .'א רעד יאויד .םזילַאט

 לײטּפָא .ס- ,יד -- עקלַאטנעמורטסניא
 סע ואװ עדַײּבעג יד) יא יד, .קירּבַאֿפ ַא ןיא
 ןגעלעג זיא (ןטנעמורטסניא:סטעּברַא יד ןגיל

 ,12 ווו 1959 ,רַאֿפ ,טָאימע .י ,ײןלַאפעגנַײא

 .סע- ,רעד -- קיןשטשלַאטנעמורטסניא
 וצ טיירג סָאװ רעטעּברַא .וָאס .ס" ,עצי נװ
 | ,ןטנעמורטסניא
 ישזנַארַא סד ,יד -- עיצַאטנעמורטסניא

 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ קרעװ שילַאקיזומ ַא ןוֿפ גנור
 -עטָארעג א .רעטסעקרָא ןַא ןיא ןטנעמורטסניא
 יא ענ

 םוכס .ס' ,רעד -- .םוירַאטנעמורטסניא
 .טיּבעג-טעּברַא ןטמיטשַאּב א ןיא ןטנעמורטסניא
 "יור יײלרעלּכ ןגעוו ןוא ןטסעמ ןופ קינכעט יד;

 טצונַאּב ַײּברעד טרעװ סָאװ 'א רעד . . .גרַאװ
 ,(+ . . לרוזנעמ ,רעטנַאק ,ןלָאשגָאװ ,סאּפרעטַאװ)

 .כַאי ,"ייז טימ ןייגַאּב וצ ךיז יװ ןדָאטעמ יד
 -ןצ רָאי ןיא לָאמ ןייא ףרַאד להֹומ רעדעיג

 -קָאד א ןופ לָארטנַאק רעד וצ 'א ןַײז ןלעטש

 ,1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש יזָאט' ,"רָאטַארעּפָא-רעט

 -ןרטסניא ,ריט- .ורט -- ןריטנעמורטפניא
 -ןיא יד רַאפ קיזומ ןרישזנַארַא  .טריטנעמ

 ,ןרירטסעקרָא .רעטסעקרָא ןַא ןיא ןטנעמורטס

 יד ַײס ,ןעיידיא עשיטלצָאּפ יד ַײס, --- גגו-

 -רַאנדיישרַאֿפ ןענַײז 'א רעייז ןוֿפ ןלַאֿפנַײא

 .קיוװייל .ה ,נש ,"קיט

 רַאילקשידניקכָאר .רעד -- שז'ַאטקורטפניא
 ,רָאטקורטסניא ןופ עיצקנופ ,טעּברַא .ּבװ

 .סעיצקורטסניא םוכס

 ,עק- ,ןי נו .ןריָאט- ,רעד -- רַאטקורטסניא
 יָארּפ א ןיא רערעל 1 .ל72 ייאככ .ס"- ,עשז
 .לוש-טרָא רעד ןיא יא רעד .לוש רעלענָאיסעפ

 טימ .ַײרעדַײנש רַאפ לוש רעד ןיא עשיא יד

 ייינש יד, -- רעטקורטסניא :ךיוא 3 םעד
 ,""א ןקיזָאד םעד ןוֿפ רעמ ןעמענ טינ ןרָאט רעד
 -עדינ א ןוֿפ רעּבָא ,ללכּב רערעל ,2 .װטיל
 -לטימ רעד ןיא 'א-טרָאּפס רעד .גנַאר ןרעקיר

 טָאה סָאװ שזדעלַאק א ןיא רָאטקעל .9 .לוש
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 .לטיט-רָאסעֿפַארּפ ןייק טינ |
 .ַײרעט

 ַא ןיא ןרָאטקורטסניא עפורג -- ם'ַא(י)
 ידע .עיצוטיטסניאךרעל (א ןופ טפאשרעריפ)

 ...טקיטכעמלופַאּב טרעװ גנוטלַאװרַאֿפ-טּפױוה -

 "עג ערעדנוזַאּב יד רַאֿפ יא ןַא ןריזינַאגרָא וצ |

 1928 ,זָאט ,"טייקיטעטײזָאט' רעד ןוֿפ ןטיּב
 -ֿעשַאּב ,עיסעֿפָארּפ .1 -- טֿפַאש .20װװ
 עּפורג .2 .רָאטקורטסניא ןַא ןוֿ ךַאֿפ ,גנוקיט
 .ןרָאטקורטסניא |

 ,ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירָאטקורטסניא
 "נָא .רָאטקורטסניא ןַא וצ תוכַײש א טָאה סָאװ
 .ק .ד .ד רעד. .ןעגנוקרעמַאּב עיא .שירעזַײװ
 -סמ טָאה ןיטימָאק ןָאשויּבירטסיד טניָאשזד =!
 ןַײז דנַאּברַאֿפ םעד ןּבעגוצרעּביא ןעװעג םיּכ
 ,גנוגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק יד ,"טעּברַא עיא

 ,טייק- .2 אפ ,1926 עשרַאװ

 ,ןסיװ טיג סָאװ .1 .ידא -- וו יטקורטפניא
 סָאװ .2 ןעגנוזַײװנָא עיא .שינעטנעק(-ךַאֿפ)

 ,שירעיוּב ,שירעוטֿפױא .ןָא טזַײװ ,סױרַא טפלעה |
 .טייק- .ןשינעטנעק עיא !

 ,גנו- .ןריאורטסניא + -- ןריטקורטסניא

 -רעל ,1  .ל22 ייאככ .ס ,יד -- עיצקורטסניא
 רעלַאקָאל רעד ןוֿפ 'א .םידומיל םוכס .גנונ
 ,גנונעדרָארַאֿפ ,גנוזַײװנָא .2 .םעטסיס-לוש

 -ןלש ענַײז טקיש ושי ןעװפ .ס'א ןעמענ ,ןּבעג !
 "גינעק סטָאג ןוֿפ הרוׂשּב יד ןגָאזוצנָא םיח
 ,"א עשיטסיסַאר-טעמּכ ַא ייז רע טיג ,ךַײר

 -ָאטקַאדער-סגנוטלַאװרַאֿפ יד, .ךוּבגַאט .. . ,גירג |

 ,ףענַאקצַאי ןוֿפ ס'א ןעמונעג ןּבָאה . .. ןר
 רעד ןוֿפ לעֿפַאּב .9 .וןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ
 ןוֿפ 'א .רוטנַאדנעמָאק רעד ןוֿפ יא .טכַאמ
 טרָאװ סָאד) תוליהקה-דעוו ןוֿפ יא .טמַארעַײטש

 דעו תונקּת ןיא 1670 ןיא טצינעג ןיוש יא
 ןטורקער ןוֿפ גנודליּבסיוא .4 .ןאטיל תנידמ
 טַײצ ערעטיּב א זיא 'א יד, .עמרַאזַאק ןיא
 ,ןשקָארטסניא :מַא .=רענלעז ןגנוי ַא רַאֿפ
 .ן'ַאיצקורטסניא :ַאּפש

 -עכײצּפָא = .ל22 ייאכק ,ס- ,יד -- עינגיטניא
 ,יימרא רעד ןיא גנַאר רעדָא לטיט ַא רַאפ גנונ

 .עא טמא ןַא ןוֿפ

 -עניא .ודַא .1 .2: 109106 .מַא -- דייפניא
 טייג, ,125 +- ,דַײסטוא ןוֿפ ךוּפיה .קיניײװ |

 דייר ,ײ?ןסיורד ןיא ריא טייטש סָאװ .יא ןַײרַא
 ,קינײװעניא זיא סָאװ סָאד .ס- ,רעד .2 .(י"נ)
 רעד יװ רעסעּב זיא יא רעד, .'א םעד ןצוּפוצ
 -ארעּפַא ןַא .(י"נ) דייר ,"ןסיורד ןופ קורדנַײא

 .ןןַאגרָאןעיורֿפ =! יא ןֿפױא עיצ
 ,"הֿבינג עקייא ןַא זיא סָאד, .ידַא -- קיז
 ףֹּתֹוׁש .+- רעדַײסטוא ןוֿפ ךופיה -- רעד

 ןיא זיא טעּברַא ןַײז סָאװ רעטלעטשעגנָא רעדָא
 "צג זיא רעיא רעד; .אֿפוג (טַאטשרַאװ) קירּבַאֿפ |

 עג טָאה רעדַײסטוא רעד רעּבָא ,ךעלרע ןעוו

 ,(י"נ) דייר ,"סענזיּב עקיטַײז טכַאמ

 .טריאוניסניא ,ריא .װרט -- ןריא|וניפניא
 סעּפע ףיוא ןַײז זמרמ ,ןטַײדנָא ..722 ייאככ
 -עש וצ הנוּכ רעד טימ (תמא טינ זיא סָאװ)
 -ַאגענ זיא סָאװ סעּפע ףיוא ןעלטַײט וצ ,ןקיד
 יד זַא יא .לוּבלּב ןסואימ א יא .טכעלש ,וויט

 -קורטסניא

 טקעסניא

 יד רָאנ טלגיּפשעגּפָא טָאה רוטַארעטיל עשידלי
 יא .עיזַאושזרוּב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאּב |

 .ףצעמע ףיוא -

 טזָאל ,טריאוניסניא סע רעװ -- רָאטַא-
 ףיוא סיא ןָאג -- ץיצַא  .דשח ַא ןלַאֿפ
 ,"סעזערּפ רעד ךיז טרעזייּב ,ןענָאזרעּפ עטירד
  ,גנוריא- .יגַײװש עיצנַאּבב ,ץרּפ

 .722 / ייאכ2 ,ס- ,יד -- עיצַא|רעניטניא
 -ַאמערק .ןנימ-רּב א ןענערּברַאֿפ ןוֿפ טקַא .1 |

 ףיוא סעּפע ןענערּברַאֿפ סָאד ללכּב .2 .עיצ
 -- רָאטַא- .לַאפּפָא ןשיטָאטש ןוֿפ יא .שַא
 .עיצַארעניסניא ןריֿפוצכרוד טַארַאּפַא רעדָא טרָא
 "יש .װרט--ןריי .מַא .זז--רָאטיע--

 .מַא -- ןמ

 ,טריטסיסניא ,ריט- .װטוא -- ןריטפיסניא
 ןײטשַאּב טסעֿפ .== 5ק06: 10818111.222 ייאלככ
 עה א ףיוא יא .ןרעדָאֿפ קרַאטש .סעּפע ףיוא

 .דלושמוא ןַײז ףיוא יא .תוריכׂש ןיא גנורעכ
 ריטסיסניא, .עקירעמַא-ןַײטַאל ןיא טצינעג טֿפָא -

 יז, .(א"ּב) דייר ,ײןגלָאֿפ טשינ ריד לעװ'כ ,טינ
 רעַײנ ַא טימ ןרעװ ןטיּברַאֿפ ןלָאז יז זַא ... . יא
 ,342 אאנ ,א"ּב ,טַײצ עַײנ יד ,"גנוטייל

 דָאּב . . .עדוס ןייאַו -- רׁשֹּב ילּב הדועט ןיא
 ןיא .א/טק ,םיחסּפ טיולכ2 ..חֹּת .ץַאז ןרָאס
 הדועס ןייק ָאטיע .+- רׂשֹּבּב אלא החמׂש
 ןייק הדועס יד זיא שיילֿפ ןָא ה"ד !שײלֿפ ןָא
 זיא סקיכלימ עטסעּב סָאד, :לגרֿפ .טינ הדועס
 :ןגָאז םימכח ערעזדנוא, .װש ,"שיײלֿפ לקיטש ַא/
 -ֿבא יװ . . .ךָאד ןעעז רימ ןוא ....יּב יּב יס יא

 ,מק ,"טסעג ענַײז ןעמונעגֿפיוא טָאה וניֿבָא םהר
 יב 'ס 'א זַא טסואוועג ּבָאה'כ, .46 אט ,1867 -

 טַײצלָאמ ןייק טינ סע טסייה שיײלֿפ ןָא -- 'ּב

 .25 עוו 1958 ,רענַאקירעמַא ,טײהנײש .י

 -נ'יא ;89 .ּבנ צמ .רעד 6 סָאד -- ט(י)לעטניא
 זניא +- ,808 ,טילשנוא +- .כרַא .ם(י)לעצ |

 .םייחיילעּב ןוֿפ ףוג ןיא סטעפ ,ֿבלח .טילש

 חקל ."טילצניא, :ֿבלח טשטַײטרַאפ ,ב/ח ,ּבׂש

 ;(10 ,זי ,םילהּת) 'ורגס ומּבלחי טשטַײטרַאֿפ ֿבוט |
 רעייז, :יּתו "ןסילשַאּב ןאט יז טילשניא ןַײז, -

 אוד י'נוא, ,ןײןסָאלשרַאֿפ ייז ןּבָאה ץראה טעֿפ

 ינוא טילשניא ׂשד רדיװ ןעד ןוֿפ ןמענ טשלוז

 טקעדיּב אד ׂשד טילׂשניא ׂשד ינוא ץנאוש ןעד

 טסלָאז ןוא. :יּתְו 22 ,טכ ,תומש ,חט ,"ךיוּב ןעד

 םעד ןוא סטעֿפ סָאד רעדיװ םעד ןופ ןעמענ

 ראדפ ."דייװעגניא יד טקעדַאּב סָאװ לדייוו

 טילשניא ,זַײּפש ןיסע אייל רלַא רע םַאנ ךאנ

 .חי ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי , *. ..ץלַאמש ינוא

 ,טרינימעסניא ,ריני .װרט -- ןרינימטטניא
 ןעמָאז ןכעלנעמ ןצירּפשנַײרַא = .722 ייאככ

 .בנז .ןכַאמ וצ רעגנַאװש ךעלטסניק ידּכ

 ןלייט; .טקעזניא + .ז ,רעד -- טקעטניא
 ןוֿפ ןרָאװעג טקידעשעג ןענַײז סָאװ םיוּב ןופ

 "על רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואוו ,"ן'א ענעדיישרַאפ

 ןכַאמ ן'א , ,1922 דַארגָארטעּפ ,טעּברַאסיואירעד

 ערעייז ךרוד ןעגנולדנאוומוא עכעלרעּפרעק ךרוד

 יי ,ןּבעל ןוֿפ םיױּב רעד ,םולּב .ש ,"סנבעל

 :ערפ"-א .טלעװ"א .סקאאװ"א 1

 עלהיח ןײלק -- רע סערפרך'יא .קידנס



 טנ'עיציּפסניא

 א זיאס .ןא טימ רקיערעד ךיז טרענ סָאװ

 .עזעצתנסססקמ291426 .עילימַאֿפ עטגַײװצרַאֿפ
 טּבַײרשַאּב סָאװ טֿפַאשנסיװ -- עיֿפַארנָא א

 -ָאלַא א .ןטקעסניא יד טריציֿפיסַאלק ןוא
 ןטקעסניא יד טשרָאפ סָאװ טּפַאשנסיװ -- ץעיג

 -א ,םוירא'א .ןטֿפַאשנגײא ערעייז ןוא
 עירָאטַארָאּבַאל ַא ןיא עיצַאלַאטסניא -- עירַא

 ןעלמַאזוצֿפױא ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז ןיא רעדָא

 עיצַאװרעסּבַא רַאֿפ ןטקעסניא םינימ ײלרעלַא

 םוירַאא ןיא ךַײא ַײּב ּביוא, .ןקעוװצשרַאפ ןוא

 ,סעװרַאל קיצניװ טליישעגסיוא ךיז ןּבָאה

 .כַאי ,"רוטַאנ רעד ןיא ןָא ייז טּבַײלק

 -- ךיצָא'א ,דיסָא'א ,דיצי'א ,דיסי'א

 (רעדוּפ רֶעדָא טייקיסילפ) ףָאטש רעקיטפיג

 עשיטירּב, .אא יטיידייד .ןטקעסניא ןטָארוצסיױא

 -רַאֿפ ןוֿפ ןרוּפש ןענופעג ןּבָאה רעלטֿפַאשנסיװ

 עטושפ ןיא ןדיסָאאא עקיטפיג םינימ ענעדייש

 ,10 א 1965 ,זמט ,ןינוי ףלָאװ ,"רעסַאװנגער

 ,סי ,עק- ,ןי- נװ .ז" ,רעד -- טנ'ץי|ציּפטניא

 "ער ןופ ףליהעג ,רעטלַאװרַאפ-עניּב (רעטַאעט)

 -סיוא עשינכעט יד טגרָאזַאּב 'א רעד .רעסישז

 סָאד זַא טיה ןוא עניּב רעד ןוֿפ גנוטַאטש

 רעד ןיא ןַײז לָאז ןטסיטרַא יד ןופ ןטערטֿפױא

 טַאהעג ןיוש טָאה עּפורט יד, .טַײצ רעקיטכיר

 'א ןַא ,רָאטקעריד ַא ,גנוטלַאװרַאֿפ ענעגייא ןַא

 -- ןריי .310 ,אאו לֹּבי ,יקצַאש .י ,יַאא
 ,טנעיציפסניא ןַא ןופ סעיצקנופ יד ןריפכרוד

 זנַײא  .ל22 ייאכ2 סי ,יד -- עיצאריּפסניא
 -פיוא ןוֿפ סעצַארּפ רעשיכיספ .1 .יגנומעטָא
 סע טֿפלעה סָאװ ,טייקנּבױהעג ןוא גנורעדור
 "נַאדעג עַײנ ,ןעקנַאדעג עַײנ ןעמוקֿפױא ןלָאז
 ןרעװ ןעמונעגכרוד לָאז עמ ,סעיצַאיצַאסַא-ןעק
 -תוירחֲא וצ טיירג ןַײז ,ליֿפעג קרַאטש ַא ןופ

 ינסיװ א ןוֿפ יא .'א עשיטעַאּפ .םיׂשעמ עקיד
 עד ַא ןיא ןקילײטַאּב וצ ךיז יא .רעלטּפַאש
 א ץלַא םיא רַאֿפ זיא טסנוק, ,עיצַארטסנָאמ
  ,"ףמאק רעשיטילַאּפ יװ יא ןוֿפ לַאװק רערעֿפיט

 ,דנַאּברַאפ 'וװָאס ןיא רעבַײרש ידי 0

 א רעטנוא ,תוֿבהלתה ,גנורעטסַײגַאּב .2
 ,טכַאמ רעכעלשטנעמרעּביא ןַא ןופ העּפשה

 סָאד} .האוֿבנה-חור .המשנ-תילע ,שדֹוקה-חור

 -ישּב טצינעג טינ ךעלנייוועג טרעװ יא טרָאװ

 רָאנ ,ןפירגַאּב עשידִיי עלענָאיצידַארט טימ תוכ

 ןוא םענַאּב ןכעלטלעװ ַא טימ גנודניּברַאפ ןיא

 תונמאנ עשידיי-טינ סָאװ סָאד ןּבעגרעּביא םִַײּב

 סלגרָא יד ןוא, ן.שדוקה:חור יװ ןָא ןעמענ

 טּפעש עמ ןוא ,ןעגנילק רעקעלג יד ןוא ,ןליּפש

 עװַא ,ווו לַא ,י'א יד טייקילייה ןיא טּפעש ןוא
 .אירַאמ

 .טריריּפסניא ,רירי .ורט -- ןרי|ריּפסניא
 ררועמ ,ןרעטסַײגַאּב .עיצַאריפסניא ןקעװ .1
 ךיז טיירג ןַײז לָאז עמ יא .הֿבושּת וצ 'א .ןַײז
 סָאװ ןסיוװ וצ טוג דימּת זיא'ס, .ןַײז וצ ֿבירקמ
 אנוש ןַײד ןצישַאּב סע רעטעג ןימ א רַאפ

 ןעוו ,קיטירק, .ךוּבגָאט . . . ,נירג ,"םיא 'א ןוא
 ןרעװ טריריּפסניא זומ ,שירעֿפעש ןַײז ליװ יז
 ןופ לַאװק א טרעװ יז רעדייא ,רעּבַײרש םענופ

 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,גש ,"ץיצַאריּפסניא

 םעד טריריּפסניא טָאה המחלמ עקיגָאטסקעז יד;

 .(שטוטס) .ל -- פט ןיא

 .ס ,יד -- עיצקעּפסניא
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 דייר ,"טלעװ רערָאג רעד ןיא שטנעמ ןשידִיי

 ,(1967 י"נ)

 חטש ןֿפיױא) סַײנ וצ ןסיוטש ,ןקעװרעד .2
 ,ןַײז עיּפשמ .(ןליֿפעג ,ןעקנַאדעג ,םיׂשעמ ןופ

 עטַײװ ַא ,גנושרָאפסױא ןַא יא .ןסולֿפנַײאַאּב

 רעּביא ןטכַארטרַאֿפ ךיז לָאז עמ 'א .העיסנ

 ןרעכַײרַאּב וצ ךיז טנגוי עשידיי יד יא .סעּפע

 .ןסיװ ׁשידִיי טימ

 -ַאיצא- .טריריּפסניא סע רעװ -- רָאמַא-
 עיגילער (ןַײז ןיא טעז סע רעװ -- טסינ

 טיג ןוא עיצַאריּפסניא ןופ חֹוּכ םעד רקיערעד

 ..סעיצוטיטסניא עריא וצ תוֿבישח קיניײװ וצ

 ,םיׂשעמ עשידלעה עיא .עמעָאּפ עיא -- טריד

 ןופ יא . . . ןירעֿפרַאװ-ןטרָאק יד; .ןעקנַאדעג ע'א

 ,טייק- .קע ,ייט:ןָאליײצ ןקיליּב

 ,גנונעפָאה רעד ןיא

 רעטמיטשַאּבמוא ןַא ןיא ,רעטעּפש זיא טינ ןעוו

 ,רעגנַאװש ןַײז --- 'ס יא ןַײז ,טַײצ

 ,עקי ןיי נװ .ןריָא ,רעד -- רָאטקעּפסניא
 רעטמאָאּב ,רעעזפיוא - .722 ייאכ2 .סד ,עשי

 וצ זיא עיצקנופ ןַײז סָאװ רעטלעטשעגנָא רעדָא
 זַא ןסַאּפוצפיוא ,ןרידיוװער רעדָא ןרילָארטנָאק
 םּכסה ןיא ןרעװ טריפעגכרוד לָאז טייקיטעט ַא
 ןַא טיול ,םַארגָארּפ רעטלעטשעגנַײא ןַא טימ

 -רַאֿפ רעדָא ןצעזעג טיול ,ןַאלּפ םענעמונעגנָא
 ן'אייצילָאּפ ;'א-ײמרַא ;'א-ץנַאניפ .ןעגנונעדרָא
 -נַאגעגרעּביא דלַאּב זיא ענעדִיי יד, .עא יא-לוש

 לװַײֿפ ,"וד ףיוא ןמט9} רעטקעּפסניא ןטימ ןעג
 ,1932 וװעִיק-װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס

 .רָאטקעּפסניא ןופ טמַא .1 -- טַא(י)
 ןוֿפ עיצוטיטסניא .0 ,ןרָאטקעּפסניא עפורג .2
 -- עקס- .םוירעטסינימ ַא ןיא ןרָאטקעּפסניא

 טימ קעמש א טיג רע; .לוטיּב טיפ .לס .ידַא

 ןופ זיא ףייז יד זַא טגָאז ןוא זָאנ 'א ןַײז

 טפאש- 1924 לװַאש ,טַײצ מי ,"דנַאלסיױא
 "ורג .2 .רָאטקעּפסניא ןוֿפ גנוקיטֿפעשַאּב ,1 --
 | .ןרָאטקעּפסניא עּפ

 -רָאטקעּפסניא ווזז ,1 -- רוטקעּפסניא
 ןעניֿפעג סע ואוו ָארויּב רעדָא ןינּב .2 .טָא(י)
 | .ןרָאטקעּפסניא יד ךיז

 ,טריטקעּפסניא ,ריט- .ורט -- ןריטקעּפסניא
 -נָאק .רָאטקעּפסניא ןַא ןופ טעּברַא יד ןריֿפכרוד

 -רָאפ ,ןכוזכָאנ .ןקוקרעּביא ,ןרידיוװער ,ןרילָארט

 עמ סָאװ שיילפ סָאד 'א .ןּבעג גנוטכַא .ןש

 ,ןלוש יא .טפיוקרַאפ

 רעדָא סעצָארּפ

 ןּביה ּפא טינ, .ןריטקעּפסניא ןוֿפ טַאטלוזער

 תונקּת' ,"אפורהמ עיצקעּפשניא ילּב ןתמ םעד}

 -שמַאּב ידנאללאה םיזנּכשא ...השידק הרֿבחד

 .ע"קּת ,'םדרט

 -ָאס ןייא) -- יַאדוװ ידימ איצומ קֿפס ןיא
 ,םיחס922 .חּת .ץַאז ןַײדַאװ יידימ יציומ קעֿפ

 טינ טמענ קפס אי .ב/אמ ,הרז הדובע ;א/ט

 חֹוּכ םעד ךאז א ַײּב (לטֿבמ טינ זיא) קעװַא

 רעשידומלּת| .טײקטמיטשַצּב ןוֿפ ,יאדװ ןוֿפ

 א ןדנעװנָא ןעמ ןעק ךַאז א יּבגל בוא ;ללּכ

 ,יַאדװ ןטיול ןעמ טנקסּפ -- יאדװ א ןוא קפס

 א ןיא בוא :לשמל .אלוקל ייס ארמוחל ַײס

 לזיװ א ןעזעג ןעמ טָאה ּבוטש רעטרשּכעג

 .חװד + -- ןריױזינעצסניא

 דוע ןיא

 -- קֿפס רעד זיא ,טיורּב קיטש ַא ןּפעלשנַײרַא |

 איצומ טינ -- ןסעגעגפיוא סע יז טָאה רעמָאט
 ץמח קדֹוּב ,ןכּב ,ףרַאד עמ .ץמח -- יַאדװ ןוֿפ
 ,ןלָאמַאכָאנ ןַײז

 .רָאטַא-
 ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעװעג ןעמרָאֿפ ידו עיצַא-
 ,ןתומחלמ-טלעוו עדייּב ןשיװצ ןלױּפ

 ייאכ? ,טרינעצסניא ,רינ- .ורט -- ןרינעצסניא
 ןטיירגוצ .עניּב רעד ףיוא ןריֿפּפױא .1/ .לכ2
 רעד, .זַײװסענעצס םעליֿפ ַא רעדָא עסעיּפ ַא
 ַײנסֿפױא טרעװ סע ןוא סױרַא טלַאפ לָאּבמיס

 .װ רַאק ,"עידעגַארט עסיורג יד טרינעצסניא
 סָאװ קרעװ א רעטַאעט ןרַאֿפ ןטעּברַארעּביא .2
 .טינ ַא ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג הליחּתכל זיא
 .רעקיכלימ םעד היֿבט יא .םערָאֿפ רעשיטַאמַארד

 טליּפשעג ןענַײז סעע -- 2נוי .ּבלַאק עשָאי יא

 ,"ךעלהׂשעמ סעצרּפ ןופ ןע'א ךס א ןרָאװעג

 .רֶעע .רעטַאעט ידוי סָאד ןוא ץרפ ,קומ

 .טריּבירקסניא ,ריּב- .ורט -- ןריּב|ירקפניא
 .ןריװַארגנַײא ,ןּבַײרשנַײרַא .1/ .722 ייאכ2
 יד יא .הֿבצמ ןַײז ףיוא רעטכיד ןוֿפ זרעֿפ ַא יא
 -עג) 2 .לװָאט ַא ףיוא םיֿבדנמ יד ןוֿפ ןעמענ
 ַא יא .ןענעכײצנַײרַא ,ןעמעננַײרַא (עירטעמָא
 ןצעמע ןּבַײרשרַאֿפ .8 .זַײרק ַא ןיא טַארדַאװק
 .טלַאטשנַאןרעל ןרעכעה ַא ןיא טנעדוטס ַא יװ
 1663 רָאי ןיא טָאה סָאװ . . ., .ןרילוקירטַאמיא

 ,"ןרעדָא-טרופקנַארפ ןיא} ןיצידעמ טריּבירקסניא
 טימ 1110 אפ ,1929 עשרַאװ ,זָאט ,רעּפיש .י
 ןשיניצידעמ םעד (ןיא) ףיוא ךיז יא -- ךיז
 סעצָארּפ -- גנוריּב- ,ץיצּפ- .טעטלוקאפ

 -טסַײג א .ןריּבירקסניא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 .עיצּפ'א עכַײר

 װזז 611 'ז) לַאגעמוא + -- ל'ַאנעניא
 ,(545) ךַײלגמוא

 .חּת .עזַארֿפ ן{דָא) דא ןייא) -- רֹוע ןיא
 ףוס רעד} יָאטינ זיא רעמ' .39 ,ד ,םירֿבדככ

 אוה םשה יּכ ... םויה תעדיו :קוסּפ ןופ

 קורדסיוא ןַא יװ טצינעג .ץ'ע יא ... , םיהולאה

 -רַאק רעד, ,(+-) ארוּבה:תודחַא ןענעכיײצַאּב וצ

 טייטש סע :טגָאזעג טָאה ןרהַא 'ר יּבר רעניל
 זַא ןסיװ טנַײה טסלָאז וד ... 'םויה ּתעדיוי
 --'צ יא ,רעֿפעשַאּב רעזדנוא זיא םלֹוע-ארֹוּב רעד
 ינוא השנמ ,"ןסיװ וצ סָאװ ָאטינ זיא רעמ ןוא
 ,11 שו 1967 ,זמט ,רעג

 .חּת .ץַאז {ױדַאװלימ ...} -- !דבלמ .......
 הֹּתַא :קוסּפ ןופ ףוס רעד) .35 ,ד םירבדכ2

 ןימ 'ע יא ,םיהולאה אוה םשה יּכ תעדל תיארה

 ןוֿפ דוסי .1 .יּת ,ָאטינ זיא םיא ץוחא רעמי
 רעד זַא ,אינּת יפילע ,םענַאּבטלעװ רעדײּבח

 זיא טלעװ רעד ןיא שי רעקידתושממ רעקיצנייא

 ףַאשַאּב רעצנַאג רעד זַא ןוא טייקכעלטעג זױלּב

 ערעדנא סָאדלַא .םעד ןופ רָאנ תויח ןַײז טיצ

 .שינעטכַאדּפָא ןַא זיא טייקכעלטעג ץוח

 .טײקנסיררַאֿפ ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ .ריא .2

 םלֹוע ןא ךיז ןוֿפ טלַאה רע; .ןכַײלג ןַײז ָאטיני

 -סיוא ןַא יװ .9 .י'מ יע יא טניימ רע ,ואֹולמו
 ץוח' .ריא ךיוא ,גנושיוטנַא ,רעיודַאּב ןופ קורד

 ץוחַא -- 'מ 'ע יא; .ָאטינ רענייק ךָאנ זיא םיא



 קינייװעניא

 (עא ןזח ,הליפּת:לעּב ,רענדער) רָאטקעל םעד
 יןצמוקעג טינ רענייק ךָאנ זיא

 .װדַא ןקינעװ'ייניא :ךיוא ררווו -- קינייוװעג'יא
 ;קידנסיורד :ןוֿפ ךוּפיה .1 .קידנעװניא :לגרֿפ
 ,ףיוה ןיא יא .וּבמורַא ,גנומױצמורַא ןַא ןיא

 ּבׂש .םידוהיל זיא 'א .װזַאא שרדמ-תיּב ,ּבוטש

 יז טסלָאז ,, ."גיניוו ןניא, --- יימינּפי טשטַײטרַאֿפ

 קיניײװסיױא ןוֿפ ןוא יא ןופ ןכעּפסיױא ןהֹביּת ידָו

 זומ השא ןייא, ,14 ,ו ,תישארּב ,יּת ,"ךעּפ טימ

 זיוה וצ רמיא לָאז איז זַא ןַײז גיטכיצ ןיימ ךָאנ

 רוציק ,םייח ץע ,שּפע ,"גונייו ןניא ןּבַײלּב
 סָאװ ,ּבוטש רעד וצ ייװ, ?רָאי ,?בוֿבל ,ה"לש
 -ירק ןוֿפ רעַײֿפ = .וש ,ייא טנערּב רעַײֿפ סָאד

 'א ןלעטשנַײרַא ןשטנעמ םעד, ן.האנׂש ,ןעַײרעג

 ךלמ-ןּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןַײרַא ןטרָאג םעד ןיא

 ןוֿפ ןעגנָאהַאּב ,לדַײּב ןַײמ . .., .'החפש ןּבו
 'א ןוא ךעלעימק ,תיציצ טימ ןטַײז עדייּב

 .עקשיֿפ ,סוממ ,"םירֿפס ךעלקעּפ ,סעטכָאמש

 ןטסקינייװעניא םעד ןיא .םזינַאגרָא ןַא ןיא .2
 ךימ טערָאט סעּפע, .םזינַאכעמ ַא ןיא .ןּבעל

 זדנוא ןופ סױרַא ןלַאװק סָאװ תוחֹוּכ יד, .י'א

 ."ןצרַאה ןיא יא טפַאשּביל ענעגרָאּברַאפ ַא, ."'א

 'א 'עיצולָאװער' א .י'א טילג סָאװ זַאטסקע ןַא

 טליופעצ ןוא קינײװנסיױא ןוֿפ ןייש , .ךיוּב ןיא

 .'א רעגייז םעד ןיא ּביוטש םעד ןשיװסיוא .י'א

 ןיא 'א רעּבָא ,ליומ םעד טימ רָאנ רֶע טגָאז,

 טַײצ-ענסעװ, .רָאטַאיעט ,"תואמר טימ לוֿפ רע

 "רעד וצ טינ . . .רעטעלּב טימ ךיז רע טקעדַאּב

 יד ,סוממ ,ײלױֿפ ךעּבענ רע זיא יא זַא ןענעק

 ןַײװדניק ךָאנ טלָאװ רע ךַײלג, .יהׂשעמ עטלַא

 טסקַאװ רעד ןוא ,ןקעטש א ןעגנולשעגנַײא ..

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ןעמַאזוצ םיא טימ יא

 סעמַאמ רעד 'א טליקרַאפ טרעװ סע* .ןעיידיא

 ,קערש סיורג ןופ --- ךלימ

 ינסיורד רעד ןגעק סָאװ טַײז רעד ןוֿפ 9
 -סיוא 'א ןוֿפ זיא ןורָא ןופ קעדוצ רעד, .רעקיד

 ךיוא זיא לֿפיש סָאד,; ."סנדַײז טימ טעּבעג
 ןייא לאז, ."עלָאמס טימ טרימשעגּפָא יא ןוֿפ
 דנעה ןַײז רע זד ןַײז טנרָאװיג רעז רכילטיא

 ,"גיניװ שיוא נוא גיניװ ןניא ןשעװ לואוו לָאז
 .א/מק ,וטל

 ּןרּפ יד . . ., .עא ךוּב ,רֿפס ןיא קידנקוק .4
 ןגָאז םיא ןלָאז ןטקיש ןּתוחמ רעד סָאװ) סרעװ|

 - ,קינײװנסױא ארמג טַאלּב טנזיוט ןָאק ךיא זַא
 ארמג טַאלּב ןייא טנַאקעג טשינ ּבָאה ךיא שטָאכ
 לב רעד ,...רעדניּבכוּב קחצי םהרבַא ,י'א

 ,1885 ענליוו ,ןטרָאג-ןעמ

 "נעמ םעד ןופ יא רעד .ּבנ צמ .רעד -- ּבוס

 טליפ רע, .זיוה ןוֿפ יא םעד ןֿפרַאװסױרַא .ןשט

 ה"ר ,קיא ,לל ,"'א ןשיקלָאֿפ ןימ ַא םעד ןיא
 .ה"כשּת

 רעיא ןופ וצ ןלַאֿפ ןגיוא יד, .ידַא -- קיד-

 ,6 עווו 1953 ,זמט ,ינטורקָא ,"ץיה

 םעד ןופ יא יד ןענַײז תווצמ יד ,, -- טייקיד

 ןיא עלעקנוט ידע .הש ,אינת ,"ה"ב ןוילעה-ןוצר
 .וו ןליוּפ ,טיי ,"ןדיוּב יד ןוֿפ

 -עגנעל רעד ןיא רָאנו ידַא -- טפקינייװעגניא
 ,טסקינײװסױא ןוֿפ ךוּפיה .,םערָאֿפ רער

 סָאװ .קידנסיורד ןוֿפ ךופיה .1 231 +-
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 ,טרָא ןטמיטשַאּב ַא ןוֿפ ןטימ ןיא ,ןיא זיא

 .ןעגנוצוּפַאב עיא .ּפעטנעמולּב ע'א יד .חטש

 ץיא .סערּבַאשז עיא ((388 +-) רעיו א רעיא

 .רוגיֿפ רעשירטעמָאעג רעד ןיא ןעלקניוו

 גנוגייּב עיא .אפוג הרוש רעד ןיא ןעמַארג עיא

 -עמיס עיא .טרָאװ םעד ן יי א רָאפ טמוק סָאװ

 א ןוֿפ ּבָאגוצ ןָא ,גנוריטנעמרעפ עיא .עירט

 ,ןֿפורסױרַא גנוריטנעמרעֿפ יד לָאז סָאװ ףָאטש

 לדנ ַאה רע'א .קַאלשרעטנוא ןיא רעכעל עיא

 ךעלדַײּב יד, .אפוג דנַאל ןוֿפ ןצענערג יד ןיא

 -סיוא יד ןוא ֿבײח עיא יד ןענַײז --- רעּפעט ןופ

 .ב/טּפ ,םיערז ,"רוטּפ עטסקינייװ

 םיאנוׂש עיא .עפורג ַא ןיא זיא סָאװ .2
 ענעדײשרַאֿפ ןשיװצ ןשינעלגנַאר עיא .קלָאפ ןוֿפ

 ןוֿפ ףמַאק םעד טָא ןיא טינ טגיל, .ןטנעמעלע

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ךַאזרוא יד םיכפיה עיא

 ,1912 יינ ,וו טישז ,"ורמוא

 יד .הטיש ,םעטסיס ַא ןיא זיא סָאװ .2
 גנירג ָאד ןעק עמ,, .הטיש א ןיא תוריּתס עיא

 ןופ תוריפס ןעצ יד, ."קיגָאל עיא ןא ןעזרעד
 עקרַאטש א ךרוד ּפָארַא ןרעדינ עכלעוו תוליצא

 רעיא ןֿפורעגנָא טרעװ ןוא - . . גנורענעלקרַאֿפ

 ,גיר ,אינּת ,"רוא

 .תוינחור ןיא ,ןּבעל-ליֿפעג ןיא זיא סָאװ .4
 . רוטַאנ עיא יד .עמיטניא סָאד ,ענעגרָאּברַאֿפ סָאד

 ןַא טרעה רע .ןשטנעמ ַא ןופ (ןּבעל עיא סָאד)

 סָאד .קנַאדעג ןופ ךַארּפש ע'א יד .םיטש עיא

 .תוֿבהלתה רעיא ןַא ןופ ןעמונעגכרוד .טכיל עיא

 ןניא, .רעשיזיֿפ ןייק טינ -- קיטייװ רעיא

 ןייא טאה ...טכרָאֿפ רע זיא (הארי) יטׂשגניוו

 ןליֿפעג םי רעד; .ג/ב ,חע ,ײיײשה וצ טֿפַאשּביל
 ,ןלַאװק רעטנזיוט ןוֿפ ךיז טמענ ןצרַאה ןיא
 ,סוממ ,"םיא ץוח ,עטסקינייװסיוא ןוא עיא
 טריניפעד טייקטמיטשעגסיוא ןעק, .ֿפשטניװ

 גנוקידירפַאּב ע'א יד זיאס :טרעקרַאֿפ ןרעוו

 ,"הֿביֿבס רעד ןיא ץַאלּפ ןַײז טימ ןשטנעמ ַא ןוֿפ
 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ

 ָאיװיײהיּב ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ יד, -- טייק-
 סנשטנעמ םעד טימ רָאנ ךיז טמענרַאֿפ ןטסיר

 ."א ןַײז טימ טינ ,טייקידנסיורד

 ןייא| -- ןיריהזמ ןּכיםא אלא ןישנוע ןיא
 .חּת .ץַאז ןןריהזַאמ ןייקמיא .ָאלע ןישניוא

 ןּכמא אלא שנע אל' :ב/ונ ,ןירדהנס טיולכ2

 אב עמ .10 ,כ ,תומש ,המימּת הרוּת ,'ריהזה

 ,טנרָאװעג רעלרפ טָאה עמ ןדַײס טינ טפָארטש

 טֿפרַאדעג רער 8 ןופ ןיוש טָאה סע ה"ד

 רַאפ ,טקַא םעד טרעװרַאֿפ סָאװ ץעזעג א ןַײז

 א .ףָארטש יד ןּבעג ךיז טּבַײלק עמ ןכלעוו

 -ָארטער ןַײז טינ ןעק ץעזעג ןייק זַא ּפיצנירּפ

 עג שוריפּב רע;רפ טָאה עמ ןעװ רָאנ .וויטקַא

 ףָארטש יד ןעמוק ןעק --- 'טינ סע וט' :טנרָאװ
 .ןָאטּפָא ןרַאֿפ

 עסיוא ...} -- דחא םג ןיא ֿפוט הׂשוע ןיא
 ,די ,םילהּתכק .חּת .ץַאז ןדָאכע םַאג . . . וָאט

 לָאמוצ טינ ,סטוג ןייק טינ טוט רענייקק 3

 רענייא ןייק ָאטינ :ב ןטימ טצינעג .יּת ,'רענייא

 ,רעטכער ןייק

 ,םעד סולּפ ןיא ןוֿפ ץלעמשֿפונוצ -- םעניא

 ליומ םענופ ,רַאה ַא זיא ליומ יא טרָאװ סָאד,

 ןי עגנַאל} -- ןעניא

 .װדַא -- ןעניא

 .כרַא .לַארטיינ .װגצ -- ןרְשוו ןעניא

 קינַאה ןיא ןוא קיסע ןיא

 ,לּביטש ןגנע ,םעניילק יא, .װש ,"רַאנ ַא סע זיא
 טשירֿפ ןוא טקיװק -- לַאז ןכַײר ןסיורג 'א -

 ,"לַאװק ... רעד טסייה לּביּב :רעסַאװ ןַײז
 עקידלושמוא; .רֿבק סוניּבר השמ' ו גורֿפ

 .,דָארּב ,"סייווש-ןסגנַא יא ךיז טקנירט . . . דלוש
 .שג

 .ךַײא טָאטשנַא טצינעג
 טאה ןטינ רענייק =| טמיננ .יײז ָארְפ ןוֿפ

 טמענ, יה"י .19 ןופ סרעלעטשנוװירּב ןיא טפָא

 ןירעדַײנש יד . . .ןילַײרפ ,טוגמוא רַאֿפ טשינ

 | .ןיילַא ,ַאּפָא ,י'א ףרַאד
 וװיטַאד 6 וויטַאזוקַא .כרַא ןי עגנַאל} -- ןעניא

 טאה ןטינ רענייק =) טמינ; .יײז ָארּפ ןוֿפ

 ךיא , .ץניװ ,"טנַאּפשיג ףיוא ליומ זד ןניא ןגיק

 "ישי שאר 'נוא רטאפ ןייא ןיזעװג ןניא וצ ןיּב

 ךיא ןניא טימ , .1703 ,'הֿביא תליגמי יײּכ ,"הֿב

 ,"הליֿפּת ןאט וצ טלמַאזג ןייא ןרעװ ךיוא לי

 נוא; .ב/דכק ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 שיוא ןיּבאה נוא ןניא וצ טרעהיג טינ ןיּבאה ייז

 ,1790 טרוֿפנרהיד ,תושקבו תונחּת ,ײ, . .טָאּפשג

 -ץניא ,ןענירעד ,ןירעד װזד

 :רענעק ןטשרמולּכ ַא ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב .קיניײװ

 ךוזא .?וֿפ ,*טינרָאג --- 'א ,קיניײװ --- ןסיוא,

 ,ױרֿפ ַא ןוֿפ) דייר ,י'א טגיל סע ,ןסיורד טינ סע

 -עד-עניא ,ןענירד-ןעניא .(1837 ןריוּבעג
 -עמע ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב ,ןסַאּפש םַַײּב -- עניר
 ,(קסירּב) ןעניֿפעג טינ ןעק ןוא טכוז סָאװ ןצ

 ,"טיטש ןניא ןעד וצ ראוו ןדנטשג זיור ַא רעד;

 ,1471 ,ּווװ עװַא} ּבמ רעגָארּפ

 רָאװעג

 ׂשומ ןּבעל ןַײמ ,ןניא לואש ׂשע טרעװ, .ןרעוו
 ,282 עפַארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןול ךיא

 -עּב ָאלע ינָא ןייא) -- העדּבכ אלא ינע ןיא
 רעד רָאנ .א/אמ ,םירדנכק .חּת .ץַאז ןעייד

 -נעק ,לכׂש) ןסיו טלעֿפ סע ןעמעװ םערָא זיא

 יב יא יע יא ,טינ ךימ טרעױדַאּב ,, .(שינעט

 סעײנַא ...} -- תורישע םוקמּב תוינע ןיא
 .ב/בק ,תּבשכ2 .חֹּת .ץַאז ןסערישַא םיוקמיּב

 ואוו טײקמערָא טינ ךיז טקיש סע ,טינ טסַאּפ'ס'

 טצינעג .טײקכַײר (ןַײז ףרַאד) ןַארַאפ זיא'ס

 טינ ןעמ לָאז תוגׂשה עניילק טימ (א :בּב טימ
 הווצמ ַא ןָאט םִַײּב (ב :ןַאלּפ ןסיורג ַא וצ ןייגוצ

 ןּבעל םַײּב (ג ;קיצרַאהטיירּב ןַײז ןעמ ףרַאד

 -סיוא קירעּביא ןַײז טינ ןעמ לָאז גָאטליואוו ןיא
 ןטשרעּביא םעד ןעניד לָאז עמ (ד :טנכערעג

 םעד ןעניד סָאד לַײװ ,תולדג ןוא תוֿבחר ךרוד

 ָארטיס רעד ןוֿפ טמוק תוקחד ןיא ןטשרעּבייא

 .ןיּבר רענישזיר םעד טיול --- ארחַא

 .עזַארֿפ װדַא -- קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא
 ןכָאק (ן)רעױז ןיא ןוא (ן)סיז ןיא וזד .1
 -סיוא=)} רענעגָאװצעגסױא ןַא .'ה יא יא יע יא

 ,ןרָאװש א .'ה יא יא יע יא גנירעה ןרעטקייװעג

 א ךיוא טָאה ,'ה 'א 'א 'ע יא טכָאקעגסיוא

 ,ריא ,2 .'ה יא יא יע יא ןעמױלֿפ ,גנוצ .ווש ,"םעט
 :ןפֹוא ןקיאַײרש א ףיוא טצוּפעגסיוא רָאג זיּב

 ךיז ,ןצוּפסיוא ךיז ,(ןָאטעגנָא ןייג) ןָאטנָא ךיז

 ךיומ יד; .'ה יא יא 'ע יא עא ןעלצנָארטססיױא

 י"ה יא יא 'ע 'א טעיָארטסעגסיױא ןעװעג זיא

 'טָארקנַאּבי ,רענגרעּב ץרעה



 ליּבַאֿפעניא

 עמ סָאװ = .ל22 ייאכ2 .ידַא -- ?"יּבַאֿפעגיא
 עיא .רעטרעװ ןיא ןקירדסיוא טינ (רָאט) ןעק

 .טָאג ןוֿפ ןעמָאנ רעיא רעד .ןליפעג

 ןיטיכַאה ןיורֿפע ...} -- יתיחה ןורֿפע ןיא
 יִצ יא ןַײז (א :ןקורדסיוא יד ןיא  ,עיצילַאג

 = 'ה יִצ יא ןּבָאה (ּב ;דרערד ןיא טוג ןגיל = 'ה

 ןֹורֿפע ַײּב) .דרערד ןיא ,המדא רעד ןיא ןּבָאה

 יד טֿפױקעגּפָא וניֿבָא םהרֿבַא טָאה יּתיחה

 ן,גכ ,תישארּב +- ,הלּפכמה-תרעמ

 ןיאו המכח ןיא +- -- הנופּת ןיאו חצע ןיא
 .... הנוֿבּת

 ןופ ךוּת ןיא ,םצעּב .וז ןמעצע| -- םצע ןיא
 טינ רע זיא 'ע יא, .תמא ןַא ףיוא ,ךַאז רעד

 ןַײד, ."רעזנֹורּב א רָאנ זיא רע ,רעטכעלש ןייק

 ,וװ גורֿפ ,"רעטכעלש ןייק טינ יע יא זיא לטימ

 סרענגעק ןטסילַאירעטַאמ עלַא ןעגַײז 'ע יא;

 .| רָאק ,"םזילַאוטקעלעטניא םעד ןופ

 ַא ןיא ,טַײװ רָאג .װדא - טלעװ קע ןיא
 יװ קע 'א ןעניואו .טרָא ןֿפרָאװרַאֿפ ןוא טַײװ

 "װ קע יא ןרָאֿפקעװַא .קעשישירדנאכ רעטניה

 ךעלעדיי ןעמענ, .עינָאלַאק רעניטנעגרַא ןַא ןיא
 ךיז ןּפעלש לייט ַא ,טרָא ןוֿפ ךיז ןריר ןוא

 ןיא טָאטש א ,סוממ ,ייװ קע יא טַײװ קעװַא

 ,'חרזמ

 .ל -- ָאפנעטטקע ןיא
 'צ יא ןריטיצ

 װזז .רֿפ2 .יזַא -- לב ַאמירּפפקעגיא
 ידיירפ ע'א איד, .(514 ,+-) ךעלקירדסיואמוא |

 ,ד"צּת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ ,ײןמונ רפ

 "עניא .ךעלרעניא חזד .משטד .ידַא -- רעניא
 עיא .ןטייהנגעלעגנָא עיא .עגַארֿפ עיא ,טסקינייװ

 טשטַײטרַאפ ללמ .םינמיס עיא ,ןטײקנַארק

 :יִּת) "ירניא שד, :(7 ,דס ,םילהּת) ישיא ֿברקוי

 זיא גנולַארטשסיױא ןַײד, .ןיטייקינייװעניא יד,

 ןכָאנ' ,װ לא ,"םיטש עיא עטלַארוא ןַײד ,סָאד

 יז ּבוא שיײװ טינ יד אייורו ןייא .'םָארגָאּפ

 עשרעניא ׂשֶד ןיׂשְע לוז יד .טינ רדוא טגורט

 "ֿפרה רפס יײּכי ,*. ..שונ ןשלעװ רנייא ןוֿפ

 טנערּב סעיא ןַײד, .ן17 אפ ,אקווד| 1474 ,'תוא

 ,ןצרעה םינוֿפ רעדיל ,סעקשַאח .מ ,"רעטנוצ יװ

 .שיאײטרַאּפיא ,1888 עקַארק

 װזד ךיוא ּב ,װיטַאלרעּפוס -- טסרעניא
 יטשרסייא יד ׂשלַא ןטּברעד רֿפ ןעד, .רעניא
 -עיומ} יטשרניא איד 'נוא יטׂשליטימ סיד ינוא

 ענעיא .ב/בלש ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"ןןר

 סע לרעמעק 'א סעמעװ ןיא . ..טּבעל טסנוק

 סקַאמ ,זּביא ,"ץראה עכעלשטנעמ סָאד טּפַאלק

 לירּפַא ,י"נ , טֿפַאשנסיװ'שטנעמ ,דרַאהנייר

0. 

 ןיק ןיא .עזַארֿפ װדַא -- םינ ץעגרע ןיא
 ;"ןלַאֿפרַאפ ינ יע 'א טרעװ דַיי א, .טינ טרָא םוש

 ,"ןלַאפרַאֿפ 'נ 'ע 'א ןעמ טרעװ הרֹוּת טימ,

 רַאֿפ ןָאטנַײרַא טשינ 'ע 'א ךיז ןעק עמ, .װש

 "עג ןייק, .8 ,ח ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"המחלמ

 'א זדנוא רַאפ ןעמ טָאה ךעלעּבַײט ענעטָארּב

 '9 'א, .1919 י"ג ,וא טישז ,"טיײרגעגנָא ינ יצ

 -עגקעװַא םיחתּפה-לע-רזֹוח א טשינ ןעמ טָאה

 .תוכירַאּב ,,ןצנַאגניא

1814 

 ,ץיװָארָאה רעּב ,"ןעקנַאשַאּב ךַײר ױזַא טקיש

 'לוגלג רעד'

 .רנ .משטד .פערפ 48 ױדַא -- ֿפלַאהרעניא
 א יא ,ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ,ןטימניא ,קיניײװעניא

 ,גנוגעווַאּב רעד ןּופ יא .רָאי

 ַא ַײּב יא) .קינייװעניא +- -- קיצנייוורעניא
 ןרָאלקמוא םעד תמחמ דפ ןופ סרעּבַײרש לָאצ

 -ַארט עטריטנעצקַא-טינ ןיא רע- ןופ דײרסױרַא

 ,ץרפ ,"!ןעמַאלפ ךיז ןקיטש 'א !דניז יד, {.ןֿפ

 שטָאכ ןעמ לָאז, .'טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיאי

 ,שו סַײװ ,ייא ןּבעל ןַײמ ןיא ןקוקנַײרַא טשינ

 ?טריֿפ לרוג רעד יוו'

 ייטס .טריוורעניא ,ריוו- .ורט -- ןריוורעגניא
 'א .ןריורענ :ךיוא .ןוורעג יד (ךרוד) ןרילומ

 -- 2נ// ,עיצַאלוקריציטולּב יד 'א .ןצעמע

 ןפיוא ןסעפעגטולּב יד ןופ יא עקירעהעג טינ;

 ,1079 ןאמ ,1937 ענליוו ,זעג9 ,ײּפָאק

 ןיא ,קיניװעניא .רפ .חדַא -- ןגעוורעגיא
 גנאל ךיא ןיּב 'א, ,ןּבעל ןטסקיניײװעניא םעד

 -רכז ,ץרפ ,"םיכוֿבנהרֹומ ןרעּביא רעּבירַא

 ..תונ

 טָאה סָאװ .1 .722 ייא?2 .ידַא -- טר'עניא
 ךיז טפַארק עטסקיניײיװעניא ןייק ךיז ןיא טינ

 סָאװ .2 ,ןסַאמ עיא .ףָאטש רעיא .ןגעװַאּב וצ
 ןוֿפ ןרעװ וצ טקריװַאּב טֿפַאשנגיײא יד טינ טָאה

 .ןזַאג עיא .טנעמעלע רעיא ןַא ,ףָאטש רעדנַא ןַא!
 א ,ללכּב גנוקריו ןייק טינ טָאה סָאװ .9
 -ַאּבמוא .4 לטימלייה רעיא ןַא ,רעטשרמולּכ
 ויטקא ןַײז .טרעװילגרַאֿפ ,שיטַאּפא .ךעלגעוו

 -כעט יד, -- שי- ךיוא .יא ןרעװ ךָאנרעד ןוא -
 ןופ ןסַײרסױרַא טלָאװעג ךיוא ךיז ןּבָאה רעט

 עשיריֿבג שידיסח ןוֿפ וַײרק ן'א ןטלַא םעד

 -(שי)/ 360. װ01957 ,גָאט ,טײ ,"תוחּפשמ
 .עפורג א ןופ יא יד -- טייק

 ןקיטַײצטנַײה רַאֿפ .כרַא .ידא -- ךעלרעניא
 .טסקיניװעניא .טצינעג טֿפָא ,משטד -- שידִיי
 ,ליפעג יא .(300 ,+-) ךעלרעסיוא ןוֿפ ךוּפיה

 טינ ןלָאז דניק ריא 'נוא איז, .ןעמעלּבָארּפ עיא

 (םירֿביא) הכילריניא ןא . . . טינ ןרעװ טגידעשג
 ,שפע ,"(םירֿביא) הכילרסייא איד ןא טינ 'נוא
 ,סנטירד ..., .ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רודיס

 ,"?ןיט שּבלעז ךיז טימ טהומכיוה הכילרניא רעד

 ךילרניא , .טײצּת גרוּבמוה ,םינינפה רחבמ רֿפס

 ,זביא ,טַאטשנעזַײא השמ ,ייתואמר ןַײז רֶע טאה

 ןיא ןַא ןיא רָאנ, .1746 ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד
 עיא .ש ןלױפ ,טיי ,יןסקַאװסיוא ןקיטסַײג |

 יד ןריקָאלּב ןופ םעטסיס -- עדאקָאלּב

 ַא ּביוא ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ ןטרַאקזַײּפש
 -סנַארט םוצ טלעטשעג טינ ךיז טָאה רענעֿפורעג
 טייק .ע'א סָאד .ָאטעג רעשזדָאל .טרָאּפ
 ,"טֿפַאשביל טימ טליּפעגנָא ןַײז לָאז יא ןַײז , --

 ,54 ,אינּת

 ןיא ןטלַאה חד .כרַא -- ןטלַאה ןרע ןיא
 טנרעל (רֿבח) םנַײז ןופ רנייא ןונ ןעווא .דוֿבּכ
 י"ה 'ִצ 'א זומ ןיא רע ...קוסּפ ןייא ...
 .א/טכק ,1696 יוסעד ,- ..השמל הלֿפּת

 נו .ןריַאטס- ,ס- ,רעד -- רעטסינימי"ןרעגניא
 הנוממ רעד זיא סָאװ רעטסינימ / .ס- ,עשד

 הּפ הצוּפ ןיא

 הנידמ א ןופ םינינע עטסקיניײװעניא יד רעּביא

 עשהכולמ ןוֿפ גנוטלַאװרַאפ ,דנאל ןיא גנונעדרָא)

 +--) רעטסינימ-ןרעסיוא לגרֿפ ,(עא ןעַײרעדנעל

 ,םו- 0

 עג םורַא סטעפ .דפ .(ןי) ,סָאד -- פרעניא
 זדנַאג א ןופ 'א .ןטסָאלּפ .תוֿפֹוע ןופ םירעד

 !ןָאהּפַאק אזא טַאהעג טינ גנאל ןיוש , .עא

 ןַײז ערהךיע ןייק טעװ סע ,'א עזיולּב ,טסעז

 טָאג ןעניד' ,אּפָא ,ײץלַאמש טרָאװק ַא רעּביא |

 .צמ ,יד -- ןרעניא :ךיוא

 .טעלּפרעניה +- -- טעלּפרעניא

 .כרַא .וטוא זגצ -- ןעמוק גנורַאֿפרע ןיא
 טכעמ ןמ אוזַא; .ןגירק ןסיװ וצ .ןסיוורעד ךיז

 וניתלהקמ ןדחא| יא שאד ןמוק גנורַאֿפ רע ןיא

 תלהק סקנפי ,"...דיזמּב ןַײז רֿבוע טכעמ

 ..ןאאאווו לּבִייו דיּפּת בכ זורּכ ,יו"הא

 (קיזיפ) .1 .ל22 ייאכק .אּב .יד -- עיצרעגיא
 ןיא ןּבַײלּב וצ רעּפרעק ןדעיַא ןוֿפ טֿפַאשנגײא

 -ילדָארג רעקיסָאמכַײלג רעדָא ור ןופ דנַאטשוצ |

 עקידנסיורד א ןדַײס ,גנוגעוװוַאּב רעקידעינ

 ןוא רעטשרע רעד. .םעד ףיוא טקריװ טֿפַארק
 ןצעזעגטנורג עשינַאכעמ יד ןוֿפ רעטסקיטכיװ

 רעדעי זַא טגָאז רעכלעװ ,ץעזעג"א רעד זיא

 רערעסיוא ןָא ,ןילַא ךיז ןופ ןָאק רעּפרעק
 "וציור ןוֿפ ןייגרעּביא טשינ לָאמנייק ,טפַארק

 .גטוג ,"גנוגעװַאּב א ןיא דנַאטש

 "עג ןוֿפ ןלעֿפ סָאד .ןיטור ,טֿפַאשניואוװעג ,2: |
 "רענע רעקיטסַײג ןוֿפ ,טפַארק רעכעלטֿפַאשלעז

 ףיוא ןָאט ןוֿפ ןוא ןטכַארט ןופ טּפַאשנגייא .עיג

 .ןסַײנ ןוא םליוניש ןָא ,ןפֹוא ןטלעטשעגנַײא ןַא

 ,'א יּפ-לע ןעגנוריֿפ עשיטירקמוא .'א עקיטסַײג

 ןעװעג רָאנ טינ זיא שידִיי .'א יד ןכערּב
 ןיא יװ רעקרַאטש ןעזעגנָא ךיז טָאה סָאװ יא

 -ַארט יד זיא סע; ,1 ,אצוו לּבִי ,ומ ,"עקירעמַא

 טסיוטש רע ןעװ ,דיחי ןשירעֿפעש םענופ עידעג |

 ,נש ,"הביבס רעד ןוֿפ יא רעד טימ ףיונוצ ךיז

 א טמוק סע; .| ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד
 ןוא . . .טרעװילגרַאפ ןרעװ ןעיידיא ןעװ טַײצ

 .וו רָאק ,ייא ךרוד זױלּב ןריטסיסקע יז .זָאלניז

 שמ .טסקינייװעגניא .כרַא .ידא -- טשרעניא
 ,ד ,רּתסא) 'תימינפה רצחה לא  טשטַײטרַאֿפ

 -סקינייװעניא ןיא, :יִּתְו "יטשרניא ידו 1
 -דקה שדוק וצ טשרניא זד זיוה ׂשד, .ןזי. ,.ןט

 .הרוטֿפה ,ידוקּפ ,חט ,"םיש

 עסע ןייא) -- השעת אל החוד הׂשע ןיא

 ,ב/ג ,תומֿבי טיולכ? .חּת .ץַאז ןעסעסייול עכיוד

 ּפָא טינ טּפוטש ,החוד טינ זיא וט הוװצמ יד

 -עג ַא .ןָאט טינ טסלָאז טָאּבעג סָאד

 יִד :לשמל} .טָאּברַאֿפ ַא ּפָא טינ טֿפַאש טָאּב

 (12 ,כ ,תומש) 'ךמא תאו ךיבא תא דּבּכ' הווצמ

 ןסייה ןרעטלע ענעגייא יד ּביוא ,לח טינ זיא

 עשלַאפ טיג ןוא הקדצ טיג רע; ן.הריֿבע ןַא ןָאט

 .""ת אל יד יע יא ןֿפױא רבֹוע זיא ןוא גָאװ

 יעּפעצױּפ ןייא| -- (ףצֿפצמו) הפ הצוּפ ןיא

 ,14 ,י ,היעשי טיול22 .חּת .ץַאז {ףעצפַאצמוא

 ןייק טינ טיג ןוא ליומ סָאד טינ טנפע רענייק

 ןגָאז וצ טינ ךיז טגעװרעד רענייק ה"ד ,ספיּפ

 רענייק :עדװירק ַא ,הלװע ןַא ןגעק טרָאװ ַא

 יעטלַאש ףיקּת:-טָאטש רעד , .טינ טריטסעטָארּפ



 םלועל (ה)אֹּב תונערוּפ ןיא

 יא;. ."הּפ יפ יא ,טגַײװשרַאפ --- להק ןוא ,טעװ

 יירק ןייק טינ וליֿפַא טָאה ןָאה ןייק -- הּפ יּפ
 טיג םימותי ,רעדניק עמערָא, .לװֿפ ,"ןָאטעג
 ,לָאֿפוי ,ילגי ןּב יקוּב ,"הּפ 'ּפ 'א ןוא ,ּפָא ןעמ

 ,32 ןאַנ ,7

 "שב אלא םלועל (ה)אַּב תונערוּפ ןיא
 ָאל- . . .סעינָארוּפ . . .} -- ץראה"ימע ליב |

 .חֹּת .ץַאז ןץערָאָאה ײמַא ליוושיּב ָאלע םָאליוא-

 ףיוא ןעמוק ןקילגמוא .א/ח ,ארתּב אבּבככ

 ,ןסיוװמוא ה"ד ,םיצַארעמא רעּביא טלעװ רעד

 ,קילגמוא טגנערּב טייקטּבערגרַאפ

 ,+- עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא ווזד---עטַאיּפ ןיא

 ןטימ ךעלנייװעג -- (ןַײרַא) לטניּפ ןיא
 ,טקנוּפ ןקיטכיװ עמַאס ןיא .ןֿפע ר ט ּברעװ
 ןוֿפ ךוּת ןיא .םִצע ןיא ,רעטנעצ ןיא .ליצ ןיא

 גנודנעװנַײא ,הנעט) עגַארֿפ יד טָא .ךַאז רעד
 | ,(ןַײרַא) 'פ יא (זיא) טֿפערט (עא

 יד טימ ךעלנייװעג -- (ןַײרַא) םינּפ ןיא
 -רָאֿפ ,ןרעֿפטנע ,ןגָאזנַײרַא ,ןג ָאז :ןּברעװ
 םעד ןגעק טקעריד .ןגיוא יד ןיא .עא ןֿפרַאװ
 ןגָאז .סע ךיז טדער םיא ןגעװ סָאװ ,רּבודמ
 -לושַאּב יד קירוצ ןֿפרַאװ .יַא יּפ 'א תמא םעד

 רֶע ןוא יּפ 'א םיא ַײּפש, ,'ַא יּפ 'א גנוקיד
 איז טוה, .לװֿפ ,"ןגער ַא טייג סע זַא טגָאז
 ןַײז ןיא שמיא ליװ ךיא אוי ,טזעװיג ֿבישמ

 ,ינשה טוח ,ךרכּב ןושמש 'ר ,ײ. . .ןיגאז םינּפ

 ןַײז -- ןע גניר ּפש ּברעװ ןטימ .נ ןמיס
 רָאט ערה-רצי ןרַאֿפ, .ןצעמע יּבגל קידהּפצוח
 יַּפ 'א םיא ןעגנירּפש . . .ןֿפױלטנַא טשינ ןעמ

 ,"תועוצר ענעגייא ענַײז טימ ןגָאלש םיא ןוא יַא
 | ,דוי-םיליהּת ,שֵא

 ,ךעלנעזרעפ .1 .ל -- םַאנַאסרעּפ ןיא
 רעּבָא ,רעיײטשרָאֿפ ַא ןקיש וצ ןגָאזוצ .ןײלַא

 (ץנעדורּפסירי) .2 .'ּפ 'א ןעמוק ךָאנרעד
 ןַײז ןגעק טינ ,ןשטנעמ ןטמיטשַאּב ַא ןגעק
 ,םוטנגייא

 ןייאעװ ץערעפ ןייא) -- החזוצ ןיאו ץרּפ ןיא
 ןייקק 14 ,דמק ,םילהּתכק .חּת .ץַאז ןעכָאװצ
 ליטש זיא'ס .יִּת ,'יירשעגייו ןייק ןוא ךָארּב
 ַא .טסעטָארּפ ןייק טינ טרעה עמ ,קיאור ןוא
 טרעה עמ ,ליטש ,ַאש , .יצ או 'ּפ יא ןוֿפ ֿבצמ
 ןיוש ןעמ טָאה, .ייצ יאו יּפ יא ,סּפיּפ ןייק טינ
 -ַאטס טימ ...תורֿבח טעטש עלַא ןיא טעמּכ

 יצ יאו יּפ 'א ,םשה-ךורּב ,זיא סע ןוא ,ןטוט
 | ,50 אפ ,1887 ,לָאֿפוי ,"(יירשעג ןייק)

 ,ןגיוּב ַא ןוֿפ טַאמרָאֿפ ןיא .ל -- ַאילָאֿפ ןיא
 רענליוו רעד יװ יֿפ יא .ןעייווצ ןיא טעװעדלַאפעג

 | ,םיש

 -עג .ךעלדנעש = .ל22 ייאכק .ידַא -- ם'ַאֿפניא
 סע סָאד ...ןזיװעגסיוא ךיז טָאה סע, .ןיימ
 ,העושי רׂשֿבמ ,ּב .א ,"טנגיל עיא ןעוװעג זיא

 -נדערישינַאּפש ןיא טצינעג טֿפָא .1900 עשרַאװ
 .טייקכעלדנעש -- עיד .רעדנעל עקיד

 ןיילק ,1 .ר822ֿ ייאכ? .ן" ,רעד -- טנ'ַאפניא
 ןוֿפ רעדניק יד רַאֿפ לטיט .2 .עלעֿפֹוע ,דניק
 ןצוח) ןגינעק עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש יד
 .ידַא -- שיי .עטנַאֿפניא --- נװ ,(ןטסטלע
 | .עיזענמַא עיא
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 -קַארַאכ זיא סָאװ .1 .יזַא -- ליטנַאֿפניא
 עיא .וּב ,ופד +- ,טנַאפניא ןַא רַאֿפ שיטסירעט |

 ןשיכיסּפ ןיא עקיסיוומוא סָאד , .סעיסלואוונָאק

 יָאכיספ ,דױרֿפ ,זּביא ומ ,"ע'א סָאד זיא ןושל

 ץלַא ךָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ רעטכיד יד, .זילַאנַא

 רעד ףיוא רעדילגיוו עיא טימ ןגיװרַאפ ןייא ןיא

 ָאילָאּפ = וילַארַאּפ"א .וךוּת ןיא ,גי ,"רעטלע
 דוצ קרַאטש .שירעדניק .שידניק .2 .(טילעימ) -

 רעד; .גנולקיװטנַא רעקיטסַײג ןיא ןענַאטשעגקיר |
 ,טיי ,"קירעגַײנ 'א ....ןעװעג זיא ... .רעטעפ

 טרָאס ַא טכַאמעגכרודא -- םייק- ,{ ןליופ

 ןייק ףיש אי ,שַאּב ,"'א וצ טירטקירוצ ןקיטסַײג !

 .טייקשי- ,שי- ;ךיוא .יעקירעמַא

 (ןיצידעמ) .1 .ןע" ,רעד -- םזיליטנַאֿפניא
 .טייקליטנַאפניא ןופ דנַאטשוצ רעלַאמרַאנמוא

 ,רעשיזיֿפ ןיא טײקנענַאטשעגקירוצ עטלֹוּב רעייז

 -קיװטנַא רעלענָאיצָאמע רעדָא רעלעוטקעלעטניא

 ןענַײז תומֹולח ןוֿפ גנוקריוו עזייּב יד, .גנול

 .זילַאנַאָאכיסּפ ,דױרֿפ ,זּביא וומ ,"ןעיא טינרעמ

 'א ןשירָאטָאמ םַײּב . . . ןזָארװענָאכנסּפ  ַײּב,

 ,זָאט ,ײ. . .ןטקעפעד-ץנעגילעטניא ןָא ןוא טימ

 .טײקליטנַאפניא ןופ ךירטש .2 .12 איל ,0
 ,"םזיסקראמ "ןטנעװקעסנַאקי . . .ןיא ןע'א יד;

 .  .ףוּבגָאט ... ,נירג

 ייאככ ,דיצ- :89 .ן- ,רעד -- ד'יפ|יטנַאֿפניא
 -עפֹוע רעדָא עלעפֹוע ןַא ןוֿפ דרָאמ .1/ .לכ2
 טַײצ עצרוק א רעדָא ןרעװ ןריוּבעג םַײּב ךעל

 .ךעלעפוע ןוֿפ ַײרעדרעמ .2 .ךָאנרעד

 .טיאכ2 ייאק? .אּב יד -- עירעט)|גנַאֿפניא

 טײטשַאּב סָאװ ײמרַא ןוֿפ לײטּפָא .עטָאכע(י)ּפ

 -ילעּב טרעדנוה רַאּפ ַא ןגעק, .סרעייגסופ ןוֿפ

 ,רענייטש ןוא סענעקעטש טימ טנֿפָאװַאּב ,םיּתּב

 עצנַאג ַא ןקישוצסױרַא ןעוװעג קיטיינ טינ זיא

 ,""א ןוא עירעלַאװַאק ,עירעליטרַא טימ ײמרַא

 רעייגסופ -- טסירט- .33 אט ,1865 ,מק

 ,ײמרַא ןיא

 ,עדָאמ רעד ןיא .עזַארֿפ ודַא -- ן'ַָאסַאֿפ ןיא
 רעד לַײװ טֿפעלּפעגּפָא טנַײה זיא רערעדעװטעי

 רעד ,ןײטשֿפטלש .מ ,י'פ 'א טייטש לדניווש

 = '8 'א ךיז ןלעטש* ,1884 עשרַאװ ,טָארקנַאּב

 ,הקדצ ןּבעג .ךיז ןלעטשסורַא ,ךיז ןענַײֿפסױא

 ןלעטש ךיז ןוא םעד ןגעװ ןדער לָאז עמ ידּכ

 ,'פ יא

 -מוא וזד .לע- :89 .ידַא -- ל'ַאמרָאֿפניא
 רעיא ןַא ןעװעג זיאס, .630 +- ,לעמרָאפ
 .טייק-ה ."סעינָאמערעצ םוש ןָא ,םינּפ-תלּבק

 ,ס- ,עק" ,ןיי נװ .ז ,רעד -- טנ'ַאמרָאֿפניא
 טינ ןגָאז ןטסילַאנרושז .טרימרָאפניא סע רעוו

 רעד ןוֿפ יא .'א רעד ןעװעג זיא סע רעװ סיוא

 ןעמ טיג ןקָאלּב עכעלטע ןיא, .ײצילָאּפ-םייהעג

 ייז יונעג סָאװ ,ןטנעמירעפסקע ןגעװ רעּביא

 -טיה ,װמ ,"חֹוּכּב טינ ןיא יד ןענַײז ןּבַײרשַאּב

 ןרָאסעֿפַארּפ סרעל

 .722 ייאכ2 .ס" ,יד -- עיצַא|מרָאֿפניא

 ַא ןגעװ העידי ,סַײנ .1 ןרנ ,ן'ָאיצַא-}
 ןֿפױא ,ןּבעל ןלַאיצָאס ןיא) שינעעשעג ,גנוריסַאּפ

 ןופ 'א .(עא רוטארעטיל ,טסנוק ןוֿפ טיּבעג

 -נָאק .יא עשלַאפ .יא עוויטקעיּבָא .לַאװק ןטשרע

 "א עטרילָארט

 ןרימרָאֿפניא

 ,ןריװרעסּבָא ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ ןסיװ .2
 ייישרַאֿפ ףיוא 'א ןגָאמרַאֿפ .ןענרעל ,ןענעייל

 ןכַאמ טעװ 'א עקיזָאד יד טָא, ,ןטיּבעג ענעד

 -רָאֿפ . . . סָאװ ,םיקסוּפ עקיניזטכַײל וצ ףוס ַא

 ןיא רָאלקלָאֿפכַארּפש זַא ןעגנוניימ . . . ןרילומ

 ּפשִוי ,קַאינרעשט .י ,"'סטרעװילגרַאפי סעּפע

 .ךוּב יא .ָארויּב-"א .רוטנעגַא"א 2 ,אצוו

 יס- ,עשי ,ןיי נװ .ןריָא- ,ס" ,רעד --- רָאטַא-

 .'א רעקידנסיוװעג א .עיצַאמרָאֿפניא טיג סע רע

 ,'א ןיק טלעװ רעד ףיוא טשינ ןלעפ סע,

 ךיז טלדנַאה סע ןעוו . . . סרעגָארטרעטנוא ןייק

 "רעװ ןדַײז שד; .1 ווו 1961 ,רָאֿפ "םיכודיש ַײּב

 הנַײז ןיא שגיּבלעז טזיא דניוװשג איו . . . ןיילמ

 רטאמרפניא ןייק ׂשע טאה םוזיד וצ . . .קרעו

 ,ל"גס שריה יֿבצ 'רּב ךונח רוחּבה ,"טּבאהג
 סע רעװ צעפס .1718 אנעה ,םייח ילעּב תרגא

 ,ןעגנוגערפסיוא רעדָא סעטעקנַא ףיוא טרעֿפטנע

 .עיצַאמרַאֿפניא טיג סָאװ .ידַא -- ווימַא-
 םוש ןייק, .גנולמאזרַאֿפ עיא .טכירַאּב רעיא ןַא

 ןייק ןּבָאה טינ ןענָאק תונװּכ עשירעלצרעד

 רוד רעזדנוא ,זעּב .ח ,"ןטנעמָאמ עיא ןָא הלועּפ

 ןדײשטנַא זומ

 -רעּפ עיא ןַא .ידַא ,רַאּפ -- םרימרָאֿפניא
 הֹּפ ונתלהקד תויסנּכ יּתּב לכּב ..., .ןָאז

 רעדעי ךיז טימַאד ןיזאל וצ ןקורד . . . גָארּפ

 ָארּפי ,"לוז ןַײז טרימרופניא . , . ונתלהק ינּבמ

 ךַא ןאק; .{4 ,ן לּבויְו יסוסקול ןגעװ תונקּת רעג

 טפאש ןׂשיװ ךַא ןכַאז רד ןיא ןַײז טַײל שד ןַײז

 ילַא טינ איז ןַײז ןכַאז יכלעז ןיא ךָאד ,ןּבאה

 ,1723 טשמַא ,לארׂשי תיּב ,"טרימרעפניא

 'א גונעג טינ ןוֿפ טַאטלוזער ַאע -- טייק-
 לֹּבִיי ,ומ ,"טײקטכַארטעגכרוד גונעג טינ רעדָא

 ,255 ,אצוש

 .טרימרָאֿפניא ,רימ- .װרט -- ןרימרָאֿפניא
 .עיצַאמרָאֿפניא ןַא ןּבעגרעּביא .ןסיװ וצ ןּבעג

 ןגעװ יא .המחלמ רעקיגָאטסקעז רעד ןגעװ יא

 .עיצקַא-רוטלוק רעטיירּב ַא רַאֿפ רענעלּפ עַײנ יד

 ..'נואג .ןעקנאדעג עטלַא ןעַײקרעּביא טשינ ,יא

 ןיהַא קוניּתה טאה דיסחה ואװ 'א רטַײװ לָאז

 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"ןאטיג

 ףרַאד טֿפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא; 1264 ,ווו שֿפְו

 רָאנ ,ןרעלקפיוא ןוא 'א רָאנ טינ גנוטַײצ יד

 ,22 וו 1965 ,זמט ,גצּב ,ײןטלַאהרעטנוא ךיוא

 -עשעג עטצעל יד ןגעװ יא ךיז -- ךי ז טימ

 ילַא 'נוא יא ךיז לָאז רע, .טנָארֿפ ןֿפױא ןשינע

 ףוס דעו הליחּתמ ...טּפשמ לש יטקַא איד
 ,םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"ןהעז רּביא

 אַײּב אד ךַײא ליװ ךיא, ,ן273 ,וװ שֿפ) 9
 ןייא ,"'א ןיזול טׂשומ ךַײא ריא זד ןרירוסַא

 ,ןטײעּת| ךַאּב ןיפוא ,דיל ליּפש סעירוק אַײנ ןיש

 ןרימרעפניא ךיד אוד ׂשלַא ךימ זאל רפ וזלַא;

 1761 ,ה"י .18 ווירּב ידִיי ,*. . .ןעװ .טשרעוו
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 | .ןאצאזז -
 -גיא .ָארויּב -רימרָאֿפניא .רוטנעגַא-רימרַאֿפניא

 .ךוּב-רימרָאֿפ

 קסּפ ןייק 'נוא ןרימרָאֿפניא רע לָאז ,, -- 2נו-
 ה"רי תוכלמל גנורימרפניא איד תלוז ןיּבעג

 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"ןקיש רּביא



 ל'ץמרָאֿפניא

 ,טרימרָאפניא סע רעװ -- רָע .{280 ,ווװ שֿפ
 ,רוסמ ךיוא

 +- ,לעמרָאֿפמוא ווזד .ידַא -- ל'עמרָאֿפניא
 .טייֵקק 0

 ייאככ ,(צמ ןיא ֿבוריס) ס- ,יד -- עי|רָאזוֿפניא
 ןעזעג ,יחילעּב רעטסטושּפ (עיגָאלָאָא)/ .לככ
 ךיז ןעניפעג סיא .ּפָאקסָארקימ ןרעטנוא רָאנ

 ןוא לַאֿפעצ ןיא ןוא ןּפמוז ,רעסַאװילַאֿפּפָא ןיא

 ןוַײװַאּב ייז , .ןפָאטש עשינַאגרָא ןופ ליופעצ
 עקַאט ייז ןסייה רעּבירעד ,סָאגֿפױא:יײא ןיא ךיז

 לעסיא 'רד ,"ס'א רעדָא םייח-ילעּב-סָאגפיוא

 "עג רע טגעלֿפ,, .עיגָאלָאָאז ,לַײמש ָאטָא ,זּביא

 -היח עניילק עקיזָאד יד ןסוגפיוא יד ןיא ןעניֿפ

 ,"ךעלהיח:סוגֿפױא ןּבעגעג ןעמַאנ ַא יז ןוא ךעל

 ,12:11 ןט ,1927 ענליװ ,זעגפ ,קיּפ ןרהא ירד

 -ַאה רעדורּב רעצרַאװש ,'א רעטסעװש עניילק,

 םוצ ,זײלֿפױא םוצ רימ ןלַײא עלַא !טָאטנעט

 -םילוגלג' ,| טייצ ,"!טָאג --- ןײלֿפױא:םילוגלג

 ידַא -- ׁשי- ,ידיל

 (ןיצידעמ) .ל22 ייאכ2 .סי ,יד -- עיזוֿפניא
 ןזָאלנַײרַא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצַארּפ .1
 יעצ עקיטיינ א ללכּב רעדָא טולּב ענעװ א ןיא

 ןּבעגנַײרַא סָאד .גיפ 2  .טנעיצַאּפ ןרַאֿפ גנוזָאל
 עקיטַײצטנַײה ןופ יא ןא .קנַאדעג ַא ,עיידיא ןַא

 .ענענַאטשעגּפָא ןופ תוחֹומ ןיא ןעקנַאדעג

 ,עפורג ַא טימ ןייג םַײּב .לס22 -- פוֿפ ןיא
 םעד טימ ןוא טָארט ןדעי קיטַײצכַײלג ןלעטש

 ,סרענלעז יװ 'פ יא ןרישרַאמ ,ןייג .סוֿפ ןקיּבלעז

 22 ייא2 .ס: ,יד -- עיצַא|רטליֿפניא
 .רעטליֿפ א ךרוד ןייגכרוד ןוֿפ סעצָארּפ .1
 -נַײרַא ןקידהגרדהּב ןוֿפ סעצָארּפ (ןיצידעמ) .2
 -רָא ןקידעּבעל א ןוֿפ ןּבעװעג יד ןיא ןעגנירד

 סָאװ ףָאטש ַא ןוֿפ (סערָאּפ יד ךרוד) םזינַאג

 "נארק רעדָא טײקלַאמרָאנּבא ןוֿפ הּביס יד זיא

 יַאֹּב א, .ןצנַאטסּבוס עלַאמרָאנמוא ןופ יא ,טייק

 ןופ גנואײטשטנַא רעד ןיא עלָאר עקידנטַײד

 -קעֿפניאער יד .. .טליּפש 'א רעקיטַײצירפ אזַא

 ,7"8 אפ ,1930 ,זָאט ,"עיצ

 -נַײרַא (רעכעלעמַאּפ ,רעכעלקרעמַאּבמוא) 9
 -ַאל ,דנַאל ַא ןיא ןטנעמעלע עדמערֿפ ןוֿפ םוק

 -נַארגימיא עלַאגעלמוא ןוֿפ יא .עא עּפורג ,רעג

 יאנוׂש ןופ רעגַאל ןיא ןענָאיּפש ןוֿפ יא .ןט

 .העּפשה רעװיטַאגענ ַא ןוֿפ גנוגנירדנַײרַא .4

 געװ רעד, .'א רעשיצַאנ טימ ןסערפעגכרוד ןַײז

 רעד ןיא עיצַאלימיסא רעזַײװכעלסיּב ןוא יא ןוֿפ

 'מוא ןצנַאגניא ןעװעג זיא הֿביֿבס רעקימורַא

 'צעד ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,רידַאךּב ,"ךעלגעמ

1,. 

 יייא) ץנַאטסּבוס .1 .ן ,רעד -- ם(נ)ַא-
 -על ןיא ןַײא ךיז טּפַאז סָאװ (אא םורעס ,רעט

 יַאֹּב 'א רעקיטַײצירֿפ אזַאק .ןּבעװעג עקידעּב

 ,1930 ,זָאט ,ײסעצָארּפ-גנודניצנָא סלא ךיז טזַײװ

 טעֿבנג ,ןַײרַא ךיז טּפַאכ סע רעװ .2 877 אפ
 עפורג רעדָא הנחמ רעדמערפ א ןיא ןַײרַא ךיז

 -ענגעק רעד ןיא ,רעגַאל סאנוׂש ןיא ןיא .ללכּב
 ,ײטרַאּפ רעשיר

 'א ,טרירטליפניא ,ריר- .װרט -- ןריד
 -עג יא .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ,דנַאּבארטנַאק

 ידע .ןעיידיא עַײנ יא .דנאטשֿפױא ןַא רַאֿפ רעװ

 .ידַא -- ט'יניֿפניא

 .ידַא -- ל'ַאמיסעטיניֿפניא
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 ןוא טינ םענייק טעװענַאש עיצַאלימיסַא:ךַארּפש
 ןַא ףיוא ךיוא לָאמטֿפָא ,םוטעמוא טרירטליפניא

 טימ .3 ,אשוּפשִויי ,ראא ,יןפֹוא ןטקערידמוא
 ןיא ךיז 'א טימ ךיז ןענעגונַאּב יז, -- ךיז
 ,סױרַאֿפ ,ײןזיײרק עכעלטֿפַאשלעזעג ענעדיײשרַאֿפ

 ךעלריד .גנורי- .1963 יּבעֿפ ,עקיסקעמ
 .ןרירטליֿפניא ןעק עמ סָאװ .ידַא --

 צעּפט ,(+-) ךעלדנעמוא
 ייטש רעדעי רַאפ רעסערג זיא סָאװ טַאמ ןיא

 ,סיירג עיא ,םוטנַאװק ןקידנג

 .ל22 ייאכ2 .ּבוס 6 ידַא -- וו'יטיניֿפניא
 רָאנ טנכיײצַאּב סָאװ ּברעװ ןופ םערָאפ (מַארג)

 -רעּפ ףיוא זַײװנָא ןָא ,(בצמ םעד) גנואוט יד

 םּתס ןענעק רימ, .סודָאמ רעדָא טַײצ ,ןָאז

 טשינ ןוא גנואוט רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןֿפורנָא

 ץא םעד ןרימ ןּבָאה ,טשינרָאג רעמ ןוַײװנַא

 ןיא 'א רעד .1921 ,קיטַאמַארגילוש ,מי ,יןפֹוא

 ,ןכַאמ ,ןגָאז :לשמל) ץ ףיוא ךיז טקידנע שידִיי

 ,ןּבעל ---מ יװ סע טגנילק ּפ ןוא ּב ךָאנ ;ןשַאװ
 ּברעװ ןוֿפ םַאטש רעד ןעוו ןע- רעדָא (ןּפַאכ

 יגנ ,נ ,מ ,גנָאטפיד ,לַאקָאװ א ףיוא ךיז טקידנע

 ,ןעיוּב ,ןעילֿפ ,ןעור :דמל ןקיֿפַארט ַא ןוא קג

 "נירט ,ןעגנערּב ,ןעניואוו ,ןעמוק ,ןעַײנַאּב ,ןעיינ

 -נע ּברעװ ןופ םַאטש רעד ןעװ .(ןעלדיֿפ ,ןעק
 וצ טרעהעג ּברעװ רעד ןוא ע" ףיוא ךיז טקיד

 וצ ךעלטנגייא טמוק ,עיצַאגוינָאק רעטייװצ רעד

 "נַאלּפ :ןע" ךיז רַאפ ןעעז רימ םגה ,ן  זיױלּב

 ןעװעדָאה ,ןעקַאװק ,ןעשארטס ,ןעשטומ ,ןעכ

 ןענעּפעשט :ןענע' וצ טמוק דל ןיא .ןעבנג

 ןָאט ,ןַײז :ללּכ ןטױל טינ ןיא .ןענעכנַאלּפ

 .ןּבעג ,ןסיװ ,ןלעװ ,ןײטשרַאֿפ ,ןייטש ,ןייג ,ןעז

 :ןעמרַאֿפ עלַאּברעװ לָאצ א ךיז ןֿפַאש יא ןטימ

 ,ןגָאז ךיא לָאז ,ןגָאז (. ..טסעװ וד) לעװ ךיא

 ,ןגָאז וט ךיא ,ןגָאז געלֿפ ךיא ,ןגָאז טלָאװ ךיאי
 ,ןגָאז (ןייא) ןיא טלַאה ךיא

 סָאװ יא ןַא ןוא טרָאװ ןקיטַײטַאּבלוֿפ א ןשיװצ

 א --וצ לקיטרַאּפ רעד טמוק םיא וצ ךיז טיצ

 ,ןּבַײרשַאּב וצ טנַאסערעטניא ,ןציווש וצ לטימ

 עלַאדָאמ יד ךָאנ .װזאא ןעמוק וצ טגָאזעגנַא

 ךיוא ,ןרָאט (טינ) ,ןענעק ,ןגעמ ,ןפרַאד :ןּברעװ
 ךיוא טֿפָא) ןקידנע ,ןלעװ ,ןֿפלעה ,ןסייה .:ךָאנ

 -טע ךָאנ ךיוא יװ ,(ךיז) ןענרעל ,(ןּבײהנָא ךָאנ
 -רעדנוזַאּב עשיטקעלַאיד טימ) ערעדנַא עכעל

 טניד יא רעד .וצ ןייק טינ טמוק --- (ןטייק

 ןסייה םיריוטקָאד ,טנוזעג זיא ןכַאל, .ּבוס ַא יװ

 .עש ,ײןכַאל -

 ךיוא טמוק ,יטיזנַארט זיא ּברעװ רעד ןעוו
 ןעיוּב סָאד :טקעיּבָא רעטקעריד רעד יא ןכָאנ
 ןריֿפ(גָא) סָאד ,רֿפס םעד ןענרעל סָאד ,זיוה סָאד
 םינמיס עשיטקַאטניס טָאה 'א רעד| .הרֿבח יד
 יא ,ּברעװ ןוֿפ יא :ןסַאלקטרָאװ ײװצ ןוֿפ-
 "עג ןטימ ןעמַאזוצ רֶע ןעק .וויטנַאטסּבוס ןופ

 א וצ ןרעװ טנכערעגוצ ּפיציטרַאּפ ןוא ווידנור

 {.דיּברעװ --- סַאלקטרָאװ ןרעדנוזַאּב

 װזד .ל22 יא ?2 .ץ ,יד -- ט'עטיניֿפניא
 ,613 + ,טייקכעלדנעמוא

 ךעלדנעמוא

 ,סיירג עא .לונ וצ ךיז טרעטנענרעד סָאװ :ןיילק

 ,סולוקלַאק רעיא .טעטיטנַאװק עיא

 .ל22 ייא? .ן" ,רעד --ּפקיֿפניא

 .ל .עזַארֿפ -- יטנַארנַאלֿפ ןיא

 - ,טידערק רעיא .עיצַאלֿפניא רַאֿפ -

 גולֿפ ןיא

 ןעַײרד ןיא יװ ױזַא -- ןריֿפ ןיא .,ןֿפניֿפ ןיא
 ןיא ,ףניֿפ ןיא זיא גנולײטנַײא יד רעּבָא ,6-

 ,(טֿפיפעּבלַאז) טֿפניפעּבלַאז :ךיוא .ןלייט ריֿפ

 | ,טרעֿפעּבלַאז

 :89 .טריציֿפניא ,ריצ .ורט -- ןריציֿפניא
 ןּבעגרעּבַא 02 ייא? .,ןריטקעֿפניא

 -נַארק ַא טימ) ןקעטשנָא .עיצקעֿפניא ןַא ךרוד
 טריציפניא  .סוריװ ַא טימ ןצַאר יא .(טייק
 ןגיוא ,טיוה עיא טימ רעדניק, .רַאּפ ,ידַא --
 ,טייק- .ײןענַאגרָא ערעדנַא ןוא

 ,לעטשנַײרַא

 .טרָאװ ןוֿפ םַאטש ןטימ ןיא טמוק סָאװ סקיֿפַא
 ןיא םישרש יד ןוֿפ תויתוא יד ַײּב תודוקנ ידְו
 זיא 'רעגערטנווירּב' ןיא .ןיא ןענַײז שדוק-ןושל
 טכַארטַאּב ןעק רָאנ ,צמ ןופ ןמיס ןייק טינ נ

 ןטימ ןטֿפעהֿפױנוצ לָאצ ַא ןיא .יא ןַא יװ ןרעוו
 יװ ןטכַארטַאּב ס םעד ןעמ ףרַאד ןטימ ןיא ס
 ן.קיאעפספמַאק ,גָאטסטעּברַא :לשמל ,יא ןַא

 -ןרּפסירוי)
 ןוֿפ טרָא ןפיוא .ןדניצרעטנוא םַײּב" (ץנעד
 ןּפַאכ .ןכערּברַאֿפ א ןייגַאּב םַײּב ;ןכערּברַאֿפ

 .טנַאה רעד ַײּב היד ,(ָאטקילעד) יפ יא ֿבנג םעד

 יעמ) .ל22 ייאכ .ס- ,יד -- עיצַא|מַאלֿפניא
 טימ ץכעליושעג .דנַארּב .גנודניצנָא (ןיציד

 טַאטלוזער ,רוטַארעּפמעט רעטרעכעהעג:לַאקָאל |
 .ורט--ןרי- .עיזוטנָאק רעדַא דנואו א ןוֿפ

 זָאלּבֿפױא/ .ל22 ייאככ .ס- ,יד -- עי|צַאלֿפניא
 ָאנָאקע רעד ןיא סנַאלַאּבמוא ןוֿפ ֿבצמ .יגנוז

 -ָארּפ ףיוא תורקי רעד ןעװ ,דנַאל ַא ןופ עימ

 יד תמחמ טסקַאװ ןלאירעטַאמיױר ןוא ןטקוד

 -נַײא ריא טרילרַאֿפ עיצַאלוקריצ ןיא עטולַאװ

 תעּב יא .עיצַאלֿפעד :ךוּפיה .טרעװ ןטלעטשעג |
 זיא יא יד טכירעגמוא יװ, .המחלמ ַא ךָאנ ןוא -

 ןקרַאמ ,קעװַא יז זיא טכירעגמוא ױזַא ,ןעמוקעג

 .יקסװָאנרַאק . . . ,זיי ,"רעַײט ןרָאװעג ןענַײז
 טפלעה ,טגנערּב סָאװ .ידַא -- ר'ַאנָאיד

 שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ :עיצַאלפניא רעד וצ

 -- םזינָאי :
 עיצַאלֿפניא ןַא זַא טלַאה סָאװ גנוטכיר  ,הטיש
 גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןֿפלעהטימ טעװ !

 ןװיּּב -- ןרינַא- .טסינָאי  .דנַאל ןוֿפ
 .לככ ייא כת .ןז ,יד -- ץנ'עצסערָאלֿפניא יי -  יציצַאלֿפניא ןַא ןריֿפכרוד -

 ַא ,סקַא ןַא םורא גנואילּברעדנַאנופ (קינַאטַאּב)

 ענעדײשרַאֿפ .םולּב עקיצנייא ןַא ךיוא .לגנעטש

 י ,ןיא

 ןטיול ,ףיואנּביוא ןוֿפ .וז 8 ודַא -- גולֿפ ןיא
 ,ךיז קידנטכַארטנַײרַא טינ ,קורדנַײא ןטשרע

 -רָאג) ץוריּת רעטוג ַא סע זיא יֿפ יא .הליחּתכל

 ,טנעמילּפמָאק א סע זיא יֿפ יא .(ץוריּת ןייק טינ
 ךיז טזַײװ יֿפ יא ....סע טַײקעצ עמ ןעװ רעּבָא -
 ....ךיז טכַארטַאּב עמ ןעװ רעּבָא ,...זַא סיוא |

 רָאנ ,טכער ןיוש זיא יפ יא .ןַײז םיּכסמ 'פ יא

 עג ,"וליֿפַא ּברַאה ,ערקירּפ רעּבָא זיא סָאד

 סָאװ ןזָארג יד וליֿפַאש 1815 ,טלעװ עטרַאנ -
 ןּבָאה ,'ֿפ 'א ךעלכיורּבעג טינ ןוא ןיד ןענַײז

 "ׂשי יר ,"ךאלמ ןרעדנוזַאּב א ייז ןוֿפ רערעדעי |

 ,78 'ז ,1865 ףנליװ ,םלוע רֹוא ,קסניממ לאר

 וצ ךַײא ןסיוא ָאד ןיּב ךיא סָאװ הׂשעמ יד;



 עצנעולֿפניא

 ץעטלַא יד' ,סוממ ,ײעטלַא ןַא יפ יא זיא ןלייצרעד

 'פ יא, --ןעמונע ג :טימ טמוק .יהׂשעמ

 ."םורק סיוא סע טעז יג

 -נעולֿפניא :ךיוא .ס- ,יד -- עצנעולֿפניא
 יָאנ רעד) .טיאכ2 ייא2 ,ןלֿפ יד ךיוא .עיצ
 יד זַא טייקרעכיז רעשיגָאלָארטסַא ןופ ןעמ

 -ריוװ רעד ןופ ןֿפורעגסױרַא טרעװ טייקנַארק

 עקיקעטשנַא ן.סרעּפרעק עשלמיה ןוֿפ גנוק

 ןַא טימ ,סוריוװ ַא ןופ ןֿפורעגסױרא ,טייקנַארק

 רעּביפ טימ ,ןלַאנַאק-םעטָא יד ןיא גנודניצנָא

 -ירג רעדָא יא, .עּפירג ווזד ,ןקיטייװ-לקסומ ןוא

 -עמוא זיא סָאװ ,טייקנַארק עקיּפעלק א זיא עּפ

 לע רעדעװטעי ןיא טפערט ,טײרּפשרַאפ םוט -

 ,"ףיוא טינ לָאמנייק זדנוא ַײּב טרעה ןוא רעט

 1918 רָאי ןיא, .12 ןאפ ,1925 ענליװ ,זעג9 ,שצ

 -ַאווכ א ןעגנַאגעגכרוד עּפָארײא ץנַאג ךרוד זיא

 ,""עקנַאּפשיה' ענעפורעג-ױזַא יד ,יא ןוֿפ עיל

 .יקלָאֿפ ןַײד ץישַאּב; .1 אפ ,1923 ענליװ ,זעגֿפ

 ,'א ןוֿפ ,תורצ עטלַאק ןופ ,ּפעלק עסייה ןופ

 -נעגילעטניא רעד ףיוא, .וו גורֿפ ,"תוריסמ ןופ

 ?22 .לטרעװ ,יייא יד ןעמוק לָאז עיצ |

 .ל22 ייאככ .ס' ,יד -- עיצ" ,טיט|קעלֿפניא
 ןוא ןָאט ןוֿפ גנושרעדנַארעּביא .1  .גנוגייּב
 לַאֿפ ןוא ּבייה ,םיטש רעד ןוֿפ גנוריטנעצקַא
 .עיצַאנָאטניא .ןדער םַײּב םיטש רעד ןוֿפ
 טרָאװ ןופ םַאטש ןיא יוניש רעדעי (מארג) .2
 יָצי ךיוא ןוא ןריגוינָאק רעדָא ןרינילקעד םִַײּב

 ,לָאצ ,ןימ ,לַאֿפגייּב ַײּב) םאטש םוצ ּבָאגוצ רעד
 (עא סודָאמ טַײצ ,ןָאזרעּפ ,ןדַארגכַײלגרַאֿפ

 יַאט ,האל ןוֿפ ןהאל ,ךיוה ןוֿפ רעכעה :לשמל

 לּבלעק ,קינֿבושי ןופ עצינבושי ,עטַאט ןוֿפ סנט

 (טַאמ) .8  .װזַאא סוֿפ ןוֿפ סיֿפ ,ּבלַאק ןוֿפ
 וצ װַאקנָאק ןוֿפ עיניל רעמורק ַא ןיא יוניש

 -ומ .טקנוּפײא .טרעקרַאֿפ ןוא סקעװנָאק
 .ידַא םעד ,ּבוס םעד יא -- ןר

 -עטשִנָא = .ל2 ייאככ סי ,יד -- עיצ|קעֿפניא
 ןֿפורעגסױרַא ,טײקנַארק .שינעקעטשנָא .גנוק
 לייט א ןיא ,ןסוגנוֿפ ,ןסוריוװ ,סעירעטקַאּב ךרוד

 (ןײק טינ ַא) ןַא .םזינַאגרָא ןקידעּבעל ןוֿפ
 לײטּפָאא .װזַאא יא-ןרינ ;'א-טיוה .'א עטסנרע
 ץוחַא זיא עזָאלמייה יד ןשיװצ, .לָאטיּפש ַא ןיא
 ,"קנערקטיוה טײרּפשרַאֿפ ךיוא קנערק-יא יד
 ,7"8 אפ ,1923 ענליוו ,זעג9

 טינ ןּבָארקימ, .ידַא -- זעיצ- ,וויט-
 טשינ ןײלַא ךיז רַאֿפ ךָאנ ןענַײז עזעיציא ןייק

 .4 א ,1938 ענליוו ,זעגֿפ ,"דניק ןרַאֿפ ךעלדעש

 - .לענָאיצ- ,טסינָאיצ-

 .רנ ,ןריטסעֿפניא :ךיוא .וורט -- ןריט-
 רעדו ואװ עלעפ טנַאקַאּב ןענַײז סע שטָאכ;

 יד ,טנוה םעד טריטסעפניא טָאה ןםערָאװ-רעּבעל

 רעד ,םולּב .ש ,"םייח-ילעּב עכעלנע ןוא ץַאק

 .מַא .װחרט -- ןֹוב 1931 יײנ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב
 יי .מַא ,יד -- ןש-

 ימוא 1822 ייא22 .ידַא -- ל'יטרעֿפניא
 .םייק- .לירעטס .(641 +--) קיטכורֿפ -

 .ידַא -- ר'ָאירעֿפניא

 .ןטפַאשנגייא עיא .רעק

 "ירעדינ .קידרעטנורעד

 .טייק-

 .ל .סקיֿפערּפ -- "ַארֿפניא
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 .022 יא .ץ- ,יד -- סט'עטירָאירעֿפניא
 -רעטניה .טייקיטכיוורענימ .טייקיגטרעװ)רענימ
 -קירוצ ,ןענַאטשעגּפָא ןַײז ןוֿפ בצמ .טייקילעטש

 -רעד רַאֿפ ארֹומ יד; -- לי פ ע גיא .ןענַאטשעג

 רַאפ . ..ןשטנעמ ַא טכַאמ 'ג-יא סָאד ,גנורעדינ

 יירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"הוואג-לעּב ןסיורג ַא

 -סקלָאֿפ סלַא םוטנכירג ךיוא רעּבָאא וו רעקיט

 טינ ייז ַײּב טָאה רעגייטש-סנּבעל ןוא עיגילער
 ןוא דיא ,נירג ,"ץ'ג-יא ןייק ןֿפורסױרַא טנַאקעג
 קידנשרעהַאּב - סקעלּפמָאק"א .טלעװ

 ןדנוּברַאֿפ ,קיסטרעװ)רענימ זיא ןעמ זַא ליֿפעג
 ךיוא ,טײקנגָאלשרעד טימ ,טייקידעקערש טימ
 ןייא ןיא ןטלאה סָאװ יד, .טייקװיסערגַא טימ

 ןגַײצ תוָאלֿפנו םיסנ ךיז . . . ןגעװ ןלייצרעד

 ַא ןוֿפ ,סרעמירַאּב עלַא יװ ,ןדַײל יז .. .זַא
 יירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,י'א ןופ סקעלּפמָאק

 .ורעקיט

 -היג .טיאכ2 ייאכ2 .אֹּב .רעד -- ָא|נרעֿפניא
 םונהיג ןוֿפ לייט רעטשרע .היּתחּת-לואש .םונ

 ןַא . ..טכוזעג טָאה עקירעמַאק .(עטנַאד טיול)
 ןיא ,גי ,"םיעשר ענעגייא טימ 'א םענעגייא
 םעד ןיא קיּבייא ףיוא רענעלַאפרַאפ ַא? .וךות

 ,"טלעוו רעַײנ רעד ןוא טַײצ רעַײנ רעד ןוֿפ יא
 יא .ידַא -- ?'א- .ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ
 .קיזומ עיא .טלעװ יד ןרעטשעצ וצ ןישַאמ

 .(022) גנעכק יא? .- ,יד -- ץנ'ע|רעֿפניא
 ענענַארַאֿפ ןופ ךמס ןפיוא ריֿפסױא רעשיגָאל

 ,ןריי .,ןטקַאֿפ רעדָא -- ןזַײװַאּב

 ינוא .(רע)קירעדינ

 +- .לַאנרעטסיא ,ןַאדנומיא :לשמל .(ע)טשרעט

 ,סקיֿפערּפ םעד ןָא טרָאװ סָאד

 נײא .ל22 יא סי ,יד -- עיצ|קַארֿפניא
 יּפָא ,ןימַאלוגער ַא ןגעק גנולדנַאה .1 .ירָארּב
 ַאּב .לגדא טכַאמ רעד דצמ גנונעדרָארַאֿפ ,ךַאמ

 רַאֿפ סעצָארּפ ַא (ךיז ףיוא) ןּבָאה .יא ןַא ןייג
 -- רָאט- .ןייּב ַא ןופ גנוטלַאּפשעצ .2 .יא
 - ,עיצקַארֿפניא ןַא טיײגַאּב סע רעװ

 .ל22 ייאכ? .ּבוס ךיוא .ידַא -- ט"ױרַארֿפניא
 רעטנוא זיא סָאװ .םױר-ַארֿפניא :ךיוא
 -ןרילָאק ןוֿפ סָאּפ ןטיור ןטצעל םעד (רעטניה)

 .ןעז ןעק גיוא עכעלשטנעמ סָאד סָאװ רעטקעפס

 גנעל ידו .יא טימ גנולַארטשַאּב .ןלַארטש עיא

 יד ןופ יװ רעסערג זיא סעילַאװכ ערעייז ןופ |

 יװ רעצריק ןוא ןעעז רימ סָאװ ןלַארטש עלַא

 סָאװ ןלַארטש יד ץוחַא . . .. ן.סעילַאװֿכיָאידַאר
 -ַארטשסיואזןענוז רעד ַײּב ןקרעמַאּב ןענעק רימ
 סָאװ ,ןלַארטש ערעדנַא ךיוא ןַארַאֿפ ןענַײז ;גנול
 "א ענעפורעג-יױזַא יד ... טשינ ייז ןעעז רימ

 .טייק-ה 13 ןפ ,1927 ענליוו ,זעג9פ ,"ע'ר

 ,ןטלעז ,טֿפָאטינ .ידַא -- טנ'ע|װקערֿפניא
 ןלַאװרעטניא ערעגנעל טימ (טמוק) זיא סָאװ

 -- ץנ'ע- .ןלַאנגיס עיא .חטש רעדָא טַײצ ןיא
 | | יד

 ."טגָאזעג ןעמ טָאה יא, .23ב ,זדנוא +- -- ןיניא

 אלו םוט הׂשעי רשַא ץרָאּב קידצ ןיא
 עסַא'ַאי רעשַא ץערָאָאּב קידַאצ ןייא) -- אטחי
 .20 ,ז ,תלהקכ2 .חֹּת .ץַאז ןָאטכעי יולעװ וויוט

 ָאטינ םערָאװי {?םדָא יּכי :קוסּפ ןוֿפ ּבײהנָאו

 .װדַא -- ןעייווצ ןיא

 - .ודַא ,1 -- ןשיווצניא

 ןשיווצניא

 לָאז סָאװ דרע רעד ףיוא קידצ א שטנעמ ַא

 ןיֹא :ךיוא .יִּת ,ןקידניז טינ ןוא סטוג ןָאט

 ײֿפּתכ -- אטחי אל רֶׁשֲא ץרָאּב קידצ
 סָאװ קידצ ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע| .הּכז הל

 ןייק ָאטינ :ּב ןטימ טצינעג .ןןקידניז טינ לָאז

 צנַײז טָאה לודג ַא ךיוא ,רעטכערעג טולָאסּבַא

 ישי רעד טינ קידצ ןייק זיא סע, .ןטײקכַאװש

 טוט רע זַא ,ןַײא ךיז טדער רעכלעוו ,רעקינ

 רעזדנוא ןוֿפי ,"טינ טקידניז ןוא סטוג זיױלּב

 ,ַאעדיװעטנָאמ ,טנעמָאמ ,'תופירח רעקיטסַײג

 ן.16 4 486

 דסחה יֿפל אלא תמלּתשמ הקדצ ןיא
 ...ָאלע סעמעלַאטשימ עקָאדצ . ..} -- הבש

 הקדצ .ב/טמ ,הּכוס?? ןָאּבעש דעסעכַאה
 -טַײל) טײקיצרַאהטוג רעד טיול טנױלַאּב טרעוו

 ,ריא ןיא סָאװ (דָאנעג ,טייקלדייא ,טייקילעז

 טרעוו'ס ,טינ הקדצ ןייק זיא דסח ןָא הקדצ ה"ד

 טרעװ הקדצ יד יװ רָאנ ,לֿפיװ טינ טצַאשעגּפָא

 זיא הקדצ ןוֿפ לכׂש רעד . . . ימ יצ יא; .ןּבעגעג

 טזַײװ עמ סָאװ דסח ןוֿפ סָאמרעּביא רעד טיול

 .ףיוהלוש רעד ,גח ,*ַײּברעד סיױרַא

 ,םיקלח ייווצ ןיא .1
 יצ 'א ןייג .יצ יא טיורּב סָאד ןדַײנשעצ .ןלייט

 ליװ עמ זַא, .יצ 'א ןשטײנקנַײא .ןגיוּבעגנַײא

 ,(ןטלַאה דוֿבּכ ןיא) ןטלַאהרעד דוֿבּכ םַײּב ךיז
 .װש ,ײןטלַאּפש יצ יא טַײצלָאמ םעד ןעמ זומ

 זיא יצ 'א, .ןעמַאזוצ ייװצ ,טײװצעּבלַאז ,2

 םַײּב ...'צ 'א קידנציזג .װש ,"רעקרַאטש

 זַא .ֿפשטניװ ,סוממ ,"...רעטצנעֿפ םענעֿפָא

 ןכעלײרֿפ א ןּבָאה רימ ןלעװ ,ןעמוק טסעװ וד

 רעַײנ רעד ,ןַאמליהיקַאילָאּפ .נ ,יייצ 'א ֿבוט'םוי

 עדייּב, .1904 װעשטידרַאּב ,שּב רעװָאצזַארּבָא
 ,עש ,"טלעװ יד טרעקעגרעּביא יז ןּבָאה יצ 'א

 .דירַאי םענוֿפ

 ךיז .יצ יא ןעניװעג .ליֿפ ױזַא לָאמ ייווצ 2
 זיא ןַײװ רעד סָאװ, .יצ יא ךעלרעכעל ןכַאמ
 יורּב םעד, .װש ,"חקמ רעד יצ יא זיא ,רעסעּב
 טינ רע לָאז :'צ יא טכעלש ןרָאװעג זיא רעד
 רשי ןסוח ,"...ןרָאֿפ ָאי רע לָאז ,... ןרָאֿפ

 טריכַארטסרַאֿפ רענייא; .1879 עשרַאװ ,תוע
 ,"טרעװ ןענעז ייז לֿפיװ יצ 'א רעזַײה ענַײז
 עשראו ,וש טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיגַאז .א .ּב
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 -עשעג ןייא ןשיװצ

 יַאּפ טָאה 'א .לַײװרעד .רעטייװצ ַא ןוא שינע

 'א ךיז טָאה טסָארֿפ רעד, ....זַא טריס

 ,ליװ ןוט סָאד ת"ישה לַײװ ..., ,"טלעטשעג

 ןּתמויאׂשמ ףיוא ןיילַא רָאנ יא ןעד רימ ןלָאז

 רוא ,"ןעקנעד ןהזה םלוע =} ז"הוע ףיוא ןוא

 היװל ןייא ןופ יא, ?ּפ"קּת ןָאדנַאל ,ברע תעל

 א ...ןעמוקרָאֿפ טגעלפ ...רעטייוװצ א זיּב

 ,רעקידניז רעד ,שטיװָארעזייל .א .י ,"הלימ-תירּב

 ןוא הטרח רע טָאה 'א; ,1919 דַארגַארטעּפ

 ,"הֿבושּת ןוֿפ ןעקנַאדעג ןַײרַא םיא ןיא ןעמוק'ס

 ,טייקשידיי רעקידתורוד-רוד ןופ . . ., .62 ,אינת

 ןצנַאג םעד טימ ןוא ,ןילּבול --- זיּב לֿבּב ןוֿפ

 | .גי ןבוס} "יא ןשירָאטסיה

 ןייא ןַײז לוז סע? .ןשיװצ וזד .פערפ .2



 טנ'עדיצניא

 ,תישארּב ;חט ,ײרׂשוו איד ןשיװצ ןיא גנוטיירּפש

 ,6 ,א

 ,(ל22) ר822ֿ יא? .ן- ,רעד -- טנ'עריצניא
 טַײטַאּב ןרענימ א ןופ) גנוריסַאּפ ילַאפֿפױרַא

 ,(שינעעשעג רערעסערג ַא ןוֿפ לייט ַא ךיוא ןוא

 .דָאזיּפע .עיזַאקַא .לַאפנשיװצ .לַאֿפוצ .ףַארט

 ןַא .גנולמַאזרַאפסקלַאֿפ א תעּב למוט א טימ יא
 = טּפעשעגסיױא זיא 'א רעד .רעטַאעט ןיא יא

 ןדער וצ סָאװ ןגעװ רעמ ָאטינ ,ןכילגעגסיוא

 ,ןפָאלרַאֿפ רָאי 1932 ןענַײז , ,םיא טימ תוכַײשּב

 סָאװ ןענַאמרעד יא םעד ץלַא ךָאנ טוט עמ ןוא

 ,ןֿפָארטעג ןעמירמ טימ לָאמַא טָאה לילג ןיא

 -עֿפוצ .ידַא -- 7'א- .יַאירַאמ עװַא ,ווו לֵא
 טכַאמעג -- גָאלקנָא רעיא .רעלוגער-טינ .קיל
 -|מ עיא .סעצָארּפ ןכעלטכירעג א ַײּב הּפ-לעּב

 ןלעטש ןרירטסוליא רעדָא ןטײלגַאּב וצ -- קיז

 | ,גנוריפפיוא רעשיטאמַארד א ןיא

 -נײלא .1 .ל22 ייאכ? .ס: ,יד -- עיזיצניא
 ןַא טימ תוכַײש ןיא צעּפס .גנודילנשנילא ,טינש

 ךוּפיה .טײקנסָאלשטנַאמוא .2  .עיצַארעּפָא
 | .עיזיצעד ןוֿפ

 ,ס ,רעד -- רע|טנעצניא
 .פעטנעצ ןיא זיא סָאװ טקנוּפ

 ,ןטינש ,סעיניל עיא .ידַא

 -לח ,ןלייט ןעצ ןיא .1 .ודא -- ןענעצ ןיא
 געט ןעצ עלַא רַאפ יצ יא זַײּפש ןלײטנַײא .םיק

 ןגיוּבעגנַײא ,טעּברָאהעגנַײא .העיסנ רעד ןוֿפ

 ='צ 'א (טרעַײמעג-) טרעיומעגנַײא* .'צ יא

 ַײב .תוֿבֹוח עסיורג רָאג ןיא ןַײרַא (עיצילַאג)

 .ייצ יא טרעקייהעגנַײא, -- ןמנעצ 'א סוממ
 ןיוש ןענַײז רימ , .עריא ןעצ ,טנעצעבלַאז .2

 -עטש ךיז ןעק עמ ןוא ןינמ א ןּבָאה רימ ,'צ יא
 ."ןענוװַאד ןל

 -טכעלשעג .ל22 ייאכ2 .ן" ,רעד -- טפ'עצניא
 ,בורקיטולּב ןטנעָאנ רָאג ַא טימ רעקרַאֿפ רעכעל

 ןסקעדָאק:ץעזעג ןוא סעיגילער ןופ טרעװרַאפ

 ,ןוז ַא טימ רעטומ ,רעטכָאט ַא טימ רעטָאֿפ)

 ךיז טָאה . . . רע, .(רעטסעװש א טימ רעדורּב

 ץוחמ ןּבעל ןוא עּביל רַאפ ןֿפמעק ןָאטעג זָאל ַא

 -אט עריא טימ עפורג"א רעד ןוֿפ לוֿבג םעד

 ידַא -- שי ,קיי .,172 ,אצ לּביי ,יןעוּב

 זַא ,ןעזעג ךיוא ןּבָאה רימק .ןטקעיּבָא עקייא
 עלַא טימ רעדניק ןוֿפ ןּבעל עשיכיסּפ סָאד

 ןַײז טימ ,םזיאָאגע ןַײז טימ ,ןטייקנגייא ענַײז

 ץלא ךָאנ טריטסיסקע . ..ּבַײלקסיוא-עּביל ןקייא

 ןיא ריֿפנַײרַא ,דױרֿפ ,זּביא װמ ,"םולח ןרַאֿפ

 ,180 יז ,זילאנַאַאכיסּפ

 ןרעמיול ךירָאצ ןייא) -- רמול ךירצ ןיא
 טינ זיא סע .ב/אל ,םיחס922 .חֹּת .עזַארֿפ

 טצינעג קורדסיוא רעשידומלּת .ןגָאז וצ קיטיינ

 זיאס ,ןרעלקרעד וצ קירעּביא זיא'ס :3 ןטימ

 וילע רבעש ץמח, .ךעלדנעטשרַאֿפ ךיז ןוֿפ

 רעּביא ןּבילּבעג זיא סָאװ ץמח ןוֿפ -- חסּפ

 'א ןוא ,ןּבָאה טינ הָאנה ןייק ןעמ רָאט חסּפ

 .ןטרָאד .זּביא ,"ןסע טינ סע רָאט עמ זַא יל יצ

 'א ,ליומ ןיא ןסיּב םעד טינ ךיז טניגרַאפ רע;

 ."הקדצ ןשָארג ןייק טינ טיג רע זַא יל יצ

 -דנשרעה רעשינאידניא .ס' ,רעד -- ַאקניא

 רעד ןיא טבש םעד ןופ דילגטימ ןוא טבש רעק

 (עירטעמָאעג)
 -- שירד
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 יד ןוֿפ םוקנָא םַײּב) ורעּפ ןופ הכולמ רעטלַא

 .סי'א יד ןוֿפ רוטלוק יד .(רעינַאּפש

 .(022) טיא22 ייא22 .ודַא -- ָאטיגגָאקגיא
 עגייא םעד רעטנוא טינ ,טייהרעטנעקרעדמוא

 רעטלעטשעגכיוה א ןגעוו ךעלנייוועג) ןעמָאנ םענ

 ןרָאֿפמורַא .(םינָאנַא ןּבַײלּב ליװ סָאװ ןָאזרעּפ

 יא

 טכער 722 יא? .ז  ,רעד -- ט'ַאלָאקניא
 רֹוּת ַא ןופ ,רעניואוונַיײא םענעסעזעגנַײא ןַא ןוֿפ

 :ךיוא .םַאטשּפָא ןדמערפ ןופ זיא ןעמ םגה ,ֿבש

 טריפעג ךיז ןּבָאה ...תוליהקת .טכ ע רייא

 רעייז ןוֿפ תוכז ןיא לַײװ ,לזַײלק-החּפשמ ַא יװ

 ,יקצַאש .י ,ייא םעד ןעמוקַאּב יז ןּבָאה תורישע

 | ,82 ,אצןע לבי

 ַאּב'טינ 1822 .כרַא .חדִא -- ד'ָאמַאקניא
 טינ לואוו ךַא ..., .רעווש .םעװקַאבמוא ,םעווק

 ,"ךנייש דָאמָאקניא תצקל ׂשד אוז ןמוק גיסּפיילל

 .ב/בי ,המלש תרגא

 -ַאבנמוא .ל (ץנעדורפסירוי) -- ָאדַָאמַאקניא
 ן ןריר טינ ןעק עמ סָאװ םוטנגייא .ךעלגעוו

 .(רעזַײה ,רעדלעֿפ) טרָא

 ,טרידָאמָאקניא ,ריד- .ורט -- ןרידָאמָאקניא
 ימוא (ןַײז) ןרעװ ןצעמע לָאז סע ןכַאמ .כרא

 טינ הז םעפּב יגאמ, .ןקיטסעלַאּב .םעװקַאּב

 ןושל ,ןשרַאמ .י ,יֿבתּכּכ ןרידָאמוקניא רהעמ

 - .ד"צת טשמַא ,בהז

 .ַאפש22 ייא22 .יזַא -- ָאדַאקינומַאקניא
 ,טַאקינומָאק ןייק ַאטינ םעד ןגעװ זיא'ס סָאװ

 יָאיא -- 'א ןט לא ה .עיצַאמרָאפניא ןייק

 -נָאק ,גנודניּברַאפ םוש ןָא ,(הסיפּת א ןיא) טריל
 .טלעװ רעקידנסיורד רעד טימ טקַאט

 רעַײטש-הסנכה .מַא .רעד -- סקעטיטָאקניא
 .(עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ ,דנַאלגנע ןיא)

 ,טרינימָאקניא ,רינ  .ורט -- ןרינימָאקניא
 .ןעגניוצ ,ןעשארטסנַײא  .כרַא ,.722 ייאכ2

 ונימי לֹּכ ךיז רימ 'המ ןוצר היהי םא עדוי ימו,

 ךיא ןיּב שלַא ,ןידרעװ ןהעז רדיוװ ןיעּב ןיע

 ןאּכמ ה"יא רחמ טרינימַאקניא ןיה אד ךַא ןיוש

 .ב/חי ,המלש תרגא ,יןהיג וצ

 סָאװ עפוױג א ןיא .1 .חדַא -- ןָאק ןיא
 טימ םּכסהֹּב ןוא ןעמַאזוצ ,סעּפע ןיא טליּפש
 ןצנַאט .'ק יא ןצעמע ןעמעננַײרַא .עפורג אזַא
 -רַאֿפ רעדָא ןעניוועג וצ םוכס ןיא ,2 .יק יא
 "טירדו טייטש סע .יק יא ןלעטש;(גַײא) .ןריל
 ךיוא .ןגעמראפ רעצנַאג א 'ק 'א ןקינַאזרעּפ

 רעזדנוא ןופ לרֹוג רעד 'ק יא טייטש סע, .גֿפ
 ."קלָאפ

 -נָאקמוא 6- -- - לענ" ,ל'ַאנַאיצידנַאקניא
 ,2 ,לענָאיציד

 .722  ייאכ2 .ס' יד -- עיצַא|טנַאקניא
 שינעגניזנַײא .שינעכערּפשּפָא .ךורּפש:ףושיּכ
 (טזומ) .2 .חֹוּכ ןשיגַאמ ַא טימ רעטרעװ ןוֿפ
 -ניירא ףרַאד סָאװ) ןָאטַאנָאמ ןיא קיזומ עלַאקָאװ
 ןוֿפ דנַאטשוצ א ןיא רערעהוצ םעד ןעגנערּב

 רעד ןיא םערָאֿפ .ןעגנוּבעלרעּביא עזעיגילער

 ,ןקיומ רעכעלכריק רעכעלרעטלעלטימ:טעּפש

 ןופ ףליה רעד טימ רעכַאמ-ףושיּכ -- רָאטַא-

 .ןריד .ןכורּפש עשיגַאמ

 ,'ווירב

 עיצאנראקניא

 א ןיא = .טיאכ? יא? .װדַא -- ָארטנַאקניא
 -יצַאּב ןּבָאה ןוֿפ דנַאטשוצ א ןיא ,גנודניּברַאפ

 יד זַא סיוא טעז, .יא ןצעמע טימ ןַײז .ןעגנוא

 זיא דנַאלסור ןכּב ,טגָאזעג ןגיל ןּבָאה ןעגנוטַלצ

 ,32 אפ ,1867 ,מק ,י'א ַײקרעט רעד טימ

 ייאככ ,ָאטַאקניא :89 .ס- ,יד -- ע|סַאקניא
 סָאד .גנוריסאקנַײא .ןטסַאק ןיא' .טיאכ2

 יוצ ,לסקעװ ,בֹוח א רַאֿפ םינמוזמ ןגירקנַײרא

 .ןריסַאקניא ףיוא = 'א ףיוא ןגירק .עא גָאֹז

 סָאד זא יַאנּת ןטימ הָאוולה -- 'א ףיוא הָאװלה

 ןימרעט ןצרוק א ןיא לָאז לטעצ:תוֿבַײחתה

 טכַאמ ...,, .ךוּב"א .יא ףיוא טפיוקרַאפ ןרעוו

 "סיד ...ןעגנוזַײװנָא ,'א :סעיצַארעּפָא-קנַאּב עלַא

 ,סנָאנַא ,1 אש ,1923 ענליװ ,זעגפ ,ײטנָאק

 -ארעּפַא ךיוא ,סעיצַארעּפָא-סגנולטימרַאפ ...,

 .ּב ,"װזַאא ןעלסקעװ ,ןטַאקילּבוד יא ןופ סעיצ

 ,קנַאּבסקלַאֿפ ַא ןופ . ..ךובטנַאה ַא ,ןרעפלַאה

 -רענע ןַא קיטיינ זיא קיטיײצכַײלג , ,1922 עגליוו

 ,"ןרעַײטטש ענעגעלרַאפ יד ןופ ..,'א עשיג

 יֿפ שו 1958 ,עמיטש לארׂשי

 א רַאפ םינמוזמ ןגירקנַײרַא .וורט -- ןריד

 .עא לָאצּפָא-דילגטימ ,תוֿבילחתה ,לסקעװ ,ֿבֹוח -

 -ַאקניא סע רעװ -- (רָאטַא- :ךיוא) טנעד|
 ךיז טעװ ריא ..., .ֿבֹוח ַא ףיוא טנָאמ ,טריס |

 סָאװ ,טנע'א םעד . . .ןלָאצַאּב וצ ןגָאזּפָא טינ
 -רַאלוקריצ' ,עזָא ,"ןדלעמ ךַײא וצ . . . ךיז טעװ

 .1940 ענווָאק ,'י

 .קיאעֿפמוא 192 .יזַא -- לּכַאּפַאקניא
 "רי יּכ דע ליּבַאּפַאקניא ורוּבד יֿפּכ ןימולשּתל;

 -גיא .ב/וט ,המלש תרגא ,ױלוֿבג 'ה ֿביח
 .ַאּפש -- ס'ַאּפַאק

 -ַאּפאקניא ,ריט- .ורט -- ןריטיצַאּפַאקניא

 קיאעֿפמוא ןצעמע ןכַאמ .222 ייא22 ,טריטוצו
 | ,קיטסַײג רעדָא שיזיפ

 ,טינש ַא ןוֿפ ןמיס ןיא .ודַא -- ברַאק ןיא
 ןענַאטשרַאֿפ טָאה ריא, .ליצ ןיא ,לטניּפ ןיא

 טָאה ריא סָאװ טלעג סָאד .יק יא ןֿפערטוצנַײרַא |
 ןרעװ וצ רוטּפ ןֿפלָאהעג זדנוא טָאה טקישעג

 ןַײרַא טֿפערט . . ., .ּבּפ ,"תובֹוח עטסגרע יד ןוֿפ

 ,"בראה יװ ןַײז (ןינע) םּבמר רעד געמ 'יק יא
 | | .ישינָאמי ץרפ

 סָאד / .ל22 ייאכ2 .סי ,יד -- עיצַאגרַאקניא
 סָאד .רעפרעק ַא ןיא ,ישיילפ' ןיא ןעמוקנַײרַא

 -לעּב ַא ןוֿפ ,םדוירׂשּב ַא ןוֿפ םערָאפ יד ןגירק
 | ,ללכּב םייח

 זַא ןּביילג סָאד -- ה מ ש נג רעד ןופ יא (א

 ןַײרא טמוק םענעּברַאטשעג ַא ןוֿפ המשנ יד

 ןיא ןּביילג סָאד ךיוא .םענערױוּבעג:ַײנ ַא ןיא

 ןיא רענָאיצולָאװער רענעיק .םילוגליג יילרעלּכ

 -דנעצ ןָאטעג ןוא ,רעקנעדנרֿפ ַא ןעװעג ןיוש

 טינ רָאט טסידוּב א ודניה א סָאװ ןכאז רעגניל

 ןּבילּבעג םיא זיא יא ןיא הנומא יד רעּבָא ,ןָאט

 .ךוּבגָאט . . . ,גירג ,"טולּב ןיא

 עמגַאד (עכעלטסירק) -- 'א צ כצלטעג (3

 םעד טימ ךיז טדניּברַאֿפ עכעלטעג סָאד זַא
 ןענַײז ייז ...2 .(ירצונה ושי ןיא) ןכעלשטנעמ

 ושי סָאװ םעדצַארט ,ןטסירק ןייק טינ ןיוא

 ןיא ס'א יד ןופ רענייא ייז רַאֿפ זיא ירצונה



 טק'ערָאקניא
 רעד רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה טָאג עכלעוו

 | .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,יטלעוו -
 -ָצלדליּברַאֿפ -- (ע)יײדיא ןא ןוֿפ יא (ג

 ןיא גנוקיטלַאטשעגרַאֿפ ,ײרעלַאמ ןיא גנוכ

 ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןיא ,רוטּפלוקס

 .653 ,טקערָאקמוא +- -- טק'ערָאקניא

 יָאּפרָאקניא ,ריר- .ורט -- ןריױרַאּפרָאקניא
 ינַײא .ןרעּפרעקנַײא .1 722 ייא22 .טריר
 ןיא טרּפ א ,טייקצנַאג א ןיא לייט ַא ןרעדילג
 .טָאטשסיױרג רעד ןיא טָאטשרַאֿפ א יא .ללּכ ַא

 רענײמעגלַא רעד ןיא ןלוש עשידִיי עלַא יא

 דנַאּברַאֿפ ןיא קנַאּבסקלָאפ יד יא .םעטסיסלוש

 טנגעג ענעמונעגנַײא ןַא יא .קנעּבסקלָאֿפ יד ןוֿפ

 ןוא ןּבָאגוצ עַײנ יד 'א .רעגיז ןופ דנַאל ןיא

 .עיצוטיטסנַאק רעד ןיא ןעגנורעסעּבסיוא

 ַארָאּפרָאק ַא ןוֿפ םערַאֿפ ןיא ןריזילַאגעל .2
 ץעטמיטשַאּב טימ טפַאשלעזעג ,עמריֿפ ַא ,עיצ

 -הקדצ ןייא ןיא תורֿבח-הקדצ עלַא יא .טכער
 ייורג א ןיא סרעריצודָארּפ-ןיילק 'א .עיצַארעדעֿפ

 ,גנומענרעטנוא רעס |
 ןיא (עניידיא ןַא ןריֿפכרוד ,ןרעּפרעקרַאֿפ 9

 ןַא ןלעטשרָאֿפ .ןעמרָאֿפ עטערקנָאק ןיא ,ןּבעל
 . -סילַאיצָאס םעד יא .גנוטלַאטשעג ַא ןיא (ע)יידיא
 -ץװַאּב רעװיטַארעּפָאָאק רעד ןיא לַאעדיא ןשיט

 -טלעוו ַא ןיא טייקידאתורֿבח עשידיסח יא .גנוג

 ןעייטשרַאפ סָאװ רענַאקירעמַא, .זַײרק ןכעל

 ַא ןיא ןסיגּפָא ,'א ןליװ .. .תומכח ןייק טינ

 ,ײָאטסלָאט ןוֿפ הטיש יד םערָאֿפ רעטערקנָאק

 | ,| רָאק

 "סיוא ,ןטוטַאטס טימ ךיז יא -- ןיז טימ

 ןדנירג ןלָאז רימ,, .טַאקָאװדַא ןַא ןוֿפ טעּברַאעג

 'א ...טסייה סָאד יװ 'םלוע-םע' ןימ אזַא:טָא

 .טכַאנרַאֿפ ,רה ,ײדנַאל ןכוז ףּכיּת ןעמענ ןוא ךיז

 -תנידמ .יד -- עיצַאה .רעד -- רָאטַא-
 ןוֿפ יא יד טרימַאלקָארּפ סנטַײצַאּב טָאה לארׂשי

 ןוֿפ יא רעד ךָאנ, -- גנֹורי- ."םילשורי-טלַא

 ,"ןעינרעּבוג:לַארענעג רעד ןיא) עיצילאג-חרזמ -

 . .ןרָאסעּפָארּפ סרעלטיה ,װמ

 עיא .ןטנעמעלע עיא .ידַא ,רַאפ -- טריי

 -לצזע ג עיא .ןעגנומענרעטנוא עיא .ןלוש

 ץסיוװעג ןריֿפכרוד ןכָאנ ,טָאה סָאװ -- ט פ אש

 סָאװ ,טכער עלַאגעל עטמיטשַאּב ,ןטעטילַאמרָאֿפ

 --גנ ַא לק רע'א .ןָאזרעּפ עשידירוי ַא טרעװ

 טינ רעִירפ טָאה טקעלַאיד רעדָא ךַארּפש א סָאװ

 ךַארּפש רעדנא ןַא ןוֿפ טריּברָאסּבַא ןוא טאהעג

 ןעמעננגייא לָאצ א רעּביא, .טקעלַאיד רעדָא

 -םיד ן'יא םעד שידִיי ןיא ןּבָאה וצ סיוא טמוק

 -רעטנוא םעד ןּבָאה ןענעק רימ ןוא וַא גנָאט

 ,יטסוַאֿפי ןוא יטסיופ' ןשיװצ דייש

 (רעדילגטימ) עלַא .ל -- ערָאּפר ָאק ןיא
 יא החּפשמ עצנַאג יד .ןעמַאזוצ עלַא .םענייאניא

 -רַאֿפ ידע .ןדייז ןטלַא םוצ ןעמוקעג זיא יק

 ןריֿפוצכרוד טגָאזעגּפָא ךיז 'ק יא טָאה גנוטלַאװ

 - ,"סולשַאּב םעד

 -עג 272.  ייאכק .ס' ,רעד -- רָאטַא|ּבוקניא
 -וגער שיטַאמָאטױא טימ טַארַאּפא רענעסָאלש

 רעד ןוֿפ טײקטכַײֿפ ןוא גנומערַאװ רעטריל

 .רעייא ןוֿפ ךעלעדניה ןעירּבוצסױא 'א .טפול

 רַאֿפ יא .ךעלעפֹוע ענעריױּבעג-קיטַײצירֿפ רַאפ יא

 .ודַא -- שַאװק ןיא

 .ל -- ָאטרַאװק ןיא

119 

 טציא ךיא ּבָאה טָא . .., ןעמזינַאגרָאָארקימ

 ַאזַא . . . ,ס'א ןיא רעלָאט טנזיוט טגײלעגנַײרַא

 -ניה טרעדנוה רעּביא ןעירּבסיױא ףרַאד ןישַאמ

 ,טסירָאטַא- .ורּביה ,ַאּפָא ,"ךָאװ א ךעלעד

 -ישטש"- ,ןי- נװ ;דעד -- קישטשרָאטַא-

 .עצ

 ןוֿפ ,ןריּבוקניא ןוֿפ סעצָארּפ .1 -- עיצַא-
 א ןוֿפ רעיוד רעד .רָאטַאּבוקניא ןיא ןטלַאה

 ןשיװצ טינשּפָאטַײצ ןוא סעצָארּפ (ןיצידעמ) .2
 זיּב (עיצקעֿפניא) גנוקעטשנָא ןַא ןוֿפ טנעמָאמ
 "רַאֿפ) אפוג טיײקנַארק רעד ןוֿפ ךָארּבסױא םעד

 -נַארק עקיּפעלק ענעדיישרַאֿפ ַײּב ס'א ענעדייש

 זיּב טַײצ עסיוועג ַא ןײגַײּברַאפ זומ סע; .(ןטייק

 ןצנַאג ןיא ןוא טולּב ןיא ןַײרַא טייג טֿפיג רעד

 -נַארק עטמיטשצאּב יד סױרַא טפור ןוא םזינַאגרָא

 -נַארק עקיּפעלק ץלַא ַײּב רָאֿפ טמוק סָאד .טייק

 ,שצ ,"דָאירעּפ"א ןָא ךיז טפור ןוא ןטייק
 ,10 אמ ,1924 ענליוו ,זעגפ

 ןטלַאה ןוא ןעגנערּבנַײרַא .װרט -- ןריד
 -ניה סיוא ךיז ןקיּפ סע זיּב) רָאטַאּבוקניא ןיא

 ַא ןיא ןּבעל ןעק עלעפֹוע סָאד זיּב ,ךעלעד
 יז סָאד יא .רעייא יא .(עא הֿביֿבס רעלַאמרָאנ
 ,עלעפוע טריּבוקניא ןַא .עלעּב

 א ןיא ,תורצ ןיא ווזד
 רע .טֿפעשעג טכעלש ַא ןיא .ֿבצמ ןכעלנַײּפ

 יק יא ןקייוו ךיז .ק יא ןױוש טגיל

 ,סוממ ,"'ק 'א םענייאניא ייז טימ טגיל ןוא,
 ךָאד טגיל עװטסלַאשטַאנא .'טָאטש א רעּביא'
 סַאװק} .עש ,"ןעמעלַא טימ ךַײלג 'ק יא ךיוא

 ן.קנַארטעג ךעלרעיוז ַא זיא

 "רָאֿפ ןיא (ַײרעקורד)

 עג ןיא ןגיוּבקורד ןַײז סָאװ ךוּב ַא ןוֿפ טַאמ

 ;ןטַײז 8 ,רעטעלּב 4 ןַײז ןלָאז סע ױזַא טצלַאפ

 ךנת א זיא סָאד, .לָאצ 124 ףיוא 941 ךרע ןַא

 "רַאװק ןיא) ןגיוּב לטרעפ א ףיוא דנַאּב ייווצ ןיא

 ,29 ןאנ ,1866 ,מק ,"ריּפַאּפנילעװ (ָאט

 .לכ2 ייא 22 .ן" ,רעד 8 דא -- ט'יזיווקניא
 -קידלושַאּב א ןטלַאה סָאד ,טסערַאיגנושרָאֿפסױא
 -רָאפסיױא רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא הסיפּת ןיא ןט

 עגנַאל ןציזּפָא .סעצָארּפ-טכירעג םוצ זיּב גנוש

 -רָאמ ,ןסעזעגסיוא יא םישדח ןצכַא; .'א םישדח

 לֿפ ,"ןייטש עװַארּפס יד וצ ךיא ףרַאד ןג

 .וחרט -- ןרי- .(םיֿבנג)

 ,ןיי גװ ,סי ,ןריָא- ,רעד -- רָאטיזיװקניא
 ןוא דילגטימ .1 ןץא ןוֿפ יורֿפ צעּפס} עשי
 :ךיוא .טכירעג-עיציזיוקניא ןופ רעשרָאפסיױא

 .טכירעג םעד טָא ןוֿפ לייטרוא ןוֿפ רעריֿפכרוד

 ס'א ןרַאֿפ םיסונַא טגנערּב עמ; .!איטּפיוה
 טױט םעד ןוֿפ םעטָא םעד ליפ ךיא . . . ןגיוא

 רעד ייז ןשיװצ, .ו לַא ,"ןעמַאזוצ ייז טימ
 ייטש / !ןענעקרעד םיא זיא טכַײל יװ ,ךַא -- יא

 טעװ רע / ,ןענרעל ףיוא טרעה !רעדניק רעל
 רערעטצניֿפ ןיא ,רַא ,"ןענערּברַאֿפ ךַײא ןסייה

 "גנאל . . ,ןטַײװ ןוֿפ ןָא טמוק גנַאזעג ַא, .יטַײצ
 -ידרַאק ןוֿפ זַײרק א ןיא יא רעד טזַײרּפש םַאז
 ,1915 עשרַאװ ,רעדיל עשיריל ,געס ,"ןלאנ

 -עג ןטימ תוכלשּב צעּפס ,רעקינַײּפ ללכּב .2
 ."!רֶע זיא יא ןַא ,דניק ןייק טינ זיא רע, .טכיר

 עיציזיווקניא

 ןיא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירָאטיזיװקניא
 .ןדָאטעמ עיא .רָאטיזיװקניא ןַא (ןופ עֿבט רעד
 ליפ ףיוא ךעלגנעווצ עיא, .גנושרָאפסױא עיא

 ןּבָארג יא ןַאק 'רעטצניֿפ רעד ןיא' ,זיי ,"ןקינ

 יינ ,טוו טישז ,"ןסיװעג סנרעדנַא םעד ןיא ךיז
 ,טייקק .7

 :סיוא .1  .ל22 ייאככ ,ס" ,יד--עי|ציזיווקניא
 "ירט ןכעלכריק-שילױטַאק םעד ךרוד גנושרָאֿפ
 ןרעװ ןוא דׁשֹוח ייז זיא ןעמ סָאװ יד ןופ לאנוּב

 .ךריק רעד ןגעק סנכערּברַאֿפ רַאֿפ טּפשמעג -

 ןטּפשמ וצ טכירעג עכעלכריק עלעיצעּפס סָאד
 -עלטסירק רעד ןופ ּפָא ןכַײװ סָאװ םיסרוקיּפַא

 זיא 'א ידו .'א עכעל(ט)סּפיוּפ .עמגָאד רעכ

 "וי רעכעלטלעװ רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ןעוועג

 -תוירזכא יד טדנעװעגנָא טָאה 'א יד .עיצקידסיר

 סָאװ יד ןשרָאֿפסױא םַײּב ןעגנוקינַײּפ עטסקיד

 ידּכ ,דשח רעטסדנימ רעד ןלַאפעג זיא ייז ףיוא

 ןעמענ ןוא ךיז ןַײז הדומ סָאד ןגירקוצסיורַא

 רעד ןוֿפ תונּברק עקילָאצמוא .עדושח ךָאנ ןופ

 תעּב ןעמוקעגמוא ןענַײז ,םיסונַא טּפיוהרעד ,יא

 יײז רעדייא ךָאנ ,ןעגנוקינַײּפ-שרָאֿפסױא יד -

 ףָארטשטױט יד .טּפשמ םוצ טלעטשעג ןרעוו
 יש א ףיוא ןרעװ טנערּברַאפ ךרוד ןעוװעג זיא

 קיטליגדנע .(139 ,עֿפיַאדיָאטױא +-) ןפיוהרעט

 רָאי ןיא טשרע ןרָאװעג טּפַאשעגּפָא 'א יד זיא

 רעד טלייצרעד ...יךַײרקנַארֿפ-םורד ןיא,/ .4

 ערעזדנוא ףיוא ךיז טָאה -- ... טסינָארכ

 יד ןופ טנַאה ערעװש יד טגיילעגקעװַא רעדירּב

 "א רעד ןופ סרעוט יד ה"ד ,יסרעשרָאֿפסױא

 טעדנירגעג ןהי"י .13 ּבײהנָא טלָאמעד זיא סָאװ

 טָאה סָאװ 'א עשינַאקינימָאד יד, ;"ןרָאװעג
 ,םירפס עשידִיי יד רעַײֿפ ןטימ טזָאלעגקעװַא

 סנפיוהרעטַײש טכַאמעג לָאמ טרעדנַא ןַא טָאה

 'א עכעלטספיוּפ יד, :"ךיוא אפוג ןדִיי יד רַאֿפ
 ַארַא ןיא טָאה הריֿפּכ יד ןעלצרָאװּוצסױא ףיוא

 םידמושמ ןדִיי זַא טסַאּפעגֿפױא גנערטש עינָאג

 !רֿפ רעייז וצ קירוצ ןרעקמוא טשינ ךיז ןלָאז

 -ינַאּפש .עדש זּביא ,קז ,"הנומא רעקידרע

 ןיא יא ידות 'א עשיזעגוטרָאּפ ,עש

 ײטרַאֿפ וצ ףיוא 1480 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 רעטשרע רעד; ;". . . עקידנריזיאַאדוי יד ןקיל
 "עװקרָאט יא רעד ןוֿפ רָאטקעּפסניא:לַארענעג

 ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה ... וװ סולוַאּפ, ;"ָאדַאמ

 לַאגוטרָאּפ ןיא 'א יד ןריֿפנַײא ןגעװ עלוּב

 המצעו הדוֿבכּב 'א יד זיא ןכיגניא, ;"(1526)

 קז ,"ןענַארַאמ יד ךָאנ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ןעמַאלֿפיס ,ןענַײּפ"א ןליורג סעע ן.שו דש ,זּביא

 .רעייג רעד ,ָאּבמ ,ײןטָאּפש םיחצור ןוא סרעטַײש

 איד ןוֿפ ןראווג ןגנַאֿפג זיא ליזַארּב ןיא רד . . 4
 ,(םירקוח) יד ןוֿפ דנַאה איד ןיא ישלַאגיטרָאּפ

 איד ןנַײז שד ,עיסיזוקניא ןרעװ ןׂשייהג איד

 (הנומא) ריא טכער ןמ ּביױא ןישרַאפ ךָאנ

 .אצ ,ראש ,*טלַאה

 סָאד, .גנוקינַײּפ עקידתוירזכַא ןימ רעדעי .2

 ,פס ,"'א עטסערג יד ןעװעג ריא רַאֿפ טלָאװ

 ןיא ךיא ּבָאה גונעּת"א ןיא ןייגרַאפ וצ, .תודוס

 ַא . . .טָאּבנָא ןייא טינ טַאהעג ןיוש ןּבעל ןַײמ

 ןיא ,לה ,"טַאדידנאק-עקנילּבערט רעטנכײצרַאֿפ

 ....עקנילּבערט

 רׁשֹוח ךיז טוט סע .רנ .לס .ידַא -- ץעגנָאיד



 ץ'יליווקניא

 'א רעסיורג רעד ןענַאטשעג זיא לזַײלק ןיא ןוא

 | ,19 זאנ ,1870 ,מק ,"דוס

 יָאָאז) .ל22 ייאכ2 .ןע ,רעד -- ן'יליווקניא
 לגיופ א זיּב טקעזניא ןַא ןוֿפ) יח-לעּב (עיגָאל

 רעדמערפ ַא ןיא ןַײא ךיז טקיטסענ סָאװ (ַאא

 (שיטיזַארַאּפ טינ) םענייאניא טּבעל ןוא טסענ

 .ידַא -- ׁשי- .יח-לעּב רעדנַא ןַא טימ

 :ךיוא .טריריווקניא ,ריר- .וורט -- ןריריווקניא
 .כרַא .ןרירַאוװקניא

 -שיפ םעד ןא ...לעֿפּב ןייא, .ןשרָאפסױא ,ןג

 -רַאװ אַײּב ןןטמַאַאּב-רעַײטש = לַאקסיֿפ} לַאג

 ןריראװקניא לָאז רֶע זד ,טׂשניד ׂשנַײז טׂשול

 ,354 ,הג ,י. . . תוילגרמ איד טימ ׂשֶע איו

 עכעלטכירעג .מַא .ץ ,רעד -- טס'עווקניא
 תוכַײשּב רקיעּב) גנוגערֿפסױא .,גנושרָאֿפסױא
 .(דרָאמ ַא טימ

 "עק ןייאעװ לָאק ןייא| -- ףֹפּכ ןיאו לוק ןיא
 ןיאו לוק ןיא טרידָארַאּפ22 .חּת .עזַארֿפ ןףעס

 "עג .'טלעג ןייק ןוא לוק ןייקק .(+-) 'בשק
 זיאס ןעװ ,םיטש ןייק ָאטינ :ב ןטימ טצינ

 העד ןייק ןעק ןַאמערָא ןַא .טלעג ןייק ָאטינ
 יא ןטַײצ עגנאל א| קעװַא טייג סעג .ןגָאז טינ

 ןייק טינ ,וירּב ןייק טינ ָאטשינ -- י'ּכ יאו יק

 טָאה רע -- יּכ יאו 'ק יא, .היֿבט ,עש ,"העידי

 ."טלעג ןייק טינ טגירק ןוא םיטש ןייק טינ

 טלעג רעּבָא -- יּכ יאו 'ק יא ,עקילַאק א ןזח א;

 טינ -- יּכ יאו יק יא, ."רע ליװ ףסומ ןרַאֿפ
 .לװפ ,"סעּפע טיג רע טינ ,םיא ןוֿפ טרעהימ

 .ץַאז ןעניױא .} -- הֹנוש ןיאו לוק ןיא
 ןייק ןוא לוק ןײקק .22 ,חי ,א םיכלמככ
 יּפָא טינ ךיז (א :בּב טימ טצינעג .יִּת ,,רעפטנע

 -עגניהא עדייב ןּבָאה ייז, .ןרעפטנע טינ ,ןֿפור

 יד ףיוא -- 'ע 'או יק יא ,ןפיש יד וצ טקוק

 רעקידעּבעל ןייק ןענוֿפעג טינ ךיז טָאה ןפיש

 גנירג רימ ךַאמ ,ָא, .2 וו 1954 ,זמט ,טיי ,"שפנ
 / .שנֹועו רכׂש רַאֿפ קערש יד / ,לוע-הרֹוּת םעד

 --?וד ןוא / לוק ןליטש טימ ריד וצ ףור ךיא

 -ָפק טינ (ב ;ןרָאצ ןופ טָאג ,1י9 ,יייע יאו יק יא

 ;ּבװ לַאק ןיא ןיוש ב םעד טימ .ןרעפטנע ןענ

 ;גנוקריוו ןייק טינ טָאה סע ,טינ טֿפלעה סע (ג

 .אחריט עטסיזמוא ןַא .דייר ענעֿפרָאװעגסױרַא

 ןוא םיא וצ טדערעג טינ ּבָאה'כ סָאװ ןוא ....,

 םהרבא ,"ע 'או 'ק 'א ןעװעג זיא טנייװעג

 לארׂשי ןיא טַײלסדנַאל יד זַא טרילעּפַא, .קיטָאק

 רעּבָא ,ןורּכזה רֿפס ןרַאֿפ עמוס יד ןגירק ןלָאז |

 ,22 צוו 1965 ,זמט ,יייצ יאו יק יא

 .ץַאז ןװעשָאק . ..} -- בׁשק ןיאו לוק ןיא
 "עה ןייק ןוא לוק ןייקק .29 ,חי ,א םיכלמככ

 א טכַאמעג טָאה עמ :ב ןטימ טצינעג .יּת ,יגנור

 רעטוג א רענַײז זיּב --- יק יאו יק ןיאו; .גַײװש

 ,"טלייטעגטימ טכירכַאנ יד םיא טָאה דנַײרֿפ

 עּבָאּב רעד ןוֿפ יק יאו יק יא; .16 אפ ,1869 ,מק

 .וו ןליופ ,טיי ,"עלעמילּב

 ,םוקנַײא וזז .כרַא .ּבנ צמ .יד -- טשמוקניא

 רע אד דנל ןיש ןייא םיא טקנעש רע, .הסנכה

 ,ראש ,"טאהג טשמוק ןיא ,םוטכַײר ליֿפ ןופ רד

 ןיא איד ןוֿפ ןּבעג רעמ שקינ םיא טרעװ ןמ, .ח

 ,ב/טי ,ןטרָאד ,*(הֿבישי) איד ןופ טׂשמוק

 - :שרֿפסױא ךעלטכירעג
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 ןיא .ל22 ייא22 .ןע ,רעד -- לּבַאנוקניא
 הפוקּת רעטשרע רעד ןופ ךַאזקורד ,!עלעגיוו

 עט2 ךרע ןַא) ַײרעקורד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא

 ןענַײז סָאװ קרעװקורד יד, ,(ה"י .15 טֿפלעה

 ןיא -- ה"י .15 ןיא ןרָאװעג טקיטרַאפעגסיױא

 סע טסייה זיא יא ןַא .ןע'א ןֿפור וצ ןעמונעגנָא

 ןקורד סָאד ןעװ ,טַײצ רענעי ןופ ךַאזקורד ַא

 יד ,װמ ,"ךעלעקיװ יד ןיא ןעװעג ךָאנ זיא

 "הנֹוק ךיוא ךיז טָאה רע, .ךעלעטניפ עצרַאװש

 -ֿבתּכ עשיאערּבעה גנולמַאז ןַײז טימ ןעװעג םש
 ןדיי ןוֿפ עטכישעג ,יקצַאש .י ,"ןע'א ןוא ןדי

 .עשרַאװ ןיא

 ,חכ ,םירבדכ? .ץַאז ןעניוק ןייא) -- הנוק ןיא
 -לֹּכ טימ םָארק א .רעפיוק ןייק ָאטיע 8

 דיומ א .ןלעּב ןייק ָאטינ :ךיוא ,יק יא ןוא ֿבוט

 רעד ןוא -- 'ק 'א, .יק יא -- ןוא ,ןדנ טימ

 טרָאֿפ , .ןייאךיא :שװ ,יַאטינ ךיוא זיא רענייא

 ,חוליטלעװ ,ליי ,"'ק 'א זיא סע ןרָאװ ,רעכיג

 | ,ג"מרּת סעדַא

 (עימָאטַאנַא) ..722 ייאכ2 .ץ ,רצד -- םוקניא

 -לטימ ןיא ךעלדנייּב ַײרד יד ןוֿפ עטסלטימ סָאד

 א רעּביא טקיש סָאװ רעיוא ןופ לייט ןטס

 :ךיוא .װרענ-רעה ןוֿפ םעדעֿפ יד וצ עיצַארּביװ

 ?ץלדַאװַאק'

 ַארוקניא ,רישז  .חרט -- ןרישזַארוקניא

 "רעד .שזַארוק ןּבעגוצ .כרַא .ר922 .טרישז

 ראפ שאו טימ .. .טכינ יׂשייוו ךיא, .ןקיטומ

 םעד לָאז ןרישַארוקניא ךימ סַײלֿפ ינוא רֿפײא

 ,בהז ןושל ,ןשרַאמ "רזעל ןּביל 'נוא ןגיטשניג

 | ,17234 טשמַא

 ,ֿבורקּב ,+- ןכיגניא .1 .ודַא -- ןצרוקניא
 ךיא לעװ, ."ןפערט רעדיװ ךיז יא ןלעװ רימ,

 ,רָאדנָאיל ,"געװ ןיא ןטכירסיוא רעדיװ 'א ריד

 'א טמוק ץנירּפ רעד; .1844 ענליװ ,שֹּב רעַײנ

 ןצרוק ןיאכ2ן) ,39 ןאפ ,1866 ,מק ,*. . . ןייק

 ןצרוק ןיא רֹּבאא .רעטעּפש עלַײװ ַא = טַײצ

 יּבר ןַײז ןופ םייה ןייא דניק ןַײמ זיא טַײצ

 ,ןב/זי ,1723 טשמַא ,יה הׂשעמ רֿפס ,ייןמלק -

 ןענָאמרעד ,ןּבַײרשַאּב ,ןלייצרעד .רוציקּב .2
 ּבָאה ךיא סָאװ, .יא סָאד ןכַאמ וצ .י'א סעּפע

 לעװ . . . ןעזעגרעּביא ןוא טרעהעגרעּביא טרָאד

 ינוי עשיליופ סָאד ,ליי ,ײןּבַײרשַאּב יא ָאד ךיא

 ,1895 סעדַא ,לעג

 ,ןצרוק ידַא סולּפ ןיא פערפ -- ןצרוק ןיא
 .געוו יק יא ןזָאל ךיז ,לדיילק יק יא ןייג :לשמל

 זתסעז- ,שינַאװעדלָאמ .ידַא -- ס'ַאקרוקניא
 .טשימעצ .טלמוטעצ .מור ,סעּב ,לקָאל 4

 י"א ץנַאג טכאמעג םיא טָאה קילגמוא סָאד,

 ײטַאק ןייא| -- רוגינס הׂשענ רוניטק ןיא
 ,הנשה שָארכ? .חּת .ץַאז ןרעגיינאס עסאַאנ רעג

 ןָאק רעגָאלקנָא רעד .ַאא א/טנ ,תוכרּב ;א/וכ

 .רשוי-ץילמ ןייק ,רעקידייטרַאפ ןייק ןרעװ טינ

 ןיא טנַאמרעד סָאװ סָאד :ב ןטימ ךיוא טצינעג

 .הווצמ ַא ןָאט וצ ןצינ טינ ןעמ לָאז הריֿבע ןַא

 ןעמוקנַײרַא טרָאטעג טינ טָאה לודגןהּכ רעדְו

 -עגידלָאג טימ םישדק-ישדק ןיא רופיּכ םוי םוא

 ןטימ ךיז טדניּב דלָאג לַײװ ,םידגּב עטקיטש

 יץע יד טינ ןעמ טכַאמ אמעט יַאהמ .ֿבהזהילגע

 ףיוא טדערעג וטסָאה ןטכענ, ן.דלָאג ןופ סמייח

 הרֹוּת ןיא -- חמק ןיא

 ונילע' וטסגניז טנַײה ןוא ,רּבדל רוסָא םיא |

 לארׂשיזעשֹוּפ יִא רעד, .י'ס ינ יק יא -- 'חּבשל

 .ייס ינ יק יא ?רוּביצ-חילש א ןרעװ טעװ

 ןייא) -- הדועפ םוקמּב אלא שודיק ןיא
 ,ישר טיולכ2 .חּת .ץַאז ןעדוס םיוקמיּב ָאלע ...

 שודיק טימ אצֹוי טינ זיא ןעמ .א/אק ,םיחסּפ

 ךיז טנָאמרעד רע ןעװ, .טינ טסע ןעמ ּביוא

 ןכַאמ וצ ןסעגרַאפ טָאה רע זַא) ןסע .... ןכָאנ -

 ...ןסע סעּפע ןוא שודיק ןכַאמ רע לָאז ןשודיק

 ,ּפ ,ו ישס ,ײ, . יא יק יא לַײװ ,הדועס םֹוקמּב |

 .ץַאז ןםוקַאעל ...} -- םוּכעל ןישודיק ןיא
 הֹּב יספת אלד :ב ,א/חס ,ןישודיק טיולכ? .חֹּת

 -ןדיק ךייש טינ זיא סרענידנצעג ַײב .,ןישודיק

 -הנותח ןופ םערָאֿפ עכעלצעזעגישידִיי יד ,ןיש

 רע זיא ,עיוג ַא טימ טּבעל דיי א ּביוא} .ןּבָאה

 ,3 ,ז ,םירבד ,'םּב ןּתחתת אלו' װַאל ןפיוא רֿבוע -

 ןוא ,יורֿפ ןַײז ךעלצעזעג טינ טרעװ יז רעּבָא

 ...טּפַאכעג םיא טָאה עמ , ן.יוג א זיא דניק סָאד

 סח ?שיא-תשא ןַא טימ ..,ריא טניימ רשפא

 יז זיא ,יל יק 'א וַצ ךָאד טסייו ריא !הלילחו

 ,1867 ,מק ,"שיא-תשא ןייק אליממ ,עיוג א ךָאד

 : ,9 ןאפ

 ןיא .ןושליטָאּפש -- ןרעוו ,ןַײז פעקיק ןיא

 ,"!סע קירד -- 'ק יא טסיּב, .ןרעװ ,ןַײז סעּכ !

 ..רקוא ,לװפ

 ייאככ ,ןו'יסולקניא :89פ .ידַא -- וו'יזולקניא
 א ןיא ןעמונעגנַײרַא .טנכערעגנַײרַא 1 .לככ
 הדועס לעּבה רֹּבא ןאוו, ,ןוּבשח ןיא יא .לּכה-ךס

 סקעז זיּב ןדליג טרדנוה אַײרד סלַא רהעמ

 "ארט אַײּב רהאי ׂשד עװיזילקניא ןדליג טרדנוה

 ,,סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפי ,*, . . טהוט ןיג

 ,קידללֹוּכ .2 ,ן342 ,ו לֹּבִיְו ,1767 ,ז"כקּת
 זיא . . . עיטַארקָאמעד עשיטילָאּפ, .קימענמורַא

 ףירגַאּב רעװיסולקניא רעמ ןוא רערעכעה ַא

 .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"םזילַאיצָאס רעדייא
 ,טייק-

 (קיזיֿפ .1 .ס' ,רעד -- רעטעמַאנילקניא
 רעד ןשיװצ לקניװ םעד ןעמיטשַאּב וצ רישכמ

 ײרָאה רעד ןוא סולָאּפ ןשיטענגַאמ םוצ עיניל

 .טקנוּפ ןטמיטשַאּב ַא ןוֿפ ךַאלֿפ רעלַאטנָאז

 ּבײהֿפױא טסעמ סָאװ רישכמ ןימ רעדעי .2

 .ךַאלפ רעלַאטנָאזירָאה רעד ןוֿפ גײנּפָא רעדָא

 וצ ,1 .ל72 ייאכ2 ,סז ,יד -- עיצַא|נילקניא

 .ןצעמע וצ יא ןַא ןּכבָאה .ץנעדנעט ,היטנ ,גנוגיינ

 שאו ,העז, .ןטֿפַאשנסיװ'רוטַאנ וצ יא ןא ןּבָאה

 ךיא ךָאד ,ריד רּביא יּבאה ךיא ןטייהכאווש ראֿפ

 ,טיּב םורד .ןָאיצַאנילקניא יכלאז ריד וצ גארט

 ,ףסוי תריכמ ,"ןאט ןליװ ןַײמ טׂשלָאװ אוד

 רעלַאטנַאזירָאה ַא ןוֿפ גײנּפָא .2 .,1713 מד8

 "סַא) .8 .עיניל יצ ךַאלֿפ רעלַאקיטרעװ רעדָא

 ףיוא סָאװ ךַאלפ רעד ןשיװצ לקניװ (עימָאנָארט

 רעד ןוא רעּפרעקלמיה א ךיז טגעװַאּב ריא

 --ןרי- .דרע רעד ןוֿפ טיּברָא רעד ןוֿפ ךַאלֿפ !

 ןשל ,ןשרַאמ ,ײדנַײרֿפ עטרינילקניאןעוג , .װרט

 | .דיצּת טשמַא ,ֿבהז

 ןייא ךאמעק ןייא| -- הרֹוּת ןיא -- חמק ןיא
 יא? .+- הרֹוּת ןיא -- חמק ןיא םא וזד ןעריוט

 ןעמ טרָאֿפ ,טינ טרימש עמ זַא -- 'ּת יא יק

 .היבט ,עש ,"טינ



 לייטנגעק ןיא

 ,טרעקרַאֿפ .משטד .װז -- לייטננעק ןיא
 ריא ןעװ ,לייט ןגיק ןיא רּבא, .רנ .אּברדַא רָאג

 ןזאל ךימ טרעװ 'נוא לַײא ןייק ןּבאה טרעװ

 ,"ןיטלַאה ןַײא ןקורד טימ טרעװ אוז ,ןטרַאװ

 טשמַא ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש ,ןשרַאמ ףסוי

 וצ טשינ סָאלש סָאד ריד ךיא עשניווק .א"עּת

 ,"ןּבַײלּב וצ ןכָאװ עכעלטע יק יא רָאנ ,ןזָאלרַאֿפ

 ,ינידלַאניר ַאדלַאניר ,זּביא ףור היכרּב רודגיבַא

 -יילק ןייק . . .ןזיא} םימש-תאריג .1865 עשרַאװ

 ןעגנַאלרַאֿפ סיורג רעייז ןייא יק יא ,. . . טייקינ

 ,"טגנַאלרַאפ ןשטנעמ םעד ןוֿפ ת"ישה סָאװ

 יוׁשַאק ,האריה דומע ,רעגניזעלש ףסוי אביקע
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 טמוק) זיא סָאװ .ידִא -- קידלרעמעקניא
 -קיווטנא עיא .ףָאטש א ןוֿפ לרעמעק ןיא (רַאֿפ

 .ןטנעמרעפ עיא .גנול

 .ל2 יא? .ס' ,יד -- עיצַאןטסורקניא
 -ץנימ עטריסנעדנַאק ןופ יצרעביא ,גיײלַאב .1
 ןעװ ,ןכַאז ףיוא (אא ךלַאק ןוֿפ ץַאזּפָא) ןלַאר
 ,ןרעסַאװ ןיא טַײצ ערעגנעל ַא ןּבַײלּברַאֿפ ייז
 "רַאטסנוק) .2 .ןצלַאזלַארענימ טימ עכַײר
 טימ גנוקעדַאּב :ןייטשלמרימ טימ גיײלַאּב (טעּב

 ,ןלַאטעמ עלעדייא ןוֿפ (קיאַאזָאמ) ןטנעמַאנרַא

 טימ רעדָא עא ץלָאה םענייש טימ ,זָאלג טימ
 ,ןריט ףיוא ,דַאסַאפ ןפיוא ןלעמעג עקיּברַאֿפ

 גנוּפעלקפורַא .ןינּב ַא ןוֿפ ןלייט אא רעטצנעֿפ

 ןטרעװ ןָאילקא .לּבעמ ףיוא גנולָאמַאּב רעדָא

 .רעּב ,ייא ןוא לּבעמ ערעסעּב וצ טצונרַאפ ליֿפ

 ןלעמעג עקיּברַאֿפנדײשרַאֿפ --- עיצַאטסערקניא,

 -ץלָאטס ןוֿפ עיגָאלַאנימרעטי ,קּכ .י ,"רינַאֿפ ןיא

 .ורט -- ןריי .1926 ענליװ ,| 08 ,יַײר
 -לָאג, .דליּב יא ןַא .ידַא -- טריד .,גנוריד

 עיא ,ןרעדַאקרַאּבעד עטריקאל ,ןרוידרַאּב ענעד
 ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"ןריט

 | / ,1932 סעדַא

 ,טרינימירקניא ,רינ .ורט -- ןרי|נימירקניא
 ןיא ןצעמע ןקידלושַאּב לעמרָאֿפ = .לכ2 ייאכ2 ||

 ןלענימירק א ןיא ןעיצנַײרַא .ךערּברַאֿפ ַא

 .ןעורמוא יד ןופ רעצעה םעד 'א .סעצָארּפ |

 ידַא -- שירָאטַא .רעד -- רָאטַא-

 .יד -- עיצַא-

 1218 + 860164) .ן' ,רעד -- ט/"ערקניא

 עיצקנוֿפ ןַײז סָאװ זירד רעדעי (עיגָאלָאיזיֿפ) -

 ןדיישסיוא ,ןלייטסיוא עטסקינייװעניא סָאד זיא
 -רָאה-סקעס יא .ורט -- ןריוֿפ- .ןענָאמרָאה
 -עניא ןופ סעצָארּפ .יד -- עיצ- .,ןענָאמ
 ,(עיצערקעס) גנודיישסיוא רעטסקינייװ

 .ל22 ייא2 .ז ,רעד -- טנ'עמטרקנ'יא
 -ַאּפ ,לעטשוצ ,גנוסקַאװנָא .סקואװּוצ (טַאמ) .1
 יַאּב וצ ידּכ םוכס ַא וצ ,וװיטַאגענ רעדָא וויטיז
 -רעטַײװ ַא רַאֿפ קיטיינ זיא סָאװ םוכס ַא ןעמוק
 ּבָאגוצ .2  .עיצַארעּפָא רעשיטַאמעטַאמ רעקיד
 .תורקי ןרעּביא יא ןסיורג א ןגירק .תוריכׂש וצ

 ןעגעּפ . . . עגער ןייא| -- ענּפ ילּב עגר ןיא
 רעטייװצ ַא טימ ךיא טצינעג .חּת .ץַאז
 רשֿפאכ .ּבצ .העֹר ילּב העש ןיא :טֿפלעה
 וליֿפַא;} 'הער ילּב עגר ןיא' :יולה הדוהי טול

 ןלעטשנַײרַא ןכרוד זיולּב זיא ,ױזַא ָאי ּביוא
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 -ַארג לָאמ ייװצ ךרוד ןוא ןעגניר עַײנ ייווצ יד
 עטרעמַאהעגסיוא סָאד ןעמוקַאּב ךיז טָאה ןעמ
 עגר ןייק ָאטינ' ןאוט ,לּביי ,מי ,"טרָאװכירּפש
 ,(הרצ ַא ןָא העש ןייק ָאטינ) ישינעקישנָא ןַא ןָא
 ,סַײררעביא ןַא ןָא ,רדסּכ ןעמוק תורצ הי"ד
 ױזַא .גָאלּפ רעדנַא ןַא טגנערּב עגר עדעי שממ
 .װש ,ײגָאלּפ ןַײז טָאה גָאט רעדעי, :יוו

 ךַאור . ..} -- וצפיה החונ םימכח חור ןיא
 אב1322 .חּת .ץַאז ןונעמייה ָאכיונ םימָאכַאכ

 טינ זיא םימכח ןוֿפ טסַײג רעד. .ה ,ח ,ארתּב

 "עג גנוריֿפ ןַײז ה"ד ,טעיּפ ,"םיא טימ ןדירפוצ

 ;ןטרָאדו .הנשמ-ילעּב יד ,םימכח יד טינ טלעפ

 -רַאפ ןַײז טיוט ןרַאֿפ קעװַא טיג רעצעמע ּביוא

 טזָאל ןוא ןשטנעמ עדמערפ הנּתמ תרֹוּתּב ןגעמ

 רעדָא ,ןיז ענעגייא ענַײז רעּביא טינ ךַאז ןייק

 ןַײז טָאה -- םישרוי עכעלצעזעג וצ ללכּב
 םימכח יד רעּבָא ,טֿפארק עכעלצעזעג א טקַא

 טצינעג ן.ןריפ טינ ױזַא ךיז ףרַאד עמ זַא ןטלַאה

 סָאװ ריפפיוא ןַא ףיוא ןזַײװנָא ןימ רעדעי ַײּב

 ןיא, .עקידנעטשרַאֿפ דצמ תונעט סױרַא טפור

 "עג ןעװעג עקַאט ֿבר רעד זיא תקולחמ רעד

 יד טָאה עמ -- 'ה ינ 'ח 'ר 'א רעּבָא ,טכער

 ."טֿפרַאדַאּב טינ הקולחמ עצנאג

 יַאּב (םעכַאר) םוכַאר . . .} -- ןידּפ םוחר ןיא
 ,+- ןידּב םימחר ןיא ווזד ןןיד

 .ץַאז ןזידַאּב םימכַאר . . .} -- ןידּפ םימחר ןיא
 סע .ןידּב ןימחרמ ןיא :א/דּפ ,תובותּכ טול

 ץעזעג ה"ד ,ןיד ַא ַײּב תונמחר ןייק ָאטינ זיא

 רָאט רעטכיר רעד) .תונמחר ןוֿפ טינ טסייװ

 שינעעזנַײא ןייק ןּבָאה טינ ,ןעװענַאש טינ ךיוא
 םיא סָאװ ןטגָאלּפעג רעדָא ןעמערָא ןַא טימ

 בוקי :וצ ךעלנע ן.ץעזעג ןטיול ףָארטש ַא טמוק

 ,"הדימ עשיאיוג ַא זיא יּב 'ר יא, .'רהה תא ןידה

 ןייק רעדרעמ םעד וצ טשינ טֿפלעה סע, .װש
 -קעטָארּפ ןייק ,ןטעּב ןייק ,ןגָאלק ןייק ,ןענייוו

 ירָאמ .א ,יייּב 'ר יא ...תוֿבָאתוכז ןייק ,עיצ

 ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעג

 טינ ךיז ףרַאד עמ :ּב ןטימ ךיוא טצינעג
 סנצעמע טימ ,ךיז ןטעּב סנצעמע טימ ןענעכער

 טקרַאטשעג ךיז םייח טָאה -- !יּב 'ר יא, .ןרערט

 םיא ףיוא ןּבָאה ןרערט עריא ןעװ ,ץרַאה סָאד

 -ַאנ ידי ,רַא ,"ןקריװ וצ קרַאטש ןּבױהעגנָא -
 .ןירעש

 'ר יא; םעד ןופ .יןיד' טרָאװ םעד ןָא ךיוא

 :טרידָארַאּפ .19239 ,דוק ,מי -- "טּפַאשנסיװּב

 ,ןטרָאקּב םימחר ןיא

 -- טעמל אלא יוּביר רחַא יוּביר ןיא
 .חּת .ץַאז ןטעיַאמעל ָאלע . . . רַאכַא יוּביר . .

 סע ּביוא) .א/גכ ,םיחספ ;ב/המ ,אמק אבּבככ

 ּבָאגוצ א ךָאנ בָאגוצ א (הרוּת רעד ןיא טייטש

 ןרעלעמשרַאפ וצ ה"ד ,ןרענימ וצ (סע טניימ)

 א ףיוא :טגָאז הדוהי 'רָו יד ןוֿפ םאר יד

 רעּבָא דיחיה-תושר ןיא טצנַאלֿפעג --- םיוּב

 ןופ ןיד רעד לח טינ זיא -- ללּכה תבֹוטל
 ,םכל ןוא םּתעטנ ןוֿפ ּפָא סע טנרעל רע :הלרע
 ,סעיצַאוטיס עכלעזַא ןיא טצינעג ,23 ,טי ,ארקיו
 זַאלּב -- ןרָאװעג הלודגל הלעתנ טסיּב, :לשמל

 ךַאנ דוֿבּכ א, ;"יל יא 'ר יא 'ר יא לַײװ ,טינ ךיז

 ,*,. .'ַא 'ר יא ,דוֿבּכמוא ןַא ןיוש טרעװ דוֿבּכ א

 ,עזַארֿפ װדַא -- ןַײרַא לוש ןיא

 סאגרעטסוש ןיא

 ןַאגָאּפ שעניאעּב שעניא| -- עג9 שניאּב שניא
 א טימ ךיז טנגעגַאּב שטנעמ א .חֹּת .ץאז

 ארוט :לייט רעטייװצ רעדָא רעטשרע} .ישטנעמ

 גרַאּב ַא טימ גרַאּב א -- ענּפ אל ָארוטּב
 ןַארַאֿפ זיא טרָאװכירּפש סָאד .טינ ךיז טֿפערט

 -יא יד .ַאא שיסור ,שיּבַארַא ,שיכירג:טלַא ןיא

 - וצ ידּכ םינּפַא זיא ןושל-ארמג ףיוא גנוצעזרעּב |
 -רַאֿפ ןיא טצינעג ן.טקעֿפע ןלעיצעּפס ַא ןפאש

 :ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ סעיצַאוטיס ענעדיש

 פָא ןַא ַײּב גנורעטנומרעד ןוא גנונעּפָאה (א

 וצ ףיוא רעה ,ןענעגעזעג ךיז רימָאלא :דייש

 ;"פ יב 'א ,לטלעװ ןיילק א זיאס ,ןעּפילכ |

 ןקידמעצולּפ ַא ַײּב ךיירפ ,גנושַאררעּביא (ב3

 ןיא גנאל ןיוש ריא טנעז -- :ךיז ןענעגעגַאּב

 ,'ּפ 'ּב 'א ... -- !רָאי עטייווצ'ס --- ?זירַאּפ

 ןכאמ ךיז טעוװ'ס זַא ןּביױלג (ג ;1863 ,ַאּפָא

 ,הֿבוט א ןָאטעג רימ טסָאה ודע :טייהנגעלעג א -

 ;ייּפ 'ּב יא ,ןענידּפָא ,םשה-הצרי-םא ,ריד לעװ'כ
 -ערּפָא ךיז לעװ'כ ,טרַאװא :קינושַארטס ַא (ד

 ארות :קיסַאּפש ."'ּפ 'ּב 'א ,ריד טימ ןענעכ
 ןַא טינ טלַאפַאּב סקָא ןַא -- עגּפ אל ארותּב

 ןָא טלַאֿפ) טלַאֿפַאּב שטנעמ ַא -- יּפ יּב יא ,סקָא !

 ,ןשטנעמ א (ףיוא

 זַא טזַײװ .עזַארֿפ דַא -- ןַײרַא תבש ןיא
 "נערַאפ טינ זיא טעּברַא ןא ,גנואוט עסיוועג ַא
 ךָא טש א .ןשטנעּביטכיל רַאפ ןרָאװעג טקיד
 קיטש א זיּב ןעװערָאה .זןעיינ םִַײּב| יַא יש יא
 ןטימ) סעילּבָאלָאה יד טימ ןרָאֿפנַײרַא .יַא יש 'א

 ןש ק ָאל יד ןיא :ךיוא .יַא יש יא טעה (לשיד |
 ,ןטכַאנוצ-קיטַײרֿפ טסע ןעמ סָאװו ןַײרַא -

 ןשיגרַאמ עטיוש ןייא -- ׁשיגרמ הטוש ןיא
 יץגֿפנ הטוש ןיא' :ב/גי ,תּבש טיולכ2 .ּבצ .ץַאז
 א .שיגרמ אלו היל וחמ' :ה ,הּבר רּתסא ןיא

 "עג טינ טרעװ הטֹוש א .יטינ טריּפש הטֹוש
 טַײטַאּב ארמג רעד ןיא) .טינ טדַײל .,ןֿפָארט .

 טריגַאער ,וויטיסנעס טינ זיא רַאנ א :3 ןטימ
 (סטכעלש ףיוא טינ ןוא סטוג ףיוא טינ) ,טינ
 יַאמלה? .ןריגַאער ףרַאד שטנעמ רעלַאמרָאנ ַא יװ
 -"ימ .יש יא ,ןֿפלעה טינ טעוװ'ס ?ןרסומ םיא

 טצינעג ן.העדירסח ַא ,טָאידיא ןַא -- 'הטֹושי

 -ָאיצידַארט

 עלַא ןוא תוחילס וצ ,ןענװַאד םוצ ףור רעלענ

 ןיא םֶלֹוע םעד ףרַאד עמ ןעװ ןלַאפ ערעדנַא
 'א טּפַאלק שמש רעד, ,(עא שרדמ-תיּב) לוש

 טימ| װש ,ײןֿפָאלש ןיילַא ךיז טגייל ןוא יַא יש
 ןיא טּפַאלקעג ןעמ טָאה רעמַאה םענרעצליה ַא

 -ניא תּבש, .ןתוחילס וצ ןקעװ םַײּב סנדָאל יד

 ,רעמַאה ןטימ טּפַאלקעג טשינ ןעמ טָאה ירֿפרעד

 ךיוה א טימ ןפורעגסיוא טָאה שמש רעד רָאנ

 לעיוש ןיא רעטרעװ ענעגיוצעגסיוא ןוא לוק

 י"ג ,ֿבקעי תלחנ ,ןַאמרעכיז י.מ ברה;ײ!ןַײריא

 עמ ןרילעּפא :ךיוא = יא יש יא ןפור* .ו"כשּת

 ,םורֿפ ןרעװ לָאז

 .עזַארֿפ װדַא -- (ןַײרַא) טאנרעטסוש ןיא
 טײקַײנ ןוֿפ טרעװ םעד ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה'ס

 ןיוש זיא'ס :תוֿבישח רעכעלטֿפַאשלעזעג רעדָא

 ןיוש זיא עדָאמ ַא ןעװ, .ןֹומה ןוֿפ ןעמונעגנָא
 עַײנ א ןעמַאד ערעזדנוא ןכוז ,'ש 'א ןַײרַא

 ."עדָאמ



 ןרושניא

 .מַא .טריושניא ,ריושניא .װרט -- ןרושניא
 .ןרירוקעסַא ,ןרעכיזרַאפ .:212: 10 6

 תוֿבנג ,רעַײּפ (ןגעק) ןופ ןצעמע יא .ןריכארטס

 .וזַאא

 =6: ןת- .מַא .צא יװ צמ .יד -- םנרושניא
 ןואק .עיצַארוקעסַא ,גנורעכיזרַאֿפ .צטגמס6

 ןוא ןדערראפ ,ןדערוצ ,ןדער ןעמ ףרַאד יא ַײּב

 טנעשזדײא"א .וו לטָאמ ,עש ,"ןדעררעּביא
 -רַאֿפ-סנּבעל ---יאזי| ַל ל .טנעגַא-גנורעכיזרַאֿפ --

 ןלױּפ ןיא רעּבַײרש רעשידִיי ןייק, .גנורעכיז

 "ףַײל' ןייק ןופ טסואוועג טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה

 ייהוצנָא ךיז' טגאועג טינ רענייק טָאה ...ייא

 .1927 י"ג ,ינודקומ .א 'רד דוֿבּכל ּבז לֿבוי ,ייןּב

 טקַארטנַאק רעכעלטפירש -- יסילַאּפײא

 -לעזעגיגנורעכיזרַאֿפ ןוא ןטרעכיזרַאֿפ ןשיװצ
 םעד טּפעלשעגסיורא טָאה ןיקדירֿפ, .טּפַאש

 רע ,ײסילַאּפ-אי-רעַײפ א ןעוװעג זיא'ס ,טרעװנַאק

 ףיוא יסילַאּפ יד ןסַײר ןעמונעג לָאמַאטימ טָאה

 "א .ינַאּפ מ ַא ק"א .ורּביה ,ַאּפָא ,"ךעלקיטש

 .עימערּפ-רעכיזרַאֿפ -- םוימירּפ

 רעהעג) ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיטַָאטשניא
 ,רעזעל ןיא ןַא רַאֿפ, .אפוג טָאטש ר'עד (וצ

 -ערעטניא רעמ ןענעק ,רעסעדא ןַא רַאפ ה"ד

 ןָא ךיז ןרעק סָאװ . . ,ןכַאזטַאטש יד רָאנ ןריס
 ,1888 ,מק ,"ץדניימעג ... רעגיה רעד טימ
 ,48 אפ

 טרָאװ םוצ ןעוֶו .חװז + -- רנַאטש ןיא
 .וצ רעכַײלג זיא ,ידַא ןַא וצ טמוק ידנַאטש'
 ,ןעזַארֿפ װדַא ןַא יװ קורדסיוא םעד ןטכַארטַאּב

 -כעלש ,ןטוג) םע ניי ש יא ןעניֿפעג ךיז ,ןַײז

 עכלעװ ןשטנעמ ןדנַאהרַאֿפ זיא סע, .יׂש (ןט

 "רעטנוא רעייז ןענעק ןוא יש םענייש יא ןענַײז

 ,שּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"ןענעמתח טינ טפירש

 ַא 'א רעדייל זיא רעדורב רעַילא, .1844 ענליוו

 .ּבפ ,"ןֿפלעה טינ ךַײא ןעק ןוא יש ןטכעלש

 -צטש ,ןעגנערּב :ןּברעװ טימ ךיוא כרַא

 דנַאטשניא רונ קלָאֿפ ןייא דלְזאָוּב אוזע .ַאא ןל

 ,ןאוט וצ (הדירמ) הנייא ןיגז וצ טמוק

 ,"...'םורעד ,דנַאטשניא זע אי ןיגנערּב

 "חמ ..., .ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ רפס

 לואוו ךיז ןזח רניימג ןייא שד שַײט טימ םירוז

 זאװ ןׂשיװ וצ ןאק ןל עט ש  דנַאטש ןיא

 ,לארׂשי ןבא ,"טגאז דומע םעד ראֿפ ... רע

 ,1766 ץצמ

 ,דנַאטשמיא גיילסיוא) -- ןַיז רנַאטש ןיא
 ,ׂש 'א ןיּב .װטוא זגצ ןרנ ,משטד ,דנַאטש םיא

 -כעלגעמ א ןּבָאה .חֹוּכּב ןַײז .ןעװעג יש יא

 ,ןֿפױק וצ יש יא יז .עא ןעלטימ ,תוחֹוּכ ,טייק

 אזַא וצ ןעמוקוצוצ יש יא יז טינ .עא ןעגניד וצ

 זיא רענייק סָאװ ץעזעג-רוטאנ ַא .ןסיּב ןרעַלט

 ןטלאה וצ יש יא יז .ןכַאמוצרעּביא יש 'א טינ

 'א יז טינ ,(עא ןטלעטשעגנָא ,טסניד) תרשמ ַא

 ,ןּבַײרשַאּב ,ןייטשרַאפ וצ) ןּבעגוצרעּביא יש

 השמ זַא ךעלגעמ סָאד זיא; ,(עא ןלייצרעד

 ןּבעג שיילפ יז . ..זא ןגָאז לָאז . ..וניּבר

 ,הקדצב רּבדמה ,יאלּפ ומש ,"'ש 'א טינ רע זיא

 "רַאֿפ ןַײז יש 'א דיי רעד זיא , .ב"נרּת עשראוו

 וצ םענעי ןלעטשוצנַײא ןּבעל ןַײז וליֿפַא ,ןגעמ

 "רעטנוא זיא . . ., .5 ןאנ ,1866 ,מק ,"ןעװעטַאר

 ,כרַא .װדַא -- קיטש ןיא

 .ידַא -- קידלטעטשניא

1822 

 "ץלּב ַא ןיילא ןעוװעג יש יא ןיוש ןוא ןסקַאװעג

 ךָאנע .פשטניװ ,סוממ ,ײןסַײּבוצנַײא ארמג לט

 יש 'א ןטינ} רענייק ןיוש זיא םיריש עכלעזַא

 'ווירּבי ,ןישטשָאמַאז .פ ,ײטנַאה א ןּבײהוצֿפױא

 טימ . . .בוט-לזמ ןּבעגּפָא סָאד, .ן271 ,או לּביְו
 טינ ןיוש ךיא ןיּב ךיז ןעלכיימשרעטנוא םעד

 יײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"ןגָארטוצרעּבירַא יש יא

 .| עכעל

 ,ןּבַײלּב :ןּברעװ יד טימ .ודַא -- ךיטש ןיא
 ןרעװש א ןיא .טיײהנגעלרַאֿפ א ןיא .ןזָאל

 ןעיירדוצסױרַא ךיז רעװש זיא סע סָאװ ,ֿבצמ

 רעד ךיג ףיוא הנותח טָאה סע רעװ, .םיא ןופ

 'א ףּתוש םעד ןזָאלעג, .װוש ,"'ש יא טּבַײלּב

 ."טפעשעג ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז ןײלַא ןוא יש

 רעמ רעדָא ייווצ)

 ריִעּב , .סנייא יװ ןעמַאזוצ (ןטעּברא ,ןתוחילש

 לוז ,טרעװ ןגנודיג יש יא דמלמו ןזח ןייא תזחַא

 ןדריוװ ןיגאלשג זיוא תונזחה לע דחא שילש
 ןתונזח ןוֿפ טמוק גנונױלַאּב לטירד ןייא =)

 ןהו תוריכׂשּב ןה ,תודמלמה לע םישילש ינשו

 ג"צּת ,ילקנור ק"קד להקה סקנפ' ,"תונוזמּב

 11 ,וצ לּבִי

 -עג) ןיא זיא סָאװ

 ןריצַאּפש עיא סָאד .לטעטש ם'עד (וצ טרעה
 ,בירעמל החנמ ןיּב תּבש

 ,426 +- ,לעטש רעד ףיוא ווזד -- לעטש ןיא
 םיֿבצק עלַא זַא ןָאקַאז רעטלַא ןַא ךָאד זיא סָאד;
 יַאֹּב ןוא שיײלֿפ יד ןגעװּוצּפָא םיֿביּוחמ ןענַײז

 ענליו ,שדח לוק ,וָאנַאּבילק .ה ,י'ש 'א ןלָאצ
 יא שיט םעד לָאז יז זַא טגָאזרַאֿפ טָאה, ,8
 .א ,"ןלעטשקעװא טרָא ןקידרעלרפ ןפיוא יש
 ַײב לזַײה ַא ,זביא שטיװרוה .ש ןוא לעקניֿפ

 .1922 קסנימ ,עגלָאװ רעד

 -ַאש ןייא| -- םיעשרל 'ה רמָא םולש ןיא
 .חּת .ץַאז ןםיאָאשרָאל םעשַאה רַאמָא םיול
 טגָאז ,םולש ןייק ָאטיע .22 ,חמ ,היעשיככ

 טימ טצינעג .יּת ,,םיעשר יד רַאֿפ ,טָאג ןַײמ
 .תועשר טימ ןכַאמ םולש טינ רָאט עמ ,1 ;בּב
 יש 'א, .ןסיװעג ןַײז עשר םעד טקינַײּפס 2
 .רעניא ןייק טינ טגָאמרַאֿפ עשר רעד ....יִא
 ןכעלרעניא ןייק ,שֿפנתוולש ןייק ,ור עכעל

 ,קישטײװָאלָאס .י .ד ֿברה ,*ןיילַא ךיז טימ ןדירֿפ
 ,15 וא 1964 ,זמט

 ךַאולַאש ...} -- הריבע רבדל הילש ןיא
 ;ב/במ ,ןישודיקכ? .חּת .ץַאז ןערייווא רַאװדיל

 ןכַאמ טינ ןעק עמ+ .א/טע :א/אנ ,אמק אֵבּב

 יד הי"ד ,יהריבע ןַא ןָאט וצ חילש א (ןריגעלעד)

 םעד ךרוד טריפ סָאװ רעד רָאנ טגָארט תוירחַא

 ןרעֿפטנערַאֿפ טינ ךיז ןעק רע ןוא ,ןכערּברַאֿפ

 ,ןליופַאּב ,ןעגנודעג ,טקישעג םיא טָאה עמ זַא

 זַא ּפיצנירּפ ןשילַארָאמ-ףיט םעד, .עא טדערעגנָא

 םיחצור עשיצאנ יד טינ ןעײטשרַאֿפ יע יל יש יא

 "ןדרָאמ ןסייהעג ייז טָאה עמ :ןהנעט ייז ןוא

 ױחא רתּכּב םישמּתשמ םיכלמ ינש ןיא
 רעסעקייּב םישמאטשימ םיכָאלעמ יינש ןייא} ---

 ייװע .ב/ס ,ןילוח טיולכ2 .חּת .ץַאז ןדָאכע

 טצינעג .'ןיורק ןייא טימ טינ ךיז ןצונַאּב םיכלמ

 ןּבייהרעד קיטַײצכַײלג טינ ןעק עמ (א :ּבּב טימ

 עמ (ּב ;גנַאר ןקיּבלעז םעד וצ ןשטנעמ ייוװצ

 רׂשּבּב אלא החמׂש ןיא

 ןּביול ןפֹוא ןקיבלעז םעד ףיוא טקנוּפ טינ לָאז

 ,ןשטנעמ ערעדנוזַאּב ייווצ דוֿבּכ ןּבעגּפָא רעדָא

 דהא ןונגסּב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיא

 ןיונגיסעּב םיּבאנסימ םיאיוענ יינש ןייא} --

 ָאטיע .א/טּפ ,ןירדהנסכ2 .חּת .ץַאז ןדָאכע |
 ןיא ןגָאז תואיֿבנ ןלָאז סָאװ םיאיֿבנ ייווצ ןייק

 :ּב ןטימ טצינעג .'ליטס ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא

 ,רעגייטש ןַײז ףיוא סיוא ךיז טקירד רעכעלטיא

 טָאה רענייא רעדעי .רעטייװצ א יװ שרעדנַא

 ,ליטס ןַײז ,הטיש ןַײז ,ךרד ןַײז

 .ןײג ,ןַײז :ןּברעװ יד טימ -- ןַאּפש ןיא
 ןעניד ײרטעג ,ןעװערַאה רעװש דרעֿפ א יװ

 יַאּב א ןוֿפ יש יא .ןטכילפ ןוֿפ ךָאי םעד ןּפעלש

 .עא (צ)יידיא ,ײטרַאּפ ,גנוגעוו

 .טריציּפשניא ,ריצ .ורט -- ןריציּפשניא
 יקעּפסניא וזד .גמ .עניװָאקוּב .(ל22) שטַײדכ2

 םענעי טָאה רָאטקערידלוש רעדג .+- ,ןריט
 יַאנרעשט) דייר ,"ןסַאלק עלַא טריציּפשניא גָאט

 -סױרַא ףרַאד לַארענעג א זַא ךיז טֿפערט, .(ץיוו
 ,דלעפנרעּב .י ,"גנולײטּפָא רעזדנוא יא ןעמוק

 .50 ןאנ ,1965 ןזירַאּפ ,םויק רעזדנוא

 -ֿפױא .טֿפירשרעּבא .ן- ,יד -- טפירשניא
 עלַא ןיא} לַארעּביא , .גנוריּבירקסניא ,טֿפירש

 ...'ךימּת ידגנל 'ה יתיוש' ךַאֿפניײא ןהליפּת'ייּתּב

 ... ענייק רָאג רעמ עטַאלּפ רענעשעמ ַא ףיוא

 סָאד זַא ןויװעגנָאא ,12 אט ,1870 ,מק ,"ץיא

 יּבעה רָאנ ,עשיטּפיגע ןייק טינ ןעוועג ןענַײז

 | .ווװ רַאק ,"ןיא עשיאער

 ...ןָאטָאס ןייאו -- ער ענּפ ןיאו ןטׂש ןיא
 ָאטיע 18 ,ח ,א םיכלמככ .חת .ץַאז ןַאר אגעּפ

 -עג .יּת /שינעגעגַאּב זייּב ןייק ןוא רעטש ןייק

 ריא , .קיאור ןוא ליטש זיאס :3 ןטימ טצינ

 םולשּב ןלאל הדוּת =} ל"ּת ץע יװ טּבַײרש

 .ּבגָארּפ ,יייר יּפ יו יׂש יא ,טציז הוולשו

 -ניא :89 .כרַא .ּבנ צמ .סָאד -- טילשניא
 יניא +- 4808 +-) טילשנוא וזז .טילצ

 ב/ח ,ּבׂש .ךייװעגניא רעּביא סטעֿפ ,בלח .טילעס -

 -- בוט חקל ;"טילצניא, --- 'בלח' טשטַײטרַאפ

 ןַײז טקעדיּב אד ׂשד יא ׂשד ינוא, ."טלׂשניא,

 םַאנ ךאנ רעדע .22 ,טכ ,תומש ,חט ,"ךיוּב

 "נורד טשימ רֿפ 'נוא . . ,ץלַאמש 'נוא יא .. .רע

 ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ךעּפ 'נוא ליּבעװש רט

 ָאלע עכמיס ...} -- רׁשֹּכּב אלא החמׂש ןיא
 ָאטיע .א/טק ,םיחס922 .חּת .ץַאז ןרעסָאּבייּב

 ימׂש ַא :ּב ןטימ טצינעג .'שיילפ ןָא החמׂש ןייק

 יילעַּב יד, .טינ החמֹׂש ןייק זיא שיילפ ןָא הח

 'רעק א ףיוא ףיונוצ . . . ךיז ןגייל םידוּביּכ

 ,"הקשמ לזצלג ַא טימ -- יּב יא יׂש יא ,לשעמ

 ,היּב ,ונ ,'ּב יא 'ׂש יא ךָאד זיא תמא . .,, .דעצ

 רעד ,"טגרָאזרַאֿפ ןיוש ןעמ זיא שײלֿפ טימ

 :וצ ךעלנע .1881 עשראװ חספ רַאֿפ רעשידוי

 זיא טרָאד -- שיפ ןוא שײלֿפ ָאד זיא'ס ואוו;

 ילּב הדועס ןיא :לגרֿפ .װש ,"שיט רעכעליירפ ַא

 | ,רׂשֹּב

 .ןטרַאד2 ןזיַאיעּב . . .} -- ןייּב אלא ..,
 -- 'ּב יא יׂש יא; .ןַײװ ןָא החמׂש ןייק ַאטיע

 .לװֿפ ,'םייחל א ןכאמ ןעמ ףרָאד החמׂש א ַײּב

 יינ -- ןףרׂש ןיי ,שַאיעּבב ש"יּב אלא .,,



 הגוּת אֹלּכ החמׂש ןיא

 -- שיייּב יא יׂש יא, ,ןֿפנַארּב ןָא החמׂש ןייק ָאט

 .לװֿפ ,ײשַאלפ יִד לוֿפ זיאס ןעוו :ישר טכַאמ
 עב... -- היּתשו הליכַא אֹלֹּב ..;

 ָאטינ .א/ט ,ןטק דעומככ ןעיױטשוא עליכַא יול

 .ןעקנירט ןוא ןסע ןָא החמׂש ןייק

 עב ...} -- הנוּת (ילּב) אלּב החמׂש ןיא
 "חאוי טיולכ2 .ּבצ .חֹּת .ץַאז ןָאגוט (ילּב) יול

 ןייק ָאטיע .13 ,די ,ילשמ ,'הגוּת החמׂש התיר

 רימ טָאה קידנצנאט, .ירעצ ,רעיורט ןָא דיײרֿפ
 ,זמט ,י'ּת יּב 'ׂש 'א ןָאטעג גָאז א בר רעד
 .ןוסָא ילּב ןוׂשׂש ןיא :לגרֿפ ,30 וט 5

 ,..ןױסָאס ...} -- ןופָא ילּב -- ןוׂשׂש ןיא
 החמׂש ןיא ןופ טקריװַאּב .ּבצ .חּת .ץַאז ןןױסָא
 "ךייל ןָא דיירֿפ ןייק ָאטיע ,(+-) הגוּת ילּב

 ךיז טּבעװ החמׂש רעדעי ןיא :ּב ןטימ טצינעג

 רעד ןיוש טזיא ָאז,; .רעצ ןוֿפ ןטָאש א ןַײרַא
 לארׂשי ,יַא יּב יׂש יא :סנעשנעמ םעד לַאזקיש
 .1892 סאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא

 ןעו) .ודא ןרָאט ...} -- (ןַײרַא) ךוּת ןיא
 ,טנורג ןיא .םצעּב .ףיט רעד ןיא (טכַארטַאּב עמ
 נע ג 'ּת 'א ....רָאנ ,...טינ סע זיא יּת יא
 .וש ,"טכערעג דצ רעדעי זיא יִּת יא; .ןעמ
 סָאװ הׂשעמ עטלא עגנַאל א יא 'ּת יא זיא סעג

 ,סוממ ,"ַײנסָאדפױא רעּביא דימּת ךיז טרזח

 ןֿפלעה ןןדִיי-עטוג ידו ייזע .יהׂשעמ עטלַא יד

 טעז יא יּת יא . . .ץֿפיז א טימ טלעװ רעד רָאנ

 יֵלֹּכ ,ליי ,"סטכער ַא סנייא טינ ייז ןופ ןעמ

 'ךומּכ ךערל ּתֿבהָאװ; .1876 סעדַא ,קינוּב

 ןיא ךָאד ןוא ,לעֿפַאּב ַא יװ סָאד טגנילק ....

 ןוא דיא ,נירג ,"הדגַא עטסנייר 'ּת 'א סָאד
 .טלעװ

 יױרָאװעק יוכיוט ןייא| -- ורמּכ וכוּת ןיא
 ןַײװ .ב/בע ,אמויכק .חֹּת .ץַאז {(יױרָאּבעק)
 הייד ,ןסיורד ןַײז יו טינ זיא (ךוּת) קיניײװעניא
 טכַאמ שטנעמ רעד סָאװ קורדנַײא רעטוג רעד
 .רעטקַארַאכ ןטכעלש ןַײז טימ טינ טמיטש
 "ייװצ זיא רֶע ,קיטכירֿפױא טינ זיא רע :װזד
 "ונעגכרוד רעּבָא טָאה . . בר רעד, .קידמינּפ

 -לַאֿפ סָאװטע טקעטש ןשטנעמ ןזיד ןיא זַא ןעמ
 וצ יד ,ד"ּפא ,יּכ יּת 'א ,טסָארטיכ ןוא סעש
 טספראד, .1894 ענליוו ,עּבעיל ענעמָאקעגקיר

 ,קינָאה טֿפירט ליומ ןַײז ,ןעיורט טינ םיא
 ."יּכ 'ת 'א רעּבָא

 -מצעּב .ךוּת ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיפותניא
 רעכלעװ ןופ טייקשרעדנא עיא, ,קיטנורג .קיד

 ,"ליו עמ ןעװ וליֿפַא ןענירטנַא טינ ןעק עמ

 ,1950 ילוייינוי ,ָא'ּת ,לארׂשי ,ןיקלַאמ .3 .ד

 ,טייקי- .9 א

 ןייא} -- לארׂשייץרא תרותּכ הרות ןיא
 ,גי ,הּבר ארקיוכ? .חּת .ץַאז ן...סָאריױטעק ...
 -ץרא ןופ הרוּת יד יװ הרוּת ַאזַא ךָאנ ָאטיע  .ד
 תמכחּכ המכח ןיאו :לייט רעטייווצ| .ילארׂשי

 -- ייייא יּכ יּת 'א טגָאזעג טָאה עמ ּביוא, ן.יי"א
 ץראליץוח ןיא ... סָאװ הנחבה יד זיא רשֿפא
 ןופ יז זיא ןטרָאד רעּבָא ,דיחי ַא ןוֿפ יז זיא
 ,12 עוו 1965 ,זמט ,"ךיוא לארׂשייללּכ

 ייחּתּב ,תליחּת וזד .ןסעליכט| -- תליחּת ןיא
 יּת יא; .גנַאֿפנָא ןיא .ּבײהנָא ןיא .הליחּתכל .תל
 עדייז רעד וליפַא, .וש ,"תוליחמ ןייק ָאטינ זיא
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 'א ןעװעג ריא ףיוא זיא רע זייּב יװ ,רענַײד
 .1913 עשרַאװ ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י ,יּת

 ,עזַארֿפ ן...סַאכַאט ןַייַאו -- ןיֵא תחת ןיא
 -רָאג רַאפ טינרָאג' .יןיע תחּת ןיע' טרידָארַאּפ

 -- ןעמוקַאּב טָאה רּבחמ א? :(קיסַאּפש) .יטינ
 -- עגעלָאק ַא וצ רוּביח ןטקישעגוצ ןַײז רַאֿפ

 א יּת יַא :טֿפירשוצ א טימ רפס ַא

 .ּבצ .ץַאז ן(עװ") ָאװקיט ןייא) -- הווקת ןיא
 .ַאא 29 ,ג ,הכיא ,'הוקּת שי" ןופ ךמס ןֿפױא

 רעד :ב ןטימ טצינעג .גנונעפָאה ןייק ָאטינ

 טושּפ א טָאטשנַא קל) רעשיטירק ַא זיא ֿבצמ
 טינ סע ףרַאד סָאװ רעצעמע ידּכ ,טרָאװ שידִיי
 רעד טכַאמ סָאװ ---. .{ןייטשרַאפ טינ לָאז ןסיוו

 .'ת 'א --- ?הלֹוח

 ואווא 1039 +- ,סָאלגָאזיא ווזד -- סָאלגָאסיא
 -סיוא ןייא ּפָא טלייט סָאװ יא רעד ךרודַא טייג

 יאוו לבי ,װמ ,"...רערעדנא רעד ןופ ךַארּפש
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 וֹּבַא ןופ רעגנעהנָא .ן ,רעד -- ם'"יװַאטיא
 טָאה יסיע וּבַא; .(ה"י .8 ּבײהנָא ,,7 ףוס) יסיע

 טרעדָאפעג טָאה ...איֿבנ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז

 אמּתסמ . . .גָאט ַא לָאמ ןּביז ןענעװַאד לָאז עמ
 ןטָאּברַאפ טָאה רע .סולֿפנַײא רעשימַאלסיא ןַא

 יעּבעל ןטייט וצ טרעװרַאֿפ טָאה .. . ךיז ןטג וצ

 "נוא ךס א ןעװעג ןענַײז סע ןוא םיאורּב עקיד

 ןדיי עשינּבר יד ןוא םיא ןשיװצ ןדיישרעט/
 עשיטירק' ,לַאטנעזָאר הדוהי ,"תווצמ עגונּב
 : - 4 ,אאו לּביי ,'. ..ןצנעדנעט

 ,1040 +- ,שינָארכָאזיא ווזד -- שינָארכָאפיא
 ,גנַאל ןּבילּבעג ןוא גנַאל ןעװעג ןןעגנַאלקן

 ןּבָאה סָאװ חרזמ-םורד ןוא חרזמ-ןוֿפצ ןיא ץוחַא
 ןענַײז ןוא טיײקגנַאל עשימענָאֿפ ןריואװעגנָא

 .אא פשוי ,װמ ,ייא ןרָאװעג (רעדנוקעס)

 ,1040 +- ,עימָאנָאזיא ווזד -- עימָאנָאטיא

 .1041 +-- ,ןעװַאּבזיא ווזד --- ןעװַאּבסיא

 .== 8: ספוזיקגא.ררוו ,לקָאל .ס' ,יד --עיַארגפיא
 .ןעמַאזוצ ךיז טליּפש סָאװ עּפורג ,עינַאּפמָאק

 טייקיניילק א סעפע'ס טניימ ריא; .הרֿבח ווזד

 ,קסולה) דייר ,"הרֿבח ַאזַא ,'א אזַא ןטלַאהסיוא

 .(קסיורּבָאּב ןּבעל

 יובש?2 ,ןםיר'וסיא} םיי ,רעד ןרעסייא} -- רופיא
 יּבלעז טצינעג .ב/דּפ ,ןירדהנטכ? ;א/דכ ,תוע

 ַא ןיא לײטדנַאטשַאּב א יװ ךיוא ןוא ,קידנעטש

 (רעטַײװ +-) ןקורדסיוא ןוא סעזַארֿפ לָאצ

 טרעװ סָאװ סָאד ,טָאברַאפ ,יטייקנדנוּבעגי

 "רעד טרעװ הרוּת רעד ןיא} .טרעװרַאֿפ (זיא)

 ַא טוט רעצעמע ןעװ --- (רָאסיא) 'רסיא טנָאמ

 סָאװ טעּפע ןוֿפ ןטלַאהּפָא ךיז טרעוװש רעדָא רדנ

 --- 3 ,ל ,רּבדמּב ,'ושפנ לע 'א רוסאל' געמ עמ

 ןוא דומלּת ןיא .יּת ,ייא ןַא ךיז ףיוא ןרסָא וצ,

 'א טנכיײצַאּב רוטַארעטיל רעשינּבר רעד ןיא

 רעד ןיא שוריֿפּב טייטש (א :סָאװ טָאּברַאֿפ ַא

 סלאעמשי 'ר ןוֿפ סיורא טגנירד עמ (3ב ;הרוּת

 "ניא ןעמ עכלעװ טיול ןדָאטעמ) תודימ ןצַײרד

 ןּבָאה םימכח יד (ג ;(הרוּת יד טריטערּפרעט

 ןּבייה -- ס'הׂשעֹּת אל --םייא יד .ןעוװעג ןקתמ

 ,ֿבונגת אל :'אל' טרָאװ ןטימ ֿבור יּפ-לע ןָא ךיז

 ךיז ןדיישרעטנוא ןוא ,ףאנת אל ,חצרת אל

 .ב/גכ ,םיחסּפ ;ב/וטק

 ,תולֿבנ ,תופרט רעדָא ;רוּפיּכ םוי םוא לשמל} |

 רוסיא

 ןרַאפ .ףָארטש ןוא טײקּברַאה רעייז קילדעװ

 ידיּב התימ ,תרּכ ,תוקלמ :טמוק ןַײז רֿבוע

 ן.ןיד תיּב תותימ עּברַא יד רעדָא ,םימש

 א טליּפשעג 'א רעד טָאה תוצוֿפּת יד ןיאָו

 ןשימָאנַאקע-לַאיצָאס ןיא עלָאר עקידוװעקריװ

 ךיז טָאה סָאװ ,דיחי ַא :ןּבעל ןזעיגילער ןוא
 ,להק ןוֿפ ןילּפיצסיד רעד ןֿפרָאװעגרעטנוא טינ |

 ;ןּבעגכָאנ ןזומ 'א ןוֿפ קורד ןרעטנוא טגעלֿפ

 יָאנ ןיא -- ֿבר רעד ןפורסיוא טגעלפ יא םעד

 טימ טיילגַאּב לָאמטּפָא --- ןידיתיּב ןופ ןעמ

 -לק ןוא ןזָאלּב-רֿפוש ,טכיל .עצרַאװש ןדניצנָא

 יד ףיוא ןּפעלקסיוא יא םעד טגעלֿפ עמ :תול

 -ּביטש ןוא ןזיולק ,םישרדמייּתּב יד ןוֿפ טנעו

 רזוג א ןַא (ןּבעגסױרַא) ןגיילפיורא {.ךעל

 "א םעד (ןדניּבפיוא) ןעמענּפָארַא .יא ןַא ןַײז

 א ,'א ןַא טימ ןעמוקסיורַא .יא ןַא ןַײז ריּתמ
 "א (רעגנירג ,רעּברַאה ,רערָאלק) רעשוריֿפּב

 'א ןַא יװ רעּברַאה זיא ןּבעל ןרַאפ הנּכס א; |

 ארימח, :וצ לעלַארַאּפ} .וש ,"ןיּבר םעד ןוֿפ

 ןקנירט ..., ן.א/י ,ןילוח ,"ארוסיאמ אּתנכס

 ,טכער טינ זיא (הווצמ-תדועס) ףיוא (וליֿפַא)

 ןליּפש ףיוא 'נוא ןגניז ןזאל ךיז איד (ןּכשילּכמ) |

 ,המלש תלהק ,י?א) ןייא זיא רׂשנעֿפ יד רטנוא

 ןוַײּפש ןדנוא טסלָאז ודע .ב/בע ,1744 טשמַא
 ָאד יד הסנרּפ ַא ױזַא טימ + . .ןרענרעד ןוא
 ,"א טימ טינ ןוא רּתיה טימ . . .ןַײז ןלָאז

 סע; .א/י ,1798 טרופנרהיד ,תושקבו תוניחת |

 ןרָאצ ןיא רעדיילק ענַײז ןסַײר וצ 'א ןַא זיא

 וצ ךַײלג זיא רע ןעד ,םילּכ ןכערּב וצ ןוא

 .רֶע ןעק ןגרָאמ ,ױזַא רע טוט טנַײה :רמומ ַא

 ,םידיסח רֿפס ,ײןרָאצ ןַײז ךרוד ןַײז רקיעּב רפוּכ

 וצ קידנּפאכ ,ךעלטנגייא; .אע ןמיס ,?ז"קּת

 סע רעּבָא ,טינ יא רעסיורג ןייק זיא ןסע ןםַײּבנו

 . ..ללהיתיּב, .ב/אנ ,אח ,"טכער טינ ךיוא זיא

 ריּתמ ןוא ןַײז וצ ליקמ ןַײז תוכז דמלמ ןגעלפ

 ,טיק .אינּת ,"יאמשיתיּב ןוֿפ םייא יד ןַײז וצ

 ףיוא 'א ןַא ןעװעג רזוג ןּבָאה םידגנתמ יד;

 י"נ ,ּבדל ,"הרוּתי-לוטיּב דצמ .תודיסחה-דומיל

 ןלייצ וצ יא ןייק ןַײז טינ לָאז עס ןעוו, .ז"ישּת

 א; .םייהַא קירוצ' ,סוממ ,*} ..ןדָיי ערעזדנוא |

 ןעמ ןָאק דרָאמטסּבלעז ףיוא 'א ןלענָאיצַאר

 זיא יא רעזעיגילער א ןוא ,ןעניֿפעג טינ עקַאט

 .ךוּבגָאט . .. ,נירג ,"ויטקעֿפע קידנעטש טינ

 סָאװ טסַאג ַא ןגעוו) "יא ןַא טכַאמעג טָאה רע;

 ,ןדוּביּכ ןוֿפ ןכוזרַאֿפ טינ ליוו

 ,ןילוחכ? .רעד ןעליכַא .,,} -- הליכַא-א
 ןסע וצ טָאּברַאֿפ

 ַײס ,אתיירואד(מ) ַײס .המודכו ֿבלחּב רׂשֹּב

 רֿבוע ןרַאפ ן;םירֿפוס ירֿבדמ רעדָא ,ןנּברד(מ)

 סקיכלימ ,יחה ןמ רֿבא) תוקלמ (א :טמוק ןַײז

 טולּב ,חסּפ םוא ץמח) תרּכ (ּב ;(סקישיילפ טימ

 םימש ידיּב התימ (ג :ףוע ןוא היח ,המהּב ַא ןוֿפ

 -עגּפָא טינ ןעמ טָאה ריא ןופ סָאװ האובּת)

 ,(רׂשעמ:תמורּת ןוא הלודג המורּת טדייש

 עמו .טולּב ןסע וצ יא -- םד-תליכַא-א
 סָאװרַאפ ,ץישעבייא ןתנוי 'ר טגערפעג טָאה

 ךל ֿבטײ ןעמל' ןּבעגעגנָא טרעװ 'א םעד ַײּב

 -סמ רע טָאה ,(23 ,בי ,םירֿבד) 'ךירחַא ךינֿבלו -

 תויוזכַא ןַײא טצנַאלֿפ טולּב ןסע :ןעװעג ריּב



 רוסיא

 טיול ,רעדניק וצ ןייגרעּביא ךיוא ןעק סָאװ |

 ' ן.רצוא ןטלַא רעזנוא ןוֿפ ,ןהָאזשואי ב

 ,רעד ן. . .-סעשייא-...} -- שיא-תשאד'א
 ,הל ,ורתי ,ךוניחה רֿפס ;א/אּפ ,ןירדהנסכ2

 .ןַאמ א ןופ יורפ א טימ ןַײז וצ הנזמ טַאּברַאפ

 ,םירבד ;13 ,כ ,תומש ,"ףאנת אל; ףיוא טריזַאּב}|

 רע יװ טלייצרעד רע טָאה, {...אלו :17 ,ה
 טַאהעג טָאה ןוא יא-יא-יא לע ןעוװעג רֿבוע טָאה

 עשרַאװ ,תובוט תוגהנה רֿפס ,"םירזממ ריא ןוֿפ

 ,ב"נרּת

 , .."ירוסיא :צמ ,רעד ןעיּב-, . }-- האיּב-"א
 ןַא) ױרֿפ א ןַײז וצ לעוּב טָאּברַאֿפ ,ןיירוסיא}

 ,(המודכו הדינ ,הוורע

 -רַאֿפ .ב/וטק ,ןילוחכ? ,רעד -- לושיּב-א
 רעדָא סקישיילפ טימ סקיכלימ) ןכָאק וצ טָאּב
 | (תּבש םוא

 װָאלַאכיײּב-רָאסָאּב- .. ן-- בלהּב-רׂשב-'א
 שיילפ ףיוא טָאּברַאֿפ ..ב/וטק ,ןילוחכ? .רעד

 ,(ןּבָאה האנה רעדָא ןסע ,ןכָאק וצ) ךלימ טימ

 טיולכ? ,רעד (ערדָארװַאג- ...ן-- ארבנ-'א
 ןֿפױא (לח זיא סָאװ) טָאּברַאפ .ב/ב ,םירדנ

 -םוי םוא ןסע ןרָאט טינ סָאד :לשמל| .שטנעמ

 אֿפוג םילכאמ יד ףיוא לַײװ ,'ג""א זיא רופיּכ

 ן.יג"א ןַא זיא העוֿבש ַא ;'א ןייק לח טינ זיא

 םיי םיי ,רעד ןלדָאג ..} -- לודנ 'א
 לייט, ,טָאּברַאֿפ רעּברַאה' .ןםיליודג . . .}

 "ןוז ןוא {לָאסַארַאּפ = לסורּפ ןייא ךָאנ ןגָארט

 ...וצ ןוא ףיוא ןכַאמ ןוא ,תּבש םוא םעריש

 רפס ,םיוּבלטייט .מ ֿברה ,יייג יא ןא זיא סָאד --

 טגעלפ סע, ?רָאי ,לעהוא ק"ק ,רוהט ןייעמ

 ןזָאלּב רפוש טימ לודגה יא ןַא ןרעװ ןֿפורעגסױא

 יד רָאט רענייק זַא ,טכיל עצרַאװש טימ ןוא

 ריֿפַאס .י .א ,"עמוד ןופ ןעמענ טינ סעקּבָארַאק

 - ,1881 ענליוו ,1 להקה תאטח ,קסנימ סיוא

 ן(עלייזג) לעזעג-...} -- (הליזג) לזנ-'א
 ,ּביור ףיוא טָאּברַאֿפ .ב/בל .תבש22 .רעד

 טָאה סָאװ סעּפע ףיוא ךיוא ךיז טיצַאּב ילזגיו
 ןַײז טלזגַאּב סָאװ רעד, .טינ טרעװ ןייק טעמּכ -

 זיא הטורּפ ַא ןוֿפ טרעװ ַא ףיוא וליֿפַא רֿבח
 -שנ יד םיא ַײּב ןעמונעגוצ טלָאװ רע יװ טקנוּפ

 יורטש ַא ןסַײרסױרַא טינ :תודיסח גהנמ ַא ."המ
 עמ .ןייצ יד ןכעטשוצסיוא ידּכ ןַאקרַאּפ ַא ןוֿפ
 ןַא סָאװ סעּפע ןוֿפ האנה ןייק ןּבָאה טינ רָאט

 א ףיוא ןטַײר :לשמל ,טלזגעג טָאה רערעדנא

 ןוֿפ .ריא טימ ןרעקַא רעדָא ,המהּב רעטלזגעג

 עשיגָאלָאכיסּפ רעּביא טרעװ ,טַײז רעטייווצ רעד |

 געװ רעד טרעטכַײלרַאפ ןויטָאמ עלַאיצָאס ןוא

 ;סנק רעדָא תוקלמ לח טינ זיא ַאד :הֿבושּת וצ

 הליזג יד ןּבעגּפָא ןטימ אצוי זיא רעקידלוש רעד

 ָאמעד טינ ףרַאד עמ .ריא רַאֿפ ןלָאצַאּב רעדָא

 ןטלזגעגוצ א ןעמענוצסיורַא ידּכ ןינּב םעד ןריל
 ָאטינ זיא סע ..., {.ןקלַאּב ןטרעיומעגנַײא ןוא

 ,"יג"א רעד יװ ךרּבתי-םשה רַאפ סואימ רעמ -

 .ב"נרת עשרַאװ ,תובוט תוגהנה רֿפס

 םיי םיי ,רעד ןרומָאג ...} -- רומג 'א
 ,טָאּברַאֿפ רעקידנעטשלופ  .ּבצ ןםירומג ...}

 זיא רוּפיּכ םוי םוא ןסעע .טָאּברַאֿפ רעטולָאסּבַא

 ,זיא הכָאלמילעּב א הװל רעד ןעװ, .י'ג יא ןַא

 ןעמענסיוא ךיז הוולמ רעד סָאד 'ג 'א ןייא זיא
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 .מ ,ײלָאז ןטעּברַא רעקיליּב םיא רֶע סָאד ,לָאז

 .1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ ,ץיװרוה יולה

 א3322 ,רעד ןעװיינג- ..} -- הבינג"א
 אל' ףיוא טריזַאּב ,ב/אצ ,תּבש ;א/ביק ,אמק

 .הֿבינג ףיוא טָאּברַאפ .,11 ,טי ,ארקיו ,וֿבנגּת
 א ןוֿפ טרעװ ןיא ןַײז טינ ךיוא רָאט הֿבינג

 רעצמ ןצעמע ידּכ ןענעֿבנג טינ רָאט עמ .הטורפ

 ינַײרַא טינ רָאט עמ .(ב/אס ,אעיצמ אבב) ןַײז וצ

 ּבוטש ןיא םענעי וצ שינעּבױלרעד א ןָא ןייג

 ,אמק אבּב) ךַאז ענעגייא ןַא ןגָארטסױרַא ןוא

 אבּב) הליזג"א יװ רעּברַאה זיא 'ג"יא .(ב/זכ

 ּפָא ףיוא ךיוא ךיז טיצַאּב 'ג"א .(ב/טע ,אמק

 .תוירּבה תעד תבינג ףיוא ,ןריֿפרַאפ ,ןרַאנ

 עמ סָאװ טלעג .ּבנ צמ .סָאד -- טלעג"א
 ,רוסיא ןַא ףיוא ןַײז רֿבוע ךרוד ןַײרַא טגירק

 עא טלעו-טנעצָארּפ ,טלעג-הליזג ,טלעג-הבינג

 ,"טלעוו יד ןעמ טליּפשרַאֿפ יגייא טימ, .יג"יא זיא
 ןַײז לַײװ ,ןעַײל טינ םיא ַײּב טסלָאז וד, .װש

 ןַײז הנהנ טינ ליװ סָאװ רעד, .י'גייא זיא טלעג
 -ליוו ,הק ,ײםימּת קידצ ןֿפורעג טרעװ יג'יא ןוֿפ
 .א/אסק ,ה"לרּת ענ

 .רעד ןעסַײרָאײד ...} -- אתיירואד 'א
 ,תּבש ;ב/טמ ,ןילוחכ? ,.אתיירואדמ 'א 59
 סָאװ 'א ןַא .הרוּת רעד ןופ טַאּברַאֿפ .ב/זמ

 סָאװ רעדָא ,שמוח ןיא טנַאמרעד שוריפּב טרעװ

 סָאװ 'תודימ' יד ןוֿפ ךמס ןפיוא ּפָא טנרעל עמ
 זיא ריזח ןסע; .ייז טימ טנשרדעג טרעװ הרוּת יד
 רעׂש יוליג} הריֿבע יד זַא אטישּפַא. .י'ד יא ןַא

 'א ןַא זיא סָאד תמחמ . ..סיורג זיא ןהשאּב
 ינעמ ליפ רַאֿפ ןָאטעג ךָאנ טרעװ סָאד ןוא 'מ
 .ב"נרּת עשרַָאװ ,םלוע רדג ,ןהּכה .מ .י ,"ןשט -

 רעד ןופ רוסיא ןַא -- הרוּתה ןמ 'א :ךיוא -
 סָאד זַא טלעװ יד ןַײא טגייל ןזַאמ} ריא; .הרוּת-|

 וצ וצ ךיז טרעה רעװ --- 'ה ןמ 'א ןַא זיא
 ,במס ,י?םיא

 :59 .רעד ןזָאנָאּבַארעד ...} -- ןנּברד 'א
 ןוֿפ טָאּברַאֿפ א .ב/ומ .תּבשכ ,ןנּברדמ 'א
 ינַײא ןּבָאה ל"זח סָאװ טסייה סָאד ,םינּבר יד

 רוסיא ןַא ןוֿפ ןרעטַײװרעד וצ ידּכ| טלעטשעג

 זיא 'רד 'א :תּבש-םוחּת א :לשמל ,אתיירואד

 "ואד 'א יװ ּברַאה ױזַא טינ ןלַאפ עסיוועג ןיא
 ףיוא לח זיאס יצ ,קפס ַא ַײּב :לשמל ;אתייר

 ,אלוקל ןעמ טנקסּפ ,טינ רעדָא ירד יא ןַא םעד

 ןַא זיא סָאד ןעװ וליֿפַא ןוא, .ןליקמ ןעמ זיא

 -רַאה ךָאנ ןענַײז םירֿפוס-ירֿבד םערָאװ ,'רד יא
 ןּכשילּכמוא .חמ ,אינּת ,"הרוּתיירבד יװ רעּב

 דלַאּביװ ןַײז וצ רֿכוע זיא גנירג יװ ירד יא ןַא
 ,תובוט תוגהנה רפס ,"םיניד יד טינ טסייוװ עמ

 . .ב"נרּת עשרַאװ

 ,םי יחספככ ,רעד ןעָאנַאה- . } -- האנהי'א

 טָאּברַאֿפ ..ב/וטק ,ןילוחכ2 ;ב/דמ :;א/דכ

 ּתה ןמ ַײס ןסינעג ןגעמ טינ .ןּבָאה וצ האנה

 וילע רֿבעש ץמח' :לשמל} .ןנּברדמ ַײס ,הר

 ךָאנ ץמח ןּבילּבעגרעּביא זיא'ס ּביױא -- 'חסּפ

 טינ וליֿפַא ןוא ןסע טינ סע ןעמ רָאט ,חסּפ

 רעדנַא ןַא ןֿפױק וצ טלעג ןרַאפ ידּכ ןפיוקרַאפ

 ןיא לקיצ ןייא; ןןופרעד ןסינעג ןוא ךַאז

 ,ה"א ןופ ׂשנייא ,ןטָאּברופ ׂשע זיא ...ךלימ

 רוסיא ןוֿפ שנייא ,ןׁשע רוסיא ןגעװ שנייא

 ןכַאז עלַא טימ ,, .ישר ,19 ,גכ ,תומש ,חט ,"ןדיז

 רוסיא

 ,ה"א טימ וליפַא ,ןלייה שטנעמ רעד ךיז געמ

 וצ טכַאמעג זיא סָאװ םיוּבנדניל םעד טימ ץוח

 -תיּב רעד, .ז"סרּת ענליו ,מהמ ,"הרז-הדוֿבע

 "א ןא ץוחירׂשּב ףיוא טגײלעגפיורַא טָאה ןיד

 ןרעװראפ סעּפע טפראדעג טָאה עמ ןעוֶו ."'ה

 טימ -- להק טגעלֿפ ,תוּביס עלַאיצַאס רעּביא
 "א ןַא ןגײלֿפױרא --- ןידיתיּב ןוֿפ ףליה רעד

 סָאװ עיצַארַאּפער יד ,טלעג עשישטַײד סָאד, ן.'ה |
 י'מוא זיא זדנוא טלָאצ גנוריגער עשישטַײד יד

 ןא םעד ףיוא ןגיילפיורַא ףראד עמ ןוא ןייר

 ןלואװג:סַאגיַאסַאה- ...} -- לובג-תגסה-'א
 :89 ,14 ,טי ,םירֿבד ,ארזע ןּבא טיולכ? .חּת ,רעד

 -ץרג יד ןקורוצרעּביא טָאּברַאֿפ ...,תנשה
 ןטימ טצינעג .ןַײז וצ לוֿבג גיסמ טָאּברַאפ ,ץענ

 םענעי ןײגנַײרַא ,ןרירוקנַאקוצסיױא טָאּברַאפ :ב

 םתס רעדָא ןעגנידסיוא ,ןּפַאכסױא ;געװ ןיא

 ,ץַאלּפ-סטעּברַא ןַא ןופ ןצעמע ןסױטשסױרַא

 ןעװעג לח ןיד רעד זיא הֿפוקּת-ךנּת רעד ןיאַו

 טינ רָאט עמ הי"ד ,(ןדָאּב) תועקרק ףיוא זיולּב

 'עדנא רעדָא רענייטש-ץענערג יד ןגָארטרעּביא

 -ערגרַאֿפ וצ ידּכ דלעפ סנצעמע ןופ םינמיס ער

 ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ;ץיזַאּב םענעגייא םעד ןרעס

 עג טרעטיײרּבעגסױא ןיד רעד זיא הנשמ רעד

 ,אעיצמ אבּב ,הדוהי 'ר טיול) לדנַאה ףיוא ןרָאװ

 -ניק ןשיװצ ןלייטעצ רעמערק א טינ רָאט ,בי ,ד

 רע לַײװ ,סינ רעדָא ןעגנַאז עטנערּבעגּפָא רעד -

 ,םיא ַײּב ןֿפױק ןעמוק וצ ןַײא ייז טניואוועג
 רעד יװ רעלעוולעוו ןֿפױקרַאֿפ טינ רע רָאט ךיוא |

 םינוק וצ רע טיצ טימרעד לַײװ ,זַײרּפיקרַאמ
 יד :ערעדנַא ןוֿפ הנויח יד קעװַא טמענ ןוא
 רעַײרֿפ ךרוד לַײװ ,ריּתמ רעּבָא ןענַײז םימכח

 ןוא ,(רעקיליּב תורוחס יד ןרעװ ץנערוקנַאק
 רָאט עמ) טיּבעג ןקיטסַײג-רוטלוק ןֿפיוא ךיוא -

 ַא וצ אנת ןייא ןופ ךייר יד ןּבַײרשוצ טינ

 רעטלעלטימ ןיא ;(14 ,טי ,םירֿבד ,ירֿפס .ןטייװצ
 ָאנָאקע עלַא ןעמונעגמורַא 'ג"ה"א רעד טָאה

 ,םָארק א ,זיוה א ןעגנידסיוא יװ ,ןגַײװצ עשימ

 ןגָאז לעװ ךיא בוא, ן.עא לימ ַא ,אינסכַא ןַא

 ,רעקוצ ןגירק ןעמ ןעק רימ ַײּב זַא הנוק ַא וצ

 ךיא ןעװ רעּבָא ,'ג""הדיא ןֿפױא רֿבוע ךיא ןיּב

 ןעק רע ואוו ,ןטיילק עלַא רעִירֿפ סיוא ןכער

 ךיוא זַא ךיא גָאז ךָאנרעד ןוא רעקוצ ןעמוקַאּב

 ןּבַײלקוצסיױא הרירּב א הנוק רעד טָאה ,רימ ַײּב

 טינ רעמ ןיוש ךיא ןיּב טלָאמעד ,ןפיוק וצ ואוו

 .דוייםיליהּת ,שַא ,ײלוֿבג גיסמ

 "0922 .רעד ןרעטעהייוו ...} -- רתיהו 'א
 -עּביולרעד ןוא טָאּברַאֿפפ .א/המ :א/גכ ,םיח

 טינ רָאט עמ סָאװ סָאד .רּתיה ןוא רוסיא .ישינ

 טרעװרַאפ זיא סָאװ סָאד :געמ עמ סָאװ סָאד ןוא

 ןיא יו יא .טרעװרַאֿפ טינ זיא סָאװ סָאד ןוא

 -תו כל ה ןיא 'ו יא .ױרֿפ ןוא ןַאמ ןוֿפ םינינע

 ןיד רעד טּבַײלּב יו יא ןוֿפ םינינע ןיא) ת ּבש

 ןייא ןימוניג ףיוא . . ., .ןב/טמ ,תורוכּב ,ֿבר יװ

 טשמַא ,עשוהי ינפ ּת"וש ,"ןיקסּפ יו יא ֿבר

 'א ןקסּפ ןראו םינהוּכ יד ןעד, .| שהְו 5

 לאמ ייווצ טוט אד רעד, .4 ,ד ,עשוהי ,מהס ,ייו

 רע זיא ןגַײװשרּביא יּבר ןַײז ןופ ןירָאצ ןעד

 ,ןויע ,"ןיילַא 'ו יא ןינקסּפ ןעק ןרעו זַא הכוז

 יא שאװ םיניד ןוא עּברַאו םירׂשע . . ., .ב/גנ



 . רוסיא

 תוחרוא ,ײןנרעל ןרעּבַײװ יד) ייז ןזומ זיא יו
 ,ה"נקּת אנדארוה ,םיקידצ

 ןּתחתמ ךיז טָאּברַאֿפ .רעד -- ןותיח-'א
 ףיוא טריזַאּב) .םלועה-תומוא יד טימ ןַײז וצ

 ?טּבַײלּב רוסיא ןַא רַאֿפ עשז סָאװ, ן.3 ,ז ,םירבד
 וצ ךדשמ ךיז טַאּברַאֿפ רעד) יח-יא רעד זיולּב

 ,28 { 1960 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"(םִייוג יד טימ ןַײז
 םיי םיי ,רעד ןרומָאכ ...} -- רומח 'א
 ;ב/זע ,ןישודיק ;א/אק ,ןילוחכ? .,ןםירומַאכ .. 1

 רוסיא ןַאָו 'רוסיא רעּברַאה א .א/גכ ,תותירּכ
 טמוק דיזמּב םיא ףיוא ןַײז רֿבוע רַאֿפ סָאװ
 ןסע ,חסּפ םוא ץמח ןסע .יח 'א ןא זיא תרּכ
 הּפצוח ַאזַא, ן.םייח םייא ןענַײז רוּפיּכםוי םוא
 'א ןא ןּבעגסױרַא ןוא ןעמענ !ֿבר רעזנַאצ ןוֿפ

 ,ןָאזדיװַאד .מ ,"!החּפשמ רעצנַאג רעד ףיוא 'ח
 -יולק יד ןיא ןפורסיוא, ,1934 ,יּבר רעװעיל רעד

 םימותי יד ןטלַאה טינ רָאט עמ זַאָז יח יא ןַא ןז

 1965 ,זמט ,גח ,"ןזיוה ןייא ןיא תומותי ןוא
 ,2 וש

 .ּבנ .צמ .רעד ןץעמָאכ-..} -- ץמח-'א
 שאד, .ץמח ףיוא טָאּברַאפפ .ב/ו ,םיחס922

 טימ ןרעװ טלכיורטשעג לָאז טנַאמינ םולשו סח

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,ייחיי'א ןעד

 -- והשמּב 'ח"א  .א/דל ,?ה"מּת מד8
 לַײװ) לייט ןטסנעלק ןֿפױא יח-יא ןיוהעשַאמעּבו

 ױזַא, .(םיששּב לטּב טינ טרעװ חסּפ םוא ץמח
 הּפילק יד הלילח ...תווצמ יד ןטיה רע ףרַאד

 יװ וליֿפַא גנוטֿפעהַאב ַא ןּבָאה לָאז ןץמח ןוֿפ}
 רעד חסּפ םוא זיא םורד ,סיורג יד רָאה ןייא
 ,א/מק ,ה"לרּת ענליוו ,הק ,יייּב יח"יא

 יוחכ .רעד ןעֿפײרט- ...} -- הֿפירט-א
 'טא} .תוֿפרט ףױוא טָאּברַאֿפ .א/זל ןיל
 שיפ ,ןשינעפעשַאּב עֿפײרט ,תויח ףיוא לח זיא

 ַא ןוֿפ שײלֿפ ףיוא ,םיצרש ,ןרעדעֿפסולֿפ ןָא
 רעלוסּפ א רעּביא רעדָא המהּב רעטקוצרַאֿפ
 ףיוא ,השנה'דיג ןֿפיױא ,טולּב ףיוא ,הטיחש
 ן.ךלימ טימ שיײלֿפ

 .ּבנ צמ .רעד ןדעכיי...} -- דוחי"א
 -רַאֿפ .ב/אכ ,ןירדהנס ;א/אּפ ןישודיק טיולכ2
 .יורפ רעדמערפ ַא טימ ןײלַא ןּבַײלּב וצ טָאּב

 ןיא ןייגנַײרַא ריא טימ ןטעּבעג םיא טָאה יז;

 םיא טימ טָאה יז לַײװ ,ןַײרַא רדח רעדנוזַאּב ַא

 זַא ,טרעֿפטנעעג ֿבר רעד טָאה ,דוס א ןדער וצ

 ,םולש רֿבוד רֿפס ,י'י"א ןא ןַארַאפ זיא סע

 | ?רָאי ,לשימעשּפ

 לב .רעד ןםייַאליק- .. .} -- םיאלּכ-א
 "וצ ףיוא טָאּברַאֿפ .א/זכ ,דימּת :א ,ט ,םיא |
 יירוסיא ריֿפ ןַארַאֿפ} (םינימ ייווצ ןופ) ישימפיונ !

 א ןָאטנָא טינ רָאט עמ -- זנטעש (א :יּכךייר} |
 -יאלּכ (ּב ;סקַאלֿפ ןוא לָאװ ןופ טכַאמעג ,שוּבלמ

 "נייא רעדָא ןרָאּפֿפױנוצ טינ רָאט עמ -- המהּב
 --- םיערז-יאלּכ (ג ;סקָא ןַא ןוא דרעֿפ א ןענַאּפש

 ץייװ דלעֿפ ןייא ףיוא ןעייזראפ טינ רָאט עמ

 טינ רָאט עמ -- םרּכײאלּכ (ד ;ןטשרעג ןוא

 ןוא תואוֿבּת ןייק ןטרָאגנַײװ א ןיא ןעייזרַאֿפ
 ידכּב יּכ"א רעד זיא םורד, .ןןסקיװעג ערעדנַא
 .למיה ןיא גנושימ א ןכַאמנָא טינ הלילח לָאז סע

 ,היעשי| יארקי םשּב םלוכלוי טגָאז קוסּפ רעד זא

 -ַאנ ןרעדנוזַאּב א טימ טָאג טֿפור ץלַא 126 ,מ

 ,ב/חּפ ,צונ ,"ןעמ

 .ב/דמ ,םיחס9פ22 ;ג ,ח

108 

 ירּכ טיולק? ,רעד ןסערָאק-...}-- תרּכ"א
 סָאװ הריבע ןַא ןָאט וצ) טָאּברַאפ .א ,א ,תות

 רעוו, .(ןרעװ ןטינשרַאֿפ) תרּכ (טמוק ריא רַאֿפ

 יז סָאד םעד ןָא ,םולשו סח זיא ּבַײװ ןַײז טימ

 ףיוא ...רֿבוע רע זיא ...ןעוװעג לֿבוט טָאה ךיז

 תשרּפ רֿפס ,ץיװרוה יכדרמ ברה ,ייּכ"א ןַא

 עסיורג ַא זיא תּבש,, ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ

 ןירעד ןרעװ שטנעמ א ןעק טכַײל ןוא הכלה
 ,ײּכ "א ןַא ןיא וליֿפַא ,םולשו סח ,טלכיורטשעג

 | ,זלק ,אינּת

 דעומכק .רעד ןעכָאלמ-.. .} -- הכָאלמ-'א
 "הכָאלמ א (ןָאט וצ) טָאּברַאֿפ .ב/אי ,ןטק

 טעּברַא ןייק ןָאט טינ ןעמ רָאט דעומהילוחו

 עג ריּתמ ןּבָאה םימכח יד רעּבָא ,אתיירואדמ

 ַא ,ןוממ-דספה א ןַארַאֿפ זיא סע ןעװ טכַאמ

 ן.ןדָאש-טלעג

 ,תועובשכ .רעד ןרעדיינ-..} -- רדנ-'א
 טינ ןוא רדנ א ןָאט וצ רוסיא ןַא (א .ב/כ

 ףיוא לח זיא סָאװ רוסיא ןַא (ּב ;ןַײז םייקמ |

 טגָאז ןֿבואר בוא (א) רדנ א רע ּביא סעפע

 ַײּב ןסע טינ לָאז'כ רדנ ַא וט'כ :ןענועמש וצ
 ןָאק שטנעמ א (ב :טרָאװ ןטלַאה רע זומ ,ריד |

 .ןןרעדנא ןַא ףיוא ךַאז ַא ענַײז טינ ןרסַא טינ

 ןוֿפ טײקּברַאה יד רעטנוא ןכַײרטש ל"זח יד

 ןטלַאהּפָא ללכּב ךיז לָאז עמ ןהצע ןוא ינ"יא םעד

 ףיוא טריזַאּב א/ט ,םירדנ) .רדנ ַא ןָאט ןוֿפ

 -רעד (א/כ ,םירדנ ;4 ,ה ,תלהק ;23 ,גכ ,םירֿבד

 רדנמ זיא ןעמ וליֿפַא, .ירדניילּבי טמַאטש ןוֿפ

 אזא טימ ןגָאז לָאז עמ זַא טוג זיא הרצ תעּב

 "יא רעד ,םולשו סח ,ןַײז לח טינ לָאז סע ןושל
 .ב"נרּת עשרַאװ ,תובוט תוגהנה ,ייינ

 ,ב/דנ ,תומֿבי טול? .רעד -- הדינדא
 יז ןעװ ױרֿפ ַא וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז טָאּברַאֿפ
 טלכיורטשעג ליֿפ ךעּבענ ןרעװא .הדינ א זיא
 רֿפס ,ןהּכה .מ .י ,ייניא ןכעלטכרָאֿפ םעד ןיא

 | ,ב"נרּת עשרַאװ ,םלוע רדג

 ןםָאניעי םַאטס-.. -- םניי םתסי'א

 ;םניי םּתס היתש :ב/ד ,ןילוח טיולכ2 .רעד

 ןעקנירט וצ טָאּברַאֿפפ .ב/טכ ,הרז הדוֿבעככ

 םימכח יד סָאװ רוסיא .ןענַײװ ערעייז ןופ םּתס

 ןליפַא ,ןַײװ ףיוא ללכּב טלעטשעגנַײא ןּבָאה

 ןייזְו, .ךסנ ןיי זיא סָאד יצ קֿפס ַא זיא סע ןעוו

 ,..יי'סייא ןיא ןדרָאװיג לשכנ טכינ ןרעג ןטעה

 ,ץיװרוה יכדרמ ,"השוּב ןייא ייז זיא סע רָאנ

 ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רּפס

 ,תומֿביכפ .רעד ןמָאליוא-.. } -- םלוע-'א
 -ידנעטש ,רעקיּביײא'

 "א ןַא זיא םיאלּכ, .'רוסיא רעטולָאסּבא ,רעק

 ."ף"א ןַא זיא תּבש-לוליח, .י'ע

 .רעד {(עװרע) ָאװרע-...} -- הוורע-"א
 א טימ ןרעקרַאפ וצ טָאּברַאֿפ .א/כ ,תומביככ

 ןּבָאה הנותח טינ ריא טימ רָאט עמ סָאװ יורפ

 ףיוא ןוא שיא-תשא ןא ףיוא לח ךיוא זיא יע-יא

 -יא| תוירע-ייא :צמ ,19'20 ,חי ,ארקיו ,הדינ ַא

 טנעקעג ןטלָאװ 'ע-ייא ּביוא, --- ןסעיַארַא יירוס

 ןיא רימ ןטלָאװ ,לארׂשייץרא ןיא ןּבָאה הנותח

 ּפַא ןטייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ללכּב תולג

 .ד .י ֿברה ,"םירוסיא עכלעזַא ןופ ןדִיי ןטיהוצ

 ,ב"בשּת ולסּכ ,'השרד' ,קישטײװָאלָאס

 ,ס- ,עק- ,ןיי נװ .ז- ,רעד -- טסיא

 טסיא

 טיולכפ .רעד ןסיּביר-..} -- תיּביר-"א
 יצנ וצ טָאּברַאֿפ .ב/טס ;ב/גס ,אעיצמ אֹבּב

 ,גרַאװנסע ,טלעג) טַײל סָאװ רעד .טנעצָארּפ ןעמ

 ,חוור םוש ןייק ןגירק טינ רָאט (ךַאז ןימ רעדעי

 ןֿפױא לח זיא 'רייא רעד .ןצונ ןייק ןּבָאה טינ
 ףיוא וליֿפא ןוא ,ֿברע ןֿפױא ,תודע ףיוא ,הװל

 ערעזדנוא, ,לסקעװ םעד טּבַײרש סָאװ םעד

 סיורג ךיורּב תיּביר סָאד ןעזעגנַײא ןּנָאה םימכח

 ןצונ הװלמ ןעד הװל רעד ןעװ . . .תוריהז
 "רוה יולה .מ ,"'ר"יא תמחמ רוסָא סע זיא טכַאמ

 ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרּפ ,ץיװ

 א3בב22 ,רעד ןסעּבַאש- ..} -- תּבש-'א
 ןָאט וצ טָאּברַאֿפ .ב/אצ ,תּבש ;א/ביק ,אמק

 22 יז ,ן יּב ,הכָאלמ-בָא +- .תּבש םוא טעּברַא ןַא

 יז ןעמ געמ אתיירואדמ סָאװ תוכָאלמ ןַארַאפַו

 ּבילוצ טרסַאעג ןּבָאה םימכח יד רָאנ ,ןָאט ָאי

 -- ןעור ּבילוצ -- תובש םושמ (א :םימעט ַײרד

 ףיוא ןטַײר ,םיוּב א ףיוא ןכירקפיורַא ,לשמל

 רעּבָא ,ליוו עמ יװ --- תושר םושמ (ב :המהּב א

 א ןענקספ ,לשמל --- טינ זַא רעכַײלג זיא סע

 -- הווצמ םושמ (ג ;ױרֿפ ַא ןַײז שדקמ ,הרוּתןיד
 תבש רעּבָא ,הווצמ ַא סע זיא ןכַאװרעדניא םגה

 יפָא ,לשמל .ןטָאּברַאפ ייז ןענַײז ֿבוט-םוי ןוא

 ,ןרׂשעמ ןוא המורּת ןדייש

 ,תובותכ22 .רעד ןָאָאש- ..} -- העשי'א
 ײלַײװטַײצ ה"ד ,טַײצ א ףיוא טָאּברַאֿפ .ב/דל

 ןסע טינ סָאד :'ש"יא ןַא זיא רדנ ַא .רוסיא רעק

 .'ש"יא ןַא זיא געט ןַײנ יד ןיא שיײלֿפ

 "יא +- ירעד ןזענטַאש- ...} -- זנטעש-'א
 ןצנַאגניא ןעמוקסיוא ןעק עמ בוא, .םיֹאלּכ

 -עֹּב ךָאנ זיא רעדיילק ענעלָאװ ןגָארט וצ טינ

 ןוֿפ ןטיהוצסיוא ךיז רעװש זיא סע לַײװ ,רעס

 | ,30 א 1959 ,זמט ,גח ,י"שייא

 ,םיחספ22 .רעד ןעריוט-...} -- הרות-'א
 רוסיא ווזד .הרוּת רעד ןוֿפ טָאּברַאֿפ .א/דכ
 ןיא ףושיּכ, .אתיירואד(מ) רוסיא ,הרוּתה ןמ

 .ב"נרּת עשרַאװ ,תובוט תוגהנה ,ײיּת"יא ןייא

 טול .רעד ןזימוכט- .,.} -- ןימוחת-'א
 -ענערג יד ןייגוצרעּביא טָאּברַאפ .א/וט ,הגיגח |

 תּבש זא ,ןעװעג ןקתמ ןּבָאה םימכח יד) .ןצ

 --- טָאטש ןופ ןייגסיורא ןעמ געמ ֿבוט-םוי ןוא

 2,000 ,תּבש-םוחּת א רָאנ -- טַײז רעדעי ןיא

 -רעּביא טָאּברַאֿפ :ב ןטימ ךיוא טצינעג ן.ןלייא

 "נָא ,טײקכעלֿפעה ןוֿפ ןצענערג יד ןטערטוצ

 ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז טלַאה, .טייקידנעטש

 ."'ת"א ןפיוא רֿבוע טינ טַײז ןוא עיסוקסיד רעד

 .טרוסיאעג ;בנ ּפמיא ,ציא .װרט -- ןרופיא
 ףיוא ןסעזעג ...ךיז טנעז ריא, ,+- ןרסַא ווזד

 .ליי ,"טרוסיאעג ,טדימתמעג ,ןלוטש עשינּבר יד

 ,2 אפ ,1882 וועִיק ,תונורכזה רפס ןַײמ

 ,חרזמ .1 .:22: 0251 .מַא .אּב .יד -- טפיא
 יד ןוֿפ לייט רעקידחרזמ רעד ,2 .טַײזחרזמ

 ןיא ץעגרע טּבעל רע, .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 ,קרָאי-וינ ןיא יצ טינ סייװ ךיא רעּבָא ,'א רעד
 ,"ןָאטסָאּב ןיא יצ

 -נַאטסּבוס

 ץטשימעצ ייװצ,; .טסי סקיֿפוס רעטריוויט

 ,"טרעפמאעג ךיז דימּת ןבָאה ,ןטסיא-ןטשינ

 ,1907 ,'. . .תוקלקלחו' ,שָאוהי



 קינשטָאטסיא

 ,לַאװק .1 .ציסור .סעי ,רעד--קינשטָאטפיא
 לַאװק ,רוקמ .2 .יא ןַא ןוֿפ יװ רעסַאװ רָאלק

 יעגע .ןעמוקַאּבסױרַא סעּפע ןעק עמ ןענַאװנופ -

 רעייז ןעמוקַאּב וצ ןענאוונופ סע'א עַײנ ןעניפ

 .עשטַאילק ,סוממ ,ײטלאהעג

 .לוּבנַאמסיא :ךיוא .נג -- לוּבמַאטסיא
 -םנָאק טָאטש רעד רַאֿפ ןעמָאנ רעשיקרעט
 ערעטלע ןיא ןוא שידִיי ןיא ,לָאֿפַאניטנַאמ
 -נַאטסנַאק ,אטשוק ,לוּבמַאטס :םירֿפס
 34,000 ;'װנַײא 2,202438 -- 1960 אניד
 טיוּבעג גינעק רעד טָאה 4062 רָאי ןיא, .ןןדִלי

 ןטימ ןֿפורעג יז טָאה רֶע ,לוּבמַאטס טָאטש יד
 ,"ןעמָאנ ןַײז ףיוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמָאנ

 עשראוו ,קינדנוענ רעד ,דדונה ,ןיקװילס .ש .ח

 ,ג"נרּת

 ,רעצייה .ציסור .סעי ,רעד -- קינּפָאטפיא
 ַא ןוֿפ לסעקֿפמַאד םַײּב צעּפס ,רעצייה-ןוויוא
 .ןישַאמפמַאד רעדָא וויטָאמָאקָאל

 רעד ,עירָאטסיה וזז .סי ,יד -- עירַָאטסיא

 עק ןענָאיּפש ןוא םיחצור עלַאג .הׂשעמ ,גנולייצ

 ,ריװַאּפ .א ,"ןפלעהסיוא 'א רעד טימ ךיז ןענ

 'א עקיזָאד יד .ח"צקּת ווָאפעזוי ,ףסוי תלודג

 יסומינ יּפלֶע ןוא טכַארטפיוא רעַײנ ַא זיא

 -כָאנ טינ ןעמ רָאט ןודוה םורי רסיקה) ה"ריקה

 זיִּב רּבחמ םעד ןוֿפ תושר םעד ןַא . . . ןקורד

 יישז .קינזיצקַא רעד ,"רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ

 ,1886 רימָאט

 .קסיצסיא :89 .ּבנ צמ .רעד -- קס'יטמט(יא)

 .שינעגנערד ,ַײרעּפוטש ,טפַאשגנע  .ציסור

 ןסירעצ ךיז טָאה עמ, .יא ןטכער ןיא ןכירק
 :.סיא רעסיורג א רַאװ סע ,ןזח םעד קידנּבױל

 ,"טקיטשרעד רעיש ןרָאװעג זיא ןעמ ,קסיצ
 ,1874 ענליוו ,ןזח רעד ,דמא

 ייאככ ,עמטסיא :ךיוא .ן- ,רעד -- םומטפיא

 סָאװ דנַאל סַאּפ רעלָאמש יזדלַאהדנַאל' .רגכ2

 ךס א ייוװצ טדניּברַאפ

 .השֹּבי ןלייט ערעסערג

 ןוֿפ גנוטײלרעסַאװ יד, 4
 "עג זיא ... ָאגַאטרַאק += 0

 ,"יא ןצנַאג ןרעּביא ןֿפָאל 3 === ===
 ,24 | 1958 ,רענַאקירעמַא יי א

 :89 .(םיי) ץ ,רעד ןסענעטסייא| -- םינטסיא
 .א/חק ,םיחספכ2 ;ו ,ב ,תוכרבכ? .םינתסיא
 "רעצרַאפ ,רעקעמשנַײפ ,רעּבַײלקרעּביא ,קנוֿפמ

 געמ רע .םיא יּבגל ליקמ זיא הכלה יד| .רעטלט

 ןגָארטרַאפ טינ ןָאק רע ּביוא הּכוס יד ןזָאלרַאפ

 ןגָארט רעדָא םינּפ סָאד ןשַאװמורַא ,טניװ םעד
 -ָאלקלָאֿפ ַײּב, ן.ַאא ,רוּפיּכםוי םוא ןלַאדנאס

 זַא סיוא טֿפָא רעּבָא טמוק טעּברַא רעשיטסיר

 ,עי ,"ןַײז טינ קנופמ ןוא 'א ליפ וצ רָאט עמ

 רָאנ זיא ןעמ ּביוא, .ח"ערּת עשרַאװ ,ןענעװַאד

 עג ,ץרפ ,"טכעלש טינרָאג זיא . . , יא ןייק טינ

 'א ןראֿפ ןטלַאהעג ךיז, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 זיא ןּבעל ןַײז ,םיא ןגעװ טגָאז ארמג יד סָאװ

 ןופ ּפָא טלקע םיא ...לַײװ ,טינ ןּבעל ןייק

 ,גח ,"רעּביוז טינ ןוא לדייא טינ זיא סָאװ ץלַא

 ,סַאלטַא חמצ

 'טַײזחרזמי .מַא .אּב .יד -- רייפ"טסיא

 -םורד רעד ףיוא ,קרָאיוינ ןופ לײטטַָאטש
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 ןּבָאה סע ואוו ,ןטעהנַאמ ןוֿפ טַײז רעקידחרזמ

 "זמ ןוֿפ ןטנַארגימיא עשידִיי טרירטנעצנָאק ךיז

 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד זיִּב צעּפס ,עּפָארייא-חר

 "ס"א רעד ףיוא ןרעגלַאװ ךיז .ה"י .20 ןופ

 רעד ןוֿפ סױרַא טינ ךיז סַײר ךיא ןעװ .. .,

 ,ַאּפָא ,"?ןרָאװעג רימ ןופ טלָאװ סָאװ ,'סייא

 יַאּב תּבש םעד טָאה םהובַא ןוֿפ טָאג , .ורּביה

 ,"'סייא .ןופ למיה ןטנרעטשעגסיוא ןפיוא טיילג

 -טסיא .1964 לירּפַא ,קוצ ,ןײטשנַײװ שירעּב

 -טסיא רעד ןופ רענױאוװנַײא .רעד -- רעדיַײס
 ,ךילס

 לַאטרַאװק .יףוסדחרזמי .אּב .יד -- רנע"טסיא
 -נעצ א ןעװעג זיא סָאװ (דנַאלגנע) ןָאדנַאל ןיא

 רעטשרע רעד זיּב ןטנַארגימיא עשידִיי ןופ רעט

 ,המחלמ-טלעוו

 עֿבוּת ,רענָאמ .סור .ּבנ צמ .רעד -- יי עטסיא

 ןוֿפ רעטָאפ רעד, .סעצַארּפ ןכעלטכירעג ַא ןיא

 -שזַארג סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא ... לדיימ םעד

 ןלענימירק ַא ַײּב רענָאמ-טלעג ַא| יא יקסנַאד

 ,39 ןאנ ,1885 ,לָאֿפִיי ,יןינע

 .=:12: 4516: .מַא .(ןז) סי ,רעד -- רעטפיא
 א ןיולּב עקַאט זיא'ס ,, .עכסאּפ עכעלטסירק

 ,26 ווו 1959 .גָאט ,"אגח"א רעד וצ געט רָאּפ

 | .דַארַאּפ"א

 .ציסור .סי ,יד -- עקיר'עטסיא
 .עירעט

 .עדַארטסע וזד .מטֿפ .סי ,יד -- עיזַארטפיא

 ףיוא ןַײז לָאז רע ערעשט יד ןעמוקעגנָא זיא;

 .1889 עשרַאװ ,םימלענ חנעפמ ,"'א רעד

 .טעטַארטסיא ,עט- .ורט -- ןעטַארטסיא
 ןָא (טלעג) ןרטּפ .ןןעלצנערטעצ .2? .ציסור
 ףיוא לּבור רָאּפ יד 'א .ןעניז ןָא רעדָא ןצונ
 .תומולח עטסוּפ ףיוא ןרָאי יד יא .סעטכָאמש

 קסמיטָאכ) לקָאל .ן" ,רעד -- ד'יר" ,ג'יר|טסיא
 ,='8:סדץקפזז (יּבוג רעװעליהָאמ ,קסמיצָאכ רעדָא

 ליּפש ַא ןיא גנאג רענעגנולעגמוא ,לַאפכרוד

 -עקליּפ ענעדיײשרַאֿפ ַײּב צעפס ,רעדניק ןופ

 ןּפַאלק וצ ןַײא טינ ךיז טיג סע ןעװ ,ןליּפש
 ,עקליּפ יד ןּפַאכ וצ רעדָא

 ךַײט .יךילט-חרזמי .נג .רעד -- רעוויריטסיא

 "חרזמ .גנַאל 'מק 30 בורק ,קרָאי-וינ טַאטש ןיא

 ּפָא טלייט .ןָאסדָאה ךַײט םענוֿפ לּברַא רעקיד

 ןוֿפ ןעמָאנ .ןטעהנַאמ ןופ סניווק ןוא ןילקורּב

 .ןַאמַאר א סשַא םולש

 חזד .כרַא ן? ךײרסױרַא) .נג -- ךיירטסיא
 וצ ןידראו ןימונג ףיוא ינוא ...., .ךַײרטסע

 ,אניוװ השודק הליהקּב די"ּבא 'נוא הֿבישי שָאר

 דנל םעד ןיא טאטש יטּביליג יטמירּב ךוה איד

 ,1703 ,'הביא תלגמ יײּכ' ,"ךיירטסיא טפןאוש

 .סע" ,רעד ןל עכייוו -- לעטיּכערטפיא
 "מוא ,רעקיליטרַאֿפ ,רעּברַאדרַאֿפ .1 .ציסור
 יַאנ א .סעקשַארומ רַאֿפ (לטימ) יא ןַא .רעגנערּב
 -טלעוו רעטייווצ רעד תעּב .וָאס .2 .יא רעשיצ
 ,ןאלּפָארע-רידרַאּבמַאּב רעשישטַײד -- המחלמ

 יערטסיא ,עװעּב- .װרט -- ןעװעּבערטפיא

 .ןרעדָאפסיױרא ,ןרעדָאֿפֿפױא .ציסור .טעװעּב

 ,ײצילָאּפ רעד ןיא (ןדלעמ וצ ךיז) ןצעמע יא

 -סיה ווזד

 םיַאלסיא

 .טענכַאשטסיא ,עני .װטוא -- ןענפַאשטסיא
 יןייא ןרעװ ,ןרַאװקנַײא ,ןענעקירטנַײא .ציסור

 יצגּפָא ןַא יװ יא טײקֿפַאלש א ךָאנ .טרעוויידעג |

 | ,לגַײװצ טרַאד

 ,טענ- .קינָאזרעּפטירד ,וטוא -- ןענזעשטסיא
 'סיא .װיסַאּפ ןיא ךעלנייועג .טענזעשטסיא |

 'ראפ .גמ .רקוא .לס .ןרעוו טענזעשט

 יד רעטנוא ןוֿפ 'א .ןייג ןריולרַאֿפ ,ןדניװש
 -סיא :הללק .ןַײרַא רעסַאװ ןיא יװ 'א .טנעה

 !ןרעװ (רימ) וטסלָאז טענזעשט |

 עטקעס עקיטכרַאֿפסטַאג .מּב .יד -- םייפיא

 ןרעהעג סָאװ יד ןוא ינש תיּב ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא

 םעד טנקײלעגּפָא ןצנאגניא ןּבָאה; .ריא וצ

 ףוס םוצ טלקיװטנַא ךיז ...  ּפיצנירּפ-הכולמ

 "עג רעמ טינ ... עכָאּפע'םיאנומשח רעד ןופ

 סָאד ןֿפרָאװעגּפָא ןּבָאה . . .ןַאמ 4,000 יװ טלייצ

 ַא טגָאמרַאֿפ .ןּבָאה יא יד .. .ןּבעל עשיטָאטש
 רעגנערטש ַא רעייז טימ עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש

 טריפעג ךיז טָאה טפַאשטריװ יד . . .ןילּפיצסיד

 רעדעי ... תודוסי ןעקידתוֿפּתושּב| ...ףיוא
 יֿפ ךרוד הנויח ףיוא ןענידרַאֿפ טזומעג טָאה
 הנותח טינ ןגעלפ יא בור סָאד ... .טעּברַא רעשיז
 עשיטע ןוא סעמגָאד עזעיגילער עגונּב .,ןּבָאה

 ךיז טימ טלעטשעגרָאֿפ יא יד ןּבָאה ןעגנוּביײלג

 ,"םישורּפ יד ןוֿפ םערָאֿפ עמערטסקע ןַא זיױלּב

 וצ ןרעהעג ,186---183 "זז ,װ דש ,סעדָאה .ל

 "םי ןופ תוליגמ יד| .'א יד ןוֿפ ןטלַאה .'א יד

 ַא תועמשמ ןענַײז ,1947 ןיא ןענופעג ,חלמה

 .רעד -- םזיאיסיא  ן.הזינג"א רעד ןוֿפ לייט
 ,םִייסיא ןוֿפ הטיש

 ֿפַאס יול עֿפַײס .. . -- ארֿפס אל אֿפייט יא
 רע זיא .ב/זי ,הרז הדובעכק .חּת .ץַאז ןער

 ןייק (ןַײז טינ רע ןָאק) -- רעטכעפדרעווש א

 --- אֿפייס אל ארֿפס יא :טפלעה עטייווצ} .רֿפוס

 -דרעװש ןייק (ןַײז טינ רע ןָאק) ,רֿפוס ַא ּביױא

 המחלמ ןוא הרוּת :ב ןטימ טצינעג .רעטכעֿפ
 ןוא עקיטסַײג ;טינ ןרינַאמרַאה ,טינ ךיז ןרָאּפ

 -גייוועג ןעייג תולעמ ןוא ןטֿפַאשנגיײא עשיזיפ

 ,ןעמַאזוצ טינ ךעל

 -םיא :טגיילעגסיוא) רעד -- ןָאטק'ַאכפיא
 ןןױַָאטקַאטסיא :םערָאפנשיװצ א ןופ ,ןיטקוכ

 ׂשע, .ימוג עקידעקעמש .0702470/ !רגכ2
 רעז ראג טאה רעד ץרַאה ןייא ןניא ןופ טפירט

 זיא רעד ןמאנ ןַײז 'נוא קַאמשיג ןסיז ןטוג ןייא

 סרּפ דנַאל םעד ןיא ןגולק איד 'נוא ןיטקוכסיא

 ןיא ןרטעג בא ןריא וצ טימ ראד ןֿפּפמעד איד

 ,2/1 ,1661 טשמַא .ןוֿפיסוי ,"ןליּפמעט ןריא

 ןייא ןרעמייּב =} םעּב איד ןוֿפ טפירט ׂשעע

 טנענג טרעװ רע 'נוא טכיר טוג רעז רד אמוג

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןיטקוכסיא

 (ןיצידעמ) .רג22 ייאככ .אּב ,יד -- ֿפַאיֿפט' יא
 ןשיטַא;קס ןוֿפ גנודניצנָא ,+- ,סַאישיא ווזד

 ןקיטייו טימ ,הרדשה-טוח ןופ ץיּפש ןוֿפ וורענ

 'א ןופ ןעמרָאֿפ עטכַײל, .סופ ַא ןיא ,טֿפיה ןיא

 עטושּפ טימ ךרודַא ךעלנייוװעג ןעייג (קיטַאיצס)

 ,זעגפ ,"ןעלטימ עשידעּפָאטרָא ןוא עשיניצידעמ

 ,2 ןאנ ,1948 זירַאּפ

 שיּבַארַאכ2 יא? .אּב ,רעד -- ם'ַאלפיא
 מ .(ןליװ סטָאג) ךיז ןּבעגרעטנוא סָאד =ן



 .דנַאלסיא

 -םיוא ,ןּביולג רעשינַאדמחומ רעדָא רעשינעמלוס

 רעד -- ךוּב עקילייה סָאד .ה"י .7 ןיא ןעמוקעג
 ,אלא ץוח טָאג ןייק ָאטינ :דוסי רעד :ןַארָאק

 םזיאעטָאנַאמ רעד .איבנ ןַײז זיא דמחומ ןוא

 רעשידִיי רעד ןופ ןעמונעגרעּביא זיא 'א ןופ

 רעד ,רעּבַארַא יד ןוֿפ עיגילער עַײנ יד, .הנומא

 ןיא ֿברעמ ןשיטַאיזַא םעד טשרעהַאּב טָאה ,!א

 וװ דש ,"רעקילדנעצרַאי עטלייצעג עכעלטע

 .סיװ רעד וצ טנַאװ רעקיצנייא רעד וצ .. .,

 רעדי ,לֵא ,ייא ןופ טסעג ענעטעּבעג-טינ -- רעט

 רעד ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא, ,'טעשטעמ רַאמָא

 טימ םסרוֿפמ ןדִיי יד ןענַײז יא ןוֿפ טַײצּבײהנָא

 שרעדנַא ,שיזימ והיתּתמ ,"המכח:ףושיּכ רעייז

 "קָאד .רעד -- םזיד .{2:1 ,אווו לּבייו יעקיּביילג
 -- ט(ם)י- .םַאלסיא ןוֿפ םירקיע םוכס ,ןירט
 .ורט -- ןריזי- .יזַא -- שי- .רענעמלוסומ
 "ניוצפיורא רעדָא ןַײז עיּפשמ .שימאלסיא ןכַאמ

 טריזי-ה .םַאלסיא םעד ןעמעננָא לָאז עמ ןעג
 העּפשה יד ןַײרַא ךָאנ טנכער עמ ןעוו, .ידַא --

 ןעמ טמוקַאּב ,רעקלעֿפ ע'א עטגיזַאּב יד ןוֿפ/

 ,זמט ,טייצ ,"ּפָאטצלעמש ַא זיא סָאװ סעּפע

 ,22 וא 7

 ןיא לזדניא .דנַאלזַײא .נג -- רנַאלפיא
 -- 1966)} ןַאעקַָא ןשיטנַאלטַא ןוֿפ לייט-ןופצ

 "עד טימ טקיניײיאראֿפ ןעוועג ,ן'ונַיײא 0

 -סנָאק רענעגייא ןַא טימ 1874 טניז ;קרַאמ(עננ

 ,הנידמ עקידנעטשּבלעז ַא 1918 טניז ;עיצוטיט

 א ךרוד קרַאמ(ע)נעד טימ טקינייארַאֿפ רעּבָא

 "ניא ןַא 1944 ינוי טניז ;גיניק ןקידתוֿפּתושּב |

 -- שי .קילּבוּפער עקיגנעהּפָאמוא ןצנַאג

 רעד ןוֿפ ךַארּפש יד :ּבוס ךיוא .רעדיל עיא .ידַא

 .שיגעװרָאנ וצ טנעָאנ ,יא ןוֿפ גנורעקלעפַאּב

 יזַא 8 ּבוס -- רעדנעלסיא :ךיוא ,רעד
 "סיא ןוֿפ דילגטימ ,דנַאלסיא ןוֿפ רעניואװנַײא

 (06412118 181200- = ךַאמ יא ,קלָאפ ןשידנאל

 יװ ךיוא טצינעג .ןטסוה ןגעק לטיט 2

 ןעמ לָאז קרַאטש זיא ןטסוה סָאד ןעװ, .זַײּפש

 יט שיּבייא ךיוא סָאָאמ רעדנעלסיא . . . ןעמענ

 םעד ןוֿפ + . . ןכָאקעצ . . . לצרָאװ:ץלָאהסיז ןוא

 גרעּבמעל ,וװ םיטוקיל ,ונילרעפש .י .א ,"ןעקנירט

 ,ט"סרּת

 -עדעילסיא ,עוועד- .חרט -- ןעוועד'ע(י)לסיא
 רעװ יא .ןשרָאֿפסױא ךעלטכירעג .ציסור .טעװ

 .קינלַאנימירק םעד יא .רעדרעמ רעד זיא סע

 .סע" ,רעד ןל עכייווו -- לעיטירטָאמפ(יא)
 רעזיד . ... .רעטלַאװרַאפ ,רעעזֿפױא .ציסור

 רעסיורג ַא סלַא ןסעזעג ןטרָאד זיא יקסװָאכוק

 'א םעד ןוֿפ גנוניואו רעד ןיא (הררׂש) לדַא

 ,"זיוה-סינגנעפעג סָאד רעּביא ןַאד רַאװ סָאװ
 ,בנג עטנ ןופ עטכישעג סנעּבעל איד ,דמא

 ,1887 ענליוו

 .טענַאהָאּפסיא ,ענַאה- .ורט -- ןענַאהַאּפסיא

 .=8: סתגזגמעוו .=:2: עסחסזגמחזפ .לס

 ,קידלקע ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןקיניירמוארַאפ

 ןרוּכיש ַא טימ הנותח יד 'א .קידנסױטשּפָא

 .ךיז טימ .געלשעג

 .ציסור .ן" ,יד ןד עכייוו -- רֶש(י)װוָאּפס'יא
 "טסַײג ןכעלטסירק א ראפ ןַײז הדוותמ ךיז סָאד

 ןעקנעװשּפָא ,ןַײרַא קנעש ןיא --- 'א ךָאנ .ןכעל
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 יוקריצ ַא ףָאשיּבצרע רעד טָאה, .דניז עטלַא יד

 יד = ייז טָאּברַאֿפ רֶע ואוו ,ןּבעגעגסױרַא רַאל

 ןַײז וצ רפכמ טינ רענעטור יד ןעכעלטסַײג
 טנידעג ןּבָאה ייז זַא הריֿבע רעד ףיוא 'א םַַײּב

 -ָאּפסיא 4 או ,1865 מק ,"ןדִיי ַײּב רָאי ַא

 ךיז .דניז יא -- (ךיז) ן(עוו)ע(י)דעינוו
 ךיז ןּבָאה עטלייטרוארַאפ יד, .חלג ןרַאפ יא

 ,27 אפ ,1867 ,מק ,"טעידעװָאּפסיא

 .טעשָאטָאּפסיא ,עש- .ורט -- ןעשַאטָאּפסיא
 .ןריפרעּביא ,ןריניאור ,ןכַאמ בורח .לס
 עצינלזמילש ַא -- ןיונסרהּת הידיּב תלוָאוי;

 ,"טנעה ענעגייא עריא טימ ךָאנ טעשַאטָאּפסיא
 ,1 ,די ,ד"עקּת ילשמ ,סמ
 .ררװ .סי ,יד -- עקטָאּפסיא

 ,רעגניֿפ ןייא

 .טעשַאלָאּפסיא ,עש- .ורט -- ןעשַאלַאּפסיא
 יד 'א .(םייח-ילעּב ןגעװ) ןקערשרעּביא .לס

 -ַאּפסיא .(עא לגייפ ןגעװ) ןּביײרטעצ .דרעֿפ
 ,רעד -- ך' ָאלָאּפסיא .יזא -- םעשָאל

 .טע(יננלָאּפסיא ,ע(יננ- .ורט -- ןע(י)נ|לָאפסיא
 ,ןגלָאפסױא .ציסור .ןעיאינלָאּפסיא 9
 טגנַאלרַאֿפ טרעוויס סָאװ סָאד ןָאט ,ןַײז םייקמ

 .סעיַאמ עכעלרעטייק ענַײז, .(טכַאמ רעד ןוֿפ)

 -ידְיי ןּביולרע וצ . . .ןעװעג טוג ױזַא זיא טעט

 "וא ןציז וצ סעקינעלסעמער . . . רעקינַאכעמ עש

 ,30 ןאנ ,1865 ,מק ,י'א ןסייהעג ןוא . . . םוטעמ
 טנַאקַאּב טכַאמעג ןרָאװעג זיא זַאקוא רעזיד יו,
 טעיַאנלַאּפסיא םיא ןעמ טָאה ,טעטש עלַא ןיא

 ,1864 ענליוװ ,םינקז תרדה ,דמא ,"געט ןּביז ןיא

 -עג עלַא ןּבָאה --- ערמ-ֿביכש ַא ןוֿפ האווצ יד,

 ,ןענלָאּפסיא יז זוֿמ עמ ,קילייה זיא -- ןעורש
 ,"דניז עסיורג ַא ךיז ףיוא ייז ןעמענ טינ ןעוו
 -יג 1885 סעדַא ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,ּבז

 -עג ןשידנעלסור ןוֿפ טקַא -- טסיל ינלעט
 ,בוח ַא ןענָאמוצנַײא ףיוא טכיר

 גנוצריק .װָאס .ןעי ,רעד -- 8/ ַאקלָאפסיא

 .ריפסיוא -- .טעטימָאק ינלעטינלָאּפסיא ןוֿפ

 .רעד -- ץ'עווַא .וויטוקעזקע ,טעטימָאק
 .לופ ,סור .סי ,ד -- עניױשטשל' ַאּפסיא

 ּפָא טיג ץירּפ רעד ןעװ ,עדנערַא ןופ םעטסיס
 רעױּפ רעד זַא יַאנּת ןטימ ןטעּברַאַאּב וצ דרע
 -עגּפָארא םעד ןופ טפלעה ַא טימ ןלָאצּפָא לָאז

 סָאװ רעיוּפ .רעד -- קיד טינש םענעמונ
 .ענישטשלָאּפסיא ףיוא דרע טעּבראאּב

 -סיא ,ע(יזד- .װרט -- ןע(י)זד|נָארַאּפטיא
 .=08: .לס .ןעשוד- :59 .טע(יױזדנָארָאּפ

 טוג ,גנונעדרָא ןריפנַײא ,סטסקאגלאג עוז

 גולק עכלעװ, ,טײקשיטַאּבעלַאּב ןלעטשקעװַא

 טיזדנַארָאּפסיא טָאה יד רעּבַײװ ןשיצ זיא
 ,1 ,די ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"זיוה ריא ן'התנּביו

 ,טעשטרָאּפסיא ,עשטי .ורט -- ןעשטרַאּפסיא

 לידַאגסיא .ןריפרעּביא ,ןכַאמ עילַאק .לס

 --.טעשזַאמ עינ טיװַארּפסיאעװ ליטרָאּפסיאעװ
 טינ ןעק ןוא טכַאמעג עילַאק ןוא טריפעגרעּביא
 .שדקתיו לדגתי ףיוא עידָארַאּפ --- ןטכיררַאֿפ

 ...ןענַײז יעמענ עשיווטיל עשידיי ערעזדנוא,

 ...ןוֿפ טרעװ ױזַא .טעצרַאּפסיא טגָאזעג טסָארּפ

 ,דמא ,ײ. . . עקדוי --- הדוהי ןופ ,עקסָאי --- ףסוי

 טָאה עמ !םַארּצַאא .1875 ענליװ ,דיחי ןּב רעד

 טימ עקשטנעה

 קינװַארּפסיא

 ,"טעשטרָאּפסיא ךיד טָאה עמ ,טריֿפרַאֿפ ךיד

 .ךיז טימ ךיוא 4 אנ ,1865 .מק ,סוממ |

 ,פמַאדסיוא .ציסור .סי ,יד -- עינערַאּפפיא

 ,ּפמוז םעד ןיא . .., ,(210 +-) גנוּפמַאדסיוא

 ןופ סרעּפרעק ,רעמייּב ןליופ עטָאלּב רעד ןיא

 -מוא טימ טפול יד ןָא ןקיטעז ןוא תויח עטיוט

 -רַאֿפ סיא יד ןוֿפ ;סיא-"ןזַאג עכעלדעש עטנוזעג |

 .16 אי ,רעטעלּב ,"ןטייקנַארק ליֿפ ךיז ןטיײרּפש

 .פ9 .טעידוּפסיא ,עיד  .װרט -- ןעידוּפסיא
 .:8:סהעמּבונופ ,סנעלאג זו .ןֶעַׁשז(ד)וּפסיא
 יד 'א ,(םייח-ילעּב ןגעװ) ןקערשרעּביא .לס

 טימ ךיוא .רעסַאװ ןפיוא זדנעג יד 'א .דרעֿפ

 זיא ...דרעפ גנוי א זיא דרעפ סָאד, -- ךיז

 גנִיי ייווצ םיא ןלעװ ,'א ךיז רע טעװ רעמָאט

 "ניק רעװָאלקש ,שז ,=ןטלַאהּפָא ןענעק טינ ךעל

 גָאלשרָאֿפ ןזיד ןוֿפ ךיז טָאה ןכדש רעד, .רעד

 ץנליװ ,רמוש רעד עקסורַאּב ,זמא ,"טעזוּפסיא
1, 

 ,גלטשּפָארַא .ציסור .ז  ,רעד -- קפוּפטיא
 רעד ייז ןּבָאה . . ,, .ץײלפסױרַא .ץײלֿפּפָארא

 גנַאל ןוא . . . ךיוה זיא סָאװ זַײא ןופ לַאװ א ןעז

 רעמ ןופ רעסַאװ יד ןוא . . .רועיש א ןָא רָאג

 ירַא ךיז טסיג ןוא םיא רעּביא רעּבירַא טרַאּפש

 ,שיפלַאװ רעד ,דמא ,י"א ןַא רעּביא יװ רעּב

 | .ו"כרּת ענליוו

 .טעװעטיּפסיא ,עוועט- .ורט -- ןשוװועטיּפסיא
 'א .ןּבעלרעּביא ,סעּפע ןװּורּפסױא .ציסור

 -עגנָא ךיז ייז ןּבָאה ןכַאז ליֿפ , .תורצ יילרעלּכ

 -עטיּפסיא ץלַא ןּבָאה ייז ,טלעװ רעד ףיוא ןעז

 אַײרד ןופ עטכישעג ענײש ַא ,.מ .א ,יטעװ

 ,1878 עשרַאװ ,. . .ןיסעצנירפ

 -םיא :9 .ּבוס 8 ידַא -- עווישטל'יּפסיא
 .= 2: .עוועשטליּפס :ךיוא .עווילשט'יּפ

 סע רעװ ,קיטולּבסייה .ציסור .םסתפזתמיזמע124 -

 'א ןַאק .טכָאקעצ ,טגערעגֿפױא גנירג טרעוו

 "וק טימ ךיז רע טֿפרַאװ סעּפע סָאװ ,ןױשרַאּפ

 ַא יװ ןָא ךַײלג ךיז טדניצ ריא ןַא ."סעקַאל
 .עלעּבעווש

 .2ל .טעינלעּפסיא ,עינ- .ורט -- ןע(י)נלעּפסיא
 ,ןריֿפסױא .רקוא ,רפ .::2: 5001016 .לס

 ַא 'א (ביוחמ זיא ןעמ סָאװ סָאד) ןריפכרוד

 טינ סע ךיא לעװ יצ, .זַאקוא ןַא יא .גנַאלרַאֿפ

 יד, ,1895 סעדא ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ליי ,ייא

 ריד טעװ םּתסהְױמ יא ןכַאז ַײרד עקירעּביא
 עטכישעג ענייש ַא ,.מ .א ,"ןפלעה ךיוא טָאג

 ,1878 עשרַאװ ,...ןיסעצנירפ אַײרד ןוֿפ

 ןגעװ) .הָאס .ידַא -- ענלעט'יװַארּפסיא
 ףיוא טניד סָאװ (גנוקישרַאפ ,הסיפּת ,ףָארטש

 ןעצ ןגירק .(ןטּפשמרַאפ םעד) ןרעסעּבוצסיױא

 ןזױה =} םָאד טימ ךיוא .טעּברַא יא רָאי

 ,םָאד יא ןיא עשטַאד ףיוא ןייג .ריא

 .ס- ,עצינ נװ .סע- ,רעד -- קינ|וװַארּפסיא
 רעריֿפנָא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא .קינװַארּפס ווזד

 רעד, ,(388 +-) דזעיוא ןצנַאג ןיא יײצילַאּפ ןוֿפ

 -ַאנרעּבוג יד טמיטשַאּב ןרעניא ןופ רעטסינימ

 ,יקיּב .ּב ,"'א םעד --- רָאטַאנרעּבוג רעד ,ןרָאט

 ַא 'א ןַא .1905 ווענעשז ,ןעגנורעדָאֿפ ערעזנוא

 ,עשורמ-עשר



 ענוװַארּפסיא

 יָאק .ציסור .יזַא 8 ױדַא -- עגװַאױּפפיא
 'א ןא .יא טעּברַא ןַא ןָאט .ךעלטקניּפ ,טקער

 .טעּברַא

 .ציסור .טעװַארּפסיא ,עװ- .ורט -- ןעװַארּפפיא
 יַאק זיא סָאװ סעּפע ןריטנַאמער ,ןטכיררַאֿפ .1

 לָאז סע) ךאד םעד 'א .טריניאור רעדָא עיל

 .ןַײז ןקתמ ,ןרעסעּכרַאפ .2 .(ןענירנַײרַא טינ
 ןטרעקרַאפ ןטימ .9 .הלווע ענענַאטעגּפָא ןַא יא
 יז, .ּב ןלעוסקעס טימ צעּפס .ןכַאמ עילַאק :ּב

 טעּפעשט רע זַא תיּבה-לעּב ןֿפױא ךיז טגָאלקַאּב

 ,"?טעװַארּפסיא ןיוש יז טָאה רע ?ןיוש ... יז

 -- ךיז טימ .1909 י"נ ,ֿבנג לעקוי ,רעלקעס

 טימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ךיז ןעװַארּפס ווזד ךיוא

 'א ךיז .ןּבעג הצע ןַא ךיז .ןצעמע רעדָא סעּפע
 .ןעגנוי-עליואו טימ ןרוּכיש וצ ןרעהפיוא ןוא

 "רַאּב ןייק, ."תוצע ענַײד ןָא 'א ךיז לעװ ךיא,

 'א ךימ לעװ ךיא .ןַײז לָאז יז טינ ךיא ליוװ רעּב

 לּבַײװ סרעּברַאּב םעד' ,רַא ,"ןײלַא

 -עיציֿפָא .ציסור .ס' ,יד -- עקוװַארּפפ(יא)
 ןכַאמ .טמַא ןַא ַײּב גנורימרָאפניא .גערֿפנָא רעל
 ,עסקַאט רעד ןיא סעקדנָארַאּפ יד ןגעװ יא ןַא
 יַאּב ךיז . ..ןַײז טוג ָאז טלָאז ריא ליװ ךיא;

 ,'א ןַא ןכַאמ ןוא עמרוט ןיא ןײגקעװַא ןעימ
 ,...שידק רעד ,ּביַאט .ד .י ,"םיא טימ זיא סָאװ
 יָצג רע טָאה ץלַא רַאֿפ רעירפ , .טײמרּת ענליוו
 ,"ןטצָאּפ עדייּב ןוֿפ 'א עקירעהעג ענייא טכַאמ
 ,1886 ץנליוו ,עקנימ ענייש איד ,דמא

 ,קסיטסיא +- -- קסיצס(יא)

 ,סס ,עקסיא :;ךיוא .ציסור .ן ,רעד -- קֿפיא
 יא ןַא רָאנ רע טָאה, .טכירעג ןכרוד העיֿבּת

 עכילהערֿפ עַײנ ,"קסיּפ םעד ןטלאה רענעי זומ

 ער רעד זיא, .1910 לשימעשּפ ,רעדעיל סקלָאֿפ
 ןּבעגעגנַײא טָאה ןוא ....ןעמוקעג ...טנערעֿפ

 ןַא ןטסישידִיי עלַא ףיוא ןוא !שוילעּפַאק' ןפיוא

 .עקוװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"'א

 .שינַאװעדלָאמ ,סעּב .ס' ,יד -- ערוטילַאקפיא

 ןָא יא יד ןגײלקעװַא .המיתח ,טֿפירשרעטנוא

 טרעװ םוש ןייק טנעמוקָאד רעד טָאה 'א רעד

 ,"טינ

 -סיא ,עשטע(יל- .ורט -- ןעשטע(י)לַאקסיא
 ,ןרטּפעצ .ןכַאמ עילאק .1 .לס .טעשטע(ינלַאק
 עקניל ייװצ טימ טעּברַא ןַא יא .ןריֿפרעּביא

 טכעלש ,רעדניק יד 'א עקַאט רע זומ ,, .טנעה

 ןכַאמ .2 .48:47 אנ ,1887 .לָאֿפיי ,"ןעיצרעד
 ,םומילעּב ַא רַאֿפ ןכַאמ ,יא .עקילַאק ַא רַאֿפ

 .ךיז טימ

 ,.טעװעסַאקסיא ,עוועס- .וורט -- ןעװעפטַאקפיא

 -סיוא .ןֿפַאשּפָא .1 .לס .=!2: 348906

 .ֿבוח א יא .ןידיקסּפ םעד 'א .ןרילונַא ,ןריסַאקס

 -ריטַאנ יד ןגעװ ךיוא טצינעג .ןקידיילסױא .2

 ,ןשינעֿפרעדַאּב עכעל

 .ציסור .טעסָאקסיא ,עס- .ורט -- ןעפַאקפיא
 ,334 ,+- ןעשָאקסיוא ,ןעסָאקסיױא ווזד

 טנעמוקָאד .ציסור סי ,יד -- עקֿפַאקפ(יא)
 "עג ַא ןיהַא ןרָאֿפעגּפָארַא זיא, .םַאטשּפָא ןגעוו

 עכלעװ ןייגרעד וצ םוא העּבשהילעּב רעסיוו

 ןוֿפ טָאה ןוא .. .רּבוקמ טרָאד ןענַײז םישודק

 ַאּב ...'א ענייא טכַאמעג םענייא זיּב ןעמעלַא
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 ןיא קַאװטיל רעד ,דמא ,ײןענַײז ייז רעװ ןּבירש

 ,1870 ענליוו ,ןעינילָאװ

 -עזרעד ,קיציאש .,לצָאקס +- -- לצ'ַאקסיא
 ,סוממ ,"עיסָאװד ,טמוק יא ,ַא (ןעיסָאװד קידנע
 .ןיזירפ

 .טעיינערָאקסיא ,עיינ .וורט -- ןעיינערָאקפיא
 ןעײנָארָאקסױא זד .ןעלצרָאװסױא .רקוא

 -עגנַײא ױזַא ךיז טָאה הסנרּפ יד, .(3235 +-)
 'א טפעשעג סָאד ןענעק לָאז עמ ... טלצרָאװ

 .13 ןאנ ,1887 ,לָאֿפיי ,"(ןטָארסיױוא)

 .ציסור .טעשַאקסיא ,עשי .ורט -- ןעשַאקפסיא
 םורַא זָארג סָאד 'א .עסָאק ַא טימ ןדַײנשּפָא
 ןָאלסױא -- ךןיז טימ ךיוא .ּבוטש רעד

 סע סָאװ ןוא ןַײז טלָאזעג טָאה סע סָאװ; .ךיז
 סמיאנוׂש ערעזדנוא ףיוא 'א ךיז לָאז ,ןַײז טעװ

 סעּפע ּפָא טכערּפש יז, .19 אפ ,1869 ,מק ,ײּפעק
 -לדיימ ןופ ךָאנ ןעק יז סָאװ ךורּפש עטסָארּפ א
 -לשיונוּבר ,ּפעק סמיעשר יד ףיוא :ןָא זַײװ

 .סינּפיק .י ,יייא סע ךיז לָאז ,םלוע

 .טעשטוקסיא ,עשט- .װרט -- ןעשטוקפיא
 "עמע) ןקילַײװגנַאװ .לס .ןעצוקסיא :ךיוא

 טימ .תויׂשעמ עטלַא טימ ןצעמע יא .(ןצ

 ַא טלַײװרַאֿפ טרָאד ךימ ּבָאה ךיא, -- ךיז
 "גנאלעג רָאנ טלַײװרַאֿפ טינ ,ןיינ ,סקעז ךָאװ

 'ץיפָאטוא סליּכׂשמ ַא ,דמא ,"(טעצוקסיא) טלַײװ

 ,ן151 ,אאאצו לּבויו

 .ציסור .סע ,רעד -- קיׂשטשּפוקפ(יא)
 תורוחס ףיױוא טפיוק סע רעװ .רעֿפױקֿפױא

 .תומהּב ןופ יא .רחסמ רַאֿפ

 .טעשטוילקסיא ,עשט- .וורט -- ןעשטוילקסיא
 ןופ 'א .ןקיטַײזַאּב ,ןסילשסיוא .2ל .ציסור

 .ײטרַאּפ א ןוֿפ יא .לוש

 ףיוא טלעג .אקסע רּתיה + .סעּב -- עקסיא
 .טנעצָארּפ ףיוא = יא

 לַאנרושז ןוֿפ ןעמָאנ .יקנוֿפי .יד -- ארקסיא
 רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןוֿפ

 ןרָאי יד ןיא דנַאלסיױא ןיא טקורדעג ,ײטרַאּפ

 ךיז טָאה ײטרַאּפ יד יװ םעדכָאנ ,1905 -- 0

 רעּבירַא גנוטַײצ יד זיא ,1903 ןיא ןטלָאּפשעג

 םעד ןגעק ןעװעג זיא 'א .סעקיוועשנעמ יד וצ

 עשיטסילַאיצַאס שידִיי ערעדנוזַאּב א יװ ידנוּב'

 נװ .סעצ- ,רעד -- ץע|וװָארקס'יא .ײטרַאּפ
 .'א ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ רעגנעהנָא סי ,עקי

 יעקװָארקסיא ןַא ,עקטַארקָאמעדילַאיצָאס ַא

 -ץםיא :57פ .ןעמָאנירענעמ ןרעסייא| -- רפיא
 ;"רעסיז ַא גנוי ַא טסיּב וד ,יא, .לארׂשיכפ ,לר
 האמ רחאל; :"רעסיש רעּפאנק ַא טסיּב וד ,יא;

 ריא ,יא יר ,ןסַײמש ךַײא ןעמ טעװ ַײא ,םירׂשעו

 י"רוסיא ןדעי ןופ רּתיִה ַא טכַאמ

 "ודיקכ? .ןםירסיא} םי" ,רעד ןרעסיא) -- רֿפיא
 עּבטמ עשימיור ענרעּפוק עניילק .א ,א יש
 א ןופ לטס24 א .הנשמ ןופ הֿפוקּת רעד ןיא

 ןױרֿפ א ןַײז שדקמ ןעק עמ}}, .רַאניד םענרעּבליז

 א טימ זַא ןגָאז ללה-תיּב יד ... טלעג טימ

 ןוֿפ לטכַא ןַא ?הטורּפ א זיא לֿפיװ ןוא .הטורּפ

 וטסָאה ָאד,/ .טעיפ ,"'א ןשינעילַאטיא ןַא

 ,ב/זּפ ,םיערז ,"ןגַײֿפ ןעצ יד רַאֿפ יא םעד

 רעדעווט' עיא

 רּבחִמ םעד טכער סָאד ןּבעגעג טינ . ,.טָאה;

 ,רסומיהארמ םעד טימ רפס ןַײז ןכַײלגרַאֿפ וצ

 יאוש פשוי ,ביר ,ייא לטרעפ א ןגעק ןדליג א יװ

 .ןדליג --- יא ןַײא טשטַײט ,וו ישס 3

 ,גחדורסא + -- תח"ורפסיא

 -- אירק שיק שיק אניגלב ארתפ(י)א

 ,חּת .ץַאז ןעירַאק ...עניגָאלייּב ערעטסייא)

 ןיא (עּבטמ) יא ןַא .וש .ּב/הּפ ,אעיצמ אב322

 .שיק-שיק ךיז טרעּפמילקעצ לגירק ןקידיײל ַא

 ,רַאנ א) שטנעמ רעקידייל ַא :ּב ןטימ טצינעג

 ַא טכַאמ ,ןעלמוט ןייא ןיא טלַאה (ץרָאה-םע

 יעפ עקידייל ןופ, :וצ ךעלנע .לעטשנָא ןטסוּפ

 -עלק א, ;"רעסערג סָאװ םערַאיל רעד זיא רעס

 ."סַאג עצנַאג יד טגנילקרַאֿפ סַאֿפ א ןוא קַאּפ

 ,ןטייקיטעט-רמּכ ,ןטמַא עשלַאֿפ טֿפַאש עמ;

 טינ . . .. .2211965 ,זמט ,"למוטייּב"א ןליוה

 לוטיּב טימ ס ר על מו טייּבא עקיטנַײה יד יװ

 ,22 עוו 1958 ,ךָאװ עשידיא ,"םענעי יּבגל

 -עג ןיוש זיא טרָאװ עקיזָאד סָאד .שפנ-תריסמ,

 תועּבטמ ...ענעּבירעגּפָא יד ןופ ענייא ןרָאװ

 ײלרעלַא יד יּב יא יװ ןעגנילק סע עכלעוו טימ

 1967 ,ןַאמדַײז ללה ,"ןעיידיא טימ רעלדנעה

 ארעֿפערײּבײא .םירמ אמייּב"א .28צוװ

 :עשיטסַאּבמָאּב -- ן ט

 'י 'א ,ךרזיע היהיי םיהליא :ןוֿפ תיר -- ע"יא
 טָאעש .ב/טמ ,הדינכ? {א/המ ,תורוכּבכ? .ךמע

 .ריד טימ ןַײז לָאז טָאג ,'ףליה ןַײד ןַײז לָאז

 עמ ןעווי ,ּת"ר םעד ןַײז וצ ףיסומ גהנמ א זיא'ס

 ,קידצ ַא ,ןַאמ ןֿבושח א ןופ ןעמָאנ ַא טּבַײרש

 .עא ֿבר

 -מוא ּבוס ַא טימ} .צא רָאנ ,ַארּפ -- רעדעיַא
 זַאזוקא -- ןדעיא :ךיוא רעּבָא ,ךעלרינילקעד
 ;לַארטײנ ויטַאד ,ךעלנעמ וויטַאד ןוא וויט

 יּבַײװ וויטַאזוקַא ןוא וויטַאנימָאנ -- עדעיא

 זיא -- ּבוס ַא ןָא (רנ -- "סעדעיַא;) :ךעל
 ןַא יװ ךיז טגייּב ,רערעד'עיא :רעקיטכיר
 טזז ן.סנ'ַא 66 סנדעיַא :וװיסעסָאּפ .ידַא
 ,םענסיוא םוש ןָא ,ןַײז טינ לָאז סע רעװ .רעדעי

 יי רעטירד) רעטייווצ יא .דניק ,ױרֿפ ,ןַאמ יִא

 ןעמעװ ףיוא יא טשינ; .ייר רעד ןוֿפ (רעטנעצ

 ליוו שטנעמ יא; .װש ,יֿבנג ַא זיא ןליּב טניה יד

 "נוא זיא סָאװ ןַאמערָא רעד וליֿפַא ,ןּבעל ךָאד

 סע. .ןאווו לּבִיי) 'עּבעיל איד' ,זװ ,"טקירדרעט

 ױזַא טרעטַאמ יז ,ךיז עגר (רנעדעיֵא טיצ

 טימ וטסגָאלש סָאװ; .המחלמ ,מּפ ,"רעווש

 "נעמ ןדעיַא ּביל ּבָאה ךיא, .לֿפ ,ײ?טַאלּב ןדעיֵא

 "ניזרַאֿפפ ,רַא ,"דנַײפ ןַײמ ןַײז רע געמ ,ןשט

 סָאװ רעדנוזַאּב ןזעיַא ךיא ןיּב אנקמ,, .יטקיד

 ליוו עדעיַא, .לפ ,"טינ עּביל ןייק ןוֿפ טסייװ רע

 ?ערעדנַא יד וצ ןכַײלגרַאֿפ דלאוועג טימ ךיז

 מעל הדׂשה חיׂש ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר

 --ּבָאג עדעיַא רימ ןופ וצ טמענ, .1876 גרעב

 ןיּב ךיאע .סקידלַאװ ,צוס ,"טינ יז ףרַאד ךיא

 ,"םינּתוחמ רימ וצ עלַא ןוא ,ןּתוחמ סנדעיַא ָאד

 טָאה דלָאג א לדיימ ַא, .ןליוּפ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס

 רָאג טימ = עלַײ װ עדעיַא* .וש ,=טלָאה רעיַא

 .ןסַײררעּביא עצרוק

 -עיא ,רעדעװטעי וזד .ָארפ -- רעדעוװט'עיא
 רעטפָא רעּבָא ,=- רעדעיַא יװ גנוגייּב| .רעד



 רענעיפ

 עדעװטעיא טָאה טמעטָאעג ,, .ןךעלרינילקעדמוא

 .המחלמ ,מּפ ,"עניאור

 -טיינ .ידא ןַא יװ ךיז טגייּב) ַארפ -- רע|נעיַא
 ןַא רָאנ ר'עד טינ .רענעי וזז ,ןסנעיא :לַאר
 יַאּבמוא רעדָא טמיטשַאּב ,רעצעמע .רערעדנַא
 ףרַאדַאּב 'ַא סָאװ וטסייוו ױזַא יו; .רעװו טמיטש
 ,??טסּפרַאדַאּב ןײלַא וד סָאװ טינ טסייװ וד זַא
 גייל ןוא טרָאט לקיטש סנעיא טָא םענ; .װש

 ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"רעהַא קעװַא

 ,טֿפול .מור .ּבנ צמ .רעד -- רֶׂשיֵא

 יירג ...ע .2 +- ,ריאַא וזז .ץ" ,רעד -- רעיא
 טסַאל יד' ,גח ,י'א ןיא סערעזָא ייװצ יװ ןענ
 .םיטילפ ,ילסקַא ענַײמ ףיוא

 יּפָא ערעדנוזַאּב' .טיל .אּב .יד -- ַאגניטַאּפ יא
 ײצילָאּפ רעשיװטיל ןופ גנולײטּפָא .יגנולייט
 תופידר יד ןיא ןשטַײד יד ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ

 עטייװצ יד' ,ָאקשטַאילק ענעלעה ,יןדִיי ףיוא
 .אאצ לּבוי ,,ענליוו ןיא ָאטעג

 ,"טידערק-ןיאע .קעטָאּפיה + -- קעטָאּפיא
 -טקלָאֿפ ַא ... רַאֿפ ךוּבטנַאה ַא ,ןרעּפלַאה .ב

 ,1922 ענליוו ,קנַאּב

 (קינַאטָאּב)  .רג22 ייאככ .סי ,יד -- עמָאּפ יא
 יַאּב ענײמעגלַא .טכַארּפנגרָאמ

 "יכירק לָאצ ַא רַאפ גנונעכייצ

 רעטעלּב טימ ןסקיװעג עק

 'א עטיור יד .ןעמולּב ןוא

 "עד א יװ טריוויטלוק טרעװ

 ייא ּבילוצ סקיוװעג רעװיטַארָאק

 עקימרָאפלקעלג עניש ער

 .10001068 .ןעמולּב

 ;:99 .רג2 סור2 .ס' ,יד -- עיפרױאּפיא

 -רעריֿפנָא רעד רעטנוא ןָאאַאה .ץיכרַאּפע

 יַארּפ רעד ןופ ןכעלטסַײג ןכיוה ַא ןופ טֿפַאש

 ...זיא ...'א עצנַאג יד, .ךריק רענװַאלסָאװ

 .י ,"רעדנואוו זייּב ןַײמ ףיוא ןקוק ןעמוקעג

 ןָאדנָאל ,הבושת:לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט
3, 

 .כרַא .ךיּפע ,ךיּפַא +- .(סי) ןי ,רעד -- ךיֿפיא
 (רורמ) 'נואע .סּפרּכ :חסּפ לש הדגה רעד ןיא

 זיא שד) ךיטער רעמ ,ןצינ ליװ רנייא ןונ שאוו

 ינמה רפס ,"ךיּפיא רדוא ,ךיטַאל רדוא ,(ןיירק

 ןיא ןמ לאז ךיוא, .א/חי ,1723 טשמַא ,םיגה
 לרטיּפ רדא (ךופיא) זַא (תוקרי) ןוט ןקעּב שאד

 ךיטַאל טינ ואוו ןירק רדא ךיטַאל זיא ׂשד (רורמ)

 ,ב/אר ,1696 יוסעד ,. ..השמל הלפּת ,"זיא

 ערּבַאטסימ עכּפיא| -- ארּבהטמ אכּפ(י)א
 ;ב/דפ ,אמק אב322 .חֹּת .ץַאז {(ערװַאטסימ)

 דָארג' .ַאא ב/כ ,ןילוחכ? ;א/העק ,ארתּב אבבככ

 ןטימ טצינעג .ןייטשרַאפ סע ןעמ ףרַאד ךופיהל
 א זיא הרֿבס יד ;ךופיהל ,טרעקרַאפ טקנוּפ 1

 דייר יד ןעװ קורדסיוא רעשידומלּת) עטרעקרַאֿפ -

 טימ הריּתס ןיא ןענַײז ָארומא רעדָא אנּת א ןוֿפ

 רעדָא ,הרֿבס רעקידרע;רֿפ ַא טימ ,הנשמ א

 יד זַא טגָאז ריא , ןלכׂש ןֿפױא טינ ךיז ןגייל

 וצ ךיז זיא עקירעמַא ןיא ןדִיי ןופ ץנעדנעט

 עג רָאג זיא רע, ."'מ 'א אּברדַא ,ןרילימיסַא

 ,הביֿבס רעד ןיא ץעגרע דיראי א ףיוא ןעװ

 תחנ' ,ץרּפ ,"ימ 'א :שרודו רקוח רעד טגָאז

109 

 יירד ַא ךיז ןּביג סָאװ רעגניפ,, .'רעדניק ןופ

 -רַאֿפ טקנוּפ זיא טשּפ רעד -- 'מ יא ןַא טימ |

 ,15 עוו 1967 ,זמט ,גח ,יטרעק

 -לּפעקנײלק יד יװ טינ, .ידַא -- קיד'מ-'א
 סָאד זַא ,ןענעשרד םינשרד עקידימ-יא עקיד

 יד ךדוד ןדִיי יד ןענעגרהסיוא עזָאלֿפָארטש

 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,"םשה-שודיק זיא ןשטַײד
 ,16 וש 5

 רעד = .סי ,עציני וו .סע" ,רעד -- קינ'מ-'א
 טקנוּפ ןגָאז וצ עֿבט ןַײז ןיא טגיל סע סָאװ

 וצ רתוס ,(ןעמונעגנָא זיא סע יװ) טרעקראפ

 "אק השמ :וצ ךעלנע .ןרָאּפשוצרעּביא ,ןַײז

 רע, .טרעקרַאֿפ לטָאמ ,ךערדיּפַאק לקנאי ,רעױּפ

 רע טגָאז ,יָא" ןגָאז עלא ןעװ :'מ-א ןא זיא

 טמוק רע ,'מ"א ןַא זיא קַאװטיל א; .""ןיינ'

 סָאד, .""טרעקרַאפ רעמָאש ןַײז טימ סױרַא

 טַאהעג טינ לזמ ןייק 'מ"א רעד טָאה לָאמ

 ,זמט .גח ,"העד עטרעקרַאֿפ ןַײז ןגָאזוצסיױרא

 א ןוא 'מ-יא ןַא ןעװעג זיא רע, ,18 טו 8

 -ַאװער ןרָאװעג ןענעז עלַא ןעװ .קינסיעכהלדוצ

 ,"טסיכרַאנַאמ א ןרָאװעג רע זיא ,רענָאיצול

 טלָאװ סָאװ 'ימ-יא ןַאק .ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 טסנרע ךיז טינצַאּב עמ ןעװ ,טקידיילַאּב רָאג ךיז
 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"ןסיעכהל ענַײז וצ

 םעד טיט .ל .עזַארֿפ -- ָאטקַאֿפ ַָאטּפיא
 ךַאז רעד ןוֿפ רוטַאנ רעד טיול ,אֿפוג (טקַאפ)
 לָאז טצָאּפ רעשידִיי ַא סָאװפ .(זַײװַאּב םעד)

 טימרעד 'פ 'א סע זיא ,שידִיי ןיא ןּבַײרש טינ

 ,26 | 1967 ,זמט .גצּב ,"ׁשיִדָיי ןיילַא

 ="+סטמפ 8'260016 .מַא .ס" ,רעד -- לטּפיא

 -סילַאיצָאס ןוֿפ דילגטימ .500181136 1 6

 טײרּפשרַאֿפ ןעװעג .עיצאזינַאגרָא-טנגוי רעשיט

 ןרָאי רע30 יד ןיא ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןיא

 עג זיא רעדורּב רערעגנִיי ןַײמ,, .ה"י .20 ןוֿפ

 ,(י"נ) דייר ,יייא ןַא ןעוו

 ,עּפיה וזז .1 .רקואק .ס' ,יז -- עּפיא
 ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"יא-הנותח. .ץנַאט
 -ַאּפנערַאמ ַאא .עּפוי ווזד .2 ,84 יז ,1895 סעדַא
 ,165 יז ,ןטרָאד ,ייא ענעס

 יּפָאי ,ע(ק)ּפִיי ,עקּפיא :ךיוא -- עפיא
 ערַאגלואװ עשיסור עטײרּפשרַאֿפ סָאד .ע(ק)
 ןַא ןכַאמ .'ךרּבש ימ' רעשיסור ,טרָאװלדיז

 ןָאטעג קוק א . ..טָאה ץעװָארוילטעּפ רעד, .יא
 ירד ַא טכַאמעג ןוא . . .םענעגנַאפעג ןֿפיױא
 װעלק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"'א עקידנרָאג
2, 

 א ,יא; ?הקֿברכ .ןז .ןעמָאנױעױרֿפ -- עּפיא
 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רָאי . . .ףניפ ןוֿפ עלעדיימ
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 "יול א ןוֿפ םיוצּפָא .דפ .ז ,רעד -- טסעפיא
 טינ זיא סע; .עזוילש ,עּבמאד .רעסַאװ קידנֿפ

 יֵּפָא טָאה רעסַאװ סָאד יװ געט טכַא ןייק קעװַא

 יַאר ןופ ... םיארונ תויׂשעמ ,י'א םעד ןסירעג

 .ד"ערּת װָאקירטעיּפ ,. . .ןייּבר רענימיזד

 ,ס ,ז ,יד 8 רעד -- (ענ ַאו)קַאקעּפ יא
 .ןושל רענַאידניא ןַאכ2 שיזעגוטרָאּפכ2 ייאכ2

 -גנעל רעד .עקירעמא:םורד ןופ סקיוװעג (טָאּב)

 טצינעג טרעװ יא ןוֿפ לצרָאװ רעניורּב רעכעל

 הֿפיא

 יװעצַאמרַאפ רעד ןיא

 "דנַאטשַאּב א יװ קיט א
 -עדײשרַאֿפ ןיא לייט טי א

 רקיערעד ,תואוֿפר ענ
 יֹּב לטימכערּב ַא יװ

 ןעװא  .גנוטפיגרַאֿפ
 טקינַײּפ ןקנארק םעד

 א טא יש ו

 טסוה רענעקורט ַא 6 א '

 טינ ןעק רע ןוא -26 טאש
 ןיק  ןֿפרַאװסױרַא טו 6

 וצ טוג זיא ,עמגעלֿפ :

 ...ענַאקַאקעּפיא טמענ עמ .לטימכערּב א ןּבעג

 דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,*. ..קעשַארּפ א

 (200026118 10008- .1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא

 | .ס02002

 -עז ,זַאג-עדרַאטשומ .אּב .רעד -- ם'ירעּפיא
 -טייט רעקיגָאװרעװש ,רעכעלּבלעג .זַאג-טפענ

 םוצ טָאה ײמרַא עשטַײד יד סָאװ זַאג רעכעל

 רע רעד ןיא ןֿפָאװ א יװ טצינַאּב לָאמ ןטשרע

 -לעּב רעד ןופ טנגעג ןיא| המחלמ-טלעו רעטש

 .ןעמָאנ רעד ןופרעד :(ן)רעּפיא טָאטש רעשיג

 יז וצ סָאװ ,ןֿפָאטש עקידנענערּב ןוא עקיסע

 רעד ךרוד ןעגנירד . . . טיזיוועל ןוא יא ןרעהעג

 "רַאפ עכעלרעֿפעג רעייז סיורא ןפור ןוא טיוה

 .11 אט ,1933 ץנליװ ,זעגֿפ ,שצ ,"ןעגנונערּב

 =": .עט- ,רעד--רעטש" ,רעטס|רעפ'יא
 "מַאֲאּב רעטסכעה .דנַאלרוק ,לקָאל .ט6
 ,טייקרעּבײא -- טייק- .קינלַאשטַאנ ,רעט

 .טפַאשרעּביײא

 סָאװ רונש רענעלָאװ .רקוא .ס' ,יד -- עקּפיא
 .ןרעכיײררַאֿפ וצ ףיוא ןדניצנָא םַײּב טצינ עמ

 ןּבַײר םַײּב קנופ ַא 'א רעד ףיוא ןלַאֿפ טזָאל עמ

 'א ןַא ןּבעגרעטנוא .לדנייטש ַא ןָא לדנייטש ַא

 ןּבעגרעטנוא* .סָאריּפַאּפ םעד ןרעכײררַאֿפ וצ

 -רעטנוא .שזַארוק ,טומ ןּבעגרעטנוא = יא ןַא

 -נוא טשינ 'א ןייק רָאנ םיא טלָאז ריא, .ןצעה

 ישא יוזַא ןַײז טשינ רע טעװ -- ןּבעגרעט

 ,יּבר רעװעול רעד ,ןָאזדיװַאד .מ ,"קידהֿבהל

 ,1935 ָאגַאקיש

 -- רג22 .כרַא .} ,רעד -- פווירקּפיא
 לטימ .יטייקידוערעה-רעטנוא :עקפס5

 .גנורעה רעכַאװש וצ (?סקיוועג רעדָא לַארענימ)

 יד ןּבאה ׂשד ,'א םינ ,ןאק ןכרה טינ רעוו;

 ׂשד ,טשומג ןַײװ טימ ׂשע קנירט ינוא ,רקיטּפַא

 ,"טנוזג טשריװ וד 'נוא רדיוו ריד טמוק ןראה

 117 אט ,אקווד| 1474 ,,תואופרה רפס יײּכ'

 -- ךָאװ(ר)עדפיא 6 ךָאװ (ר)עדֿפ יא

 -רַאפ ןּבָאה רימ, .1038 +- ,ךָאװ עדוויא ווזד

 "וק :ןגָאז רימ ,יא יװ טרָאװ רעַײט אזא ןֿפרָאװ

 ,אפא ,"ךָאװ 'עטסקעע רעדָא ךָאװ עקידנעמ

 עג ךיז טָאה ןמה, .שטַײטיײירֿבע טימ טכַארטעג

 ןעמ טָאה ,ךָאש א ןשורושחא טימ ןליּפש טצעז

 .לֿפ ,ייוו יא ףיוא לרוג ןֿפרָאװעג

 ,זט ,תומשכ .ס' ,תוֿפ- ,יד ןָאֿפײא) -- הֿפיא
 -|רט ןטסעמ וצ סָאמ עקיטַײצראפ ..אא 6

 3 ןטלַאהעג טָאה 'א ןַא .ןכַאז ערעטיש ענעק
 ןיא ןּבָאה טינ טסלָאזפ .םירמע 10 רעדָא ,הָאס

 ,14 ,הכ ,םירֿבד ,יּת ,"ס'א יילרעייווצ זיוה ןַײד

 ןוא רערעסערג ַא ןיא ןֿפױק ;ןרַאנוצּפָא ידּכו



 ןַײז ףיא

 הפיאו הֿפיא ן.רערענעלק ַא ןיא ןֿפױקרַאֿפ
 -ילװַצ :ב ןטימ טצינעג .10 ,כ ,ילשמ :ךיוא --|

 זאּב עכַײלג-טינ א .סעמרָאנ ,סעירעטירק יילרע

 'או יא יד טָא; ,ןשטנעמ ענעדישרַאֿפ וצ גנואיצ

 וצ ,סעּפורג וצ ,םידיחי וצ גנואיצאּב רעד ןיא

 זיולּב . . .םויה-דע זיא רעקלעפ וצ ןוא רעדנעל
 ינַאס רעכעלצעזעג םוש ןָא דניז עשילַארָאמ ַא

 ןּבָאה רימ, ,6 ש 1966 ,זמט ,לקיּב .ש ,"עיצק

 ,רעמ טלָאצַאּב םיא ,טעברַא עקיבלעז יד ןָאטעג |

 י"?רךשוי זיא ואוו ?יו יא ,רעקינייװ --- רימ

 -עצ טַאֿפײא -- קדצ ןיהו קדצ-תפיא

 -כיר ַא .36 ,טי ,ארקיוכפ ן...ץיהעװ קעד

 וצ סָאמ א) .ןיה עקיטכיר א ןוא הפיא עקיט

 ןַײמ; ןרעטיל 64 ךרעּב ,ןעקנארטעג ןטסעמ

 :טייקכעלרע ףיוא טלעטשעגסיוא זיא טֿפעשעג

 עשרַאװ ,ןּברק רעד ,גרעּבלעפּפע .ה ,יייצ יו יצ-יא

 | ,ה"סרּת

 ןעװעג זיא רע, .ןַײז ףיוא + -- ןייז ףיא
 .(סעּב) דיר ,"טכַאנ עצנַאג יד ףיא

 ךימ בָאה ךיא תורצ יא, ,לֿפװ +- -- לֿפיא
 .לֿפ ,ײןטילעגנָא גונעג ןיוש

 סיוא ןקירד סָאװ סעיצקעירעטניא -- '/ֿפ ,!יא
 ,לק} ןוֿפ גנואיצַאּב ,טײקנדירֿפוצמוא סיורג

 "סיורַא) .ןיילא 'עפ יװ רעקרַאטש .ךַײװּפָא ןופ

 ןָאנ יד ןעמירקרַאפ א טימ ךעלנייוועג טדערעג

 ףיוא טזַײװ סָאװ טנעה יד טימ גנוגעווַאּב א ןוא

 ,"!ךיז ריא טגעמ ןעמעש ,עֿפ ,יא, ן.ןסױטשּפָא

 ' ..ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 "טָאּפש ןיא = ?22 .ּפעק- ,רעד -- פָאקטץעֿפ יא
 ,ףיוא ךיג טּפַאכ סָאװ ּפָאק רעֿפרַאש א :ןושל

 -עקסעפיא :רעטּפָא .שי ,"יא רענשזַאװ ַא;
 .עלעפ

 װזז 2406: 6(162) .וימ .כרַא .װדַא -- ץ"יא
 יָארּפ ,"ןינובשח וצ טשינ יא רעגיּב ךיא, .טציא

 ,"ראשיּב ףאש ןַײז יא למרּכ וצ לֿבנ; .26 בג

 רפ ,לקָאל ךיוא 4614 עפָארטס ,ךוּבילאומש

 טציא -- "יצמיקציא, .(וָאקירטעיּפ ,ןילּבול)

 | יז טמוק

 -סַאּפעג ..::20: 144 .מּב .יד -- סערַאציא
 סָאװ ,טנװַײל רעטכַאמעג-שימייה ןוֿפ ןזיוה עט

 -רעּבייא ןַא יװ ןגָארט ןרעיוּפ עשינעמור יד

 יָאיצַאנ א רַאפ טנכעררַאֿפ) רעמוז םוא שוּבלמ
 ,(השּבלה רעלַאנ

 ,דנוצַא .2700: 162ט81 1281 .װדַא--רנ'וציא
 טציא ראפ םערָאֿפ עטסטפָאו .טציא ,דניצַא

 ךיוא ךיז טייטשרַאפ) מהס .שרטיל רעטלַא ןיא

 טשטַײטרַאֿפ ּבׂש .יא זיולּב טעמּכ (החנמ ישיגמ

 םיטרפ רעמ} ַאא הניאצ ךיוא ױזַא יא --- !התעי

 ערעַײנ ןיא ...'א; ן(349--345 , שפ +-

 קידעּבעל .קרעווקורד עשידיי-חרזמ ןוא -לטימ

 -ייר :"ןטרַאדנומ, =} מ"מ עשידיי-לטימ ןיא

 רטכער ןייא טשיּב וד, ,367 ,ן שֿפ ,פנ ,"ןןשינעד

 ,ךוּבילאומש ,"לאו 'א ךיא ריוה ׂשד איבנ

 שורג זד ךל ינא עידומ ֿבוש, ,26 עֿפָארטס

 1630 עקָארק ןופ בפ ,"טנוציא זיא תורקי

 םילשורי ,רעּב קחציל לֿבויה רֿפס ,קורמש .ח

 וזַא זיא שאד (היהיו הוה היה), .ןא"כשּת

 ןיא טלעװ יד שאד 'א טזעװיג זיא רע :שטַײט

 רעד ףיוא 'א זיא רע ינוא ,ןדראוויג ןיֿפַאשּב
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 ,"טלעװ רעד ךאנ ןַײז טרעװ רע 'נוא ,טלעװ

 ןמונג רפ ךיז ןייז ==| איז שד ינוא .ב/ו ,וטל

 ןירדנע רפ וצ רעטַײװ 'נוא ןא יא ןופ ןּבאה

 ךיא, .ב/אל ,ראש ,"ןַײז וצ םירצונ יטכער 'ינוא

 ,"ןריֿפ סָאד .. . ןזעװעג זיא טָאג ןוֿפ זַא יא סייוו

 'א/ .1771 װעקלָאשז ,ריזנהו ךלמה ןּב ,זּביא

 ןיא ןכָארגעגנַײא ןיוש ןענַײז ןזיוצנַארפ יד יװ

 ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװ איד ,זמא ,". . .רישזלַא

 ןיִּב ןיא ןרעטלע ערעזנוא אַײּב, .1868 ענליוו

 וצ עכַארּפש ענייא רומג רוסיא ןַא ןזעוועג יא

 ,1867 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"ןענרעל

 ,"?ןדנע עכלעוו וצ ,ייג ןַײמ יא ןיהואוו, ,40 ןאפ

 .סקידלַאװ .צוס

 םיאיבנ ןגידנוציא איד ןּבָאה; .ידַא -- קי"

 ,9 ,ח ,הירכז ,מהס ,"טגאזג תואיֿבנ ךיוא

 רעדנילג ַא ךָאד זיא עגַאל עיא עצנַאג רעַײא,

 .הואּת ןוא האנק ,סַײװ ,"ליּפש

 ןשיזעלש ןיא .דנוציא וצ 89 -- (ט)רעדנוציא
 ייגמ ...לישנַא יּבר לש רפס ---'א..16710661 :'ד

 טשמַא) ןוֿפיסוי ... 1590 צקָארק) רּתסא תל

 ... ךרוד ךיז טֿפרַאװ ןזיוהנציוו ַײּב ..,.,1

 -לטימ ןיא קידעּבעל זיא םערָאפ יד ... ,שמ ןיא

 , ש9פ ,פנ ,ײןלױּפ-סערגנַאק װעג ןוֿפ ןשידִלי

 י"ןציו .,. רתסא תליגמ -- ט'א , ,350 -- 9

 ;הג ... מהס ... ,םערֶאפ עטּבילַאּב סנויוה

 רעגָארּפ רעד ןיא ,מהמ רעמַאדרעטסמא .ןיא

 שידִי-לטימ ןיא קידעּבעל ... הניארו הניאצ

 רדנוציא- .ןטרָאד ,ײןלױּפ-סערגנָאק װעג ןוֿפ
 ןיא ןגרומ 'נוא םנייא ףיוא לַאֿפנוא רעד זיא

 ,הנוי 'רד האריה רפס ,"ןרדנַא םנייא ףיוא רע

 העוֿבש גיּבלעז איד, .ןוו ש9 ,שנ) 1546 ךיריצ

 ,"ןיזעװיג שדחמ רדיװ טרדנוציא רימ ןּבאה
 זַא; ... "ןקיש טינ רדנוציא ןאק ןמ, .קקּת

 ,ּבגָארּפ ,"ןעמוק םייה ןיא טרדנוציא טׂשרעװ אוד -

 ,"...טרעװש שאד טמוק רדנוציא, ,54 8

 םייה רדנוציא ךיד טׂשומ ודע .10 ,ד ,רירעש

 לַײװ ,טרדנוציא, .ב/המ ,םילשמ רֿפס ,"ןילַײא

 ייא, .אֵציו ,הניאצ ,ײ. . .רדניק שקעז ּבאה ךיא
 .המדקה ,וטל ,ײ...תורוד ןרזנוא ןיא טרדנוצ
 ,"...ריד רַאֿפ וצ ןמוק ךיא ןיּב רדנוציא;
 טָאה ט'אק .ג/וע ,1744 טשמַא ,המלש תלהק

 .תישארּב ,רוצ ,"טקישעג םיכָאלמ ה"ּבקה

 ,"ךיז רַאפ ןעז 'א ךיוא םיא טסנעק;

 ,.סקידלַאװ

 -רַאֿפ} .1626/: 1026(ם)1 1621 .ודא -- טציא
 טַײטַאּבטַײצ םיעד רַאפ םערָאֿפ עטסטײרּפש

 ןיא .הװה םעד ןיא .1 ן.ה"י .19 ּבײהנָא טניז

 ר'יעד ןיא .רעטעּפש ןוא רעירפ ןשיװצ ץענערג

 ןַארַאפ טנעמָאמ םענעּבעגעג ןיא זיא סָאװ טַײצ

 "עג ךיא ּבָאה רעִירֿפ , .(רעּבַײרש) רעדייר ןרַאֿפ

 לעװ רעטעּפש ,שיטּבַײרש םַײּב ךיא ץיז יא ,ןסעג |
 יד רעטעּפש ןוא יא ןָאט ."ןעורּפָא ךיז ךיא

 לָאמנייק רעדָא יא סעּפע ןָאט .טעּברַא עקיּבלעז
 טניזע ןגיל ןייק ןגָאז טינ ןָא יא ןוֿפ .טינ

 ץלַא ךָאנ רע טייטש ,זדנוא ןוֿפ קעװַא זיא רע

 ָאטציא םיא ךיא עז טָא ,ןגיוא ענַײמ רַאֿפ

 טשיא 'נוא רעז 'א טנַײש ןוז איד, ."ךיוא

 ,191 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ץיה ׂשורג

 ןיא ןַײרַא יא טמוק, .ףּכיּת ,דלַאּב ,ךַײלג .2

 יד א, ."ליּפש יד ןָא ךיז טּבייה יא; ."ּבוטש

 תונינגטציא

 וצ ןרעהֿפיוא, ."'א רימ סע ביג, ."טונימ

 טנעק ... 'א טָא; ."!'א ,ןיוש ,ןעװעדנַאמָאק

 .עסקַאט ,סוממ ,=ןָאט הֿבוט ַא רימ ריא

 -טַײצ (ןרעגנעל רעדָא ןרעצריק) םעד ןיא 9

 ןיא טָאה (רעּבַײרש) רעדייר רעד סָאװ ,טינשּפָא

 ."טלָאװרַאפ םיא סע ךיז טָאה 'א דָארג, .ןעניז

 ןיא יא, ."לטיּפַאק םעַײנ א ןָא רימ ןּבייה !אע |

 טנײװַאּב רענייק ןוא ןּברָאטשעג ןיוש תמא רעד

 וטסיּב רעװ טשינ לייצרעד , ;"טינ ןיוש םיא

 ייטש וד, .וש ,יייא וטסיּב סָאװ לייצרעד ,ןעװעג

 ,רָאג ,"זיא 'א סָאװ רָאנ עז וד ,ןטַײװ ןופ טינ

 ַײב טייטש ,רעטנזױטרָאי ךָאנ ,'א; .'דרָאּב יד'

 ,"טָאלעז םענעי ןוֿפ דניקרוא ןַא רענייטש יד

 יד ןוא סערגָארּפ םעד, .טנַאװ רעד ַײּבי ,לֵא

 רעד טימ טינ ןטסעמ רימ ןֿפרַאד עיצקַאער
 ,1912 יײינ ,וו טישז ,יָןּבוס יא רעזדנוא ןוֿפ לייא

 ןדעי טנכערעגסיוא טָאה ןקיטַאמעטַאמ ידו;

 יי ריא סָאװ 'ףיש-סיעּפס' רעד ןופ רעטַאלֿפ

 ,זמט ,גי ,"טצילּבעגַײּברַאפ טָאה יטציא רעד

 יי ,1 טווו 1969

 'א, .קירוצ טַײצ רעצרוק ַא רָאג טימ 4
 ּבַאה יא זיּב , ."ןעװעג ָאד רע זיא טשרע

 (וב| יא טשרע ,ןדערנַײא טנָאקעג טינ םיא ךיא
 דזיולק א זיא ןַאמ ןַײמ , ."ןגייּב ךיז רע טזָאל

 ,ןרַאװעג ךיוא דיסח א ךָאנ 'א זיא ןוא רענ
 ןטסייוו !אש ,, ,1887 ענליוו ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל

 יא ןלַאֿפעגנַײא זיא רימ קנַאדעג א רַאֿפ סָאװ
 ןטלעװ ייװצ ןופ ,עש ,ײ?ּפָאק ןיא -

 רעד רעדייא ,'א? .ןעװ-סָאװ זיּב ,לַײװרעד .9-
 ךָאד ךיא ןעק ,ןרעװרַאפ רימ סע טעװ רעטקָאד

 :טגָאזג ּבָאה ךיא, ."ליװ ךיא סָאװ ץלַא ןסע
 ךיא רעװ רעטעּפש ,....ןגידניז ךיא רעװ טציי
 אנליוו ,ֿבל ירשי רֿפס ,ײןרעקּפָא דניז יד ןוֿפ ךימ

 | .ט"עקּת אנדרוהו |

 "נַא ןעװעג סע זיא רענרפ יװ םעדכָאנ 0
 רֶע טוט ,ןעַײק טינ 'א ןיוש ןעק רע, .שרעד -
 ,עמַאמ --. .װש ,"ןעַײּפש תוֿפרט ףיוא ךיוא |

 ךיא לעװ יא טָא -- .קיטעמסַאק ןצינ טסֿפרַאד וד

 -סיוא ןּבעל ןּבלַאה ַא, ."?ןלעטשרַאֿפ ןעמענ ךיז
 ,"...טכַאנ ןטימניא רַאנ ַא טציז יא --- טכַארּבעג
 | .ןעלגיה סטָאג רעטנוא ,רה

 ַאזַא ַײּב ,יװ ױזַא ,תויה .ןֿפוא אזַא ףיוא ./
 עשז ףלעה ,ץלַא ןיוש טסייוװ וד זַא ,יא, .ֿבצמ

 טָאה רע סָאװ ךיא סייוו 'א ,יוזַא טָא; ."םיא

 "א; ."םירוּביד ערעדנַא רָאג זיא יא, ,"טניימעג

 ריד ןגיק ךיא ןיּב ,טשנואװ רימ אַײּב אוד זד

 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"תעשרמ ןייא

 ךיז טָאה רע זַא ןעזעגנַײא רע טָאה יא טשרעג

 רימ,, .דוייםיליהת ,שַא ,"רעַײֿפ טימ טליּפשעג

 ןוא םיׂשעמ ענַײז ןגעװ טסואוורעד ךיז ןּבָאה

 .?טנֿפעעג ןגיוא ערעזדנוא ךיז ןּבָאה יא
 זיא 'א רענירגיקיּביא ןַא; .{ ,רעד .ּבוס

 ,"טייקיּביא ןופ טַײז רענעי ןוֿפ טײרגעגנָא

 ,1947 'טּפעס ,קוצ ,ץּכ ףלַא

 .ּבנ צמ .יד ןסענינגַאטציא) -- תונינגטצ(י)א
 ,ישרכ2 ;ב/חכ ,אמויככ .תונינגמס(י)א 95
 עשיגָאלָארטסַא ,עיגָאלָארטסַא .5 ,וט ,תישארּב

 יירעעזנרעטש .סעיצַאלוקעּפס



 רעטלַאהטצ'יא

 רעװ .לָאענ ,וּוא .ס" ,רעד -- רעטלַאהטצ'יא
 לָאענ רעד לַײװ ,רנ) .טמָא ןַא טציא טלַאה סע

 ןוֿפ רעֿפַאש רעד סָאװ 3 םעד רעּביא טינ טיג

 . ץןעניז ןיא טַאהעג טָאה טרָאװ

 יד; .לָאענ .ּבנ גװ .ז ,רעד -- טס'יטציא
 , ,.טציא רעד זַא טלַאה סָאװ עּפורג יד -- ןיא
 טּפיוהרעּביא זיא ןטכענ ןייק זַא ןוא ,ץלַא זיא

 . 1 41 1966 ,זמט ,ץילָאק יבצ ,"ןעװעג טינ

 טָאה סָאװ ,טציא זיא סָאװ .יזַא -- קיטציא
 יָאמ עיא .טלעװ ע'יא יד .טציא םוצ תוכַײש ַא

 ,סרעבַײרש עיא .ןּברוח ןיא ןוֿפ סהכיא יד .סעד

 טגיל ןעמעװ ךרוד; .ןזַײרּפ ע'א .גנוריגער עיא

 רעד ,ףור .ּב .א ,*...קנַארק ּבַײװ יא ןַײמ רימ
 ןוֿפ רעּביפ סָאד,; .1871 עשרַאװ ,...רוּכיש

 ישיּב ,סוממ ,"רוד ןיא ןוֿפ הֿפגמ יד ,תונשרד
 .ןעמוק טשינ טעװ דוד בוא, .יהטמ לש הֿב

 טָאה רע, .תודוס ,פס ,"...גוצ ן'יא םעד טימ
 ליֿפ ױזַא לָאמ ס'א טרָאד ןופ טריפעגקעװַא
 -סיורַא יא ןַײז, .םרוטש ןיא ,עש ,"גנונעפָאה

 ישה סרעעזפיוא ןַײז רעטנוא ןוֿפ ךיז ןסַײר

 ןוֿפ טַײצ עיא ידו .השמ ,שַא ,"...החג

 ןענַאזרעּפ יד ראֿפ ןעגנודנע טָאה ברעװ

 ןוא רענעגנַאגרַאפ רעד רַאֿפ ךיוא טצינעג טרעוו

 עקיּבײא יד -- טייקי- ןטַײצ רעקידעמוק
 'א יצ עטכישעג יצ םעד ןגעװ חוּכיװ רעד, .יא

 | .(1924) דייר ,"סוחי רעמ זיא

 א3372 .חֹּת .יד ןעלעטצייא| -- אלטצ(י)א
 טצינעג .לטנַאמ ,דיילקרעּביא .א/זי ,אעיצמ

 -ַארעד) ןנּברד 'א :ןעגנודניּברַאֿפ ןיא רָאנ

 לטנַאמ' .יד 'א (ןַא) ןיא ךיז ןדיילק .ןןָאנָאּב
 .למַײרטש ןוא רעטוֿפ .1 .יםינּבר יד ןוֿפ
 טוט ירֿפ ױזַאפ .ץכעוטנָא קידוֿבּכּב ללכּב .2

 ,זמט ,גח ,ײ?'ד 'א ןקידרעטניװ רעַײא ןָא ריא

 רזוח א ןרעװ = יד 'א ןא ןָאטנָא ,12 !וו 5

 רע זַא טנַײה; .םורֿפ ןוא טוג ןרעװ ,הֿבושּתּב

 ןסירעגּפָא רע טָאה ,'ד יא ןא ןָאטעגנָא טָאה

 ילעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"םירֿבח עטלַא יד טימ

 יװ ןריזָאּפ = יד 'א ןא ןיא ןליהנַײא ךיז .רעד

 ;שטנעמ רעלעדייא ,דמולמ ,רעטנרעלעג ,ןדמל ַא

 ןַא ןכַאמ = השודקד 'א ןַא ןיא ןליהנַײא ךיז

 תיליל טָאה תליחּת,; ןעמורֿפ א ןופ לעטשנַא
 ,"השודק ןוֿפ יא ןא ןיא טליהעגנַײא וליפַא ךיז

 .ד"כשּת ה"ר ,קיא ,יטלַאיֵא .ח

 ,טרעטציא :;ךיוא .טציא וצ 59 -- רעטציא

 טפָא ױזַא טינ ,רקוא ,דל ןיא טײרּפשרַאֿפ} מטֿפ
 ,+- טציא ןופ בּב עלֲא טימ טצינעג .ןדפ ןיא

 ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא טציא טָאטשנַא יא ןצינ סָאדו

 םיא טָאה קשח רעד. ןץַאז ןיא םעטיר םעד

 וצ ןיוש זיא יא, ."?(טקא טקנוּפ טּפאכעגנָא
 ץימש עקידרעַײֿפ ענַײז ןופ םעט םעד, ."טעּפש

 ,װ גורֿפ ,"םירֿבא ענַײמ עלַא יא זיּב ךָאנ ןליֿפ

 ןצ ךיא ּבָאה ,ןרָאי עטעּפש יד ןיא ,'א ןוא;

 ,קינלָאר ףסוי ,"...ןעגנַאלרַאֿפ ייווצ רָאנ טָאג
 ...ךעלטיר עטעקַאנ יד ךיוא ןוא הנֿבל יד, .שג

 -מַאזנייא רעמ ךָאנ ןּבעגעגוצ סַאג רעד יא ןּבָאה

 -ליװ יצ , .יגנַאגרעּביא רעד' ,װ סַײװ ,"טייק

 'א ןַײד ךָאנ ןרָאּבעג-טינ תורוד רַאפ . . .וטס

 'שטנעמ-ףמַאק רעד' .שַאוהי ,ײ?ןּבעגּפָא ןּבוס}

 ,יןּבָאה קיטיינ טיא ןּבעלכ עקַאט ףרַאדַאּב ךיא;

 .כרַא .װדַא -- לָאמציא

 ,רגכ2 ייאכ2 -- "ָאנַאקיא
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 -- ָאיטיא זיּב ןָא ירפ ץנַאג ןוֿפ, .היֿבט ,עש

 עניילק ,עש ,"טכַאמעג ךיא ּבָאה לֿפיו ףערט

 ּבַײרש ךיא תעּב ,ָא-טיא, ..ךעלעשטנעמ

 .טייק- .דַאנ ,=. . .סָאד

 -- םיאנוׂש עקידרעירֿפ, .ידַא -- קיד'א
 עקידנגרָאמ --- תורצ עקידיא, ."דנַיײרפ עקידיא

 טימ, -- קייא :59 .טייקיד'א .ײדיײרֿפ
 תויׂשעמ ,עש ,י. . .עגַאל רערעטיּב רעקייא ןַײמ

 .סעיזַאטנַאֿפ ןוא

 -עגסיוא ,'א, .ּבַײװ סעציא ,סקיציא -- עפיציא
 ,"...ךוטטסורּב ַא טימ ןוא רעיילש ַא טימ טצוּפ
 ,47 אי ,1868 ,מק

 יינּב יד ךרוד ,קחציכפ .ןעמָאנ-רענעמ --- קיציא
 :הרוּת רעד וצ ןֿפורֿפױא םַײּב .קיזַײא +- .תיח

 -יא .עקציא .ץציא :89 .ליא :9ק9ֿ .קחצי
 נװ .לציא :89 .+- עשטיא -- דפ .עלעצ
  ,קיציא ןוֿפ טגיילעגרעּביא ,עלציא --

 יָאנצ -- (קיצימש :ךיוא) קיציּפשייא

 ַאזַא טימ ,קיציא טסייה סָאװ לגנִיי א רַאֿפ ןעמ

 ןיא (ט)ייג ,רעסערֿפ-לדָאנ ,קיציפש-יא, :לק

 -- תילכּתילעּב ליא ."רעסעמ א (ט)עֿבנג ,םָארק

 טסיזמוא טרטּפ סָאװ רערעדעי ןפורעגנַא טרעוו

 ,ןכַאז ,טלעג

 ןיא, .שודקה י"רא ,אירול קחצי יר -- עירול יא

 ,"...טיטש אירול קציא יּבר ןופ םיֿבתּכ יד

 ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 ץוצינ ןעד ןא.ןׂשיװ ןנעק טאה אירול קציא יר,

 -ג טאה אטח ןייא רֿפ רֶע זאוו ןשטנעמ ןוֿפ

 רעּבעציא .א/הכ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןאט

 ךיא; ױןהָאזניװעל רעּב-"קחצי 'ר = סרוקיּפַא רעד

 טסקַאװ גנידצלַא זַא לָאמַאכָאנ ריד ךָאד גָאז

 ,"סרוקיּפַא םעד רעּבעציא ןוֿפ ,ץענעמערק ןוֿפ -
 ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קַאטשניּב ּבייל הדוהי

 ,1896 ֿבוֿבל

 .24116 : 16-26-ת1
 טרעװ רע ןעװ 'נוא, .לָאמ עקיטציא סָאד ווזד

 ןוצ לאמציא ׂשנוא רֶע יד דיר ינַײז ןדנעלוֿפ

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טאה ןׂשייה רפ 'נוא טגאזג

 ,ס ,1

 ,סעּב ,לקָאל -- קינשזימַארעש עלעציא
 ,ּפָאקירד .רקוא

 ןוֿפ לייט רעטשרע
 ױעמזילַאנָאיצַאנרעטניא-ןטפעהפיונוצ לָאצ ַא

 יָאקיא ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב .1 -- עיױֿפַארג'א
 שי .ןעלרעלַאמ ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב .2 ;סענ
 .ידַא --

 ;סענָאקיא ןוֿפ גנושרָאֿפ .1 -- ץעי|גָאל'א
 .ידַא -- שי  .ןעַײרעלָאמ ןוֿפ גנושרָאֿפ .2

 ;ךיוא :סענָאקיא ןעניד סָאד -- עי|רטַאל'א
 .ידַא -- ׁשיד .יירענידנצעג

 סָאװ / םַאצרעּביא; .ז ,רעד -- ס'אטס'א
 ןופ ... לייט ןקיליה עמַאס םעד ּפָא טלייט

 ,רעצינשיוו .ר ,"עווקרעצ לייט ןקירעּביא םעד

 ,48 ,אאוא לּבּוי

 .טסַאלקַאנָאקיא ןוֿפ טייקיטעט -- םזַאלק'א
 ןוֿפ רערעטשעצ .ן- ,רעד -- טס'ַאלק'א

 ה"י .9 ןוא ,8 ןיא ןיא ןופ גנוגעװַאּב .סענַאקיא

 ,ןּביױלג א ןוֿפ רערעטסעל .גיֿפ .ץנַאזיּב ןיא

 .לגדא עיידיא

 ,רג2 לט .סי ,יד -- ענָֿאקיא

 .אּב .רעד -- רַאקיא

 ,ריַאכעּבקיא) -- רפּב"קיא

 רכּב-קיא

 -סאלק'א םוש ןָא, .ידַא -- ׁש'י-

 א ןּביױהעגנָא רע טָאה ןצַאט ןוא ןקיױּפ עשיט

 יו ךוּת ןיא ,גי ,"עטכישעג רעד ןיא לטעלּב ַײנ

 .רגכ2 יא .ז ,רעד -- פָאקסָאנָאקיא
 םערַאֿפ ןיא) רעלארטשסיוא .!רעסַאּפֿפױאדליּב'

 סָאװ ערעמַאק-עיזיװעלעט א ןיא (לרער ַא ןוֿפ

 ןלַארטש עשינָארטקעלע לטניּב ַא רעּביא טמערופ
 .קיאַאזָאמ רעקידנפַאש-דליּב ַא ןיא

 ןופ דליּבּפָא

 -שיבירג יד ַײּב עקילייה עכעלטסירק ַאא ןסוזעי
 ןרֿפ א רעייז ןעועג, .ןטסירק עשיסקָאדָאטרָא

 ןדעי ןיא לַײװ ,טסירק רעקיּבײלגטכער רעמ
 ייצרעד ,זיי ,"ס'א ןעגנַאהעג ןּבָאה . . . רעמיצ
 -עגכרוד ךיוא טָאה ....רעטילימ סָאד , .ןעגנול

 רעד ,"ס'א יד ,םימלצ יד ,רעדליּב יד ןסָאש
 ךל הׂשעת אל', .1905 ןָאדנָאל ,גָאטנוז רעטױר
 ןוֿפ ןוא טשינרָאג ןופ ריד ךַאמ -- 'לסּפ לּכ

 -רעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"'א ןייק טינ םענייק

 .רעכערּב"ײא .ט
 יג ןענַײז סע, .ציסור -- ר ָאּבָאנָאקיא

 ןּבָאה טָאװ דנַאלסור ןיא סעטקעס עכעלנע ןעו

 ליב עכעלכריק יד וצ ןקוּב טלָאװעג טינ ךיז

 רעֿפמעקַאּב) ןיא יװ ןרָאװעג טנכייצַאּב ןוא רעד
 .ז"ישּת חסּפ ,קיא ,םרואוו .ש ,"('א רעד ןוֿפ

 ידַא - שה .רעלָאמ סיא

 עשידיא  :ןופ רוציק

 .ידנַאּברַאֿפ ןטַאר ןיא טּפַאשלעזעג:עיצַאזינַאלַאק

 -טריװדנַאל עשידִיי יד ןפלעה וצ טפַאשלעזעג

 טימ דנַאלסורדןטַאר ןיא סעינָאלַאק עכעלטּפַאש

 וינ ןיא ןעמוקעגֿפױא .אא ןענישַאמ ,טלעג

 יײטּפָא 80 ֿבורק טַאהעג ןוא 1925 ןיא קרָאי

 -ַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאֿפ יד ןיא ןעגנול

 ןפלעה ףיוא רקיערעד טרירטנעצנָאק ךיז .עדַאנ

 זיא יא רעד .ןַאשזדיבָאריּב ןופ עיצַאזינָאלָאק יד

 .המחלמ-טלעװ רעטייוװצ רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײא

 {רַא'כַאּב-קיַאיַא
 היי .18 רימזיא ,תויּפלּת שרדמ ,ןהּכה והילאככ

 א ןוֿפ ןעמָאנ .ןהאילפה רֿפס ןופ סע טגנערּב)

 -ורג 9 ןיא טלײטעגנַײא ,תיּב-ףלַא ןטריניּבמָאק

 זַא טלעטשעגסיוא ױזַא ןענַײז תויתוא יד .סעּפ

 רעד טול ןייג לָאז טרעװ רעשירעמונ רעייז
 ...100 ,10 ,1 -- קיא :םעטסיס רעלַאמיצעד

 "עג .900 ,90 ,9 -- ץצט ...500 ,50 ,5 -- ךנה

 "יװצ ןעוװעג רעלוּפָאּפ .טֿפירשמיײהעג א יװ טצינ

 .ךעלגנייירדח ןש

1 10, 100 2 20, 200 3 , 300 
 שלג רכּב קיא

4 400 5 , 500 6 600 

 םסו ךנה תמד

7, 70, 700 8 800 | 90,9, 900 
 ץצט ףפח ןעז

 ןופ ןעלקניװ יד ןעמ טצינ תויתוא טָאטשנַא

 סָאװ ךעלעטניּפ רעדָא ןרעֿפיצ טימ רוגיֿפ רעד

 המ; .עפורג רעד ןיא תוא ןטלפיו םעד ןזַײװ

 טרעֿפטנעעג חרוא רעד םיא טָאה ...?םכמש

 רעד' ,עש ,. .."שלג רכּב קיא :םעטָא ןייא ןיא

 ."חרוא



 ןינוקיא

 ,הּבר תישארּבככ .חּת .רעד ןזינָאקיא) -- ןינוקיא
 עג ,לעמעג ,דליּב .ענָאקיא לגרֿפ .דכ ,חצ

 םעד ןעזרעד טָאה ףסוי זַא; ,קילּבנָא ,טלַאטש

 טולּב ןַײז טָאה ,רעטָאֿפ ןַײז ,ֿבקעי ןופ 'א

 י"טליקעגּפָא

 ,ּפַאלקי .ל22 יא 22 .ז ,רצד -- (םו)טקיא
 ךרוד גנוגעװַאּב ענעטסָאמעג-טַײצ (טזומ) .1
 טימ רעדָא סוֿפ ןטימ םעטיר םעד ןּפַאלקסיוא

 גנוריטנעצקַא .2 .טנעמורטסניא ןלעיצעּפס ַא

 שיטעָאּפ א ןיא זרעֿפ א רעדָא טרָאװ ַא ןופ

 "גָאלש' .4 .סלוּפ ןוֿפ ּפַאלק .2 .קרעװ
 -צרַאה :טייקנַארק א ןופ לַאֿפנָא רעקידמעצולּפ

 .זילארַאּפ ,עיצקעלּפַאּפַא ,קַאלש

 .רג22 ייאכ2 .אּב .(יד) רעד -- םוורעטק'יא
 רַאֿפ גנונעכייצאב עכעלטפאשנסיוו (ןיצידעמ)

 .ידַא -- שי- טכוזלעג

 קלככ ,םילקַא :89 .םיי ,רעד -- םילקיא

 םעד ןופ (עיניל)לטראג .רג22 שיּבַארַאככ

 -עטניּפ סָאד לַײװרעד, .טַאמילק .ןעלַײקדרע

 ...ם"א ףיוא טלייטעצ טרעװ דרע יד . . .על

 ,תונידמ ףיוא טלייטעצ טרעװ יא רעכעלטיא ןוא

 ,ריװַאּפ .א ,"טעטש ףיוא הנידמ עכעלטיא ןוא

 ,כ"רּת ענליוו ,םלוע תניחּב

 "רַאֿפ ןיא מט8 .+- ךעלטיא ווזד -- ףךעלקיא

 .שרטיל רעטלַא ןיא טֿפָא .ןשינעדייר ענעדייש

 ,דניזיג ןַײז טּבאגיּב הנקלא ןַאמ רעד ינוא;

 ילאומש ,יידניק ינוא בַײװ דייּב רדנוזיּב שכילקיא

 רע טה טנה רכילקיא ןא, ,12 עֿפָארטס ,ךוּב

 ,635 ,ךוּביאבּב ,"ןמוניג ןרעדניק יד ןופ} שנייא

 ,"ןסיװ גמ ןאמ רניימיג רכילקיא ןייא סד;

 יקיא ןוֿפ ינוא, ,1534 עקָארק ,הנשמה תבּכרמ

 'עיֿבר ןייא רריפ רטנוא איד ןּבעג ... ןכיל

 ןגינעפ =} טושּפ עכילקיא רימ,, .קקּת ,"הקדצ

 רכילקיאע ,54 ,ּבגָארּפ ,"ףלא ןייא טרדנוציא זיא
 "קיאע .ץניװ ,"ןגרָאז וצ רַאֿפ רעד קידלוש זיא

 הכילקיא גוא ... הּפוח ןייא טָאה קידצ רכיל

 רּביא ןַײז םיכאלמ גיצכעז ... טכַײל רדנוזיּב

 טשמַא ,ןגה רֿפס ...אּבה םלוע ,"קידצ סכילקיא

 ,טיית

 רעטסקיצנַאװצןוא-ַײרד .1 .ז ,רעד -- פקיא
 --סק טנכיײצַאּב ,תיּב-ףלַא ןשינַײטַאל ןוֿפ תוא

 ,10 לָאצ רעד רַאֿפ רעֿפיצ רעשימיור 2 .א
 טיירּב ןוא גנעל ןשיװצ ןכייצ .ןכײצילֿפּכ .9
 ןכייצ רעטדערעגּפָא .ךַאלֿפ א ףיוא ןזַײװנָא םַײּב

 'ַאּבמוא (טַאמ) .4 .ןלַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא
 ןעניֿפעג .סיירג עטמיטשַאּבמוא רעדָא עטנַאק

 ןיא -- עינילײא .יא ןוֿפ ןצענערג יד ,'א םעד

 .עיניל עלַאטנָאזירָאה יד םעטסיס-ןטַאנידרַאָאק ַא

 ףיול רעקימיטשַאּבמוא ןוא רעטמיטשַאּבמוא .9

 -טמיטשַאּבמוא ,טײקטנַאקַאּבמוא ,(טַײצ ןופ)

 ,?טַײצ ןופ ן'א יד ףיוא טסילפ ןּבעל סָאד , .טייק

 ןָאזרעּפ ַא רַאֿפ גנונעכייצַאּב ,0 .וצ ןליוּפ ,טיי
 ַײּב ןפורנָא טינ ליװ עמ רעדָא טינ ןעק עמ סָאװ

 -סימ ןגעװ, .יא רעה םענוֿפ גָאז א .ןעמָאנ ןַײז

 ."ןדער וצ טינ רעסעּב --- 'א רעט

 ןוֿפ ןעמָאנ רעטצריקרַאֿפ .1 -- פקימ"סקיא
 רָאנע .װחזד +- ,סקירד-סקימ-סקיא ליּפש רעד

 "יא ןיא ןךַײרטסע טימ} ןליּפש טינ ליװ ןסַײרּפ

 ,מק ,"ָאד ךימ ךיא לעטש ,ָאד ךימ ךיא קעמ ,ימ

 .ן" ,רעד -- םקירדיפקימ"סקיא

 .ןז צא .יד -- ןלַארטשײטקיא

 ,טעקיאעג ,עק- .וטוא -- ןעקיא
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 "ןיהַא :רעטרעװ יד טַײּברַאֿפ 2 .5 אט ,5
 .שרעדנַא רערעדנא רעד -- ױזַא רענייא ;רעהַא
 עמ' :טָאטש יד טגָאז .ימ-א ןָא ךיז טּביײה,
 ךיא :ֿבר רעד טרעפטנע .יטחוש ןטירד א ףרַאד
 רימ' :טָאטש יד טגָאז .יטחוש א ֿבורק ַא ּבָאה
 ;:ֿבר רעד טרעֿפטנע .ֿבורק רעַײא טשינ ןליװ

 ,ץרפ ,"'טחוש ןטירד ןייק טשינ ףרַאד עמי
 .ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןעמָאנ .1
 סָאװ רוגיפ א ןוֿפ ףליה רעד טימ ליּפש ַא ןופ

 יװצ רעּביא טדַײנש עמ ןעװ ךיז טמוקַאּב

 .עלַאקיטרעװ ייװצ טימ סעיניל עלַאטנַאזירָאה

 טלעטש 'ךעלעטסעק' ןַײנ עטנכיײצעגנַא יד ןיא

 ייוװצ רעד ןוא 2 ןא רעליּפש ןייא ןַײרַא

 טניװעג סע .00 לונ א ,עלעדער א רעט

 טיג סע ןעמעװ רעד

 רצקעװַא ןַײא ךז 36 |() 6
 טימ ןעייר רעמ ןלעטש

 ןעייר יד ;סנכייצ ענַײז 4

 "נָאזירָאה ןַײז ןענעק
 רעדָא לַאקיטרעװ ,לַאט

 עטאט רעד, .לַאנַאגַאיד 6 א

 ןליּפש ןשרעה ּבר טימ

 ןוא ָאנימָאד ןיא טליּפש גרַאװגנוי סָאד .ךָאש

 רעלוֿפ רעד ףיוא ,סָארג ילתֿפנ ,"ייד"מ'יא

 "עג רדח ןיא ןעמ טָאה טלַאמעד; .יךָאװ

 ,מק ,ייד"ימ-יא ןיא ...טליּפשעג ...טפיטש

 רעװש ןַײמ טראנעג ּבָאה ךיא, .6 אֵד ,6

 ןוא זיולק ןיא גָאט ןצנַאג םעד ןרעל ךיא זַא

 ףלָאװנגיצ ןיא ןליּפש ןטרָאד רָאג געלֿפ ךיא

 רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבַא ,י'ד"מ"א ןיא ןוא

 ענליװ ,ןעטרָאגןעמולּב רעד ,(ַאסעדַא שיא)

 ךַאז ןייא טסַאּפעגוצ טינ זיאס 2 5
 (ןטײװצ םעד) רעטייװצ רעד וצ (קנאדעג)

 רעלעט שיט ןפיוא טלעטשעגסיוא וטסָאה סָאװ;,

 ןטכַארט טינ ןעק רע; ."?'ד"מ-יא ןענַײז סָאװ

 ."יד"ימ"יא סע זיא טדער רע ןעוו ,שיגָאל

 -װעעזנַא-טינ

 -ַאר עשיטענגַאמ-ָארטקעלע) ןלַארטשטכיל עקיד

 "נירדוצכרודַא טפַאשנגייא יד ןּבָאה סָאװ (עיצַאיד

 'ַאֹּב .ןצנַאטסּבוס עקיטכיזכרוד:טינ ךיוא ןעג

 יָאנ ןפיוא ןלַארטשדז ע גט נע ר יװ ךיוא טנַאק

 טצינעג) ןעגטנער 'רד רעקעדטנַא רעייז ןופ ןעמ

 יד טָא . . .2 .(ןזָאנגַאיד עשיניצידעמ ַײּב רקיערעד

 ןטיײרּפשרַאפ עכלעװ ,ןלַארטש ערַאּבטכיזמוא

 24 ןֿפורעגנָא ןעגטנער טָאה לרער םורַא ךיז

 ,3 ,2 אפ ,1923 ענליוװ ,זעג9פ ,ייש-(סקיא)

 -נערּבסױרַא

 -ולש :ןעלמַאטש .יאדיא וצ עכעלנע ןעגנַאלק ןעג

 -נַאלק טימ דייר םָארטש םעד ןטלַאהרַאֿפ .ןצרעק

 -סיורַא ןענעק טינ ןוא יא .טַײטַאּב םוש ןָא ןעג

 ָאל וטסעקיא סָאװ, .טרָאװ רָאלק ןייק ןעגנערּב

 ,"?ךיד טעּפעשט רעװ ?ךאמעג-עג-עג ךימָאלדָאל

 דחּפ רעמ ךָאנ יז טָאה, -- ךיז טימ ךיוא

 רעד ךיז טָאה ָאד .הלעמ לש ןיד-תיּב ןרַאֿפ

 טעװ ןטרָאד -- טעקיאעג לסיּב א רָארוקַארּפ

 .'תּבש רעטרעטשרַאֿפ אי ,ץרפ ,ײןטׂש רעד ןדער

 טימ) טעקיא סע רעװ .סע- ,רעד -- שטַאקיא

 ,ױזַא יצ ױזַאע -- ַײרע- .שינע- .(לוטיב

 .ציסור .ס" ,יד -- ערקיא

 ריא |

 ,"?ןרַא 'א ַאזַא ,יירשעג אזַא ךימ סע ןעק סָאװ

 :תומהּבה רפס ,סוממ

 -סקיא וצ ךעלנע ליּפשרעדניק -- עקיפ"עקיא
 סנכייצ טָאטשנַא ַײּברעד טָאה עמ .סקירד-סקימ

 -יוצ ךעלעטסעק יד ןיא ןרעֿפיצ טלעטשעגנַײרַא

 .סעיניל עלַאקיטרעװ ןוא עלַאטנָאזירָאה יד ןש

 ,עקלָאּפ ,עקטיל ,1
 ,סוֿפ לייט ןטשרעטניה ןוֿפ לקסומ רעקישיילפ

 זַא ריּפש ךיא ןעד, .לכענק ןזיּב ינק רעד ןוֿפ

 לקנעּב ןופ טנַאק םעד ףיוא טלַאֿפ ץימש ןייא
 .ש ,"סיֿפ יד ןוֿפ 'א יד ףיוא רענייא ךָאנ ןוא

 יד עג רעזדנואע .36 תנ ,1887 ,לָאֿפִיי ,גורֿפ

 טימ ,עטנוזעג א ,עסיורג א ,ןירעגערטרעסַאװ

 ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"רעצעלק יד יװ סיא עּבָארג

 לייט ,8 1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז

 ,א, "א יד טקצדַאּב סָאװ לוויטש עכיוה ןוֿפ

 עװַאילַאכ ןופ טַײז עטלקוּפעגסיױא יד --- ,ןדַאװ

 -רעּב .י ,"סופ ןופ םערָאֿפ יד טלוּב טכַאמ סָאװ

 .3 ,אאש פשיוי ,רעג

 ליופכ? .מּב ךעלנייוועג .ןעמָאנֿפָאטש -- ערקיא
 -שיֿפ ,ןעמָאזשיפ (ןגגיור .1 .תונושל לס ַאא
 נָא) .יא ןפרַאװ(נָא) .ךעלדנרעק-שיפ ,ךעלעייא

 יקילַאּבב רעקיטש יד, .'א עקַאמשעג .'א ןצלַאז

 יַאֹּב ןוא ענעטעמס ןיא ןטָארּבעג ןרעװ סָאװ

 ןוא רסיק ,שז ,י'א רענַאכַארטסַא טימ ןטָאש

 ןגיר ערעייז ןוֿפ סָאװ -- שיפ-"א .| יּבר

 טרעהעג ...שיפלַאװ רעד; .רַאיװַאק ןעמ טכאמ

 סױרַא טינ טַײּפש רע לַײװ ,ןריטגייז יד וצ

 ןוא ךעלשיֿפלַאװ טרעּבעג רָאנ ,'א ,ןגיור ןייק
 עא :ךױא .2 .9 אי ,רעטעלּב ,"ייז טגייז
 -עגנָא ןּבַאה שערפ יד; .סעיּביפמא ןוֿפ ךעל

 סָאד זא עקלשזַאס ןיא 'א ליֿפ ױזַא ןֿפרָאװ
 טלָאװ עמ ...ַאשטעּפ א יװ טרעטיצ רעסַאװ

 ןפיוא ןעלזדנעװסיוא ןוא ןצלַאזנָא טנעקעג

 נפ כעױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"רעטניוו

 ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל

 .יז ןופ ויטאד .ָארּפ רעכעלנעזרעּפ -- 1{ ריא

 טינ ךיז רֶע טריר 'א ןָא; .הנּתמ א יא ןּבעג

 העינמ ןייק זיא טַײז 'א ןופ, ,"טרָא ןופ

 "רעמַאק ַא ןָא ןזח ַא יװ זיא יא ןָא רעק ."ָאטינ
 םענרעפוק ַא ןּבָאה ןעמ ףרַאד 'א וצ, ."ןָאט

 ןֿפױא טַײרש רעטומ א זַא, .לװפ ,"ערה-רצי

 רעדייא, ,"ןּביילג 'א ןעמ געמ --- 'רזממ' דניק

 ןיא 'א ףיוא, ,"'א ףיוא רעסעּב ,תחדק ףיוא

 םיא טָאה יז, .לװפ ,"תחדק ףיוא יװ רעסעּב

 יא ךָאנ רע ןוא ןּבעל ןצנַאג ןטימ טאהעג ביל

 תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,ײןעגנַאגעגסיױא ךיוא זיא

 ,"תמכח 'א ןיזַײװ רטנוא רטומ 'נוא רטָאּפ,

 ,א/גכ ,הניאצ

 ,וד ןוֿפ צמ .ָארּפ רעכעלנעזרעּפ -- 11ריא

 וצ ךיז ןדנעװ םַײּב טצינעג .1  ,יטַאנימָאנ
 תומש ,ּבא ,"םּתַא --- ריא? .ןָאזרעּפ ןייא יװ רעמ

 טרעה 'א ,יול ןוא ןועמש , .1542 ענזיא ,םירֿבד

 ."טלמַאזרַאֿפ ָאד טנעז סָאװ עלַא יא, *?ךימ

 גיצנייא רדננַא וצ טרעװ ,לארׂשי רדניק ,יא נוא,

 ,תוֿמש ,הניאצ ,"ןדרעװ טּביױלקיג ףיוא ׂשַײװ

 ןייא וצ ךיז ןדנעװ םַײּב טצינעג .2 הרוטֿפה
 ןטימ ,דייר ןופ םערָאֿפ עלעדייא --- ןָאזרעּפ

 ךיא ןוא ױזַא טגָאז יא, .ץרא-ךרד ןקירדסיוא



 ריא

 עדייּב ןיא} יא ךָאנרעד ,טָאג רעִירֿפ , ."ױזַא גָאז

 ,רוחּב ַא ךָאנ טסיּבא .{וּב ךיוא ךעלגעמ ןצַאז

 רפוש, ."?רעטּבַײװַאּב א ןיוש טַײז יא רעדָא

 טָאה ֿבר רעד יװ ןרעה ױזַא ךיא לָאז חישמ לש
 טשינ ןוא ,'א רָאנ ,וד טשינ טגָאזעג םיא

 ,קישטנָארָאה .ש ,יּבר ךיוא רָאנ -- 'א זױלּב

 טָאטש רענעגייא רעד ןיא,} .יטּפשמ סטָאג'

 ץלַא לַײװ ,רייא שדוח ה"ד ,"שדוח ַא טלעפ

 ן.טינ טצריא רענייק ןוא ךיז ןענעק

 .םענרַאֿפ ןקיּבלעז ןופ חטש רענעט
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 ייספ) .4
 סױרַא טֿפור סָאװ טייקטציירעג ַא (עיגָאלָאכ

 "רעּביא .ןטייקטציירעג (עטרעגַײטשעג) ערעדנַא

 'א ןוֿפ ץעזעג םעד, ,(996 +-) טייקטקעװעצ

 ןסעּכ ןופ דנַאטשוצ ןיא עיצַארטנעצנָאק ןוא :

 ןצייר עלַא רַאֿפ וָאלװַאּפ טלעטשעגטסעֿפ טָאה
 רעזדנוא רַאפ קיטליג ךיוא זיא רע ןוא ללכּב

 ,סעּכ ןופ עיגָאלָאכיסּפי ,ּבמָאלָאג .א ,,ײלַאֿפ

 גנוטײרּפשסױא (ןיצידעמ) .0 .574 ,וװ לּבוי

 ל'ץנָאיצַאריא

 ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,בז ,"?רענַײמ קיטנַא

 ,טַײז א ןוֿפ ןייטש --- טניימ יא, ,1885 סעדַא

 רעּבַײרש יד טָא, .ו רָאק ,"ןיילַא ךיז ןופ וליֿפַא

 טימ דלעה רעייז וצ קידנעטש ךיז ןטלַאהרַאֿפ

 ,נש ,"'א רערעטיּב ַא טימ ,ןליװמוא ןַא סעּפע -
 ַא טימ תוכַײשּב 22 .װ רעּבַײרש ידוי ןגעװ
 סָאװ סָאד ,עטכירעגמוא סָאד -- עיצַאוטיס
 סָאד .הריּתס ענעטלַאהַאּברַאֿפ א ךיז ןיא טָאה

 טלָאװ עמ יװ טקעֿפע ןקיּבלעז םעד טָאה סָאװ
 ןופ לייט ןטנוזעג ַא ףיוא ךיוא קיטיײװ ַא ןופ

 .ורענ ןוֿפ גנוגיײװצעצ תמחמ ,םזינַאגרָא

 ,גנוריא- .ורט -- ןריאידפריא

 עד .שיּבַאוַאכ2 ייאכ? .סי ,יד -- עדַאריא

 רעד ןוֿפ יא יד .לרוג ןוֿפ יא יד .טכַאלעגּפָא

 רעװ סי ,ןיי גװ .ס' ,רעד -- רעקינ'ַאריא

 סָאװ .ךעלּבַײװ ,ָארּפ רעװיסעסָאּפ -- 111 ריא
 ַא וצ רעדָא ,ױרֿפ ןייא וצ ךייש זיא ,טרעהעג

 "נוא יװ גנוגייּב) .ןימ ןכעלּבַײװ ןוֿפ טרָאװ

 ,דניק 'א ןוא ןַאמ יא (טימ) .ן680 +- ,ו רעזד
 'א טצנַאט סָאװ ףיש רעד ןוֿפ םעטיר םוצ;

 םינּפ ריא, .קרָאירינ ןיא ,הלמ ,"ץנַאטנטױט

 ,המשנה דוס ,"ליסעק ןייא זַא ץרַאװש וזַא זיא

 טרעװש םנַײז טימ ןיא גולש רע, ,1696 טשמַא

 הלּכ רעד איז רע טכורּב אד .שיוא ןיצ איד לַא
 ,ךוּבילאומש ,"ׂשיוה שרטאו ןכרַא} שריא ןיא

 ןא שיא טלעװ איד ּביילג ךיא, ,419 עפָארטס
 ןכרַא} ןוריא ךיוא . . ,, .טכוצ ,"דנע ןכרַא} םריא

 ,ב קרּפ ,טנַארּב ,"ןזיּב ןילַא וצ טצייריג ןא ןַאמ

 לָאז .יז זַא ןּבול רד ּבַײװ ןַײז לָאז ןַאמ רכילטיא,

 ,חע ,"ךאנ ןליװ ןכרַא) ןיריא ךאנ ןּבעג תקדצ

 .רעדניק עיא טימ יז .עריא :צמ .ג/אע
 ךָאנ סיוא ריא טייג ץרַאה סָאד יװ טליפ עלייּבא

 -עטיל יד, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ע'א עּביל עלַא יד

 ינַאדעג ,ןישןרבָאד י ,"?ןפיט ליא ... רוסטַאר

 ךיז ... טָאה יז 1922 וװעיק ,גנַאגנעק

 רַאפ סעקטעּפרַאקש ןקירטש . .. טצעזעגקעװַא

 ינָארָאה .ש ,"רוּפיּכ םוי ףיוא ןזַאמ ריא =) ןיא

 .'טּפשמ סטָאג' ,קישט

 טָאטשנַא כרַא .ַארּפ רעװיסעסָאּפ -- 10 ריא
 רטיוויג ןוא ךילקערש רד ןייא .... .רעייז

 ,"ןהור ּפָאק םריא ףיוא ןרעטיוועגמוא =ן
 "יג טׂשלָאז אוד רדירּב ינַײד, .19 ,גכ ,רירעש
 - וטשלָאז גנומרישיּב ריא 'נוא דירֿפ וצ ןיקנעד
 ,18 ,זי ,א לאומש ,מהס ,"ןיסָאֿפ ןַײא ריד

 ,"...ןרעה םריא ןוֿב ןיג זיא וצ טכענקפ

 יכליזע .ןאווו לֹּביְו ה"י .16 ,'עשויו שרדמ'

 ריהזמ 'נוא ןמור ןייא ןרוא יריא ןיא ןטַײל

 זאד זלַא שרדנַא טשינ ןנוק איז, .קקּת ,"ןַײז

 ,"ה"ּבקה ןּבול ינוא קרעמעג יריא ןיא ןיטש יז

 רעּבַײװ עקיּבלעז יִד ןּבָאה םורדא .א/א ,וטל

 "טימ טינ ןּבָאה ןוא רעדניק עריא ןעמונעגטימ |

 -נירט, .ךל-ךל ,רוצ ,"ןעמַאגױז עריא ןעמונעג
 .אריו ,רוצ ,ײןַײװ טימ רעטָאֿפ ןריא ןָא ייז ןעק

 טקַאּפעגֿפױא ץלַא ייז ןּבָאה גָאט ןצנַאג םעד;

 עשרַאװ ,םיחא 'גמ הׂשעמ ,"ןגעװ עיא ףיוא

| 1872, 

 :סיוא .1/ .ל22 ייא22 .סי ,יד---עיצַאידַאריא
 סָאװ ןלַארטש ןוֿפ גנוטײרּפשסיױא .גנולַארטש

 טעלָאיװ ןופ יא .לַאװק-ןלַארטש ןייא ןוֿפ ןעמוק

 (קיזיֿפ) .2 .וזַאא ןלַארטש-סקיא ןוֿפ ,טכיל
 -הציחמ ַא ןוֿפ סנייא ןַא ףיוא חוּכילַארטשסױא

 לַאװק-"לַארטש ןשיװצ ךיז טניפעג סָאװ ךַאלֿפ

 ַא (קיטּפָא .2 .טקנוּפ םענעּבעגעג ַא ןיא
 טכַאד חטש רענעטכױלַאּב א ןעװ ,עיזוליאיעז

 -כױלַאּב-טינ ַא יװ רעסערג ןַײז וצ סיוא ךיז

 נג -- ץ'ַאריא

 ַא םיא יז טָאה ,ּבוטש ןיא ןעמוק |

 ןשינעמלוסומ ַא ןופ טקידע ,זַאקוא ,טערק

 ןרָאװעג טריצילּבוּפ זיא ךָאװ ענעיא .רעשרעה

 -רעט יד זַא ,ןַאטלוס םעד ןוֿפ (זַאקוא) יא ןַא

 ןעיוּב וצ ןּבעגעגרעּביא טָאה גנוריגער עשיק

 ,8 אפ ,1885 ,לָאֿפוי ,ײ. ...ןַאּבנזַײא עַײנ יד

 'רעירַא יד ןופ דנַאל סָאד'

 -רַאפ ,(עיסרעּפ --- 1935 זיּב) עיזַא ןיא הנידמ

 טצענערג .ימק 'ווק 1,644,000 ןופ חטש ַא טמענ

 -סינַאגֿפַא ,קַאריא ,ַײקרעט ,דנַאלסור :טימ ךיז

 ,'ונַײא 22,860,000 --- 19661 ןַאטסיקַאּפ ןוא ןַאט

 עלענַאיצוטיטסנָאק ַא 1906 טניז .ןןדִיי 0

 ;ךַאש ַא ןוֿפ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיכרַאנָאמ

 30,000) ץ'ַארעהעט (ה"י .18 טניז) טָאטשטּפױה

 יא ןוֿפ רעניואװנַײא .רעד -- רע(י)/ .(ןדִיי
 יא ןופ ךַארּפש יד :ּבוס ךיוא .ידַא -- שיד

 ,שידרוק ,שיסרעּפ :ןכַארּפש ע'א .שיסרעּפ

 ןוֿפ ןטֿפַאשרעקלעֿפ ענעדיישרַאֿפ ןופ תונושל

 ןוא גרעּבױעַײלַאמיה יד וצ זיּב זַאקװַאק

 ַאיזַא'לַארטנעצ יד וצ זיּב ןַאעקָא ןשידניא ןוֿפ
 .תוירּבדמ עשיט

 -ַא .טריזינָאריא ,ריז- .װטוא -- ןריזינָאריא
 ןצעמע וצ גנואיצַאּב עשינָאריא ןַא ןזַײװסיױר

 -ולּכ ,טלעטשרַאפ(-ּבלַאה) ןכַאלּפָא .סעּפע רעדָא

 טלַאה רע, .גנומיטשוצ רעדָא ּביול ַא טימ טשרמ

 -עגנָא רעדיװ ךיא ּבָאה -- הֹביּת סחנ ַײּב ןיוש
 קידגָאטײװ רימ יא, .ט מעּב ,"יא וצ ןּבױה

 .נש ,"העש ַא ףיוא טייקשידיי רעד טָא רעּביא
 -צעכַאילש יד 'טײהַײרֿפ ענעדלָאג' יד ןוא ...,
 יד ,ןיקשַאר ּבייל ,"ןוז רעד טריזינָאריא ,?עק
 1926 עשרַאװ ,ץישזָאּבלדָאג ןוֿפ ןשטנעמ
 | .רע- = .גנוד
 -עגערֿפי .רג ,ל22 ייאכק .אּב .יד -- עינָאריא

 ןעניז רעד ואוו ,רָאמוה ןוֿפ םערָאֿפ .1 .ישינ
 -רעװ) טרָאװ ןוֿפ ּב ןקיטשרע םוצ ךוּפיהל זיא

 ,ןָאט ןיא ןקירדסיוא ךיוא ךיז ןעק יא .(רעט

 קיטומטוג טינ זיא יא .עא גנוגעוװַאּב ,לכיימש

 ךיוא רעּבָא ,ןּבעג ךָאטש ַא ןעניז ןיא טָאה)
 ןָא ,יאדװַא ,רעכיז .םזַאקרַאס יװ זייּב ױזַא טינ

 י"א ןקירדוצסיוא טצינעג טֿפָא עא קפס םוש

 ַא .רַאנ ןסיורג ַא ןגעװ --- !םכחדדנַאל ַא' -
 ַא .ןצּבק ןקידכעּבענ ַא ןגעװ --- 'רידַא ריֿבג
 קַאילוֿפ ןסיורג ַא ןגעוו --- 'רעטעּברַא רערעװש
 "א עטנידרַאּפמוא ןַא .יא טימ ןעלכיימש .לגדא

 -עגנַײרַא רָאנ רע זיא םיוק, .יא ןוֿפ ןטָאש ַא

 ןָאטעג גערפ

 ,ןעװעג טעּפש ױזַא סָאד וטסיּב ואוו :'א ןַא טימ

 . רוד ןַײמ ןופ רעּב -

 .ןע ,רעד -- םזילַאנַאיצַאריא

 -יצַאּב ץשינָאריא ןַא קידנעטש טעמּכ טָאה סע
 רעתמא רעד; .עינָאריא טֿפָא טצינ סע רעװ .גנוא
 רָאּפ ייװצ טָאה רע :רעטסנָאמ ןימ ַא זיא יא
 ןוא ... ןגיוא עכעלשטנעמ ייװצ יד -- ןגיוא
 ןרעּבגע סָאװ ּפָאקרעטניה םעד ןיא ןגיוא ייווצ
 עשיכיסּפ יד ןיא ,ךרַאמ םעד ןיא ןַײרַא ךיז

 .| רָאק ,ײןסעצָארּפ !

 ןַא) ךיז ןיא טָאה סָאװ ; .ידַא -- שינָאריא
 רעיא .לכיימש רעיא .עינָאריא (ןוֿפ טנעמעלע
 טקנופדנַאטש רעשירַאטעלָארּפ רעד, .טסעשז

 -סיֿפנזדנעג עיא םיא רַאֿפ טַאהעג ןַאד ךָאנ טָאה
 . רעד ןוא, .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ךעל

 טקוקעג 'א טָאה ...דרע רעד ףיוא ....לּבור

 יװ טָאה ןוא םירֿבח עקידנכַאל ייוװצ יד ףיוא

 רעד' ,רא ,י'רימ רעּביא ץלא ,ַאהַאי :טדערעג

 היַאר עֿפרַאש-שיטירק יד סָאװ ליטס ַא, .יןגיל

 רעדלימ"א רעד טימ טלגנַארעג . . .ךיז טָאה

 יַײרש ,לקיּב .ש ,"טרָאװ ןוֿפ טײקנטלַאהעגנַײא

 "ןוֿפ ַא טימ, -- טייק-
 רעשירַאנ ןוא לוטיּב טימ לוֿפ ,ןָאטיּפָארַא-ןּביוא

 ,22 וו 1953 ,זמט ,טייצ ,"יא

 הטיש .1

 יייא יד טָאה עלַאנָאיצַאריא סָאד זַא טלַאה סָאװ
 "סָאק ןופ תוחוּכ יד ןיא ןוא ןּבעל ןיא טנַאהרעּב

 ןוא ןטכַארט ןיא טײקלַאנָאיצַאריא .2 .סָאמ

 .ךיז ןריֿפֿפױא

 סָאװ 1 ,ל'ַאנ- :89 .ידַא -- ל'ענ|ָאיצַאריא
 טָאה סָאװ .2 .ןשינעֿפעשַאּב עיא .לכׂש ןָא זיא
 יוצ ןיא ןַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא .לכׂש םעד ןרָאלרַאֿפ

 +-) לענָאיצַארמוא ,שיגָאלמוא .9 .,דנַאטש
 .ןזַײװַאּב ןייק טינ ןקריװ םעד ףיוא סָאװ 1

 זיא רוטַארעטיל, .לענָאיצָאמע ,לעוטקניטסניא

 יד ...םזילַאנָאיצַאנ ןוֿפ טיּבעג רעתמא רעד

 ּפָא רעקיטסַײג רעכעלרעניא רעד . . . ךַארּפש

 .װ רָאק ,"םעטָא רעיא רעליטש רעד ,גנַאלק

 טוג ױזַא זיא סָאװ ,טֿפַאשּביל עמיטניא ענעיפ

 ןוא טלעװ ,על ,ייא ומֹּכ ,לעוטקניטסניא יװ

 טרעהעג ללכּב האנׂש"ןסָאר, .1958 י"נ ,טרָאװ

 "נונַײשרעד עטסקידלכׂשמוא ,עיא עמַאס יד וצ

 ,15 עוו 1964 ,שַאֹפ ,ןַאמקרַאטש .מ ,יןעג

 ימוא יד ואװ = גנוכַײלג עיא (טַאמ) ,4)
 עא , / לַאקידַאר ַא רעטנוא זיא עטנַאקַאּב

 ךעלטקניּפ טינ ןעק עמ סָאװ = עיצקנוֿפ
 -ָאנילָאּפ ייווצ ןשיװצ תוכַײש א יװ ןקירדסיוא
 -טקניּפ טינ ןעק עמ סָאװ = לָאצ עיא .ןלַאימ
 עצנַאג ייווצ ןשיװצ תוכַײש ַא יװ ןקירדסיוא ךעל
 -עטַאמ רעד, . /-4 ּפיט םעד ןוֿפ ךיוא .ןלָאצ



 יװ ןלָאצכורּב זַא ,ךָאנ טסייו רעזעל דעשיטַאמ

 ךיוא ךָאנ ןענַײז ,ןַײז טשינ ןלָאז ייז ךעלדנעמוא

 ןלָאצ עיא ךָאנ ןריטסיסקע סע .ןלָאצ עלַא טשינ

 .נטוג ,"װזַאא +/3 ,+/ 2 יװ
 .טייקלענ .טייקלַאנ- .ט'עטילַאנ-

 ןטנעָאנ ןיא הנידמ עשיּבַארַא  .נג -- ק' ַאריא
 ןוא טַארֿפײא ןכַײט יד ןופ ןײסַאּב ןיא חרזמ

 -ָאסעמ --- 1921 ויּב ,(לקדיח ןוא תרּפ) סירגיט

 ,ײקרעט ,ןַאריא טימ ךיז טצענערג .עימַאטָאּפ

 ַא טמענרַאֿפ .עיּבַארַא-ידואַאס ןוא ןדרי ,עיריס
 א רעטנוא הכולמ .ימק 'װק 370,977 ןופ חטש

 טָאטשטּפױה רעד טימ ,רוטַאטקיד רעשירעטילימ

 ןדלי 6,000 ,!וונַײא 8,250,000 --- 1966 .רַאװגַאּב |

 87,00 -- המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד רַאֿפְ

 "איד רעשיּבַארַא .ּבוס 4 ידַא -- שי .הדיי

 ןוֿפ רעניואוונַײא -- רָע .קַאריא ןוֿפ טקעל
 י .קַאריא

 -על ייאָאװעצ ...} -- ימואל יאמצ ןוגר(י)א
 ינַאגרָאעשירעטילימילַאנַאיצַאש .רעד ן'ימוא

 ןעמָאנ ןטצריקרַאֿפ ןרעטנוא טנַאקַאּב .!עיצַאז
 -עג עשיטסירָארעט .יל יצ יא רעדָא ןוגר(י)א
 יד ןיא ןטסינָאיזיװער ןופ גנוגעוװַאּב עמייה
 ּפָא ךיז ;י"א ןיא טַאדנַאמ ןשיטירּב ןוֿפ ןטַײצ
 ןוא עשיאיידיא תמחמ ,1936 ןיא ןטלָאּפשעג
 סָאװ 'הנגה' רעד ןופ ,תועדייקוליח עשיטקַאט

 ;גנושרעהַאּב-ךיז --- !הגלֿבהי טרימַאלקָארּפ טָאה
 ןגעק ןטקַאהמקנ טריֿפעגכרוד טָאה יא רעד
 -וצ ךיז 1948 ןיא|) ;רעּבַארַא ןוא רעדנעלגנע

 ,ןלארׂשיל הנגה אֿבצ -- ל"הצ ןטימ ןסָאגעגֿפױנ
 ,ס ,עק- ןיי נװ .ז ,רעד -- טפינוגנריא)

 -עג טָאה סעג .ןוגרא ןוֿפ (רעגנעהנָא) דילגטימ --
 ,"יל'צ'א ...ףיוא ...העּפשה עפיט א טַאה

 ,3 עוו 1967 ,זמט ,ןייטשּפע שונייּב

 ,רעכלעװ יא :ןעגנודניּברַאֿפ ןיא -- רנעגריא
 -בידעג ענַײז ןּבעגעגא .רנ .משטד .ואװ יא
 יװַאקרַאה .א ,"גנונױלַאּב עכלעו יא ןָא ... עט

 עלַא ייז ןעייג לָאמנייא טשינ, .ןהמדקה ,ו רמָ) -
 םשרג 'דער ,"ואװ 'א רעדָא רעטַאעט ןיא
 גרעּבמעל ,רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב
 .טנגריא :695 ץֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ןיא .א"ערּת

 ,ץעגרע .כרַא .װדַא ן?דײרסױרַאו -- ץנעגריא
 רעװ ךאז ןייא לאמ ןייא ץנגריא; .,ואווצעגרע

 ןַײז טינ לָאז שנעמ רעדע .א/ה ,וטל ,=..
 'נוא ןניװיג וצ ץנגריא ׂשייװ רע ןעװ ,גערט

 רעד ןעװא יתור תליגמ ,הניאצ ,"טמיוזיג ןוא |
 ,ראש ,"...טזַײרג ןיהַא שינגריא זיא . . ,ןוז

 . : | חי |

 רעד, .שידרע .רנ .משטד .ידַא -- שידריא

 טײהנּפַאשַאּב עיא רענייא ןוֿפ ךָאד זיא רעּפרעק
 ןטכַײל וצ, .1887 ,ֿבנג עטנ ... ,דמא ,"(עֿבט)
 ..רעדיל ןוא עטכידעג ,רה ,ײןטלעװ עיא רַאֿפ

 ףיוא גיוט סע :קורדסיוא ןיא .רקוא -- םעווריא
 .=א: 1טפ8דזא .סעטַאמש ףיוא גיוט סע = 'א

 .תורּפּכ ףיוא :ּב ןטימ ךיוא טצינעג

 .ּב ,א ,תובותּכ 2 .יד ןןסוריייא) -- ןיטוריא
 שדקמ סָאד ,ןּבַײרש-םיָאנּת סָאד ,ןסנקרַאֿפ סָאד'
 ןיא טַײצ:הנשמ ןוא .ךנּת ןיא} .יורפ ַא ןַײז

 טגעלֿפ םיָאנּת יד ַײּב ןיוש זַא גהנמ ַא ןעװעג
 רעדָא טלעג טימ) הלּכ יד ןַײז שדקמ ןתח רעד
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 ןרָאװעג זיא יז ....יּתַא ירה' ןגָאז ןוא (רטש ַא

 עריא ַײּב ןּבילּבעג ןוא ,!ןיסוריאה ןמ' ּבַײװ ןַײז

 ןֶא ןוֿפ ןיד םעד טָאה יז .זיוה ןיא ןרעטלע

 טגעלפ רעטעּפש רָאי א ןיא טשרע .שיא-תשא

 ןַײז ןרָאװעג זיא יז ןוא ,הנותח יד ןעמוקרָאפ

 רע זַא ...שטנעמ רעדא ן.ןיאוׂשינה ןמ' בַײװ

 ןטעב(רַאֿפ) רע זומ ,'א תדועס ןייא ..,טכַאמ |

 ןיגק ןייא ןָאק .ח"לרּת ענליװ ,הק ,ײטַײלעמערָא

 הפוח ןָא ,ןּבעל רעזדנוא ןעמונעג 'א ןָא ןוא

 ןּבעגעגקעװא דניק רעזדנוא ןישודיק ןָא ןוא

 יד ,וָאנַאּבילק .ה ,"ףתומה ךאלמ םעד =!

 ,1908 ענליוו ,לגיײֿפ ענדולּב

 טצינעג .ץַאזיאחרוא-ֿבגַא -- ןעז טלָאז ריא
 ריא .ױזַא זיא סע זַא ,דייר יד ןקיטסעּפַאּב וצ
 אקווד ,יז יז יא ,רעדניק יד, .ןקוקנָא סע טגעמ
 ,עש ,"רעדניק ענעשַאװעגרעּביא ,ערהןיע ןייק
 ..ךעלעשטנעמ עניילק

 .כרַא .14706: 111-9814 .בוס 8 ידַא -- םוזריא

 ,קידתועט .שינעשודנַאלּברַאֿפ ,טעשזדנַאלּברַאֿפ

 ליפ טכעמ אד ,ךיז טרדנימ ןורּכז רעד, .תועט

 ןיא טכעמ ךאנ רעד .ןרעװ ןיסעג רפ אײלרַא

 ,"םימכח ידימלּת ןעד רטנוא ןמוק יא ןׂשורג

 ,א/הלק ,וטל

 דושמ .טיירדעצ .רנ .מששד .ידַא -- קיגיזריא
 .טייקיד .עג

 :89 .ררװ .::8: זקנאג .אּב .יד -- ע(ש)וריא
 "רַאֿפ .טסָאר ,רעװַאשז .רעד ,שזריא

 רעד . ..ןישַאמ ַא זַא ןיילַא שטנעמ וטזסןייטש
 טעװ ונ ,ןקוק טינרָאג םיא ףיוא לָאז תיּבה:-לעּב

 ןעטסיצמורַא טינ םיא לָאז עמ ?ליֿפ ןעניד רע

 -לעזַא ךָאנ ןוֿפ ןוא לוּפ ןוֿפ ןוא עשזריא ןופ

 ,ץילערַאקמ ןהָאזנענָאס לאיחי קחצי ,"...סעכ

 ,1908 ענליוװו ,םדאה ךרד

 .ןעשזריה + -- ןעשוריא

 טימ .ןגעווטעריא ;89 .װדַא -- ןגעווטריא

 רַאֿפ ,ריא רעּביא ,ריא ּבילוצ .רַאֿפ ,ןוֿפ

 טקנוּפדנַאטש ,קוק ריא ןוֿפ ,ריא טול .ריא |
 ,"םייה רעד ןיא ןּבַײלּב ריא טגעמ יא ןוֿפ , .עא

 טָאה רע סָאװ שֿפנ-תוריסמ סָאד ןעזעג יז טָאה;
 .יינעהו ריגרעּבמ הׂשֲעמי ,ּבחנ ,"ןגעװטעריא ןוֿפ
 ןוא .+ .הרוּת איד טייג ,ףױרַא טייג המשנ איד,

 רֿפס ,ײןגעװטעריא ןוֿפ ןרעיוט ליֿפ טכערּבעצ

 יא ןוֿפ הװצמ יד ןָאטעג טָאה רע, .םינוֿפס חיׂש

 ץנַאג, .הק ,"ןאפוג הװצמ רעד ּבילוצ =)

 ןעקנוזעגנַײא 'א ןופ טגעמעג טָאה קספולג

 -עג ליטש זיא ןעמ,, .ּפשטֹניװ ,סוממ ,"ןרעװ

 ,סנ ,"ןרעטנימוצּפָא יז רעסַאװ ךָאנ יא ןוֿפ ןֿפָאל

 "א ר ַאפ רעטֿפָא דפ ןיא .רעּבשַאמ החּפשמ

 ,"'א רַאֿפ ןעװעג סע זיא קידנכעטש רעמ ץלַא;
 טָאה עמ סָאװ לוטש א, .ןּבעל סָאד ,ו סַײװ

 ןועמש ,"ןעגנערּב טזָאלעג 'א רַאֿפ ארטסקעי

 טשינ זיא 'א רַאֿפ , .יטּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה

 יטורקַא .י ,"םיא ַײּב ךאז ערעַײט וצ ןייק ןעוועג

 ָאד טָאה עמ סָאװ, .עטנלע יד ןוֿפ ךוּב סָאד ,ינ

 ,געס ,ײּבוטש-הלּכ ריא ןיא יא רַאֿפ טיירגעגנָא

 א ןָא א ןיולּב ךיוא .!סעװַאּפ ענעדלַאג'

 רע געמ 'א, .ריא טיול :ב ןטימ צעּפס ,פערּפ

 .ןגעווטנריא +- ."ליװ רע ואוו ןרָאֿפ !

 ,רעק

 ןרימיריא

 .רנ :משטד טציא ,כרַא .ןע- ,רעד -- םוטריא
 (ןטיה =} ןטיוה ןאק ךיז רע; .זַײרג .תועט

 אַײּב, .ןט קרּפ ,טנַארּב ,ייא 'נוא דניוז ריֿפ

 ,םינינפה רחבמ ,'י"א גניװ טזיא ןדיר גיניוװ =

 ,טײצּת גרוּבמוה

 -ֿברעמ ןיא ךַײט רעסיורג .נג -- שיטריא
 -עלּפ-גנוקישרַאפ ןעוװעג ןענַײז יא םַײּב ,ריּביס

 'יֵלַּב טימ טפיירטשעגכרוד ,זַײא רעטנוא, .רעצ
 רעּבלַאה ןיא 'א רעד טצפיז ,ןלָאטשירק עקיצ

 טכַארּבעג טָאה ןכש ןַײמ, .ריּביס ,צוס ,"רָאװ

 .ז ,"שיֿפ עטלזדנָאיװעג טימ שיוק א יא ןוֿפ

 .2 ןאפ ,1962 ,'למייה 'װָאס ,ןיסעלעט --

 יגַא) 1 .ל22 ייא22 .ס- ,יד -- עיצַא|גיריא
 טימ ןלַאנַאק ךרוד 'א .גנורעסַאװַאּב (רוטלוקיר

 -אכעמ-ץירּפשַאּב ,ןרער'רעסַאװ ןופ ףליה רעד -

 יװ געווסיוא רעדנא ןַא ןןכוז ייז|, .ַאא ןעמזינ

 -נילֿפ .ד ,"רענעלּפ "יא סלארׂשי ןרעטש וצ ױזַא

 -סיוא (ןיצידעמ) .2 .2411964 ,זמט
 -ענַאּב ךיוא ןוא טייקיסילפ ַא טימ גנוקנעוװש

 ,טכַײפ ןּבַײלּב לָאז דנואוו ַא זַא גנֹוצ

 ךרוד טריֿפ סע רעװ .1 .רעד -- רָאטַא-
 יָאקע ןא ןרעװ ךיז טיירג ריא, .עיצַאגיריא ןַא
 ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,י?'א ןַא רעדָא טסימָאנ

 .1926 קסנימ ,טױה יד טַײּב שטנעמ רעד |

 -ַאגיריא ןַא ןכַאמ וצ טַארַאּפָא רעשיניצידעמ 2
 עלַא יד טימ יא םענרעזעלג ןימ .ַא ...,/ .עיצ
 עטעדנואװרַאֿפ יד ףיוא ןצירּפשַאּב וצ ןטַאדוצ
 זדָאל ,תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"רעטרע/

 ןּבלַאה א ןּבעג ןעמ ןעק תוריצע יבא .(?)1910
 ,זּביא ,"לייאנציר רעדָא קינָאה ,ץלַאז טימ יא
 עשרַאװ ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד
 "יא ןַא סלַא טניד (רעצירּפש) יא רעד, .8

 יד ןקיניירוצסיוא ףיוא לטימ :טצונַאּב לארעּב

 -ּפָארַא ףיוא ךיוא ןוא ןלַאנאק(-הנּתשה) -ןירּוא
 ,רעססעל ירד ,"ןעמָאזסעּביל יד ןעקנעװשוצ:

 .1908 עשראוו ,ןעלטימ עשיניצידעמ ,..

 ,ןעקנעוושכרוד .ןרעסַאװַאּב .וורט -- ןֹריִד
 'א .לאערזי קמע םעד 'א .סַאנ ,טכַײֿפ ןטלַאה

 | / .םגוריז .דנואוו ַא

 -עלע רעשימעכ .ייא? .רעד -- םוי|דיריא
 .ןיטַאלּפ וצ ךעלנע ,לַאטעמ רערעַײט ,טנעמ
 ײמָאטַא .1922 גָאװ עשימָאטַא ,1/ לָאבמיס
 יד ןקעדַאּב ןעמ :טגעלפ יא טימ ,77 רעמונ רעש

 יא; .ןסַאּפמָאק-ףיש עסיורג יד ןוֿפ ןציּפש-לדָאנ |
 טימ טכַאמעג טרעװ .לַאטעמ רענעטלעז ַא--|
 י"ג ,עימעכ ;ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"ןעגנוריגעל- ןיטַאלּפ !

 -לָאג ַא  ןוֿפ ץיּפש רעיא .ידַא -- שיד | ,1920 }

 .ןעּפ רענעד -
 ירַאֿפ = .רג ,ל22 ייאככ ,ס" ,יד - -- עיצַא|זיריא

 עיצקעלֿפער .גנולארטשסיוא עקירילָאק-ןדייש

 ןופ (ןַײשנוז ןיא) יא .ןּברַאֿפ"גיוּבנגער ןוֿפ

 .לַאפרעסַאװ ןקרַאטש ַא ַײּב ּבױטשרעסַאװ

 ,ןרידיריא :ךיוא ..ורט -- ןריד

 -ניצנָא (ןיצידעמ) .אּב .רעד -- (םי)ט'יריא
 ,גיוא ןוֿפ סיריא םעד ןוֿפ גנוד

 ייא2? .טריטיריא ,ריט- .װרט -- ןרי|טיריא
 -ןצ ַא ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא .1/ 222
 -עגמוא וצ ןריֿפרעד .טייקטציירעג ןופ דנַאטש

 סָאדע .טרָאװ זייּב ַא טימ יא .סעּכ וצ ,דלוד



 .םיריא

 "יז טריטיריא ,ףיוא יז טגער ןגַײװש עקיזָאד
 ןֿפורסױרַא ..ורענ ַא ןצײרֿפױא (ןיצידעמ) ! 2, 

 יד 'א .ןַאגרָא ןַא ןקידעש קילַײװטַײצ .ןקיטייװ
 םעד 'א .גנוטכַײלַאּב רעטכעלש ַא טימ ןגיוא

 ,טנַא- .זַײּפש רעכעלַײדרַאֿפמוא ןַא טימ ןגָאמ

 ,טייקטרי- .,גנוריד

 יַאטָאּב) .1 .רג22 ייאכ? .ן  ,רעד -- םיריא
 טסקַאװ .עילימַאֿפ-סעיליל רעד ןוֿפ סקיוועג (קינ
 עגנַאל טָאה .טריװיטלוק ךיוא טרעװ ןוא דליוו

 -טעלָאיװ ןוא רעטעלּב עטציּפשרַאֿפ
 'רעק יד .ןעמולּב עכעלבלעג עיולּב
 טצינעג ןרעװ ן'א םינימ לייט ןוֿפ רענ
 .ןעמופרַאּפ ןופ עיצַאקירּבַאֿפ רעד ןיא

 ליֿפ ױזַא זדנוא וצ ןרעדינ טָא;
 ,געס ,"ן'א עשיֿפרָאד ןוא ןטייוװק
 ןטימ, .1919 וועִיק ,רעדיל עשיריל
 ,"גנירג ןוא קידעיליל טילּב יא :רעמוז

 .טפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א

 .1113 טל לע 101
 לטַײה קירילַָאק-ןדײשרַאֿפ (עימָאטַאנַא) 2. 

 ,לטַײה-ןגיוּבנגער .גיוא ןוֿפ לּפַאצרַאװש םורָא

 -טולּב סָאד טייטש ..,, .טיוהיא ,לטַײ ה"א

 ןופ לייט רעד .לסַײװ ןוֿפ ּפָא לטַײה-רער

 -רַאפ ַײּב טרילָאק ןדיישרַאפ זיא לטַײה-רערטולּב

 -נגער רעּבירעד ךיז טֿפור ןוא ןשטנעמ ענעדייש
 ישטנעמ ,סלרעּב .ט ,"א רלעדָא לטַײה-גױּב
 יי ,1927 וועיק ,ןישַאמ

 -נגער ןוֿפ ןיטעג יד (עיגָאלָאטימ עשיכירג) 9
 .ןגיוּב
 יוצ .יד ,עק'א :ךיוא .סור .ן  ,רעד -- פיריא

 ןוא ךלימ ףיוא טכַאמעג עקלעמַארַאק .עקרעק
 ַא? .טקַארטסקעזסיריא ןוֿפ ּבָאגוצ ַא טימ ץלַאמ
 ַאנ ןֿפױק טגעלֿפ גרַאװגנוי סָאד ראו עקדוּב

 -לעז ןוא . ..עיסַאּפנָאמ ...ן'א -- ןעַײרעש

 1960 ,רענַאקירעמַא ,קילערַאג .י ,"רעסַאװרעצ
 | | יי / ..גע+ו
 ריא ֹוצ (ט)רעהעג סָאװ .1 .ידַא -- קיריא

 ךיִז טלַאה יזא .ריא וצ ךייש זיא ,(וויטַאד)

 טמענ רעגיוװש ידק ."ןעגנונעכערסיוא עיא ַײּב
 טָאה בַײװ עטייווצ יד, ."עיא עלַא רַאֿפ ןָא ךיז
 ."החּפשמ רעד ןיא עיא ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא םיא
 סָאד ףיוא טײטשַאּב ןוא ןַײא ךיז טרַאּפש יז,
 ןָאט לעװ ךיא ,עיא סָאד ןָאט יז לָאז, ."עיא
 גיריא ןאד זומ הנוז אידק ."עקינַײמ סָאד
 מדֿפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,י...ןוט

 רימ :ע'א סָאד טריֿפעגסױא טָאה יז, ?ה"מּת

 ןוֿפ רעטעֿפ רעד' ,טע ,"ךטג טזומעג ךיז ןּבָאה
 *ץקירעמַא

 .ייז וצ טרעהעג סָאװ ,קירעייז ווזד .כרַא ,2 |
 יגיריא זאד לא ךיּבענ ןיּבאה שילייט, .ו ריאככ
 ינוא דנוה איד ןמוק ןונע .82 ,הג ,"ןיֿפַאק ראפ

 ,ּבמ ,"ֿבצק םעד ןוֿפ רדיו יגיריא זאד ןסע

 שאד ךָאד ןזומ ןטַײל יגיּבלעז איד, .ל הֵׂשעמ/

 .א/חמק ,!טל ,"ןאט גיריא

 עכײװ .1 ..22: סוג .ס' ,יד -- עּכריא
 .לעֿפ רענעגיצ רעדָא רענעֿפָאש ןוֿפ רעדעל
 -עגנַײרַא ,רָאה ןָא ,ןּבָאשעגּפָא ,לעֿפ לקיסַאּפ .2
 ׂשירעױּפ א ןוֿפ ךעלכלעפ ייווצ ןשיװצ טיינ

 ךיז לָאז טָאנ יד ,'א ןַא ןעיײננַײרַא .לצלעּפ |

 לקיסַאּפ לָאמש ַא זיא 'א, .8 .ןטלַאה רעסעּב

 .גג -- רנַאלריא

 .משטד .רע- ,סָאד -- טכילריא
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 ןוֿפ טָאנ ןיא טיײנעגנַײרַא טרעװ סָאװ .רעדעל |

 ,3 ,אַאצ פשוי ,רעגרעּב .י ,=עװַאילָאכ רעד

 "נעה עיא .לקיסַאּפ יא ןַא .ידא -- ןעכריא

 יסעקשט-

 .גמ ,עניװָאקוּב ,לקַאל .ךע" ,ס- ,סָאד -- לריא
 ןטכיררַאֿפ .רעגייז = (816 +-) רוא ןופ פקפ

 | א סָאד

 ןוא רערענעלק רעד 1
 ןופ ןעלזדניא-טפיוה ייווצ יד ןוֿפ רעקידברעמ

 א טמענרַאפ .ןעלזדניא עשיטירּב עּפורג רעד -

 "מק 'װק 84,252 ןוֿפ חטש |

 ןטסערג םעד ףיוא קילּבוּפער ךָאנרעד ,טַאטש |

 1921 טניז .2

 ןילּבוד טָאטשטּפױה רעד טימ ,לזדניא ןוֿפ לייט

 רַאֿפ) - ןדִיי 5,400 ,'וונַײא 2,849,000 -- 661

 {(ןדיי 3,686 -- המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד

 -- ַײרּפ ןַײז ןזומ ןַײז ַײרֿפ ןליוו סָאװ רעקלעֿפ,

 ,1910 י"נ ,שו רמ ,"ןַײז ַײרֿפ טעװ 'א ןוא

 -- רעדנעלריא .ידַא -- שידנעלריא

 | יא ןופ יוװנַײא .רעד

 2406: .ּבוס 6 ידַא ן? ןעלרע} -- ןיילריא

 ןוא ץלָאהעכלָא ןוֿפ זיא סָאװ .כרַא .601מ

 וצ ׂשיּב ןטלַאהּב שירו ןזור וטׂשליװ, .עכלָא !
 יד ךירטשּב 'נוא גינוה רעטיול םינ ,ןטכנאַײװ !

 ןייא ןעד םינ ינוא ןּבוא 'נוא ןטנוא טימ רד ןזור
 טשיא טריּבג שיוא רעד ץלוה שנילריא ׂשורג

 ןעד שע גאלש רו 'נוא ןיירד ןזור יד גיל 'גוא
 ,"תואופרה רפס' ,י"ּכ ,"ץלוה ןיילריא טימ

 | ,17 או ,אקווד| 4

 ,טכילדנעלּב
 ענייא, .שוַארימ .לרעַײפקניװ .לרעַײֿפדנעלּב
 ,"טביל ריא ןייא רעדָא גנונַײשרע עקיטֿפול

 ,1880 ענליװ ,קינַאלסָאפ רעשידיא רעד ,דמא

 -- 'א ןייק ,רּבדמ ןַײמ ןשזַארימ טינ טָאה סע,
 עלַא ןעייג סע ןוא; .לֵא ,"געװ רעלעקנוט רעד |

 .ָאטסיֿפעמ ,גצא ,ייא ןַײמ ךָאנ תורוד

 .ברַא .ידַא ןץךעלרע :דײרסױרַאו -- ךעלריא
 םיכאלמ ייוװצ, .דוֿבּכ טימ ,רע טימ זיא סָאװ

 -טנא ךילריא ראג תּבש ןעד יד ןַײז ןיֿפושיּב

 ך"לש ךָאנ דלַאּב ,ידיליתּבש סנימינּב' ,"ןגנֿפ
 .ן2י1 ,אווו לּבַוי ,ריּבַו

 .משטד ךַארּפש-ללּכ רַאֿפ ,כרַא .וטוא -- .ןריא

 ,תועט א ןּבָאה .ןעשודנַאלּב .1726: ןועסת

 ךיא (יתיעט)א .ןַײז טריֿפרַאֿפ .ןַײז העוט ךיז

 רוזחמ ,"(הֿבושּת) אוט ךיא ינוא טריאג ּבאה
 םעד ׂשיוא גניג רע, ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו ה"ר

 ךיוא ,ךוּביסיכלמ ,"ריא ךיּבענ גניג דנוא געװ

 ,ןריא לאוו ךיוא ךיד טאנאק אוד, -- ךיז טימ

 ,ךוּבילאומש ,"ׂשומ ןייא טוה תואיֿבנ ןייד
 ןיא טאה קרַאטש וזַא ךיז רע, ,287 עפָארטס

 .ףיז לגלג ןיא נוא ןזעװג העוט ןרעטש ןַײז
 ,זּביא ,טַאטשנעזַײא השמ ,"טאה טריאג רעייז

 ,1746 ?טרָא ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד

 ןוא ןעגנוכוז ליפ ךָאנ ןטעּברַאסיױא, -- גנוד

 ,1912 יײנ ,ווװ טישז ,"ןעיא

 ,דֵל ,טריאעג ,טריא .קינָאזרעּפטירד ,וטוא --- ןריא

 - .2406/: ןטזמ -
 ירא שזַא טריא ענישטשַָאר יד, ,ןייגפיוא ,ןריט .

 -נעמרעֿפ ,ןרעי ,ןריוי ווזד .1

 -ַאטשעג זיא ןַײװ לסעֿפ א, ."רעטלומ םעד רעּב

 טָאה טייקרעיוז תמחמ ןוא טרעַײזעג ןוא ןענ

 .דפ .װדַא -- ןּבלַאהטסריא

 ןבלאהטסריא

 ,"סױרַא ךיז ןסַײר ןוא 'א ןּבױהעגנָא ןַײװ רעד
 ןסַײר ךיז ,ןזיורּב .2 .עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש
 יעש, .(ןליפעג עקרַאטש ןגעוו) קיניײװעניא ןופ

 רעגנוי רעד ןיא טריאעג טָאה עיגרענע עשירעֿפ
 טײקכעלטֿפַאשלעזעג יד, ."עיצַארגימיא רעשידִלי
 ַײּב טריאעג ןוא טזיורּבעג טַײצ ןייא טָאה סָאװ

 .1925 ַײּפעל ,קיטַײרֿפ ,מי ,"עטיל ןיא זדנוא |

 ,זיוהלוד .משטד .רעזַײה  ,סָאד -- זיוהנריא

 ךיוא זיא ןיילַא רע . . ., .טלַאטשנַא-םיעגושמ

 1882 ,לָאֿפיי ,יא ןוֿפ סיױרַא ןרָאיַארַאֿפ טשרע

 | ,2װ)

 .ןגעווטעריא ,ןגעווטריא ווזד .1 -- ןגעווטנריא
 טׂשייה אד, ן.ה"י .20 ןופ ךַארּפשדיײר ןיא ןזו

 ןמ נוא {ןירָאטעּפמיק=)} ןירטעּב דניק ןייא איז

 ,ב/טע ,וטל ,"ןגעװ טנריא ןופ תּבש ללחמ זיא

 -ריא ןופ רגיטלעװג ןייא ... . ראוו ןורמוש ןיא,

 ןופיסוי ,"ןןגעװ סַארטַאּפָאעלק ןופ} ןגעװ טנ

 ןיא הלימ ןוֿפ הוװצמ יד, .ב/ע ,1743 טשמַא

 תּבש ללחמ יא ןוֿפ געמ עמ זַא ֿבושח ױזַא
 טסייװ יז, .1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת ,"ןַײז

 ,""א ןוֿפ ךיז טימ קילג עניילק סָאד זַא טשינ

 .1865 עשרַאװ ,עזָאר-עילעדַא ,ףור .3 .א
 איד ,, .וצ ריא +- .ןגעװטרעייז ווזד .כרַא .2
 ,ןהובו והוּת וצ םלוע ןעד ןיזעװיג ריזחמ ןּבָאה

 תיּב שאד ןיראוויג ֿברח ןיגעװ טנריא טזיא זד

 רּבַײװ יד ןוֿפ ןרהערט יד; .ד/ה ,וצנ ,"שדקמה

 ןופ תוינערוּפ טמוק וזַא ,{טָאג רַאפ} ןמוק ךעג

 סעֶו ןגעװ טנריא ןוֿפ,, .ד/גי ,חע ,"ןגעװ טנריא

 הרוּת איד טָאג טָאה ןרעדניק ןגעװ ךיז טדער

 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,יןּבעגיג

 | יב/דק

 ןוֿפ ,ּבוס ַא ךָאנ רעדָא ןָא ,לַארטײנ .1 -- פריא
 טַײצ ידע ,וװ ריא +-) ריא ָארפ ןוװיסעסָאּפ

 ,"א זיא סָאװ ץלַא םוא רעק, ."'א ךיז טוט

 טיצ ...'א טרָאװ סָאד; .6 ,ח ,ּב םיכלמ ,יּת

 ,םוממ ,"גנוצ םַײּב ןעיסָאס-ענַײרט טשרע
 : | .פשטניוו

 ױזַא) .יז ַארפ ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ וויטינעג 2

 ,20 ןופ שידִיי ןיא זיא וויטינעג רעד .רעריא יװ

 -גענייוו ןתח םעד טליּפש עמ, ןָאטינ רעמ היי

 רעדָו .וש ,ײןעניז ןיא יא זיא םיא ןוא --- סקיד|
 טגנַאלרַאֿפ טאהעג טָאה ןּבָאה ןעניז ןיא ּברעו

 ןיא ,הלּכ ןַײז ,יז טָאה רע :3 .וויטינעג םעד
 טָאה רע ןוא .., :חסונ רערעטעּפש ,ןעניז
 ן"ןעניז ןיא סנַײז

 איזע .וש ריא +-) סרעייז זד .כרַא 8
 חמ ,ײרפעשּב שריא ןליוװ ןעד . . .ןאוט ןייז =!

 .א/דל ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוז

 לַאגע-+סריא :ןוֿפ ץלעמשפיונוצ -- לַאנּפריא
 ייּבלעז רעד ןוֿפ ,ריא וצ ךַײלג .דפ .?'ַאגַא)

 זָאל , .יז יװ ױזַא .יז יװ הגרדמ רעלַאיצַאס רעק

 ענעי ,ריא טימ ןרֿבח ךיז רעטסעװש ןַײד טינ

 טימ ךודיש ַא ריא טדער עמ, ."'א טינ זיא

 : ."יא טינ ךָאד זיא רע רעּבָא ,םיא

 ינילא) ריא טול
 .טקנוּפדנַאטש ריא ןוֿפ ,(הנוװּכ ,גנַאלרַאֿפ ,לעטש
 ןיא רעמוז ןצנַאג םעד ןּבַײלּב ןעמ געמ יא,

 רעטסעװש ערעגנַיי יד לָאז 'א,; ."םייה רעד

 ."ןּבָאה הנותח רעלרפ



 :עריא

 עריאכ? .רקוא ,עיצילַאג ,דּפ .צמ .ָארּפ -- עריא
 ןטימ (ערעייז ןופ ,ייז ןוֿפ =) ,כרא ,רעריא 6

 :ב ןטימ טצינעג .רעטרעװ ןופ לעטשרעּביא

 רעדילגטימ ,ןשטנעמ .ןענױשרַאּפ ,ןענָאזרעּפ

 ײװצ ןעװעג ןענעז רימע .עּפורג ַא ןוֿפ

 יד ,יוא, ."םענייאניא יא ןעצ .י'א (װזַאא ַײרד)

 ."לָאמַאטימ עלַא ןדער 'א ףניפ ןעװ רעּבַײװ

 ן.װזַאא טפניפעּבלַאז . .. טײװצעּבלַאז :דל ןיא)

 ."א ףלעװצ :עסיורג א זיא החּפשמ רעזדנוא;

 ,סמ ,"םענייא ןוֿפ יא ייווצ דימּת זיא רעסעּב;

 ןּפעלש ... דרעפ ַײרד, .9 ,ד ,ט"עקּת תלהק

 ,סוממ ,ײןדִיי םינינמ רָאּפ א יא קסנַאצּבַאק ןייק

 ףיוא ,ןריפ ףיוא לכיּב א ןַײז זָאל, .ֿפשטניװ

 קיצכעז, .!עינַאּפמַאק עכעליירפי ,עש ,"יא ףניפ

 ןעמוק טנװַא ןדעי יא קיצכעז ,ןּפָאקוצ םַײּב 'א

 ,טומ ןוא יײװ ,לַאה ,"ןטיהַאּב ךימ ןוא ןָא

 -הרבח רעד ןופ יא עכעלטע יד, .1929 עװקסָאמ

 ינאי ,עקיסקעמ ,סיורָאפ ,טנַאמַאיד .ז ,"אשידק

 .םַּתס ,מּפ ,"'א ליֿפ ױזַא --- טירט לפיוו,} ,2

 טנזיוט טרעדנוה הרירק ןיא ךרוד ןרישראמיס,

 טָאה ריאק .1936 ,קידװעגניז ,גרעּבניניֿפ .ע ,"'א

 ןיא בוס א ןצנַאגניא 'א) ס'א ךס א טנַײה

 ךייר ,"'א ןייא ךָאנ ןַײרַא טזָאל ?רעטַאעט

 ,ן7-6 ,1938 ,ַאֿפיי} (סורָאטַאּפרַאק)

 .'א ךָאנרעד ,ףירגַאּבילָאצ א -- םוטעמוא ַאד

 ׂשע, -- ךוּביאבּב ןופ :רדס רעטרעקרַאֿפ א כרַא

 ׂשע, ;(520) "ןימ רדוא טרדנוה טכע רריא ןראוו
 ייריא, ;(597) "ןימ רדוא טנזיוט ייווצ ריא ןראוו

 רריא ינוא ןדניוװשיג ראג ןיהאד ןֿפול גיצנייווצ

 ןופ ;(260) "ּבאניה ןרוט ןיא ךיז ןׂשיל ןייונ

 ,תופשכמ ןעד ןא טיהיג טַײז ּבַײל אַײּב , --- ּבמ

 .(חּפ הׂשעמ) ײגיצטכַא יריא ןַײז ׂשע ןעד

 -טנַא .(665 +-) לַאערמוא .ידַא -- ל'ַאעריא
 ,ןפַאשעג טָאה רע, .טלעו רעיא .ןַא ןיא ןפיול

 ןלַאער-ן'יא ןא ,םענדָאמ א סעּפע טמיורטעגסיוא

 ט'עטי- 1948 --- 1888 ,קיװייל .ה ,נש ,"ׂשי
 ,טייק- יד --

 +-) רעלוגערמוא .ידא -- ר'ע|לוגעריא
 יד -- ט'עטירא-  .יײמרַא עיא ,(665 |

 , ,טייק-

 -טיע .טיאכ2 ייאכ2 .,סד ,יד -- - עןטנעדעריא
 סָאװ ץניװָארּפ ,עירָאטירעט .1 .יטזיילעגסיוא

 -עגרעּביא ןוא דנַאלרעטומ ןוֿפ ןסירעגּפָא זיא

 -מערפ א ןוֿפ דנַאטשַאּב ןיא ןסָאלשעגנַײא דלַאװ

 (ץוחמ ןוא) ןיא גנוגעװַאּב .2 .הכולמ רעד
 -רעּבייא עדמערפ א ןפרַאװּוצּפָארַא טנגעג ַא ןופ

 ,דנַאלמַאטש ןיא ןסילשוצנָא ךיז ידּכ טפַאשרעה

 טינ טָאה יז בוא -- עפורגיטעטירָאנימ א;

 טָאה -- ...גנוגעװַאּב"א ןַא ןיא הזיחַא ןייק
 טשימ רעטעּפש רעדָא רעירפ זַא ,עבט אזַא ןיוש

 ,נירג ,"טעטירָאיַאמ רעד טימ סיוא ךיז יז |

 הנּכס יד ןֿפַאשַאּב טלָאװ סָאד , .ךוּבגָאט ..

 יד לָאז עמ ןעװ טּפיוהרעּביא -- 'א ןַא ןופ

 :טיה ,װמ ,"חרזמ ףיוא ןריאוקַאװע ןקַאילָאּפ

 גנוגעװַאּב .רעד -- םזי- .ןרָאסעֿפַארּפ סרעל

 טכַאמ רעדמערפ ןוֿפ טנגעג ַא ןעַײרּפַאּב וצ

 ,טסי- ,(1878 ןיא עילַאטיא ןיא צעּפס)

 .חסונ מטֿפ .ןגעוטריא + -- ןתעוװטעריא
 ןיא ,יּת ןיא ךיוא יא ."יא ןופ טעװערַאה רע;

 .ידַא -- ז'עי|גילעריא

 ..ָארפ -- רעריא
 טמוק סָאװ (ווו ריא +-) ריא .ַארּפ ןװיסעסָאּפ

 .ךעד ,סָאד -- לרעַײֿפריא

 ,טצריאעג ,ץריא .ורט -- ןצריא

1886 

 -ילרש ַײּב ,די ַײּב ךיוא ,ןעגנוצעזרעּביא-ץײֿבעי |
 ..ַאא דפ ןופ סרעּב

 21 בּב ,זעיגילערמוא

 -גילערמוא .יד -- ט'עטיזָאי .(667+-)
 -כע רַאֿפ 'א רעייז טכַארטַאּב ךיא,; .טעטיזעי

 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"עיגילער רעט
 ,טייק

 -זץעיד

 ןוֿפ ,ךעלנעמ ,וויטַאנימָאנ .1

 ןַאמ רעד .םיא ךָאנ רעדָא ויטנַאטסּבוס ַא ןָא

 ןיא רע, ."לזמילש א רָאג סעּפע זיא יא, .יא

 טעװ יז ןעװ רָאנ רעּבָא ,'א ןרעװ וצ טיירג

 ּפ ,"ןּביױלג ןַײז וצ ןייגרעּביא וצ ןקיליװנַײא

 .8 עוו 1965 ,זמט ,יַאדור

 רע .יז ַארפ ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ וויטינעג .2

 טשמַא ,הח ,יגיטינ רעז יא טאה ינוא לגנאמ טָאה

 ןיִּב ךיא זַא טָאג וצ טּביױלעג,, .ב/גק ,6

 .עלעקרעס ,טע ,ײיןרָאװעג רוטּפ יא

 יז ָארּפ ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ וויטינעג .כרַא .9
 ,ןייז רַאפ ,ייז ןוֿפ :שידִיי ןקיטַײצטנַײה ןיאָו

 ַײב ךיז טנזיוט ףלאווצ רריא , .כרַא .עריא +-

 ןריֿפ המחלמ, .150 ,ךוּביאבּב ,"ןדנוֿב רדננַא

 רשיה ךרד ,שפע ,"ןמענ ןא רריא ךיז 'ינוא

 .ב/המ ,?ה"מּת מדפ9פ ,אּבה םלועל

 ןטיול} לארׂשי, .(וצ ריא +-) רעייז .כרַא 4
 ,"טונ רריא ׂשיוא ץנאג ןֿפלוהיג טרעװ ןצמ :ּב

 .41 עפָארטס ,ךוּבילאומש

 'םהנימל' ױזַא טשטַײטרַאֿפ חט -- יילרעריא
 ,םירבד) 'הנימל' ךיוא ױזַא ןוא (21 ,א ,תישארּב)

 טילא ,"םינימ ערעייז טיול, :יּת} ,(13 ,די
 ן."םינימ ענַײז

 +- ,טכילריא ווזד

 ךעיא יד :ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ רע טָאה;
 ןעשזדנָאלּב סָאװ תומשנ עטלגָאװרַאֿפ ןענַײז
 .וָאליסורּב .נ ,"והוּתה-םלוע ןֿפױא םורַא

 ריא ןגָאז

 ,ץרא-ךרד ןזַײװסױרַא םַײּב ,ןָאזרעּפ ןייא וצ

 23 ,וװ ריא +- .ךיז ןדנעװ ןֿפוא ןלעדייא ןיא
 ןוא טצריאעג רעטעֿפ םעד רימ ןּבָאה לָאמַא,

 יוד םענעי טשינ גָאז, ."טצודעג םיא לָאמַא

 ןסיװ ןיוש טסגעמ; .װש ,"'א ךיד ןעמ טעװ

 ןשידיסח א, ."'א ןעמ ףרַאד ןרעטלע ןא זַא

 ענַײז וליֿפַא ,טלַא ןוא גנוי ,עלַא ןּבָאה ןיּבר

 וליפַא ןוא ּבַײװ ןַײז ,רעטומ  ןַײז ,תיּבינּב

 ןַאמטכער .מ ,"טצריאעג -- רעדניק ענַײז

 םעד ןוא יא ןעמ ףרַאד זָאלג יד, .אווו לֹּבְוי |
 ,לטרעװ קיסַאּפש| ,"ןצוד ןעמ ףרַאד ןֿפנַארּב

 א ןיא ןֿפנַארּב לסיּב א טגנַאלרעד עמ ןעװ

 ךיוא ,סעקינרסומ יד ַײּב, ,ןלזעלג רעסערג

 עג ןעמ טָאה ,תוֿבישי עשיווטיל ערעדנַא ןיא

 -ער יד; ."ךעלמירוחּב עגנוי יד ךיוא טצריא

 רעד . . .'א וצ ןיילַא ךיז ןרעהֿפױא לָאז עיצקַאד

 רע ןעװ ,'רימ' ןּבַײרש טשינ לָאז רָאטקַאדער

 .1936 י"נ ,רעדעפ ןוא טניט ,דַאנ ,"'ךיא' טניימ

 טָאה . .,ןטלעש ךימ טגעלֿפ עכלעוו ּבַײװ ןַײמ,

 ,"ךימ טצריא ןוא רימ רַאֿפ ןגירקעג ארומ רָאג

 ,ףרַאש ןוא ץרוק ,...שטיװָאנַאזַאח אדוהי

 םענייק טָאה רערעל רעד, .,1888 ווענעשעק

 ניק יד וליפַא טצריאעג טָאה ,וד טגָאזעג טינ

 שי" יא

 ַא זיא םדָא, .ן'רקייילּכי |

 אטחי דחא שיא

 טָאה יז, ."ןסַאלק עטשרעטנוא יד ןופ רעד |

 ריא טימ ןַײז וצ ךיז ַײּב ןלעוּפ טנעקעג טשינ -

 ,זי ,"א יז טנעקעג טשינ ךיוא ןוא וד ףיוא
 ,וזק -- ך יז טימ .ּבלַאק עשָאי

 יַאז ,לקַאל .6:7:/: 1412 .ס" ,יד -- עלקריא
 "א ןייא טימ לֿפיש ַא ןריֿפ .עלסָאװ .טעמ

 --- ומש ךרּבתי ,ינודַא .1 :;ןוֿפ ת"ר --
 ,רשוי ,תמֹוא .2 ;ןעמָאנ ןַײז טּביױלעג ,טָאג
 עלַא רַאֿפ ... ןַײז טעװ ןַאֿפ רעזדנוא, .םולׁש
 ןּבירשעגֿפױא ןוא ,טלעװ רעד ןופ רעקלעֿפ

 ,"ש"יא טרָאװ ןייא רָאנ ןַײז ריא ףיוא טעװ
 -- ת"ר םעד ןוֿפ .דרע עליטש יד ,וָאליסורּב .נ
 ןוא רׁשֹוי ,תמא ןוֿפ שטנעמ ,רעוועש"'יא ןַא
 ,הרֿבח יא רעניילק רעד וצ ןרעהעג .םולש

 יארּבכ2 ,+- ןםישָאנַא) םישנַא :צמ ,רעד -- שיא

 .ןַאמ ,ןַאזרעּפ ,שטנעמ .אא 1 ,ד ;24 ,ּב ,תיש

 ןוא ןטֿפעהֿפיױנוצ לָאצ ַא ןופ לייט רעטשרע

 .בושח שיא ,םיהולא-שיא :לשמל ,ןקורדסיוא
 -שמ רעדָא טרָא ןַא ןוֿפ) םַאטשּפָא ןפיוא טזַײװ

 -קחציו ץיוורוה-יא ,עשרַאװ-יא ,קסניּפ"א :(החפ
 ---1860 ,ץיוורוה-שיא יולה יבצ:הירַא ןּב קיזַײא

 -לעֹּבב ץישטנול-שיא םירֿפא המלש יר ,4
 שיא ןוא -- שטנעמ א

 זיא יא, .23 םדָא + ,װש ,ײ...שטנעמ א זיא

 רֿבג ,טייקכעלשטנעמ זיא םדָא ,טייקכעלטעג

 -עלשטנעמ סע טרעװ ןעמַאזוצ ,טײקרַאטש זיא

 ,רשוי ,תמא :טַײטַאּב שיא , ."טייקכיוה עכ

 .װש ,ײ?שיא ַאזַא ןעמ טניפעג ואוו רעּבָא ,םולש
 ףֵא ׂשד ןַײז ןיטָאּברֿפ לודג סנקּב ילאז ׂשע;ג

 םע רענו רוחּב וא יא ןייק ו"ח ןיאוׂשינ תעשּבי
 ןיטשרטנוא ךיז ןיצנַאט וצ לעּב-תלועּב השא |

 הנידמה לש לָאקָאטַארּפמ טקארטסקע' ,ײלָאז

 אכ ןמ ,ןםייהנערדינ) 'ע"נ דעוה םוימ ו"צי

 ןענָאמ םִַײַּב קיסַאּפש .,1777) ז"לקּת ,רייא

 ,שיֿפ זיא ַאּביר ןוא ,'א זיא שטנעמ א; -- טלעג
 ."שיט ןפיוא טלעג ןוא

 -ישנַא :צמ ,רעד ןָאמָאדַא ...} -- המדַא-'א
 זארּב .חת ,המדאה-'א :89פ ,ן{. .,ײשנַאו יִא
 'ךרע 'דרע רעד ןופ שטנעמ' .20 ,ט ,תיש

 ןטֿפעשעג ענַײז טרידיווקיל טָאה רע, .רעטעּברַא
 זיא רעא :קיסַאּפש ."'ַא"א ןַא ןרָאװעג זיא ןוא
 ףיט ןלייא ןַײנ ךעּבענ טגיל רֶע -- יַא"א ןַא

 ."המדַא רעד ןיא רעַײט |

 װעהיוא ...} -- קדצו תמא (בהוא) שיא
 תוכרּב יד טיולכ2 .חּת .ץַאז ןקעדעצָאװ סעמיע

 שטנעמ א .קדצו תמאה יאיֿבנ ;ריטֿפמ ןופ

 סע, .טייקיטכערעג ןוא תמא ּביל טָאה סָאװ
 רעד ...יו יא 'א 'א ןייא ....ךָאנ זדנוא טלעֿפ

 תורוק ,"לָאז ןַײז גיהנמ רשיה ךרדּב זדנוא

 .א/1 6 אפ ,0 ,סַאי ,םיתעה

 'םישנַא :צמ ,רעד ןדָאכיע ...} -- רהאי שיא

 ,ּבדמּבכ2 .חֹּת .+- ןםידָאכַא םיׂשָאנא) םידחַא

 "אמ . . .םיבוטו םישאר; .ןַאמ ןייא .ַאא 2 ,גי

 וצ ... ןגיל ףיוא 'א 'א רכילטיא ןייא ןיג |

 וצ טוה תוכַײש ןייק אד רעד ,רּביולק םנייא

 .קקּת ,"טגיל ףיוא ןיא רעד םעד

 ?ףוצקת הדעה לּכ לעו אטחי דחא שיא
 "קיט עדיײאָאה לָאק לַאעװ ָאטכעי דָאכע .. .} --

 שיאה, :24 ,זט ,רוּבדמּבכ2 .חֹּת .ץַאז ן?ףיוצ



 םיהולא-שיא

 ףיוא ןוא ןקידניז שטנעמ ןייא לָאז ...'א

 יּת ,"?ןענערעצ וטסלָאז הדע רעצנַאג רעד |

 ןעגנערּבמוא טינ לָאז רע טָאג וצ דייר סהשמו

 :ב ןטימ טצינעג {.ןחרֹוק רעּביא הדע עצנַאג יד

 ללּכ ַא (ןֿפָארטשַאּב) ןקידלושַאּב טינ רָאט עמ
 .דיחי ַא רעּביא םיּבר ַא ,טרּפ ַא ןופ דניז רעּביא

 {(םיהָאלע) םײקדָאלע ...} --  םיהולאישיא
 :ךעלנייוועג .יהולאה-'א :99 .ּבנ צמ .רעד

 -עלטעג .1 ,גל ,םירֿבזכ .חֹּת .םיקולא-'א
 "כרָאֿפסטָאג ,1 :ּבּב טימ טצינעג .יּת ,ןַאמ רעכ
 יּבר רעד, .םימש-ארי ,קידצ רעסיורג ,רעקיט -
 ןַײז ןיא ַײס יא"א רעתמא ןַא זיא רערעזדנוא
 ןשטנעמ, ."תוקדיצ ןַײז ןיא ַײס ,תוגהנתה
 -לשיונֹוּבר םעד טניד ,יא"א ןַא זיא רע ןגָאז
 .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"תוֿבחר טימ םלֹוצ

 רעקרַאטש א זיא רע ...'א"א ןַא זיא רע;
 װָאנרַאט ,ןטייקגיניילק ,ןַאמשירֿפ דוד ,"ליקמ

4, 

 -אעדיא ,רענעּביױהרעד ,רעטליײװרעדסוא .2
 וצ ןרָאװעג הלעתנ זיא השמ, .שטנעמ רעל

 רע יװ םעדכַאנ טשרע יא-יא ןוֿפ הגרדמ רעד
 רע לַײװ ןוא ,לארׂשייינּב יד טשטנעּבעג טָאה

 -ץגנָא ךיז טָאה ןוא ייז טימ ןעװעג דימּת זיא
 ,1 ,גל ,םירֿבד ,םייחה רוא ,"ייז ּבילוצ ןטיל

 ןוא םישרדמ ידו ייז ןּבָאה יאה יא ןופ וליֿפַא,

 ןעמענקעװַא טלָאװעג טינ ןפוא-םושּב ןתודגַא

 ףרַאד חישמ, .24141965 ,קיא ,"שיא םעד
 טרַאװ ףַאשַאּב עצנַאג'ס סָאװ יא-יא רעד ....ןַײז
 -רּב ,ַאּפָא ,"םיא ךָאנ טרַאג ןוא םיא ףיוא
 .אבכוּכ

 ן(סענדפינומע ...} -- (תונד) םינומא-'א
 -רע ןַא .20 ,חכ ;6 ,כ ,ילשמכק .ּבנ צמ .רעד

 -ּבײלנַאּב טולָאסּבַא .1 .יּת ,שטנעמ רעכעל
 ןַא .הגרדמ רעכיוה א ןיא רעקידתוירחא ,רעט
 טגעמ זיא רע יװ 'א-יא ַאזַאק .יא"א ןַא תודע
 יא ,2 ."טלעג טלייצעגמוא ןעױרטרַאֿפנָא ריא

 "יא ןַא, .הגרדמ רעכיוה ַא ןיא רענעּבעגעגרעּב
 (6 ,כ ,ילשמ טיול) "?ןעניֿפעג ןַאק רעװ יא

 ןוא תוֿבֹוט ןוא דסח טוט סָאװ שטנעמ ַא 2
 : .םסרֿפמ טינ סע זיא

 םידימַא םישנַא :צמ ,רעד -- דימָא 'א
 -געמרַאפ .א/ּבס ,אמק אנ3322 ,{. . .םישָאנַאו

 טינ רעּבָא תיּבה:לעּב רעטסוי ,ןַאמ רעכעל

 איה טינ ּביוא נוא; .(רשֹוע רעסיורג רָאג ןייק
 ןַײז ֿביוחמ זיא ,יִא 'א ןייא רעװ נוא ,רעװ

 .קקּת ,"ןילאציּב םיא רפ רֿבח ןַײז רדוא ּבַײװ

 ןיא ןייש ךיז טלעטש ןוא יא יא ןַא זיא רע,

 ."הקדצּבש םירֿבד

 -ישנַא :צמ ,רעד ןסעמע ...} -- תמא-'א
 ,הימחנככ .תמאה-'א :99 .,{...-ײשנַאו תמא
 דימּת טייג סע רעװ .תמא ןופ שטנעמ .2 ,ז

 ןעמ טָאה סנטשרע; .תמא ןטימ קינילדָארג ןָא

 ,עש ,"יא"א ןַא זיא רע זַא םיא ףיוא טגָאזעג

 ןכלעװ רַאפ יאה"א רעד, .ילארׂשי ךלמ דודי
 ,"ּפָאק םעד ןגיוּבעג ןּבָאה רענגעק יד וליֿפַא

 ,ןצענערג עסיװעג ןַארַאֿפ, .15 41 1965 ,זמט

 יגעמ טינ זיא --- !אה""א םעד -- םיא ךיוא סָאװ

 ,ןײטשקילַאק .מ ,"ןזלרּפשוצרעּבירַא ןעוועג ךעל

 ,זײּכשּת חסּפ ,קיא
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 צמ ,רעד ןסעליוקשע ...} -- תולוּכשא-"א
 ,ט ,ט ,הטוס ;א/בצ ,ןילוח טיולכ2 .חֹּת .ּבנ

 יװ טקנוּפ} ןּבױרטנַײװ לגנעה א -- ןַאמ ַא

 ױזַא ,טּפָארּפעגנָא ,לופ זיא ןּבױרטנַײװ לגנעה א
 םיׂשעמ ןוא ןסיװ טימ שודגו אלמ ןַאמ רעד זיא

 זיא סָאװ םכח:דימלּת :1 ןטימ טצינעג .{םיֿבוט -

 רעסיורג .קידצ ךיוא ,תולעמ עלַא טימ םלשומ ַא

 רימ ןטלָאװ .ןטיּבעג רָאּפ ַא ףיוא רעטנרעלעג -
 ןעוועג רע טלָאװ יאייא אזא ןגירקנַײרַא טנָאקעג

 ױזַא; ."דסומ-הרֹוּת רעזדנוא רַאפ הכרּב ַא

 ,זמט ,ייאה-"א רעד יןעעג גהֹונ ךיז רע טָאה
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 (סע) ...} -- ולכאי וחער רׂשֹּכ (תא) שיא
 ,הימריכק .חּת .ץַאז ןולייכיוי והייאייר רַאסּב
 שײלֿפ סנרעדנַא םעד רענייא ןוא ,9 ,טי
 -רצ ַא טריזירעטקַארַאכ .יּת ,ןסע ייז ןלעװ -

 ,האנׂש רעקרַאטש ןופ ןוא ַירעגירק ןופ דנַאטש

 -נופ ,טײקיטכעדרַאֿפ עקיטַײזנגעק ַײנסָאדנוֿפ ,

 ,זמט ,רזש ןמלז ,"י 'ר יּב יא 'א ַײנסָאד
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 .עזַארֿפ ןוהייאייר סע ...} -- והֲער תא שיא
 ןַײז ןוא רעכעלטיש .27 ,בל ,תומשכ? .חֹּת

 .ןרעדנַא םעד רענייא :3 ןטימ טצינעג .יּת ,'רֿבח

 'א יא סָאװ טָאטש ןיא תקֹולחמ ןוא האנׂש ןוֿפ
 ,םירוע חקופ ,"הסנרּפ ןיא ןעגנילשרעד ליװ 'ר

 .הל קרּפ ,ש"ּת יײנ

 בא .ּבנ צמ .רעד ןדעגיוּב ...ן -- דנֹוּב 'א
 -ַאלמוא ,רעַײרטעגמוא .רעטעררַאפ .דגֹוּב ווזד

 ןיא טימ ןרעװ טנעניג ךיא לעװש .רעלַאי
 ילַאפ ןייא טשייה שאד ,'ּב יא ןעמָאנ ןטכעלש

 ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"ןרעה ןַײמ ןגעק רעש
 .ח"צקּת װָאֿפעזוי

 .ּבנ צמ .רעד ןרַאוטָאּב ...} -- הוטּב 'א

 ימולש שיא םע :10 ,אמ .םילהת טיולכק |

 ןַאמ רעכעלזָאלרַאֿפ .1 .יוּב יּתחטּב רשֲא
 'א ןַא זיא רע .הָאװלה א ןּבעג םיא טסנָאק;

 ."הטורּפ ןייא וצ זיּב ןלָאצסױא ריד טעװ רע ,יּב

 - ,ןמאנ ,שילש .2

 ישנַא :צמ ,רעד ןסייַאּב- ...} -- תיּב"א
 ,27 ,זי .תישארּבכ- ,תיּבה-ישנַא :89 .תיּב

 ;צמ .זיוה ןוֿפ רעניאװנַײא .תיּבהלעּב .ייײמ

 ,דניזעגזיוה ,טַײלזױה

 :צמ ,רעד ןלַאַאי-ילּב-..} -- לעילּב"א
 ;1 ,כ ,ּב לאומשכ2 ,{. ,,ײשנַאװ לעילּבײשנַא
 "שטנעמ רעקיטכערטרעדיע .26 ,זט ,ילשמ

 ,רענעסַאלעגסױא ,עשר :ב ןטימ טצינעג .יּת

 ,ףרָאװסױא ,רעשילַארָאממוא .רענעּברָאדרַאפ

 ןֿפרָאװעגּפָארא -- לועײלּב :טשטַײטעגסיױא}

 ן.14 ,גי ,םירבד ,ישר ,ןטשרעּבייא ןוֿפ ךָאי םעד

 המכמ ןוש 'ּב"יא סָאד . ..עידומ ןמ זיא ריה;,

 סקנּפ' ,"ןדנַאטשעג םרח ןיא תועוֿבש המכו

 רעד לָאז סָאװרַאפ , .ןאאאווו לֹּבִיי) דיּפּת ,'ו"הא

 ןַײז ךעלעדִיי זדנוא ַײּב יּב"א רעד ,ץירע עשר

 -נעגרָאמ .א ,"?לסייטש ןוֿפ עטשרעּבייא סָאד

 ךיא ןיּב, .1898 עשרַאװ בהזה לגע ,ןרעטש

 עמ ידּכ םינמיס ענַײז ןּבַײרשַאּב וצ ...ֿביוחמ

 ,1 אפ ,1883 ,לָאֿפיי ,"ןענעקרע י'ּב-"א םעד לָאז

 יול רַאַאּב-..} -- עדי אל רעּבישיא
 רעד .7 ,בצ ,םילהתכק .חֹּת .ץַאז ןאדיעי

 הכלהה-שיא

 עטייװצ) .יּת טינ סייװ שטנעמ רעשהמהּב -
 רַאנ רעד ןוא --- 'תאז ןיֿבי אל ליסכוי :טֿפלעה

 ןופ גלָאֿפרעד רעד זא) טינ סע טײטשרַאֿפ
 {(שירעמעֿפע ,קילַײװטַײצ זיולּב זיא עשר
 ,םירוּביד ערַאלק טדערעג םיא טימ ּבָאה'כ,

 רע -- יי יל 'ּב"א רעּבָא ,הנטקה ךּתֹּב לחרּב

 | .י"טּפאכעג טינ ךיז טָאה

 .חּת .רעד {(וזמיג) וזמַאג-...} -- וזמג-'א

 רעד .יוזמג ןוֿפ ןַאמ רעדד  .א/אכ ,תינעּתככ
 סאֿביקע 'ר ,וזמג ןוֿפ םוחנ ןשרד רעטמירַאּב
 ןגָאז קידנעטש הרצ א ףיוא ךיוא טגעלפ ,יּבר

 טעװ'ס ,ןטוג םוצ זיא סָאד ךיוא) 'הֿבוטל וז םגי
 ךמס םעד ףיוא .(ןטוג םוצ ןזָאלסױא ךיז

 רענעטלַאהעגסיוא ,ןוחטּב-לעּב רעסיורג :3 רעד |
 עַײנ יד ףיוא טמענ יג"א רעד טָאק .טסימיטּפָא

 ."גנונעפָאה רעַײנ טימ הריזג

 םיסג םישנַא :צמ ,רעד ןסַאג ...} -- סנ !א

 ,חוריסג :ט ,ד ,תוֿבָא טיולכ? .ןםיסאג םישָאנַאו

 רע, .טנַאגָארַא .שטנעמ רעּבָארג ,רעלעדייאמוא

 ,גח ,"סיעכהל רמומ ַא ,'ג 'א ןַא ןעוועג זיא

 סג א ןזיא רע :עלהמכח .28װװ1969 ,זמט

 .ןרעגערט ,שטנעמסַאג טימ שווְו שטנעמ

 .ּבנ צמ .רעד ןםירָאװד-.,.} -- םירבד-'א
 .ּּת ,רעטרעװ ןופ שטנעמ' .10 ,ד ,תומשככ

 ,ןושלילעּב ,רענדערנייש ַא :3 ןטימ טצינעג

 זיאס ,'ד"א ןַא זיא ֿבר רעזדנוא, .רָאטַארָא

 ,"טרָאװ רעדעי ןַײז ןשוק וצ שממ

 יַשנַא :צמ ,רעד ןמימָאד-.. .} -- םימד-'א
 ןוֿפ ןַאמ רעד .3 ,טנ :7 ,ה ,םילהּתככ ...
 .רעגיוזטולּב ,חצור :ב ןטימ טצינעג .יּת ,יטולּב

 ,תיּבהילעּב רעזדנוא ןופ ןדער וצ סָאװ ָאטינ;

 ."יד"יא ןַא שממ זיא רע

 .רעד ןמליַאניײּבַאה- ..} -- םיניּב(ה)-!א |
 -נשיװצ6 .223 ,זי 4114 ,זי ,א לאומשכ2 .ּבנ צמ

 ,רעכַײלגסיוא ,רעלקעמ ,רעלטימרַאֿפ .יןַאמ

 "יא ןַא ןוֿפ עלָאר יד טינ ליּפש, .רעכַאמ-הרשּפ

 .ןכַײלגסױא ןיײלַא ךיז ןלעװ רימ יב

 םישנַא :צמ ,רעד ןזוגָאה ...} -- ןוגה 'א
 ןילוח טול? .ןםינוגַאה םישָאנַא) םינוגה
 רַאפ רוּביצ-חילש ןופ הליֿפּת רעד ןיא .א/גלק

 '...ינעה יננה' :רופיּכ'םוי ןוא ה"ר ףסומ
 ןוגה םדָא װזד ."ןוגהו יַאדּכ יניאש יּפ"עאו;

 -טַײל ,רעכעלרע ,רעֿבושח ,רענעעזעגנָא ,יד |

 ןצעמע ןענעכייצַאּב וצ טצינעג) .שטנעמ רעש

 יזַאּפ רעקיטכיװ ןַײז רַאֿפ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ
 ןעמוק טעװ'ס זַא; .(דמעמ םענעּביױהעג ןַײז ,עיצ
 ריא ךַײא ךיא טעּב ... שטנעמ רעד ךַײא וצ
 ןייא זיא רֶע ,הֹֿבֹוט ַא ןָאט וצ םיא ןעז טלָאז

 | .חק ,יייה יא
 :צמ ,רעד ןטעידעה..|} -- םוידה 'א

 ,הליגמ טיולכ2 .ןםיטוידעה . . ,} םיטוידה םישנַא

 ,םייקוייח רעטסָארּפ ,שטנעמ רעטושפ' .ב/בי
 טימ, .שטנעמ רעשירַאנ .1 :3ב טימ טצינעג |

 ,"?םיחוּכיװ ןיא ןַײרַא ךיז וטסזָאל 'ה יא םעד
 ןעװעג קסֹוע וימי לֹּכ טָאה . .., .ץרָאה-םִע .2
 ,מק ,י'ה יא ןא ןעװעג זיא רע שטָאכ ,תווצימּב
 ,9 ןאפ ,0

 צמ .רעד ןעכָאלַאהָאה-...} -- הכלהה-'א
 -רָאֿפ יד טיול ףיוא ךיז טריפ סָאװ רעד .בנ |



 ..אריה שיא

 ןַאמ:הבישי רעד, .הכלה רעד ןוֿפ ןטֿפירש

 .ז ,"'ה"א ןַא ךיוא ןוא הרוּת'ןּב א ןַײז ףרַאד

 ,12/ 1963 ,זמט ,גיטפַאהרַאװ

 .ּבנ צמ .רעד ןײרָאַאה ...} -- אריה 'א
 יד ןיאק .ןַאֿמ רעקיטכרָאפפ ,8 ,כ ,םירֿבדככ

 ערערעמ טימ ןעמַאזצ זיא ןעמ סָאװ טַײצ

 ליֿפ טדערעג טרָאד טרעװ סע ןוא ןשטנעמ

 ןעגנַאֿפוצנָא 'ה 'א רעד ףרַאד ,םילטּב םירֿבד

 קחצי 'ר ,"ארוּבה תואלֿפנ יד ןוֿפ ןדייר וצ
 ,1882 עקָארק ,קחצי חיׂש ,זּביא ,רעגרוּבמַאה

 ךַארײװ..} -- בבלה ךרו אריה 'א
 "װעקערש' .8 ,כ ,םירבדכ? .רעד ןוװָאװײלַאה |

 ה"ריק טָאה, .יןַאמ רעקיצרַאהכײװ ןוא רעקיד

 ןשיװצ ןעמ טָאה . . .רעטילימ ןּבַאה טֿפרַאדעג

 םיגורתא יד יװ ,רענלעז יד ןּבילקעג ןדִיי יד

 ,שוחימ א ןעװעג זיא סעלַא . ..תוּכוס רַאֿפ

 :תיּב ,ןַאשּפָא לצרעה ,"'ה 'ו 'ה 'א וליֿפַא

 ,1939 טצגיס ,ףיה סייּבר רעצינשזיװ -- לארׂשי

 ָאיַאה ...} -- הׂשעי ויניעּב רשיח 'א
 ,םיטפושכ2 .חֹּת .ץַאז ןעסַאַאי וָאניײאייּב רָאש -

 סָאװ ןָאטעג טָאה רעכעלטיא 25 ,אכ 46 זי

 -צ ַא טנכיײצַאּב .יִּת ,ןגיוא ענַײז ןיא טכער

 רעד ךָאנ .תורקפה ,טײקיזָאלצעזעג ןופ דנַאטש

 עמ .ײיי יּב 'ה יא ,סָאַאכ א ןעװעג זיא המחלמ
 א רקֿפה זיאס; .יי יּב 'ה לֹּכ 'א :ךיוא טצינ

 ,"י 'ב 'ה 'ּכ 'א ,ןייד תילו ןיד תיל :טלעוו

 טשרעה רעדיילא .ךעלטעטש ןוא טעטש ,ץרפ

 ַא טפױקרַאֿפ עמ ןעוֶו טיּבעג ןקיזָאד ןפיוא

 ןטַאװירּפ א רעדָא גנוריגער רעד שודק-םוקמ

 ,ןָאדרָאג ןסינ ,יייי יּב 'ה יּכ יא ןוֿפ עגאל א ןהנֹוק
 ,22 עוו 1965 ,זמט

 ,רעד ןעסַאַאמַאה-...ן -- השעמ(ה)-שיא
 .א/טמ ,הטוסכ2 .,{....-ײשנַא| ...-יׂשנַא :צמ

 -קַארּפ ,1 :ּבּב טימ טצינעג .יטַאט ןוֿפ שטנעמי
 זיא רע, .תילכּתילעּב ,טסילַאער ,רעוט רעשיט

 זיא ןעמ, .י'מ"א ןַא ,רעוטפיוא רעסיורג א

 ןוא םימש-ארי א ,םכח:דימלּת ןתמא ןא דּבכמ

 ,לַאװק ןטלַא ןופ ,שטיװָארעזייל .א ,יימ"א ןָא

 טשינ ןטעָאּפ רעד} רֶע זיא, .1918 דַארגָארטעּפ

 ,שָאוהי ,יײימה-יא ןייק ,טַאט ןוֿפ שטנעמ ןייק
 ףרַאד טנעדיזערּפ א, .'רעעז רעד רעטכיד רעד'
 ,27 צווו 1965 ,זמט ,לקיּב .ש ,"'מה-יא ןַא ןַײז

 תווצמ ןָאט וצ ךיז טגָאי ,ּפָא טיה סע רעװ .2

 זיא . . .'ר, .הקדצ ךס ַא טיג סע רעװ .תויׂשעמ
 -עלרע ןַא זיא רע רעּבָא ,ןדמל רעסיורג ןייק טינ
 | | ."'מהייא רעכ

 עמ רעד ןרעדײסַאה-..} -- רדסח-'א
 .שטנעמ רעטרינילּפיצסיד ,רעשידָאט

 :צמ ,רעד ןרעֿפײסַאה-..} -- רֿפסה-א
 ביל .| .יךוּב ןוֿפ שטנעמ ַא ....ײשנַא
 רע, .ליפָאילּביּב .רעכיּב ,םירפס ןוֿפ רעּבָאה

 םעד ,'ה"א ןַא זיא רע .הלעמ עסיורג א טָאה

 רע טיג ּפָא טרָאּפש רע סָאװ ןשָארג ןטצעל

 ,רעטנרעלעג ,2 .ּבמס ,"םירֿפס ףיוא סיוא
 -םלוע ןֿפױא זדנוא ןופ קעװַא זיא, ,דמולמ

 ,זמט ,טייצ ,"ה"א רעסיורג רעד תמאה

 ,23 ן| 8

 ,רעד ןטושָאּפַאה ..| -- טושפ(ה) 'א
 ,םיטושּפַאה םיׁשֲאנאו םיטושּפה םישנַא :צמ

 .= 17: 1996 .מַא .ס' ,יד --- ושיא
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 רעכעלנייװעג .17 .ו ,ו ,הּבר רֹּבדמּב טיולכ2
 ,םייקו-יח רעטושּפ ,קלָאפ ןופ רענייא .שטנעמ

 ,םימש-ארי א... ןענרעל טינ ןעק סע רעװ
 ירעפש .א ,ײ'ּפ 'א ןַא רָאג ןעועג זיא רע רָאנ
 גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) וו םיטוקיל ,גניל
 םיתינעּת ךרוד הֿבושּת ןוֿפ געװ רעד, .ט"סרּת
 סָאװ יּפ יא ןַא ןוֿפ געװ רעד זיא םיֿפוגיס ןוא
 ,7 טוו 1959 ,זמט ,גח ,"ןענרעל ןוא ןציז טינ ןָאק

 סָאװ רעד (תודיסח) .2 .וּב ,טוידה שיא ווזד
 ןטייקיאעפ ענַײז ןעלקיװטנַא וצ טינ ךיז טסַײלֿפ

 'א רעד, .תומילש עשילַארָאמ ןכיירגרעד וצ

 םיינחור תוחֹוּכ ענַײז טימ טינ טוט סָאװ יּפה
 ןוֿפ ןינק םעד ףיוא טינ טעּברַא ןוא לכׂש ןופ

 ,זישּת יײנ ,ּבדל ,"תוֿבֹוט תודימ
 :צמ ,רעד ןרַאורָאה..|} -- הורה-"א

 ןופ שטנעששמ .,7 ,ט ,עשוהכ? .חורהישנַא

 עקיטסַײג ןיא ןָאטרַאֿפ זיא סע רעװ .!טסַײג

 ןרעטַאמ עשיטלעװ יד, ,לַאוטקעלעטניא .םינינע

 "יא רעד ןוא ,תוואּת ערעייז ןכיירגרעד וצ ךיז
 "ךמ ערעכעה א ןכיירגרעד וצ ךיז טרעטַאמ 'ה
 ַא ,ה"א ןַא; .7 שוװ 1959 ,זמט ,גח ,"הגר
 רעשידִיי ןַײז טימ ךַײא טקיטלעװַאּב סָאװ שטנעמ
 רעּבוּב, .61/ 1964 ,זמט ,אֿפא ,"טײקיטסַײג
 :ךיוא ,15 ע 1965 ,זמט ,ייהייא ןַא ןעװעג ... זיא
 | | .טייקכעלנעזרעּפ עשירעפעש ,רעלטסניק

 -כיוו) .1
 .טַײרטש .םעלּבָארּפ עלעוטקַא .ןינע (רעקיט
 עטסקיטכיװ יד .יא ןַא סעּפע ןוֿפ ןכַאמ .עגַארֿפ
 זיא ...עקירעמַא ןיא ָאד, ןלַאװ יד ַײּב יא
 ,"עסערּפ רעד ַײּב 'א עסיורג ַא רָאג רעטַאעט
 'א יד, 1927 י"נ ,ינודקומ .א דובּכל ּבז לֿבוי

 נא עלַא יװ ןעמיטש רעמ טכַארּבעג םיא טָאה
 "ונ ,2 .511967 ,רָאֿפ ,ףָאגָאר ללה ,"ס'א ערעד
 ןוֿפ 'א יד .לַאנרושז ןשידָאירעּפ א ןופ רעמ
 .ינוי שדוח ןראפ ...

 .חּת .עזַארֿפ ןעשיאעוו . . -- השאו שיא

 ןוא ןַאמ .1 .22 ,אנ ,הימרי ;6 ,ול ,תומשככ
 ןוא ןַאמ רעדעי .2 .ױרֿפ ןוא ליּבצנַאמ .ּבַײװ
 ןענַײז יו יא ,לטעטש עצנַאג סָאד .ױרֿפ עדעי

 "לז ,ֿבר םענופ היוול רעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ

 -יא| םי- ,רעד ןריושיא ןוא רעשיא| -- רושיא
 'א םעד ךָאנ דלַאּב, .גנוקיטעטשַאּב .{םיר'וש

 ךיא ּבָאה ,םידימלּת יד ןוֿפ המישר רעד ןוֿפ

 ןגנערטש .ַא ןּבעגעגסױרַא דימלּת םעד רַאֿפ -
 ייוצ טימ ךָאנ טָאה, .ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"רדס

 ףױא ןרָאֿפ וצ ןּבירשרַאפ ךיז קירוצ רָאי

 ,"ןעמוקעגנָא טינ ךָאנ זיא רושיא ןייק .הרשכה

 | ,ד"כשּת ה"ר ,קיא ,גרעּבלע .י

 -עטשַאּב ןַארַאשכַאה-..} -- הרשכה-'א
 הרשכה יד טכַאמעגכרוד טָאה עמ זַא גנוקיט
 טינ ןעמ טגירק 'ה"א ןַא ןָא; .ץולח ַא ןוֿפ

 | ,"טַאקיֿפיטרעס ןייק

 ,ןקיטעטשַאּב .לָאענ .װרט -- ןר'ושיא
 ּבָאה ךיא ,, .ןקיליװַאּב ,ןרימריֿפַא ..ןרימריֿפנָאק

 טָאה ריא ןוא ,תוכירַאּב ןּבירשעג ץלַא ךַײא

 ,קינַאמ .י ,"וװירּב ןַײמ טרושיאעג טינ וליֿפַא רימ
8. 

 ;ב/ול ,הרז הדוֿבעכק .יד ןסושיא) -- תֹוש(י)א
 יַאֹּב רעקידללֹוּכ .א/וע :א/זנ ;א/גכ ,תומֿבי

 סמח-שיא

 סָאװ םיניד ןוא תוכלה ,םינינע עלַא רַאפ ףירג

 צעפס ,ױרֿפ ןוא ןַאמ ןשיװצ ןעגנואיצַאּב ךייש
 יד; .טפַאשהנוגע ,טג ,הנותח ןופ םיניד יד

 ...טרפּב תונוגע ןוֿפ ןוא ללכּב יא ןופ עגַארֿפ

 ,"םירוסיא עטסּברַאה יד ךיז ןיא טלַאהטנַא

 "רודיס ןיא ךיז טקיטײנ עמ, .ץַײט .מ ברה

 -טנע ,ייא ינינע עגֹונּב ךַײלגסױא ןַא ןיא ,ןיטיג

 ,קישטיײװָאלָאס רעּב ףסוי יר ֿברה ןוֿפ רעֿפ

 ='א םשל סעּפע ןָאט" .13שו01965 ,זמט
 ,ןּבָאה וצ הנותח קעווצ ןטימ

 .מט8 ,1 .השא ןוֿפ צמ .יד ןסעשיא|-- תוש(י)א
 -ַאּב ןציז רענעמ, .םישנ טָאטשנַא ,טזַײרגרַאפ

 עקידנגָארט יד, ."רעדנוזַאּב ןציז יא ןוא רעדנוז

 -ָארט רעייז זַא ןלעטשרָאֿפ ךיז ןפרַאד ןעױרֿפ

 עלַא רַאפ דנאטש רעכעלריטַאנ ַא זיא ...ןג

 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,י'א

 װזד .44 ,גכ ,לאקזחיכ? .חֹּת ,2 .18236 ענליוו
 יד לַײװ} ָאיעּפ רעּבָא ,רעּבַײװ רעדָא ןעיורֿפ

 עכעלשידיי טימ ךיז טדניּב םישנ םערָאֿפ

 ןוֿפ תורצ גונעג ּבָאה ךיא, .ןןעגנולעטשרָאפ

 ךיז לָאז ךיא ריא טליװ ,השא רענעגייא ןַײמ
 ."?'א יד טָא טימ קישַאק ןיא ןשימ

 ליחישנַא ,צמ ,רעד ןלייַאכ-. ..} -- ליח"שיא
 ,זמ ,תישארּבכק .לייה- ;ךיוא .ן., .-ײשנַאו

 ןַאמ רעשידלעה .1 .29 ,ג ,םיטֿפוש ;6
 ,רעקרַאטש .(בװ לֵאק) דלעהסגירק .ןַאמסגירק |

 -רַאװ ןוֿפ 'חישנַא יד .רעשירעגירק ,רעקיטומ

 יַײװ טָאה ןבר רעקסירּב רעדע .ָאטעג רעװעש

 טימ ,הקזח דיּב תודגנתה ןַײז טריֿפעג רעט

 ,ץרפ ,"'ח-שנַא ןוֿפ תופיקּת ןוא תומרח

 .ללכּב רענלעז .ריא .2  .'גרעּב ייוצ ןשיװצ
 טגיל רידנומ רעד יװ ,'ח"א םעד רָאנ טעז;

 .הירּב ,רעוטפיוא רעסיורג .0 ."םיא ףיוא

 -צרַאהַאּב 0 .יח"א ןַא יװ טפעשעגיס ןריֿפ
 טָאה ךרּבתישה דסחּב, .רעלעטשנַײא .רעט

 ה"א ןייא טלטרַאגעגרעטנוא קרַאטש ךיז |

 טדערעגרעּביא טָאה ... ןוא ,שמש יכדרמ 'ר

 תליגמ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט'םוי 'ר ,"רׂש םעד

 | .1895 ןילּבול ,הֿביא

 םישנַא :צמ ,רעד ןמעכָאכ ...} -- םכח 'א
 19 ,ב ,א םיכלמכ? .ןםימָאכאכ םישָאנַא) םימכח

 ,לכׂשילעּב ,שטנעמ רעגולק .ַאא 12 ,וכ ,ילשמ

 רע רַאװ ךָאד ןוא, .'ח 'א ןא רַאֿפ ןטלַאה ךיז

 תוצע ןעמוק םיא וצ טגעלפ עמ סָאד 'ח יא ןַא

 .דמא ,"ןגערֿפ

 צמ .רעד ןסױדומַאכ-..} -- תודומח-'א
 ,רענַײֿפ :ןַאמ רעטּבילַאּבב .11 ,י ,לאינדככ .ּבנ

 טרעװ ױזַא .שטנעמ רעלוֿפטקַאט ,רעלעדייא

 סע טרעװ ןכּב ,לאינד רעשיכנּת רעד טנכייצַאּב

 סָאװ ןשטנעמ א רַאפ טנעמילּפמָאק רעטּפָא ןַא

 זַא ח"א ןייא זנּכשַא זיא . .., .לאינד טסייה

 . .זנּכשַא ,"תודועס-שלש םייקמ זיא רע

 ישנַא :צמ ,רעד ןסָאמָאכ-...} -- סמח-'א
 ,ֿמק ,םילהּת ;29 ,זט ,ילשמק2 4{ ט .ייישנאו סמח

 -רַאֿפ .רעכערּברַאֿפ .1 .ישטנעמיּביורר .2

 ,סעקישטשמָארגַאּפ יד .ףרואווסיוא .רענעּברַאד

 רעװ ,רעדנישטיוה ,רעסַײרַאּב .2 .'חישנַא יד
 ךיז טזַאל סָאװ 'ח"א ןא .סַאּפ א טסַײר סע

 .ןגעװ קיסַאּפש .נַײרּפ ןכַאֿפַײרד א ןלָאצַאּב



 דסח-שיא

 :סמח ןוֿפ ןתוביּת-ישָאר יד לַײװ ,םירפס-ירכומ
 . . .ףיוק ןוא ּפַאכ, .םירודיס ,םירוזחמ ,םישמוח

 א ןלעװ טעװ םירֿפס-רכומ רעד ןעװ וליפַא

 יד טימ ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ לַײװ ,זַײרּפ ןכיוה

 .ּבּפ ,קילַאיּב ,"?יחישנַא

 ישנַא :צמ ,רעד ןדעסיעכ-...} -- דסח-ד'א
 רעקידָאנג' 17 ,אי ,ילשמכ? ,{., ,"יײשנַא) דסח |

 "-תודימ-לעּב ירעקיצרַאהטוג ,רעלעדייא .ישטנעמ

 ייורג א רעייז זיא יח"א רעתמא רעד, .תוֿבֹוט

 ךרוד רָאנ טרעװ טַײצ רקיע רעד ןוא ,ןַאמ רעס

 "סרילטעּב יזהמ הׂשעמ ,בחנ ,"םידסח עתמא !

 רע זַא ...ריֿבג ַא ןגעוו ...ןעייל ךיא ןעווא

 עמ ,ללּכה-תֿבֹוט רַאֿפ טלעג ןעקנָאשעג טָאה

 עשרַאװ ,ןנַאמערָא רעד ,.ר.א.פ ,יייח-'א םיא טֿפור

 ןרעװ רָאנ ,דסח ןָאט זיולּב טשינ . . ,,} ,9

 ןוֿפ תולועּפ ןגעװ טינ טייג ָאד .יחייא ןַא

 ,"ןשטנעמ ןיא תולועּפ ןגעװ רָאנ ,ןשטנעמ

 ,201 1967 ,זמט ,ןַאמדַײז

 םישנַא :צמ ,רעד ןדיסָאכ ...} -- דיסח 'א
 ,8 ,גל ,םירבדכ? ,{םידיסַאכ םישַאנַא) םידיסח |

 הגרדמ ערעכעה ַא הליחּתכל| .רעקיטכרָאפסטַאג

 ויכרד לכּב 'ה קידצ' ןוֿפ ךמס ןפיוא קידצ יװ

 סע רעװ {.17 ,המק ,םילהּת ,יויׂשעמ לכּב דיסחו

 םדָא ןיּבש תווצמ ןיא ַײס טיהעגּפָא קרַאטש זיא

 רעװ .ורבחל םדָא ןיּבש תווצמ ןיא ַײס םוקמל

 ,קיסַאּפש| .ןידה-תרושמ םינֿפל ךיז טריֿפ סע
 ןרעוו לָאז ןַאמ רעד ױזַא יו טכַארט ּבַײװ א ןעוו

 -- בר א ןרעװ רע לָאז, ןרעּבעג -הסנרּפ רעד

 ןרעװ רע לָאז ,ח 'א ןַא רעּבָא ךָאד רע זיא

 ,ןענעװַאד ,עי ,"ןענרעל ךָאד רע ןָאק יּבר א |

 - .ת"צרּת עשראוו

 ררֿפ א .ץאז ןָאיָאה ...} -- היה 'ח 'א
 ַא ןוֿפ רעטרעװ עטשרע .יןעוועג זיא ןַאמ רעמ
 תּבש-יאצומ טגָאז עמ סָאװ ,ּב"א ןטיול רמז
 איֿבנה והילא טימ הׂשעמ ַא זיא'ס} .הלדֿבה רַאֿפ
 ,ןויֿבא ןַא ןַאמערָא ןַא ןפלָאהעגסױרַא טָאה סָאװ
 ןֿפױקרַאפ םיא לָאז רע ,יח יא םעד קידנטָאּבנָא

 יכחה תויׂשעמ ןיא ךיז טניֿפעג ;טכענק ַא רַאֿפ -
 ךיוא, ן.ה"י .11 ,בקעידּב םיסנ ונּבר ןוֿפ ם

 איז ׂשד ('ה יח יא) טבנ וצ תֹּבֹש םא רימ נאז
 םיא זיא אד קרמ ןעד ףיוא טקישיג ןיא טוה
 "יג ךיור ןיא טוה ינוא טנגעגיּב איֿבנה והילא
 איֿבנה והילא ןוֿפ, .בי קרּפ ,טנַארּב ,ײטכַאמ
 ענעי אקוװד טשינ ןוא ,תויׂשעמ ןוֿפ רע סייוו
 רעד' ,רַא ,"'ה יח יא סלידבמה ןוֿפ תויׂשעמ

 ןיא ייז ןופ רעדעיא .'איבנה והילא רענרעדָאמ !

 ןעמ טגניז םיא ןגעװ סָאװ יח יא םוצ ןכילגעג
 זַײּפש ןָא ןעװעג זיא דיסח ַאי :סטכַאנוצ-תּבש
 ןַא" .6 וא 1958 ,רַאֿפ ,שַאּב ,י'גנורענרעד ןוא

 ןּביז ןיא ןויבא ןַא = תורימז יד ןופ יח יא -

 .סעלָאּפ

 םישנַא :צמ ,רעד ןװעשָאכ ...} -- בושח 'א
 ,ינימש ,אמוחנּתכק ,ןםיװּוש(ַא)כ . . .} םיֿבושח -

 רעֿבושח רענעעזעגנָא .42 +- ,ֿבושח םדָא װזד

 ןיא רע .דמלמ א ןעװעג זיא םיא ַײּב , .שטנעמ

 יא ןא ןעוװעג זיא ןוא הרֹוּתּב גלפומ א ןעוועג

 ריא; .1850 װעקלָאשז ,ט"שעּב יחבש ,י'ח

 רעשידוי ,ּפס ,"ןיּבר םַײּב יח יא ןַא + . . רעטָאפ

 -נא עכעלטע ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק; .טסינָאלַאק

 .אּב ,יד -- רַאטשיא

 לָאצ א ַײּב סניטעג יד ןופ ענייא רעדָא ןיטעג |

 3 יב ;8 ,א ,בויאככ רעד 1
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 ןנחו* ,ץרפ ,"םיּתּבילעּב ענַײֿפ ,םיֿבושח םיש

 ."ךעלהׂשעמ סדמלמ
 נא :צמ ,רעד ןרױהָאט ...} -- רוהט 'א

 ,9 ,טי ,רּבזמּב 22 ,ןםיריוהט ...} םירוהט םיש
 רע ,רעקידתועינצ ,רעקידלושמוא .יןַאמ רענייר'
 ,ט 'א ןַא זיא רעדַײנש רעטלַא רעד. .רעכעל
 ,"הז אוה יּכ רוּתִיי ןעמענ טינ טעװ רע

 :צמ ,רעד ן(ויוט) וָאט ..|} -- בוט 'א
 ,חי ,ב לאומשכ? ,ןםיוויוט ....} םיבוט םישנַא

 רעקיצרַאהטוג ,רעטוג ,14 ,די ,ילשמ 7
 א זיא יט 'א ןַא טֿפָא ןעעז רימ, .שטנעמ
 נַאקעּב רעד ,קָאניצלָאװ .ש ,"ֿבור סָאד ַײטלוה

 .1882 עשראװ ,רָאטקָאד רעט -

 םישנַא :צמ ,רעד ןיימָאט .,.} -- אמט 'א
 ,10 ,ט ,רּבזמּב טיולכ? .,ןםיאיימט ...} םיאמט

 -עשוּפ ,רעקידניז ,שטנעממוא .ןַאמ רעניירמואי

 ַא טימ ךיז טמענרַאפ סע רעװ צעפס ,לארׂשי

 ןעװעג טלָאװ ךַײלג יוומ .עיסעֿפָארּפ רעסואימ

 -סיוא ןיילַא טלָאװ ,יט יא רעד . , .רעזדנוא ןעוו

 סָאװ רעּבָארג רעד ןיּב ךיא ,יתוּברי :ןֿפורעג

 עשירעדרעמ ... ךרוד געמרַאֿפ א טכַאמעג טָאה

 ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,ײ'רעטנעצָארּפ -

 י ,1898 עשרַאװ

 -טּפיוה יד (עיגָאלָאטימ)

 ידע .(תרוּתשע -- ךנּת ןיא) רעקלעֿפ עשיטימעס

 ןוא דרעּב . . .יד ַײּב ןסירעג ךיז ןּבָאה םירֹוצ

 ,6 (| 1958 ,גָאט ,טיי ,"'א עכיטעג יד ןֿפורעג

 ,קיטָאל .::8: ומצעמ .ס' ,רעד -- פ'וטשיא
 יקע ןקיציּפש ףרַאש ַא טימ עלעפעל לָאמש

 ידֹּכ לעמ קַאז ןטכַאמרַאֿפ א ןיא ןכעטשוצנַײרַא

 .עּבָארּפ א ףיוא לסיּב ַא ןעמוקַאּבוצסױרַא

 ןםליַאסָאֿפסיײײמט ...} -- םיתֿפש"אמט שיא
 -אמט :ךיוא .5 ,ו ,היעשיכק .ּבנ צמ .רעד
 שטנעמ' .קינמיתֿפש-אמט ןוא םיתֿפׂש
 -תוליכר ,קינהּפ-לוּבינ .יּת ,/ןּפיל עניירמוא טימ
 םיא טזָאלא .קינרוסמ ,רענגיל רעסואימ ,קינ
 - ."יׂשייט יא םעד ,ןַײרַא טינ ּבוטש ןיא

 םישנַא :צמ ,רעד ןידוהעי ...} -- ידוהי 'א
 ,שטנעמ רעשידִיי .דָיי .5 ,ּב ,רתסאככ .םידוהי
 " 'א קידצה יכדרמ טֿפור קוסּפ רעד סָאװרַאֿפ,
 ,"םימשדארי רעסיורג א ןעװעג זיא רע לַײװ . ..
 -.א/במ ,צונ !

 ,טייקכעלנעזרעפ .ןז .ּבנ צמ ,יד -- תוישיא
 "קי םישנַא :צמ .,,רעד ןרָאקָאי . . ;} רקי 'א יי

 -לעז ,שטנעמ רערעַײט  .ןםירָאקעי ...} םיר

 דּבכמ ָאד טָאה עמ ןעמעוו, .רעלעדייא  ,רענעט -

 ?יי יא ןַא סעװָאטַאק א ?ישיש םעד טימ ןעוועג
 "רָאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,ײ, ...ןלזג ַא ,בנג ַא

 ' / ,1881 עש

 ןםיקיולעיייירעי ...} -- םיקולא-ארי 'א
 רעקיטכרַאֿפסטַאג |

 אדרויפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ַײּב .ןַאמ

 / .ד"לקּת

 םישנַא :צמ ,רעד ןרָאשָאי ...} -- רשי 'א
 -עלרע 1 ,א ,1ויא22 ,ןםירָאשעי . . ;} םירשי

 סע רעװ .רעקיטרַאֿפטכער ,רעקידנסיוװעג ,רעכ

 ןופ בר םעד וטסנעק, .געװ ןכַײלג ןְפיוא טייג

 זיא רע ...ָאי :טרעפטנעעג רע טָאה ?ןילָאטס

 .ל22 ייאככ ,ןז ,רעז -- פוקידַאישיא

 .אּב .רעד -- ספָאישיא

 לארׂשי ,ךילהאל שיא

 "םושּב רעטכָאט ןַײז רע ליוו, .חק ,ייי יא ןַא

 ,קָאר ןצרוק א רַאֿפ ןּבעגקעװַא טשינ ןפוא
 ,רעדנעזַײר רעד ,"'י יא ןַא תמאּב זיא רע ץָאכ

 ,רעכעלרע ןַא ןעװעג זיא רע, ,1883 עשרַאװ

 .יקסװעשטידרעּב .י .מ ,יייי יא ןָא

 3122 .רעד ןלעָארסיי-..} -- לארׂשי-א
 םדַא חזז ..ַאא 22 ,כ ,םיטפוש ;9 ,טכ ,םיר

 רעדעי, .(+-) לארׂשימ שיא ;(43 +-) לארׂשימ

 ירד תּבש ןסע וצ ביוחמ זיא השא רעדָא !יידיא

 ינוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ברה ,"תודועס

 | ,1864 רַאװג

 -ידעמ)

 לייט ןטשרעּבייא) ךיד םַײּב רעדָאגנירּפש (ןיצ

 טכאנַײּב לגנַארעג ןגעו . . ., .(עקלָאּפ רעד ןוֿפ

 ןעװ ,ןטנַאקַאּבמוא ןַא טימ וניבָא בקעי ןוֿפ

 ןֿבקעי ַײּב טקידעשַאּב טָאה רעטנַאקַאּבמוא רעד

 צג ֿבקעי טָאה םעד ּבילוצ ןוא 'א וורענ םעד

 ,6 אפ ,1938 ענליוו ,זעגֿפ ,"ןעקניה ןעמונ

 ,- סַאוכסיא װזד
 ,װרענ-טּפיוה ןוֿפ גנודניצנָא .!טֿפיה ןוֿפ קנעלעג'
 ,טייקנַארק א ןֿפורעגנָא טרעװ יא, .װֿפד +-
 ענייא ןיא ןקיטייװ ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ
 ..ןךלייט-ןדנע עטשרעטנוא (עדייּב ןטלעז רעדָא)
 "ידַאישיא וװרענ םעד ןופ טייקנַארק ַא זיא יא

 ןיא ןצרעמש, .11 א: ,1933 ,זעגֿפ ,שצ ,"סוק
 זיּב ןּביוא ןוֿפ . . . קיטייווןורענ ַא ןוֿפ סוֿפ ַא
 םעד טימ ןֿפורעגנָא טרעװ . . .סעכלעװ ,ּפָארַא

 ,תואוֿפרֹו תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"'א ןעמָאנ

 .(?)1910 זדָאל -

 ןױדָאי סַאנטַאמיק ...} -- ודייתנתמּכ שיא
 רעכעלטי6 .,17 ,זט .םירֿבזכ? .חֹּת .עזַארפ

 -הלוע ַײּב| .יּת ,!טנַאה ןַײז ןוֿפ ּבָאג רעד טיול |
 ַא טָאה רענייא ּביױא ,םילשורי ןייק ןַײז לגר
 ַא טימ טשטנעּבעג זיא ןוא החּפשמ עסיורג)
 ןַײז לֿפיװ תונּברק ןעגנערּב רע לָאז ,ןגעמרַאֿפ
 טצינעג ןב/ח ,הגיגח ,םיא טגָאז ץרַאה טוג

 א רַאֿפ (ןּבעג לָאז) טיג רעכעלטיא :ב ןטימ

 ןַא טיול ,ןטייקכעלגעמ ענַײז טיול ךַאז-הקדצ

 ןרַאֿפ, .שימנַײרא סמענייק ןָא ,ץַאשּפָא םענעגייא
 (א"ב) ךייר ,ייי"יּכ 'א ןעמ טיג תדחואמ ּתיּבגמ

 יי .וּבל-תבדנ יֿפּכ 'א :ךיוא
 טיולכ2 .רעד ןירֿפַאק ...} -- ירֿפּכ 'א

 טָאה ךלמ א; .'ןַאמפרָאד'
 "עג ...רע . ...זיא .., .ןוז ןַײז ןבירטעגסרַא

 ילשמ ,"ןַאמספרָאד ַא -- 'ּכ יא ןַא וצ ןעמוק

 | / יג"ערּת יינ ,ינש קלח ,הדוהי
 ןרעשַאיעװ רעשָאק ...} -- רשיו רֶׁשַּכ 'א

 םיריישק . ..} םירשיו םירשּכ םישנַא :צמ ,רעד

 .ן(םַארג ןּבילוצ --- םיריישעיעוו) םירָאשעיײײװ

 רעד, .ןַאמ רעכעלרע ןוא רעכעלטנרָא'-- .ּבצ

 יו יּכ יא ןַא ַײּב ןענַאטשעגנַײא זיא ל"ז יירא

 -עגנָא דובּכ סיורג ל"ז י"רא םעד טָאה רע ןוא

 'א :ךיוא .א/וט .,ה"לרּת ענְליװ ,הק ,ײזָאט
 | ,רשּכ

 ָאהיואעל .. } -- לארׂשי ,ךילהאל 'א
 ,א םיכלמ טיולכ2 .חֹּת .ץַאז ןלעָארסִיי ,ָאכעל
 יּת ,לארׂשי ,ןטלעצעג ענַײד וצ .16 ,ּבי
 רימ :םעֿבחר וצ קלָאֿפ סָאד טגָאזעג טָאה ױזַא

 השורי ןייק ןוא ,ןדוד ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה



 ...ללעֿפל שיא

 :בּב טימ טצינעג ן. . . . ,ישי ןוֿפ ןוז םעד ןיא

 רע, .טײטשרַאֿפ רע יװ ןָאט רערעדעי לָאז 1

 ;ןליװ ןַײז ןֿפרַאװנָא טינ םענייק ףיוא ליװ ...

 ,ײיי יל 'א ןופ ףור רעטרינגיזער ןימ ַא זיא סע

 ןָאטרַאֿפ זיא רערעדעי 2 .5 1966 ,זמט
 סערעטניא ןָא ,םינינע עכעלנעזרעּפ ענַײז ןיא

 "ריּב-לארׂשי רעכעלטינשכרוד רעד, .ללּכ ןרַאֿפ

 ..+ שטנעמ רעשיטַאּבעלַאּב א ןרָאװעג זיא רעג

 ,1 שוו 1965 ,זמט ,יײיי יל יא ללּכ ןוֿפ טלַאה סָאװ

 -ייל ,,,} -- ותדובעל םדָאו ולעֿפל 'א

 .חת .ץַאז ,{ױסָאדױאװַאַאל םָאדָאעװ ױלָאָאֿפ

 םדָא אצי ;ןטרָאד) .23 ,דק ,םילהּת טיולכ2
 רעד סיורַא טייג, -- ֿברע ידע ותדוֿבעלו ולעֿפל

 זיִּב טעּברַא ןַײז וצ ןוא קרעװ ןַײז וצ שטנעמ

 ירַאֿפ רעכעלטיא :3 ןטימ טצינעג ן.יּת ,"טנוװָא

 ינופ ןַײז ךרוד טריפ ,ךַאפ ןַײז טימ ךיז טמענ

 רעד וצ רעדַײנש רעד -- 'ל יָאו יל יא, .עיצק

 ,עש ,"טַאטשרַאװ םוצ רעטסוש רעד ןוא רעש

 רעּב םוצ רעגעי רעד -- 'ל יָאו יל יא, .היבט
 ."רעש רעד וצ רעדַײנש רעד ןוא

 .חּת .ּבנ צמ .רעד ןזױשָאל ...} -- ןושל-'א
 טצינעג .יִּת ,שטנעמגנוצצ ,12 ,מק ,םילהתככ

 רעװ .2 .קינערה-ןושל ,קינתוליכר .1 :33 טימ -
 ילעּב .רעגָאזלטרעװ .גנוצ עֿפרַאש א טָאה סע

 .ןושל

 םישנַא :צמ ,רעד ןזיוויימ ...} -- ןיבמ 'א
 ,א םימיה ירֿבדכ? .ןםיניוװיימ םישָאנַא) םיניבמ

 ,רעגולק .יּת ,יןַאמ רעקידנַאטשרַאפי 32 ,זכ

 טָאה ןוא 'מ 'א ןייא ןעמוקעג זיא, ,לכׂש-לעּב

 תלודג ,ךיװַאפ .א ,"ןּבױהעגֿפױא ןייטש םעד

 | .ד"נרּת ענליוו ,ףסוי

 יַשנַא :צמ ,רעד ןןױדָאמ-...} -- ןודמ-'א
 שטנעמ ַא .י ,וט ,הימריכק ,{.,,-ײשנַא| ןודמ

 ֿביר שיא +- .רעשירעגירק .יִּת ,טַײרטש ןופ
 טכעפעג ןיא קיּבייא סָאװ ,'מ-יא רעד, .ןודמו

 ןיא דרעװש יד ןַײרַא טוט ,דנַאנַארעדיװ ןוא

 ,10 וו 1967 ,קיא ,רעגַאה ךורּב ,"דייש

 .ּבנ צמ .רעד ןינידעמ ...} -- ינידמ 'א
 ,רעוטיללּכ ,שטנעמ רעכעלטפַאשלעזעג  .בצ

 וצ זיא הרוּתה-ךרד רעד, .רוּביציכרצּב קסֹוע

 ןַײז רימ ןזומ טיונ יּפילע רָאנ ,ימ 'א ןַא ןַײז

 .רעטנַאלַאס לארׂשי 'ר ,"םישורּפ

 צמ .רעד ןןעמייהעמ ...} -- ןמיהמ 'א
 ,8 ,גל ,םירֿבד ,לאיזוע ןּב ןתנויקק .חֹּת ּבנ

 ןמאנ .רעכעלזָאלרַאפ טולָאסּבַא ,רעטּבײלגַאּב
 העידי א .טרָאװ ןַײז ףיוא ןלעטש ןעק עמ סָאװ

 רעד| רֶע זיא ןּבעג וצ טינ ףיוא, .ימ יא ןַא ןוֿפ

 רָאנע .16 אט ,1869 ,מק ,"'מ יא ןַא ןרעװש

 ,ימ יא ןַא ןעװעג זיא טלייצרעד טָאה סָאװ רעד

 רימ , .יכונָא ,"ןּבײלג טזומעג םיא טָאה עמ

 רעזדנוא יװ 'מ 'א אזא ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ

 ,10 װ 1961 ,זמט ,טיי ,"רעטסַײמ

 ישנַא :צמ ,רעד ןסעֿפױמ- ..} -- תֿפומ-'א
 "שטנעמ:רעדנואװ .8 ,ג ,הירכזכ? .תֿפומ

 -נמ ַא .שטנעמ-רעטסומ .1 :3ּב טימ טצינעג
 ןגָאז העֿבג טָאטש עצנַאג יד , .ימ"יא ןַא --- גיה

 דוד יװ 'מ-יא ןַא ױזַא ןלואש} רע ליוװ סָאװרַאֿפ

 ,לואש תוכלמו דוד תלודג ,"ןַײז תיממ זיא |

 יַאֹּב סע רעװ .תפומ-לעב .2 1852 עשרַאװ
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 ךיז ןֿפערט תוכז ןַײז ּבילוצ ,םיתפומ טזַײװ |

 -פיוא ןרָאװעג זיא .., טָאטש רעד ןיא, .םיסנ

 ןייא וצ םסרוֿפמ ... בר רעסיורג ַא ןעמונעג

 םעד טימ ?רָאי ,לשימעשּפ קידצ ילהא ,ייימ-יא

 זיא,  .ןמיסּפָאמ-..} םיתֿפומ-'א :ךיוא ּב
 רַאֿפ טָאטש ןיא ןרָאװעג בושח ןלארׂשי 'ר} רע

 יז ןטלָאװ ,רֶע טינ ןעװ םערָאװ ,'מ-"יא ןַא

 עניילק ַא וליֿפַא טעװעטַארעגסױרַא ןעוװעג טינ
 -'א :ךיוא .א/ו ,חק ,ןהֿפירׂש רעד ןוֿפ} ךַאז
 רעדעי ןוא, .תֿפומ-לעּב רעסיורג -- לודג 'מ
 ןייא זיא ןטשעּב רעד} רע זַא טסואוועג טָאה
 ,א/י ,חק ,יייג ימ"א

 - ,רעד ןסעװַאשכַאמ-..} -- תוֿבשחמ-'א
 ןַאמ .7 ,הנ ,היעשי טיולכ2 , ,.,."יײשנַא :צמ
 ,רעקיניזֿפיט ,רעקנעד .ןעקנַאדעג ,ןעיידיא ןוֿפ

 ,"םיׂשעמ-לעּב ןוא 'מ-יא ןא זיא רע, .חֹומ-לעּב

 ,10 אי ,1958 ,שימייה ,ןונגע .י .ש ,זּביא

 םישנַא :צמ ,רעד ףענוטעמ ...ן-- ףנוטמ 'א
 רעניירמוא .ּבצ .ןםיֿפָאנוטעמ ...} םיפנוטמ
 ,רעקידתֿפוניט ,רעקידפנוטמ ,רעקיצומש ,ןַאמ

 םינּפ ןיא ןוט ַײּפש א טפרַאדעג טָאה רעדעימ

 טױט טינ ,ליי ,"ימ יא :ןעַיײרשסיוא ןוא ןַײרַא

 ,ח"נרּת ענליוו ,גידעּבעל טינ

 .רעד ןלעָארסייעמ ...} -- לארׂשימ שיא
 ,תומש ,םייחה רוא ;14 ,אכ ,א םימיה ירֿבדככ

 .ילארׂשי ןוֿפ ןרעדניק יד ןוֿפ} ןַאמ ַא .3 ,טי

 ,לארׂשיךּב ,דָיי .43 ,+- לארׂשימ םדָא ווזד

 ןדעי רַאפ, .(תוֿבישח יד ןכַײרטשרעטנוא ידּכ)

 -נוא ןוא ןייגסיוא רודה-גיהנמ רעד ףרַאד ימ יא

 ,ץרפ ,"סע טסייה ,ןַײז שפנירסומ ךיז ,ןייגרעט

 ,+- לארׂשי יא ווזד .שידיסח

 .רעד ןסעװױכַאמ-...} -- תובואכמ-'א
 ,ןקיטיײװ טימ שטנעמ א .3 ,גנ ,היעשיככ

 ףרַאד עמ,, .רעטװּורּפעג-רעװש .םירוסיילעּב .יּת

 ןַא ךעּבענ זיא רע ,טוגמוא רַאֿפ ןעמענ טינ םיא |

 סָאװ שטנעמ ַא, .םיבואכמ-'א :ךיוא .י'מ-יא
 ֿבוט ַא ,םיֿפדרנ רַאפ ןּבעל ןַײז ןלעטשנַײא ןָאק

 ,גח ,"מ"א ןַא ךָאנ וצרעד ןוא ,ביטמ א ןוא

 .14 אן 1958 ,זמט

 ,רעד {(דעּבױדָאּבוכעמ ...} -- דּבוכמ 'א
 .ּבצ ,ןםידָאּבוכעמ ...} םידּבוכמ םישנַא :צמ

 ןַאמ רעטריטקעפסער .1 ,ד ,תוֿבָא טיולכ2

 -ןּב ַא 'מ יא ןַא .דובּכ ּפָא טיג עמ ןעמעװ רעד

 הליחמ ךיא עטיּב רעהַָאד . . ., .סחוימ ַא ,םיֿבוט

 רעדָא ימ יא ןַײז סע ,ןטק ֹוא השאו שיא לכ

 ,"לָאז ןַײז לחומ רימ רע סָאד ... ,טכינ
 -סגינעק ,םהרֿבא תיּב רֿפס ,גיצנַאז םהרֿבא 'ר

 ןּבעל ןסעזעג זיא סָאװ רענייא , ,ט"ירּת גרעּב

 אנינעמ טגערֿפעג טָאה ... 'מ 'א ןַא ,ןיּבר

 עשרַאװ ,טלעװ רקפה יד ,ל"ביר ,"אמויד

 םעד) םיא ןַײא טדער ערהירצי רעד, .ב"סרּת

 ןַא רע זיא ךרּבתיםשה ַײּב זַא ןסכחידימלּת

 םעד ןַײז יז טעװ לַײװרעד ,/ .א/מ ,צונ ,"ימ 'א

 ,מק ,"גנוריצ ןייש ןּבָאה טעװ ,ּבַײװ ס'מ יא

 . . . לקיציא ףסוי 'ר דּבכנה ריֿבגה, .21 אפ ,9

 ,"ימ 'א ןַא זיא ןוא קירּבַאֿפ עסיורג ַא טָאה

 | .ךעלהׂשעמ סדמלמ ןנחויי ,ץרפ

 :צמ ,רעד ןעמָאכלימ-...} -- המחלמ-'א
 "ןַאמסגירקי .3 ,וט ,תומשכ? . ..."ישנַא

 עגושמ שיא

 ךיז טקילײטַאּב סע רעװ .1 :ּבּב טימ טצינעג
 רעװ .2 .רענלעז .רעריֿפסגירק .המחלמ ַא ןיא
 רעַײנ רעד, .ןעײרעגירק ןריפ וצ ּביל טָאה סע
 -יטכיר רעד ,לגױֿפ ַא לָאמנייא ןיוש זיא יאּבג

 "יא ןַא ןָא רדסּכ ןוֿפ זיא דִיי ַא, ."'מ-יא רעק
 ,"העד רעד טימ ךיז רֶע טגָאלש קידנעטש :'מ

 רע טָאה ,המחלמ טקעמשרעד רע טָאה, .לװפ

 ,"'מ"א ןייק טינ זיא רע ,ןגיוצעגקירוצ ךיז
 ןקיטשרע ןטימ .80 .!ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ
 רע, .טוּבירטַא סטָאג ןוֿפ גנונעכייצַאּב ַא יװ ,ב
 עקיטומכיוה יד טרעדינ רֶע ,'מ-יא ןַא זיא ןטָאגָו
 ײלּפ הׂשעמ ,"עקיטומרעדינ יד טּביײה רע ןוא
 ,חוּכ לעּב .4 .1875 עשרַאװ ,(םיחא 'גמ) תוא
 -רעדיוו ךיז ףרַאד עמ , .הכלהּכ רוחּב ,רוּבג ,רֿבג

 "א ןַא טימ יװ ןדִיי םעד טימ ןענעכער לָאמַא
 ןטוג א ןעגנַאלרעד ןָאק סָאװ שטנעמ ַא -- 'מ

 .20 שוו 1967 רָאֿפ ,"קירוצ ּפַאלק

 ,רעד ןקושַאה ןימ ...} -- קושה ןמ 'א
 .א/חק ,אמק אֿבּב טיולכ2 ....םישנַא :צמ

 ,+- קושה ןמ םדָא ווזד .יקרַאמ ןופ שטנעמ א

 ,שטנעמ א םּתס .1 :בּב טימ טצינעג 3
 -סָארּפ ,ץרָאה םע .2 .ינומלַאינולּפ ,רעצעמע
 סלהנמ םעד ןַײז רעדיװ רע ףרַאד טציא, .קַאט

 הרות-ינּב ןגעקטנַא טינ ןיוש ןוא רשוייץילמ

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,י'ה ןמ 'א ןַא ןגעק רָאנ
 .עזַארֿפ ן...יּפימ ..} -- שיא יפמ 'א

 ,ב/זנ ,ןירדהנס ;4 ,ול ,הימרי טיולכ2 .חֹּת -

 ,ליומ וצ ליומ ןוֿפ .יליומ סנטייווצ ןוֿפ רענייא'

 יד ןּבעגרעּביא .הּפ-לעּב (עיצידַאוט רעד ןיא)

 ןּבָאה סעראקנעש עשיליופ יד, .יא 'מ 'א העידי

 ַא ןיא ןַײא טּבָארג עמ ןעװ :'א ימ יא הלּבקּב

 רעד רעטנוא עװעקדָאּפ עשידרעפ א קנעש

 ,"ןטַײז עלַא ןופ םירוּכיש ךיז ןעװַאי -- לעווש

 ,1881 עשרַָאװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד .מ

 הרׂשי ,ץרפ ,"'א ימ 'א הלּבקּב סָאד ּבָאה'כ,

 ןעמ זיא טַײצ רעצרוק א רָאג ןיא, .יםיֿבוט תֹּב

 .םרוטש ןיא ,עש ,יייא 'מ יא ןרָאװעג עריואוועג

 :צמ ,רעד ןָאריוצעמ ..} -- ערוצמ 'א
 .חּת .ןםליָאריוצעמ םישָאנַאו םיערוצמ םישנַא
 א ןַאמ ַא 2 ,די 444 ,גי ,ארקיו טיולככ
 ןעװ .... ירעקיצערק ַא ללכּב .יִּת ,,ערוצמ

 -עג זיא ןוא 'מ 'א ןַא זיא רעיױּפ-ףרָאד רעד

 -עגנַײא ןוא רעדיילק ענעסיררַאֿפ ןיא טדיילק
 װָאֿפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאפ .א ,*. ..עטכיר

 ,ח"צקּת

 :צמ ,רעד ןרַא;לצַאמ ...} -- הילצמ 'א
 יארּבכ? .{םיכילצַאמ םישָאנַא) םיחילצמ םישנַא

 רעװ .יִּת ,ישטנעמ רעטקילגַאּב ַא .2 ,טל ,תיש

 רעסיורג א, .חלצומ ,לזמירּב .החלצה טָאה סע

 ,ריװַאּפ .א ,י'מ 'א ןַא ןוא רעגולק ַא ,הירּב

 טגעלפ ךרּבתי םשה? .ד"נרּת ענליוו ,ףסוי תלודג

 ןא ןרָאװעג זיא רע ,םילֿפּכילֿפּכ ןּבעגּפָא םיא

 ,םלענ רעד ןַאמשַאק יּבר ,ךרעּב ץ"בי ,י'ימ יא

 סָאד ליואוו טסייװ גינעק רעד, .ו"נרת ענליוו

 הׂשעמ ,ײימ יא רעסיורג ַא . ..זיא הנשימ רעד
 ,1875 עשרַאװ ,(םיחא 'גמ) תואילפ

 :צמ ,רעד ןעגושעמ ..} -- ענושמ 'א
 ,הימריכק ,ןםיאָאגושעמ ..,} םיעגושמ םישנַא
 .ףרוטמ ,קינהעדירסח ,רענעגושמ .26 ,טכ



 תיחשמ שיא

 ןגָאז סָאד ריד טעװ סָאװ ןַאמ םעד טסעװ וד,

 ןגָאז סיװעג טסעװ וד ,ןעַײּפש טכיזעג ןיא

 ,ףסוי תלודג ,ריװַאפ .א ,"'מ 'א ןַא זיא רעד

 .ח"צקּת ווָאפעזוי

 :צמ ,רעד ןסיכשַאמ ...} -- תיחשמ 'א
 ,ילשמ2כ2 ,ןםיסיכשַאמ ...} םיתיחשמ םישנַא

 "עג .'רעגנערּבמוא ןַא -- שטנעמ א 24 ,חכ

 סָאװ ינומדק שחנ ןרַאֿפ קורדסיוא ןַא יװ טצינ

 רעד, .טלעװ רעד ףיוא דניז טכַארּבעג טָאה

 יד רֶע טדַײמרַאֿפ הכרּב א ןָא טסע סָאװ ךיוא

 רבח א רע זיא םורעד ,טלעװ רעד ןוֿפ .תוכרּב

 -רַאפ :ב ןטימ ךיוא .ב/בי ,צונ ,יימ יא םעד וצ

 יג ךלמ טזיא, .רעשירערעטשעצ ,רענעּברָאד

 ...ןיזעװג עשר ריטכער ןייא טזיא . .. ןידראוו

 ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,י'מ 'א ןוא

 .1698 מד8

 :צמ ,רעד ןליקסַאמ ...} -- ליּכׁשמ 'א
 ,ילשמ טיולכ2 .ןםיליקסאמ . . } םיליּכׂשמ םישנַא

 טימ טצינעג .יזַאמ רעקידנעטשרַאפפ 19

 ןוא םכחידימלּת א .תעד-רּב ,לכׂש-לעב .1 :בּב
 ...'מ יא ןא ןטעּבעג ךיא ּבָאה ... , .'מ 'א ןַא

 לא ןרָאפ ןעמאזוצ . ..יכדרמ 'ר טימ לָאז רע

 תליגמ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט'םוי 'ר ,"רׂשה

 רעד ןופ רעגנעהנָא ,2 1895 ןילּבול ,הֿביא
 -רעלקעגפיוא ,רעטעדליּבעג ,גנוגעװַאּב-הלּכשה

 ןרָאֿפעגכרוד זיא ןכָאװ עכעלטע רַאפ , .רעט

 ךרוד טנַאקַאּב ,'מ יא ןא לטעטש רעזדנוא ךרוד

 ,"רׂשֿבמ לוק ןיא ןוא ץילמה ןיא ןעלקיטרַא ענַײז

 ,41 זי ,1870 ,מק

 םישנַא :צמ ,רעד ןזָאמעענ ...} -- ןמאנ 'א

 ,בי ,רּבדמּב טיולכ2 .ןםינָאמעענ ...} םינמאנ

 ,םינומא-שיא ווזד .יןַאמ רעטּבילגאבה+ 7

 "רַאֿפ ,רענעּבעגעגרעּביא ,רעלַאיָאל ,ןמיהמ שיא

 ףיוא ןַײז ךמֹוס ךימ ךיא ליװ רעמ,, .רעכעלזַאל

 װָאפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,יינ יא ןָא

 טלייצרעד דִיי רעקיצנייא רעדעיא .ב/טי ,ח"צקּת

 .ּבמס ,ײ...זַא ינ יא ןַא רעדורּב ןטוג ַא

 ןםעכָאכייװ ןווָאנ ...} -- םכחו ןובנ 'א
 ייואווענ ...} םימכחו םינוֿבנ םישנֲַא :צמ ,רעד

 .ןובנו םכה 'א :89 ,ןימָאכַאכָאװ םינ
 רעקידנעטשרַאֿפ א ,39 ,33 ,אמ ,תישארּבככ

 רעּבָא ,םכח שיא זד .יּת ,ןַאמ רעגולק ןוא

 ךלמה ינודַא, .ןּביוהעגסיורא רעמ ,רעשיטַאפמע

 -נַײא לָאז רע ,יו יח 'א ןַא ןלייוורעדסיוא לָאז
 יַאפ .א ,"ןרָאי עטוג יד ןיא האוֿבּת יד ןעלמַאז

 .א/גי ,ח"צקת װָאֿפעזװוי ,ףסוי תלודג ,ריװ

 יו 'נ יא רעסיורג ןייא וד סָאד ךיא עז טנַײה;

 עשרַאװ ,(םיחַא י'גמ) תואילפ הׂשעמ ,"טסיב

5, 

 םישנַא :צמ ,רעד ןעזווינ ...} -- הזבנ 'א
 ;3 גנ ,היעשי טיולכ2 ,ןםיזווינ . . ,} םיזֿבנ

 ,רעקידנסױטשּפָא ,רעקידהזֿבנ .4 ,זט ,םילהּת

  סָאװ רעד ױרֿפ ןַײז הזֿבמ זיא סע, .רעקידלקע
 .מ ,ןוּביּתןּבא ש טיצ ,"'נ 'א ןַא ןיײלַא זיא

 םישנַא :צמ ,רעד ןווידָאנ ...} -- בידנ 'א
 , ,וי ,ילשמ טיולכ? ,ןםיווידענ .. .} םיֿבידנ
 ,הקדצילעּב ,ןבדנ :ּב ןטימ טצינעג .יןַאמלדַא

184 

 רעד ןיא, .טנאה רעטיירּב א טימ טיג סָאװ רעד

 "-גיהנמ א ,רחוס ַא לָאמַא ןעוועג רע זיא םייה

 ,22 ןאנ ,1870 ,מק ,י'נ יא ןַא ריעה

 םישנַא :צמ ,רעד ןדָאּבכינ ...} -- דּבכנ 'א
 ,6 ,ט ,א לאומשכ? ,ןםידָאּבכינ . . .} םידּבכנ

 רַאֿפ טָאה עמ סָאװ ,רעֿבושח .ןַאמ רענעעזעגנָא

 רעטכער ַא עקַאט ןיוש רע זיא, .ץרא-ךרד םיא

 'א ןַא ןופ עלָאר יד ןיוש טליּפש ןוא סחוימ

 רע; .1881 עשרַאװ ,חס9ּפ רַאֿפ ידוי רעד ,יינ

 לוש ןוֿפ ןפרָאװעגסױרַא טלעג-הריד רַאֿפ טָאה

 ןעװעג טינ רע זיא ,קילארׂשי !ונ ,םירפס יד
 -רַאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,י?ינ יא ןַא

 ,1898 עש

 ....ישנַא :צמ ,רעד ןדָאס-...} -- דוס-'א
 .דוס א ןטלַאה ןָאק סָאװ רעד .1 .ּבצ .חּת
 געמ ריד רעּבָא ,ךַאז עכעלורטרַאֿפ א זיא סע;

 .יס"א ןַא טסיּב וד לַײװ ,ןלייצרעד סע ךיא

 .שינעטער א שטנעמ א ,שטנעמ רעקידתודוס .2
 ."ס"א םעד ַײּב ךיז טוט סע סָאװ סייוו ייג,

 ןעמעװ רַאֿפ ,דנַײרֿפמעזוּב ,רֿבח רעמיטניא .9

 יסייא ןַא ןרעװ .ץרַאה ןופ ּפָארא ךיז טדער עמ

 .ןצעמע ןופ

 .ייסיא ןַא זיא רֶע ,ןַאמ-הרֿבח םענעי רַאפ ךיז

 יּפָא .עקשיא +- .ס' ,יד -- 'טשיא ,טש'יא
 ןכָאנ ּבַײלּברעּביא רעטכידעג ,ךָאקסיוא ,ץַאז

 "עג ךיז רַאפ טסָאה וד, .עשטשוה .ןכַאקסיוא

 רימ רַאפ ןוא עװַאק עטוג ןוא עשירֿפ ןעמונ

 .םידָאּפ .א ,י'א לסיּב ַא טזָאלעגרעּביא וטסָאה

 לַא ...ן--ולגד לע שיאו וחנחמ לע שיא
 ,א ,רּבדמּבכ .חּת .ץַאז ןיולגיד ... והיײנכַאמ
 רעכעלטיא ןוא רעגַאל ןַײז ןיא רעכעלטיש 2

 ינֹּב ונחו :לייט רעטשרע) .יּת ,/ןָאֿפ ןַײז ַײּב

 "ַאל ןלָאז לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד ןוא --- לארׂשי

 ,גנונעדרַא ןוֿפ דנַאטשוצ א טנכיײצַאּב {.ןרעג

 ןעװ ,עיצקנופ ןַײז ךרוד טריֿפ רערעדעי ןעװ

 םַײּב, .םעטסיס ,רדס ַא טיול ןָאטעג טרעװ סעּפע

 'א ןסעזעג םיּתּביײלעּב יד ןענַײז ארמג רועיש

 ."דמעמ ןַײז טיול רערעדעי ,...ימ 'ע

 ,רעד ןזעיװעעװ ינָא ...} -- ןויבאו ינע 'א
 ,16 ,טק ,םילהּתכפ .םינויֿבאו םיינע םישנַא :צמ

 ,19'20 ,ןויבא +- .ןויבא ןַא ןַאמערָא ןַא

 ײשנַא :צמ ,רעד ןעלעפ-..} -- אלּפ"ֹא
 רע? .וּב ,תֿפומ-שיא ווזד .1 .ן..,:ײשנַא) אלּפ
 רעכעלרע רעקידתמא ןַא ,יּפ"יא ןַא ןעוװעג זיא

 .221װ1966 ,זמט ,"תווצמּב קדקדמ ַא ,דִיי

 ,ןיזרד ןיזר ולוּכ ,רעדנואוו ַא -- שטנעמ ַא .2
 .תודֹוס טימ לוֿפ

 םישנַא :צמ ,רעד ןיטַארּפ ...} -- יטרפ 'א
 רעטַאװירּפ  .ו ,חכ ,הּבר ארקיו טיול?? ,םיטרּפ

 סָאד זיא, .רענלצנייא ,דיווידניא ,דיחי .שטנעמ

 ךיוא רָאנ ,'ּפ 'א ןַא רַאפ הלואג א ןעװעג טינ

 .זישּת י"נ ּבדל ,"ונתרוּת יֿבּבחמ עלַא רַאֿפ

 םישנַא :צמ ,רעד ןקידַאצ-.} -- קידצ-'א
 ,9 ,| ,תישארּבכ2 .ןםיקידַאצ םישַאנַאו םיקידצ

 ,רשיו 'צ-'א ךיוא .ןַאמ רעטכערעג
 ,תישארב2? .רעד ןדִייַאצ- ..,} -- דיצ-א

 טינעג שטנעמ א ,שטנעמ-געיעג 27 ,חכ
 בג

 סָאװ ,שטנעמ רעד ,'צ"א רעד; .געיעג ןיא

 טיה,, .טנעגא-םייהעג .קיסַאּפש 4

 ר"שיא

 .ז ,"...דגָאי טימ זיולּב ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה

 ןשטנעמ יױזַא יװ ,ַאניקװַאכ .ּב .ל ,זּביא וָארדנעװ

 ,ןעגנוניואװ ןעיּב טנרעלעגסיוא ךיז ןּבַאה

 ןא ןעװעג רעּבָא זיא וׂשֲע; .1919 עװקסָאמ

 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,"רעגעי-תויח א ,יצ-א

 ,1 אוו 7

 ,רעד {װעיָאיײװ רַאצ ... ,} -- ביואו רצ 'א
 ןוא ררוצ א ןַאמ א .6 ,ז ,רתסאכ? .ּבנ צמ

 רענעסיּברַאֿפ א .ו 'צ 'א ןַא .יּת ,ידנַײפ א

 ,לארׂשיזאנוׂש

 :צמ ,רעד ןשעדָאק ..} -- שודק 'א
 ,ּב םיכלמכק ,ןםישיודק םישָאנַאו םישודק םישנַא

 ישנאו), .קידצ רעסיורג .ןַאמ רעקילייה .9 ,ד

 הלטבל ערז ןייק רכלעװ ןעד (יל ןויהּת שדוק

 אדרויפ ,הק ,י'ק 'א טׂשייה רעד זיא איצומ
 רֶע . . . ?ריא טדער ןעמעוו ףיוא ,שטַײטס} .3

 ,1885 ,לָאֿפי ,"!םש-לעּב ַא ,יק יא ןַא זיא
 'ר זַא ,עטרג יד טדערעגוצ טָאה רע, ,24 אפ

 יק 'א 5.  או 1965 ,זמט ,ייק יא ןַא זיא םרמע
 ןייא רַאפ טַײל איד םיא ׂשד וזַא; -- דיסחו

 - .ב/בק ,ראש ,יןּבאה ןטלַאהג יו יק יא

 .רעד ןָארױנעװ...} -- ארונו 'ק 'א
 -כרָאֿפ ןוא רעקילייה 9 ,איק ,םילהת טיולכ2
 . רע זא טסואוועג טָאה ןרעןרעדעיג .ןַאמ רעקיט

 עמ ןוא לודג תֿפומישיא ןַא זיא ןטשעּב רעדְו

 ,חק ,ײיו 'ק 'א ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןםיא} טָאה

 .א/י
 .ן(טָאירַאקסיא) סעירָאק- ...} -- תוירק-'א

 יד ןופ רענייא} .תוירק ןוֿפ ןַאמ רעד ןהדוהיו

 טיול סָאװ ,ירצונה ושי ןוֿפ םידימלּת ףלעװצ
 קיטשרעּבליז 30 רַאפ רע טָאה עילעגנַאװע רעד

 טַאהעג הטרח םעדכָאנ ,ןיּבר ןַײז ןטַאררַאֿפ

 -טסירק יד ןוֿפ ןןּבעל סָאד ןעמונעג ךיז ןוא

 ןיא ןעמונעגרעּביא ןעמ טָאה תונושל עכעל

 .ןישלמ ,רעטעררַאֿפ ,דנֹוּב :ב םעד שרטיל
 טָאה רע ,טכַאנ רעד ךרוד ךיז טכַײלש יק-יא,

 "כיל ןַײמ ,רה ,טֿפױקרַאֿפ טולּב סחרֹוא ןַײמ

 .העיסנ עקיט

 ..טייקנַארק עשינַאּפשי .אּב .יד -- עקנַאּפשיא
 ץנַאג טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ עּפירג עֿפרַאש

 'טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ץרוק עּפָאריײא

 .המחלמ

 ='/?: ןט3242 :=116 8: .סי ,יד -- עקשיא
 עטכידעג ,עקשוי ווזד .רקוא ,19 .1סזחא2

 ןוֿפ ךיוי עטרעװילגעג :ךיוא .ךיוישיפ ,ךיוי
 .לכאמ רעטרעווילגרַאפ ןימ רעדעי :ךיוא .שיֿפ -

 ,"שיפ ענעצלַאזעג ןוא ס'א ןסע קעווא ןעמ זיא,
 ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ,שטיװָארעשַָא .מ

 .עניַארקוא

 הימׂש אהי ןמֹא :ןופ ת"ר ןרַאשיא| -- ר"שיא
 םעד} רָאנ ןגָאז םיצראה-ימע לייט, .(+-) אבר

 ןָא ייז ןּבייה ךָאנרעד ,ןמָא ורמאוי זיּב ןשידק

 ָאּבר הימש אהי ןמָא ןייק ןוא ישדקתיו ךרּבתיי

 םערָאװ ,ןגָאז ָאי זופ ןעמו רע רָאנ ,טינ יז ןגָאז

 ענליװ ,הק ,"ר"שיא רעד זיא שידק רקיע רעד

 ...ןדִיי ןעװ ןטַײצ עלא ןיא, .א/זלק ,ה"לרּת

 לּבקמ זיא ,לוכיֿבּכ ,ה"ּבקה . . .ר"שיא ןרעֿפטנע

 ,ךי 2 ישס ,"?תחנ



 ןודמ-שיאו ֿביר-שיא

 -שיאעװ וויר ...} -- ןודמישיאו םירישיא
 -גייוועג .ימ(-ישנַא) 'ר-ישנא :צמ ,רעד ןןױדָאמ

 ,ביר-שיא :ךיוא .ןודמו 'ר-'א :ךעל
 ןוא גירק ןופ שטנעמ א .10 ,וט .הימריככ
 ןודמ שיא װזד .יּת ,טַײרטש ןופ שטנעמ ַא

 זיא ןרע) ּבױא ןואפ .רעשיטַאפמע רָאנ ,(+-)

 עמ ןרָאװעג רעקיטירק:-רוטַארעטיל א יװ ךיוא

 טינ תוּביס ןייק טָאה ,'מו 'ר-יא ןַא לָאמ ערער
 'ּפעס ,קוצ ,יקסנַאשָאטָאּב .י ,"רַאֿפרעד טלעפעג

 סָאװ . .. ימו 'ר"יא םעד ... רימ ןּבָאהע ,8

 ליװ רע זַא ,ןַײז וצ הדֹומ ךיז ץלָאטש וצ זיא

 ,60 א: ,קג ,מי ,"ֿבר ןרעװ ןײלַא

 םישנַא :צמ ,רעד ןקייר ...} -- קיר 'א
 ,ט ,םיטֿפוש טיולכ? .ןםיקייר םישָאנַא םיקיר
 -סוּפ .1 :ּבּב טימ טצינעג .20 ,ו ,1 לאומש 4
 ,קַאטסָארּפ .ילּכ עטסוּפ ,שטנעמ רעשיראנ ,רעט

 ,קינסַאּפ-ןוא-טסופ ,רעייגקידייל ,2 .טשינרָאג
 ןַא ןסקַאװעגסױא זיא לדיחייןּב סריבג םעד;

 ."סוּבָאל א ,'ר יא

 :צמ ,רעד ןמעלַאש-.} -- םולש-א
 ןַאמ ,37 ,זל ,םילהּתככ ,ן, , , יישנַאז . . . ישנַא

 רעג .ןעײרעגירק סיוא טדַײמ סָאװ םולש ןוֿפ

 יישרַאפ ןיא ךיז טשימ רֶע רָאנ ,יש-יא ןַא זיא

 טימ ךיז ןגירק ןשטנעמ ןוא ,םינינע ענעד

 .18 4 1964 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"םיא

 -ֿמש םישנַא :צמ ,רעד ןלֿפָאש ...ן-- לֿפש 'א
 רעװ .1  ,(םילָאֿפש) םיליײֿפש םישָאנַא) םיל
 ןסייוו ייז , .קירעדינ ,ןיילק רעייז ךיז טלַאה סע

 ,"ןיּב ךיא 'ש 'א ןַא רַאפ סָאװ טינרָאג

 ןָאט וצ ןּבָאה טינ ליװ ךיא , .קידרעװמוא .2
 יייש יא ןַא ,שֿפנ אזא טימ

 ישנַא :צמ ,רעד ןעדָאס-.,} -- הדש-'א
 'שטנעמ:דלעפי .27 ,הכ ,תישארּבכ? .הדׂש

 טזַאלרַאפ טָאה רע .רעטעּברַאדרע ,ןַאמסּפרָאד

 ןרָאװעג ןוא ףרָאד ןיא טצעזַאּב ךיז ,טָאטש יד

 .ייׂשייא ןַא

 .ּבנ צמ ,רעד ןָאװײס-..} -- הביש-א
 לא .ןַאמ רעיורגזַײרשע .,25 ,בל ,םירבדכ2

 ןקז א ,רעטלע ןֿפיט ןיא זיא רע, .רעקשטיט

 .ייׂש"יא ןַא ,גלֿפומ

 ,רעד ןסעכוּפַאהנַאט-...} -- תוכופהת-'א
 ,28 ,ןט ,ילשמכ2 .חֹּת .תוכוּפהּתישנַא :צמ

 טצינעג .יּת ,ןטייקטרעקרַאֿפ ןוֿפ שטנעמ א

 ,ןעגנוניימ ענַײז טַײּב סע רעװ .1 :בּב טימ
 "עגירק ןָא טכַאמ יּת"א רעדע .רעטצעזעג-טינ

 סעּפע --- ןגרָאמ ןוא יוזַא רע טגָאז טנַײה ,ןעַײר

 -בּתסמ-אכּפיא ,קינסיעכהלרוצ ,2 ,"שרעדנַא

 וצ ּביל טָאה סָאװ ,רעיוּפאק השמ א ,קינאר

 א טסייה סָאד ,,ּת"א ןַא; .ךוּפיהל טקנוּפ ןגָאז

 ךיא ּבָאה טסיּב וד יװ ,שטנעמ רעטרעקראפ

 תלודג ,ריװַאּפ .א ,"ןעזעג טינ ןּבעל ןַײמ ןיא

 זַא, ןטׂש ,לאמס .8 .ח"צקּת װָאֿפעזוי ,ףסוי
 רעד ףיוא ןעייג ןהרוּת-ישודיח עשלַאֿפ יד| יז

 ןגעקטנַא ייז ףּכיּת טייג ,טלעװ רעד ןוֿפ טֿפול

 ןוא 'ת"א ןֿפורעג טרעװ רע סָאד ,ם"ס רעד

 .א/ח ,ה"לרּת ענליװו הק ,"רקש-ןושל

 -- (ותנאּת תחתו) ונֿפנ תחת 'א

 .ץַאז ןױסָאנײט סאכַאטײװ יױנפַאג סַאכַאט ..

 רעכעלטיא' ,4 ,ד ,הכימ ;5 ,ה ,א םיכלמכ? .חֹּת

 ןַײז רעטנוא ןוא קָאטשנַײװ ןַײז רעטנוא (זיא)

1942 

 ןיאו :קוסּפ ףוס ,הכימ ןיא} .יִּת ,,םיוּבנגַײֿפ

 ןןקערשּפָא טינ טעװ רענייק ןוא --- 'דירחמ

 "כעלטימעג ,טייקרעכיז ןופ בצמ ַא טנכײצַאּב

 ךָאד ּבָאה ךיא, .דנַאטשליױאװ ןוא םולש ,טייק

 יג טלעװ קיטש עסיורג ץנַאג א ּפָאק ןיא ןיוש

 ,עקילָאמַא סָאד ...לארׂשייץרא ץנַאג -- טַאה

 טימ . ..'עקידנסילפ-קינַאה ןוא ךלימ טימ' סָאד

 םייהַא טייג , .תונורכז ,ץרפ ,ײיּת יו יג יּת יא
 ןלעװ ונימיּב הרהמּב .... חמׂשמ ךיז טַײז ןוא
 ,"'ּת יו יג יּת יא ... לארׂשייץרא ןיא ןַײז רימ
 םַײּב יװ ןציז :לגרפ .ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב

 .ןטרָאגנַײװ ןיא ןטַאט

 םישנַא :צמ ,רעד ןסַאט..} -- םת 'א
 ,27 ,הכ ,תישארבכ? ,ןםימַאט םישָאנַאו םימּת

 רעליטש ,רענעדײשַאּב ,רעקיּביײלג .רעכעלרע .1
 יז ןרעכיזרַאֿפ ךיוא, .(רעקיטרַאֿפטכער ןוא)
 טרעװ רע סָאװ ֿבקעי ןוֿפ תוכז םעד ןיא ךיז

 קנעדעג ,טָאג, יּב/גל ,הרלמ ,ײיּת יא ןפורעגנָא

 עג זיא רע סָאװ וניבָא בקעי ןופ העובש יד

 ייֵשְז ,ןויצ ירעש ,רֿבונה ברה ,ייּת יא ןא ןעו

 -ץגרעּביא-טינ ,רעװיאַאנ .2 .ו"נרּת רימָאט
 טינ ה"ד ,םּת װזד טינ ךָאד רעּבָאו רעטציּפש

 ןייק סייוו סָאװ יּת יא ןַא .ןרעשירַאנ ַא םֹּתִס

 יז טימ יּת 'א רעד טכַארט סָאװ, .טינ תומכח

 , עפעשטירפ ,ליײ ,"?רעלדנעהצלָאה עשיווטיל

 ,1876 סעדַא

 ,ֿבויאכ? ,ןרָאשָאייייװ ...} -- רשיו 'ת 'א
 ,זּביא ,"'ו 'ּת 'א ןייא ןיזעװיג טזיאע 8 ,א

 ץלַא, .ח"נת אדרויֿפ ,דוד חמצ ,אנעה ןמלז 'ר

 יװ ןוא םורֿפ יװ טסואוועג ןּבַאה טַאטש ןיא

 ,רָאֿפ ,ײיו יּת 'א רעתמא ןַא ,זיא רע ךעלרע

 ,20 של 9

 :צמ ,רעד ןםעלָאשײװ ...} -- םלשו 'ּת 'א
 בצ22 .ןםימיילשוא ...} םימלשו םיִמּת םישנֲא

 ;18 ,גל ,תישארּב טיול + 27 ,הכ ,תישארּב ןוֿפ

 ןַא .ןַאמ רעצנַאג ןוא רעליטש א .21 ,דל

 לש סוּכ רעד| רע, .תולעמ עלַא טימ םּת שיא

 רעד זומ ױזַא .לופ ץנַאג ןַײז ףרַאד ןהכרּב

 ןוא הרוּת רעד טימ לוֿפ ןַײז ךיוא שטנעמ

 ,צונ ,ײיו יּת 'א ןעװעג זיא בקעי יװ ױזַא ץנַאג

 .א/גמר

 "רע 9.  ,| ,תישארבכק ,ןםימימט ...} םימימּת

 :סױרַא רעמ רָאנ ,םּת שיא ווזד .יןַאמ רעכעל

 טסייװ י'ּת 'א רעד, .טייקמורפ יד ןּביױוהעג

 רעד, ."ןעגנוטסולג עקידניז עכלעזַא ןופ טינרָאג

 ,"ןיז ןשיטילָאּפ ןיא להֹוא-ֿבשֹוי רעד ,יּת יא

 ,21 או 1951 ,שַאפ ,טרָאּפַאּפַאר .י

 :צמ ,רעד ן(ףעקַאט) ףיקאט ...} -- ףיקּת 'א
 ,אעיצמ א13322 .,ןםיֿפיקַאט ...} םיֿפיקּת םישנא

 ײקּת:לעּב ,רעגנערטש ,ןאֿפיקּת שיניא| א/דס

 זיא ... רעדורּב סניּבר רעקצָאק םעד, .תופ

 .מ ,"ּפָאק רעפראש א ןוא 'ּת יא ןא ןעװעג

 .17 אן| 1967 .זמט ,רעגנוא

 ב/אל תוכרּבככ .חֹּת .ווז ןעמייטיא| -- אמיהיא

 רעשידומלת| 'ןגָאז ערעדנא ,ןגָאז לייט6 .ַאא

 רעד זיא רעװ קפס א זיאס ןעװ קורדסיוא

 רמא; .ןארמימ יד טגָאזעג טָאה סָאװ ָארֹומַא

 ײּבא רמא ;אנינח-רּב יסוי 'ר אמיּתיאו אליע

 םישנַא :צמ ,רעד ןמימָאט ..,} -- םימת 'א

 אליעלד אתורעת(י)א

 ,אמוי ,"ןנחוי 'ר אמיּתיאו ימח'רּב ימר אמיּתיאו

 ןעװעג דיּפקמ דימּת ןּבָאה םימכח יד)} .ב/וכ

 םשֹּב רבד רמואה לּכ; םעד ןַײז וצ םייקמ

 טָאה ןּבירשעג ,, ן."םלועל הלואג איֿבמ ורמוא

 ."ןיקריס ןמחנ יא ,םעהידחא סע

 סיאייו ..,סיא) -- אנייד תיאו ןיד תיא
 -ַאֿפ .ג ,ל ,הּבר ארקיוכפ .חּת .ץַאז ןָאנָאיַאד

 תיל :ןוֿפ ךוּפיה .'ןייד א ןַארַאֿפ ןוא ןיד א ןאר

 .רקֿפה טינ זיא טלעװ יד וזד .ןייד תילו ןיד

 סַאקסיא| -- איילגתיאל םדוק אייטּכתיא
 ןלױהרַאֿפי .חּת .ץאז ןעילַאגסיאייל םעדיוק עי

 ...בַײװ ןַײז, ,!טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע רעדייא

 סָאד ...ךעלּפערק טימ הדועס א טכַאמעג טָאה

 יק 'א תניחּבּב ,גייט ןיא ןטלַאהַאּב זיא שיילפ

 .א ,"ןעמוקסורַא ןרַאֿפ טקעדרַאֿפ טסייה'ס ,'ל

 .7 | 1968 ,זמט ,ןונגע .י .ש ,זּביא ןיײטשניּבור

 -ןמע ריקיה ןָאסיײא| -- ךהנומא ריּכח ןתיא
 םהרֿבַאו רעקרַאטש רעדד .חּת .ץַאז ןָאכעסָאנ
 עטשרע) 'הנומא ןַײד טנעקרעד טָאה ןוניֿבָא

 רוּפיּכ םוי טגָאז עמ סָאװ טויּפ ַא ןוֿפ רעטרעוו

 רּבחמ .תיֵּב ףלַא ןטיול טרדסעגסיוא ;החנמ וצ

 ןןסע =} ןתיא, .ןה"י .11 ,יכדרמ ןּב והילא 'ר

 עשרַאװ ,ןענװַאד ,עי ,"הליֿפּת עטסעּב יד זיא

 (רעד זיא) ןסע --- 'ה 'א; :ךיוא ,84 יז ,ח"ערּת

 ."רקיע

 .חּת .מּב .יד ןמָאליוא-יינָאסייא| -- םלוע"ינתיא

 רעד ןוֿפ עקיטכאש .א/אי ,הנשה שָארכ2

 א) .ןויר עקיטסַײג :ב ןטימ טצינעג .יטלעוו

 קחצי ,םהרֿבַא :תוֿבָא יד רַאפ גנונעכייצַאּבידובּכ

 יז ןענַײז -- ארמג רעד טיול סָאװ ,ֿבקעי ןוא

 ה"ד ,םינתיא -- שדוח ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג

 ןרָאװעג ןריוּבעג ךיוא ןיּב ךיא, ן.ירשּת ןיא

 ןארַאֿפ, ."'ע"א יד יװ טקנוּפ ירשֹּת שדוח ןיא

 -פיונוצ ןעק עמ ןוא יעיא רוד רעזדנוא ןיא ךיוא

 | ,"ןירדהנס ַא ןפור

 ייד ץסורַאטיא| -- אליעלד אתורעת(י)א
 ,םייחה רוא ;31 ,אי ,חנ ,רהוזכ? ,יד ןָאלייאל

 ןוֿפ (רעדורֿפיױא) גנוקעװֿפױא .2 ,טי ,תומש

 תוררועתה :3 ןטימ טצינעג (הלּבק) .יןּביוא

 טמוק .(דסח ןזַײװּוצסױרַא) םלוע-לשיונֹוּבר םַַײּב

 יד .|} - אתתלד אתורעת(י)א :ןוֿפ
 ןעוװ .יןטנוא ןופ (רעדורפיוא) קעוופיוא ןָאטַאטל

 םיׂשעמ טוט עמ ןוא תווצמ יד םייקמ זיא ןעמ

 ילד 'א טרעװ אתּתלד 'א ךרוד; .םיבוט

 ןוֿפ סח םעד ןוא הֿבהא יד ןקעוװרעד וצ אל

 -רעּביא עסיורג א רֶע טכַאמ,, ,זּפק ,אינּת ,"טָאג

 -עגכרודא . ..אּתּתלד יא :ןטנוא ןוֿפ שינערעק

 ,ןגיוּב ןוֿפ לַײפ א יװ ןעלמיה ןּביז עלַא ןגױלֿפ

 רעדורעג רעד ןּביוא ךיוא סיוא ןיוש טכערּב

 ּברי ,ווװ לֵא ,"!ךעלרעדנואוו !אליעלד 'א -- ךיג

 סָאװ הליפּת ןַײוע .'רעוװעשטידרַאּב קחצי יול

 ...אליעלד 'א ןא וצ טריפ אּתּתלִד יא ןַא זיא

 רַאֿפ למיה םִַײּב סיוא רע טלעוּפ טסלָאמַאד ןוא

 ,ןּבעל ,רעדניק) ינוזמ ,ייח ,ינּב םידיסח ענַײז

 ידּכ, .16 שוו 1965 ,רָאפ ,ןהֹּכ יבצ ירד ,"(הסנרּפ

 ןֿפרַאד ,םלוע-לשיונוּבר ןוֿפ טסיירט ןעניוװעג וצ

 ןוֿפ הניחּב רעד ןיא ןטסיירט ןיילַא ךיז רימ

 ןשטנעמ ןופ קעװפיוא רעד -- אתתלד 'א

 ןופ קעװֿפױא םעד -- אליעלד יא טגנערּב



 ולזמ ערתיא

 ,29 עוו 1966 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה 'רד ,יןּביוא

 'א ידי לע ץלַא זיא סָאד ןסיװ וטסֿפרַאד,
 ןיא סָאד .תווצמהו הרֹוּתיקסע :ונַײה ,אּתּתלד

 ,1866 ,מק ,"אוה ךורּב ףוס"ןיא ןופ ילּכ יד
 .46 ןאפ

 .חּת .ץַאז ןױלָאזַאמ ערסיא} -- ולזמ ערתיא
 ילזמ ןַײז ןכָארּבעצ זיאס .א/ה ,הגיגחככ
 לקַאװ א ךיז טָאה החלצה יד :ב ןטימ טצינעג
 ךיז טָאה לזמ ערּבָאד סָאד ,טלסיירטעצ ,ןָאטעג
 ןזָאלרַאפ טָאה דרֹיו רעד טניזק .ןָאטעגּפָא

 ךיז לָאז רע סָאװ וצ ,ימ יא --- לארׂשי-תנידמ

 םיא זיא ּבַײװ יד, ."טינ טייג --- ןעמענ טינ
 םיא ַײּב טייג ץלַא -- 'מ 'א ןוא ןּברָאטשעג

 ."ּפָארַא-גרַאּב

 ,ךּכ אלא ,ןּכ וניא ,ךּכ וניא :ןוֿפ תיר -- כ"א
 ,ךּכ םא ,ןּכ םא

 -ימעסיטלַא .ידַא 6 סָאד ןשידַאקַא| -- שידּפַא

 ןפורעגנָא ,עימַאטָאּפָאסעמ ןוֿפ ךַארּפש עשיט

 רעד ןוא ...,) דֹּכַא טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ ןפױא

 ,לֿבּב ןעװעג זיא ךַײרגיניק ןַײז ןופ ּבײהנָא

 ןיא .(10 ,י ,תישארּב ,יּת ,ײדּכַא ןוא ,ךרַא ןוא

 "צג 'א זיא לֿבּב ןוא רושַא ןופ ןטַײצ-ץנאלג יד

 רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ןוֿפ ךשמּב ןוא ןרָאװ

 ןוא עיטַאמָאלּפיד רעד ןוֿפ ךַארּפש יד ןּבילּברַאפ

 א יװ .גנוקידנעטשרַאפ רעכעלרעקלעֿפנשיװצ

 זיּב טיהעגפיוא ןרָאװעג יא זיא ךַארּפשטּפירש

 .צָא רַאֿפ ּפַאנק

 ,- הלודגה תסנּכ ישנַא :ןוֿפ ת"ר -- 2"הּכֹא

 ןיקַארייװ ןיקַאו -- םיטועימ ןיקרו ןיּכַא
 ,ישר :א/ח ,םיחספ ,ישרכ? .חּת .ץַאז ןםיטואימ

 ןענַײז ןרָאנ ןוא סרעּבָא .ב/זי ,הנשה שָאר

 ,ץעזעג ןופ םַאר יד ןרעלעמשרַאפ ,יטעממ

 רעטרעװ יד ןכלעװ טיול דָאטעמ רעשידומלּת)

 -ערּפרעטניא ןרעװ הרוּת רעד ןיא 'קרי ןוא יךַא'

 :תוָאמגוד .ללּכ םעד ןרענימראפ וצ טריט

 ,ארקיו) ..."יעיֿבשה שדוחל רוׂשעּב ךַא; (א

 -ָאד םעד ןופ גָאט ןטנעצ ןיא רעּבָאג ,(27 ,גכ

 -- ,"גנוּבעגרַאֿפ ןופ גָאט רעד זיא שדוח ןקיז

 רוּפיּכיםוי זַא 'ְךַאי טרָאװ ןוֿפ םימכח יד ןענרעל

 ,ישר .הֿבושּת ןעוט סָאװ יד רָאנ רּפכִמ זיא

 "ורמשּת יתותּבש תא ךַא; (ּב 1א/גי ,תועובש

 ןעמ טנרעל יִדֲא םעד ןוֿפ -- (13 ,אל .תומש)
 שדקמה'תיּב םעד ןעיוּב טינ רָאט עמ זַא ,ּפָא

 ...ךיּפ תא הרמי רשא שיא לּכ, (ג ;תּבש םוא

 טעװ סָאװ רעכעלטיא , ,(18 ,א ,עשוהי) "תמוי
 -עװ טייטעג לָאז . . .ליומ ןַײד ןקינעּפשרעדיװ

 יד ןופרעד ןעגנירד -- "ץמאו קזח קר. ,"ןר

 ןַײז רֿבוע טסייה ךלמ רעשידִיי א ּביוא זַא ל"זח

 טמוק'ס ןעװ --- הרוּת רעד ןוֿפ דייר יד ףיוא

 טינ ןעמ לָאז -- ןסיוועג ןוֿפ עגַארפ ַא ףיוא

 ן.(א/טמ ,ןירדהנס ,ישר) לעֿפַאּב ןַײז ןגלָאפסױא

 יו 'ַא טימ טייהַײרפ .יו יַא טימ עיצוטיטסנָאק א

 יו יַא טימ --- ןרעדנַא םעד רענייא ןֿפלעה ייז;

 ,"ימ

 ןוצר יהי ןּכ ,ןמָא :ןוֿפ ת"ר ןריקַא -- רי"ּכָֿא
(--+); 

 סָאװ םערָאֿפ ידָו ללּכה + -- ללּכ א ,ללּכַא
 גנָארד לּפמיג ללּכַא, .ןטלעטשעגנַײא ךיז טָאה
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 הּפוח א וצ יװ םינּפ ןייא טָאה רע ,דלעה ַא זיא

 ץנליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"היול ַא וצ ױזַא

1887,. 

 א/גס ,תּבשכ2 .נַאק ןןקשלָאקַא) -- ןּכשײלּכַא
 טֿפָאו .יאדװַא ,אטישּפַא .ןּכש-לּכמ :89 .ַאא
 עשר רעד יש"ַא, ן.ךעלכיּב-הׂשעמ עמורֿפ ןיא

 שינעטלעהַאּב ןיא רעטנוא ךיז טּבָארג רע סָאװ

 ןוא הֿבושּת ןלַײא רע ףרַאד ,תובינג טוט ןוא

 טנרעל רענייא זַא; .ב/טכ .הרלמ ,ײןָאט הקדצ
 אוה-ךורּב-שודקה םיא טיג . . .ןגעװ סטָאג ןופ

 דוֿבּכו רשוע ישייַא . . .אּבה םלועל םימי-תכירַא

 "וא ןַא יש"ַאש .ב/חל ,צונ ,"טלעװ רעד ףיוא

 ןיא רָאנ טנוזעג ןוא סיורג ןרעװ ןָאק . . .המ

 ַא ןיא ,סוממ ,"טַײצ רעגנַאל א ןופ ךשמ

 :י ,טטײצ םרוטש

 ײטַאקַא) -- ןנַא שורװשחַא ידבע יּתּכַא
 ,הליגמ?? .חּת .ץַאז ןןַאנַא שערײװשַאכַא ײדװַא
 ַײּב טכענק ץלַא ךָאנ ךָאד ןענַײז ריי .א/די
 ןטכעלש ןקיטציא ןַא טנכיײצַאּב ןשורװשחַא

 א וצ טסַארטנַאק ןֿפרַאש ןיא זיא סָאװ ֿבצמ

 טָאה ארמג ידע .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעכעלקילג

 -ןּפ ןיא דיירפ יד טָאה םעט רעסָאװ טגערֿפעג

 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ;/"?'ַא יא 'ע 'יִא :םיר

 ,29 אוו 7

 ,דד עשישטַײד ,1417:6 ןיא .טרָאװֿפורסױא -- ךא

 ן,21 ,אכ 11 ,ו ,לאקזחי ,יײװיחָא .תונושל לס

 ּבּב עלַא טימ קורדסיוא רעשיטסירעטקַארַאכ

 ,(126 +) יוא ןופ

 ןיא ,ךַאא ."!ייװ סע טוט ,ךַא ,ךַא :13 םוצ

 ךיא עמַאמ . ...סעילַאװכ ךיז . ..ןּבייה ץרַאה
 .ויזירפ ,סוממ ,"ןייוו |

 עַײרט ןַײמ ,רעטומ ,רעטומ ְךַא, :23 םוצ
 רעד וצ טגָאזעגוצ רימ טסָאה וד / ,רעטומ עּביל
 ןיילַא ענייא ,ךאש .לֿפ ,"ןשטנעּב וצ עלהּפוח-

 ."רניר ןייק טינ ,דניק ןייק טינ ,טלעװ רעד ןיא |
 יװ ,ךַא !ןסעגרַאֿפ ּבָאה ךיא ,ךַא :33 םוצ

 לענש יװ ,ןרָאי עגנוי יד ךַא; !זיא סע קיטעמוא |

 רָאט ןוא לי ךיא ,ךַאג .לֿפ ,ײןרָאלרַאֿפ ןענַײז

 /:רָאנ ךיא געמ ןצֿפיז ,ןענייוו / ,ןעגניז טינ

 טעמּכ ןיוש / ,לֿבָא ןַא ,דניק ןַײמ ,ןיּב ךיא לַײװ

 ,'גנילירֿפ רעד' ,גורֿפ ,ײרָאי טנזיוט ייווצ
 טרעטלעעג סע ךיז טָאה רע יװ ,ךַא, :43 םוצ

 ."!ןרָאי עטצעל יד ןיא

 טלָאװ ,ןעלגילֿפ ןעמ טמענ ואוו ,ךַא, :53 םוצ

 רימ ןעק רעװ !ךַא; .?ריד וצ ןגױלֿפעג ךיא

 -מוא ַײרפ רעדיוװ / ,לָאמַא לעװ ךיא ּביוא ןגָאז
 .טַאטשלעדע דוד ,ײלָאט ןוא גרַאּב רעּביא ןּבעװש

 ןיש / ךעלעדיימ ענייש רעטנוא ןסקַאװ סע;

 -עגייא יד דָאש א / !טָאג ךא ... .זדנוא רַאֿפ טינ

 ,געס ,"דָאש ַא ךעלעּפיל יד / ,ערָאלק יד ךעל

 .רעדיל עשיריל

 סױרַא טֿפור רַאמשַאק רעסָאװ ,ךַא; :613 םוצ

 ."לארׂשי-תנידמ ןיא האושה:ףּתרמ רעד

 ןּבָאה ןגינעגרַאפ א רַאפ סָאװ ךַאק :73 םוצ

 ,ךיז ןשוק ייז ,ךיז ןסעומש ייז !ייז יוא ,ייז

 :.טנװַא ייװצ יװ ,ךַא; .לֿפ ,"ךיז ןעּבויל ייז

 ןגעוו "ןרעטש ענייר ,עסיורג ,עלעה ,ןרעטש

 | גורפ ,(ןגיוא

 א ,ךא; ,"טַאװכ א לגניי א ,ךַא; :83 םוצ

 .טרָאװֿפורסױא -- רךָא

 ךָא

 ,ילּכ ַא -- ןתח ַא ,ךַא ,"!רענייּב טימ גנוי |

 ."!ךנּת-לעּב ַא ןוא םלשומ א

 ךַאד זיא לזמ ןייק ָאטינ זיא'ס זַא, :93 םוצ

 עלעסיב ַא ןעמ טמענ ואװ ,ךַא .ךייש טינ
 ."?לזמ

 א ,טלעק ַא לָאמנייא ןיוש ,ךַא; :103 םוצ

 ,"!טעילַאמס סע ,טסָארֿפ רעקידנענערּב |

 ןיא ןיִו ואװ ןשינעדײר עלַא ןיא ,ימ -- ךא

 .(141 +-) ךיוא וזד ,ןַא) טדערעגסױרַא ןרָאװעג

 ךיד וד שד ןעטסדנימ =| טשנימ ׂשד ףוסל ךַא;

 ,אווו לּביְו 1533 ,ב9פ ,ײ. ..טשנאק ןדאל רּבוא !

 ףיוא הרוּת:-רֿפסּב זיא ללקמ ןמ ןעוו ךַאש 3

 לאֿפר טזיא, .קקּת ,". . .םישנוע שורג ירדנא |

 ןפַארטיג ןא איז 'נוא ןטירג קעװַא ךַא ל"נה |

 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ' ,*טלַאװ ןייא ןיא

 רעד שאד זיא ךַא םוראד 'נוא, .ןווו שֿפ} 1669

 םוא תורּפּכ רוּפיּכ םוי ברֶע ןא ןמ שאד םעט

 ווו עװַא) 1696 ,םשה הׂשעמ רֿפס ,"טגאלש -

 טכעמ רע ּבוא הבושּת ךַא ןגרומ אוט . !נוא;

 ׂשֶע לָאז , .ט הׂשעמ .ּבמ ,"ןּברעטש ןגרומ רּביא

 ךלמ ןמיורפ ןעד ׂשֵע ׂשילַא ןיג זיוא ךַא רימ

 ךָאנ אד ךיז רעד, .279 ,הג ,"ןיגנג זיוא טזיא

 יזיד ןּבעגיג טרעװ םעד ,טריֿפ ןםעד טיול =!

 ,המדקה ,וטל ,"ןיּבעל יגּביא יד ךַא 'נוא טלעװ

 רעטּפָא רָאנ ,ךַא ווזד
 ןקירדוצסיוא צעּפס .רװ ,קוא ,ל1922 .ּבוס

 -סיוא טינ רעמ ןעק ךיא ,ךָא ,ךָא; .קיטייוו

 ,ךָא :ןלַאֿפ ערעדנַא ענעדיישרַאֿפ ןיא .י!ןטלַאה

 !ןגינעגרַאפ ןטסערג ןטימ ,דוֿבּכ ןטסנעש ןטימ

 !טסַאג רעטגײלעגנָא אזא ,ךָא ?טינ סָאװרַאפ ,ךָא

 עמ, :"(רָאנ) ךָאד ךיז טליװ סע ןוא ךָא ,ךָא;
 ;"ךָאטש ןייק טינ טיג סע זַא ךָא טינ טגָאז

 ןַײד ןיא ןפלעה טעװ ןוא ךָא ןַײד טרעה טָאג;

 ;"ךָאל ןיא טגיל סע רעװ ךָא זיא םעד; ;"ךָארּב

 ןיא =| "ךָאװדעװ יּבַא ,יָדֲָא וליֿפַא זיא טוג;

 .וװש ,ןטייוװצעּבלאז ,ןעייווצ

 -עג טרעוװ גָאט ןדעי..., -- ךא ןוא ךָא
 עג ,ץרפ ,"עמַארד'ךַא ןוא :ךָא ןא ... ןריוּב

 | ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 זַא .עזַארֿפ עװיטַאקידערּפ -- ייוו ןוא ךָא
 ,ןּבעל ןוא ּבַײל ןַײז וצ ,ּפָאק ןַײז וצ ייוו יא ךָא

 וד ,עטַאט, ."(ריד) רימ וצ זיא ייוװ 'א ךָא;

 -כעלעג ןַײד וצ (זיא) ייוו 'א ךָא זַא ?טסכַאל

 ןלױּפ זַא ןרָאי יד וצ זיא ייוװ יא ךָא; ."רעט

 שטנעמ א ןזיא ךרַאּפ ןוא ,הנידמ ַא זיא

 ךיז טגירק דמלמ רעד זַא, .לװֿפ ,"ןרָאװעג

 (וצ) יײװ 'א ְךָא זיא עקדמלמ רעד רימ

 ,ריד וצ איו ןוא ךואק .װש ,"םידימלּת יד

 ןַײמ וצ ןנעקּב וזַא וטשנעק יװ ,סודרוה גניק

 ,ןוֿפיסוי ,"טׂשליוו ןגלָאֿפ איז אוד וד 'נוא דיר

 ריד זיא ייװ 'א ךָא זַא, .ּב/זּפ ,1764 אדרויֿפ

 טינ גָאט א טנעק ריא סָאװ ,ןדִיי עלַא ןוא

 לש הֿבישיּבב ,סוממ ,"םיסנ ןָא ןּבעלרעּביא

 ןעק סָאװ רעטומ רעד זיא ייװ יא ךָא; .יהטמ

 ךָא (ןוא) ,דניק ריא שיט ריא ַײּב ןטלַאה טינ

 םעד ןסַײרסיױא טמוק סָאװ דניק םעד זיא ייוו יא

 ,סוממ ,"רעטומ רעמערָא רעד יב ןסיּב ןטצעל
 ןוא ךָא :שיטָאּפש .עלעשנעמ עניילק סָאד

 .לװֿפ ,"ךָאנ טסקַאװ סע ןוא ךָאמ ןוא ְךָא; .ךָאמ



 ָאכָא

 רעּבירַאד רעּבָא זיא סעג -- ךָא ןוא ייוו
 קחצי 'ר ,"הזה רודּב ןעַײרש וצ ךָא יא ייוו
 ייוו , ,1898 ץנליוו ,ץעוי אלפ ,זּביא ,רעגרוּבמַאה

 רעד טיול טפערט ייז סָאװ ,םיעשר יד וצ ךָא יא
 ,יקסנוד ןושמש ,זּביא ,"םיקידצ יד ןוֿפ גנואוט

 ןופ טלײטעגּפָא -- ְךָא .14 ,ח ,הּבר תלהק

 ,ייייװ זיא ןעמעװ ןוא 'ךָא זיא ןעמעוװ, .ייוו
 ,ןיוֿבַא ימל ,יוא ימלְו 29 ,גכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ
 טלעװ יד ,טרָאװ ןעמ טמענ ואוו, -- ּבוס ךיוא
 טלעװ ןעמ טמענ ואו ?ןעמעשראפ ךיז לָאז

 .ךעטציא ,געס ,=?ייװןואךָא רעזדנוא רַאפ

 ,ןַאּפש ןיא רע טייג, -- שיװיטקעידַא ךיוא

 ןוא ךָא זיא'ס / ,רעייז םיא זיא רעטצניפ רָאנ
 ,טייצ ,"רעייווןואירֶא -- רעטַײװ סָאװ  ,ייוו
 וו לג

 ,ריד וצ יּב"א-ךָא זיא, -- ךָארּב-ןוא-דָא
 םעד סיוא ריד גָאז ךיא ,ןטֹׂש רעד ,ךיא ןוא

 .ווװ לג ,טייצ ,"ןרעמ קיטייװ ןַײד וט ןוא --- דוס

 אּפש .=2420: 010 .טרַאװֿפרסױא -- ַָאפָא
 .גנוטכַא טיג ,םורַא ךיז טקוק ,ךיז טיה ווזד
 יד ןײגרעּבירַא םַײּב ."!ּפָא ךיז טלעטש ,ָא;

 זיִא --- סַאג

 .ן- ,רעד -- ט'ַאכַא

 :99 .ס' ,עצינ נװ .סע ,רעד -- קינטָאכָא
 =": סאסדעצ ,,קינטָאװכַא ,קינטָאכַא

 ַא ןּבעג, .רעקיּביגַײרֿפ .1 .2: האמסזאעא
 ןלעװ לארׂשי:ץרא ֿבושי ףיוא הֿבדנ ענּפורק

 ,20 ואמ ,1882 ,לֵאֿפוי ,"סעיִא קיניײװ ןעניפעג ךיז

 אזַא ףיוא, .סעּפע ףיוא ןלעּב .רעּבָאהּביל .2
 ,לשמל ... ."סצ'ַא ןענופעג ןיוש ךיז ןּבָאה דיומ

 סע ואװ תוניק וצ זיולק ןיא וצ טייג סע יװ

 רזוע ,דמא ,ײןגָאז ןצ סע סע'א עכעלטע ןענַײז

 ,1868 ענליװ גיצ איד ןוא סעקניצ

 ךעלנייוועג) ײמרַא רעד ןיא רעקיליװַײרֿפ 9
 ןרעדנַא ןַא ןטַײּברַאֿפ וצ טלָאצַאּב ,טפיוקעג

 ןַײמ, ,(טסניד-רעטילימ ןדַײמוצסיױא לטימ ַא יװ

 ןַײמ ,עמַאמ ןַײז ידּכ יַא ןַא יװ קעװַא זיא עדייז

 ןלָאז רעדניק עניילק עריא ןוא ,עּבָאּברעטלע
 עג זיא ןוז ןַײז, ."רעגנוה ןופ ןּברַאטש טינ

 טָאה קילגמוא םוצ ןוא רעיומ יװ טנוזעג ןעוו

 ץלַא ,ןגָאלשעגּפָא סעֶא עלַא םיא ןוֿפ ןעמ

 ןזָאל רעסעּב לָאז לדנוז ןַײז ,םעט םעד תמחמ

 ילַאװ ןועמש ,"ןעניד ןייג ןוא ור וצ לטעטש יד

 ,1884 עשרַאװ ,טַײצכָאה עמייהעג איד ,קָאנעצ

 עג 'ַא ןַא ךיא ּבָאה ... החּפשמ ןַײמ רַאפ,

 תחיׂש ,גלי ,"ןרָאװעג לדיילידּב ןיּב ךיא .טלעטש

 ארבס א רָאג זיא רשפא, .1889 עשרַאװ ,ןילוח

 ןָאטעג גערפ א טָאה ?סעיֶא ןפיוק לָאז עמ

 אַיּב ,קַאטשניּב .ל .י ,"טחוש רעד לשצרעּב 'יר

 -לעּב ןייק, ,1896 װָאװל ,רענילרעּב המלש י'ר

 ריא טֿפור יװ ... ןפיוק טינ ןעק ... תיּבה

 .ווװ שטניוװ ,"ריד ץוח יַא ןייק . . . סָאד

 וֿפ .טָא -- ְךָא טגָאז סע רעװ .קיסַאּפש 4

 -שעיּפ .טעּברַא ןַא ןָאט וצ ּפָא טגייל סָאװ רעל

 עליוה רעדניק ּבָאה ךיא; .יִא ןַא יװ ךיז ןעשט

 (25 +) טיַאגַא וזד

 .,טָא ,ךָא זיא -- יײז ַײּב טעּב עמ סָאװ .סע'ָא
 ."רעטעּפש

 גרַאװרעטופ ןפיוק .קינַאװעלָאּפ ,רעגעי .8
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 ַא ,ײמרַא רעד ןיא רעריּפשסיױא .0 יָא םִַײּב

 יסעיֶא עטָאר

 ןַא (ַײּב יװ) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיוטַאכָא

 ענעקורט -- ךעלטשרואוו עיִא .1 ,קינטָאכָא
 .עטעֿפ ןוא

 -טָאכָא+- .ענטָאכַא :פפ .ודַא -- ענטָאכָא
 סעּפע ןַאט .קיליװַײרּפ .קשח טימ .קיליװ .קינ

 רעּביא ךַײא ַײּב ןּבַײלּב יא לעוו'כ, .יֵא ץנַאג

 ."בוט'םוי

 .עטָאװכַא ,עטָאכא :59 .ס- ,יד -- עטָאכָא

82 :8 0401248 :174 ,008014 :/2=. 

 ןָאט םַײּב הָאנה .תונלעּב .קשח ,רעגַאּב 1
 ןענרעל .ריצַאּפש א ןכַאמ וצ יִא ןּבָאה .סעפע

 א ןּבױהעגנָא ּבָאה'כ, י"א יד ןרעװנָא .יֵא טימ
 .לפ ,"ַא ןוא קשח סיורג טימ ןריפ וצ עּביִל

 ןלעװ רׂשֿבמ לוק רעזדנוא ךרוד ןֿפָאה רימ,

 ,1864 ,מק ,"...ןכַאמ יַא רעמ םלוע םעד רימ

 'ראפ םוצ יִא רעטעּברא רעד טגירקא ,47 אפ

 ,רעװָאשװָאּב .י ,"(!טיהַאּב טָאג ַא) . . .דנַאטש
 ,1903 ןָאדנָאל ,קרעװ עשיטעָאּפ

 .ןרעּב ףיוא יִא ןַא .יִא ףיוא ןייג .געיעג .2
 ,"ַא רעד ןוֿפ תויׂשעמ טלייצרעד רעגעי רעד,
 טּבַײלק הדועס רעד ךָאנ; .עשטַאילק ,סוממ

 םענוֿפ ,עש ,"ַא רעד ףיוא גוהנּכ ךיז ןעמ
 - ןיא ןלַאּפיצנירּפ ענַײז טימ קידנרָאֿפ, ,ן דירַאי
 ךיז רע טָאה ,יִא ףיוא רעדָא ןריצַאּפש דלַאװ

 יֿבַא ,טטַאלּבנעדליג .ד .ח ,"טליפעג ךעלקילג

 ,1913 ענליוו ,הלגע לעּב עלעימהר

 (עג) ךיז ,ךיז עט- .װטוא -- ךיז ןעטַָאכַא
 ןיא רעע .געיעג ףיוא ןײג .רנ .לס .טעטַאכָא

 ייהט עכעלרעֿפעג עסיורג ףיוא ךיז יִא טניואוועג

 ןעגעװ ןעגנולהעצרע ,זּביא ,רעלסערּב .א ,"ןער

 .1898 עשרַאװ ,ןעשנעמ עדליוװ

 ןוא, .862 ,(ךיז) ןעיַאכטָא +- -- ךיז ןעיַאכָא
 ןקיטולּב ןופ טעיַאכָא ךיז טָאה עמ רעדייא ךָאנ

 .קנַאלּב דוד ,נַײֿפ ,ײטָארעג ןטצעל

 =: .טענָאלָאכָא ,ענ- .ורט -- ןענַאלָאכָא
 .ךיוי יִא .ןליקּפָא .רקוא .לס ..סאסתסמענעז

 ,טפַאשדנַײרפ עטענָאלָאכָא .סרעגעלש יד א

 .ךיז טימ ךיוא

 ,עצינ" נװ .סע" ,רעד ןל עכייווו -- קינ|לַאכָא
 .קינהּפצוח ,גנויירעּבָארג .קינלַאכַאנ וזד/ .סי

 ןכוז ןייג .ןגיוא ענעכָאטשרַאפ טָאה סע רעוו

 ךיז .װטוא -- ןעשטינ- .יִא םעד ַײּב רשוי
 ןעמונעג טָאה רע, .קידהּפצוח ,ּבָארג ןריפֿפױא

 ."ןגָארטּפָא ךיז ןסייהעג םיא ךיא ּבָאה ,יָא

 דוא ןַאלהא + -- עלַאכ'אסעוװ עלַאכ'ַא

 ,56 יז ,ןאלה'ַאס

 .== 8: 842ת828 .סעקּפ ,רעד -- קיֿפַאכַא
 -נַײרַא ןעק עמ סָאװ םוכס .עקּפַאכָא 9
 סמערָא עטקערטשעגסיוא עדייּב ןשיװצ ןעמענ

 ןַא .ןּפַאכמורַא ןעק עמ לפיוו סָאד .ןגָארט ןוא

 'ַא ןַא ףיוא ןפָאלשעג זיא רע, .ייה ,יורטש יַא

 "רַא .ק .וװ ,זּביא ,ןַאמדירפ .ג ,ײזָארג םענעקורט

 ,1935 קסנימ ,אלאזוא יסרעד ,וועינעס

 יַאטָאּב) .רג22 ייאכפ .ןע ,רעד -- ן'ָאירָאכַא
 -בַײלג, .םָאװש רעקיטֿפיג .םָאװש-סואוװוַאפ (קינ

 -רעדנעש . ... ןופ ןלַאפ יד ךיז ןרעמרַאֿפ קיטַײצ

 טַאװכָא

 -עדָאהסיױוא סָאד ואוו טייקנַארקךמָאװש =!| ץליּפ

 ,זַאט' ,"ַא ןופ טייהנזעװנָא יד טזַײװַאּב ןעוו

 ,1929 עשרַאװ ,ןטפירש

 .טרָאװטָאּפש .ןע- ,רעד -- ם'ָאנָארטשַאכַא
 -שחַא :עיצַאנימַאטנַאק .םָאנָארטסָא טרידָארַאּפ

 טלעװ יד; .םָאנַארטסַא-(10 ,ח ,רּתסא) םינרּת

 יד טימ ֿברוקמ סעּפע טנעז ...ריא זַא טגָאז

 ,20 זאט ,1870 ,מק ,יןעיַא רעדָא רעעזנרעטש

 ,עט- נװ .(סעי ,םיי) ן- ,רעד -- ׁשָאר(ע)ּככַא
 "א ךיוא .שָאר-רּבכע ,שורּבכע :89 .סד
 -רַאֿפ ,שָארדזיומ = רּבכעכ .עצינ'ַא ,קינ
 ,296 ,וַאלדנעט) .זמ2ט56-802/ ןוֿפ גנושטַײט
 טרָאװ סָאד (שַארּברא זיא סע זַא טלַאה

 ,יעשיו ירוא רפס ןיא ,1714 ןיא ןיוש טנָאמרעד

 ,ןילרעּב

 ארּבכע וַאלע טימ עיצַאיצָאסַא טול ֿבנג ,1
 טינ .א/הֿמ ,ןיטיג ,"בנג ארוח אלא בנג

 טל .ןבנג א זיא ךָאל יד רָאנ ,זיומ יד

 'רַאפ ןיא ןעמוקעגפיוא טרָאװ סָאד ןיא עי

 ךיוא סָאװ ,ֿבנג ןטַײּברַאֿפ וצ ןושל ןטלעטש

 טסייה ֿבנג ַא; .ןענַאטשרַאֿפ ןּבָאה ןדלי-טינ
 579 ,וַאלדנעט ;,"יַא ןרעדנא םעד ןטֿפור =!

 םע הֹּתַע דעו ירוענמ סָאד ןתמא טינ זיאיס},
 .המלש תרגא ,ײןטלַאה וצ םישורּפכע םעו םיֿבנג

 ןּבעגּפָא ןזומ טסעװ וד ,ֿבנג וד ,'ַא ,וד ייג,
 ?רָאי ?טרָא ,תואלֿפנו םיסנ ,"לכיטנרעטש סָאד

 סע רעװ .רערטיכ (קיטומטוג טצינעג) .2
 ןַא לגניי א .גנוי רעדליװ .קיטש-דמש ּפָא טוט

 ,ןטסָאה, ."!םייַא ריא ,ןענַאדנופ סױרַא; .יַא

 ןטדמשעג םַײּב ...ץלַא ןעמונעגּפַא ,לטָאנ

 ,ןַאטעג ןכוק ןטימ רע טָאה סָאװ ןוא ?זדלַאה

 "ייא 'ַא ,וד, .ןַאמקַאמ ,"?טידנַאּב רעד ,'א רעד

 ."ןסירעצ רודיס ןצנַאג םעד ,רענ

 .רקפומ .לּבחמ .קיזמ .קילושז .רעלדניווש 9
 םעד טימ לעװ ךיא ?'א םוצ ךימ וטסקיש סָאװ,

 סָאװ, .3 אפ ,1868 ,מק ,"ןדער טינ וליפַא ַײטלוה

 עג טָאה 'א רעד ,קינוּבילּכ רעד תווצמ ַא רַאֿפ

 ןשידִיי ןַײז טינ וליֿפַא טסייװ רע זַא ןָאט טנָאק

 נעּבעל רעקפעינדילז ,ןײטשנרָאה .ה .צ ,=ןעמָאנ

 ,א"נרּת װעשטידרַאּב ,יֿפַארגַאטָאֿפ עד

 זיא רע. .שורּבכע טימ שװ -- שָארּבידא
 ןופ ."ןָאנּבױא דימּת ךיז טקור רע ,ּב"ךא ןַא

 -ץּפכאו לבא ןרָאװעג ישָאריױֿפחו לֿפָא
 ךיז טײרֿפ סָאװ לֿבָא ןַא ןגעװ ריא -- שָאר
 .השורי רעד טימ

 ('לָאָא/  .ימ .ס" ,יד -- עדניר'ע(ה)כא

 .עקרעװעװ .0088001 :שידנעלַאה ןופ פקפ

 -- (30 ,אי ,ארקיו 'חּכה :טשטַײטרַאפ ּבׂש

 -נייװעג ,?לידָאקָארקדנַאלא :יּת| "ידנירעהכַא;

 .ןןָאעלעמַאכ -- חּכ ןוֿפ שטַײט רעכעל

 ,טַאװכַא :99 .לס .ּבנ צמ .רעד -- טַאװכַא
 טרעװ ךיוּב רעד ןעװ טייקנארק (דרעפ ןגעו)

 יד, .רעּבָאה ןסע ליפ וצ ןוֿפ ןזָאלּבעגֿפױא

 ןטַײז יד טָאה דרעפ א ןעוו ... יַא ןוֿפ םינמיס

 ױזַא ןַײז רע טעװ ןצנַאגניא ןוא ,ןגיוּבעגסיױא

 ,ןעינק יד ןיא ןרעטיצ סיפ יד . .. ןזָאלּבעגנָא יו

 .ףסאמה ,זּביא ,"ןגיוּבעגנײא זיא ּפָאק רעד

 ?רָאי ,ענליוו



 קינטָאװכַא

 .ררװ ,קינטָאכָא ווזד -- קינטַאװכַא

 .ררװ .ץטָאכָא ווזד -- עטָאװכַא

 .=1/8: סאצמגנעפגנא .ידַא--טעשטַאװכַא

 טימ יװ) ןעמונעגמורַא .טקיטשרַאפ .רקוא .לס

 ךיא , .טסורּב עיִא ןַא .ךעלגעװַאּבמוא .(ןֿפיײר

 דייר ,"ַא ןענעז סיפ ענַײמ ,ןייג טינ רעמ ןעק

 ,(װָארעמענ)

 ךיז ,ךיז עשט  .װטוא -- ךיז ןעשטַאװכַא
 .ךיז ןעשטַאװכַא :99 .לס .,טעשטַאװכָא
 ,טַאװכָא ףיוא קנַארק ןרעװ (דרעפ ןגעװ)

 -עװ ליײציָאּב ליוכעז -- לצּב בשז לצּב לֹוכא
 .א/דיק ,םיחס922 .חֹּת .ץַאז ןליייצַאּב ווייש

 ַא סע .ןטָאש ןיא = לצּב ,עלעּביצ = לצּב :שװ

 ןטימ קיסַאּפש טצינעג .ןטָאש ןיא ור ןוא לּביצ
 ןקילג ןייק טינ ךוז .טעומּב קּפּתסמ ךיז ַײז :ב

 ...'ּב 'א -- הנויח טסָאה; .דמערֿפ רעד ןיא

 ."םיקחרמ ןיא טינ ךיז זָאל ןוא

 ןיױסָאשעװ ליױכָאו -- (התשו) ותשו לוכָא
 ןוא ןסע .13 ,בכ ,היעשיכ? .חּת .עזַארֿפ

 "תומנ רחמ יּכ יו יא, :ץַאז רעצנאג) יןעקנירט

 עג ןיּת ,ןּברַאטש רימ ןלעװ ןגרָאמ לַײװ' ---

 עמ :;זָאלגרָאז ,קידרקפה זיא ןעמ :ב3 ןטימ טצינ

 יצ; ,סנגינעגראפ עשיזיפ ךָאנ זיולּב ךיז טגָאי

 ןשירענָאיּפ ךיז טימ ןעגנערּב ןםילוע ידָו ןלעוװ

 ןרעװ טּפַאכרַאֿפ ךיוא ייז ןלעװ רעדָא טסַײג

 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד ,"?םָארטש-ו יִא ןופ

 ,8 ווו 5

 .וזצ {.. .עצרוק לױכָאו -- ןַײז אצרוק לוכָא

 ןסע .א/ונ ,ןיטיג ;25 ,ו ,לאינדכ2 .חֹּת .ןז
 (ןושל ןטלעטשרַאֿפ ַא ןיא) .ןסיּב קילגמוא ןַא

 ןוֿפ רענייא , ,לוּבלּב א ןכַאמ ,ןרסמרַאֿפ ,ןרסמ

 טָאה רע ןוא רוסמ א ןעוועג זיא אתורבח רעד

 ײצילַאּפ רעד וצ ןעװעג 'ק יִא הקיּתשּב סָאד

 .ןאמטכער .א ,"ַײרעקורד רעמייהעג רעד ןגעװ

 ייאק .ן'וכא :ךױא .ז ,רעד -- טנוכַא
 סָאװ ,רעכעלטסַײג רעשינעמלוסומ .שיּבַארַאכֿפ

 -יװ, .טֿפוש ַא ןוֿפ סעיצקנוֿפ סיוא ךיוא טריפ

 ,רעסרעּפ ַא טימ סעּפע ךיז טלטרעוװ דֶיי ַא דלַאּב

 ַאּב . . .(טֿפוש) יַא םוצ דלַאּב םיא ןעמ טּפעלש

 ןסיורג ַא ןלָאצ לָאז רע ,ןדִיי םעד ןעמ טפָארטש

 ,31 אפ ,1865 ,מק ,"סנק

 ,רּבזמּב טול? .נָאק ןקיַארעװ ...} -- קֹרו ךא
 ,רָאנ וחזז ."'ה רּבִד השמּב ךא קרה/ ;2 ,ּבי

 -קַא ,שיטַאפמע) זיולּב ןוא רָאנ ;רעּבָא ,זיױלּב

 ןייק רעּביא טינ םענייק טיג רע .(טריטנעצ !

 רע ,ןײלַא רע יו יַא ,ןטעּברַא ענַײז ןוֿפ ענייא

 'ו 'ַא קיגנעהּפָא זיא טַאטלוזער רעד, ."ןיילַא

 ןיכדש ןעד ּבָאה ךיא ,ןונא ."אֿפוג זדנוא ןוֿפ

 'א זיוא טינ ךודישה גָאלש ךיא ,ןיזעװג בישמ

 זיא זע, .216 ,הג ,"ןימענ קנעדיּב ןיא ׂשע ו

 טײקרּכקנַאדנוא יד זלַא . . . הדימ רכילדנעש ןייק

 לּבקמ טאה ֿבוט ןייא םנייא ןוֿפ םדא ןּב ןייא

 רטעטליואו םעד טלאציּב רע יו יַא . ....ןזעוװיג

 ,1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,ײןזיּב טימ

 ,עט- נװ .ןםירָאזכַא) םי- ,רעד ןרעזכַאו -- רֹזפא

 -סיוא רעשינלטּב| .ַאא 33 ,בל ,םירבדכק .סי

 רעװ .ןרעדמערֿפ ַא רָאנ = רז+ךַא :שטַײט

 טולָאסּבַא .ןקיטיײװ ,ןדַײל ,ןַײּפ טפאשרַאפ סע

149 

 עשר .רעקיצרַאהטכעלש .רעקידתונמחרּבמוא

 .שטנעמ רעמַאזיורג .ץראה ןרענייטש ַא טימ

 רעד םוא; -- 'ִא :טשטַײטרַאֿפ ב/בי ,ּבׂש

 "חר ןייק ןּבָאה ןוא ייז ןענַײז םייַא, ."רגמרּב

 יװ זיא יא ןַאק .23 ,ו ,הימרי ,יּת ,"טינ תונמ

 טסַײר סָאװ ּבָאר ַא יװ =} לװֿפ ,יענָארָאװ א

 יו, .רעּברַאּפש ַא יװ :ךיוא ,(ּביױר ןוֿפ רעקיטש

 גנַאל ױזַא ךיז טזָאל ןוא 'ַא ַאזַא דיי ַא סָאד זיא

 ימרא רּביא זיא 'ַא ןייא ָאד רעװ, ."?ןטעּב

 ינייא ןיא ןלגלוגמ טרעװ =} טמוק רעד טַײל

 מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ּבָאר

 ַײרד רדוא ייװצ םיא טָאה רע ןעװ, ?ה"מּת

 טינ ליװ רע ןוא ןטעּבעג הליחמ טַײל טימ לָאמ

 ,יַא ןַא טסייה ןּוא אטוח ַא רע זיא ,ןַײז לחומ

 ןַא ררוצ א; .1819 ענליװ ,םידיסח רפס ,זּביא

 םעד טכעװשרַאפ ,ןּבעל סָאד טרעמוארַאֿפ יִא

 סנשטנעמ םעד ןוֿפ לּת ַא טכַאמ ...דובּכ

 שטנעמ ַאע .'הלעמ לש הֿבישיּבב סוממ ,"המשנ

 רעטיּב זיא סע ןעװ ,'ַא ןַא טלָאמעד רָאנ זיא

 ַאזַא וטסעװ יצ ,טָאג, .ץרפ ,יןצרַאה ןֿפױא

 ,שָאוהי ,"?ןעמעשרַאֿפ טעּבעג ןַײמ ןוא ןַײז יא

 ןָא ריד וצ טמוקע .יטכיל ענעשָאלרַאֿפ סָאד'
 / טיורּב ףיוא דניזעגזיוה ןַײז רַאפ / ןעַײל סעּפע

 םיא ןופ דניש / ,'א ןייק טינ ,הוולמ ,עשז ַײז

 .'הולמ םוצ' ,רַא ,"טיוה יד ּפָא טינ

 יילל ,הװאּת :רַאֿפ שירָאֿפַאטעמ ךיוא טצינעג

 ןַײד ערעדנַא ןּבעגקעװא טשינ טסלָאז, .טֿפַאשנד

 ,סמ ,"'ַא ןַא וצ ןרָאי ענַײד ,טײקהירּב-ענַײֿפ
 ,9 ,ה ,ד"עקת ילשמ

 רעתמא עקַאט זיא סָאד טָא, .ידַא -- קיד-

 ןיא זדנוא טנָאמרעד ןוא רעטלַאלטימ רעיא
 ,"עיציזיוקניא רעד ןופ ןטייקכעלדנעש עלַא

 | ,6 41 1963 ,זמט ,על

 ױזַא יו, .ן?עירָאזכַאו הירזכא :ךיוא ןז נװ

 ,"ַא ַאזַא ןַײז טנָאקעג טלָאמעד תמא ןיא יז טָאה

 ,8 וועשטידרַאּב ,הטרח יד ,גרעבנַײװ השמ

 ַא רַאֿפ ןעמָאנ רעקיסַאּפש -- עקווע'ַא
 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא . .., .לטעטש ַא ,טָאטש

 ,רָאװ ךַײט םַײּב ,עקוירָאװרַאװ טָאטש רעד ןיא

 ,גרעּבנַײװ השמ ,יײיַא יז טסייה שדוק-ןושל ףיוא |

 ,28 ןאנ ,1986 ,לָאֿפוי
 שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ .1 .ידַא --- ש'י-

 רע; .ליורג סױרַא טֿפור סָאװ .2 .רזכַא ןַא רַאֿפ
 ןיא ךיז ַײּב ןטלַאהוצנַײא טערַאטסעג ךיז טָאה

 יֿביר .מ ,ײרֿפס ןיֵא םעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןורּכז
 ,1914 ענליװ ,לוּבלּב-טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיק

 ,ילשמככ .ן" ,(סָאד) יד ןסעירָאזכַאו -- תוירוכַא
 ,הּבר םירֿבד ,(ךנּת ןיא לָאמ ןייא רָאנ .4 ,זכ

 ,טײקלַאטורּב .רזכַא ןופ טפַאשנגייא .אא 1 ,אי

 "סורַא .טײקמַאזיורג .תועשר עקידתונמחרּבמוא

 "חר, .יַא טימ ןקינַײּפ .'ַא ןא ןָאטּפָא .'ַא ןזַײװ
 ,ז ,הּבר תלהק לגרֿפו װש ,י'א לָאמַא זיא תונמ

 ,'ַא זיא אֿפוג סעַײטלוה ןופ תונמחר סָאד? .ןגל

 סע סָאװ יא עכלעז, .10 ,בי ,ד"צקּת ילשמ ,סמ

 "מעל ,ראש ,"ןלייצרעד םוצ ךעלגעמ טשינ זיא

 : ...רסיק םעד ףיוא ...טגָאזעג , ?רָאי ,גרעּב

 ךיא ןיּב תוסג ןַײז רעּביא ןוא יא ןַײז רעּביא

 יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי' ,ּבחנ ,"ןעמוקעג רעהַא

 טָאה רענלעז א סָאװ 'א יד ןוא תורצ יד;

 ,"טסניד רָאי 25 ענַײז ןיא ןייטשסיוא טֿפרַאדַאּב

 .רפ ,מט8 ,װצ ,טכַא וזד -- ָאטפַא

 .ץ- ,רעד -- ג'ָאטכַא

 גיָאטכַא

 . ןופ גנוקיצטנַא יד דמערֿפ זיא רימ ּביוא, .קי
 ןופ יא יד ךיוא רימ זיא דמערפ ָאט ...רעגיז

 ןדרעװש עטקיטולּברַאֿפ ףיוא טָאה סָאװ ,רעגירק

 .שידִייי ,לֵא ,"טּבעלעג

 יד .גנוריפ עיַא .ףָארטש עיַא .ידַא -- קיד-
 ןיש טינע .עיצַאטַאולּפסקע עיַא .טלעװ עא

 ןסָאװ) ...זַא ץרַאה עיַא ַאזַא ןיזװ טָאה עשז
 ,זמט ,גח ,=?טינ יז טרַא רעּביא טּבעל ןַאמ ריא

 ךיז טָאה ...דוס רעדמערפ רעד, .41| 6

 ,"ןּבעל ןגייא ריא ןיא ןטינשעגנַײרַא יא ױזַא

 .דרע ,ןרָאק לחר

 -רשוימוא יד, .ז  ,(סָאד) יד -- טייקיד-

 ןטימ טֿפור עמ סָאװ םעד ןופ יַא יד ןוא טייקיד

 ,1923 ,םַײנ ,מי ,"טיוט --- טרָאװ ןלופשינעטער

 -אּב .1 1176: 214 .ן  ,רעד 6 יד .וצ--טכֲא

 ןּביז ןשיװצ טמוק סָאװ לָאצ-דוסי ,8 טנכייצ
 .חסּפ געט יַא יד .ךעלטכיל-הּכונח יַא יד .ןַײנ ןוא
 רימ ןּבָאה ,ןעוועג רימ ןענַײז רעדירּב עטוג יא
 זדנוא ןוֿפ זיא רענייא ,ןּביר טימ טלדנַאהעג

 .לֿפ ,"ןּביז ןּבילּבעג רימ ןענַײז ,ןּברָאטשעג |

 טסייה ּביוט א ,הנומש זיא יא ,א זיא הנומש,

 טינ זיא יא ,ןגיל א זיא ןּביז , .לֿפ ,ײ. . .הנוי

 "ידיי ַא ןיא קיצכַא ןוא טכַא, .וש ,"תמא ןייק

 טכַא ךעלנייװעג טגָאז עמ לַײװ,} "הללק עש
 ןיטשנרעּב .יא ,"'רָאי עצרַאװש קיצכַא ןוא

 לע רטמ" :חּפ רעּביא רשֿפא ?88 סָאװרַאֿפ
 (6 ,אי .םילהּת) 'תירפגו שא םיחפ םיעשר

 ,((ב/גכ ,הנשה-שָאר) ישֿפנ יחפּבי רעּביא רעדָא

 טינ אור טימ רימ זד ראי ןַײנ רדוא יַא לואוו,

 ַא ןַײא לעטש, .ומ ,ץניװ ,"ןפולשיג ןּבאה

 ,ט"צקּת תלהק ,סמ ,יייַא ףיוא ,ןּביז ףיוא קלח

 גוא טכַא טליציג םימכח ירזנוא ןּבאה, ,2 ,אי

 דניֿפיג יד ,םכח דימלּת םעד רֿפ תודמ גיצריֿפ

 | .א/דנק ,וטל ,"תובָא יקרּפ ןיא ןמ

 .ךעלדנכייצ טכַא טימ טרָאק ַא .לטכַא ווזד .2
 ."ףמורט יַא טימ סױרַא ייג, .ץרעה יַא ,םלצ יַא
 -תורודייַא .קידנעּבײַא .קינישרַאַא .קידנליײאיַא

 ;דניק קידנכַאװיַא .קינימיַא ,קיטרַא-א .קיד

 -עגֿפױנוצ ןיא .2/76: 28! .ּבנ צמ .יד -- טכַא
 -טכַא ,ןּבעגטכַא :ןקורדסיוא ןוא ןּברעװ עטצעז

 ןטלַאה ,'א ןגייל ,'א ןּבעג ;ןעמענטכַא ,ןגייל

 -ענע .'ַא ןיא ךיז ןעמענ ,יַא ןיא ןעמענ ,ַא ןיא
 ןעמונעג יא ןיא ץלַא, ,=. ..זַא 'ַא ןיא קידנעמ

 םַײּב 'ַא ביג; ."ןעמונַאּב טינ ךַאז ןייק ןוא

 ."סַאג יד ןײגרעּבירַא

 ןצינ םַײּב

 .רעפטנע ןַא יו ,קידנעטשּבלעז טרָאװ סָאד

 קעװַא ןיוש, .ךָאװ ווזד

 ַא ןַא טימ, ."ןרָאֿפעגקעװַא זיא רע טניז יַא ןַא
 ייא יד ,דמא ,ײ,..טֿפױקעגֿפױא ייז ןּבָאה רעַירֿפ
 ןרטעּבדניק ןייא, ,1870 ענליװ ,רעדיילק עשעד

 -יל טימ ןזָאל ןרעּבױז טעּב ריא 'א ךָאנ לָאז
 רשיה ךרד ,שפע ,"ןרדנע רֿפ דמעה נוא רכיל

 זומ ..., .מ קרּפ ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל

 ףיש א זיּב ,גרוּבמַאה ןיא ןטרַאװ יא ךָאנ יז

 ןוז ןַײמ, .2 א: ,1885 לָאֿפיי ,"ןיהַא ןייג טעװ

 -אררעד וצ ... ּבוטש ןופ סױרַא יַא טנַײה זיא

 "עפָא םַײּבי ,שזַאלָאמס ףסוי ,"ּבוטש יד ןעוװעט

 .טסַאג רעיא ןַא .ידַא -- קיד .ירֿבק םענ
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 .13ב ,ןּבעגטכַא וזז .וטוא זגצ -- ןֿפָאה טמא

 ןּבעג גנוטכַא רַאּבטכַא

 לָאז סע ןעז .1 .וטוא זגצ -- ןפעג ;נוטּפַא סָאװ .ֿבושה .רנ .משטז .ידַא -- רַאּפטַּכא
 "יג להאו, .ןטכַא וצ (טרעװ זיא'ס) ףרַאד עמ

 ,בהז ןושל ,ןשרַאמ .י ,"הלּכ ירָאּבטכַא ,טרהע

 יַאֹּב םעד ןופ דנַײרֿפ עטוג יד, ,ד"צּת טשמַא

 לָאז רע ןטעּבעג םיא ןּבָאה ןזח ןיֵא ,ןטמיר

 ,1866 ,מק ,"דליּב ןַײז ןריֿפַארגָאטיל ןזָאל ךיז

 עטסיא יד ןוֿפ עיצַאטוּפעד א, .תועדומ ,24 אט

 ,לָאֿפי ,"...רעדילגטימ עטסטעדליּבעג ןוא

 ...ןופ טייקידריװ איד, .יד -- טייה-ה 5

 --טטייקה .ג/בּפק ,הניאצ ,"טיײה'ַא רענַײז

 ,ג ,םירֿבד) 'ךלדג' טשטַײטרַאֿפ הרוּתה ראּב .כרַא

 טייקכוה ןַײז ןליצ רד וצ,, ."טייקיא ןַײד, :(24

 וטשאה ךַא, .ב/ט ,1716 טשמַא ,הח ,יַא ינוא

 ,"הדמ יטוג ןַײד זיא זאד ,'א ןַײד ןזיווג רימ

 .א/דכר ,1722 טשמַא ,מהמ

 ןכַאמ סוג .װרט -- ןרַאּב(ט)כַא
 הלדגאו' טשטַײטרַאֿפ ׂשמ ,(ןטלַאה) ןכַאמ ֿבושח

 י. . ."א לָעװ ךיא 'נוא ,, :(2 ,ּבי ,תישארּב) יךמש

 םיא ׂשד ...ןמה טליצ רעד אד, .ן"ןסיירג, :יּתְו

 יב/וּפק ,הניאצ ,"טרַאּבכַאיג טאה גינעק רעד

 טכַא טָאה סָאװ .ידַא -- קידנרַאגטּפַא
 +- טרָאװלדיז א עגונּב .ןינב רעיא ןַא .סנרָאג

 .קישזאטעטכַא :ךיוא .קיטנַאקטכַא

 ער רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- ג:וּבעגטכַא
 -רעסּבָא .גנוריװרעסּבָא .ןבעגטכַא ןופ טַאטלוז

 ַאא עקילעפוצ ,ענעטיהעגּפָא ,עֿפרַאש .עיצַאװ

 -טקניּפ ןופ ךמס ןֿפױא ריֿפסיוא םוצ ןעמוק .יא

 סיוא טמוק ןעֶא ענַײמ טיול, .ןע'ֵא טכעל

 המכח יד ףיוא יא ןוא גנואווירּפ סָאד, .ײ. ..זַא

 םעד ןוֿפ שינעֿפעשַאּב יד ןיא ןעזעג טרעוו סָאװ

 טּפַאכ .. .8 .97 ,1848 רימָאטישז ,הח ,"רעפעשַאּב

 ַא ,גנוקרעמַאּב עֿפרַאש א םיא ַײּב סױרַא ךיז

 רָאפ ךיא גייל טרָאװ סָאד טָא :הרעה .יֵא עטוג
 זדנוא רַאפ גיוט סָאװ "גנוטכַאּבָאעּב , טָאטשנַא

 89 'ז ,1923 ןילרעּב ,ןעלּפַאטש ,ומ ,ײטינ

 .ןּבעגעגטכַא ,טכַא ּביג .װטוא -- ןוּבעגטכַא

 .ןּבעג גנוטכַא .טכַא ןגייל .1 .טכַא ןּבעג +-
 'ַא .סעּפע רעּביא החגשה יד ןּבָאה .ןטיהּפָא

 .טרָאװ קיסַאּפמוא ןַא טימ ןלַאֿפוצנַײרַא טינ

 יז ,רעדניק יד ןופ גנוריֿפֿפױא רעד ףיוא יא

 טזיא ..., .ןדייז ןטלַא םעד ןרעטש טינ ןלָאז

 ןעד ןעמ ןעװ ןּבעגוצטכַא עטשרע רעלַא סָאד

 רעטיול ןַײז ... ןלָאז סע סָאד ,טּבַײרש ווירּב

 יגרעּבמעל ,רֿפוס טֿבש ׁשּב ,"רעטרעוו ענייש

 זַא קרַאטש רעייז רעטָאפ רעדעי ךיורּב, ?רָאי

 ןשיסרוקיּפַא) םעד ןיא רעדניק יד ןזָאל טשינ

 רַאמטַאס ,הנומאה ירקע ,ױליֿפַא ןקוק {זּבַײרש

2, 

 .ןליצ עכעלטּפַאשנסיװ טימ יא .ןריװרעסּבָא .2

 ןקעלֿפנוז יד ףיוא יא .ןעניּב ןוֿפ ןּבעל ןפיוא יִא
 .סא עכעלטּֿפַאשנסיװ -- ר/7 .װזַאא

 יָארטס .יג"א ןיא םַײר .סָאד -- ץעזעגנ"טפא
 א טימ .ַאמיר ַאװַאטָא ,תורוש טכַא ןופ עֿפ

 ןיא ךוּביאבּב .דדגּבאגּבא םעטסיסדןעמַארג

 .'גיַא ןטיול

 יעג זיא) טָאה סָאװ .ידַא -- ןטָארדיטכַא
 "ירק ענע'ד"ַא ןַא .ןטַארד טכַא (טימ טכַאמ

 -רַאװש ןַײד ןיא .-+ . עילעד ענע'דייא יד, .ענילענ

 .ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ ,ײ.. .ץלעּפ ןצ

 .װצ -- ןּבלַאהטַּכַא

 .ןע- ,רעד -- לקניווטכ א

 ידַא -- קיטנעװטכ'ַא

 .ידַא -- קידרעװטכ ַא

 .ןז) ןע- ,יד -- אנֹוטכַא

 טשטַײטרַאפ ללמ .ןעניז ןיא ןּבָאה .טכַא ןגייל

 א; :(16 ,די ,היעשי) 'וחיגשי ךילא ךיאר'

 תונמחר לָאז רע, .ן"ןטכַארטַאּב, :יִּת| "ןּבאה

 ףיוא לָאז ןוא דניק קיצנייא ריא ףיוא ןּבָאה

 ,םירבח אַײרד איד ,שטיװַאקװעל ,"'ה 'ִא םיא

 ,1897 ןילּבול

 -ַאֹּב .ּבלַאה ַא ןוא ןּביז

 .העש יא ןֿפָאלש .רעלָאט יא סעּפע רַאֿפ ןלָאצ
 הכָאלמ-לעּב א זיא רע? .תעל-תעמ יא ןרָאפ
 לּבור 'א ןא ןיוש טנידרַאֿפ . . .רעכַאמנקָאז ַא

 יור ענעגנַאפעג יד ,גרעּבנענָאז .ה .י ,"ךָאװ א

 .ז"ּפרּת זדָאל ,. ..סרעּב

 ןלעָארסליעל וויוט ...} -- לארׂשיל ּבוט ךַא
 טוג -- ןופרעד) .1 ,גע ,םילהתכק .חּת .ץַאז

 ,ילארׂשי וצ טוג זיא טָאג ,רָאװרַאֿפי ן;ןדִיי רַאֿפ

 -- "בבל ירֿבל םיהולא, :קוסּפ ןופ ףוס} .יּת

 זָאּפ טצינעג ן.ץראה ןייר א ןּבָאה סָאװ יד וצ

 .קיטיײװ טימ ,שיטּפעקס ,ריא ֿבור'ס רעּבָא ,וויט

 ;"טוג ןרעװ לָאמַא זדנוא טעוװיס -- יל יט 'ַא;

 רענעי ףיוא ,םשה הצרי םא -- 'ל 'ט יא;

 "יאנוש ףיוא רָאי אזַא -- יל יט יַא; :"טלעוו

 רעד יװ רעטיּב זיאס -- יל 'ט יַא; ;"לארׂשי

 ;??סע ןעמ טּבעלרעד יװ -- יל 'ט יַא, :"טיוט

 | ."ןימאמה ירשַא -- יל יט יַא
 ייפ עשיוטעמַאעג

 .ןָאגַאטקָא יקעטכא .ןעלקניװ טכַא טימ רוג

 ,ידַא -- קיד-

 -טנעו טכַא טָאה סָאװ

 .עדימַאריּפ עיִא .ךעל

 טָאה) יאדּכ זיא סָאװ

 ע'א ןַא .םעד ףיוא טכַא ןגייל וצ (טרעװ א

 ,עיצאראלקעד
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 !רעה !טכַא גייל !ךיז טיה :3ּב טימ ףורסיוא ןַא

 טעװ עמ ,יִא ,יַא? ."ךָא טמוק ןַאּב יד ,'ַא? !עז

 ."!ןסיש דלַאב

 -ץמע ףיוא ןָא ט יַא .טכיזֿפױא ,החגשה .2
 ,לארׂשי ,ריא טלָאז םורָאװ, .סעּפע ףיוא ,ןצ

 ,רוצ ,"ךַײא ףיוא יא ןייק ּבָאה ךיא זַא ןגָאז

 איד ןטלה טׂשניד אשידוי .ךליךל תיוטֿפה

 ךַײלג ,דשחנ טינ ןַײז 'נוא תורשּכ תקזחּב םימכח

 טאה גנוטכַא ןמ זאד ׂשקינ ׂשֹע טש לאו

 .חי קרּפ ,טנַארּב ,"ףיורד

 צג טפָא .גנוגײלטכַא .טײקמַאזקרעמפיוא .2
 טלעז; .ןרישרַאמ םַײּב ןוא קיטסַאנמיג ַײּב טצינ

 ןַײז טלעז רע 'נוא ןדיר (רׂש) םנייא טימ רע
 טלָאװיכ, .ב/ג ,וטל ,"ןּבאה שרדנַא זאוו ףיוא יִא

 ,"...ןַײז לחומ ןענָאילימ ןופ גנוטכַא יד

 .רענרעד ןוא ןעמולּב ,שָאוהי

 ןוֿפ גנואיצַאּב .טײקנטיהעגּפָא .ץרא-ךרד .4
 .ןצעמע וצ 'א ןזַײװסױרַא .יא ןוֿפ ליפעג .דוֿבּכ

 עדעי ןרעװנָא .יַא טימ ןעלדנַאהַאּב ,ןטכַארטַאּב

 סָאװ ץלַא ןרילרַאֿפ סעלהמלש; .ןילַא ךיז וצ יִא

 םעד וצ ,גנוריֿפ רעד וצ ענַײז יא יד רעטַײװ

 .המלש ,סוממ ,"הבישי ןיא ןענרעל רעגייטש

 וצ 'א ןַא ... זדנוא ןיא טקעװעג רע טָאה;,

 | מעּב ,"ןטפערק עכעלריטַאנ ,עטנוזעג ענַײז

 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןקעװ יז טוט יַא זיולּב,

 .ןסַאּפּפיױא .טוג טינ זיא סָאװ סעּפע ןעשעג טינ

 יד ףיוא 'ג 'א .סעּפע רעדָא ןצעמע ןטיהרַאֿפ

 ,ןַאטנָא םערָאװ ךיז ,ךיז ףיוא יג יַא .ךעלרעדניק

 ףיוא יוחּפה לכל רנייא זַאע .טַײצ רעד וצ ןסע
 ,ּבגָארּפ ,"גרָאז יטשערג ןַײמ זיא טּבעג 'א ריד

 יֵדֹּכ ןימוק טעּב דניק ןיא טשרע ןיּב ךיא, 5

 ,71 ,הג ,"ןיּבעג ןאק יא קיניװ ןייא ....רימ איז

 ראג ןלָאז טינ רימ זד זנוא ףיוא יַא טּביג רע;

 תומוא ןעד רטנוא תולג ןיא ןרעװ ןרָאל רֿפ

 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"םלועה
 ףיוא ןּבָאה . . . תיּב ינּב ענַײמ,, .'ז קרּכ ,6

 ,"קנַארק ןעװעג ןיּב ךיא תעשּב ןּבעגעג יא רימ
 .םייהא קירוצי' ,סוממ

 ןּבָאה .ןצעמע רעדָא סעּפע ףיוא טכַא ןגייל .2

 יד ןזַא יג 'ַא .םַאזקרעמפיוא ןַײז .ןעניז ןיא

 -רָאֿפ שמ .ןָאטעגנָא ןייר ןייג ןלָאז רעדניק

 'נוא, ;(25 ,ּב ,תומש) 'םיהלא עדיוי טשטַײט
 ."טקרעמעג טָאה טָאג ןוא, :ית)| "יא באג רע

 ךייו טינ גייט איד שאד יג יא לואוו ןמ לָאז,

 ,שפע ,ןתוצמ ףיוא גייט ןטענק םַײּב| "ןנַײז

 רעדע .א/במק ,ח"קּת טשמַא ,תוליפּת רודיס

 רעדניק יד ןענַאװנפ 'ג 'א גָאמ דמלמ

 ,תּבש ינוקּת ,זּביא ,"ןענרעל וצ ןּבײהנַא ןלָאז

 ןלָאטיּפש ןופ םיאּבג יד) ייז, .1818 אהרטסוא

 עקנַארק יד ןלָאז סע ,ןּבעגעג יא טוג ןּבָאה . . .

 טָאה, .26 אֹמ ,1863 ,מק ,"ןרעװ טריװָא טוג

 ףיוא לַײװרעד ןּבעג וצ יא ןעמונעג ךיז ףיוא
 .עקשיֿפ ,סוממ ,"דרעֿפ יד

 ןיד א ןַײז וצ רעהעג סע יװ ןטיהּפָא .9
 ףיוא יג יַא ,(עא תונקּת ,גנונעדרַארַאֿפ ,ץעזעג)

 תורשּכ ףיוא יג 'א .הוצמ א ןופ םיטרּפ-יטרּפ

 םידוהי יכילרע, .םייה רעד ןיא ךיז ַײ

 רשּכ איד ןיסע תוצמ איז שאד יג יִא ... ןרעוו

 .א/דל ,?ה"מּת מדֿפפ ,. . .רשיה ךרד ,שפע ,"ןַײז

 ןייא איװ טינ םיניד יִלַא ןינייל שיוא לָאז,

 לשכנ טינ לָאז רע ןּבעג וצ 'ַא טוג רָאנ ,הׂשעמ

 -לָאשז ,א"ח ,ךורע ןחלוש ,"תּבש-לוליחּב ןרעוו
 ןוא רעיײז 'א טיג; ?ה"י ,19 ּבײהנָא ?וועק

 טימ ןענעװַאד . . .הדובע ןוא הרוּת ףיוא רעייז

 ,324 ,אינּת ,"טרָאװ ַײּב טרָאװ . . . הנווּכ

 ףיוא יג יא .ןשטנעמ א עגונּב רָאנ ,53 ווזד 4
 ,טחוש ןֿפױא יג 'ַא .ןגלָאפ ןלָאז ייז רעדניק יד

 'ג 'ַא .המיגּפ ןייק ןּבָאה טינ לָאז ףלח רעד זַא

 .טַײצ רעד וצ ןעמוק ןלָאז ייז רעטעּברַא יד ףיוא

 ףיוא 'ג 'ַא .ןריװרעסּכָא ,ןטכַארטַאּב טוג .9

 ןשינעטַײּב יד ףיוא יג יא .ןעגנונילשרעד רוטַאנ

 אֹּבֲא יּבר טָאה, .םלוע ןוֿפ ןעגנומיטש יד ןוא

 . . . םיא ןופ . . . :טגָאז ןוא ןּבעגעג יא םיא ףיוא

 רימָאטישז ,צונ ,"הרוּת'רֹוא ןא ןייגסיורא טעװ

 עלא ףיוא ןּבעגעג יא ּכָאה, .א/טער ,ג"כרּת

 רעד רעטנוא רָאנ ךיז ןעוט סָאװ רעסערעטניא

 ,14 ,א ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,ײןוז

 רעּביא החגשה יד ןּבָאה .ןטלַאװרַאֿפ 0
 ,קירּבַאפ ַא ףיוא 'ג יא .ןצעמע ,סעּפע (ףיוא)

 -ערג רעד ףיוא ןּבעגעג יַא; .םילעוּפ יד ףיוא

 ףיוא יג י'ַאע ןמוא הׂשעמ ,"ענילרקוא ןוֿפ ץענ

 רע יװ טלעג ליֿפ יוזא טָאה רע ּביוא ,ןכעלטיא

 וצ 'ַא/ "הליֿפּתי'לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טגָאז

 עדניימעג יד טָאה ...םידמלמ יד ףיוא ןּבעג



 ןּבַאה גנוטכַא

 "יא טרַא ןַא ,אתמד רפוס א ףיורעד טאהעג

 ןפיוא ןָאה רעד; .המלש ,סוממ ,"רָאטקעּפס |

 .ךעלעסַײמ ,טשא ,ײַא טיג ןוא טייטש לדנעמיוק

 ,רעסַאּפפױא .2ל .ס' ,רעד -- רעּבעג-'ַא
 -שזָאמַאט ןיא יג"א ןַא .רָאטקעּפסניא ,רעטיהּפָא

 ןצנַאג םעד ןוֿפ ןלוש יד ףיוא 'ג"א .לָאצ ,ענ

 סקעדָאק ןייק ,ג"ַא ןייק ,חיגשמ ןייקק .זַיײרק
 ,שו סַײװ ,יָאטשינ ןכַאז עכלעזא ףיוא ןענַײז

 עיגַא, .ידַא -- שי- .יטריֿפ לרוג רעד יוװי

 ןרעזעלג ַא טימ ןקָאטשניּב ה"ד ,ןקָאטשניּב

 .| כַאי ,"לטנעוו

 וזז .כרַא .װטוא זגצ -- ןּפָאה גנוטכַא

 איד רדניק ןַײמ ףיוא יא ּבאה, .ןּבעג גנוטכַא

 'א ןּבאה איד טַײלא ,469 ,ךוּביאבּב ,"ןטראצ

 ןטירט ןייא רָאט טינ איז זאד רּבַײװ יריא ףיוא

 איד, .די קרּפ ,טנַארּב ,"זיוה םעד ׂשיוא ןיג -

 ינוא ןןּתמואׂשמ} מ"ומ לעּב יׂשורג ןינעז טַײל

 ,211 ,הג ,"ןיּבאה ינּב לע 'א טינ אוז ןינעק

 זד ,שיט ןא ןציז טאה טַײל ידמערֿפ איז ןעוו,

 ןלָאז רדניק יריא זאד ּבאה י'ַא רעז לָאז איז
 ףיוא, .ב/הנ ,וטל ,"ץרא ךרדבו תוּברתּב ןציז

 לָאז ןָארד טָאלּפמוא טינ זַא 'ה וצ 'ִא ךיש יד

 .ביירּת עשרַאװ ,םייח ץע רפס ,"ןּבעלק

 סָאוװ .רנ .משטד .יזַא - פרעװשסגנוטכַא
 ילדג', .םעד ףיוא טכַא ןגייל לָאז עמ טרעװ זיא

 ןטלַאה סיורג ,ןגייל דובּכ יװ טוג ױזַא טסייה

 ,1928 ,פשי ,שנ ,"ןעזעגנָא ,יַא ,ןצעמע (ןכַאמ)

10(3), 

 .רנ .משטד .ידַא -- םַאוטכַא

 .םַאזקרעמפיוא .קידװעג

 .19231 א"ּב ,ּבװ

 .ידַא -- קיטַײזטכַא

 .רוגיפ עיִא

 .ידַא -- קילַײזטכַא
 .ןינּב רעיא

 .ידַא -- קידמישדחיטכַא

 ,דניק יח'יַא ןַא .םישדח טכַא

 ּבנ צמ .רעד ןקעליײכ-.. -- קלח"טכ'ַא
 ןענַײז רימ , .סעּפע ןופ לייט רעטכַא ,לטכַא ווזד

 "א ןַא רָאנ ןגירק רערעדעי ףרַאד ,טכַאעּבלַאז

 ?טנַאיװָארּפ םענוֿפ יח

 .ידַא {. ..םיקָאלַאכ- ...} -- קידמיקלחיטכַא
 טכא (ןיא טלייטעצ זיא) ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ

 "א רעגנאל א .עּבַאגֿפױא עיח"א ןַא .םיקלח

 .ןַאמַאר רע'ח

 סָאװ .קינעטטכַא :89פ .ידַא -- קיגָאטטכַא
 .עלעפוע יא ןַא .געט טכא (ךיז טיצ) טלַא זיא

 רע גיגעט טכַא ןוז ינוא, .סעצָארּפ רעיא ןַא

 ,12 ,זי ,תישארּב ,חט ,ײןטינשּב ןדרעװ לָאז

 .רעגעט- :89 .ס ,רעד -- רעגַאט|טכַא
 ןייא רָאנ ןעוצֿפױא םיא ףרַאד עמ סָאװ רעגייז

 לקניוו ןיא יא רעכיוה א .ךָאװ א ןוֿפ ךשמּב לָאמ

 -תעמ םענוֿפ טכַאמעג,, .ּבוטש רעסיורג רעד ןופ

 ,12 אש ,1867 ,מק ,"רעגעטטכא ןא רעגייז-תעל

 טײטשַאּב) טָאה סָאװ .ידַא -- שיטקַאטטכַא
 .לדנוגינ י'ַא ןַא .ןטקַאט טכַא (ןופ

 טיײטשַאּב) טָאה סָאװ .ידא -- קיֿפַארטטכַא
 .זרעֿפ רע'ַא .ןפַארט טכַא (ןופ

 -רָאז ,טיהעגּפָא
 'פשיידיא ,טייק-

 ןטַײז טכַא טָאה סָאװ

 ןלַײז טכַא טָאה סָאװ

 טלַא זיא סָאװ
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 סָאװ .קירעי- :89 .יזַא -- קירָאי|טכַא
 .עלעגנִיי 'א ןַא .רָאי טכַא (ךיז טיצ) טלַא זיא

 .סעצָארּפ רעיא ןַא

 יי ,.,} -- שדקמהיתיב חנּבי -- יט ךַא

 שװ ֿפײא .עזַארֿפ ןשָאדקימַאה:סייּב ענַאּב

 רעד זיא'ס, .טרָאװלדיז ןשיסור ןרַאגלואוו ןפיוא

 עשיסור עסואימ א ןכַאמוצכָאנ געו רעשידִלי

 ,27 אוו 1957 ,גָאט ,ןָאמַײס .ש ,"הללק

 יד ןיא .גנוטכַא טָאטשנַא .מטֿפ -- קיטפַא

 ַײּב טנכייצרַאפ} .יַא םענ .יַא ּביג :ןקורדסיוא

 ן.גמ ,סעּב ,דָאּפ ,ָאװ ןופ סרעדייר -

 .קיטייװ װזד ,1 .מטֿפ .ּבנ צמ .רעד -- קליטכָא
 'ַא ןַא ,יוא , ."רימ יִא ןַא ןוא קיטייו א ,יוא
 טנכײצרַאֿפ} עקשימ ,טַאל ,"ןפָארטעג ךימ טָאה

 -טינ ןוא ריא ,2 ן;דָאּפ ,גמ ןוֿפ סרעדייר ַײּב
 ."ַא ןבעלכ טָאה רע, .לזמ ןגעװו שירעניגרַאֿפ

 טייג סע (אנוׂש א ןגעו) = יִא ולוּכ טָאה רע*

 .טוג ךָאד םיא

 -כַא .1 .עלעטכא :8קפ .ךע- ,סָאד -- לֹטֹּכַא
 'א ןא ןַײז טינ לָאז סע סָאװ ןוֿפ לייט רעט

 .השורי רעד ןופ 'א ןא .לּפע ּברָאק םעד ןוֿפ

 ירבד ,"ץנוא ןַא ןופ יא ןַא זיא עמכארד א;

 טגאזיג אייח יּבר ךאד טה, ?רָאי ?ֿבוֿבל ,םימכח

 לייט טכַא ןייא רעהיג םכח דימלּת רכילטיא זד

 אדרויפ ,הק ,"ןיּבה הואג לייט טכַא ןייא ןוֿפ

 ,2"ס ,3

 -ײרעטָאל א ןופ לייט רעטכַא .צעפס .2

 .עלע'ַא ןַא ףיוא ןעניוועג .יַא ןַא ןֿפױק .טעליּב

 רָאטקעלָאק רעד ןוא . ..עלע'ַא ןַא טלַאה עמ;
 ,1895 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"טינ סעּפע ךיז טעז

 לָאז עשז סָאװרַאפ --- יא ןַא טָאה רע, .8 תאי

 איד ,דלעֿפנירג .ש .ש ,"?ןעניוװעג טינ עקַאט רע

 ,1896 ענליװ ,עטעדליּבעג עמרא

 'ַא ןַא זיא סָאװ סָאמ ,סיירג עטמיטשַאּב ,9

 טנָאמרעד טינ ףרַאד סָאװ) רערעסערג ַא ןוֿפ

 "א ןַא יזןרערעה ןרַאפ רָאלק זיא'ס לַײװ ,ןרעוו

 .ןגיוּב א ןופ יא ןַא = ריּפַאּפ יַא ןַא .טַאמרָאֿפ !

 דעמ יד; .לסעפ א ןוֿפ יַא ןַא --טיװעקָא יַא ןַא
 א ןוֿפ} ליטכא לּכמ ןזןרעַײטשן ןּבעג ןלָאז קנעש

 וזַא זיא רוּכ ןייא, ,קקּת ,"לודג העּברַא ן?סַאפ
 ךיז טדער} "ליטכַא ריטרוֿפקנרּפ ןייא שלַא ליפ

 ,ןזיהטע רדנסּכלא ,לעמ רַאֿפ סָאמ א ןגעװ

 פא =} ךּביבוא ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב

 .ט"עּת ,ןרַאּב
 'א ןַא .סנכייצ טכַא טימ טרָאק .צעּפס 4

 : ,םלצ

 טכא ךָאנ ןריוּבעג ,דניק (9קפ ןיא זיולּב) .5

 סָאד זא שינערעהוצנָא טימ) ןגָארט םישדח

 רַאֿפ ךָאנ ןעגנואיצאּב טאהעג ןּבָאה קלָאפרָאּפ

 ןייק טגעװ ןוא דניק טנוזעג א; .(הנותח רעד

 ?פלעטכַא ןַא זיא'ס ןוא --- טנוֿפ ןּביז ערה-ןיע

 טינ טגייל סָאװ .רנ .משטד .ידַא -- זָאלטֹּכ א
 ןרָאֿפעג ןיּב ךיא, .םַאזקרעמפיוא:טינ ,טכַא ןייק

 ,"זַאלגנונַא טשינ ,'ַא טשינ ...ןּבעל ןרעּביא

 ,רענורּב ןיטנַאטסנַאק ןוֿפ עדער ַא ןופי זּביא

 .אע לּבוי

 ,טגײלעגטכַא ,טכַא גייל .חטוא -- ןגיילטכ'ַא
 'ַא טינ טסעװ, :טכַא+ ןגייל :ןוֿפ גנודניּבפיונוצ

 טינ ץלַאז ןוט ןייק ָאד וטסעװ ,טעּברא רעד ףיוא

 ןטכַא

 ףיוא 'ַא קרַאטש רעדנוזַאב זומ עמ, ."ןסעפיוא
 זיראּפ ,זעגפ ,י"טיוה רעד ןופ טייקנייר רעד

 ,9 ןאפ ,9

 טרעהעג סָאװ רעד .ּבוס -- רע|קיטַײלטכַא
 ןָא ןריפ סָאװ טַײל טכא ןוֿפ עפורג רעד וצ
 םיאּבג עלַא טליװ ריא, .תוכָאלמ-ילעּב הרבח ַא

 ,סרה טָאטש יד ,דמא ,"ןרעװ ןֿפורעג עיַא ,ןַײז

 ןַא טינ זיא רעדַײנש רעכלעװ, .1868 ענליוו

 עדָאמ יד רַאװ ןטַײצרַאֿפ ןהרעה ַא| ... רעיא
 יּבב דֿבל ןַײז וצ ןגעלפ תורבח עלַא ןיא סָאד

 -הפיסַא יד טסייה סָאד ,טַײל טכַא ךיוא ...םיא
 סלַא רעמ רעּבַא ןרַאװ טַײל טכַא עזיד .טַײל
 ..יקיסַײרד ,קיצנַאװצ ערעייז ןרַאװ סע ,טכַא
 ,"םיטייח ןוֿפ הרֿבח א ַײּב םויה-דע ךָאנ זיא ױזַא

 ,1887 ץענליוו ,רעטסַײמ ץַאש רעד ,דמא

 -הּכונח יד טָאטשנַא טצינעג -- ךעלטכיל טכַא
 ןעמ טעװ ,'ל 'ַא יד דלַאּב ןּבָאה רימ,, .געט
 ןרעלק ּפעק יד, ןטרָאנק אּתכסמ יד ןענרעל

 ,"יל 'ַא יד ןופ טַײצ עצרוק יד ןצינוצסיוא יװ

 .צ מעּב

 == .ס" ,יד -- עטָאנלטכַא

 ןיא ןלייט .טלטכַאעג ,לט- .ורט -- ןעלטּכַא
 ךָאד ןעמ ןעק לָאצ עסיורג יד טָא; ,ןלייט טכַא
 -עצעלק א, ."ןלונ ַײרד ףוס םַײּב טָאה יז ,יַא

 לטכַא ןייא ןוא טלטכַאעג ןעמ טָאה רעקוצ על
 רעקסיװַאקלָאװ ,ײזָאלג א וצ ןּבעג ןעמ טגעלֿפ
 490 'ז | ךוּבירוּכזי

 יישר

 --ה8-- .סי ,יד -- עװַאּפ"לטכַא
 יע

 ,קינימטכַא .קילַײמטכַא .קילָאמטכַא
 ווזד .(גושטנעמערק) לקָאל .ידַא -- ןטכַא

 .רעדעל ענעיַא .ןטכוי

 .2406: 881סת .טכַאעג ,טכַא .ורט -- ןטפַא
 ןיא ןטלַאה ,דוֿבּכ ןּבעגּפָא .ןריטקעּפסער 1
 רעטָאפ םעד יַא .ץרא-ךרד ןזַײװסױרַא .דוֿבּכ

 יןצעזעג יד יַא .םכחידימלּת ַא יַא .רעטומ יד ןוא

 סנשטנעמ םעד יא .קרעװ סיורג א יא ןוא ןצעש

 ,"טכַאיג איז ןּבאה ןירה ןייקק .ןעגנוכיירגרעד

 ,ןֿבוא ןוֿפ דיל אַײנ ןוש ןייא ,ףסוי 'רּב ןורהא

 טַײל איד ןעד ןַאמ רכוה ןייא, .ח"מּת גָארּפ

 תוחרא ,"םיא רֿפ אַײש ּבא ןיּבאה 'נוא יא ךוה

 טינ דוי ןייא ןעד לָאז, .1710 אנעה ,םיקידצ
 ַאע .28 'ז ,יכדרמ ,"טיײקריּפכַא ןַײמ ןיטכַא

 הלואג יד ריא טנעז ,ךַײר ןוא םערָא תּבש םעד

 ךימ ןעק ךיא,; .תורימז ,סוממ ,"ךַײלג הכוז

 ,"רעייז ךַײא טכַא ךיא לַײװ ,ןלעטשנגעק טשינ

 זיא ןדִיי ןדעי ַײּב, 'שטנעמ א רענייא ,ו סַײװ

 ןטסֿפיט םעד טימ ,גנומַאטשּפָא ןַײז רעַײט

 ,"ןרעטלערוארוא ענַײז רע טכַא ליפעג-המשנ

 .ז"ישּת י"נ ,ּבדל

 ּפָא קירעהעג יװ .ןטלַאה רעַײט .ןצַאש .2

 ,"טכאצג ליואוו זיא השרד א ,השרד א? -ןצאש

 ,ףירגַאּב ןייק רימ ַײּב ןענעז ווירּב ענַײד, .לֿפ

 .לֿפ ,"טכַאעג סָאװ קינייװ רימ ַײּב ןענעז ייז

 ,"א ןרעװ הסנרּפ הריא םילשורי וצ איז ...;

 ,ן271 .אווו לֹּבִיי ,סָאק| ןויצ יּכרד ,רעגערּפ השמ



 ןטכַא

 אּבה םלוע ףיוא ךיז רפ שנעמ רדיוװטעי רעהיג,

 שפיה תווצמ 'נוא הרוּת 'נוא ןטכַארט וצ ןיײלַא

 יא/בי ,ןויע ,"ןיטכַא

 סיורג ןגייל .קיטכיװ זיא סע זַא ןטלַאה 8

 ...זיא תורשּכ תקזחּב ןידוי יכילטיא, .טכַא

 ןַײז ךיוא ;רדנַא יד זַא קדקדמ רעמ ינייא זיא
 .טנַארּב ,יַא טינ ׂשֵע יד ףפעק יגנוי ןלַײװ וצ

 ,וטל ,"טכַאיג ליפ ןרעװ לָאז רפס זאד ,.4
 ןיכַאל 'נוא ןיטָאּפש ןַײז טשלָאז , .טַאלּב "רעש

 יית ,...ןמגילז 'רּב ביל הירא 'יר ,"ןיטכַא טינ

 רד זיא; .ט"פּת אדרויפ ,א"ח ,םידעומה ינוק

 'א וצ טינ טוג 'נוא ּבאה ןַײז ביוחמ רטאפ

 טעװ רעוװ, .ג/גי ,חע ,יןּבעג וצ טלעג יּבר ןוא

 יייװ ןוֿפ יוט ןיא ןלַארטש עטקעלּפטנַאמוא יא

 "אחישמד אתֿבקעּב' ,שַאוהי ,"?ןגיוא עלוֿפקיט

 ,רוצ ,"דנַײרפ ןּבָאה וצ יא לָאז שטנעמ רעד,
 .וצ

 .טכארטַאּב ןיא ןעמענ .ןעניז ןיא ןּבָאה 4

 םוא ראיילש רימ ףַאק 'נוא טכַא ,רטכוט יּביל;

 ָאוװִיי ,ךוּבייטשכַאװו 1533 ,ּבפ ,י. . .דליג 'ּב
 ךייוא ליװ ךיא יַא ןיא רימ ריא טניוקג .9

 ט"ור, 581 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,ײלָאװ ןנול
 .קקּת ,"ןּבַײרש וצ זיוא םימויק ילַא 'א ןילָאז

 ,"...ןמוק טנעק ךַײא וצ זד טכרט ינוא טכַא;

 טלעג ריא טימ ןּבַײרט הכַײר איד, .40 ,ּבגָארּפ

 ןייק טיג ןיטכַא 'נוא דיירו 'נוא טׂשול לטייא

 דיִל אַײנ ןוש ןייא ,קסיױט ֿבקעי ,"טַײל המרא

 ט"ר 'ּת רּביא ..., .1666 טשמַא ,חישמ ןוֿפ

 ׂשע ןיּבאה ריּבא ,טׂשָאקיג ןרעלָאטסכַײר =ן

 ענַײז ריא טעװא ,156 ,הג ,"טכַאיג ליֿפ טינ

 טזומ ןקלעװ ןוא ןייגרעטנוא ,יַא טינ דייר

 .ַאטַאװַאַײה ,שָאוהי ,"ריא

 ַאּב דגֹּב םעַײנ ַא, .רל ,מט9 .ןעװענַאש .9

 | י"א ןעמ ףרַאד
 לדּתשמ ךיז .(ןעמוקַאּב ןוא) ןטעּב .כרֵא 0

 רוסרס ןייא לוז ....ןַאמ ןייק, .ןגירק וצ ןַײז

 םנייא ןוֿפ ןיגרָאּב וצ ןיטכַא וצ . , .רֹׂש םנייא

 ןיטכא 'יש ימה ןוֿפ, .קקּת ,ײ. ..רֹׂש ןרדנַא -

 ,ןטלעג ,ףסּכ (טלעטשרַאפ) =}| "דסגו ןעד ףיוא

 ןיגיצרעה םירּב ןעד אַײּב דאניג, ,36 ,ּבגָארּפ

 ןוש ןייא ,ףסוי 'רּב ןורהא ,ײטכַאיג ה"רי רסיק

 לעװ ךיא, .ח"מּת גָארּפ ,ןבוא ןוֿפ דיל אײנ

 ןעז ךיא לעװ ָאז ,הֹֿיּת רעד ןופ ןײגסױרַא

 ,חנ ,רוצ ,"ןוז ןיילק ןייא יא רימ לעװ ןוא

 לַײװ רעד, .טלעג-תוֿברע ןגירק = 'א תוֿברע

 ךיא ןיּב ,'א 'ע טימ טהיג יּבה ןוט וצ ךאנ ךיא

 ןַאמּפיל בוט"םוי 'ר ,"ןיזעװג הסיפּת יד ןיא ךאנ

 : ,1703 ,'הביא תליגמ יײּכי ,רעלעה

 ,רַאֿפ ןעמעננַא ,רַאֿפ ןטלַאה .כרא .װטוא 4
 ׂשד טכמיג ןדראוו אזַא זיא, .רַאפ ןענעכעררַאֿפ

 ןעמ טסע רעּבירעד ןוא) "טכַאיג בלח רוב ׂשע

 ,ן'ןצנוּפ ןעד ףיוא סטעפ סָאד ה"ד ,טינ סע

 ןיש ,גידיניו ,ראי ץנאג זאד ךרוד ...םיגהנמ

 רע 'נוא הדוהי איז ךאז רע, 1590 עיצענעווו

 -ארּב ,חט ,"ןירטעטש ןוא רנייא וצ איז טטכַא

 ריה ׂשד ןטטכַא . ..םייסרּפ יד; .15 ,חל ,תיש

 רַאװ ...ׂשע ןעד רׂשערג ליפ סורדנסּכלַא

 ןַײז וצ לטֿבמ ןַײז ןווכמ , .1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 ןעװ זַא ...יִא ׂשע לָאז ינוא ...ץמח ׂשד לַא

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"רעוװ דרע רָאנ ׂשע
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 ןןהנח} יז טיטכַא ילע רע ןוא, .ב/הק ,3

 ,13 ,א ,א לאומש ,מהס ,"יניקנורט ןייא רַאֿפ

 ,ןטלַאה סיורג ךיז .1 .וֿפד +- -- ךיז ןטכַא
 ןוזמה תכרּב ,"ריד ןגעק 'ַא ךיז ןאק רעװע;
 ןייק; .א/בס ,1723 טשמַא ,(חספ לׂש הדגה)

 טינ ךיז ןיילַא ןוא ןטכַארַאֿפ טינ ןשטנעמ
 ןשטנעמ ןענָאק יו, .לדוי ,סוממ ,ייַא קרַאטש
 קינײװ ךיז ףרַאד עמ . . .?ןטכַארט סרעייז ןגעוו
 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"'ַא

 -עֿפיּב ישירסיק ןייא, .ןֿפַאשנַײא ךיז .כרַא .2
 ןייא ,ףסוי 'רּב ןורהא ,"טכאיג ךיז רע טאה ךיל

 הריבע יד, .ח"מּת גָארּפ ,ןבוא ןוֿפ דיל אַײנ ןוש

 רע זד ,ןגעװ טײהגרַאק ןופ טמוק ןתופרט ןוֿפִו

 ה"ר רוזחמ ,"ןיכעק ישדוי ןייא טכַא טינ ךיז
 ,טכַא ןגייל .8 .א/אעק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו
 שנעמ רכלעװ ,טּבַײרש רהוז רעד, .ןטיהּפָא
 ןייא גאט ילֲא ןליה וצ םוא יַא טוט טינ ךיז
 .ג/בל ,חע ,*. ..לודג תילט

 (ןיא) םַײּב ,טקנוּפ רעטכַא .װז -- םנטכַא
 זיא א ?ךיא טלַאה ואוו ,ָאי, .טקנוּפ ןטכַא

 ."טינ הנעט ןייק הנעט סרָארוקָארּפ םעד

 -טכַא ,טכַא םענ .װרט 8 וטוא -- ןעמענטכַא

 יןעמענ טכַא ןיא :ןופ גנודניּבפיונוצ .ןעמונעג

 -טכא רעדניק עגנוי ףיוא, .תונּכס ץַײנ יד יִא

 ,"ןעמוק טינ טייקדליװ וצ ןלָאז ייז ןעמענוצ

 ,הני ,1844 ענליו ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל

 ן.ּבנ רקוא לָאצ ַא ןיא ,דל ןיא) .ודַא -- עטכַא

 זיאס -- ?סע זיא טעּפש יװ, .רעגייזַא טכַא

 ,ןעװעג טשינ 'א ןייק ךָאנ זיא'ס, .""א דלַאּב

 ."ןענװַאד טלעטשעג ךיז טָאה עמ ןעוו

 ןעק) טָאה סָאו .ידַא -- קידרעמעטכַא

 .סַאֿפ עיא ןא .סרעמע טכַא (ןעמעגנַײרַא

 עשירטעמָאעג (עכַאלֿפ .ן ,רעד -- קעטכא

 .ןָאגַאטקָא .(ןציּפש) ןעלקניװ טכַא טימ רוגיֿפ

 .רענייטש שא .דַא -- קיד .לקניװטכַא
 א ףיוא ייט זָאלג סָאד טלעטשעגקעװַא ..,

 -לעװ עשיליוּפ ןיא ,אּפָא ,"לשיט קיַא ץרַאװש

 ,קידנ'ַא :ךיוא .רעד

 -עּביז ןשיװצ לָאצרדס .יזא -- (ר)ע|טכַא
 יַא ןַא ,דניק עיא סָאד .(ר)ע|טנַײנ ןוא (ר)ע|ט
 טּפַאצ ןּבַײװ} עיא יד, .דניק (ןןטכא ןטימ .דניק

 ןוֿפ רעדנואוו עיִא סָאד, .לֿפ ,"ןַײװ ןוא דעמ רימ

 -נַײה יד זיא סָאװ, .וצ ןליופ ,טיי ,"טלעוו רעד

 גָאט) רעיא רעד ןיוש זיא טנַײה ?עטַאד עקיט

 רעיא רעד ןעװעג ןטכענ ןיוש ,, ."ןשדוח ןיא

 ןןרָאטַאקָאל} טלוע םעד ןוֿפ טינ ךָאנ טעז עמ ןוא

 ,...עסינמייהעג יד ,סילָאגרַאמ .ַא ,"עקיּפָאק ַא

 הרׂש זיא רָאי ןיַא ןֿפױא טשרע, ,1882 עשרַאװ

 רעניילק רעד ,ריֿפַאס .א ,"ןרָאװעג רעגנאווש

 ןלַאפאּב סרעקיּפ יד, .ג"מרּת ענליוו ,קינזרעטַאק

 עא יד .ןקירעשייה =| "הּכמ עא יד יװ ךימ

 ןגעמ וצ ןטנעטַאּפ ןוֿפ -- עירָאגעטַאק

 "עג ןּבָאה תוכָאלמ-ילעּב עמערָא סָאװ ,ןטעּברַא

 עדייּב ןשיװצ ןלױּפ ןיא ןעמענסיורא טֿפרַאד

 יעטַאק רע'א רעד ןופ זיא רע .תומחלמ-טלעוו

 ןָא הכָאלמ-לעּב א ,ןַאמערָא ןַא זיא --- עירָאג
 :טֿפַאשרעה רעשיצַאנ רעטנוא ןוֿפרעד .ןלעזעג

 עניילק ,סרעטעּברַא -- עינַאּפ מ ַָא ק עיִא יד

 גנַאלקטכ'ַא

 -רעגריּב יד, .טַײלעמערָא םּתס ,תוכָאלמ-ילעּב

 ךיז ןּבָאה ,עלַא טינ תמאה-ךעמל ,ןדיי עכעל

 ןטסגרע ןיא וליפא ןעװ זַא ,טדערעגנַײא וװיאַאנ

 יד רָאנ ,סע ןעמ טניימ ייז טשינ זיא --- לָאֿפ

 טּברַאטש סע ,טָארּבסַײװ .א ,"עינַאּפמָאק עא

 : .לטעטש ַא |

 -ָארעק (עטסנעלק) ןיילק .ס' ,רעד -- רעטכַא
 ןֿפױא; .(זָאלג ןוֿפ סָאמ רעד טיול) לּפמעל-ןיס

 ןיא טיונק א יװ ןייגסיוא ."יַא ןַא טנערּב שיט
 ,רעדַײנש רעטצעל רעד ןּברַאטשעג, .יַא ןָא
 ,קמ ,ּפמָאלײַא רעד ןוא לּביטש עקירעדינ סָאד

 ןוֿפ לרעַײּפ קידנקוט ןיילק ַא; .רענַאינעמלעז

 ןדַײנשעצ טַײצ קיטש ַא ךיז טװּורּפ לּפמעליַא ןַא
 יזעלק ,רעקורד .יא ,"שינרעטצניפ עטכידעג יד

 ,1940 וועלק ,רעמ

 טלֿפּכעג זיא סָאװ .27 .ידא -- קירעטכ'ַא
 ןַא .לָאמ טכַא ןעמונעג זיא סָאװ .טכַא ףיוא
 .סָאמ עיַא .לָאצ עא
 .ידַא רעכעלרינילקעדמוא 6 װדַא -- ײלרעטכַא

 ןעלטימ יַא .םינימ טכַא ןוֿפ .םינפוא טכַא ףיוא

 ןצריװעג 'ַא ןשימֿפינוצ .ןָאט וצ סעפע
 .ידַא -- קיאד

 ןַײז סָאװ טֿפרש .ן ,רעד -- טקנוּפטכַא
 טצעזעג זיא ּבװ רעד .ןטקנוּפ טכַא זיא ךייה
 "א ןיא

 "נוּפ טכַא טָאה סָאװ .ידַא -- קיטקנוּפטכא
 .ךַאמּפָא רעיא .טפירש רע'א .ןטק

 יטכַא .קיכַאֿפטכַא .קיטנעצַארּפטכַא
 ,ליטנוֿפ

 ןּפַאכ .סוּפָאטקָא וזז .ן  ,רעד -- םוֿפטכַא
 רעזעניכ יד ןכלעװ טימ יח:לעּב רעד; .יַא ןַא

 רעסיורג א ןעװעג זיא טלגנַארעג ךיז ןּבָאה

 רע טָאה סרעּפַאטנָא עקרַאטש ענַײז טימ .יִא

 טעכָאֿפעג ןוא רענייטש יד רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז

 ,זּביא ,ןַאמדירֿפ .ג ,"ןטפול-רעדיזיא ייז טימ

 .1935 קסנימ ,ַאלַאזוא וסרעד ,װעינעסרַא .ק .װ

 סוֿפ טכַא טלַאה סָאװ .יזא -- קיפוֿפטכא
 ,זיר רעיא ןא .גנַאטש רעיא ןַא .גנעל רעד ןיא

 ײרעֿפטכָא ,קידלנילֿפטכַא .קיסיֿפטכַא
 | .קיז

 ,ןטנַאק טכַא טָאה סָאװ .ידַא -- קיטנַאקטכַא

 ןּבָאה . . .. .ןָאאלאדעמ רעיא .עלעטסעק יא ןַא
 ...ןוא ןּבַײרש קשיאיוג ןענרעל ןּבױהעגנָא

 ,"(סעקלמרַאי) ךעלּפאק עיִא ןגָארטעג ןיוש ןּבָאה
 ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עלעסעּפ ,םוַאּבסונ .א
 ןוא לטיה עשידִיי סָאד ןָאטעגסױא רע טָאה;

 עטָאּפַאק יד וליֿפַא ,עלעטיה 'ַא ךיוה א ןָאטעגנָא
 !טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה .ש ,ײטצריקרַאֿפ

 קור ַײּברעד ןכערּב לָאז עמ = יא ןפרַאװסױרַא*

 עּבָארג רעייז יד = (ר)ע'א (רעד) יד* .דנעל ןוא
 ןעּפעשטרַאֿפ ךיז .ןעלדיז םַײּב למרָאפ עשיסור

 .ןיַא םעד ,דוּביּכ ןגירק ןוא ןעינַאפ טימ

 ןוֿפ סָאגֿפױוצ .ןע: ,רעד -- גנַאלקטכ' א
 ןליּפש םַַײּב ןעיַא ןעגנערּבסױרַא .ןעגנַאלק טכא
 ,ַאנַאיּפ

 "ץרטכא .קידרעדווטכַא .קיסַאלקטכַא
 .קימיטשטכַא ,קיקָאטשטכַא .קיר



 שטכַא

 .ץכערק .עשטכָא :99פ .ז ,רעד -- שטכָא
 עקירעגנוה עֿפַאלש ןַײז םיא טרעכעל יִא רעדעיג

 ,רעטעפ ריתמא רעד ,רענװעל .ח .ג ,"ץרַאה

 ,1897 ענליוו

 ;89 .ידַא ן...ָאש ..} -- קיאהעשטכַא
 טרעיודעג סָאװ  .ןקידעָאש ...} קידהעש-
 -סיוא ..., .גָאטסטעּברַא רע'ֵא ןֵא .העש טכַא

 יװק 120 טַײּבמוא ןקיאיַא ןַא ןיא טעּברַאעג
 ,1928 וועיק ,גַײצ ,ַארזיא .ע ,ײןישרַא

 :89 .טעשטכָאעג ,עשט- .וטוא -- ןעשטכָא

 ךָא רדסּכ ןגָאז ,ןצכערק .ןעצכַא ,ןעכָא
 ןיא ,לכיּב ןיילק ןַײמ ןיא, .קיטייוו ןוֿפ יִא .ךָא
 ןוא שילַאקיזומ ךיא עשטכָא ,ןטק םלוע םעד
 ןָאדנָאל ,לטלעװ ןיילק ,צלא ,"ןטָאנ ףיוא עקיוא
{1894. 

 = סע, .עּביב :8פ .נָאק -- עֿביכַא
 ןיא ץוח .רָאנ ןדַײס ,ןדַײס .:2078: אעס8

 יֿפױא ,סע טסייה 'ַא; .יאנּת ןייא ןיא רָאנ .לַאֿפ

 יד ףיוא לָאמ ןייא ףיוא סָאג עצנַאג יד ןלעטש

 טעװ עמו .יטריֿפ לרוג רעד יוװ' ,סַײװ ,"סיפ

 יד ןכַאמ 'ַא ?הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײא ןןעמעלַא

 .תונורכז ענַײמ ,ץרפ ,"הסיפּת א רַאֿפ טלעװ

 טינ זיא רע יא ,רעהַא ןעמוק ףראד רע סייוו'כ;

 טסיוװרעדא .1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,ייה

 רעד .הּביס יד טייקנַארק רעד ןוֿפ ךיוא ךיז רע

 עג ,צוס ,ייַא קיטיינ זדנוא זיא ןימַאטיװעּב

 . .טָאטשמיײיה

 ,טי ,ָא םיכלמככ ,תול- ,יד ןעליכַאו -- הליֿכַא
 ןימ רעדעי ןסע סָאד .1/ .אא ב/פ ,אמוי ;8)

 ןיא ןָאטעגנַײרַא ןַײז .יַא רעד ןוֿפ ןטלַאה .ןסע

 רעד ןיא ןַײז קסוע ,'א רעד ךָאנ טוהל ,'א רעד
 ןַײז .ִא רעד וצ ןסַײר ךיז ןוא קירעגנוה ןַײז .'ַא

 ,גלֿפומ) ןדמל ,יקּב ַא יא רעד ןיא ןדנוּבעגסיױא |

 "מַאלַאק|} יַא אּתכסמ רעד ןיא (עא םידאמ ,ןעדי

 רעסיורג ַא .ןהליעמ ,הליגמ אּתכסִמ טימ רוּב

 ='א רעד ןיא ןגיל .יַא (רעד) ןיא רעטסַײמ

 םַײּב, .לװֿפ ,ןסערפ ,ןסע ןגעװ רָאנ ןטכַארט |
 טלעװרַאֿפ ן124 ,לאל הליחוא +-} הליחוא סנזח

 ,"רצוי ןַײז ןָא ךיז טּבייה יא טימ,, .לוופ ,ײיַא ךיז !

 רעיא טדערעגסױרַא טרעװ רצוי ואוו דלָו לװפ

 "יחוא טימ שװ ןוא ,ערה-רצי ןַײז הד ,"רעצ |

 ןַאמערָא ןַאַו .ווש ,"יַא ןַא ךיוא זיא טינרָאג, .ן'הל |
 עּבלוּב ,ט(ש)ינרָאג טימ טיורּב ןסעגעג טָאה

 ןַא זיא קינּפורק ּביוא, ן.עא ט(ש)ינרָאג טימ

 יד זיא יַאק ;"הליהק א עקװערדנַאכ זיא ,ןַא |

 ,קירעגנוה זיא ןעמ ןעװ, :;"הליֿפּת עטסעּב

 "ירעגנוה ַא ןעװ, :"'ַא ןגעװ רָאנ ןעמ טרעלק

 ןַײד טימ טיירג ַײז ,יַא רעד וצ ךיז טּפַאכ רעק

 ןגעװ ,קיסַאּפש -- 'ַאת(ו) כלה .װש ,"הליחמ |

 ,א-ת(ו)כליה טינג .ןסע וצ יװ ןוא סָאװ םעד

 רעַײנ רעד' ,וו גורֿפ ,ײ...ןכַאז ערעדנַא טמענ

 וצ תולַא יראלק ןיניװג וצ ךיז , .ירעניּבַאר

 לכׂש רעד טּבַײלּב תוליַא יראלק ןופ ןעד ,ןׂשֹע

 ץרעה ׂשד טרעװ תוליַא יּבָארג ןוֿפ ןעד ,ראלק

 ןעװע .א/זכ ,חע ,"טּפָאטש רֿפ לכׂש ןַײז 'נוא

 ןיא ךיוא 'נוא תוליַא ידנוזג יטׂשעּב יד ןוֿפ ןוש

 לוֿפ וצ טינ רנייא ךיז לָאז ֿבוט םוי 'נוא תּבש |

 ןסע טינא .א/אכ ,1710 ,םיקידצ תוחרא ,ײןליֿפ

 רשיה ךרד ,שפע ,"םימׂשּב ןוֿפ תוליַא יגיציה ןוֿפ
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 ךיא זַא, ימ קרּפ ,1196 װָאלקש ,אּבה םלועל
 ,ןרָאװעג טניואװעג ןיוש תורצ יד טימ ןיּב

 ""טכַאמעגסיוא ױזַא טינ ןיוש 'ַא יד רימ טָאה
 .תומהּבה רֿפס ,סוממ

 ןלעדייאמוא ןַא ףיוא ,ךס ַא ןסע סָאד .2
 עטעפ א, .תוליַא עטנוזעגמוא .יַא עּבָארג .ןֿפוא

 טדער עמ ןעװ, .װש ,?הליחמ עטעֿפ א זיא יא

 ,"א סע ןעמ טפור ,גנוטכַארַאֿפ טימ ןסע ןופ

 טיטעּפא טימ דִיי ַא; .װ םילכאמ עשידוי ,עי

 זדלַאה ןיא; .עש ,"ַא רעד ןוֿפ טלַאה סָאװ

 ןייק טַאהעג טשינ ,'ַא יד טּפָאטשעג רע טָאה
 ךיז ..., .ןעלּבַאפ ,שָאוהי ,"וליפַא השוּב ןּפָארט :

 'ַא רעד וצ יװ ...טעּברַא רעד וצ טּפַאכעגוצ

 ןּבָאה .2 א 1964 ,זמט ,גח ,"תינעּת ןגנַאל א ךָאנ

 .סערֿפ ןכָאנ ןַײז טוהל = יַא רעד ןיא ךָאטש ַא

 רעד ןיא ךָאטש א טַאהעג טָאה לקישזומ סָאד;

 | | .ּבמס ,ײ'ַא

 עטמעטַאּב ,עקַאמשעג ַא :עװַארטָאּפ ,זַײּפש 9
 לארׂשי יד ןעד ןּבָאהק .ִא ןַא רימ ךיוא .יא

 טַאהעג ךָאד ןּבָאה ייז ?םימו םחל טֿפרַאדַאּב

 ,צונ ,"תוליַא עלַא ןוֿפ רעסעּב זיא סָאװ ןַמ םעד

 ןסערֿפֿפױא טינ לַײװרעד רימ טסלָאז, .א/ּפ
 ,28 א 1960 ,זמט ,טיי ,יַא לסיּב עטצעל סָאד

 .ןעידיטש יול(עּב ...} -- היּתש אֹלּב 'ַא
 עקַאמייק} היטר אלּב הּכמּכ :טֿפלעה עטייווצ |

 יװ זיא קנורט ַא ןָא זַײּפש א .ןעיייטער יול(ע)ּב
 ידע .ּבצ ?22 .ץַאז .רעטסַאלפ ַא ןָא דנואוו ַא

 ןיׂשע -- 'ר יּב יּכ יש יּב יַא :ןיכערּפש םימכח
 ןיא ןוא קָזַאלש ןייא זיא ןיקנורטיג ןוא
 | - ימ קרפ ,טנַארּב ,"רטסלֿפּפ
 .חּת .תוסג תול- ,יד ןָאסַאג ...} -- הסנ 'ַא |
 .ב/זק ,םיחסּפ ;ב/זּפ ,אעיצמ אבּב ;ב/ּפ ,אמויככ

 סע ויּב ,יַא ענעּבירטעגרעּביא ה"ד ,'א עּבָאר ג |

 רעד} זדלַאה ןופ טכירק סע ,רעּביא ןיוש טייג
 ,ןטרָאגנַײװ ןוֿפ ןוא דלעֿפ ןוֿפ ןסע געמ לעוּפ

 .ןגנוקיטעזרעּביא זיּב ,'ג 'א ןייק טינ רעּבָא

 םוא זיא -- ןׂשעגרּביא שטַײט זיא (יג יַא) ינוא;
 ןגאלש קנערק ילַא 'נוא (תוומה םס) איו דנוזיג

 ןּפָאטשוצנָא יג יא ןופ , .ד/וכ ,חע ,ײןוֿפ ראד וצ

 ,"הלילח ,תונז וצ ןעמ טמוק ןוֿפרעד ,ךיוּב םעד

 ןסע טינ לָאז רעע ,1832 ווָאלקש ,םירװע חקופי
 טינ לָאז ןוא ףרַאדַאּב רע סָאװ רעמ טינ ,'ג יַא
 ,םידיסח רֿפס ,"רעסערֿפ ןייא יװ דניוװשעג ןּפַאכ

 טיג עמ זיּב ןסע טינ רָאט עמ, ?ז"קּת ?טרָא
 רע סָאװ ,תוֿפוע יד רעדָא תומהּב יד ןסע וצ
 רוקמ רֿפס ,"'ג י'ַא ןסע טינ לָאז ןוא ,טָאה
 ךמס ןֿפיוא) .א/בּפ ,ה"נרּת שטַאקנומ ,וו הכרּבה
 ן.א/בס ,ןיטיג ןוֿפ |

 ,אמויככ .חת ןעייטשוא ...} -- היתשו 'ַא
 ןוא 'א :ךיוא .ט ,יתּבר הלּכ תכסמ ;א ,ח
 זיא יו יא? .ןעקנירט ןוא ןסע סָאד .היּתׁש

 לֿפט ַא י'ַא זיא רוּכיש א ַײּב, .װש ,"רקיע רעד

 זומּת שדוח שָארמ, .װש ,"רקיע רעד 'ש ןוא

 טנראוויג ןימ ליפ ןמ לָאז ירשּת שדוח שָאר דע

 ןיסע ליפ טינ לָאז רע :ונַײהד ,יו 'ַא טימ ןַײז

 -ליו ,השמ תשורי ,אֿפור השמ ,ײזַײּפש יגיציה

 ןיימ ךָאנ ןעניֿפעג רימ ןוא ,, .1677 ףרָאדׂשרמרה

 ,ריװַאּפ .ַא ,ײיו יַא ונַײהד ,זיא קיטיינ סָאװ ןכַאז

 ןופ הזה-םלוע ןא, .ך"רּת ,םלוע תניחּב ,זּביא

 :ָאיעפ טצינעג .'רַאדנערא רעד' ,ץרפ ,יײיו יִא

 .א/וכ ,הּכוסכ2

 .עבק-תדועס .א/וכ ,הּכוס טיולכק |

 ,ןעמַאנירענעמ -- םעליכַא

 סעליכַא

 תווצמ ןיא ןַײז קסֹוע ,ריא ,ןֿפױז ןוא ןסערפ

 ןַײז --- 'ו 'א ןיא ןָאטעגנַײרַא .יו יַא (תוכליה)

 -ערפ א ןַײז :קידהזה-םלוע ,טּבערגרַאפ קרַאטש

 .הדועס עקיטרַאסיױרג א = ךלמהדדיּכ יו יא .רעס

 'וילק ךעריוצייל ...} -- ומויק ךרוצל 'ַא
 .ץנעטסיסקע ּבילוצ גנורענ .חֹּת .ץַאז ןיומ

 .ןּבעל םַײּב ןטלַאהרעד וצ ךיז ידּכ ןסע סָאד

 :הװצמ .ַא ןענַײז סָאװ .ןכַאז עכלעזַא ןַארַאפ,

 . .ן"ישּת יײנ ,ּבדל ,ייק יל יא ,גורתא ,הצמ תיזּכ-

 .חּת ןיַארַא:סַאליכַא -- יִעֹרַא-תליכַא
 ןופ ךוּפיה .ןסע קילעֿפוצ א

 סַײּברעּביא .ןסיּב רעטכַײל ,(+-) עֿבק-תליכַא
 ןּבַײלּב וטסעװ יַא"ַא אזַא טימ,, ,(885 ,33 +-)

 יד ןיא יַא"ַא ןסע געמ עמ} ."קירעגנוה:טיוט

 {.הּכוס רעד ץוחמ תוּכוס ןופ געט

 .טולּב ןסע סָאד ןמַאד- ...} -- םד-תליכַא |
 לישכמ ןזיא ױרֿפ ידו; .םד-תליכַא רוסיא +-|

 הדינ ןופ לודג ןוע ןימ אזַא טימ ןַאמ םעד

 :שײלֿפ טימ רהזנ טינ זיא יז ןעװ ,יד"ַא ןוא

 רֿפס ,לעהוא ק"קד םיוּבלטייט .מ ֿברה ;"ןצלאז
 1רָאי ?טרָא ,רוהט ןיעמ

 :רַאט ,סעֿפײרט- ...} -- תוֿפירט-תליכַא
 ענעדישרַאֿפ רעּביא, ,סֿפײרט ןסע סָאד ןסעֿפ

 טריפרַאפ םייחה-םרז רעד םיא טָאה ןדנעטשמוא

 ,טַא ,תּבש-לוליח זיּב הֿביֿבס רעטַײװ א ןיא
 .הפירט:רוסיא +- .238 ,ז"ישּת יײנ ,ּבדל ,"ל"ר

 ,םיחט922 ןעצַאמ- ...} -- הצמ-תליכַא
 הֹׂשֹע הוצמ א זיא סע)ו .הצמ ןסע סָאד .א/כק

 ןטנצֿפוֿפ ןופ טכַאנ יד הצמ ןסע וצ אתיירואדמ

 עקירעּביא יד ףיוא .רדס ןטשרע םִַײּב ןסינ ןיא

 רעּבָא לח טינ ֿבויח רעד זיא חסּפ ןוֿפ געט
 'מייַא ןוֿפ רועיש רעד .(ןסע טינ ןעמ רָאט ץמח

 ןיא ץרָאל-ץוח ןיא .תיזּכ א ןוֿפ סיירג .יד זיא

 "םוי תמחמ רדס ןטייוװצ ןֿפױא ךיוא ֿבויח רעד

 הכרּב יד רעִירֿפ טכַאמ עמ .תויולג לש ינש ֿבוט

 ןדייא ן"מייַא לי םעדכָאנ ןוא ,'םחל איצומה'

 ןוֿפ הווצמ יד ןַײז וצ םייקמ טַאהעג ּביל ןּבָאה

 ,21 וו 1066 ,זמט ,אפא ,יימ-יא

 ,םיחספככ ןרױרָאמ- ...} -- רורמ-תליכַא
 ;םירדס יד ַײּב חספ} .רורמ ןסע סָאד .א/כק-

 זיולּב 'מ"ַא ןוֿפ ֿבויח רעד זיא ןּברוח ןכָאנ !

 ןדעי* .'ימ"יא לע' הכרּב ַא טכַאמ עמ {.ןנּברדמ
 ןּבָאה = מא ןופ הווצמ יד ןַײז םייקמ גָאט
 ,תורצ עסיורג רדסּכ

 .חֹּת אוועק ,ַאוק- ...} -- עֿבק-תליכַא
 -עגנַײא

 ןוֿפ ןטַײצ עטמיטשַאּב ןיא טַײצלָאמ רעטלעטש
 .יערַא-תליכַא ןוֿפ ךוּפיה .טַײצלָאמ רעלופ .גָאט
 געט-תוּכוס יד ןיא ןסע טינ ןעמ רָאט יקייַא ןַאָו
 ױזַא רָאנ רעּבָא טלַאה רעא ן.הּכוס רעד ץוחמ

 ,םק ,ײקײא ןא ןטינ} ,ןסַײּברַאֿפ וצ סטכַײל -
 ,45 ןאַהפ ,8

 (עיגָאלָאטימ רג)

 רלעה ,המחלמ רעשינַאיָארט ןוֿפ דלעה רעטסערג

 עטַאיּפ רעד ןיא רָאנ :עדַאיליא סרעמָאה ןוֿפ

 סירַאּפ ;ןקידנואװראפ טנעקעג םיא ןעמ טָאה

 זיא רע ןוא ןיהַא ןֿפַארטעג לַײֿפ ַא טימ טָאה
 ,עטאיּפ(סעץַא--- ןוֿפרעד ;ןּברָאטשעג םעד ןופ

 ןפערט .(ךירטש) לעטש עקידהנּכס ,עכַאװש



 ּפַאלכַא

 ךיז טָאה רערעדעי .עטַאיּפא ןַײז ןיא ןצעמע

 לקסומ -- (רונש) דנא ב"א .עטַאיּפ"א ןַײז

 ,לפַאנק עכיוה טגָארט עמ ןעװ, ,עטַאיּפ רעד ןוֿפ

 ץענליװ ,זעגפ ,"דנַאּב"א רעד רעצריק טרעװ

 רעדָא = ןַא ּפש 'א :ךיוא ןטרָאד .3 ןאצ ,9

 טימ עטַאיּפ רעד ןוֿפ ןייּב םעד טדניּברַאפ סָאװ

 .סופ ןופ ןעלקסומ יד

 =-ק: .ֿפַאילבָא :89 .סע ,רעד -- ֿפַאלּכָא
 יָא זיולּב ןסע וצ ןגירק .לַאֿפּפָא .1 .ססתוגמ
 ןגירק טנַאקעג טָאה עמ סָאװ ּפוז עקידרעסאו יד

 ,רענעזַאלעגּפָא .2 .יַא ןעװעג זיא רעגַאל ןיא

 א -- 'ַא; .רעסערֿפ .רעקידמשוגמ .רעניירמוא

 ןיא קסוע רָאנ זיא סָאװ ןושרַאּפ רעקידמשוגמ

 -עגנָא ןייג .2 ,1939 ,ַאֿפי ,פנ ,"הליכַא רעד
 "ימירק .רעכערּברַאפ .0 .יַא ןַא יװ ןָאט
 ריד גָאזכ, .קסַארֿפ ַא ,שטַאּפ א .4 .קינלַאנ
 ,"יֵא ןטשרע םעד טסגירק וד ןרָאװ ,לָאמַאכָאנ

 ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל

 .רג22 יא22 .סס ,יד -- עי|טַארקַאלכָא
 .רעד -- ם'ַארקָאלכָא .ןומה ןוֿפ טֿפַאשרעה
 .ידַא -- שי - .עיטַארקָאלכָא ןוֿפ רעגנעהנָא

 -ַאכָאמוא ָאלכָא) -- היפ הא התחמו חלכַא
 יז .,20 ,ל ,ילשמ?? .חּת .ץַאז ןָאהיּפ סע ָאס
 ,ֿפײא .ליומ ריא טשיװעגּפָא ןוא ןסעגעג טָאה

 טימ יורפ רענעסַאלעגסיױא ןַא רַאֿפ היקנ ןושל

 .םינּפ קידלושמוא ןא (סיורַא טלעטש סָאװ)

 זאלּכ ךיז טכַאמ סָאװ ןַאמ א ןגעװ ךיוא טצינעג

 .ךַאז עסואימ א ןָאטּפָא ןכָאנ עדי

 .ץַאז ןיוכיוק םירָאז ..} -- ןהוּפ םירז ולּכָא
 -ץגפיוא ןּבָאה עדמערפי .9 ,ז ,עשוה?? .חּת

 איבנ רעד טנכיײצַאּב ױזַא) .יִּת ,יחוּכ ןַײז ןסעג

 -תוכלמ ןופ ֿבצמ ןזעיגילער-שילַארַאמ םעד

 עיצַאלימיסַא ןופ דנַאטשוצ ןרַאֿפ טצינעג {.םירֿפא

 ?רוד רעשידִיי רעגנוי רעד ,, .גנודמערפּפָא ןוא

 ."תורז-הדוֿבע עלַא וצ טניד רֶע ,יּכ יז ִא

 ,עט- נװ .םיי ,רעד ןזעל ... ,ןָאלכַא -- ןלּכַא
 עמ יװ תויה} .ד ,נ ,תורׂשעמ ,ימלשוריקק .סי

 -עננָא ןעמ ףרַאד ,טנרעלעג טינ ימלשורי טָאה

 עקידנעטשבלעז א זיא 'א טרָאװ סָאד זַא ןעמ

 זעּפַא סיורג טימ רעסע ןשידִיי ןיא גנוֿפַאש

 ךיא, .רעלכַא ווזד .רעסערפ .רעסענַײרַא ,טיט

 םעד ןָא .שײלֿפ ןופ יא רעקידלַאװעג א ןיּב

 .סיוא טנעקעג טשינ ךיא ּבָאה שײלֿפ לקיטש

 .דַאנ ,"ןעמוק

 .טלכַאעג ,לכַא .וורט ןןלעכַא :ךיוא} -- ןע|לּכַא
 א ןסע .ךנּת ןיא לָאמ ךס ַא רעייז ,!לכא'ככ

 -משוגמ א ףיוא ןסע .טיטעּפַא סיורג טימ ,ךס

 ,ןסערפ .לדייאמוא רעּבָא ,ןסע וזד ,ןֿפוא ןקיד

 טוג ןענעק .יַא ןוֿפ ןטלַאה .יא ןייא ןיא ןטלַאה

 ןיא ןּבַײרנַײרַא ,ןָאט לכַא ןַא ,ןסענַײרַא .יַא

 זיא סָאד 'א ןַא רַאֿפ סָאװ .ןקַאּב עדייּב (טימ)

 ,עש ,"קַאמשעג ץנאג טלכַא לרע רעד, !ןעװעג

 סעּפע ןעמענטימ ףרַאד עמ ---. .יּפַאטע ןטימ'

 ייװצ עּפַאנק ּבָאה'כ ...טגרָאזעג טינ -- !'א וצ

 זיא גנַאל יװק .ןטנַאידעמָאק' ,ַאּפָא ,"רעלָאט

 ,י?'ֵא תווצמ ןיא ןַײז וצ קסוע רועיש רעד סָאד

 ,| גנוי רעליױאװ ןײק טשינ ַײז ,רעריױמ .ז

 ַא ןוא ...ּבַײװ א...ּבָאה ךיא, .1911 ווָאנרַאט

 "חור לארׂשי ,"'ַא ןֿפרַאד ייז ,רעדניק ץוט עּבלַאה

 .וז ןזיײכָאו -- ןֿפָא
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 .1930 זיראּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסבומ

 רימ ואוו ,ןארָאטסער ןיא ןעמלשמ ןֿפראד רימ, |

 ,ןענַאװַארַאק רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,י"א

 = ...רע ןעק יא ?רע ןעק ןענרעל .1955 ןָאדנָאל
 זיא עכָאּב ,עלעּבַײּב ,עלעכַא, .טשינרָאג ןעק רע

 --- ןֿפָאלש ,ןעקנירט ,ןסע ==| "הכָאלמ עטסעּב יד

 :ךױא .װש ,ןןושלירעדניק ןטכַאמעגכָאנ ןיא

 עטסעּב יד זיא (על)עכָאּב ,טלעכַאּב ,עלעכַא;

 . .+ + ץֿפָאּב ..., :ךיוא ."(על)הכָאלמ

 ןסיורג א טָאה סע רעװ -- (עקרעד) רעד
 -חוס ייווצ, ,+- ןלכַא ווזד .ךס ַא טסע ,טיטעּפַא

 אקװד ןליװ ס'ַא רעשטשַאמַאז יד ןופ םיר

 .ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ ,"שיפ עטליפעג

 ןָאטַאװָאסײװ ָאטלַאכָא -- תעבׂשו תלכָא
 ןסע טסעװ ודד .אא 11 ,ו ,םירבדכ? .חּת .ץַאז

 טגעלֿפ חרוא ןַא ןטעּבראפ םַײּב .ןַײז טאז ןוא

 יו יַא :ןגָאז ןעמ

 טסָאה ןָאטכַארָאװוא ...| -- תחרבו 'ו 'ַא
 טסלָאז) ןֿפָאלטנַא ןוא ןרָאװעג טַאז ןוא ןסעגעג
 'תכרבו ןוֿפ טסקעט רעטרידָארַאּפ ,(ןֿפױלטנַא

 'ו 'ו "ַא .ןןשטנעּב טסלָאז וד --- ָאטכַארייװּואו
 ןפױלטנַא ןוא ןרעװשּפָא ןוא ןסעּפָא טסלָאז --

 ,ןּתעּבשנ -- ּתעֿבׂש .שווו

 .00161516110  .ס" ,יד--ענירטסעמכַא
 זיאס, .ןירעגרָאזרַאֿפיזױה ,עטתיּבהילעּב .1
 .װש ,"ענירקס רעלוֿפ ַא ַײּב יַא ןַא ןַײז וצ טוג

 .ּבַײװסּפעק א ,יורפזיוה סחלג א .עינידָאטסָאג .2
 ,ריטסאנַאמןעױרֿפ ַא ןיא ןירעטלַאװרַאֿפ .9
 .סענָאנ ןוֿפ טּפיױוה

 1706: 20םסמ .טכָאעג ,ךָא .וטוא -- ןפא

 ריד וצ ... טָאג רעקניּביל ,ַײא; .ןעכָא +-

 ןיא) לפ ,"ןוחטּב ןַײמ זיא ריד וצ ,יָא ןַײמ זיא

 ,(קָאטסילַאיּב !םהרֿבַא ןוֿפ טָאע ןופ חסונ ַא

 ןוא טעקַײאעג ךיא ּבָאה !דָאּב יד ,דָאּב יד ַײא,

 .עקשיֿפ ,סוממ ,ײדָאּב יד ןעמ טמענ ואוו ,טכַאעג

 ,רעַײרד ןייק ָאטשינ זיא סע ,טַײצ עטכעלש ַא;

 .ןעמעָאפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ײ. . .טכָא ןעמ

 .ןעקנערק ןוא ןצכערק = ןכָאז ןוא ָאֹ*
 יַא ןָא ןּבייה םיריֿבג ןעו, .תוללק ןיא טצינעג

 .לװֿפ ,ײןכָאק וצ סָאװ טַײלעמערָא ןּבָאה ,יז יא

 'ז 'א יִא -- רעגניצ עזייּב ןגָאז ןלעװ סָאװ;

 סָאד ריד רַאֿפ סילשרַאפ ךיא זַא --- ייז ןלָאז

 .1940 וװעַיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,ײ. ..ןס9ֶע

 לָאמנייק ןוא ןז טצינעג

 -ה ןעמל ,תמאּב ,רָאװרַאֿפ .קידנעטשּבלעז טינ

 ןַא ןיטׂשּבלעז יאּבג ריטלַא ןייא ןעװ יַאע .תמא

 ןַײז לָאז ,ףיוא טׂשּבלעז ךיז טּביג נוא זיא שיט

 -סלָאקינ ק"ק תונקּת' ,"ןרעװ בשחנ ןּכ םג העד

 .בי הנקּת ,1676 ,'גרוּכ

 שעי..} - הזה םוקמּב 'ה שי יִא

 .חּת .ץַאז ןעזיַאה םיוקָאמאּב (יַאניודַא) םעשַאה

 "ַאפ ןיא טָאג ,רָאװרַאֿפ .,16 ,חכ ,תישארּבככ

 :קוסּפ ףוס} .יּת ,טרָא ןקיזָאד םעד ןיא ןַאר

 עג טינ ּבָאה ךיא ןוא -- "יּתעדי אל יכונַאו;

 טָאהס יװ םעדכָאנ ֿבקעי טגָאזעג טָאה ;טסואוו

 טָאה רעטשרעּבייא רעד זַא טמולחעג םיא ךיז

 ן.ןענּכ דנַאל סָאד טגָאזעגוצ ןעמָאז ןַײז ןוא םיא

 -ןלא עּבצא ,סנ רעכעלטעג א :ב ןטימ טצינעג

 יװ רעמ ןעװעג זיא . ,.יניסיוּבזמ ןיא, .םיק

 אינסכא

 -עגסיוא ...טָאה טלעװ עצנַאג יד ...ןוחצנ ַא

 ,זמט ,ןָאדרָאג ןסינ ,"ייה יּב 'ה יי יא :ןֿפור |

8 / 16, 

 ןרָאװַאדַאה אדיונ ...} -- רבדה ץדונ 'ַא
 .יּת ,ןרָאװעג טסואוורעד זיא ךַאז יד ,רָאװרַאֿפי

 רע ןעװ ,השמ טגָאזעג טָאה} 14 ,ּב ,תומשככ

 "רעד טָאה רע זַא טסייוו עמ זַא ןעזעגנַילא טָאה

 זיאס ,ָאי :ּב ןטימ טצינעג .ןירצמ םעד טעגרה

 יװ סױרַא זיא תמא רעד ,דוס ןייק טינ רֶעמ

 ןצניק הכלעזַא ,'ה 'נ יַא; .רעסַאװ ןפיוא למיוב

 -סיה הנייש ןייא ,י. ...ןזַײװּב רעטעפ רעד ןָאק

 תלשממ תחּת ,ֿבוֿבל ,טַײל אַײרד ןוֿפ אירט
 .ינשה ץנַארפ

 .ס- ,יד ,עילַאנכָא :89 .ן- ,רעד -- ל'ַאֿנכַא
 -עקדָאּפ יד ןגָאלשֿפױרַא .507 +- לַאנכוא ווזד

 .סעיײַָא טימ סעװ

 זכַא +- .ס' ,עצינ- נװ .סעי ,רעד -- קינַאטכַא

 ,"ךַארּפש-םיבנג , ,סקַאװירט .י .ֿבנג-לעטָאה .אינס

 .1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב

 א13322 .תוא ,יד ןערדַאסכַא -- אררדפפא

 .לקינַאג .עדנַארעװ .רָאדירַָאק .ב/אי ,ארתּב

 ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא . . .יּבר רעד;

 .1957 יײנ ,ּבדל ,"'א רעד

 ירּבככ .תוינ- ,יד ןעינַאטכַא -- הינ" ,אינטכַא
 רגכ2) .ַאא א/הּפ ,אעיצמ אֹֿבּב ;ב/גס ,תוכ

 -נַײרַא טלעטשעגנַײא .1 .ןרעדמערֿפ = יָאנעסקי

 טגירק עמ ןוא) טקיטכענ עמ ואוװ ,זױה-רָאֿפ

 ןטימ ןיא 'א ןַא .זױהטסַאג .(ןסע םוצ ךיוא

 "א ןַא ןיא ןלעטשּפָא ךיז ,ןרָאֿפנַײרַא ,געו

 .תוייַא ןיא ןרעגלַאװ ךיז .'ַא ןַא ןיא תּבש ןטלַאה

 --'ַא עשימייה ַא .טלעג ןכַײלג ןיא יא ןַא ןגירק |

 יװ ךיז טליֿפ עמ ,םיּתּבילעּב יד ןעק עמ ואוו

 ןיא} 'ַא רעד (ףיוא) ןיא ןעמוק .םייה רעד ןיא
 ערעדנוזַאּב ןעװעג ןענַײז טעטש ערעסערג יד

 ןרָאפנַײרַא ךעלנייװעג ןגעלֿפ סע ואװ תוייַא

 'ַא יד טָאה .לטעטש קיאַײּברעד א ןוֿפ ןדִיי

 ױזַא .לטעטש םעד טָא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג

 ''א רעקסנַאצּבַאקי א ןעועג קספולג ןיא זיא

 ןרָאפ יִא רעטכער א ןיא; .(9ֿשטניװ ,סוממ)

 ,קערש א 'ַא ןַא, .ווש ,"םיחרוא עשיטַײל ןַײרַא

 רימ ןעװ; .װש ,"געװ ןקיטכיר ןפיוא רעּבָא

 ןריטרַאװק רימ ואװ יַא ןַא ןוֿפ סױרַא ןרָאֿפ

 ,דמא ,"ענזעיטָא רימ ןזָאל געט עקינייא רָאנ

 ךיז טכַאמ סע, .1887 ענליוו ,אַײרעװַאלקש איד

 ידי יד ףיוא רעּביא טלַאֿפ עמ --- עוװַאלּבָא ןַא

 -נַאשז טימ טכַאנ רעּבלַאה ןטימניא תו"א עש

 עשירַאצ יד) יןטַאדלָאס טימ ןוא ןעמרַאד

 -גיואוו ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ןדִיי טכוז ייצילַאּפ

 עכַײר יד רַאפ; .וװ זירַאי םענוֿפ ,עש ,{ןטכער

 -עגסיוא עכייוװ טימ תוייַא עמערַאװ ָאד ןענַײז

 .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,ןטעּב עטעּב

 טָאה 'א רעד ףיוא סָאװ הרצ יד ןעוועגרעּביא,

 טָאה יַאיל עב רעד .טכיל ןייק טאהעג טינ רע

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןשָאלעגסיױא לטכיל סָאד

 רעטלַא רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש רע זיא,

 ,גרעּב "זיו ה"יַא ןטיוּבעג קירעדינ ןיא ,טָאטש

 ןיא אקווד טינ = 'א רעװעשטידרַאּב* .גנַאגּפַא

 ףיוא ךעלנע זיא סָאװ אזא רָאנ ,וועשטידרַאּב

 אינסכַא ןייא ןימינּב , .גיֿפ .גנוּבַײרשַאּב ס'עש



 הרוּת לש הינסכַא

 ןַײז ףיוא הניכש יד שד רהאו הניכש רעד וצ

 ,זּביא טדַאטשמרַאד ףסוי יר ,"טהוו קלח
 | ,1770 עורסלראק ,השמ תרוּת

 ןיא ןַײא טייטש עמ ואוו זיוה ןימ רעדעי .2
 ןָא בורק ַא ַײּב 'א ןיא .םייה:ליזַא .דמערֿפ רעד

 עמורפ, .ןשָארג עכעלטע רַאֿפ יַא ןיא .טלָאצעג
 טזַײװ / ארמג ןוֿפ ןדִיי / ןוגינ םעד טימ ןדִיי

 ,"ערה-ןךיע ןייק רע טסע / ןגירק יא ואװ ןעמ
 ןעוועג .זיא יא סדיגמ םעד, .יטעטש ייוװצ' ,רַא
 רע ןעק םיא ַײּב סָאװ שטנעמ ַא ,שמש םִַײּב
 ןוא ןרעק ךיז ףרַאדַאּב רע ןעמעװ וצ ןסיװ
 ךיז טּפַאכעגּפָארַא, .זישּת י"נ ,ּבדל ,"ןדנעוו
 םַײּב 'ַא ןטלַאהעג ןוא טרָא ןטוג םוצ ךַײלג
 יד ןיא שדקמ ,, .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"רעּבערגַאּב
 קנעּב ,רָאנ םוק ךיא ואוו ...לילג ןוֿפ גרעּב

 יד ןיא תֿפצי ,גח ,"'א רעכעלרע ןַײד ךָאנ ךיא

 -רַאפ ,'ַא ןַא ךיז טכַאמעג טרָאד ןוא ָאד, .יגרעּב

 רעד ןופ' ,קַאז םהרֹבַא ,"טלעצעג א ךיז טגייל
 | יַאטַאלּפ ַאל זיּב לסַײװ

 ןַא ןיא הפוקּת ,ּפַאטע ,עיצַאטס (תודיסח) 3
 עלעדנעמ 'ר יּבר רעקצָאק רעד, .גנולקיװטנַא

 ןשטנעמ םעד טײלגַאּב תוייַא ַײרד :טגָאזעג טָאה

 ,האנק ןוֿפ יַא יד -- געװסנּבעל ןגנַאל ןַײז ףיוא

 יד . .. .דוֿבּכ ןופ 'ִא יד ןוא הוואּת ןוֿפ יַא יד

 ןיוש ךיא ןיּב הװואּת ןוא האנק ןוֿפ תוייַא ייווצ
 רעּבָא .ןרָאװעג רוטּפ יז ןוֿפ ןוא ןעגנַאגעגכרוד
 יעג ךיז ךיא ּבָאה -- דוֿבּכ ןופ יַא עטירד יד
 ךיא זיּב ...ןעגנערטשנָא קרַאטש . ..טֿפרַאד

 ּבײֵל הדוהי 'ר ,"ןרָאװעג רוטּפ רעד ןוֿפ ןיּב -
 .ףרׂשה ,ןיװעל

 טָאה ...אינסכַאתלעּב יא -- םלעג"א
 ,ָאזנעּבעל .א ,ײיג"ַא ןייק ןעמונעג טינ םיא ַײּב

 ,29 יז ,ד"נרּת ענליוו ,דָאּב ןיא דָאװַאז ןוֿפ

 ןיא רעטשטָאּפ לװנַײז ַײּב, .ידַא -- קיד-
  .גנַאגּפָא ,גרעּב ,"זיוהרעטנוא ןקידיַא ןגנַאל

 ,יד ןעריוט לעש ...} -- הרוּת לש הינפכַא
 ,א/הפ ,אעיצמ אבּב טיולככ יּבצ 5 6 + תויז

 ןופ זױה א .7 ,גל ,תומש ,המימּת הרוּתככ

 ,עימעדַאקַא .1 :ּבּב טימ טצינעג .ןענרעל
 עטמירַאּב יד, .סעידוטש עשידִיי רַאֿפ לושכיוה

 טרָאלמַאז ,2 .ײּת יִש יַא עתמא ןַא זיא הֿבישי
 'ךכו ןלַאוטקעלעטניא ,םימכח-ידימלּת רַאפ

 -רַאװ ןיא זיא זיוה סעצרּפ, .םימכחל דעװ-תיּב

 .יּת יש 'ַא ןַא ןעוועג עש

 ןז .חֹּת .ּבנ צמ .יד ןערַאסכַא -- הרֿפכַא
 ,קוק ןֿפױא סָאמ ןופ ץַאשּפָא .ה ,ּב ,יאמדככ

 יסיוא עקַאט לָאז עמ רָאנ ,'ַא ןייק ןלעװ טינ

 .וװ ישס ןיא .ןטסעמ

 ץע; .142 +- ,טעכױא וזז .זפ -- טעכָא
 ץרַאמ ,קוצ ,רעטסיירט .ל ,"ןרעה יִא סע טזומ
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 .ןעלכַא +- -- עלעכַאּב ,עלעבַא
 סע רעװ .(יד 8 רעד ךיוא) סָאד -- עלעכ'ַא

 -כערק ,ןצפיז ,ןעצכָא וצ טייהניואװעג יד טָאה

 יָא יד עלחר !יַא אזַא .ןצ

 רדסּכ ןגָא .ןעקכַא :ךיוא .װטוא -- ןעכַא
 -לעק אזַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא וטסיּב סָאװ .ךַא-ךַא

 ?וטסעכַא סָאװ ?תולעּפתה רענרעּב

 .רעד -- ן'ָארעכַא

 .ןע- ,יד -- גנורעּפכַא

 .בנ נװ .(סד) ,רעד -- רערעפכא
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 -כָא ,ןכָא :55 .טעכָאעג ,עכָא .וטוא -- ןעכָא

 יךָא רדסּכ ןגָא .ןעשטכָא ,ןעקכָא ,ןעצ
 .קיטייווכיוּב (רעּביא) ןופ יִא .ןצפיז ,ןצכערק .ךָא
 רָאנ טּבַײלּב ןהכָאלמ וצ סָאװ ָאטינ זיאס זַא;
 ,ןעצכערק ,יִא לטעטש ןיא ןדִיי, .װש ,יַא סָאד

 ,סוממ ,"םימחר ןטעּב ןוא רעמינּפ יד ףיוא ןלַאֿפ

 יד ןפרָאװעגרעדנאנופ . .,, .יהׂשעמ עטלַא ידי
 ַאּבאק .נ ,"ןּבעגעג עכָא ןַא טכַײל ןוא טנעה

 ,1936 קסנימ ,ּפמוז ,סַאלָאק ּבוקַאי ,זּביא ווָאק

 יז טָאה -- !ריא זיא'סס ,רענַײמ טָאג ,זיאס;
 .שינע- |.  המחלמ ,מפ ,יָא ןעמונעג

 -װּוא ימצַא ...} -- הֹּתַא ירׂשבו ימצע ךַא
 ,14 ,טכ ,תישארב2? .חּת .ץַאז ןָאטיַא ירָאס |

 ,'ןטסיּב שײלֿפ ןַײמ ןוא ןייּב ןַײמ ,רָאװרַאֿפי

 טצינעג ן.ןבקעי וצ ןבל טגָאזעג טָאה סָאד| .יּת

 רעדָא טפאשיֿבורק ,טּפַאשהחּפשמ ןּבײהוצסױרַא

 'ַאע .דנַײרֿפ א וצ גנואיצאּב עמעראו א ללכּב

 עשימייה סעּפע ךָאד ןענַײז רימ -- 'א יו 'ע-

 ."ןשטנעמ

 ןופ ךַײט (עיגָאלָאטימ רג)

 .סעדאה ןופ ,טלעוורעטנוא

 .0406: 804-08616 .כרַא .ידַא -- רעּפכַא
 ,הארי ,ַײשּפָא סיױרַא טפור סָאװ .ֿבושח רעייז

 רעד ןטןוג ןייא ןיא ּבַאלג ךיא, .קי(ד)רעּפכַא

 ןעדע .246 ,ךוּביאבּב ,"ׂשורג 'נוא רּפכַא זיא
 ,"...וניבָא םהרֿבַא ןעד שנוא וצ ררּפכַא זיא רעו
 רַאװ רע; .1546 ךיריצ ,הנוי ירד האריה רֹֿפס

 רּפכַא 'נוא ךַײר רעז רָאג גיּבלעז רעד ןַאמ רעד

 רָאג איװ ,טָאג, .1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"רעז

 ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"קרעװ ןַײד ןַײז רּפכַא

 | .ב/בי ,1721 גרוּבמוה

 -ץעּפכַא :פ9 .רעּפכַא +- .ידַא -- קידרעּפכַא
 טפור) טימ זיא סָאװ .קיטכרַאפרע .קיר
 ץ'א .גנואיצַאּב עא ןא .דוֿבּכה-תַארי (סױרַא

 -ללעדע טנָאמרעד דוֿנּכ רע ןַא טימ, יטַײל

 טַאטשלעדע דוד ןיא ,יקסוקַאז .י .א ,*, . .טַאטש |

 ,1955 א"ּב ,רעייגרַאֿפ ענַײז עכעלטע ןוא

 ער רעדָא סעצָארּפ

 "נואװַאּב ןופ ךיא לעװק, .ןרעּפכַא ןוֿפ טַאטלוז

 ,שַאוהי ,ײַא טימ ינק ןַײמ גייּב ןוא ....גנורעד
 יַאלװַײט ,'אךוז ,יַאןצעג .יגיז רעטמיורטעג'

 .ַאא 'ַא'רעַיײפ ,יא-שטנעמ .,יַא-רוטַאנ

 ןיא ,כרַא .טרעּפכַאעג ,רע- .װרט -- ןרעּפכַא

 ,ה"י ,20 ןיא טַײנַאּב ןוא יטיל רעלענָאיצידַארט
 "רַאפ .ןריציפירָאלג ,ןכעלרעהרַאֿפ ,ןּביױל ,ןסיירג -

 ןַײז 'א ןעוט סָאװ עקיטכרָאֿפסטַאג יד .ןקילייה

 ןצעזעג יד ,טָאּבעג סטָאג יא .ןעמָאנ ןקיליײה

 -תומוא יִד ןשיװצ ןדִיי םעד 'ַא .הרוּת רעד ןופ

 -שמ יד ןפורעגנָא םִייֹוג יד ןּבָאה ױזַא; .םלועה

 יַאה ךורּב ,"טרעּפכאעג ךיוה ייז ןוא ... . החּפ

 עקיזָאד יד ךעלעטכיל יד, .תודיסח תוכלמ ,רעג

 וצ ןוא זיולּב ןעז וצ ןענַײש ןוא ןרעמיש סָאװ

 תורנה' ,שַאוהי ,ײןענַײז תורוד ןוֿפ טלעטשעג יא

 ךיל שידִיי רעזדנוא ןָאטנָא ןלָאז רימ , .יוללה

 וצ ןוא סע 'ַא וצ גנודיילקַאּב רעקילייה ןיא

 ...טַאלּב ,לה ,"ּפעק ץעלַא רעּבירַא סע ןּביײה

 ,םיױּבלּפע

 סע רעװ

 -לגע ןוֿפ יא .אוה-ךורּב טָאג ןוֿפ יא .טרעּפכַא

 .ן- ,רעד -- ץיפא

 קיצכַא

 נָא רע טָאה טנעה ענעגייא ענַײז טימ ,, .בהזה

 -ורַא יצ א םיא ןּבעגעג ,טָאגּפָא םעד ןעמונעג

 ,שַא ,"ַא ענַײז ןוֿפ ּפעק יד רעּביא . . .רעט

 ,טייצ ,"טסַײג ןוא הרוּת ןוֿפ יא ,רעצעש; .השמ

 .8 וו 1956 ,זמט

 ,טֿפַאשנגײא .ן ,סָאד) יד -- טייקרעּפכא
 .הלודג :ןרעװ טרעּפכַאעג ,ןרעּפכַא ןופ ֿבצמ

 .טייקיטכרָאֿפרע ,ַלשּפָא .הארי ,דוֿבּכה-תַארי

 ,ג ,םירבד) 'ךלדג' ןשטַײטרַאפ השמ ראּב ,שמ

 טָאג ןנעק רד אד איד, ."טײקרּפכַא ןַײד; 4

 כא 'גוא טייקׂשורג ןַײז ךרוד ןגיטכעמלא ןעד

 טלעז ןעװע .ב/דל ,םיקידצ תוחרא ,"טייקרּפ
 טנעק ...טיטש טלעװ איד זַא גנַאל וזַא ןבעל

 רעד ּבול ןַײז ןוֿפ לייט טנזיוט זאד טינ ךיא

 .א/וט ,וטל ,"טײקרּפכַא רנַײז ןוֿפ ינוא . . . ןליצ

 ןשורג טימ טאטש יד ןיא ןריֿפ זנוא טריװ,

 .א/ג ,ז"מּת מדפ9 ,םילשמ רפס ,ײטײקרּפכַא

 :ריּפכַא ןַײמ ןיטכַא טינ דוי ןייא ןעד לָאז;

 טייטש קימַאלֿפ למיה ןיא, .28 יז ,יכדרמ ,"טייק
 טדניּב הליֿפּת רעדעי ןופ ןוא ןיוש ןורטטמ

 ןוא ןריצ וצ יא ןיא טָאג . . .ןיורק א סיוא רע

 טייקינעטרעטנוא ןוא יא טימ, .וו לַא ,"ןענײשַאּב

 עסַײװ ןיא ,עטגָאלקעגנָא יד ןעייטש ןצרַאה ןיא

 ןכַײט יז ַײּב ,וָאליסורּב .נ ,"ןַאטעגנָא ןעלטיק
 : .עיסעלַאּפ ןופ

 .ן(ע)צכָא +- .ץכערק ,ץֿפיז
 ןּבעג ןוא ןּפַאכפיוא ךיז רע טגעלפ עלַײװ עלַא,

 ענליװ ,...שידק רעד ,ּביָאט .ז .י ,"ַא ןַא

 ,טײמרּת

 .קירָאייַא 406: 840260 .80 .וצ -- קיצפא

 ןא טיהיג טַײז, .ראװ ,"יז קיצעּביז ןוא רע יַאע
 ,ּבמ ,"גיצטכַא יריא ןַײז ׂשֹע ןעד תוֿפשכמ ןעד
 וצ טגָאזעג ןבואר טָאה ךָאנרעדע .חפ הֶׂשָעמ
 ריד ּבָאה ךיא סָאװ געט קיצנַײנ יד ןוֿפ :ןועמש
 ףיוא קירוצ רימ וד גנידרַאֿפ ,טגרָאּבעגקעװַא
 ַא :'ַא טֿפָא תוללק ןיא .ד/זכ ,מהש ,"געט יַא

 ףיוא (עא תוּכמ ,ןשינעקישנָא ,תורצ) ןקילגמוא

 קיגנַאלק ךיז טריאיצָאסַא יַאְו !ּפָאק (ןַײז) ןַײד
 עג ױזַא טינ סע ךיא זַא טכַאנַײּב, .{!ךַא טימ
 סע ךיז טוט ,...למירד א ּפַאכ ךיא יצ קַאמש
 ,ליי ,"!רָאי עצרַאװש יא ,ריד ָא :ףוס-םי-תעירק
 'א*  .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ ,טױט טינ

 סע ,טינ טלדיֿפ סע; .תורצ ךס א -- ךערּב

 ךיז לעװ ךיא, ."ךערּב 'ַא זיא סע ,ךיז טסַײר
 ."ךערּב יַא ןַײז םיא (וצ) טעװ ,םיא וצ ןעמענ
 אמזוג ַא ,לָאמ ךס א רעייז = לָאמ יא ןוא טכַא*
 ןיוש ריד ךיא ּבָאה לָאמ יַא ןוא טכַא; .לָאמ

 טכַא ןעעז רימ סָאװ למיה אע .=. . .זַא טגָאזעג
 ,ןינוּב קחצייםייח ,*. ..העש ַא ןיא לָאמ יַא ןוא

 "ידי א זיא 'ַא ןוא טכַא; ,1938 שזדָאל ,שידײּבח
 ַא יא הכרּב ַא יא (א| .װש ,"(הכרּב) הללק עש |

 חפמ ךליצ" רעּביא (ב ;קידאמזוג זיא הללק

 רוּפצ רהמּכי ,הכרּב -- 3 ,אצ ,םילהּת ,ישוקי

 ן,הללק -- 23 ,ז ,ילשמ ,יחּפ לא

 ...81 ןוֿפ ךעלרינילקעדמוא ,ידַא -- רע'ַא
 ןופ ןרָאי רעיא יד ןיא .ןסָאלשעגנַײא 89 ויּב

 יד ןיא ןיוש זיא רע .טרעדנוהרַאי םענעגנַאגרַאֿפ

 | ןּבעל ןַײז ןוֿפ ןרָאי) רעיא
 ..89 ןיּב (..81) ..80 :ןוֿפ ןרָאי רע'ַא



 רעקיצכַא

 -ידַיי עטשרע יד, .טרעדנוהרָאי א ןופ (. .90)

 ןקירָאֿפ ןוֿפ ןרָאי רעיא יד ןיא עיצַארגימע עש
 -ָאלעגנָא ןא ןוֿפ ןענַאטשַאּב זיא טרעדנוהרָאי

 ךַאס זיּב ןילרעּב ןופ ,אד ,"עסַאמ רענעֿפ

 ,19230 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ

 -טקיצכַא ןַא .ךע- ,סָאז -- ?טקיצכַא
 ,(ר)עמסקיצכַא .לטסקיצכַא .קלח
 זיא סע רעװ .1 .ןי נװ .רעד -- רעקיצכַא

 'ַא יד ןיא זיא סע רעװ .רָאי קיצכַא טלַא
 הנקז א ןעװעג זיא יז, .ןּבעל ןַײז ןוֿפ ןרָאי

 ,"ץימש א טימ רשֿפא ,יאדװַא ןייא ןַא ,תגלפומ

 ןיא טּבעלעג טָאה סע רעװ .2 .שידיסח ,ץרפ
 'םוחּת םעד ץוחמ ה"י .19 ןופ ןרָאי רע80 יד

 -יילּב טגעמעג ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןופ בשומה

 80 טימ ןֿפנַארּב .0 .ןעניואװ ןטרָאד ןּב
 יא עלעשעלפ ַא ןפיוק .טריּפס דַארג
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 -- 'ד יא יא (ןרעװ) ןכַאמ .ַײר ד ןוא יא

 -טלעו רעטשרע ךָאנ ענליוו ןיא ּבנ| .ןעלדניווש

 ןעגנַאגעג ןענַײז לקשה תיצחמ יד, ן.המלמ
 -עכער רערַאװ א ָאד זיא ,טנַאה סהשמ ךרוד

 ןענַײז רעּבָא לגע ןוֿפ תובדנ יד :ןזעװעג גנונ

 ןרָאװעג ןיוש זיא -- טנעה עשלהק ךרוד ןיוש

 ,1874 ענליוו ,ןזח רעד ,דמא ,ייד יא יא

 ,ןינע-טּפיוה רעד ,רקיע -- ןצַײרד יא יא

 ,קיטכיװ זיא סָאװ סעּפע ףיוא שינערעהוצנָא

 ןגעװ ךיז ןקירדוצסיוא ןפוא רעטערקסיד

 עמ , .עא ךַאמּפָא ןַא ַײּב ןעגנוגנידאּב ,טלעג

 רימ ןלעװ ןעװ .םורַא ןוא םורַא ץלא ָאד טדער

 סָאװ ןגעוװו --, ."?'ד 'א י'ַא ןגעװ ןדייר ןיוש

 טכַאמ .יד יא יא ןגעװ עקַאט -- ?ָאד ריא טדער

 סע סָאװ ןיא טסייװ ריא ,עטַאװעמּת טינ ךיז

 ןַא ןּבעג .'ד יא יַא חוּכמ סעומש א ןּבָאה ."טייג

 ע(ק)נָארכָא

 עשרַאװ ,ןּברק רעד ,גרעּבלעֿפּפע .ה ,"םימֹותי |

 ןיצכַא רטיול טימ ... .ןיגָאציג טרָאפ , .ח"סרּת
 חמצ ,זּביא ,אנעה ןמלז 'ר ,*., . .ןיצכַארק 'נוא

 עכעלקערש טָאה קידצ רעד, .ח"נּת מדֿפ9 ,דוד

 ,ם"דא ,"טצכָאעג ,טצפיזעג ,טכַאמעג תועונּת |
 עג, .18923 עשרַאװ ,עללַא רַאֿפ לעגעיּפש רעד
 ,"תומולח ערעװש ענעסירעגרעּביא ןוֿפ טעצכָא

 -עטקַאד יד ןפרָאװעג טָאה, .ערדנַאּפ חנ ,שז

 ,"ןענעצכָא ּבוטש ןיא טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ַײר
 ,עּבעיל ןוא טפַארק ,ןעגָאּבנעלענעצַאק הירוא

 טכַארטַאּב, -- רעד .שינע- 1904 ענליוו
 ףיוא סרעצכערק ןוא סיִא עלַא רעטנעענ ןעמ

 רעדיל ,ןרעטש לארׂשי ,"ךעּבענ דובּכ סעצרּפ

 -עצכערק ליפ ךָאנג -- ןִירָע ןעייסע ןוא
 ןוא . ..ןסעזעג . ..לדנעמ זיא ןעיֶא ןוא ןעַײר-

 ,1941 קסנימ ,קערש ,סילע .ּב ,"ייט ןעקנורטעג
 ערָאלק ןדער יד 'א יא ףיוא שינערעהוצנָא

 'א יא ןעגניזפיוא* .יד יא 'א ןגעװ םירוּביד

 ןיימ יד יא 'ַאע .עמוס ערעסערג א ןענָאמ = יד

 'א יַא טימ הלּכ ַא; ."ךיא ןיימ יטעמ-יטעּפ ,ךיא

 ,ײלרעטכַא +- -- ײלרעקיצכַא
 .אמזוג ןושלּב ךעלנייוועג טצינעג |

 רעד, .2106: 80260ס00 .18 .וצ .1 -- ןצכַא

 -ּבלַאה (ײרעכַאמילקנעּב) .רעד -- רענעצכַא .םינימ יַא
 .לקנעּב קידכעלַײק

 ַא ןוא ןעקיוא .ן(ע)צכָא װזז -- ןעקכַא
 ,"גָאט א רעלָאט יא ןעוועג זיא ןוידּפ רעטסנעלק

 -עג ןַײז ,רָאי יַא ןוֿפ לגניי ַא ןעוועג זיאס,
 ןיא יַאע .79 ,"רָאג ןזָאלרַאֿפ רע טָאה עטּביל

 יָצג זיא יַא, .לװפ ,יייֵח טכַאמ יַא, ,"יֵח ןינמּכ

 עמ =} װש ,"טּבערטשעג ןזיא ןצנַײנ .טּבעל

 (ןּבעלוצכרוד ףיוא יװ רעמ ןלעװ טינ ףרַאד

 יָאצ ַײּב ,הֿבדנ א ןּבעג םַײּב ,ןַײז רדנמ םִַײּב

 ןעמ טָאה -- תורֿבח ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנול

 :'ַא לָאמ עכעלטע רעדָא יַא ןּבעג וצ טּבערטשעג

 טֿפָא יַא .(י"ח) יח לָאמ (ערערעמ ןוא ַײרד) ייווצ

 לָאז ךיא, .תוכרּב ַײּב ןוא תועוֿבש ַײּב טצינעג

 תוכרּב יַא, ."דלָאג רעקיטש יא ןגָאמרַאפ ױזַא

 ןוֿפ} רעדילגטימ עַײנ יד, ."עלעּפעק ןַײז ףיוא

 -ניײא ןּבעג טזומעג ןּבָאה ןםיליהּת הרבח רעד

 ,רעטניװ לאומש ,"םייּפ 'א לָאמ ייווצ טלעגפיוק

 "םוי (עשידִיי) ץוחַא רָאי יא; 21 ,אווו לּבוי

 ןצעמע ןגעװ -- "תוָאגח (עשיאיוג) ןוא םיבוט

 -רעטלע ןַא ןגעװ צעּפס ,ןרָאי ענַײז טנקייל סָאװ

 ףיוא ,ָאי -- ?רָאי 'א טלַא זיא יז, ,לדיימ רע

 רע ליװ ,קנערק 'א ןיוש טָאה רע, ."טַײז ןייא

 עמ לפיו סָאװ ןצעמע ןגעװ -- "ןצנַײנ רָאנ

 זיאס, .גונעג טינ ץלַא ךָאנ סע זיא ,םיא טיג

 א זיאס (א -- "סערַאכוס טנוֿפ א ןדליג יא

 רמאיו, .טכעלש ןעייג ןטֿפעשעג יד (ּב :תורקי

 ןשָארג 'א ,טדערעג טָאה רּבדיו ,טגָאזעג טָאה

 ןזָאלקעװַא טינ ךיז) װש ,"טעּב ןרעטנוא ןגיל

 א ,וטֿפױא רעניילק א ןעװ ,םיכרד עטַײװ ףיוא

 'א .ןןרעװ טכיירגרעד גנירג ןעק לטסנידרַאֿפ

 יז, .ךס א :ּב ,אמזוג א יװ םּתס ךיוא טצינעג

 דיומ א זיא יז, ."ךיש רַאּפ יַא טימ םורָא טרַאֿפ

 (!סעלָאּפ 'א :ךיוא) "סטעפ ןדלַאפ יא טימ

 ךס ַא טימ ,גולק רָאג = ּפ ע ק 'א טימ (ןַײז)*

 וטסעװ ,ּפעק 'א טימ ןַײז טסלָאז וד, .תוָאצמה

 -לעזַא ךיז ןיא טָאה רע, ."ןֿפערט טינ לָאמ סָאד

 לָאמנייק ףיורעד טעװ ריא סָאװ ,ןלַאֿפנַײא עכ

 ,עש ,"ּפעק 'ַא טימ ןַײז טלָאז ריא ,ןלַאֿפ טינ

 ,סעּפע ןא טעשעג ָאד; ....ךעלעשטנעמ עניילק

 ןסיװ לָאמנייק סע ּפעק 'ַא טימ טלָאװ עמ סָאװ

 טימ ןַײז* .םכילע-םולח ,ץּכ ףלַא ,"טנעקעג טינ

 ןעמ ןעק ןגיוא יא טימ ןַײז לָאז עמ,, .ןגיוא יא

 ,יןטיהנַײא טינ ֿבנג םעד

 עטסקיטכיװ יד :ַאד)| "ןטעמדערּפ עלַא טימ ,יד
 עשיזיײצנַארֿפ עטסוּפ יד, .ןםינמיס עשיאיורפ

 ןוא 'ד יא יַא טימ ןָא ךיז ןּבייה ןרוּבמַאלַאק

 ,26 אט ,רעטעלּב ,ייד יא 'ַא טימ ךיז ןקידנע

 רע זַא ןעװעג זיא ןַאמ םוצ עריא הנעט יד;

 עריא עלַא .ליּבצנאמ גונעג ןעװעג טשינ זיא

 ןשינערעהוצנָא טימ לוֿפ ןעװעג ןענַײז דייר

 יא יאק .16 עו 1962 ,רָאֿפ ,שַאּב ,ייד יא יַא ףיוא

 ,"טלעגניילק זיא (עטשער יד) טשער סָאד ןוא יד

 סָאד ןוא) שינעפיול זייּב טימ יד יא יַא; .לװֿפ

 ךיז טרעה סע סָאװ, .לװֿפ ,?(ץנימ עקירעּביא

 ,"עדייּב ךָאד ריא טסייוו --- יד יא 'ַא חוּכמ רעדיוו

 ָאד) 1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ .שטַאגולד .מ

 עמ, .ןןעגנואיצַאּב הלּכןתח ןגעװ ךיז טדער

 חוּכמ סעומש א ךיוא הלותּב רעד וצ ןּבָאה ףרַאד

 עלעסָאי ,עש ,ײ?סָאד ןעמ טמענ ואוו .יד יא יַא

 ךעליײרֿפ טינרָאג זיא . .זדנוא ַײּב , .ײװַאלַאס
 טינ ---ָאטינ גנַאל ןיוש זיא ָאד .יד יא יַא חוּכמ

 ,1886 ,לָאֿפִיי ,ײקַאטַאיּפ ַא --- טכַאדעג ךַיײא רַאפ

 סָאד סָאװ --- יד יא 'ַא ךייש סָאװ . . ., .30 א
 ןּב -- ןצכַא) .9 ווו 1960 ,רָאפ ,"הסנרּפ טניימ

 -- חיי :תווצמל גיי ןּב -- ןצַײרד ,הפוחל חיי

 ן.סנימאמינא גי ,יח

 -סיוא !ךיז טיה !גנוטכַא :טָאטשנַא ווז .2
 ןיא .ןעמוקנָא שטַײד א טעזרעד עמ ןעװ ,ףור

 ,סיצַאנ יד רעטנוא ןרעגַאל-טעּברַא ןוא סָאטעג

 ןעװ, .ּבלַאה ַא ןוא ןצעביז -- ןּבלַאהטנצכַא
 ןופ רָאי קיצעּביז יד ןלײטנַײא ןלעװ רימ

 ןשיװצ סָאװ} םיקלח ריֿפ יד ףיוא ןּבעל סנשטנעמ

 ןרעדעי ףיוא ןעמוקסיוא טעװ ,ןרעגניֿפ ףניפ יד

 עשרַאװ ,דיה תמכח ,ונילַאג .א .מ ,"רָאי יא וצ

 .(ר)עטנצכַא  .לטנצכַא .2

 .ט(ע)צכָאעג ;עצכָא ,ץכָא .וטוא -- ן(ע)צכַא
 יד רדסּכ ןעגנערּבסױרַא .ןעשטכַא 9

 'ַא ןוא ןעּפָאס .ןצפיז ,ןצכערק .ךָא-ךָא ןעגנַאלק
 רעּביא ןצכערק ןוא יִא .ןקיטייו עסיורג ןופ

 ןצכָאי ןוא ןצכָא עדליװ סָאד, .ןצעמע ,סעּפע

 יּפָא ןַא ,טֿפול רעטמסראפ רעקיטרָאד רעד ןיא

 עטנלע ןופ ...ןגָאלק ערעטיּב ןוֿפ ןעגנילק

 .סי ,יד -- ע(ק)נָארפַא

 ןַײז לָאז רעטָאֿפ ןַײז זַא טינ טקנעדעג ..;

 ערעדנא יװ יִא לָאז רע רעדָא ,טגרָאזרַאפ לָאמַא |

 ןָא טּבײהע .ןענַאמָאר דנעגוי ,עש ,"םינצּבק

 םייוניע ענַײז עלַא טימ םונהיג ןוֿפ ןלייצרעד
 ,הרוחש-הרמ ַא ןרעדעי ףיוא ןָא טלַאֿפ סע .םישק -
 ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"טצכערק עמ ,טעקכָא עמ -

 ,שינע- ,1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז

 ָאֹּב .וװד +- .ןע" ,רעד -- ץיטַאמַארכַא

 ,לרעמעק ןוֿפ לדנרעק ןיא ץנַאטסּבוס (עיגָאל

 ,רילָאק םוש ןייק ןָא טינ טמענ סָאװ ,לטלעצ

 ָאקנָא .רגכ2 יא? .ידַא -- שיןטַאמָארכַא
 טכיל ךרודַא טזָאל סָאװ .ןּברָאֿפַאּב-טינ .קידנריל

 קידנלייטעצ טינ) דנַאטשַאּב ןסַײװ ןַײז ןיא רָאנ
 -עיצַאזיי .ןזדניל עיַא .(ןרילָאק יד ףיוא
 יַאֹּב .רעד -- םזי .חרט -- ןריזיה ..יד
 .רילָאק ןוֿפ טייקטַײרפ

 ,הרימש ,ץוש .1 .ציסור .ס' ,יד -- ע|נַארכָא
 -כיוה ַא ןוֿפ יִא .ןצענערג יד ןופ יִא .גנוכַאװַאּב

 -רַא רעד ןופ יַא יד ןּבָאה .ןָאזרעּפ רעטלעטשעג

 "בָאּפ יד טניז טייטש עיּבַארַאסעּב לַײװ ..., .יימ

 רעד רעטנוא דנַאלסור ןיא ןדִיי ןגעק .. . ןעמַאר -
 ,40 אפ ,1886 ,לָאֿפי ,"טײצסגירק ןופ יא

 -ַאצ ןיא ײצילָאּפ עמייהעג .ע(ק)נַארכָא ,2
 -עדטָא עיָאנַארכָא ןופ גנוצריק) דנַאלסור ןשיר

 "ַא רעד ןוֿפ לגענ יד ןיא ןלַאפנַײרַא .(עינעיל

 קינװַאנשט א, .יִא רעד ןופ סעיצאקָאװָארּפ

 -ץגרעּביא טָאה ענַארכָא ןיא טנידעג טָאה סָאװ

 ,קומ ,"ןרָאטַאקָאװָארּפ יד ןגעװ תועידי ןּבעג

 - קישטש  ,קיה .ןשינעגעגַאּב ענַײמ

 -רַאיװַאק רעּבלעז רעד ןיא ןַײרַא ןיּב ךיא, .1
 ןטרָאד ךיז טֿפערט רע זא ןעזעג ןוא ...עינ

 ,רָאֿפ ,רעציניוו .ש ,"קישטשיָא ןטסואווַאּב א טימ

 ןַא .רעטכעװ ,רעטיה .וָאס 22 ,16וװ(0 8

 | .דָאװַאז א ןוֿפ קייָא
 .=2: ססםצסמ(2)1

 -פעשַאּב ואוו םיײהגָאט :ךיוא .םימותי רַאֿפ םייה

 ףיוא רעדניק ערעייז ּפָא ןבעג סרעטומ עטקיט

 .טעּברא ערעייז ןוֿפ טַײצ רעד ףיוא החגשה

 רעד ןיא רעדניק עדייּב יד ןזָאלרעּביא .ןהעש

 טרַא ןַא ...ןעמַאד ערערעמ ךיז ןּבָאה ,/ .יָא



 לאיזרכַא

 רעױשרַאװ ,ייטעדנירגעג (הסחמ תיּב) עקנָארכָא

 .21 אפ ,1867 ,גנוטַײצ 'דוי

 ו ,אי ,הּבר םירבדכפ ןלע:זערכַאו -- לאיזרכַא
 הנוממ זיא סָאװ ךאלמ .דלָארעה ,!רעַײרשסיױא

 .ןעלמיה יד ןיא ןַײז וצ זירכמ ,ןֿפורוצסױא

 ןעמעננָא טינ לָאז עמ ןֿפורעגסױא טָאה 'ַא;

 ."וניּבר השמ ןוֿפ הליפּת יד

 ןַאמירחַא וזד .רעד -- ץָאמ" ,ן' ַאמירכַא
 ןיא שינרעטצניֿפ ןופ טָאג ,(52 +) ןימרוהַא

 ךימּת טָאה רע, .עיגילער רעשיסרעּפ-טלַא רעד

 ןופ טָאג} דזומרָא -- רעטעג עדייּב טנידעג

 ןַײז טימ טָאה יַא -- ךַײלגוצ יַא ןוא ןטכיל
 1888 --- קיווייל .ה ,נש ,"טקעדעגוצ ץלַא ןטָאש

-- 1948, 

 -ֿפירכָא .טענּפירכָא ,ענ- .וטוא -- ןענּפייוכָא
 .קירעזייה ןרעװ .ציסור .ןרעװ טץענ
 רעטײלֿפ רעד, .ןרעװ טענּפירכַא זיּב ןעַײרש

 "עג טָאה רע ,ןרָאװעג טענּפירכָא זיא ךעּבענ

 יב םעד ףיוא סַאּב םעד ןעַײרשרעּביא טֿפרַאד

 ,1864 ,מק ,יעלעשנעמ ןיילק' ,סוממ ,"לוק

 ,48 ןאפ

 רענעמייל .1 .רג22 ייאכ? .ס' ,יד -- ערכָא
 -עלניורּבילעג ןַײז סָאװ ןדָאּב רעקידמאז רעדָא

 ,ןלַארענימ ןופ שימוצ א ןוֿפ טמוק רילָאק רעכ
 עזַאּב רעד ףיוא טכַאמעג טרעװ סָאװ ּברַאֿפ ,2 |

 "טיור .לעג"ןיורּב .ןלַארענימ ןיא ךַײר ,דרע ןוֿפ

 -- ילעג; .ָא עלעג ,יִא עניורּב .ןיורּב ךעל

 -דָאּפ יד ,דרע יד זיא יא טימ טרימשעגּפָא שירפ

 -ךעלדנעמוא; .'תּבשי ,סוממ ,"סע טסייה עגָאל

 ןיא ךיז ןעקנעװש ףָאטש רעקיטש ענעגיוצעג

 .ע ,"יולּבלמיה ןוא יִא ,רוּפרוּפ ןוֿפ . . .ּברַאֿפ

 .קיּברַאֿפײֵא ,1928 וועלק ,גַײצ ,ארזיא

 .=ט: סאץסועגדע .ורט -- ןעשטשעיכָא
 יײנ א ןעמָאנ א ןּבעג .ןעלטסירק ,ןֿפױט 1
 לַאוטיר ןכעלטסירק םעד טיול דניק ןריוּבעג

 -ַײרַא ןופ לַאינָאמערעצ םעד ןריֿפכרוד רעדָא

 ייולג ןכעלטסירק ןיא םענעסקַאװרעד א ןעמענ

 .שטַײּב רעד טימ יַא .ןגָאלש קרַאטש .2 .ןּב
 גַײװצ ,טור ,שטַײּב א טימ ןגָאלש =ןעשטשצעווכ)

 .ךיז טימ ןקעא

 רצוי :א/ז ,תוכרּבכ2 ןלעירטכַא) -- לאירּתכַא
 ןירק ןַײַװ ....שא ילולּב :לודגה תּבשל

 .הניכש רעד רַאפ גנונעכייצַאּב .'טָאג זיא

 ןיּב לָאמנייאק :טלייצרעד עשילא ןּב לאעמשיו

 ןַײז ריטקמ םישדקיישדק ןיא ןעגנאגעגנַײרא ךיא

 ןכיוה א ףיוא ןציז 'ַא ןעזרעד ךיא ּבַאה ,ךערַײװ

 עג רימ וצ טָאה רע ןוא ,ןָארט םענעּבױהרעד

 ּבָאה 'ךימ שטנעּב ,ןוז ןַײמ לאעמשי :טגָאז

 רֿבוג לָאז תונמחר ןַײד ןוצר יהי :טגָאזעג ךיא

 ןריֿפפיוא ךיז טסלָאז ןוא ... .ןרָאצ ןַײד ןַײז

 ךיז ןוא םימחרה-תדימ טימ רעדניק ענַײד טימ

 יא ןופ ן"ןידה תרושמ םינֿפל ייז טימ ןײגַאּב

 ,לאירתּכ ןעמָאנ רעד טמַאטש

 2406: 81 .ךעלרינילקעדמוא ,ָארפ -- לא
 לַא? .רעדעי .ץלַא .ץנַאג .ןעמעלַא .עלַא .כרַא .1

 -וֿפר רפס יײּכ' ,"...ןקנַארק םעד ּביג ןגרומ

 לַא ...ןגולש, 417 תט ,אקװד| 1474 ,'תוא

 עֿפַארטס ,ךוּב-לאומש ,יןטַײל =} טייול םיּתשלּפ

 ׂשד טלעװ אידי לֵא ןטעז =} טכיז אוז, ,7

 06: 81 .ןז ,רעד -- לֹא

 ,תומש ;20 די ,תישארּבכ? .םי- :צמ ןלייא| -- לֹא
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 ,367 עֿפָארטס ,ןטרָאד ,"ןאק ןפלעה לאו טוג/

 ,ךוּב'אֿבּב ,"רדינ ןכוטשיג לֵא יז רע טה אד;
 ןקידנעטש =} טַײצ לא ךאד ןדוד) רע זיא, 2
 ,"קלָאֿפ םעד ןופ ןיזעוויג . . . רהיצ זיוא רעד

 ןנַײז טימ ףיש שאד, .2 ,ה ,ּב לאומש ,מהס
 םוא לַא ןַײז 'נוא ןגנַאג רטנוא זיא ןטכענק

 איז ןיטעט ןיּבול, .הכ קרּפ ,טנַארּב ,"ןמוק

 בקעי ,"ןדנל איד לַא ןיא ...טָאג ןירזנוא
 טשמַא ,חישמ ןופ דיל אַײנ ןױוש ןייא ,קסיט

 -לאומש ןיא ,לארׂשי לּכ --לארׂשי לַאֹ* ,6

 לע; .ןעמעלַא = טלעװ רעד לַא* .ַאא טנַארּב ,ךוּב
 ,41 ,ּבגָארפ ,יוְטעּביִג טלעװ רעד ןלַא =!}

 ןיא ,תוניחּת ןיא ,ןעגנוצעזרעּביא ןיא זד .2
 ךיא, .ןעגנוריזיליטס ַײּב ,ןושל ןטריזיאַאכרַא

 טסעװ וד סָאװ קלָאּפ סָאד לֵא ןעלמוטרַאפ לעװ

 ךיא, :27 ,גכ ,תומש ,יּת ,"ייז ןשיװצ ןעמוק
 ,ה ,א םיכלמ ,יּת ,"גנַאלרַאפ ןַײד לא ןָאט לעװ

 ."ַאּב ןַײמ לֵא סָאװ ןטשריֿפ יד ןענַײז ייז; 2

 ה"בקה, .3 ,זט ,םילהּת ,יּת ,"ייז וצ זיא רעג

 ןצ שינעפעשַאּב יד לַא טכַארּבעג םיא רַאֿפ טָאה

 רעסעּבא .תישארּב ,רוצ ,"ןעמָאנ ַא ייז ןּבעג

 ענַײד לא ןעלמַאטשכָאנ ןוא הּפידֿבּכ א ןַײז וצ

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ . .., .'ןרערט' ,למ ,"רעדנואוו

 ,"טכַארט ןדלָאג ריא לא עטַאל ןרןעלעג א

 רעקידעּבעל ןַײד לא רַאֿפ, .127 ,שג ,דָארּב
 ןטַײװ יד לא טימ , .טָאטשמייהעג ,צוס ,"דיירפ
 -סָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײטנגעזעגּפָא ךיז ּבָאה'כ

 1966 ץעװק

 -ינוא ,ענענַארַאפ סָאדלַא :טָאטשנַא ּבוס 2
 ןַײמ ןופ תוחוּכ יד, .לֵא ןוֿפ לָאּבמיס ַא .סרעוו

 ,"לַא םעד טימ ףיונוצ טשינ ךיז ןרָאּפ המשנ

 ןיא ,...ןסקַא ףיוא ךיז ןעיירד ןטלעװ, .דַאנ
 .סקידלַאװ ,צוס ,ײלַא רעד ךיז טלגיּפש ןעיוט

 -- װדַא ךיוא .שטָאכ ,םגה .נָאק .כרַא 4
 -עויג ןטעּפש =} טאּפש לא טזיא ׂשע, .ןיוש

 ןידאש ןעד ...ןַאמ רעד זומ, .151 ,הג ,"ןיז

 ,"ןאטג טינ ןידאש ןעד רע טאה לא ,ןלאצּב

 - ,המדקה ,מהמ
 בוס לָאצ ַא ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב רעטשרע -- "לַא

 .םורַא ץלַא טמענ סָאװ ,ץלַא :3 ןטימ ידַא ןוא

 ;קידנעמענמורַאלַא ,קידנּפַאכמורַאלַא :תוָאמגוד

 -לַא ,שידיילַא ,ךעלטלעװלַא ;ץעזעגלַא ,טלעװלַא

 -לַא ,ןֿפָא ןרַאטש ןלעװ ןגיוא יד, .ךעלשטנעמ

 ,"החונמ ןָא ,רעהפיוא ןָא ,קידנעעזלַא ,קידנכוז

 טימ טֿפול יד טמסרַאֿפ, .'טייקידועעז' ,שָאוהי
 עשינדחּפלַא ,עשיאײקַאללַא ,עטסקינעטרעטנואלא

 סעירָאעט עשיטסיסקרַאמיטנַא נגעק ,"ןעגנוזָאל

 .1932 וועְיִק ,גנושרָאֿפ רוטַארעטיל רעד ניא-

 ןיא ּבוס ןוֿפ ךיוא 8 ידַא ןוֿפ סקיֿפוס -- ל'ַא"
 ,לַאנָאיצַאנ :תוָאמגוד .ןעמזילַאנַאיצַאנרעטניא

 ןעמוק ךיוא ןעק ליַא" ךָאנ ,(ּבוס ךיוא) ליַאעדיא
 ךעלרַאּפ ןַארַאֿפ -- לע .שילַאקיזומ :שיי

 לע ןוא בוס ןרַאֿפ סקיפוס רעד זיא לַא ואוו

 .ל'עיצניװָארּפ 6 ל'ַאיצניװַארּפ :ידַא ןרַאֿפ

 ,+-  שיפלָא ווזד

 טרָאװ סָאד טרעװ שידִיי ןיא .טָאג .ַאא 5 ,כ

 טמוק רעּבָא ,קידנעטשּבלעז טצינעג טינ לא

 סעזַארֿפ לָאצ א ןיא לײטדנַאטשאּב א יװ ןַײרא

 ָאלא

 ,ןמאנ ךלמ 'א ,םימחר אלמ יא :ןקורדסיוא ןוא

 ךיוא ,(רעטַײװ +-) ןונחו םוחר יא ,ןוילע יא

 :לשמל ,ףוס םוצ) ןעמענ ןיא טנעמעלע ןַא יו

 רעדָא ,לאונמע ,לאקזחי ,לאירֿבג ,לאיחי ,לארׂשי

 ,עבשילא ,עשילא ,והילא :לשמל ,ּבײהנָא ןיא
 .(אא

 ,2116 -- שטַײדכױהירֿפ2 ,ן" ,(רעד) יד -- לֶא
 ןֿפרַאש א טימ רישכמ .לָאנ יד ךעלנייוועג

 ,ןעיינ םַײּב רעדעל ןיא ךעלכעל ןכַאמ וצ ץיּפש

 ּבא יעװטַארד ןוא לֶא ןַײז טימ רעטסוש רעד

 לָאז רע, ."לא -- עצרמ,, :ןמגרוּתמ רפס ןיאי

 ,חט ,"לא רד טימ רוא ןַײז רעה ןַײז ןרָאּב

 ןַײז ןלָאכרוד לָאז רַאה ןַײז, .6 ,אכ ,תומש
 .לֶא עדָארג ַא .ןטרָאד ,יּת /"לֶא ןַא טימ רעיוא

 טינ קַאז ןיא ןעמ ןעק לֶא ןַא; .לֶא עמורק ַא
 "רַאפ טינ קַאז ןיא ןעמ ןעק לָא ןַאק :"ןטלַאהַאּב
 רעדָא טנַײה סיורַא טמוק ץיּפש רעד ,ןגרָאּב

 רעטלע שירָאטסיה זיא לֶא יד; .װש ,ײןגרָאמ
 עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"לדָאנ רעד ןוֿפ
 ,1925 וועיק ,טנעה

 ת"ר ךיוא .אל םא ,יל ןיא :ןוֿפ תיר -- ל"א
 ,ץילרעטסיוא רַאֿפ

 ,רעּבָא .1  .אא ב/ל ,תוכרּבככ .נָאק ןָאלעו --- ַאלֹא

 סע ... זדנוא טנרעל הרוּת יד 'א; .רָאנ
 רֿבח ןַײז ןוֿפ הנוגמ רבד א ןגָאז וצ רוסָא זיא

 'א; ?ז"קּת ,םידיסח רֿפס ,"ןגיוא יד רעטניה

 ןיא םימחרה דצמ ןעװעג זיא ךאלמ רעד לַײװ

 ,צונ ,"?ןענַאטשעג ןןעמעלּב) םיא ןגעקַא רע

 ןעז וצ טכיורּב ןשטנעמ רעד| רע יא, .א/בכר

 -רעל וצ טסניד סטָאג וצ ןּכ םג טַײל ערעדנַא

 ןטעמרַאּפ יד, .1832 ווָאלקש ,םירוע חקוּפ ,ײןענ

 ןעילפעצ תויתוא יד רעּבָא יא ,טרעצרַאֿפ ןרעװ/
 | ,1967 'צעד ,קוצ ,ישורּב .ז ,"ךיז

 טלעטש עמ -- ללּפתהל ןידמוע ןיא; .ןדַײס .2
 ---שָארידֿבוּכ ךוּתמ יא ,ןענעװַאד קעװַא טינ ךיז

 ,"גנומיטש רעטסנרע ןַא ןיא זיא ןעמ ןדַײס

 סיורַא לָאמַא טמוק סע יא; .א/ה ,תוכרּב זּביא

 טימ יװ רעגײטשַא טָא ,גנוקידיילאּב לקיטש ַא

 ,ישטנעמ ַא רענייא' ,1 סַײװ ,"ןטכענ ָאד ױרֿפ ןַײמ
 לָאז'כ ריד ַײּב טכער זיא . . . עלַאמ ,אלימ ,!א;

 .טכַאנרַאֿפ ,רה ,ײ?עלקה'ףּכ ןיא ןייג

 ,ןירדהנס2? ןןייקמיא ..} -- ןּכ'םא 'א
 עמ; ןעװ ,רָאנ ,ןדַײס .ב/ק ,םיחספ :;ב/ונ

 ."רעירפ טנרָאװ עמ יּכ"א 'א טינ טֿפָארטשַאּב

 ריא יּכ"א יא תונּבר סָאד ןגירק טינ טנָאק ריא;

 י"הבימס רעַײא ןזַײװַאּב טעװ

 'א ,(עשז) סָאװ 'א ,ץ'עדָאװ 'א

 - ןעוו 'א ,יוװ 'א ,ןעד (עשז) סָאװ

 םוצ ךוּפיהל ,(גנוולעטשנגעקטנא ןַא ףיוא ןזַײװ

 ךיז טסילש סָאװ טרּפ א ףיוא ךיוא ,ןקידרעירֿפ

 עשז יװ, .ןינע ןטנַאמרעד-רעירפ א ןיא ןַײא טינ

 ?ץ'עדָאװ 'א ?ןהחמׂש ןןופ} רוטּפ ןעמ טרעװ

 םלוע רעד זָאל !םלוע -- ןרעפטנע ריא טעװ

 -הממ , .וויזירּפ ,סוממ ,*!דלַאװעג ןעיײרש עקַאט

 יאדװא ךָאד זיא ,ןלעפעג ריד יז טעװ ,ךשֿפנ

 ןייק ךיוא זיא ,טשינ רעמָאט ?סָאװ 'א .טוג

 יָארּפ רעַײנ רעד ָאדױג .י ,"קילגמוא רעסיורג

 א ןייטשראפ ןעק עמ, .1893 ענליוו ,קינטנעצ

 'א ?רענרעה רעּבָא -- לדרעּב א טָאה שטנעמ



 יַאמ ָאלא

 יד עקַאט טגיל ָאד טָא ?טינ סע טעז עמ ,סָאװ

 סטָאג טימ רָאנ טּבעל עמ, .לװֿפ ,"הרצ עטסערג

 םערָא ןַײז טמערישַאּב רע עכלעו טימ םיסנ

 ינעדליג .ד .ה ,"?ןעד סָאװ יא ,לארׂשי קלָאפ !
 ,1913 ענליװ ,הלגעילעּב עלעמהרֿבַא ,טטַאלּב

 'א ןכַאמ סע לָאז ךיא רימ טסייה וד ,טוג,
 "א ,טלַאהעג רעטוג ַא ןעװעג טלָאװ'ס, ;"?יוו
 "!תורקי ַאזַא ןעװעג טינ טלָאװ'ס ּביוא ?ןעו

 רָאנ .1 .ַאא א/וט ,תוכרּבכ -- יַאמ 'א
 ןכַײלגוצסיױא טצינעג ?ןעד סָאװ ,ַײא ?ןעד סָאװ

 -געמ א ןגעק שינערָאװַאּב ַא יו רעדָא הריּתס א

 "ומדק יד ןּבָאה עשז 'מ יא; .דנעװּפָא ןכעל

 סע ןעװ ןענעכערַאּב רע;ופ טנעקעג ךיוא םינ

 .מ .י ,"?הנבל-יוקיל רעדָא המח:יוקיל ןַײז טעװ
 טַײז ראדנערא רעד, .231 א ,1863 ,מק ,ץישֿפיל

 ,"שינעדערנַײא ןא טָאה ריא ?'מ 'א ,טינ ריא

 עשידיי א רַאֿפ סָאװ, .'רָאדנערַא רעד' ,ץרּפ

 א טימ ןָאט וצ ןּבַאה סָאד טעװ רעטכָאט

 רעטלא רעד טָאה -- ?ןעד סָאװ ?ימ יא . . .?ֿבנג

 ,ַאּפָא ,"ץוריּת ןייק ןענופעג טשינ עקאט ֿבקעי

 .בנגידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר

 וצ ,ןרעלקרעד וצ ריפנַײרַא ןַא יװ טצינעג .2

 עג רע טָאה;, .ןגערפוצּפָא רעדָא ןקיטפערקאּב

 יוזַא יװ :דלַאװ םעד ןופ ןשטנעמ םעד טגערֿפ

 "עג םיא רע טָאה ?ןײגרעּבירַא ָאד רימ ןלעװ

 ןיא ןַײרַא וטסעװ יוזא יװ ,'מ יא :טרעֿפטנע

 החֿפש-ןֿבו ךלמ-ןּבמ הׂשעמי ,בחנ ,"?ּבוטש ןַײמ

 ,'ופלחתנש

 -עגמוא ןַא רַאפ גנודניּברַאֿפ א יװ טצינעג .9
 וצ הנותח טכַאמעגּפָא ּבַאה'כ, .ריפסיוא ןטכיר

 ,ֿבר םעד ,ןטַאט ןַײמ ?'מ 'א :;ריא טימ ןּבָאה

 וצ ןייג ןעמ טעװ ?ךודיש רעד ןָא טינ טייטש
 | ."םיא ןָא הּפוח רעד

 יּברַאֿפ ַא יװ רָאנ ,ב ןרעדנוזַאּב ַא ןָא .4
 'מוא םַײּב ןליײטצַאז רעדָא ןצַאז ןשיװצ גנוד

 .תושק תולחתה לּכ; .ןדער ןֿפוא םענעֿפלָאהַאּב
 ילעּב רעד ַײּב 'מ יא ,ןֿפלעה זומ יּבר רעד
 סָאװ ,אשע 11815 ,טלעװ עטרַאנעג ,"עטתיּבה

 "רעד ךַײא ךיא לעװ טָא ,ימ יא ?סָאד ךַײא גיוט

 | .יענּבַאכ' ,עש ,"הׂשעמ ערענעש ַא ןלייצ

 'א ,סָאװ יא וזז -- ןאמ..} -- המ 'א
 'א .,.שטנעמ רעטעדליּבעג א טנעז ריא; .יַאמ

 טימ ןייג ןענָאק ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא ?ימ
 .ןרּביה ,ַאּפָא ,"סנגיוּבנלע יד

 ,יַאמ 'א וזד .טינ רעּבָא בוא -- םינ 'א
 זיא -- 'נ 'א, .יּתלַאדיֿפ אל זיא -- 'נג יא 3
 ,"(הלּכ ןייק טינ עלַאמ ...) ןתח ןייק טינ ןתנ

 -רעטלע ןא טגָאז :ןסיוו ףרַאדַאּב לגנִיי א, .לװֿפ

 זיא -- טכַאנ ןַײז געמ סע שטָאכ ,יגָאט' -- רע

 ,"רעטיּב זיא --- טשינ 'א ,תוישק ןָא רָאג ,גָאט

 ,ןֿפלעה זדנוא טֿפרַאד ריא; .פשטניװ ,סוממ

 םידוהיל דומעי הלצהו חװר ,טינ זיא -- ינ יא

 ."רחא םוקממ

 סע סָאװ טגָאזרעד טינ ךיוא טרעװ ינ יא ךָאנ

 רעד ןוא) לַאֿפ ןקידכוּפיה םעד ןיא ןַײז טצװ

 סרעגרע סעּפע ךָאנ ןלעטשרָאפ ךיז ןעק רערעה

 רימ סָאװ טוג, .(ןעניז ןיא טָאה רעדייר רעד יװ

 "עג טשינ סטכעלש ןייק ךיז ןשיװצ ָאד ןּבָאה

 ,האוצ יד ,ןײיטשנעסמיפ ביל ,"...'נ יא ,טדער
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 ןייק ןעדיוה זדנוא רע ליוומ ,1894 גרעּבמעל

 וצ רעהעג סע יװ ןעקירעמַא =} אקירעלאמ

 .עקשימ ,טַאל ,ײ. . ,טשינ יא ,טוג זיא -- ןַײז

 יָאנ רעשיבַארַא .הֿאלא :ךיוא .רעד -- ,אלא
 ירענעמלוסומ יד ַײּב טָאג ןקיצנייא ןופ ןעמ

 טקנופ .טױל .:ץז: 8 וג -- ,ַאלַא /,ַאל א
 -ַארֿפ לָאצ ַא ןיא טמוק .ןוֿפ רעגייטש ןפיוא ,יװ

 -לוק בור ןיא חיכש ןענַײז סָאװ רפ ןיא סעז

 .תואּבתוא -- רעטעל יא  ,ןכַארּפשרוט

 טראק יא  'ל 'ַא עיצקעל יד ןלייצרעדרעּביא

 דךַײּפש רעד ןוֿפ ּבַײלקסױא ןַא טיול ןסע --

 ,רעדנוזַאּב זַײּפש רעדעי רַאפ ןלָאצ ןוא עטרַאק

 'ַא .וינעמ ןטלעטשעגנעמַאזוצ:לוֿפ א רַאפ טינ

 ,זיול ןטנוא .קָאלג א יװ טקנוּפ -- שָאלק

 . ָאגעגסיױא יװ טגנעה יק יַא עלעקער סָאד ..?
 'א טלעטש ןוא, .עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,"ןס

 .'המלש אסּכי ,ץרפ ,"ןדירפוצ רעּבַײװ יד המלש

 .ןָאֿפעלעט ןכרוד ןדער םִַּב .ָאלעה ווזד -- .ָאלַא
 ,ּפָא ךיז טֿפור ,רעה ךיא :ּב

 יב (קיטװעצַאמרַאֿפ .אּב .רעד -- ן'יאָאלַא
 ןוֿפ סױרַא טגירק עמ סָאװ קישָארּפ רערעט

 -ריֿפּפָא ןַא יװ טצינעג ןעוועג ןוא (+-) עָאלַא

 ,לטימ

 -קינײארַאֿפ יד ןוֿפ טַאטש .גג -- אמַאּבַאלַא
 לטַארטסינימדַא :עקירעמַא-ןוֿפצ ןופ ןטַאטש עט

 -ױזַא ןיא טגיל 'א .ירעמָאגטנָאמ רעטנעצ רעו
 ןַא רקיערעד זיא ,ילטרַאג-עטַאװ םענעפורעג

 סענימ ןליוק ךיוא טָאה ,רעטנעצ-רוטלוקירגא

 ---19691 עירטסודניא-לַאטעמ עטלקיװטנַא ןַא ןוא

 ,ןןדִלי 9,465 ,'ונַיײא 0

 .ץיטַאטסַא +- -- ןימַאּבַאלַא
 -סָאּבלַא :ךיוא .ס- ,רעד -- רעטפַאּבַאלַא

 ןייטש-סּפיג רעכעלריטַאנ .רגכ2 ייאכ ,רעט

 .ןייטשלמרימ וצ ךעלנע ,ןרילָאק עכעלטע ןיא
 טצונעג ןטַײצ עקיטנַא טניז זיא יא רעסַײוװ

 ןטיור ןוֿפ :טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןיא ןרָאװעג

 רעיורג ;סעזַאװ ערעַײט טעּברַאעגסיױא ןרעװ יא

 -למרימ רעכעלנייועג יװ טצונרַאפ טרעװ יא

 ,ענַאקסָאט זיא ןטַײצ ערענרעדָאמ ןיא .ןייטש

 ןופ רעלעטשוציטּפיוה רעד ,עילאטיא-לארטנעצ

 טנעװ .יא יװ ןעקנַאלּב .'ַא יװ (סַײװ) ןייר ן.יַא

 ענייש יד. .'א ןופ שיט א .'א ןוֿפ םילּכ .יַא ןוֿפ

 ריא ףיוא ןקעלפ עיורג ןגָארקעג טָאה רּתסֹא

 -יירעג ןַײֿפ סָאד, .וו מעּב ,"רעּפרעק ןסַײװײַא

 ,"זדלַאה . . .ןסַײװ-רעטסַאּבלַא ןטימ םינּפ עטלט

 ײז וטסקנעש עשו סָאװ ןוא, .'עפושמ' ,ץרפ

 ןוא טנװַײל רָאנ --- רעטסַאהרַאפ ןיא הוואּת ןיא

 יד ,וװ לַא ,"!'א ןוא ןייטש רָאנ ,סקאװ רָאנ

 ךילקיטש הניילק םענ ןיגאמ ןעד ראפ, .יענָאדַאמ

 ...טיור ראַײֿפ איז יאילג ,ןייטש ריטׂשַאּבלֲא

 איד םענ 'נוא ּבא ליא םיוּב טימ איז שעל

 ,",..ריװלוּפ וצ ןיד איז סיוטש ,ךילנייטש

 .א/גכ ,וו רוס
 יװ ױזַא סיוא טעז סָאװ .ידַא -- קיד

 טכַאמעג זיא סָאװ .ידַא -- | .רעטסַאּבַאלַא

 םענ'יא ןיא הּכלמ'תֹּב א? .רעטסַאּבַאלַא ןופ

 רעד ןופ סיױרַא טרָאפ ריא , .| מעּב ,ײץַאלַאּפ

 -ַאמ עראּברעדנואו יד ַײּברַאפ ,טָאטש רעטלַא

 ןודָא לא

 ןיאק .ו/װ רַאק ,"ענַא יד ,עיולּב יד -- ןעעש

 ַײּב ףיש עשימסָאק יד טעדנַאלעג טַאה ןיגאּב

 יד ,ןַאמדירּפ בקעי ,"הנבל ןוֿפ ןגערּב ענ'ַא יד

 ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל

 -סטלע ,1 .רג 22 ייאככ ,ן" ,רעד -- ךר ַאּבַאלַא
 -נאסקעלא ןיא ֿבושי ןשידִיי םעד רעּביא רעט

 ןטַײצ יד ןיא ,טכאמ רעד ןוֿפ טמיטשַאּב ,עירד

 ןרעַײטש .2 .טֿפַאשרעה רעשיכירג רעד ןוֿפ
 "ימיור רעד ןופ ןצניװָארּפ יד ןיא רענַאמפיוא

 .עירעּפמיא רעש

 -גָא ,עילּבָאלַא :ךיוא .ס- ,יד -- עילּבָאלַא
 סױרַא* .עילּבָאלַאה ווזד .1 ,28 +- ,עילּבָאל
 ,טָארַאּב םענעגייא ףיוא ןָאט (א = סיֵא יד ןוֿפ

 רעד ,רעּבַײרטנַא רעד טעװעריק סע יװ טינ

 -א לָארטנָאק םעד ןרילרַאֿפ (ּב ;רעריפנַא

 ןרַאֿפרַאפ* .םילּכ יד ןופ ןייגסיורא ,ךיז רעּב

 ןקיטעּפשרַאפ = ןשקָאל יד ןיא סיָא יד טימ

 ךכס רעד ידּכ; .תּבש-ֿברע םייהַא ןעמוקוצנָא

 יד רעטנוא רע טגייל ,ןלַאֿפנַײרַא טינ לָאז

 ,םדָא ךרד ,ײסיַא רעדָא רעטייל א ןוֿפ רעגנערד

 -עגנַײא טוג א יװ ,קלָאֿפ סָאד, ,1860 עשרַאװ

 ןטשרע םעד טימ טפיול ,עלעדרעפ טריסערד
 סיָא יד ןיא ךַײלג קָאלג:לַאנגיס םעד ןוֿפ גנולק

 .װ טישז ,"ןישאמ-ייטראּפ רעשיטילָאּפ רעד ןופ

 ןלירּב ןוֿפ למער ןוֿפ לייט .רעטלַאהנלירּב .2
 ןעװא .רעיוא ןפיוא ןָאטעגֿפױרַא טרעװ סָאװ

 הנּתמ א טקישעגנַײרַא . . . רימ טלָאװ . . . ריא

 יּבָאלַא ענרעּבליז ןיא ןלוקַאּפש ... רָאּפ א

 4 שטניװ ,"סעקשטעיל

 "ץרוק ףיוא .טיא (טזומ) -- עוװערּב אלַא
 זַײװנָא .טקַאטלּפָאט רַאֿפ ןכייצ רעשילַאקיזומ

 ןרעװ טליּפשעג ףראד סָאװ שזַאסַאּפ א ףיוא

 .ַאּפמעט רענעּבעגעגנָא רעד יװ רעלענש טלּפָאט |

 יַאטָאּב) .רגכ2 ייאככ .אּב יד -- עי|מַאגָאלַא
 יז ןוא רע ןַא ןשיװצ גנוריזיליטרעפ (קינ

 ןגָארטעגרעּבירַא ,ּביוטשנעמולּב ןכרוד) סקיוועג
 שי .(ןטקעזניא רעדָא טניוו ןוֿפ

 .1822 ייאכ2 .עזַארֿפ --- ץַאסרַאג אלא

 ,רינֲאמ ןשילגניי א ףיוא .לגנִיי א יװ טקנוּפ

 ךָאנע .ןרָאשעג ץרוק ,'ג 'ַא רוזירֿפ ַא ןגָארט

 ערעזדנוא ןּבָאה המחלמ:טלעװ רעטשרע רעד

 ."ג 'א רָאה יד ןגָארט ןעמונעג ךעלדיימ

 .שיגָאל-טינ .רגכ2 ייאכ2 .ידַא -- ׁשי|גָאל'ַא
 -- םזייה  ,רשיהילכׂש ןטימ םּכסה ןיא טינ

 'א ןא ןעגנערּבנַײרַא .טייקשיגַאלמוא רעד

 'ַאע יד -- טייקשי- עיסוקסיד רעד ןיא

 ,אצו לּבוי ,"ןעקנעד םעניא

 סָאװ .רג2 יא? .ידַא -- שיױֿפַארגָאלַא
 ייה) טדערעגסױרַא יװ שרעדנא ןּבירשעג טרעו

 זיא רעטרעװ עיַא לָאצ יד, .(שיפַארגָאמַאה :ךוּפ

 -ַארגָאמָאה יד רַאפ רעסערג ךעלכַײלגרַאפמוא

 יד -- עי .1930 ,לוש עַײנ יד ,מי ,"עשיֿפ

 (זיא) טָאג .רעד ןןױדָא לייא| -- ןודֿא לא

 -רעוו עטשרע} (ףַאשַאּב ןצנאג ןרעּביא) רַאה רעד

 עמ סָאװ ,תיּבףלַא ןטיול רומזמ א ןופ רעט

 ביל א :תירחש וצ ֿבוט'םוי ןוא תּבש טגָאז

 יד וצ ןּבירשעגוצ ,םלועזארוּב ןרַאֿפ גנאזעג

 ןה"י .8 ןוֿפ סרעקיטסימ יד ,'הֿבּכרמ-ידרוי



 - ןידַאלַא
 ףיוא טזָאלעצ ךיז סַאּב רעד טָאה יִא יא רַאפ,

 ךיא ּבָאה ךָאנרעד ....ררעגייטש ןשיכעלָאװ ַא

 ,"ךַאלָאװ ןתמא ןַא ,יָא יא ןַא טגיילעגרעדינַא

 .ו"נרּת עשרַאװ ,לוגליג ,גּבא

 ,טכַאנ ןייא ןוא טנזיוש ןוֿפ דלעה -- ןידַאלַא
 טָאה ףליה ןַײז טימ סָאװ מָאל -- ּפמ ָאל סיַא
 טָאה סָאװ טסַײג א ןפורסיורַא טנעקעג יִא

 ס'ַא ךיוא .ןעגנַאלרַאפ ענַײז עלַא טריֿפעגכרוד

 .לרעגניֿפשטניװ ןַײז -- גני ר

 .רקוא . 2: סתגהמ* .סי ,יד -- עידַאלַא
 .עקטַאל :ךיוא .למיוּב ףיוא ןקַאּבעג ,לצעלּפ

 ,6:2: 0166 .סע" ,רעד -- קישטש נַאיװָאלָא
 ַײב טעּברַא סע רעװ קינַאיוװָא78 :ךיוא
 (רעסיגניצ) סעיָאק .רעסיגניצ .ןיצ ַײּב ,ַײלּב

 עשידִיי ןופ עלעּבַאט רעשיטסיטַאטס' רעד ןיא
 ,ס' ,יד -- עק- ..דעצ ,ןלעזעג ןוא סרעטסַײמ
 ,סרעסיגניצ ,סרעסיגַײלּב ןוֿפ טַאטשרַאװ .1
 ַא ןיא טצינעג .ַײלּב ןוֿפ טכַאמעג עלעקַײק .2
 .ןליּפשרעדניק לָאצ

 .לס .ידַא -- עװַאקװָאלָא
 .ןכעלּב 'ִא .ןעניצ

 -נוא ןצנַאגניא .יזַא -- קינעטרעטנואלַא
 .ןעמעלַא רעטנוא ןפרָאװעגרעטנוא .קינעטרעט
 ,טייקי- ..סרענױאװנַײא עיַא יד

 .==2: 2110602206 .מַא .סעי ,רעד -- פנעוַאלַא
 .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאֿפ טלעג-ענעשעק .1
 רעד ףיוא תוָאצוה 2 .ןעַײרעשַאנ רַאֿפ יא
 .עילימַאֿפ רעד רַאֿפ טיג ןַאמ רעד סָאװ ךָאװ
 .ןוגרַאק א יװ יַא ןלייטוצ

 ,ר'ַאס8 לא :ךיוא .עזַארֿפ װדַא -- ר'ַאזַא לֵא
 ,ןלַאֿפסױא טעװ סע יװ ,לַאפוצ ףיא .ַאּפש
 ,(א"ּב) יא יא רעמונ ַא ןעֶוצ

 -ילָאמַאטימ ןוֿפ טקעּפסַא -- ךיז ןַאט זָאל ַא
 -נָא לָאמַאטימ ,ךיג .ךיז ןזָאל ּברעװ ןופ טייק

 יז יט יל ַא .עא ןעמוקנָא ,ןלַאֿפנָא ,ןפיול ןּבייה

 ַא ךיז ןוא ןדנעל יד ןטרוגנָא .הליכַא רעד וצ

 יד יװ יז 'ט יל א .אנוׂש (ןפיוא) םוצ יט יל

 .ןקירעשייה

 ,רַאֿפ) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיטַאיזַאלַא
 -ער עיַא ןייק טינ זיא םזידוּב, .עיזַא ץנַאג (ןיא
 ,טייק- ."ףיגיל

 ,גָאלוצ ,ּבָאגוצ .ַאּפש .עזַארֿפ -- ַאּפַאשז ַאלַא
 ,סַײּברעּביא} הנוק םעד טיג רעמערק רעד סָאװ
 ךָאנ ןוא ...2 .ןעגק2 = טלעגקנירט ,סַײּבוצ
 .מ ,"'שז יַא סלַא לכיימש ןכעלדנַײרֿפ ַא וצרעד

 .עניטנעגרַא רָאי קיסַײרד ,ןָאסרעּפלַא

 ,14 ,דל ,תומשכ2 .רעד ןרעכַא לייאו -- רֹחַא לֹא
 רעד זיא הרוסמ רעד טיול| .טָאג רעדנַא ןַא

 -תוא ערעדנַא יד יװ רעסערג ,יתּבר ןשיירו ירי

 .סױרַא ןוא תועט ַא ןכַאמ טינ לָאז עמ ידּכ ,תוי

 לָאז רע סָאד טמוק יװ . . .ֿפקעי, |.דחא ןדייר
 זיא רע סָאװ ,ןןוׂשעו עשר םעד וצ ןקוּב ךיז

 ,ב/דס ,צונ ,ײ'ַא יא ןייא ןיא טֿפעהַאּב ןעװעג

 יּפש וצ זַײװנָא) .טיא .טזומ -- ַאװַאטָאילַא
 .רעקירעדינ רעדָא רעכעה עװַאטקָא ןַא טימ (ןל

 .ןיצ ןופ זיא סָאװ
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 "טא: זסתס- .ס ,יד -- (ענ)עשט'עטָאלַא
 ןטרָאד; .טױּבַאּב-טינ ,ליוה זיא סָאװ ץַאלּפ 108

 רעטציא זיא ןענַאטשעג זיא ּבוטש רעזדנוא ואוו !
 ,6 ןֵש 1968 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,ייַא עטסיוװ א

 (עימעכ) .רגככ ייאככ .ן- ,רעד -- פ ָארטָאלַא
 ענענַארַאפ רוטַאנ רעד ןיא ןוא ענעדיישרַאפ

 ,ליוקנערּב .טנעמעלע ןשימעכ ַא ןופ םערָאֿפ

 ,ףָאטשנלױק ןוֿפ ןיֵא ןענַײז טנעמעצ ןוא טיֿפַארג

 .ךא ןוֿפ עיצַאירַאװ יד -- עי .ןָאּברַאק
 .עיּפָארטָאלַא ןופ דוסי ,ּפיצנירפ -- םזיד

 .ידַא -- ׁשיד

 ץלַא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידנזיאלַא
 ,ןירעטלַאהפיוא ...ּבַײװ-עמַאמ , .םוטעמוא ,לָאמ
 .דניל סויּבַאֿפ ,על ,"ץ'א ,ןירעצישַאּב ,ןירעניװעג

 רַאֿפ קיטליג זיא סָאװ .יזַא -- קיּבײאלַא
 ןַײז ןלעװ וצ שטנואוו ןיַא םעד ..., .ןטַײצ עלַא

 .ו רעּבַײרש עשידוי ןגעװ ,נש ,"רעדניק יװ ױזַא

 ,טייקיד-

 ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיאעּכָארײאלַא
 .ץנערעֿפנָאק עיַא .עּפָארײא ץנַאג (ןיא ,ןרַאֿפ)
 ןוא עשיאעּפָאריײא-שיפּתוש וצ ןעמוקעג ...;

 -טיה ,װמ ,"ןעגנוטכילפרַאפ ןוא ןעגנודניּב עיַא

 ,טייק- .ןרָאסעֿפָארּפ סרעל

 -טרַאזַא ןַא ןוֿפ ןֿפא .עזַארֿפ -- ביל אלַא
 טנַאה עטצעל יד טייג ..., .(ןטרָאק) ליּפש
 ,עש ,יייל יַא ןפורעגנָא סָאד טרעוװ ,ידנילּב' ךיוא

 יעשטַאד תולג

 יב, .םױּבלָאּפָאפ .אפש .סי ,רעד -- ָא|מַאלַא
 ,"ןעייר ןיא ס'א יד טלעטשעגסיוא ןדנַאר יד

 ןיא 'טיל ידי ןוֿפ ילָאטנַא ,ןיטשמולּב קחצי

 ןוֿפ עײלַא -- עדע- 1944 א"ּב ,עניטנעגרַא
 | .רעמיײּבלָאּפָאט

 טקנוּפ .רֿפ .עזַארֿפ .ַאל ַא + -- רָאמ ַאלַא
 עשז טײטשַאּב סָאװ ןיא, .עדָאמ יד זיא'ס יװ
 ךיז ןצוּפ יז סָאװ םעד ןיא ?םזילַארעּביל רעייז

 םעד ןליּפש ןוא ....'מ 'ַא טיה טימ סיוא תּבש

 .3 אפ ,1870 ,מק ,"עקָא ןיא רעטניװ ןצנַאג

 .ימ"יַא ןדיילק ךיז .ידַא -- שי'מ-'ַא
 ָאּפמעט ןיא .טיא .טזומ -- ַאישטרַאמ ַאלַא

 ,שרַאמ א ןוֿפ

 -עכ) .1 .רגכ2 ייאככ .ןי ,רעד -- ףר'ָאמָאלַא
 ענעדיישרַאֿפ רעמ רעדָא ייווצ ןוֿפ ענייא (עימ |

 -ניּברַאֿפ רעשימעכ רעּבלעז רעד ןופ ןעמרָאפ
 רעמ רעדָא ייווצ ןופ ענייא ('ווגניל) .2 .גנוד
 ןטימ םעֿפרָאמ רעד ןוֿפ ןעמרָאפ ענעדײשרַאֿפ
 -לָאצרעמ ןוֿפ ץַא ןענַײז |  ןוא רע- .ּב ןקיּבלעז
 ,ןּפָארטַאלא לגרֿפ) .עי .םזיי .םעפרָאמ

 ַאפש .עדָארּב- :59פ .ס- ,יד -- ערּב|מַאלַא
 ןוֿפ גנומיוצמורַא ,םיוצ .121200016 = טָארדו
 רענעי ןוֿפ, .דלעפ רעדָא זיוה א םורַא טָארד

 ,לַאטיװ חנ ,"טָאקס טעשַאּפעג ךיז טָאה יא טַײז

 ,דלעֿפ ןוא טָאטש

 ימורַא -- ערקַאשט יד יַא .ורט -- ןרירּב-
 ןייק לַײװ, .דלעֿפ סָאד טָארד טימ ןעמיוצ

 -ערטרָאּפ עטמיוצעגמורַא רעדָא עטרירּבמַאלַא
 ילַא .מ ,"ןעװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא סָאר

 ,עניטנעגרַא רָאי קיסַײרד ,ןָאסרעּפ

 עָאלַא

 ,בל ,םירֿבד? .רעד ןענומעילייא| -- הנומאילא
 ן"אוה רשיו קידצ ,לוע ןיאו :קוסּפ ףוס) 4
 ;טייקכעלרע הדָו יּת !טפַאשַײרטעג ןופ טָאג אי

 רעֿפעשַאּב ןוֿפ תומילש עשיטע יד סיוא טקירד |

 -ַארָאמ ףיוא טלעטשעג זיא טלעװ יד זַא ןוא
 םנייא ןטעשעג =} טכישג סע. .ןתודוסי עשיל
 "א טׂשייה רֶע ,ןטכערמוא =} טכער ןוא ןייק
 מד88ֿ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,ייא
 | .א/חע ,?ה"מּת

 -װעטַײּב (עימעכ) .ןע- ,רעד -- םזי|רעמָאלַא
 יּבלעז רעד ַײּב דנַאטשַאּב ןשימעכ ןיא טייקיד

 .ידַא -- ׁשי- .,גנוריזילַאטסירק ןוֿפ םערָאֿפ רעק |

 -גיא ,טכע זיא סָאװ .ידַא--שינַאקירעמַאלַא
 .טייק- .לעטשנַײא רעיַא .שינַאקירעמַא ןצנַאג

 ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- רענַאקירעמַאלַא
 .ץנערעֿפנָאק יַא .עקירעמַא ץנַאג (ןיא)
 ,אל ,םילהתככ .רעד ןסעמעילייא| -- תמא"לא

 יױזַא יװ !יא"א/ .יִּת ,!רעַײרטעג טָאג' 6

 ױזַא טקיטלעװעג רקש רעד יװ ןעזוצ וטסנָאק
 ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"?טלעװ רעד ףיוא קרַאטש

 ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע

 יד זַא; ,+- ןױלַא חזז .אּב .רעד -- ןָאלַא
 4 ןעמענ ...ייװ קרַאטש םיא ןעוט ןדירעמ
 4 רַאֿפ ןוא ,ןּפַאלקעצ טוג סע ןוא יא רעלעה

 ּבלַאה א ןיא ןּבעגנַײרַא סָאד ,קיסעַײלּב רעלעה

 ןגיילוצ ...ןשימכרוד טוג ןוא רעסַאװ רעטיל
 ,גנילרעפש .א ,"ץרעמש ןופ טרָא םעד ףיוא

 .ט"סרּת גרעּבמעל ,םיטוקיל

 רעדנַא .רגכ2 ייאככ .ןע- ,רעד -- םינַאלַא
 א סָאװ ןשטנעמ רעדנַא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ .יןעמָאנ
 .קרעװ ַא סנַײז ןקורדּפָא םַײּב ןָא טמענ רּבחמ
 .ידַא -- ׁשי- .,םינָאדװעסּפ לגרֿפ

 ,סרעַײז (עימעכַאּב .ןע- ,רעד -- ןינַאלַא
 .רעסַאװ ןיא טייגעצ ,רילָאק א ןָא ,שילאטסירק

 ןפַאשעג טרעװ .ןעניאעטָארּפ ןיא ךיז טניפעג יא

 .שיטעטניס

 יָאנ טֿבש ַא ןוֿפ ןעמָאנ .מּב .יד -- רענַאלַא
 ׂשד גניג ׂשע ינוא ...,, .זַאקװַאק-ןוֿפצ ןוֿפ ןדַאמ
 גיניק רעד 'נוא דנַאל םנַײז וצ סינַאלַא קלָאֿפ
 םוא רדיװ ךיוא טרעק רעד טררַא שדנַאל זיד

 .1661 טשמַא ,ןופיסוי ,ײקלָאֿפ סנַײז לֵא טימ

 טנעקרענָא זיא סָאװ .ידַא -- טנעקרענָאלַא
 ,טייק- .טעטירָאטױא רעיא ןַא .(ןעמועלַא ןוֿפ

 לייט רעטשרעּבייא ?2 .סי ,יד -- עקנַאלַא
 .(?עטילַא ?קשיװָאקליװ) לקַאל ,קָאז ןוֿפ

 דרעֿפ .ןַאטשַאק .ַאּפש .סעי ,רעד -- ן'ַאּפַאלַא
 ףיוא יא םעד וצ דניּב,, .לעֿפ רעכעלטיור ַא טימ
 'לעֿפ עשידיא ףיוא ,יקסרעדנעּב .ּב ,"קירטש א

 ,1931 א"ּב ,רעד

 ףרעמ-ןוֿפצ ןיא לזדניאּבלַאה .נג -- אקסַאלַא
 חטש ַא טמענרַאפ .טנעניטנָאק רענַאקירעמא ןוֿפ

 רעטס49 --- 1959 טניז .ימק יווק 1,518 ,700 ןוֿפ
 -ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןופ טַאטש

 .ךדיי 190 ,'װנַײא 226,167 --- 19601 עקירעמַא

 ָאֹּב .1 .רג2 יא .(ץ) ס ,יד -- טָאלַא
 טימ טַאמילק ןשיּפָארט ןוֿפ סקיוװעג (קינַאט



 עיטַאּפָאלא

 ןוא סעטסוק עניילק ןיא טסקַאװ .ןעמולּב-עיליל

 זיּב קידמערָאֿפמױּב ךיוא

 "עג .ךיוה רעטעמ 0

 .ויטַארָאקעד ךיוא טצינ

 םילהָאּכי טשטַײטרַאֿפ יּת

 ;(6 ,דכ ,רּבדמּב) יד עטנ

 טָאה טָאג סָאװ ןיַא יו; יי{ , 8

 טּפַאז ןוֿפ ."טצנַאלֿפעג הי
 ןרעטיּב א ןעמ טמוקַאּב רעטעלּב"א יד ןופ

 טניז טנעקַאּב ץריװעג ַא .2  ,לטימריֿפּפָא
 יילק ןטנקירטעג ןוֿפ רעװלוּפ ַא ;ןטַײצ עקיטנַא

 'תולהאו רמ' טשטַײטרַאֿפ יִּת .םױּבײַא ןוֿפ
 ךערַײװ ..., ."ץֵא ןוא ערימ, :(9 ,המ ,םילהּת)
 ץרפ ,"ןצריװעג ןופ עטסעּב יד ןוא יא ןוא

 ייז ןריפ סגעווקירוצ . . ., .'םירישה-ריש' ,זּביא

 יד ןופ ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא .. .יא ,סושָאמ

 -וס י'ַא .וצ דש ,זּביא קז ,"רעדנעל-חרזמ
 ַארטָאקָאס לזדניא םענוֿפ יַא -- ענירטַאק
 "יג וזַא טריװ ריסקַאל ןיגאמ רוזיד). .(ןעדַא)
 סץָאלַא) טיול ןייא קיטּפַא רד ןיא םענ (טכַאמ

 שכילטיא . . . ,(סוקירַאגַא) :ןירפַאז (ַאנירטַאקוס

 ,א/גכ ,וו רוס ,"טניווק ּבלה ןייא

 יסיס .רג22 יא? .אּב .יד -- עי|טַאּפָאלַא
 ןעלטימלייה זַא ּפיצנירּפ ןטיול ןלייה םַײּב םעט

 יד יװ םינמיס עטרעקרַאֿפ ןֿפורסױרַא ןֿפרַאד |

 וצק .(עיטַאּפָאעמָאה וצ ךוּפיה ןיא) טײקנַארק

 טינ ריּב יֿפָארּפ ךיז טיצַאּב עיטַאּפָאעמָאה רעד

 וצ ךיז טיצַאּב סע ןכלעוו טימ ,לוטיּב םעד טימ

 | ,15 אפ ,1929 ענליוו ,זעגֿפ ,"'ַא יד ריא
 -עג ןעמ טָאה סָאװּוצ, .רעד -- ם'ַאּפָאלַא

 -קָאד ייװצ וצ ןֿפױל ,ןַײז תֹּבש ללחמ טפרַאד

 םויליסנָאק ?'א ןוא טַאּפָאעמָאה םוצ ,םיריוט
 רעכעלטיא םורָאװ ,ןכַאמ טשינ ךָאד ייז ןלעװ

 ,28 ןאפ ,1865 ,מק ,"םעטסיס ןַײז ךָאנ טייג

 .ידַא -- שיד

 ןשיליוּפ ןֿפױא .טיא .טזומ -- ַאקַאלַאּפ אלַא
 .זענָאלָאּפ א ןופ ָאּפמעט ןיא ,רעגייטש

 ,קיגנעהּפָא ןצנַאגניא  .ידַא -- קיגנעהּפָאלַא
 .טייקי- .רעדיל םעד ןוֿפ רָאנ יַא ,סולשַאּב א

 לייט (עיגָאלָאּבב .ןע ,רעד -- םזַאלּפָאלַא
 -כרוד טריצנערעֿפיד זיא סָאװ םזַאלּפָאטָארּפ ןוֿפ
 וצ ךיז לשמל ,ץעיצקנוֿפ עלעיצעּפס ַא ןריֿפוצ
 ,ןגעװַאּב

 יָאטַאּפ) - .רג22 ייאכ2 .ס" ,יד --- עיצעּפָאלַא

 ינַארק ַא תמחמ רָאה יד ןרילרַאפ סָאד (עיגָאל
 .טייק

 ,לַארענימ .רג22 ייא22 .ןעז ,רעד -- ן'ַאֿפָאלַא
 ירעלעג ,רעיולּב טימ ,םוינימולַא ןופ טַאקיליס

 -ריֿפּפָא ןַא יװ טצינעג טרעװ .גנוּברַאפאּב רענירג

 ,לטימ

 -ענָאֿפ)  .רג22 יא? .ןעי ,רעד -- ןָאֿפָאלַא
 םענָאֿפ א ןופ עיצַאירַאװ .יגנַאלק רעדנַאי (קיט

 ןעמענָאֿפ ןייק טינ ..., .ןלַאֿפ עלעיצעּפס ןיא

 ,װמ ,"םענָאֿפ ןייא ןופ ןע'ַא רַאנ ,ךיז רַאֿפ

 .ידַא -- שי- .,122 ,אוו לּביי

 ,ןֿפָא ןצנַאגניא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- ןֿפָאלַא
 ןּבעל ןופ ןגיוא ענע'א ךרוד טָאה רע, .טנֿפעעצ
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 עג סעּפע ףיוא ןוא ףָאלש ןַײמ ףיוא טקוקעג
 םולח ןיאי ,לה ,ײטרַאװ

 טינ טכַאמ עמ, .+ קַאלעלַא וזז -- קַאלֲא
 -ימ ףניֿפ ןופ טיורּב ףיוא רָאנ איצומה ןייק

 יא ,ןרָאק ,רעּבָאה ,ןטשרעג ,ץייוו  ...םינ
 .ה"נרּת שטַאקנומ ,הכרּבה רוקמ רפס

 יפָארט (קינַאטָאּב .ס' ,יד -- עיוַאקַאלַא
 "ניא-חרזמ ןופ סקיוװעג רעש

 .(רעטעמ 5 ויּב ךיוה) עיד |
 רעד ןוֿפ ןעמולּב ענירג טימ

 "יורג יד .עילימַאֿפ-ןעײדיכרָא
 רעטעלּב עטציּפשעגוצ ,עס

 -רעטכָאקעג ןעמ טסע יִא ןוֿפ
 - יז ןענַײז טייהרעיור) טייה
 ,(קיטפיג

 רעד ףיא .ַאּפש .עזַארֿפ -- עשוַאק ַאלַא
 ,טגָאמרַאפ טָאה עמ סָאװ ץלַא ןרעװנָא .!סַאג

 'א טושּפ ,רעדורּב ןַײמ ,ךָאד טּבַײלּב רע .. 2

 נא ,יגָאט ַא םענייא ןיא  ,ךַײרטשדלָאג .ח ,ייק

 ,1944 א"ּב ,...ילָאט

 (עיציזָאּפמָאק) .טיא .טזומ -- אלעּפַאק ַאלַא
 .גנוטײלגַאּב רעלַאטנעמורטסניא ןָא ,רָאכ ןרַאֿפ

 -רַאֿפ ..ל22 ייא?2 .ס- ,יד -- עיצַא|קָאלַא
 -רַאֿפ א ןופ גנוקיליװַאּב ,גנולייטוצ ,גנולייט

 יעגלַא ןוֿפ לייט א ןעמיטשַאּב סָאד .גנוקיטיג

 רַאפ יא .עיצוטיטסניא ןַא רַאֿפ טעשזדוּב םעניימ

 רַאפ 'א .גנוצײלֿפרַאפ רעד ןוֿפ ענעטילעג יד

 רעד ןופ םיטילּפ יד רַאֿפ י'ַא .םינקזיֿבשומ םעד

 עטצעל . ..ענַײז ןּבָאה רעּבירעד, .ענָאז-המחלמ

 ,1866 ,מק ,"קעװצ ןייק וצ טריפעג טינ סיַא
 | | | 44 אק

 -סֿפליה ןוֿפ טלעג סָאד יַא .ורט -- ןריז
 .ךנָאפ

 .ַאל א +- -- טר'ַאק ַאלַא
 עצרוק .ל22 ייאכ2 .ס- ,יד -- עיצוקָאלַא

 .ןָאט ןכעלרעַײֿפ א ןיא טרָאװריֿפנַײרַא ,עדער

 | .'א ןַא טימ רָאֿפנעמאזוצ םעד ןענעֿפע

 .ַאל א +- -- ש'ָאלק אלַא

 קידהגרדהּב .טיא .טחמ -- ָאדנַאגרַאלַא
 ,ןָאט םעד טקרַאטשרַאפ ןוא טמַאזגנַאלרַאפ

 ,ןורדלַא ,ןיױרדלַא :99 .רעד -- ן"ױרַאלַא
 ַאלַא דנַאֿפ ןןֿבואר} רֶע נוא, .+- ענױרלַא ווזד

 עג =| טכיורּב רע נוא ןדלעפ =! דלעו םיא ןיור

 וצ לחר טגאז איז 'נוא . . . האל וצ איז ןטכַארּב

 אוד ...ןױרדלַא ןופ רימ וצ ןונ ּביג :האל

 ,חט ,"ןוז ׂשניימ ןורדלַא ךיוא ןמענ טׂשליוו

 | | ,15714 ,ל ,תישארּב |

 ,תומשככ ןםייַאּפַאךערע לייא|--םיּפַא"ךרא לא
 .יּת ,ןרָאצ ןיא ןטלַאהעגנַײא ,טָאש/ .,6 ,דל

 "חו םוחר לא 'ה ,'ה :קוסּפ-ףוס ןוא ּבײהנָאו

 ןוֿפ ענייא .1 ן.תמאו דסח ֿברו (+-) ...ןונ
 -עגרעּביא טרעווו .טָאג ןוֿפ תודימ ןצַײרד יד !

 עסיװעג טימ ,18 ,די ,רּבדמּב ןיא ךיוא טרזח

 עטירד יד לא זיא ארזעןֿבא טיול .םליוניש

 טגָאז ארמג יד :עטסקעז יד --- םיּפַא-ךרֹא ,הדימ

 ,ןיֿבוריע ,םיעשר וצ ךיוא ךיז טיצַאּב יא יא זַא

 ם(ע)רַאלַא

 סעּפע ךָאד טסיּב וד ,וינעטָאג ,דלַאװעג, ן,א/בכ
 .סניועג עסיורג סָאד ,עש ,"יַאיא לא ןַא

 עמ סָאװ ,ןונחּת ןוֿפ ףַארגַארַאּפ רעטצעל .2
 -ָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי הרוּתה:תַאירק רַאפ טגָאז

 -העשּת ,חסּפ-ברע ,שדוח:שָאר ץוחַא) קיטשרענ

 'א רדָא ן"ט-ד"י ,הּכונח ,רוּפיּכ םוי-ברע ,ֿבָאּב

 אל ונחנַאװ ןןעמ טגָאז) ךונרעד, .('ב רדָא ןוא

 טּביה 'נוא יַא"א 'א נוא שידק ּבלַאה נוא 'עדנ

 "הנמה רֿפס ,יארדס-ןכואוו טאייל 'נוא . . .סיוא
 .א/ה ,1723 טשמַא ,םיג

 ןיא) לָאמ ןצפוֿפ טגָאז עמ סָאװ הליפּת .9 -
 .הליענ וצ רופיּכ'םוי (רוזחמ ןלענָאיצידַארט
 טגאז םילגר שולש ילַא ןמ ׂשָאװ ןהניחּתוע .4
 ,תושקבו תוניחּת יאיינ ,"טּביה ףיוא ןמ ןעוו

 -- 'תוניחּתה ינמיס' ןיא חסונ| .ד"קּת אדרויֿפ

 לָאז הניחּת הניש יד, :אפוג הניחּת רעד ןגעװ |

 זיוא ןמ ןעװ םילגר שלש ילַא ןַײז ללּפתמ ןמ

 : ן,יטמענ

 ָאװ .1 .טרימרַאלַא ,רימ- .ורט -- ןרימרַאלַא
 טָאה גָאט רעכעלטיא, .הנּכס ַא ןגעק ןענער
 ,ןטייקנַארק ןוא ןגָאטיײװ .. . ןגרָאז ענַײז טַאהעג

 ןטימ ןעלטַײט ,'ַא רדסּכ טפראדַאּב טָאה עמ ןוא
 ענַײמ ,קומ ,"גרָאז סגָאט םעד ףיוא רעגניֿפ

 ֿפױא .ןקעװ ,ןענָאמרעד .2 .! ןשינעגעגַאּב
 יד, .דנַאטשרעדיװ םוצ יַא .טלעװ יד י'ַא .ןרעדור

 עלַא ףיוא 'א זומ עמ ןוא טינ טרַאװ טַײצ
 | | .רעלגירטש ,ײןקָאלג

 עַא ןַא .ײמרַא עא יד .ידַא -- טרימרַאלַא
 םקיד- .יזא -- קיד'ַא = .טייק- = .טָאטש

 סינודקומ ןיא, .טרימרַאלַא סָאװ סעּפע --

 ךָאנ זיא ןוא ןעװעג ןָא ּבײהנָא ןוֿפ זיא ןּבַײרש
 -כביד ,רעזעל ,נש ,"ס'א סעּפע -- ןַארַאפ טנַײה

 .| רעקיטירק ,רעט

 :ךיוא .טיאק? יא סי ,רעד -- ם(ע)רַאלַא
 ערָאלק .1 .ירעװעג םוצי .ם(ע)ראילַא
 רעטנעָאנ א ןוֿפ גָאזנָא (רעקיכליה) ,גנונערָאװ

 עג זיא סע, .יַא (ןּפַאלק ,ןגָאלש) ןּבעג .הנּכס |

 ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,יַא רעצנַאג א ןרָאװ

 -- קָא ל גײַא .1900 סילַאּפַאענימ ,ץראל ריאמה

 סָאװ ,קָאלג(-רעטסיולק סנטסניימ) רעשיטָאטש

 ןכָארּבעגסױא טָאה סע זַא ןָא טגָאז ןעגנילק ןַײז

 ,הנּכס רעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא סע רעדָא הפירׂש א

 ןוא טכיל ןוא טײהכַײלג ,טײהַײרֿפ טקידיירּפ,
 ,"טכילֿפ רעזדנוא ןָאט וצ ... . ןקָאלגַא יד טיצ
 ,1895 י"נ ,עטכידעגיסקלָאֿפ ,טַאטשלעדע .ד

 רעטַײװ ץלַא ךיז ןּבָאה . . . ןעגנַאלק יד .. 4

 .ש ,"קָאלג"א רעקיטכאנאּב ַא יװ . . .ןגָארטעג

 "א .קיוּפײַא .טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה

 ,קַאטַאטֿפול ַא טכַאמ אנוש רעד זַא ענעריס

 יד טַײרש סע ...רעלענש ןוא יא גנילצולּפ ,
 .ןליופ ןוֿפ םױּב ַא ,געס ,ײןֿפױל רימ ,ענעריס

 ןיא ןַײז .קערשנָא .עגָאװערט ,זױרּבֿפױא ,20

 -נַא) .יַא ןַא ןּבעלרעּביא .יַא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא

 .ףור"ַא .סַאּפמָאק"ַא .ַאטֿפול(יט

 | .סָאלש"א .סָאש"א

 יד טָאה סע רעװ .רעד -- טסי|מרַאלַא
 ַא ןפורוצסױרַא ,םערַאלַא ןּפַאלק וצ גנוגיינ

 -- םזידה .וצרעד הּביס רערעדנוזַאּב ןָא קינַאּפ

 יי ,רעד |



 יכלּת רשא לא

 רעשַא לע) -- ךלא -- יכלּת רשא לא
 ,16 ,א ,תורכ? .חֹּת .ץַאז ןךיילייא --- יכלייט

 .יּת ,ןייג ךיא לעװ --- ןייג טסעװ וד ןיהואווי
 ןיימענ רעגיווש ריא וצ תור טגָאזעג טָאה סָאד)

 ,טפַאשדנַײרֿפ סיורג ןופ קורדסיוא ןַא יו טצינעג

 -נעמ ייוװצ ןעוו ,טייקנדנוּבעגוצ ןוא טפַאשּביל

 .ןדייש טינ ךיז ןענעק ןשט

 -ניא לָאצ ַא ןוֿפ דנַאטשַאּב יא .ל2 -- ּבלַא
 .סַײװ :ּב .ןעמזילַאנָאיצַאנרעט

 "דא עקידרעטַײװ עלַא ןיא -- "ַאּבלַא
 -ניא :ּבּב יד וצ -לַא טיג -- ןוויטקעי
 .ןעמעלא ןוֿפ רעדָא ןצנַאג

 טניול'א טסולֿפנַײא'ַא
 טּביל'א טעּברַא א
 טקידייל'ַא .משטז ,םּכַאג'ַא
 טקיטסימ'ַא טקיטינ'ַא
 ןעמונ'א טרעטסַײנ'ַא
 טַײנ'ַא טּבײלג'ַא
 טלווע'א טיילנ'א
 טרע'א טקילג'ַא
 ןלַאֿפ'א קידנקילג'ַא
 טקיטכעמלוֿפיא טקידעננ'א
 טצנַאלֿפ'א טסירג'א
 טקיטסעֿפ'8א טצענערנ'ַא
 טקידירֿפ'ַא טקנַאד'ַא
 ןעגנואווצ'א טרעױדיא
 טרעּכױצ'א . טנוװאח'ַא
 טנאק'א קידנשרעה'א
 טנָאלקי'ַא שירעשרעה'א
 טרעלק'א טרעדנואוו'א
 טֿפמעק'א טסואוו'א
 טּבױר'ַא טכַאוו'א
 טדער'א טנרָאװ'ַא
 טמירי'ַא ןזיוו'א
 טקיטכער'א טנייוו'8א
 טנכער'א טקילױװ'ַא
 קיצרַאהמער'א טקריוו'א
 ןעקנַאש'ַא טגרַאז'ַא
 ןרָאװשיַא ןעגנוז'א
 טקידלוש'א טקיטַײז'ַא
 טמיטש'א טצעז'א
 ןטירטש'א טנוּבשח'א
 טציש'א טנָאט'א
 טמעריש'א טלטיט'א
 ןסָאלש'ַא טכַארט'א
 - טצומש'א טּבירטי'ַא

 טזַײּפש'8 טרעגַאל'ַא |

 :ךױא .ל2 יא? .ס' ,יד -- עֿטַאּבלַא
 -וק ,לקינ ןוֿפ ץלעמשעג .רעּבליז רעשישטַײד
 ,קניצ ןוא רעּפ

 -רָאּפ ,ַאפשכ2 ייאכפ .ן- ,רעד -- פָארטַאּכלַא
 רעטסערג ,לגיופמיוש רעקיטֿפערק .שיזעגוט

 א לענָאיצרַאּפָארּפ טָאה .רעגנַאֿפשיפ .לגיופ-םי

 ,לּבָאנש ןקרַאטש ןגנַאל ַא ןוא ּפָאק ןסיורג

 לָאמַא ,סַײװ זיא ,רעטנורַא ףיוא טמירקעגסיוא

 טסענ ןַײז .ןרעדעֿפ עצרַאװש עקיצנייא טימ
 'א רעד .ןעלזדניא ענעֿפרַאװרַאֿפ ףיוא רע טיוּב

 יד ךָאנ טילֿפ

 טרענ ןוא ןלַײמ

 ךיוא ַײּברעד ךיז

 פא יײלרעלַא טימ
 סע רעוו, .ןלַאֿפ יע יי 1

 ,"קילגמוא ךיז ףיוא טגנערּב יא ןַא ףיוא טסיש

 -- ףוג ןַײד ,ַא ,'ַאש .שינעּביילג טײרּפשרַאֿפ

 ןוא רעסַאװ ,לגילֿפ ענַײד זדנָארּב ,רעטומלרעּפ
 ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"גיוא ןַײד למיה

 | .טֿפַאשּביל ןוֿפ

 יא? ,םוּבלַא :ךיוא .ןע- ,רעד -- ם'ָאּבלַא
 :רעמיור עקיטנא יד ַײּב) !ךַאז עסַײװ/ .לכ2

 ןעמ טגעלפ םיא ףיא סָאװ לװָאט רעסַײװ

 ץלעיציפָא יד טניט עצרַאװש טימ ןּביײרשפיוא

 -טינ ןוֿפ ךוּב ןטכַאמ רעד ןוֿפ ןעגנודלעמ

 ײלרעלַא רַאֿפ טמיטשַאּב רעטעלּב ענעּבירשַאּב

 -נונעכייצ ,רעדיל-טייהנגעלעג ,ןעגנוריטָאנרַאֿפ

 -ווירּב ,סעיֿפַארגָאטָאפ ןופ גנולמַאז א רַאֿפ ,ןעג

 לָאז ךיא זַא טגנַאלרַאפ טָאה יז, .עא סעקרַאמ

 ענַײמ ,געס ,"םוּבלַא ריא ןיא ריש א ןּבַײרשנָא

 -רָאּפ םעדא ,1947 א"ּב ,ביֿבָא-לּת ןיא רָאי ןּביז

 ןַײמ טָאה ,רעטעפרעטלע רעװעיל ןוֿפ טערט

 יּביל ןַאמדירפ בקעי ,"יַא'החּפשמ ןוֿפ עּבָאּב

 סעּפע ןרעטעלּב ייז ןוא, ,1967 ֿביֿבָאילּת ,טֿפַאש

 -עלק' ,זיי ,"סעיֿפַארגָאטַאֿפ טימ יִא ןרעוש א

 ןַא ,ךוּב ןוֿפ קלָאפ א זיולּב ןענַײז רימ,, .יקיּפ

 -םוּבלַא ןַא ,שָאוהי ,"ןרָאװעג קלָאֿפ-םוּבלַא

 ץיֵא .ידַא -- ׁשי  .ריּפַאּפ"ַא טרילָאק .יקלָאֿפ

 | .ןעגנונעכייצרַאפ

 רעטנעצ רעװיטַארטסינימדַא .גג -- ינַאּפלָא
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא קרָאיוינ טַאטש םעד ןוֿפ
 --- 1969) 1798 טניז ,עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש

 .ןןדִיי 13,500 ,'וונַײא 6

 "יומ ,רעילומ .ַאּפש .סעי ,רעד -- ל"ינַאּבלֲֶא
 ןֿפָארטעגנָא סעלָאגינָאמ ןיא ןּבָאה ייז; .רערע

 .ןָאסרעּפלַא .מ ,"'ַא ןַא

 טַײז-ֿברעמ ,דנַאל קיגרַאּב .גג -- עין נַאּבלַא
 ןשיטַאירדא םַַײּב ,לזדניאּבלַאה ןשינַאקלַאּב ןוֿפ

 'ווק 200,000 וצ בורק חטש א טמענרַאפ .םי

 1,814,000 -- 1966) ַאנַאריט טָאטשטּפױה .ימק

 --ּבוס :ךיוא .ידַא -- שי" .ןןדִיי 200 ,!װנַײא

 -- רע" .יַא ןופ יװנַײַא יד ןוֿפ ךַארּפש יד .סָאד

 ירעד

 -ןעקנַאלּב, .רעטסַאּאלַא +- -- רעט|סַאּבלַא
 ,שטנעמ גנוי ,ןידרָאג רעדירב ,""'ַא יװ סַײװ

 ןיא, .לָאענ .יזַא -- ןרעוש 1913 ענליװ

 ,"ןַײרַא טפַאשּביל ןַײז טָאג טנגער גיװ רע'א

 .טֿפַאשּביל ,ןַאמדירפ בקעי

 -יביוט ָאכּפַאייּב ...} -- ינחיכות ךּפַאּב לֶא
 ןַײד ןיא טיע .2 ,ו ,םילהּתכק .חּת .ץַאז ןינייכ

 וטסכָאק סָאװ, .יּת ,ןרסומ ךימ וטסלָאז סעּכ

 ,"'ת יּב יַא ,ױזַא ךיז

 -אּבלא :99 .ּבנ צמ .רעד -- רעֿפַאשַאּבלַא

 רעמ סָאװ, .ץלַא ןוֿפ רעֿפעשַאב .רעפעש
 םעד ןופ םענרַאֿפ םעד טמענַאּב . . . םדוירׂשּב ַא

 -סיורג יד רע טמענַאּב רעמ ץלַא . ..לַאטלעװ

 'רּבעֿפ ,שימייה .ןַאמסָארג .מ ,יַא ןוֿפ טייק

9, 

 רעטרעדנוה ןפיש

 עניּבלַא

 -ֿפיונוצ (עימעכָאיּבב .ן ,רעד -- ז ַאמוּבלַא
 רעד טימ ,ןענימוּבלַא ,ןעניאעטָארּפ ןוֿפ דנוּב

 .ןעמיזנע עשיטקילַאעטָארּפ ןופ ףליה

 (עימעכָאוּב) .ל22 ייאככ .ןע- ,רעד---ן'ימוּבלַא
 רעד ןיא םוטעמוא טײרּפשרַאפ .ףָאטש-לסַײװיײא

 ןטײקיסילֿפ ןוא ןּבעװעג יד ןיא צעּפס ,רוטַאנ
 לייט א זיא יא .ןסקיװעג ןוא םייח:ילעּב ןוֿפ

 סָאװ ןעניאעטָארּפ עּפורג רעסיורג רעד ןוֿפ

 עי ןופ לײטדנַאטשַאּב רעקידרקיע ןַא ןענַײז

 עמ . . . .סקיװעג ןוא םזינַאגרָא ןקידעּבעל רעד

 סָאװ ,עסַאמ עשימעכ עסַײװ ַא טימ סע טקעדַאּב
 ןופ לסַײװ סָאד יװ יא ןּבלעז םעד ןוֿפ טײטשַאּב

 ענילס יד, .5 א ,רעטעלּב ,"רעייא עכעלריטאנ

 םעניילק א ןוֿפ ןוא רעסַאװ ןוֿפ . , , טײטשַאּב

 ןופ לסַײװ שידִיי טסָארּפ ףיוא ... 'ַא קלח

 לסיּב א ָאד ךָאנ זיא ... 'ִא םעד ןיא .ייא ןַא

 םעד ןופ הׂשעמ יד ,זּביא ,'ס ןוא .װ ,"עדָאס

 .אוו"ַא .1869 רימָאטישז ,טיױרּב עלעקיטש

 ייא ןַא ןוֿפ לסַײװ יד ףיוא טגָאלש, -- רע ס

 -לעּפַא לֿפעל 2 ןוא רעסַאװ זָאלג עּבלַאה ַא טימ

 ליֿפ סע טכַאמ קינָאה עלעפעל א .טּפַאז-עניצ

 י"ג ,ךוּב ךָאק 'טעגעװ ,וָאלושימ ,"רעקאמשעג
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 -עג עמ ןעװ בצמ (עיגָאלָאטַאּפ -- עירו-
 זיא . . .'ַא, .ןימוּבלַא ןקירעּביא ןירוא ןיא טניֿפ
 'ןָאט' ,"גנודניצטנַא"ןרינ רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ

 ,1929 עשרַאװ ,ןטפירש

 לסַײװ .1 ,ל22 ייאכ2 .ס- ,רעד -- ןעמוּבלַא
 םעד םורַא זַײּפש (קינַאטָאּב) ,2 .ייא ןוֿפ
 וּבלֲא װזד .9 .לדנרעק א ןיא סָאװ ןָאירּבמע
 רעשינַאגרָא רעטריצילּפמַאק רעייז ַא -- יא, .ןימ
 יד טעדליּב ןוא טולּב ןיא ךיז טניֿפעג ,ףָאטש

 ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"ייא ןַא ןוֿפ לסַײװ

 .ידַא -- ׁשי- 1920 יינ

 ךעלנייוועג) דנַאלגנע רַאֿפ ןעמָאנוצ -- ן'ַאיּבלַא
 -ןצמוא ןימ רעדנא ןַא טימ .רעדַא לוטיּב טימ

 | ,(טייקנדירפ

 רעשילוטַאק א ןוֿפ דילגטימ -- רעזנעגיּבלַא
 ,קָאדעגנַאל ןיא ,ךַײרקנַארֿפ-םורד ןיא עטקעס

 ןרָאװעג טעגרהעגסיוא .ה"י .13 ןזיּב .11 ןוֿפ

 ,עטקעס רעד ןגעק גוצציירק ןלעיצעּפס א ַײּב

 -ניא יד טכַארּבעגמוא טָאה ךעלטשער יד ןוא

 .עיציזיווק

 -נלא' (עיגָאלָאטַאּפ .אּב .רעד -- םוינ|יּבלַא
 רעד ןופ טָאה סע רעװ .טײקסַײװ ענעריוּבעג

 רַאה עסַײװ ,טיוה עסַײװ:לַאמרָאנמוא ןַא רוטַאנ

 -- ָאנ .ןגיוא עטױרי-סַײװ עכעלקנערק ןוא

 ןגָאמרַאֿפ עכלעװ ןשטנעמ יד ,סַאפ .ס' ,רעד

 א ןריצודָארּפ וצ| טפַאשנגייא עקיזָאד יד טינ

 -יילּב ןןלַארטש-טכיל עכעלדעש ןגעק ףַאטשצוש
 רעד ףיוא ךיז ןענערּב יז ןעוו וליֿפַא סַײװ ןּב

 עלעה יד, .15 האט ,1929 ץנליװ ,זעג9 ,"ןוז

 עכעלסַײװ יד רעטניה טלכיימשעג ןּבַאה ןגיוא

 ןַא ןוֿפ לכיימש ןכעלדנילּב םעד טימ ןעמערּב

 .טסינ ,1963 י"נ ,םּּת לפמיג ,שַאּב ,"'ַא

 ידַא --ׂשינ .שיטסינ-

 .לָאענ .עניּב+לַאכ2 .ּבנ צמ .יד -- עניּבלַא

 זיא טלעװ יד, .םורַא ץלַא טמענ סָאװ עניּב



 ןעשּת לֵא ךתניּב לא

 'ַא רעד ףיוא .ןטסיטַאטס יד רימ ןוא יא ןַא
 .?ָאטיג ןדלעה ןייק ןענַײז

 ...ָאכסָאניּב לעו -- ןעשת לֵא ךתניּב לא
 ,ד ,תובָא 5 ,ג ,ילשמכ? .חת .ץַאז ןןײאָאשיט

 ךיז וטסלָאז טייקידנַאטשרַאֿפ ןַײד ףיואש .חי

 -עדנַא טימ ֿבשיימ ךיז ַײז, .יּת ,ןענעלנָא טינ

 הלילח ךָאנ טסנעק וד -- 'ּת לא 'ּב יא ,ער

 יןלַאֿפנַײרַא

 ןעמָאנ .סָאד ןושָאל-םַאּבלַא| -- ןושל"פ"ּבלַא
 ַא יװ טצינעג ,תיּבףלַא ןטריניּבמָאק ַא ןוֿפ

 -סיוא ןענַײז תויתוא יד .טפירש ןטלעטשרַאפ

 יד יתורוש עלעלַארַאפ ייוצ ןיא טלעטשעג

 ,ןּבױא -- 'כ זיּב 'א ןופ תויתוא ףלע עטשרע

 ;ןטנוא 'ּת ויּב יל ןוֿפ ףלע עקירעּביא יד

 כ| י|ט|ח|ז|ו|ה|ד|ג|ב|א
 ּת|ש |ר|ק|צ |ּפ |ע|ס| ג|מ |ל

 רעטשרע רעד ןופ תויתוא יד טַײּבראֿפ עמ ןוא

 רימ , .רעטייווצ רעד ןופ תויתוא יד טימ הרוש

 םעד הדוהי דנזַאול ןיא ןגיניק ןיכזַאומ ןלעװ

 ,אלמר יל"א ןיא זיא לאכט ...לאֿבט ןוֿפ ןוז
 ןכמ יז ןליוו (אלמר ןּב חקּפ) ןטגָאז איז רמולּכ

 ,6 ,ז ,היצשי ,מהס ,"ןגניק

 :ןדערסױרַא ןֿפא .מַא .מטֿפ -- עשטעּבלַא
 ךיא :3 .2: 1 8111 064 עסט .וייטעּב-(ליוו) ַײא

 .ךַײא רעכיזרַאֿפ ךיא .(ךַײא) ריד טימ ךיז טעװ

 רעסעב ... דרעֿפ םעד טימ טעװ רע זַא יא;
 ,רעקצעמ .י ,"עלימרוּב םעד טימ יװ ןעמוקסיוא

 .1 א 1967 ,רָאֿפ

 .לָאענ .ידַא -- רעטפעּבלַא
 .רעטסערגלא +-

 .רעטסעּב עמאס

 .=:: 2106 .ימ .כרַא .יזַא -- רעּכלָא

 טלעטש ןוא ןיירה טיג רע, .שירַאנ ,עטַאװעמּת

 רע רעװ זַא ,רעװ קידצ ןייא רע ןעװ זַא ךיז

 רע טלעטש רּבלוא וזַא ,ןליצ טנעק אַירד ןייק

 ,א/טיק ,וטל ,"ןא ךיז

 .167:6 : 81-0616106 .כרא .ודַא -- ט'יײרעּפלַא
 ךַאּב ןבוא אייּב זַאע .ןיוש .טיירג .קיטרַאפ
 ףארט גיּבלעז רעד זַא טײרּבלא זיא ןהעשיג

 .ץניװ ,"ןלעזיג ןנַײז

 לַאכ? .צא יװ צמ .רעד -- רעלָאטײץרעּבלַא
 רעד סָאװ עּבטמ ענרעּבליז .רעלָאט--טרעּב

 טצנימעג טָאה טרעּבלַא דנַאלַאה ןופ גָאצרעהצרע

 ימוא ןיא ןּבילּברַאפ זיא סָאװ ןוא ה"י .16 ףוס

 ןיאוש .ה"י .19 ןויּב טרַאה עּפָארײא ןיא גנַאג

 טָאה רע ,ןֿפָארטעג קילגמוא ןַא םיא טָאה עגיר

 רע ... יטײַא 1,500 ןוֿפ לסקעװ ןא ןרױלרַאֿפ

 ןיא ןוא ןצעז ןזָאל גנוטַײצ ןיא טזומעג טָאה

 ,ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ ,"ןדלעמ יײצילַאּפ רעד

 טרָאס רערעסעּב ַא .אּב .רעד -- !דנַארּבלא
 שימוצ ןרעסערג א טימ ץלעמשעג א ,זדנַארּב

 ןוֿפ עיצרַאּפָארּפ רערענעלק ןוא רעּפוק ןוֿפ

 ,קניצ ןוא םוינימולא

 .לעזַאג וזד .,ן ,יד -- ל'עוַאגלַא

 םוש ןָא ,דלָאג ןיר .ּבנ צמ .סָאד -- ללַאגלַא
 ,ײַא טינ ךיוא ןענַײז ןכַאז ענעדלָאג יד, .שימוצ

1508 

 -ניא .רגככ ייאכ2 .ס- ,רעד -- רעטעמָאגלַא
 סָאװ קורד ןטסנעלק םעד ןטסעמ וצ טנעמורטס
 יסּפ) -- עינגַאל- .קיטייוװ ַא סױרַא טֿפור
 ןדַײל רעדָא ןֿפַאשרַאפ ןופ ןגינעגראפ (עירטַאיכ

 - עיּבֲאֿפ - .םזיכָאזַאמ ,םזידַאס .ןקיטייװ
 .קיטייװ ַא רַאֿפ ארומ עלַאמרָאנמוא

 -רַאֿפ ,עיטנַארַאג .ס' ,יד -- עיטנַארַאנלַא
 .סנדָאש םינימ עלַא רַאפ ןלָאצַאּב וצ גנורעכיז
 יַאװ ןגעק ,רעַײֿפ ןגעק :'א ןַא ךַײא ןּביג רימ;,

 י"תוֿבינג ןגעק ,רעס

 םעטסיס עשיּכַארַא .אּב .רעד -- םזירָאגלַא
 יצ יד טימ ןעגנונעכייצרַאֿפ עשיטעמטירַא ןופ

 ,0 ןוא 9 ---1 .ןרעפ

 .רעד ןָאריונײװ לױדָאג לייאו -- ארונו לודנ לא
 רעקיטכרָאֿפ ןוא רעסיורע .21 ,ז ,םירבדככ

 ,ליואו טׂשייװ וד !םלוע לש ונוּבר אונ, .!טָאג
 ,ארוּב רעד טשיּב וד ,ריד וצ טַײרש טולּב זָאז
 -לעמכ ףיוא תוניקי ,ייו יג יא טנעניג טשיּב נוא
 רעדליּב ,װמ| ?1648 גָארּפ ,'תוריזג סיקצינ
 ןעטכישעג"טיל רעשידִיי רעד ןופ

 ַא טָאה סָאװ .וָאס .ידָא -- ל'אינרעּבונל'א
 .עינרעּבוג עצנַאג ַא םורַא טמענ סָאװ ,תוכילש
 ,גנוטַארַאּב-ײטרַאּפ עיִא ןַא

 קרַאטש רעייז .לָאענ .ידַא -- קידאמוונלַא
 ןסַײנ טיג עיזיועלעט , .טאמזוגרַאפ ,קידאמזוג

 ."םלוע םעד ןקערש ןייא ןיא טלַאה ,'א

 סָאװ .קניצטוג+לַאכ? -- (ר)עטסקניטונלַא
 עטנלע רימ, .טוג עמאס ,רעייז ,ןצנַאגניא זיא

 רעד ןופ עטסעדנימ סָאד טינ ןעײטשרַאֿפ ןשטנעמ

 רענירג רעד ,"זדנוא טימ ןטיא םעד ,גנוריגער

 ,1885 עשרַאװ ,טנַאמיד

 ,טוג ןצנַאגניא זיא סָאװ .יזַא -- קיטינלַא
 ךָאד טסיּב וד, .למיה ןיא ןיֵא םעד ןעקנַאד
 ,קינּבורט .י ,"רעטָאפ רעיא רעקיצנייא רעזדנוא

 ,1888 וועיק | ילּביּבסקלָאֿפ ידוי

 רעד, .םוטעמוא קיטליג .ידַא -- קיטליגלַא
 ,טייקי- .יעּבטמ עיִא ןַא זיא רַאלָאד

 -עלַא וצ קיצניג קידנעטש .ידַא -- קיצניגלַא
 ,םייקי- לכיימש ןיַא ןטימ .ןעמ

 ,ןעמעלַא טּבײלג סָאװ .ידַא -- קיּכײלגלַא
 ניק עא יװ ױזַא טַײז ריא , .ץלַא ןיא טּביײלג
 ,טייקיז ."רעד

 -ריּב עא .ךַײלג ןצנַאגניא .ידא .1 -- ךַײלנלַא
 1606: 21- .כרַא .װדַא .2 .טייק- .רעג

 לא; .ללכּב ,ןײמעגלַא ןיא .ןֿפוא-לכּב .8610מ
 -לאומש ,=ןוטיג ךיד רדיװ רימ ןּבאה ׂשוו ךַללג

 .175 עץֿפָארטס ,ךוּב

 .ידַא -- קידענגלַא
 .רַאה ןטסיַא

 סקיװעג (קינַאטַאּב .(ןגי) ס' ,יד -- עגלַא

 רעדָא ןרעסַאװ ןופ ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא

 סיורא טסקַאװ .ןעמי ןוֿפ ןשינעפיט יד ןיא

 ןופ ,ןדָאּב ןוֿפ רעדָא ןסקיװעג ערעדנַא ןוֿפ

 ,זָארג-רעסַאװ ,זָארג'םי ,למיש-רעסַאװ .ןזדלעפ

 'ראפ ןענַײז ס'א .למעווש-יא .זָארג-ןזדלעֿפ

 -לרעמעקנייא ,עשיּפָאקסַארקימ ןוֿפ :קידנדיײש

 םוצ .ןעמעלַא וצ קידענג

 ןקיטלעװעגלַא

 -נאל רָאג זיּב ,עקיד

 100 ויּב שוֲא ,עג

 וצ ןּביג סיַא .סוֿפ

 יירג א רעסַאװ םעד

 -יורּב ,ןכעלּבלעג ,םענ

 א ךױא ןוא םענ

 ,רילָאק ןכעלטיור
 ינש םעד רעטנוא;

 "עג עשיטקרַא יז ןוֿפ

 יקיועג ןסקַאװ ןטנג

 עסייה עליפ ןופ ןרעסַאװ עקיכָאק יד ןיא ןוא ןס

 םיױּב רעד ,םולּב .ש ,"זגיַא עיולּב ןּבעל ןלַאװק

 ןוֿפ ּבײהנָא ןטשרע םעד, ,1931 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ

 רימ ןענעגעגַאּב ןצנַאלפ ַײּב . ...ןּבעל-גוויז ַא

 רימ ...ןגיַא-םעדָאֿפ םינימ עקינייא ַײּב ןיוש

 ןּבַילרט ס'ַא ייווצ יו ןּפָאקסָארקימ א ךרודו ןעעז

 . ..רעסַאװ ןיא םורַא טַײצ עסיוועג א רעירֿפ ךיז

 ןּבעל סָאד ,סקַאז .ש .א ,"ְזַא ךיז ןריר ייז זיּב

 ןצנַאלפ ןופ

 ץיגלא = .יד --עיגָאל- = .רעד -- ג'ָאל-
 סױרַא טגירק עמ סָאװ ץנַאטסּבוס .רעד ---
 .דָאא ךיז ןיא טָאה .סעגלַא (עניורּב) ןוֿפ

 .'1021107מצ12

 ןוֿפ ןושל ןיא .27//: 188 .ס' ,יד -- עגלַא
 -יכׂש (עטיל ןיא ,סרעײגסֿפרָאד ,סעקינלעּבארַאק

 -ַאל ןוא ןעיינ ,רעיוּפ םַײּב ךָאװ ַא ןציז .תור

 .ן- ,רעד -- סיטונַאגלַא  .ַא ףיוא ןענעט
 (רעיוּפ ַא ַײּב) רעטעּברַאנױל

 .שיּבַארַאפ יא .ס ,יד -- ע|רּבעגל'א
 טשרָאפ סָאװ קיטַאמעטַאמ ןוֿפ גַײװצ ,םעטסיס

 רעּביא סעיצַארעּפָא ךרוד טריפ ןוא ןתוכַײש

 -ַאֿפ רענײמעגלַא רעייז ןיא ןסיירג ןוא ןלָאצ

 -לטַאל ןופ) תויתוא טימ קידנצונַאּב ךיז ,םער

 ערַאטנעמעלע .ןלָאבמיס טימ יװ (עצעּבא ןשינ

 יא ערעכעה .יא

 .(שירּבעגלַא :ךיוא) .ידא -- שיא'ַא-
 .ערּבעגלַא (וצ תוכַײש ַא טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .1
 יןעלמרָאֿפ עא .עירטעמָאעג עא .גנוכַײלג עיִא

 יד, .טקַארטסּבַא .2 .ייר עיַא .עמורק עא
 עא עקיּבײא ןענַײז ןּבעל ןופ ןטנעמעלערוא

 עטערקנַאק עקידנרעדנע ךיז יד טינ ,סעלומרָאֿפ

 יטירק ,ךעטכיד ,רעזעל ,נש ,"ןעננוניײשרעד

 טערקנַאק .ףירגַאּב רע'א ןַא תולג זיא, .| רעק

 ,נירג ,"ןתולג ענעדיישרַאפ טאהעג רימ ןּבָאה
 ,טלעװ ןוא ךיא

 רַאֿפ דוסּב ,םייהעג .לָאענ .ידַא -- םייהעגלַא
 -ַאד עירָאגעטַאק ערעדנוזַאּב א רָאג, :ןעמעלא

 "א :לּפמעטש א טימ ןטכירַאּב ןוא ןטנעמוק

 ןוֿפ ןשטנואװעג .חדַא -- ןשטנואוועגלַא
 ,תוכרּב ענעיַא ןקיש .ןעמעלַא

 טקיטלעװעג סָאװ .ידַא -- קיטלעװעגלַא
 ןַײז ןיא טצענערגַאּב טינ זיא סָאװ ;ץלַא רעּביא

 -- טייקי .רעשרעה רע'א .ןקיטלעװעג

 .וו המחלמ ,מּפ ,ײטֿפַאשרעה ןוא יא ןוֿפ טסַײג,

 ,טקיטלעװעגלַא ,קיט- .וטוא -- ןקיטלעװעגלַא
 -עלַא רעּביא ,ץלא רעּביא ןקיטלעװעג .לָאענ

 רעד רעּביא יא .ןשרעה טצענערגאּבמוא .ןעמ

 .עירעּפמיא רעצנַאג



 געַאזעגלַא

 .לה .לָאענ .ּבנ צמ .סָאד -- גנ'ַאזעגלַא

 טמענ סָאװ ץעזעג .ז ,סָאז - ןץ"עזעגלַא
 'ַא סָאד .ללּכה-ןמ-אצוי א ןָא ץעזעג .םורַא ץלא

 .ןימ םעד ןופ ןּבעל סָאד ןטיהֿפיױא ןלעװ ןופ

 ."ןיַא ןייק ןַײז טינ ןענעק ןצעזעג"ןעגנַאלק;
 גנודלעמרַאֿפ עיַא יד זיא סע; .ידא -- ךעל-
 ,ֿטייקכעל- 1 המחלמ ,מפ ,יןּבעל םעד וצ

 .ןעמעלַא ןוֿפ טּבילעג .ידַא -- טּבילעגלַא
 .רעטעֿפ רעיא רעטלַא רעזדנוא

 .כרַא 1676: 21-46-41800 .ודַא -- דך'אמענלַא

 ןא ךַאמיגלַא ךימ ליװ ךיא, .קיאור ,םעװקַאּב

 1713 מדפפ ,ףסוי-תריכמ' ,"ןריצ 'נוא ןדיילק
 ווו עװַאָו

 .0100: 21-8סז00ו06 .ידַא -- ןיימעגל'ַא
 ןעמעלַא (ףיוא לח זיא) םורא טמענ סָאװ 1

 .עירָאגעטַאק א ןוֿפ ןכַאז עלַא ,עּפורג ַא ןוֿפ

 -לַאװ עיַא .רעדילגטימ יד ןופ גנולמַאזרַאֿפ עיַא
 ןוא עטקעריד ,עמייהעג ,עכַײלג ,עיַא .טכער

 .טכילֿפ-רעטילימ עיַא .ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ

 ,ןלַאטעמ ןופ ןטפַאשנגייא עיַא .קַײרטס רעיא

 ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עיא, .װזַאא ןֿפָאטשנערּב ןופ

 ַאמעדלַאיצָאס יד ןעליװ סָאװ ,"רעטעּברא עלַא

 עכעלטייהנייא יד, .1899 וװענעשז ,ןעטַארק

 ,מי ,"קלָאפ ןצנַאג ןרַאֿפ עא ןַא זיא . . .לוש

 י1922 ,לושקלָאפ עכעלטייהנייא

 ,טייהרעמ עסיורג יד םורַא טמענ סָאװ .2

 רע'א רעד .קלָאֿפ ןוֿפ ןליוו רעיא רעד .ֿבור סָאד
 רעיא ןַא; .גנומיטש עא .םלוע ןוֿפ קורדנַײא

 ,מק ,"ןָאט וצ רעמ ךָאנ ןָא טרעֿפײא קנַאד !
 גנורעדנואוורַאפ רעיא רעד ףיוא, ,16 אנד ,4

 "א ןַא .תודוס ,פס ,"...ןעגנַאגעגוצ רע זיא

 | ,םעלּבָארּפ רענַאקירעמַא

 רעדָא ןכירטשטנורג םורַא רָאנ טמענ סָאװ .9

 ,ךירטש ןטלוּב ןייא ףיוא זיולּב ּפָא ךיז טלעטש

 -רָאפ עא יד .םיטרּפ ןיא ןַײרַא טינ טייג סָאװ

 רעד .גנוּבַײרשַאב עיא ןַא .סעפע ןגעוו גנולעטש

 -נוא ,גנולעטשרָאֿפ ַא ןופ קורדנַײא רעיא

 -נייא, .עא טנגעג ,טָאטש א ןוֿפ ,עא גנומענרעט

 ןוא ץַאלּפ ליפ וצ לָאמַא ןעמענרַאפ ןטייהלצ

 'א ןַא | מעּב ,"קורדנַײא םע'א םעד ןטַאש

 רעד ןוֿפ דליּב יא ןַא ןּבעג וצ ףיואק .דליּב

 -רַאֿפּפָא ךיז רעירפ רימ ןזומ ,טנגוי רעשידִיי

 געװ רעד ,װמ ,"סעידוטש-לצנייא . . . טימ ןקיט

 רַאפ, .רעטקַארַאכ רע'ֵא .טנגוי רעזדנוא וצ

 קילּב ןשיטקַארּפ םעיא ...ןַא גונעג זיא זדנוא

 רעּבירעד, .29 ןאנ ,1868 ,מק ,"ןפרַאװ וצ ...

 רעזדנוא רַאפ קור דסיוא רעטסיַא רעד זיא

 לַײװ ,ךַארּפש עשידִיי יד טלַאהניא ןלַאנָאיצַאנ

 רעד ןוֿפ קורדסיוא רעטסיַא רעד סלא טניד ןיז)

 ןױש זיא יצ ,דליװנַײװ .מ ,"קיכיסּפ רעשידִיי

 ,1929 עשראװ ,?רוטַארעטיל עשידִיי ַא ןַארַאֿפ

 ןוא עקידרקיע סָאד רָאנ רעּביא טיג סָאװ .4

 -קָאד רעיא .שיֿפיצעפס טינ זיא ןוא עקידללוּכ

 = סצומ ש רעיא .טסילַאיצעּפסיטינ = רעט

 ,עיגָאלֲאיּב ע'א .ןינע ןשיפיצעּפס א ןגעװ טינ

 ןַא ןּבעג .עטכישעג:רוטלוק עיַא .עא עימעכ

 זדנוא טיג טכירַאּב רעד, .סרוק-ריֿפנַײרַא םעי'א

 ,"תוֿבוח יד ןוֿפ עמוס עיַא יד רָאנ

 -ַאזיליװיצ עיִא יד .שיללּכ .קידתוֿפּתושּב .ס
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 ַא ןוֿפ םַאלֿפ א? .ןָאטרעטנוא רע'א ןַא .עיצ
 . ..שרוש ןַײז ןיא ןטֿפעהַאּב ךיז ליװ ...טכיל

 .חמ ,אינת ,"רעַײפ ןופ דוסי םעיא םעד ןיא

 ןטפַאשנגייא עלַא טימ ליֿפעג וויטקעלָאק ַא;

 ןיא ןדייא וו רָאק ,ײקיטָארע . . .רעיא ןַא ןופ

 םעיא םעד ןיא טרעדילגעגנַײא ןענַײז עקירעמַא

 ,רָאֿפ ,סענעמ .א ,יןּבעל-רוטלוק ן2:1 33 ךיואו
 ,18 טווו 2

 ךרוד . ..8 .רעטשרעּבייא רעד .כרַא .ּבוס 0
 ןיּבעל רזנוא ךיוא רימ ןיכלעװ ןניימיגלא םעד

 "צרוק נוא ימַאצלעז רגרוּבדליש' ,. . .גידלוש

 ווו עװַאו 17 יּפַאק ,ייטכישיג יגיליוו

 "ַא .גנוניימ עיִאיַא יד -- ןעמונעגנָאיַא

 "א .עא ןתמא ,ןצעזעג עיגײַא -- קיטליג

 -נאדעג ,ןטײקכַאװש עימ"ַא -- ךעלשטנעמ

 .וזַאא ןעק

 .ן'ַא עקיֿפױאנּבױא טימ ןטיש -- טייק-

 יַאװק עטערקנָאק ַא רעייז רָאנ ,ַא ןייק טשינג
 .וו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"גנוריציֿפיל

 איו ןיימיג לֵא ןדיע .כרֵַא -- ןיימעג לַא
 ןפאליג ןַײא ןַײז אד זַא ןראיוד רעצ רפ ןמ ןאק

 -לעמכ ףיוא תוניק' ,"ןראיוּפ יד ןישטלוט קיקּב

 ןוֿפ רעדליּב ,װמ} ?1648 גָארּפ ,'תוריזג סיקצינ

 ןיימעג לַא;ק :הרעה .ןעטכישעג 'טיל ידי רעד

 "עג זיא ױזַא ןוא להק ץנַאג ךעלטנגייא טסייה

 .ומ ,ײָאד טניימ

 -עג ןצנַאגניא = .לָאענ .ידַא -- טלצניקעגלַא
 -רעדָאמ ןוֿפ ייזומ ןיא; .ךעלריטַאנמוא ,טלצניק

 .טייק- .ײַא דליּב רעדעי זיא טסנוק ענ

 ןוֿפ ,ןטָארעג ןצנַאגניא .ידא -- ןטָארעגלַא
 יא ,ןייש יא :דניק 'א ןַא; .ןטקנוּפדנַאטש ץלַא

 .טייקה "טוג יא ,גולק

 יילק ןקיסעמ ןוֿפ זָארג .ן ,סָאד -- זָארגלָא
 ךיוא טרעװ .ּפעטס ןיא דליװ טסקַאװ סָאװ ,טַאמ

 ,םינימ 140 .זָארגרעטיפ יװ קיצונ .טריוװיטלוק

 טפָא יִא טרעװ לצרַאװ ןקיכירק ןַײז קנַאד א

 סעֿפאּב וצ ידּכ ןגערּבירעסַאװ ַײּב טצנַאלפעג

 סנירג-ןּפעטס סָאד, .ןדָאּב ןקידמַאז םעד ןקיט

 ,ןזָארגיורטש ןוֿפ ֿבור יּפלַע ךיוא טײטשַאּב

 ,שטָאּב .ג זּביא ,ּבמָאלָאג .א ,יײַָא ןופ רקיערעד

 .(10213484 900081124 .1922 עשרַאװ .ןסקיװעג

 ןצנַאגניא זיא סָאװ .1 .יזא -- סיײרנלַא
 .ברַא .2 ,ןטייקירעװש עלַא ףיוא יא ןַײז .טיירג
 -יג לֵא טׂשיא רע, .ךעלטנגייא .ךוּת ןיא ,ןיוש

 -ָארטס ,ךוּבילאומש ,ײןַאמ רטוט ןייא שלא טייר

8 1659. 

 ךרוד ןוא ךרוד  .לָאענ .ידַא -- ךעלטנירגלַא
 ןיא ץלַא ,רעטסומ ַא גנושרָאפ א, .ךעלטנירג
 ,טייק- .ײיא

 -יא רעטסערג .לַאענ .דַא -- רעטפערגנלַא
 רעד ,רעריפ יא רעד, .ץלַא ןוא ןעמעלַא רעּב

 "ולק רעד ,רעלופמור רעד ,רעטַאֿפ רעטסעּבלא

 גנַאזעג סָאד ,ּבז ,שקא 'דער ,ײןַיײש-ןילאטס רעג

 ,1939 עװקסָאמ ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ

 .לע ןיא טלַא וזד .ידַא -- ללא

 .ָאד טָא 2106: 21-68 .כרַא .ודַא -- ,אדלַא
 ונּתא םשוי טשטַײטרַאֿפ חט .טציא טָא .טרָאד טָא

 אדלַא 'נוא; :(12 ,אֹֿמ ,תישארּב) "...רענ

 דדימו דדלא

 איד 'א םאנ לזיא רעד; ."ּבאנק ןייא שנוא טימ

 ,םילשמ רֿפס ,יזא דלַאּב איז טַאט 'נוא טיוה
 גָאטּבעל ןַײד וטׂשלָאז יא, .ב/הכ ,1686 8

 ,1713 מדפפ ,'ףסוי תריכמי ,יןּבַײלּב ןציז ןזומ

 9 ,םעדלַא -- וויטַאד .ַארּפ -- סָאדלַא

 ץלַא .(םעד) סָאדלַא ץלעמשֿפױנוצ .,םעלַא
 ןטריװיטנַאטסּבוס ַא טימ} .., זיא סע סָאװ
 ,ס' יסקיֿפוס' ןטימ ,לַארטײנ:טקַארטסּבַא ,ידַא
 ,סטוג יא .ן"סעדלַא; :ךיוא ןדערסױרַא םַײּב

 .עטכעלש ,עזייּב ,עטוג יא .זייּב יַא .סטכעלש

 ןצעמע ןשטניוװ .זייּב יַא ןצעמע ףיוא ןדערסיוא

 זייּב רעסעּב, .סטוג 'א (ןופ) ןגירק .סטוג יא
 ךיז ןעמ ףרַאד סָאװ, .װש ,"זייּב יא רעדייא

 ישידוי-טוג ןיא זייּב 'ַא ןָאט ןעק עמ זַא ?ןדמש
 סטוג יא -- ?רע טָאה סָאװ ---, .װש ,"טייק

 יַא ןיא ךיא ןיּב ןריוּבעג, .לװפ ,"טשינרָאג ןוא

 ןזָאל ךיז .ןדנַאטש ןכַײר א ןיא =) לֿפ ,"סטוג

 ,סטוג יא ןעוועשטניוו .סטוג יא טימ ןייגליואוו

 סטכעלש יא ןרעקמוא זדנוא רע טעװ ןרעקמוא;

 ,1 ,תישארּב ,יּת ,"ןָאטעג םיא ןּבָאה רימ סָאװ

 ,"ןָאטסױא ךיז עשידרע:-רעטצניֿפ יַא ןוֿפ, .5

 ןוא קיסַאּפש .'עכעלשטנעמרעסיוא'ס' ,טייצ
 -ןרעל סָאװ ,עלעסָאי -- :טנרעלעגסיוא ןוויּכּב

 ,ןתיּב ףלַא =! זייּב יא --- ?רדח ןיא וטס

 גנידצלַא ,גנידלַא חזד .ָארפ -- גנידסָאדלַא
 ,דניק ןקנַארק ןרַאפ יַא ןָאט .(רעשיטַאֿפמע)

 -לַא +- .167:6: 81-081 .כרַא ,װדַא -- ר ַאדלַא

 גיצריפ טָאג טימ יא שאוו רע; .טרָאד טָא .אד

 ,28 ,רל ,תומש ,חט ,ײטכַאנ גיצריֿפ ינוא גאט

 ,ןּבעגּב קעװַא טרָאד ןוֿפ ךיז ילַא ןילָאז ןאד;

 יֵייְלַּב רֿפ טרָאד לא רגנעל לָאז רהעמ רנייק זיּב

 ז"כקּת ,,סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפי ,יןּב

 ,ן241 | לּבִיְו

 טֿבש ןוֿפ דדלא ןינָאדַאה דָאדלעו -- ינדה דדלא
 טָאה סָאװ עסֹונ ןזעירעטסימ ַא ןוֿפ ןעמָאנ .ןד

 -יאלּפ ענַײז} .ה"י .9 ןיא לֿבּב ןיא ןזיװַאּב ךיז

 םיטבשה-תרׂשע יד ןגעװ תויׂשעמ עקידמיָאלּפ

 רענעי ףיוא ןעניואו סָאװ ,השמ-ינּב יד ןוא

 צג לָאמ ןטשרע םוצ ןענַײז ,ןויטּבמס טַײז

 ףוס, ן.ה"י .15 ףוס ַאוטנַאמ ןיא ןרָאװעג טקורד

 טָאה סָאװ רערעדנַאװ אזא רענייא טָאה היי 9

 טרעדורעגפיוא . ..'ה 'א ןּבעגעג ןעמַאנ ַא ךיז

 ןעגנולייצרעד עשיטסַאטנַאֿפ טימ תוחומ יד

 -נעל עטסטַײװ יד ןיא ןדִיי יד ןופ ןּבעל ןגעוו

 ,458 ,ווו דש ,זּביא סעדָאה .ל ,"רעד

 -רענעמ ןדָאדיײמוא דָאדלעו -- רדימו דדלא
 רעד טרעװ ,29:26 ,אי ,רּבדמּב ןיא} ןעמענ

 ןוֿפ טָאר םעד ןשיװצ ייווצ --- יד זַא ,טלייצ

 טגָאזעג תואיֿבנ ןּבָאה -- םינקז קיצעּביז יד

 טגָאזעגנָא םעד ןגעװ ןעמ טָאה .רעגַאל ןיא

 יז לָאז עמ גנַאלרַאפ סעשוהי ףיוא .ןהשמ

 יַאולה :ןֿפורעגּפָא ךיז השמ טָאה ,ןטלַאהקירוצ

 ,םיאיֿבנ ןַײז טָאג ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד לָאז

 .א/וי ,ןירדהנס) תווינע רעייז טּביױל ארמג יד

 ןעוועג ייז ןענַײז הרוסמ רעקידרעטעּפש א טיול

 ,טגָאזעג תואיֿבנ ןּצָאה ייז .רעדירּבֿפיטש סהשמ

 -ץננַײא טעװ עשוהי ןוא ןּברַאטש טעװ השמ זַא

 רַאֿפ (א :טצינעג .ןדנַאל עטגָאזעגוצ סָאד ןעמ

 ,ןעמאזוצ דימּת ךיז ןטלַאה סָאװ םירֿבח רָאּפ ַא



 רעמַײטדלָא

 עלעקנַאי, .ךַײלג ךיז ןריפ ,עקיּבלעז סָאד ןגָאז

 םֹּתס רַאֿפ ריא ( 3 ;"'מו יא ןענַײז עלעּבײל ןוא

 ןוא לרעּב :יװ ױזַא) ןשטנעמ ךס א ,ןשטנעמ |

 "עג זיא רעוװ ---, .(עא ןמלז ןוא ןמלק ,לרעמש

 ךַאּפמורג ןוא ימו יא -- ?הנותח רעד ףיוא ןעוו

 .סרעגַאזסיורָאֿפ ,שיטָאּפש ןז (ג ;"(ךאמצַאה)

 ןכערּבסיױא טעװ סע זַא ,ןגָאז ייז --- 'מו יא;

 ."המחלמ א

 .2: 016-600061 .מַא .ס" ,רעד--רעמַײט|דלָא
 "עג טלַא ,ֿבשוּת רעקיטַײצגנַאל ,'רעקיטַײצטלַא

 יִא ןַא :ךיוא .סקנָארּב יד ןיא יִא ןַא .רענעסעז

 ךלָא טימ .שטנערּב ןיא יִא ןַא .ךַאֿפ ןיא

 ענעגייא טֿפָא ,ױרֿפ עטלַא -- ידייל 'ַא :ךיוא
 -ייא טֿפָא ,ןַאמ רעטלַא -- ןעמ 'ַא .רעטומ
 עטלַא סָאד -- ירטנָאק 'ַא .רעטָאֿפ רענעג
 ,טנארגימיא ןוֿפ דנַאל-םַאטשּפַא סָאד .דנַאל

 ץלעמשפיונוצ .סָאדלַא לגרֿפ .מּב .ָארּפ -- ירְלַא
 עטוג ,עצרַאווש 'א וצ .יד-לַא ןוֿפ

 ,(עצרַאװש טָאטשנַא ,שיטסימעפייא ךיוא) רָאי

 ףיוא ןגָאלק 'א .תוחור (עצרַאװש ,עזייּב) יא וצ

 "וצ טסָאה וד סָאװ ןקילג יא לחומ/, .ּפָאק ןַײז

 ,טַײװ ץעגרע = תוחור יא ןיא ןַײז* ,=טגָאזעג

 טקיש עמ; .טרָא ןכעלטירטוצ:רעוש א ןיא

 רע טייג ,רָאא עצראווש 'א וצ קעװַא םענייא

 "נופ --ש .?װֿפ ,"רָאי עטוג יא וצ קעװא רָאג

 ,רָאי עצרַאװש יא ןוֿפ ?טמוק דיי א ןענַאװ

 טימ םיא ךיא טעּב, .עקשיפ ,סוממ ,י...ןוֿפ

 -- רע ןוא תוחור יא וצ ןייג לָאז רֶע ,ןטוג

 סירַאא 'הנח תרמ השאה' ,ץרפ ,ײ"טשינרָאג

 רעד ,שז ,{םינָאלװַײט ,לװַײט = "קידַאק יא וצ

 םעד יז ןוֿפ ןעמענּפַארַא לָאז ת"ישה , .רזממ

 -צהו תוכרּב 'א ןַײז יאדװּב טלָאװ ,תוטש-חור

 ,הל קרּפ ,ש"ּת י"נ ,םירוע חקוּפ ,"תוחל

 ךיירפ רערָאװ א טימ ןרעװ טיירפרעד .. 2

 ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"ןעגנומעשרַאֿפ יא ךָאנ

 ,םינָאלװַײט יַא וצ ,ןטרָאד םיא טרַא סָאװ, .יײרָאג

 ּבייל ,"לדרעּב םענעריושעגוצ ןטימ לדִיי סָאד

 .ץישזַאּבלדָאג ןופ ןשטנעמ יד ,ןיקשַאר

 ןרַאֿפ ןעמָאנ רעשיטָאּפש -- עדנילּב ידלַא
 .עקילייה עלַא אגח ןכעלטסירק

 1676: 81 .כרַא .נָאק ,װדַא -- ל'ייוו יד לֵא
 ,טַײצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ..416-6

 יגילייה רעד ןיא טַײז ריא זאד לַײװ איד לַא ךַא;

 רעװ ךלמ רד ןעװ זַא ןיטכוד ךַײא לָאז ,לוש

 .ב/בנ וטל ,"לוש רעד ןיא ךַא

 ןּבנ דל} .ַאא רקוא דפ ,כרַא .ָארּפ -- גנידלַא
 ןטלַאה .ץלַא .גנידצלַא װזז .2706: 21ומ0

 ךארּפש אד; .הרוּת רעד ןיא טייטש סע סָאװ יִא

 "אלש רד ךיא ּבאה גניד לא :לואש גיניוק רעד

 ליװ גניד לֵא, .269 עֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,"ןג

 ,ךוּביאבּב ,ײןטכַארט זיוא טׂשיּב שד ףיוא ךיא

 -רעװ ערעדנוזַאּב ייוצ יװ טגייּבעג ךיוא ,9

 םימש םשל, .ּבוס --- גניד ,ָארּפ -- לֵא :רעט

 .ב/י ,ןויע ,"גניד ןילַא איּב ןַײז הנװּכ ןַײד לָאז

 ,45 ,ּבגָארּפ ,"ןּבירשג גניד לֵא ריד ּבאה ךיא;

 רֿפס ,"ןמיור ףיוא ןּבע ראג איז לָאז גניד לַא;

 טָאה שטנעמ רעד, .ב/דמ ,1686 מד89ֿ ,םילשמ

 רע טסייװ -- ןסיװ ,..ליװ רֶע סָאװ ןיז ןיא

 -יױמ שֿבּכש ךלמּב הׂשעמי ,ּבחנ ,יַא טלָאמעד
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 -סיזמוא ןוא לֿבה ַא 'ַא זיא ץיּפש םוצ, .יתונ

 ךיא,, .14 ,א ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,ײטָאּפָאלק רעט

 ,טלעװ עטרַאנעג ,"טרעהעגרעטנוא יא ּבָאה

 ,מק ,לי ,"'א רע ןעק שינעצעזעצ ףיוא 5

 עניילק ;עש ,"ןוזּפחּב זיא 'ַא; .44 אי ,7

 ....ךעלעשטנעמ

 יא, .עיצילַאג ןיא טֿפָא -- סגנידלַא :ךיוא
 .רעגַאה ךורּב ,"רָאװ זיא ָאד לייצרעד ךיא סָאװ

 6 ,בס ,היעשיככ .חּת ןימָאד ...} -- ימד לֵא
 טינ ור ןייק' .ץ'םכל' :טרָאװ עקידרעטַײװ סָאדו

 'א ,םיהולאי, :2 ,גּפ ,םילהּת ןיא ;יּת ,ךַײא וצ

 יװ טצינעג .יּת ,"ליטש ַײז טינ ,טָאג --- 'ךל יד

 וצ טינ גנורעדָאפסױרא ןא טימ יירשעגייו ַא

 ךצמ ןדִיי יּבגל רקיֵעֹּב הלווע ןַא ןגַײװשרַאפ

 יד ןרעװ טקראטשעג ןלָאז , ,(לארׂשי-יאנוש

 ,"ןגַײװש טינ --- 'ד 'ַא ןגָאז סָאװ יד ןוֿפ טנעה

 ,29 וצ 1966 ,זמט

 (עימעכ עשינַאגרָא .ן ,רעד -- ד"יהעדלַא
 (3110 עּפורג יד ךיז ןיא טָאה סָאװ דנוּבפיונוצ

 ךָאנ וצ טמוק סע ןעװ ,ןסרעַײז טֿפַאש ןוא
 ףָאטשרעיױז ןעװ ,ןלָאהָאקלַא ןוא ,ףַאטשרעיױז

  .ידַא -- שיד ,טריצודער טרעװ

 ;ֿפ .(+-) סָאדלַא ןוֿפ וויטַאד .ָארּפ -- םעדלַא
 ןדערוצ .ןטוג 'ַא ןגעװ ןלייצרעד .םעלַא
 ,"סנייש 'ַא ןיא טילּב רע, .ןזייּב יא וצ ןצעמע

 ןטלַא טימ טיירגעג ןשיט יד, .סקידלַאװ ,צוס

 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןשירפ יַא ןוא ןַײװ

 ןוֿפ זיא סָאװ .1 .ידַא -- שיטַארקַאמעדלַא
 ןגעק גנולעטש עיַא .סעיטַארקָאמעד עלַא (ַײּב)
 ךייש זיא סָאװ .2 .המחלמ רעוויטנעװערּפ ַא

 -ארקָאמעד רעצנַאג רעד וצ ,ןטַארקָאמעד עלַא וצ

 סָאװ .9 .רָאֿפנעמַאזוצ רע'ֵא .ײטרַאּפ רעשיט
 -נירּפ עשיטַארקָאמעד עלַא טימ םּכסה ןיא זיא

 ,טייק-  .עיצַארַאלקעד עיַא ,ןּפיצ
 ,טלָאמעד .16/6: 21-668 .כרַא .ודַא -- ן"עדלַא

 תולותּב יד ןרעװ ןי'זָאו ןעד לַא; .לָאמטסנעד

 ,12 ,אל ,רירעש ,ײץנַאט םֵא ןַײז ךילירו רדיוו

 .כרַא .1 .לַײװ יד לַא + -- ל'ַײװרעדלַא
 קליּבג סָאד, .טַײצ רעצנַאג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא

 רעד לֵא ןלפג ןַײא טינ זיא . ..שדקמהזתיּב ןוֿפ

 ,"םורפ ןראוו הדוהי ןוֿפ םיכלמ איד זד לַײװ

 הניכש יד לַײװ רעד לַא; .11 ,אי ,ילשמ ,מהס

 תומה ךאלמ רעד רָאט ָאז ,ןקידצ םַײּב| זיא אד

 לקָאל .2 .ג קרּפ ,טנַארּב ,". . .םיא וצ טינ
 .ןעד סָאװּוצ ,יַאמלה .('גמוא ןוא קעװַאלצָאלװ)

 עדלַא; :ךײרסױרַאו ??ױזַא ריא טדער יא;

 .ן"ליַאװ

 .2: 814סזתמ2מ .רענעמ- ,רעד -- ןַאמרעדלָא

 ןןערָאיֿפעטנַאמ| םיא, .טָארטַאטש ןוֿפ דילגטימ
 -עדניימעג רעד ןוא . . . 'ַא רעד טיילגאּב ןּבָאה

 ידַא -- ׁשיי 2 אפ ,1865 ,מק ,"טאר

 .ןרעדלָאה +- -- ןרעדלָא
 טָאג' ןםורָאמַאּב רָאד לייא| -- םורמּב רד לא

 רעטרעוװ עטשרע .!טייקכיוה ןיא טניואוו (סָאװ)

 טגָאז עמ סָאװ טויּפ ןטמַארגעג:ךאפַײרד א ןוֿפ

 עפָארטס רעכעלטיא רַאֿפ} .ףסומ וצ הנשה:שָאר

 -עֿפָא םעד יןוילע ךלמ' טרזחעגרעּביא טרעוו

 ,ןויבא ךלמי ַײּב וצ ןעמ טכַאמ שדוק-ןורָא םענ

 לארׂשי ,ךיהולא הלא

 -נערַאֿפ וצ רעדיװ דלַאּב םיא טנפע ןעמ ןוא

 ן.טנַאקַאּבמוא רּבחמ .עֿפָארטס עטצעל יד ןקיד

 ריאיימעד ָאהָאלע} -- יננֲע ריאמד אהחלא
 טָאש .ב/חי ,הרז הדובעכק .חּת .ץַאז ןיניײנַא

 ךָאנ טָאג וצ השקּב א .!!רימ רעפטנע ,ריאמ ןוֿפ

 יַאֹּבב יהנּכס א תעּב ,טיונ ןיא ףורסיוא ,ףליה

 ןעװעג זיא ריאמ 'ר ןעװ זַא םעד ףיוא טריז

 - ,טניה עטציירעצ ןלַאֿפַאּב םיא ןענַײז ,םיור ןיא
 ןיא; ן"ע 'ד 'א טימ טליטשעגנַײא ייז רע טָאה

 תיזןמש ןַײז רדנמ לָאז עמ -- הרציתע ןַא

 ןוא סנהילעּב ריאמ 'ר תמשנ דוֿבּכל תורנ רעדָא

 ,"צ ד'א רעטרעוװ יד לָאמ ייווצ ןגָאז לָאז עמ
 ?1910 ,שזדָאל ,ו תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט

 -ברע ןפרַאװנַײרַא טגעלפ ענעדִיי עמורֿפ עדעי;
 ןיא תועּבטמ רַאּפ א ןשטנעּב טכיל רַאפ תּבש

 -יחּת| א ןגָאז ,עקשוּפ-סנהילעּב ריאמ 'ר רעד

 1967 ,זמט ,י'ע 'ד 'א ןזָאלסיױא ןוא ....ןהנ

 ,23 צווו

 ,םילהּתכק ןָארעקזיע עלייא) -- הרּכזא הלא
 ירעטַײוװ) .ןענָאמרעד ךיא לעװ סָאד .5 ,במ

 ןוא -- ײשֿפנ ילע הכּפשאוי :רעטרעװ עקיד
 .רעװ עטשרע .1 {.רימ ןיא לעז ןַײמ ןסיגסיוא
 ןוֿפ רדס ןטיול -- טויּפ א ןופ ןעמָאנ ןוא רעט

 סָאװ -- ןזרעפ עטמַארגעג ןיא ןוא תיּב-ףלַא

 ךיטסָארקא ןיא} .ףסומ וצ רוּפיּכ-םוי טגָאז עמ
 / הדוהי רּבחמ ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןטכַאלֿפעגנַײא זיא
 יד ןגעװ טלייצרעד טרעװ 'א 'א ןיא .קזח
 ילע ישֿפו 'א 'א; ן.תוכלמ-יגורה הרׂשע

 הרׂשע יד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעװ ,הכפשא
 ןַײמ רימ ןיא ךיז טייגעצ -- תוכלמ-יגורה

 י"ג ,רופיּכ'םויל רוזחמ ,הירואךּב ,זּביא ,"לעז

 .ח"פרּת
 -נעדעג ךיא לעװ עקיזָאד יד -- 3 ןטימ .2

 ןענַאמרעד םַײּב ריֿפנַײרַא ןַא יװ טצינעג .ןעק
 ןגעװ םירֿפס עירעס ַא ןוֿפ ןעמָאנ .8 ,םישודק
 ןיא הרוּת-לודג ןוא םינּבר ענעמוקעגמוא יד
 ,זײטשּת קרָאיוינ ,עּפָאריײא-ברעמ ןוא -חרזמ

 ,דָאּפ ,ָאװ .יַאה אלא .נָאק -- ַײהלַא ,יַאהלַא
 ,רָאֿפ ךיז (ט לעטש .ייהעלע װזד .,עיצילַאג

 ןיא ןוז רעד ,תונעט טסָאה; .ןעמעננָא רימָאל

 טשינרָאג זיא רע 'א .גָאט א ףיוא רָאנ ןעמוקעג

 -עג טשינ לָאמנייק ּבָאה ךיא יַאק *!ןעמוקעג

 ןוא קילג ןיא טשיור סָאװ סנױזַא ,ץרַאה א טָאה

 .דלָאגנטכַאנרַאפ ,גצא ,"רעצ ןיא טמעלק

 ,ָאכעהָאלע עלייא) -- לֹארׂשי ,ךיחולא הלא
 סָאד .4 ,בל ,תומשכ2 .חֹּת .ץַאז ןלעָארסִיי

 -לגע ןפיוא ךיז טיצַאּב| י!לארׂשי ,טָאג ןַײד זיא
 טָאה ןוהַא סָאװ ּבלַאק םענעדלָאג םעד ,ֿבהזה

 -טינ עגונּב} ריא טצינעג .ןרּבדמ ןיא טכַאמעג

 יא, .ןסרעגרָאזרַאֿפ-להק עכעלטנרָא-טינ ,עקיסַאּפ

 -לדער ענַײד ,יײז ןּבָאה םינּפ אזַא טָא !יי יא

 ךיוא טצינעג ."סעקמאילק עשלהק יד ,סרעריפ

 רעשידיי רעד זיא סָאד --- 'א יא; :'לארׂשי' ןָא

 1967 ,זמט ,גצּב ,"תוצוֿפּת יד ןוֿפ טקעלעטניא

 רעד ןַײרַא טמוק 'ךיהולא טָאטשנַא .?וװ

 ,טלדַאטעג טרעװ סָאװ עּפורג רעד ןוֿפ ןעמָאנ

 ענױזַא .לארׂשי ,ןָאכעט . . .} ךיטַאקָאװדַא יא,

 ,שטנעמ רענַײֿפ רעד טָאה ןגיוא ענעשַאװרַאֿפ

 -עסַאז הלאו ,טָאטש ...ןופ רעײטשרַאֿפ רעד



 ַארּכמַאהלַא

 ןופ ,טָארטָאטש ןוֿפ רעדילגטימ =} ךילעטַאד

 ,11 אי ,1887 ,מק ,"לארׂשי ,ןטמַא ןלעיציֿפָא ןַא

 .שיּבַארַאק ייאכ? .אֹּב .יד -- ארּבמַאהלַא

 טיוּבעגפיוא ,עדַאנַארג ןיא ץַאלַאּפ רעקידסוסקול

 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןעמָאנ :ןוֿפרעד .ה"י .14 ןיא

 ,ןלַאקָאל-גנולַײװרַאֿפ

 טימ לדנַאה .לָאענ ןע  ,רעד -- לדנַאהלַא
 ַא זיּב רעגַארג ַא ןופ -- 'א ןַא זיא ָאד .ץלַא

 ,שַאט-ןמה

 -ץרָאּב עלייאז -- םימוסּב הלאו בכרּכ הלא
 ,כ ,טילהתקק .חּת .עזַארֿפ ןםיסוסַאּב . . . וועכ

 יִּת ,'דרעפ טימ יד ןוא ,ןגעװטַײר טימ ידו .8 |

 ."ריּכזנ וניהולא 'ה םשּב ונחנַאוא ;קוסּפ ףוס)
 ךיז ןזָאלרַאֿפ סָאװ ,םיאנוׂש יד ןגעװ ךיז טדער

 ןזָאלרַאפ רימ רעּבָא ,טכַאמ רעשיזיפ רעייז ףיוא
 עטמירקרַאֿפ ןוויּכּב טימ טצינעג .ןטָאג ףיוא ךיז -
 -- 'ּב יו יּב 'א; .עידָארַאּפ א יװ ןוא ןשטַײט -

 טינ ךיז ןעמ ןָאק הריגּפ א ,לדרעפ ַא ףיוא

 ךיז ןזומ רימ ןוא -- .. .יא, .לװֿפ ,ײןזָאלרַאֿפ

 טימ ונחנַאו ,...'א, .לװֿפ ,"סופ וצ ןּפעלש

 ײז -- ...'אק ."ןַאלּפָארע ןַא טימ ,לדרָאפ ַא
 יא, ."סעקַאדָאכ טימ --- ונחנַאו ,ןשָאלַאק טימ

 :ךיז טמירַאּב סע סָאװ טימ רעװ -- 'ּב יו יּב
 .א ,"טָאג טימ -- רימ ןוא רעװעג טימ רעװ
 .24 1 1967 ,זמט ,גמָאלָאג

 עמ ןױצַאה...} -- ?ואטח המ ןאצה הלא
 ;17 ,דכ ,1 לאומש טיולכ .חּת .ץַאז ןוטָאכ

 יד !?וׂשֹע המ 'ה יא :17 ,אכ ,א םימיה ירֿבד
 ןוֿפ} י?טקידניזעג ייז ןּבָאה סָאװ ,ףָאש עקיזָאד
 יד ןלעטשּפָא לָאז טָאג זַא ,דייר סכלמה דוד

 לָאז יַאמלה :ּב ןטימ טצינעג .ןלארׂשי ןיא הפיגמ '.
 דניז יד רַאֿפ ןעמוקּפָא (קלָאפ) קידלושמוא ןַא
 המהּב ,אטח םדָא םא +- ,(עא ךלמ ,רעריֿפ) ןוֿפ

 רעּבָא . . .םיעגושמ טנעז ריא ,אלימ; ?האטח המ
 עגנוי יד ןצ ריא טָאה סָאװ -- יח 'מ 'ה יא
 יזנה ענעמייל יד ןוֿפ ןדִוי יד ,ּבמס ,?ךעלהמשנ
 ,1965 ָא"ּת ,ךעל

 = -- םייח םיחולא ירֿפד הלאו הלא
 - ..'י+'לאו ולא

 הלאּב + .יד ןעואוושוא ָאלָאו -- העובשז הלא
 ,העוֿבשבו

 .ָאד טָא 1406: 21-86 .ברַא .דַא -- יהלַא
 :םירֿבד תומש ,ּבא .לעטש רעד טָא ַײּב ,ַײּברעד

 וד :ךהנח וצ| ךארּפש ןילע}א ."הּפ --- איהלַא

 טינ איהלַא טקנירט ןמ ,ןוג קעװ ןיה טלוז

 ןַײז רימ, .23 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןַײװ

 ייסוי ,"ׂשרטאֿפ שרזנוא דנַאה רעד ןיא איהלַא

 איד איהלא זיא שאד, .טּפק ,1661 טשמַא ,ןופ

 "ארּב טרָאװ ןיא זמרמ ןיטשרע םוצ הרוּת

 ןוא 'ַא רימ ןציז םורָאװ, .ב/ג ,זצנ ,*. ..תיש

 תרטֿפה ,רוצ ,ײןּברַאטש רעגנוה ןיא ןזומ ןרעוװ

 רָאנ ,רעטָאֿפ ןַײמ טסיּב וד ,רָאװרַאֿפ, .ערוצמ

 -רַאג ןיא 'א רימ וצ טינ וטסנענעג סָאװרַאֿפ

 .בייהנָא וצ ּבײהנָא ןוֿפי ,סקידלַאװ ,צוס ,"?ןט

 עלַא רַאֿפ גנוליה  .ןע ,יד -- גנולײהלַא
 סָאדע .גנולייה עמווקלוֿפ ,ןטייקנַארק םינימ |

 זדנוא טיג ןןָאסרואינש .ֿפ יפָארּפ ןופ} קרעו
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 ינעסיװ-שטנעמ ,"ןתואופרייַא) סעיײצַאנַאּפ טינ

 ,1920 לירּפַא יײנ ,ו טֿפַאש

 יה ןצנַאגניא זיא סָאװ .ידַא -- קילײהלַא
 סנכייצירעיורט ןגָארט .קילייה:רעטיול ,קיל
 .ש דש ,זּביא קז ,"ןדַײל עטסיַא ןופ קנעדנָא םוצ
 ,טייקי-

 ןַײז, .ץלַא טלייה סָאװ .ידַא -- קידנלײהלַא
 ה ,ןיקוויר .ּב ,"לטימ-סגנוטער ןיַא ןיא ןּביױלג

 .קיװייל

 טמענ סע רעװ .1 .ס- ,רעד -- רעלײהלַא
 ןלייה ןעק רע זַא םש ַא טָאה רעדָא רעטנוא ךיז
 ַא/ .יַא ןַא רעכַאמ:ףושיּכ ַא .ןטײקנַארק עלַא

 יטע ןוֿפ רענייא .2 ."ַא ןַא זיא טרָאװ טוג
 וצ ןגיילוצ טגעלֿפ עמ סָאװ ןזָארג םינימ עכעל
 ,(ןריציפניזעד וצ) ןלייה םוצ לטימ א יװ דנואוו ַא
 ./4ת111159 טטעסעס82

 .0:164: 21-םומתסת .כרֵא .ודַא -- ןשניהלַא
 י ,רּבדמּב ןיא קוסּפ ןוֿפ} ןיניהלַא, .ןענַאדנוֿפ

 יוא תונורכז טימ ,תויכלמ ןמ טנרעל 0

 .חט ,"תורפוש

 אמּתסמ טדערעגסױרַא| -- רע'חלַא ,ר"יהלַא
 164704: 81-0161: .כֹרַא .װדַא ןרעהלַא :זיולּב

 ןקיזָאד םעד ףיוא .ָאד טָא .רעהַא .,61
 'הנה וֿבושי טשטַײטרַאֿפ שמ .טציא טָא .טרָא

 ןרעק רדיװ ןילָאז איז, ;(16 ,וט ,תישארּב)

 טינ ריהלַא ןעק ךיא, .ן"רעהַא, :יּת} "רעהלַא

 זיא סָאד, .המדקה ,ןויע ,"...ןדלעמ ׂשלַא

 יורפ ןייק םיא סָאד עשילא ַײּב ןזעװעג ריהלַא

 .אריו תרטֿפה ,הניאצ ,יןעזנָא ןענעק טָאה |
 ילַא זיּב אמור ןוֿפ ןכיירג טינ ןעק דנה ןַײז;

 ןיא; .א/טצ ,1764 אדרויפ ,ןוֿפיסוי ,"רעה

 ןיב זיא ןהעשג אד שאד ףוא לחומ י"שהי

 וװוָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,ײרעהלַא
 ,דל קרּפ ,6

 עכונמַאה לע) -- הלחנה לאו החונמה לא
 ,בי ,םירבדכ? .חֹּת .עזַארֿפ ןעלכַאנַאה ל'עייו

 .יּת ,'גנוּברַא רעד וצ ןוא ור רעד וצ'// 29 |
 -תוולש ,טייקיאור ןוֿפ דנַאטשוצ ַא טנכייצַאּב ,1 |

 ץנַאג א? .טייקרעכיז רעשימָאנָאקע ןוא שפנ
 ןעװעג הכוז טינ ןוא טעװערָאהעגנָא ךיז ןּבעל
 ןיוש ןּבָאה ןלארׂשי-יאנוׂש ידוק ."'ה יאו 'ה יא

 זַא ,ןזָאלרעד טלָאװעג טינ לוּבמ ןקיטולּב ןכָאנ

 ךעלדנע ןלָאז ןדִיי ענעּבילּבעגרעּביא קיניײװ יד

 ללה ,"לארׂשייץרא ןיא יה 'או 'ה 'א ןעמוק

 ,16 עוו 1965 ,זמט ,ןַאמדַײז

 -רע (ןלייט עדייּב ןדײשרעדנַאנוֿפ םַײּב) .2
 לייט רעטייווצ ,טלקמ-םוקמ ,ור -- לייט רעטש
 רעד, .ןדָאּב ,זיוה ןגייא ,הלחנ ,ןגעמרַאֿפ ---

 ּביוא דנַאל םעַײנ ןיא ןגָאלשרעד ךיז טָאה טילּפ
 י"החונמה לא תוחּפל זיא הלחנה לא טינ

 רטֿפנ ,ןּברַאטש = החונמה לא ןעמוק .גיֿפ ,9
 "רַאֿפ זיא ױזַא; .ור רעטצעל וצ ןעמוק ,ןרעװ

 סָאװ ,ןדמערפ א ןוֿפ געװ רעד ןרָאװעג טלגיז
 -ראגעג רעד וצ -- החונמה לא ןעמוקעג זיא

 ,1967 'צעד קוצ ,ישורּב .ז ,"ור רעקיּבייא ,רעט

 רַאַאנַאה לעו -- יתללּפתה הזה רענה לא
 ,א ,א לאומשכ? .חּת .ץַאז ןיטלַאלַאּפסיה עזַאה

 -תמ ךיא ּבָאה לגנִיי ןקיזָאד םעד ףיוא .27

 ...ןיאש םירֿבד ולא

 וצ הנח טגָאזעג טָאה סָאד| .יִּת ,ןעװעג ללּפ

 סיוא טקירד ןלאומש דניק ריא ןגעװ ןהּכה ילע

 .ףַארט ןטוג ַא ,הרוׂשּב רעטוג א רעּביא דיירפ

 'א ,לגניי ַא טַאהעג טָאה ּבַײװ ןַײמ !ֿבוט לזמ,

 ןקיזָאד םעד ףיוא -- 'ה 'ה 'ה יא; ."'ה 'ה 'ה

 יצג -- 'ה 'ה 'ה יא, ."טרַאװעג ךיא ּבָאה ווירּב

 ."זיוט עקיטכיר יד טּפַאכ

 עמַאס .יטַאלרעּפוס .ידַא -- (ר)עטסכעהלַא
 ,טֿפוש ריֵא רעד .טכירעג עיַא סָאד .(רועטסכעה
 יעק םעד ןגעק דוֿבּכה-תארי, .טעטירָאטױא עיַא
 ,שג ,דָארּב י"ןָאזרעּפ ריַא רעטקילײהרַאֿפ סגינ

 ,184 יז

 ערגַאֿבמוא זיא סָאװ .יזַא--קידנ|שרעהלַא
 שירע-  .רָאטַאטקיד רעיא .גנושרעה ןיא טצענ

 -נַײא םעד טכַאמ) עֿבט יד טָאה סָאװ .יזַא --
 רעטסכעה רעד זיּב שירעשרעה ןַײז וצ (קורד
 השמ ןופ} עוטַאטס עטקַאהעגסיוא יד , .הגרדמ
 ,יַא ױזַא ,שירעלעפַאּב-גנערטש ױזַא זיא ןוניּבר

 | .ך"שּת חסּפ ,קיא ,ןרעטש .י

 ,תישארּבככ ןסעדליוט עלייא} -- תודלות הלא
 -עג יד ,'עטכישעג יד זיא סָאד .ַאא 9 !
 ןופ ּבײהנָא) .!עטכישעג:טרוּבעג יד' ,ןטרוּב

 ןגעװ ךיז טלייצרעד סע ואװ חנ הרדס רעד
 ןלייצרעד םַײּב ריֿפנַײרַא ןַא יװ טצינעג .לוּבמ

 סעפע ןגעװ רעדָא ,יַאנגל ֿבור'ס ,ןצעמע ןגעו
 'ּת יא .טינ טלעֿפעג סָאװ ,טלייטרוארַאֿפ עמ סָאװ
 ,(וזַאא בנג ,ריֿבג רענעמוקעגפיוא) שטַאגנוי

 'ּת יא, .(תקולחמ ,עיצולָאװער) טָארקנַאּב יּת יא
 .עש ,"טַײלעגנוי עװָאטעװָא ה"ד ,טַײלעגנוי

 ןיא סע ...לפע םעד סיוא טעװעדָאה עמ זיּב,

 זיא סע ,ןלייצרעדוצסיוא ץלַא ךייש טינ רָאג
 וװעלק ,פעטס ניא ,רענידַאג .ש ,ײּת יא רעצנַאג ַא
0, 

 ןעמָאנ םעד וצ טמוק סע ןעו -- חנ י'ּת יא
 .ןּבױהעגסױרַא רעמ עוװיטַאגענ סָאד טרעװ חנ
 ָאסַא ,יויתורודּב' רָאנ קידצ א ןעוועג זיא חַנָו
 תורּכיש ןוא ןֿפנַארּב טימ ךיוא ךיז טריאיצ
 ןיא סָאד -- 'נ יּת יא, ן(21 ,ט ,תישארּב +-)
 ןוֿפ -- ינ יּת יא, .לװֿפ ,"ךרַאּפ ַא ןוֿפ הׂשעמ יד
 ,רקיע רעד זיא חוּכ ,חוּכ ןעמ טגירק ןֿפנַארּב
 ריֿפ עטשרע ,"רוּכיש ןעמ טרעװ ןֿפנַארּב ןוֿפ

 -ועס ַײּב ןעגנוזעג ,ל8 רעלוּפָאּפ ַא ןוֿפ תורוש

 ןוא תורֿבח עשהכָאלמילעּב ןוֿפ צעּפס ,תוד
 ךָאנ תוָאחסונ ענעדײשרַאֿפ טימ ,אשידק-הרֿבח

 יילרעלּכ ןיא ךיוא .תורוש ריֿפ עטשרע יד טָא
 ךיז ןיא ןּבָאה סָאװ ךעלגניי-רדח ןוֿפ ךעלדיל
 - ,דייר עּבָארג ןוא תוללק ךיוא

 ,קילושז ,ֿבנג :ןעמוקנַײרַא ןענעק חנ טָאטשנַא
 .עא ךרַאּפ

 ולייא| -- רועיש םהל ןיאש םירבד ולא
 .חֹּת .ץַאז ן(ריש) רואיש םעהָאל ןייאעש םירָאװד

 טינ ןּבָאה ןכַאז עקיזָאד יד ..א ,א ,האּפככ|

 -עגנָא טינ טָאה הרוּת ידְו .טעיפ ,'רועיש ןייק
 ייֵז ףרַאד עמ לֿפיו עמרָאנ עטמיטשַאּב ןייק ןּבעג

 דלעפ קע רעד ןַײז ףרַאד סע סיורג יװ :ןָאט

 -עמערָא רַאֿפ האוֿבּת רענעטינשעגּפָא טינ טימ
 ןיא ןעגנערּב ףרַאד עמ םירוּכיּב לפיוו ;טַײל

 ,חסּפ ןעמוק ףרַאד עמ לָאמ לֿפיװ ;שדקמה/תיּב

 -תיּב ןוֿפ ףיוה ןיא -- תוּכוס ןוא תועוֿבש



 . תוחולא

 לפיו ;ןשטנעמ ןֿפלעה ףראד עמ לֿפיװ ;שדקמה

 לפיוו :ב ןטימ טצינעג ן.הרוּת ןענרעל ףרַאד עמ

 ןעמ זיא ?;גונעג טינ זיא -- ןָאט טינ לָאז עמ

 לָאמַאכָאנ רעּביא רזח ,סנַײמ דניקא .אצוי טינ

 יש יל יש 'ד יא לַײװ ,שמוח השרּפ יד

 'ל 'ש ןםיליימעּב} םילטּב 'ד 'א !
 'םילטּבב טרָאװ סָאד ןלעטשנַײרַא ןטימ --ש
 םירבד ןופ ּב רעד ןלַאֿפ עסיוועג ןיא טרעוו

 = םילטּב םירֿבד .ידייר' ףיוא ןכַאז' ןוֿפ ןטיּבעג
 טדער 3 ןטימ טצינעג .(דייר) רעטרעװ עטסוּפ

 - ,דייר עשירַאנ רועיש ַא ןָא

 הדוֿבע?2 .יד ןסױקָאלע ,סוהָאלע} -- תוה(ו)לא
 ;זי ,די ,הּבר רּבדמּב ;א/גס ,ןירדהנס ;ז ,ד ,הרז

 רעכעלטעג .טייקכעלטעג .ַאא ג ,ּב ,הּבר םירֿבד

 -רַאֿפמוא יד .ןטוּבירטַא עכעלטעג םוכס .חוּכ -
 -1עצסנַארט יד ,עקידלכׂשרעּביא יד ,עכעלדנעטש

 םוָרד ןלָאז ךימ טעה ץרעה ןַײמ , .'א עטנעד |

 הנֿבל 'נוא ןוז רעד ףיוא ןגאז וצ ןדייררּביא
 ,27726 ,אל ,ֿבויא ,מהס ,"ןנַײז 'א ןייא יז זד
 רַאֿפ ןּבָאה טינ ארומ ןייק ןלעװ . . . רעדניק יד,
 ןלעװ ןוא ןַײז םורֿפ ןלעװ ייז ,ערה-רצי םעד
 .א/במ ,וו צונ ,ייא ןיא ףירגַאּב ןסיורג א ןּבָאה

 -רַאֿפ ןעמַאזוצ רימ ןלעװ ,לדנעמ ,ָאד ּבֵַײלּבע |
 ,לקיּב המלש ,"טלעװ רעד ףיוא 'א ןטיירּפש |

 ,11 עו 1967 ,זמט

 ,המק ;10 ,גמק ,םילהּתק ןַײהָאלעו -- יחֹולֹא
 רָאנ ךיז רַאפ טצינעג טינ טָאג ןַײשיװ

 ייװצ, ,רעטַײװ +- ,ןעגנודניּברַאֿפ ןיא זיולּב
 . תתנש המשנ ,'ערמ ינושל רוצנ --- תוליֿפּת
 - ןַײמ -- 'א ףור םעד טימ ןָא ךיז ןּביה ... ייבי
 ייטניא םעד רעטנוא טכַײרטש ןסָאד} ןוא ,טָאג
 ידַײז ללה ,"דיחי-תליֿפּת ןופ רעטקַארַאכ . . .ןעמ

 ,22 וצ 1966 ,זמט ,ןַאמ
 בקעי--או קחציזיא ,םהרבַא-יחולא

 ןוֿפ טָאג .ַאא 5 ,ד :15 ,6 ,ג ,תומשכת --
 טצינעג .ֿבקעי ןופ יג ןוא קחצי ןופ 'ג ,םהרֿבַא !

 ןטימ .ךיז ןהנעטסיוא םַײּב זיולּב שידִיי ןיא
 ןופ ּבײהנָא רעד ךיוא ןוֿפרעד)} םלוע-לשיונוּבר |

 ןוֿפ טָאג, :הלדֿבה רַאֿפ הניחּת רעטנַאקַאּב רעד
 {. . .יי ןופ ןוא יי ןופ ,יא

 :ךעלנייװעג ,יײהָאלעו -- לארׂשי-יחולא = |
 ;21 ,בל ;1 ,ה ,תומשכ? ןלעָארסִיי . . .!ַײקָאלע

 יי"אט .לארׂשי ןוֿפ טָאג .ַאא 21 ,זל ,היעשי -
 -ץגרהסיוא ןלָאז םיחצור טזָאלרעד וטסָאה סָאװ

 טָאה ןרג רעד|ע י"?לארׂשי קלָאפ ןַײד ןענ

 ןיא ןּביילג וצ ןּביױהעגנָא ןוא תמא םעד ןעזרעד
 9 ווו 1966 ,זמט ,יייי"יא

 ,א ,תישארּבככ ן(םייקָאלע) םיהָאלע| -- םיהולא
 ,ּביײהנַא ןיא -- תישארּב; .טָא'8 .ַאא 1

 םימשה תא ,טָאג -- יא ,ןֿפאשַאּב טָאה --- ארּב

 ;"ךרע יד ןוא -- ץראה תאו ,ןעלמיה - יד -- |

 עגנַאל ןופ ךשמּב ןשטַײטרַאפ ןשרדח ןוֿפ ןֿפוא

 טרָאװ א יװ שידִיי ןיא ָאטינ םיהולא} .תורוד

 תוריקח ַײּב זיולּב טצינעג םיקולא .ךיז רַאפ

 "יו-עד השמ לּבוקמ רעד .טייקכעלטעג ןגעװ

 "שיטסיאעטנַאּפ יד טגנערּב (1588 --- 1550) שאד

 -ולא אוהש עֿבטה, :עיציניפעד עשיֿפָאסָאליפ

 ,המכח-תישאר ,טָאג זיא סָאװ רוטַאנ יד = "םיה |

 ןּבָאה םילּבוקמ עקידרעטעּפש .יא הֿבהַאה רעש |

 .רעד ןטסײהָאלע} --- טסיהולא
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 יינַּב רעכַלג רעד ןיא םעד רַאֿפ היאר א ןעזעג

 ןעבטה ןוא 'םיהלא ןוֿפ (86) אירטמ
 .חּת .עזַארֿפ ןמירייכַא ...} -- םירחַא 'א |
 .ַאא 7 ,ה ,םירבד ;13 ,גכ ;3 ,כ ,תומשככ

 -עגּפָא .1 :ּבּב טימ טצינעג .'רעטעג ערעדנַא |
 "יא עשלַאפ .גיֿפ 2 .הרז-הדובע ,ןצעג ,רעט
 -הנמ עדמערֿפ ,ןלַאעדיא עשירעריֿפרַאפ ,ןעייד
 ןלַאעדיא עקידרע;רפ יד ןסעגראפ .ןרוטלוק ,םיג

 ַא יא וצ ןקוּב ךיז ןוא

 שײקַאװעי ...} -- ףדרנ תא שקבי םיחולא
 ןיא) 15 ,ג ,תלהקכ2 .חּת .ץַאז ןףָאדרינ סעי

 ףיוא טנָאמ טָאשה .ן'. ..םיהולאהו' :טסקעט
 טָאג :ּב ןטימ טצינעג .יּת ,ןטֿפדורעג םעד רַאֿפ

 ןרַאֿפ ,ןטלװעַאּב םעד רַאֿפ ןַײא ךיז טלעטש
 תלהק ןוא 5 ,זכ ,הּבר ארקיוכ2} ,ןטגלָאפרַאפ
 וליֿפַא = 'עשר ףדור קידצ וליפַא ;:19 ,ג ,הּבר

 ן.ןטכערעגמוא ןַא טֿפדור רעטכערעג ַא ןעוו

 -ענ יַיהָאלעו -- ערמ ינושל ףוצנ ,יחולא
 .א/זי ,תוכרבכ2 .ץַאז ן'ָאריימ יניושעל רייוצ |

 "סטכעלש ןוֿפ גנוצ ןַײמ טיהַאּב ,טָאג ןַײמי

 ףוס םוצ הליפּת רעד ןוֿפ רעטרעװ עטשרע ידו

 :ץַאז ןופ טֿפלעה עטייװצ .הרׂשע-הנומש ןופ

 ןוֿפ ןּפיל ענַײמ ןוא,---'המרמ רּבדִמ יתֿפׂשוי |
 טיה ,טָאג ןַײמי . . .'נ יא, ן."טייקשלאפ ןדערי

 רעד זיא 'דייר עטכעלש ןופ ךַארּפש ןַײמ ּפָא

 ,ןַאמדַײז ללה ,"תוכרּב ןצכַא יד .ךָאנ סקאמילק

 ןעוו ,ריֿפנַײרא ןַא יװ טצינעג .22 וצ 1966 ,זמט

 .ןשטנעמ א ןגעװ סטכעלש סעּפע טגָאז עמ

 ָאמָאשענ ...} -- יב תתנש המשנ ,יחולא
 ;ץַאז ןוֿפ ףוסָו .ּב/ס ,תוכרבכ? {. . .ָאטַאסָאנעש
 המשנ יד זיא ןייר ,טָאג ןַײמ , ן.איה הרוהש
 ,זּביא ,"רימ ןיא ןּבעגעגנַײרַא טסָאה וד סָאװ
 ייַנ ,רופיּכ םויל לארׂשיל רוא רוזחמ ,הירואךּב

 םַײּב הליֿפּת ַא ןופ רעטרעװ עטשרע .ח"פרּת

 רעפעשַאּב םעד ּבױל ַא טימ תירחש ןענװַאד

 .ףָאלש ןכָאנ ףוג םוצ המשנ יד ןרעקמוא ןרַאֿפ -

 (ךיז :רעדָא) ךָאד ןעמ ףרַאד -- יּב יש ינ יא;
 / ךָאד ןעמ טעװערָאה ךָאװ עצנַאג ַא / ןעַײנַאּב
 'ש 'נ יא; .לֿפ ,"ןעַײל ןעמ ףראד תּבש ףיוא

 א לי יּב יש ינ יא / םימשה ןמ זיא תולד / יּב ..

 ..לֿפ ,"םייחל ןטוג

 ילֹּביִּב טיול

 ןטסקעטרוא יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ רּבחֹמ קיטירק

 טנכײצַאּב סָאװ (תישארּב רקיעּב) שמוח ןוֿפ

 ןופ רּבחִמ םעד| .'םיהולא ןעמָאנ ןטימ טָאג

 טול .טסיװַאהאי ןעמ טֿפור טסקעטרוא ןטייוװצ

 רעד 'םיהולא זיא שטַײטסױא ןלענָאיצידַארט ַא

 טַײדנָא ןַא ךיוא יװ סרעוװינוא ןופ רעפַאשַאּב |

 יװ םירבע יד ןוֿפ טָאג זיא 'ה :ןידה-תדימ ףיוא |

 ן,םימחרה-תדימ ףיוא טַײדנָא ןַא ךיוא

 דַא יַײהָאלעו -- יּתרצונ אלש דע ,יהולא
 ,טָאג ןַײמ+ .א/זי ,תוכרּבכ? ןיטרַאצױנ יולעש
 יניא :ץַאז ףוסו יןרָאװעג ןֿפַאשַאּב ןיּב'כ רעדייא
 -- 'תרצונ אל וליאּכ יתרצונש וישכעו ,יאדּכ

 ךיא ןעװ טציא ןוא .ןעװעג טרעװ טינ ךיא ןיִּב;

 ךיא יװ ךַײלג ךיא ןיּב ,ןֿפַאשַאּב אי ןיוש ןיּב

 ,הירואךּב ,זּביא ,"ןרָאװעג ןֿפאשַאּב טינ טלָאװ

 ןח"פרת י"נ ,רופיּכ םויל לארׂשיל רוא רוזחמ

 סָאװ הליֿפּת ַא ןוֿפ רעטרעװ עטשרע ןוא ןעמָאנ

 .ןטרָאדכ2 .חּת .ץַאז ןםילעלַאהיימ !

 ולאו ולא ||

 וצ הרׂשע:הנומש יא רוּפיּכיםוי טגָאז עמ

 טייקיטשינ יד סיוא טקירד ;ףסומ .ןוא תירחש
 לָאז דניז ענַײז זַא השקּב ַא ךיוא יװ ,שטנעמ ןוֿפ .
 טינ ,םימחר טימ ןַײז לחומ רעטשרעּבייא רעד
 הליֿפּת יד טרעװ ארמג רעד ןיאו .םירוססי ךרוד ;

 ,אמוי ,יודִיװ סָאֿבר --- יַאֿברד ָאיודיװ' ןֿפורעגנָא
 ,ןָאטעילעפ א סעצרּפ ןוֿפ ןעמָאנ ן.ּב/זּפ

 ,טָאג ןַײמ ---'נ יש יע יא :שטַײטנַײא רעקיסַאּפש |

 .טסירק =! ירצונ ַא ןרָאװעג ןיּב ךיא רעדייא

 ךיא ןיּב -- יאדּכ יניא ,(ירצונ -- יּתרצונ :שװ

 ;דָיי ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ ןעװעג טרעװ טינ |
 -סיוא ּבָאה'כ זַא טציא ןוא -- יּתרצונש ויִשכעו
 ןוא דיי ןייק טינ ךיא ןיּב ,לדנער סָאד ןטיּבעג
 -עג טינ טָאה קסע רעצנַאג רעד ,יוג ןייק טינ

 ,טניול

 ,רעד ןסעַאװצ-ייהָאלעו -- תואבצייהולא
 טָאג רעדד .,15 ,ה ,סומע 417 ,הל ,הימריככ -

 ,ףַאשַאּב ןצנַאג ןוֿפ טָאג הי"ד ,יּת ,יתואֿבצ ןוֿפ
 רעדניק, .תוחוּכ עשילמיה יד ןופ ּרערילוגער

 "יא .ןקרַאטש ןוֿפ עמיטש יד טגָאלק ...!ענַײמ |

 ילטיווק .סָאד' ,גורפ ,ייצ

 ַאד קיּפסיה וליא) -- ונייד ... קיּפסה ולא
 :ןוֿפ טזַײרגרַאֿפ .חספ לש הדגהככ .ץַאז ןוניעי
 'ונייד (הנש םיעּברַא רּבדִמּב ונּכרצ) קּפס וליאי,-

 ערעזדנוא עלַא) טקידירֿפאּב טלָאװ רע ןעווי ---

 ןופ טַײצ רעד ךרוד רּבדמ ןיא ןשינעֿפרעדַאּב

 -רעּביא ןעװעג זדנוא רַאפ טלָאװ ,(רָאי קיצרעפ !

 .ה"פרת י"נ ,ןייטשנעזַײא .ד .י זּביא ,?"גונעג

 = וליא|} "עַײנ ירד ?קעּפוּפ עליא ,, :טרידָארַאּפ

 ייירק עשיכַײרטסע = עַײנ ;לֿפיװ :שיליוּפ ,0

 ,ןסרעצ

 יןאװ .כרַא 2406: 81-06 .װדַא -- .ואוולַא

 ,ױטלַאװ ןהוט ןגיוא הנַײמ ואו לַא; .ואווַא
 ,17 יז ,ד"צת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ ףסוי-

 .ַאװולה +- -- יַאװלַא

 הלאו הלא ; ;89 ןולײאָאװ ולייא) -- ולאו ולא
 יב ,ה ,םיחֿבזכ .חּת .ָארּפ ,ןעלײאָאװ עלייאו

 יו 'א/, .עדייב ,ענעי ןוא יד ,ערעדנַא יד ןוא יד

 ץעז ַא טרעװ ןענַײז יו יא, ,"קידָאּפס ַא ןעיירד

 "מוא ןוא טכערעג ןענַײז 'ו יא, ."דרערד ןיא

 -לוק וצ ךוּפיה רעד ןענַײז יו "א, ."טכערעג ||
 , רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיב .ש ,"רוט

 זָארוויּב . . .} -- םיכרבמ הכרבּב יו יא
 ןוֿפ רצוי ןטיולכ .חּת .ץַאז ןםיכרָאװיײמ: ָאכ
 הכרֿבּב טקשיינכוש לּכי :הנשה:שָאר גָאט ןטייווצ

 םעד קידנצונ) .יםילידגמ הבוגּב יו יא ,םיכרבמ

 ןטייווצ ןטימ טריניּבמָאק טויּפ ןוֿפ זרעֿפ ןטירד
 (ךולמי 'ה ,ךלמ 'ה :ןײרֿפער םעד קידנזָאלסױא)

 -עג .יגנושטנעּב טימ (טָאג) ןשטנעּב יד ןוא ידי
 ןגעוו, .תונװּכ עטוג ןּבָאה עדייּב :ב ןטימ טצינ
 יסור יד ןֿפלעה וצ ןטסעּבמַא יװ הקולחמ רעד -

 -- 'מ 'ּב ה 'א ןרעװ טגָאזעג ןָאק ,ןדיי עש
 ,זמט ,ןָאדרָאג ןסינ ,ײסטוג ןָאט וצ ןעניימ עדייּב -
7 /4, 

 לעלַאהייּב .. .} -- םיללהמ ללהּכ 'ו 'א
 יד ןוא ידי

 ןזיּב ןעמיר :ּב ןטימ טצינעג ,'ּביול טימ ןּביױל
 -נַאממ לצנעטּכ 'ו 'א  .למיה ןטעּביז
 '| 'א  .לצנעט ַא ןּפַאכ יד ןוא יד = םילצ



 .ןלאו ולא

 -עלַאמיײמ לעלעמייּב ...} -- םיללממ ללמּכ |
 "א? :טרידָארַאּפ .ידייר טימ ןדייר יד ןוא יד' ןםיל

 -ינּב '| 'א  ."קינַיײשט א ןקַאה -- ימ יּב יו
 ;ןטרָאד22 ןםינגַאנַײמ ...} -- םינננמ ןוג

 -יימ ןענַארייּב ...} -- םיננרמ ןנרּב 'ו !א
 ,גנאזעג טימ ןעגניז יד ןוא ידי -- ןםינענַאר
 ילעק ןּפַאכ ,םיחבש טימ ךיז ןסיגעצ :ב ןטימ-

 ןצלעמש --- 'מ ןוגינּב יו יא; .תולעּפתה ענרעּב
 ןשטנעּב --- 'מ ןנרּב יו יא, ;?עצינעמָאּפ יד ךיז
 ."םיא טימ ךיז ןעקצַאצ ,ךיז

 0 יא ,ןםיריוּביג ..,} -- םירוּבנ 'ו 'א
 ןענַײז יד ןוא ידי -- ןםישיודק ...} םישודק-
 אליממ,  .'עקילייה ןענַײז יד ןוא יד ,ןדלעה

 קיניזטסואוַאּב ןּברַאטש סָאװ ידו יו יא ןענַײז
 ,קוצ ,מש ,ייק יו יא ךיוא ןוא יג . ...ןוויסַאּפ

 | ,1948 'טקָא -

 יוויד ...} -- םייח םיהולא ירבד ולאו ולא
 (םיקָאלע :ךעלנייװעג ןדייר םַלּב) םיהָאלע ייר

 ,ב/ו ,ןיטיג ;ב/גי ,ןיבוריעכ2 .חּת .ץַאז ןמִייַאכ

 יד ןענַײז יד ןוא יד ....הלאו הלא 9
 רעד ןגעװ ךיז טדער ,יטָאג ןקידעּבעל ןוֿפ דייר

 םגה :יַאמש-תיּב ןוא ללהיתיּב ןשיװצ תקולחמ
 עדייּב ןופ רעּבָא ,עטשרע יד יװ זיא הכלה יד

 ירסומ ַא ןעיצ ,ןענְרעלּפָא סעּפע ןעמ ןָאק

 "יידיא ןַא (א :ןענעכייצַאּב וצ טצינעג ן.לּכׂשה

 עדייּב רעּבָא ,תועדייקוליח .ַא ,חוכיװ ןשיא
 טינ ןוא תמא םעד זיולּב ןסיוא ןענַײז םידדצ |

 ןעק סָאװ םעלּבָארּפ א (ּב :תוינּפ עכעלנעזרעפ

 ,הרֿבס) הטיש ןייא טיול לָאמַא ןרעװ טזיילעג

 .רערעדנא רעד טימ לָאמַא ןוא (שטַײטסיױא

 טגָאז רעד :אּתגולּפ ַא ןעניפעג רימ שטַאכ,

 ,רוסָא זיא סע טגָאז רעד ןוא ,רּתומ זיא סע/

 ןצמ תמא עדייּב ךָאד ןענַײז ...'ו 'א זיא

 -ַאטסָארּפ רימ, .א/חּפ ,וװ צונ ,"ימינּפה בויחה

 ןרָאװ ,םימכח-תנומא ןּבַאה ןזומ .. . .רעּבָא סעק

 יו "א; ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,י'ה יא יד יו !א |

 ןופ ןּבעגעגנַײא ןענַײז דייר סנדייּב --- יח יא 'ד

 ,שטניװ ,"ללה-תיֿבּכ הכלהו ,טָאג ןקידעּבעל םעד
 -- יח יא יד יו יא, .1910 ילוי ,ןעּבעל עַײנ סָאד
 יַײז . . .ןשיאערּבעה ןוא שידִייִו ןכַארּפש עדייּב

 ,עקיסקעמ ,ענוּבירט-ןרעטלע ,"קיטכיוו ךַײלג ןענ

 . 1950 ילוי

 ,דמַאז .1 .ס- ,רעד -- םויוו" ,ץ'ָאיװ|ולַא
 טלמַאז רעסַאװ קיציילפ ַא סָאװ דרע ,ךעלדנייטש
 -אשעג ךעלטסניק רעדָא ןכעלריטַאנ א ַײּב ןָא

 ןוֿפ סקואווּוצ ,םוקוצ ,2  ,טלַאהרַאֿפ םענעֿפ
 .סעצָארּפ םעד טָא קנַאדַא גערב ַא ַײּב דנַאל

 --ל' איווה |

 ירעכ ןיא טָאטשזַײרק .נג -- - לָאפָאיװלַא
 טָאה . . . טָאטש יד, .דנַאלסור-םורד ,'ּבוג רענָאס

 ןּבָאה רענַײרקוא יד רָאנ ,יָא ןסייהעג לעיציפָא

 ןֿפורעג יז ןּבָאה ןדִיי יד ןוא קילרָא ןפורעג יז

 -רה' ןֿפור יז ןגעלֿפ םיליּכׂשמ עטלַא ןוא לערַא
 ,24 4 1965 ,זמט ,יָאדור .ּפ ,"(גרַאּב סטָאג) ילא

 .לעוזיװ זיולּב ,ןצנַאגניא .ידא -- ל'עוזיװלַא
 ןַא זיא רעה לַײװ ,דָאטעמ רעד טינ גיוט סע;
 *"רךע'ַא
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 טראוו דניק שדע .לַײװ יד לֵא + -- לֵַַײװְלַא
 יז לַײװ לֵא רטומ רד זַײּפש ןוֿפ טזַײּפשיג

 . .ןל קרּפ ,טנַארּב ,"טגייז ינוא טגארט

 .רעסײװץלַא +- -- רעפיײװלַא

 -כיוו רָאג זיּב ,ןצנַאגניא .ידַא -- קיטכיװלַא
 ,טייקי- .ןינע רעטסיַא רעד זיאיס ,קיט

 ןרַאֿפ זיא סָאװ .1 .ידַא -- קידרעטניװלַא
 זיא סָאװ .2 .םישוּבלמ עיַא .רעטניװ ןצנַאג
 זיא גנולדנַאהּפָא ןַײז, .קידרעטניװ רָאנ ,זיולּב
 ,זמט ,טײצ ,"עיַא ןַא רָאנ ,עװָאיַאמ ןייק טינ

 יי | ,21 ע 4

 ןצנַאגניא זיא סָאװ  .לָאענ .ידַא -- קיפיװלַא
 ,טקניטסניא ןופ שימוצ םוש ןָא ,לעוטקעלעטניא

 ,סולשַאּב רע'ֵא ןוא רעשיגָאל ַא .ליֿפעג
 | ,טייקיד

 יװע .ץלַא (ט)סייװ טָאװ .ידַא -- קידנסיװלַא
 ,ןַאמדירֿפ בקעי ,ײגָאלַאלּב ,רעקימעכ רעד זיא יַא
 .ןירג חנ עדנעגעל יד

 .=24: 221648 .מור .סי' ,יד -- עציװלַא
 וצ ךעלנע םעט .קיּפעלק ןוא טרַאה ,לצעלּפ-סינ

 זדנוא ַײּב ןגעלפ ןקערג יד, .לרעשַאנ .אוולאכ -

 .(טשערַאקוּב) דייר ,ײסיַא ןֿפױקרַאֿפ -

 .(עימָאטַאנַא) .22 ייאככ .ן" ,רעד -- ל'ַאעװלַא
 .םזינַאגרָא ןַא ןיא גנונעֿפע עניילק ןימ רעדעי .1
 טֿפול יד, .ןעגנול יד ןיא לרעמעקיטֿפול .2
 עטלײהרַאֿפ-טינ יד ןיא טעּפעשטעג ךיז טָאה

 ךיז יז טָאה רעטייא טימ ,סעּפירקס טימ ,ןיֵא -

 חרזמ ןֿפױא ,ןַאמגערּב , ש ."ןסיורד ןיא ןסירעג

 ןיא לכעל .8 ,1934 עװקסָאמ ,קיאורמוא זיא
 .ןָאצ ןוֿפ לצרָאװ רעד ָאד זיא סע ואוו ןייּבניק

 לרעמעק .0 .זירד ַא לב עלעקעז-סוגסיוא 4

 .סקַאװנעניּב טכיש ַא ןיא ,קינלעטס ַא ןופ !

 לייט -- ןגיוּב רעַא .ידַא -- רע'א
 ואוו ןייּבניק ןטשרעטנוא רעדָא ןטשרעּבייא ןוֿפ !

 גנַאלק רעיא ,טצעזעגנַײרַא ןענַײז ןייצ יד
 סָאװ גנוצ רעד טימ טרילוקיטרַא טרעװ סָאװ --- |

 ינָאק רעד וצ טנצָאנ וצ טמוק רעדָא ןָא טריר

 עקיזָאד יד, .ןייצ יד רעטניה גנוּבלעװ רעסקעוו
 שיטַאּפש ייז ןּבַאה רימ סָאװ ,ןדִיי ןעשיֿפרַאדו

 ןגעלֿפ ייז לַײװ ,יסעקינעקנַאשַאשָאר' ןֿפורעג -

 -שָאר ףיוא טָאטש ןיא ןזַײװַאּב טשרע וצ ךיז

 י"זר} ןיַא קרַאטש א טדערעגסױרַא ןּבָאה ,הנשה |

 .ידַא -- שי- 2 ,אאצ ּפשוי ,לּבָאנ .ש |

 ,סרעווינוא ,לַאטלעװ .ּבנ צמ .יד -- טלעװלַא
 ןליפ ךיז ןָא וטסּבייה, .יַא ןיא ןעגנוניײשרעד
 זיּב ןילרעּב ןופ ,אד ;"ןעקנוזרַאֿפ יא ןיא יו
 ןרעװ טציא, ,1930 עשראװ ,ָאקסיצנַארֿפ"ןַאס

 טימ ןקעדוצוצ סעקסַאמ עלָאג רעטרעװ עלא

 ..עקנילּבערט ןיא ,לה ,"דניזיקַא יד יז
 .ןעגנונַײשרעד עקיַא ,שימסָאק .ידַא -- קיז
 .,טייקיד

 רעיא .ךעלטלעװלַא ווזד ,1 .ידַא -- שיטלעװלַא
 -קַארַאכ זיא סָאװ .2 .עיגרענע ןוֿפ טיהֿפיוא
 גנורעּבעג עיַא .טלעװלַא רעד רַאֿפ שיטסירעט

 עשידיי ידע -- טייק- .גנוּברַאטשּפָא ןוא
 ,2ש 1953 ,זמט ,על ,"ךַארּפש עשידִיי ריא ןוא יַא

 ןיולא

 ךייש ,ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- ךעלטלעװלַא
 םוטעמוא זיא סָאװ ,טלעװ (רעצנַאג) רעד וצ

 עלַא ןיא ,רעקלעפ עלַא ַײּב) טלעװ רעד רעּביא

 -ַאיצָאס רע'א רעד .גנוגעװַאּב עיִא ןַא .(רעדנעל

 ץעלַא טימ טנַאקַאּב ןַײז .װזַאא םזינויצ ,םזיל

 טגניזאּב ןכַארּפש עיא עלא ףיוא, .םילודג עא

 .ןליוּפ ןיא םיוּב ַא ,געס ,ײןליטַאמ עטרילָאק ןעמ

 -ןטעמוא יד ,יַא יד ןענעקרענָא רימ , --.טייק-

 ,לוש רעזנוא ,מי ,"ןּבעל ןשידִיי ןוֿפ טייקימ

 ,1936 יינ

 -רעדעי 2416: 81-661 ברַא יַארפ---ר'עװלַא
 רעװ לַא :ןיֿפור זיוא ןיזאל ..., .סָאװ רע

 ןימוק לוז ...ידוהי ןעד ןופ ןיגאז וצ יטסיװ

 ,237 ,הג ,"ךיגאז ׂשע -

 -נָא ,ליּפשנָא  .ל22 ייאכ2 .ס- ,יד -- עיולַא
 טגנערּב סָאװ עזַארֿפ רעדָא טרָאװ .שינערעהוצ

 עטמיטשַאּב א רערעה םַײּב ןעניז ןפיוא ףיורא
 שטָאכ ,קורדסיוא ,שינעעשעג ,ךַאז ,ןַאזרעּפ

 .ןעמָאנ םַײּב טנָאמרעד טינ סע טָאה רעדייר רעד
 טגָאמרַאֿפ רע, .ארמימ א ףיוא ,קוסּפ א ףיוא יַא

 -וצ רַאֿפ ,סיַא עשידלי רַאֿפ רעוא רעַײט אזַא
 ןעװ .,ףירגַאּב ןשִיאערּבעה ןצנַאג א ןֿפורקיר
 רימ ןעניֿפעג; .ו ךוּת ןיא ,גי ,"םיא ףרָאד עמ
 םינומזּפ ןוא םיטויּפ ,תוחילס יד ןיא עקַאט

 ,"תומוא עשידיייטינ יד ףיוא סיא רעקילדנעצ

 ..1 ,אעוװ פשיי ,סָאק

 --- װיטַאדעי וליאו -- ויתייה --- ויּתעדי ולא
 .םיכובנ'הרומ ,םּבמרכ? .חֹּת .ץַאז ןוויסליָאה

 ,גיׂשמ) טנעקעג (טָאג) םיא טלָאװ ךיא ּביוא

 יװ ןעוװעג ךיא טלָאװ --- (ןעמענַאּב ,ןַײז .סֿפוּת
 ,טייקכעלטעג ןופ תוהמ ןגעוו רעֿפטנע ןא .רע

 גיׂשמה רצוקמי ןַײז גיׂשמ טינ סע ןעק עמ לַײװ -

 דנַאטשרַאפ רעכעלשטנעמ רעד -- !גשומה לדֹוגו

 וצ זיא טקעיּבָא רעד ןוא (ץרוק) ןיילק וצ זיא

 .סיורג

 406: 2108 ןע- ,רעד -- ן'ולַא ,ן'ױלַא
 -לָאטשירק ,עטרַאה ,עטײרּפשרַאֿפ ,21טמ060 :ל
 -עצ ,ץלַאז עקידחירנָא ,עקירילָאקנָא ,עקימרָאֿפ

 -סרעַײזלּבעװש עקיזַאּביײװצ .רעסַאװ ןיא טייג .

 טצינעג} םוינימולַא ןוֿפ ןוא שַאטָאּפ ןוֿפ ץלַאז

 ,ןּברַאפ ןופ עיצַאקירּבאֿפ ןיא ,ַײרעּברַאג ַײּב

 "קודָארּפ ענעדײשרַאֿפ ַײּב ןוא עימעכָאטָאֿפ ןיא

 -יועמ ןיא ןטַײצ עטלַארוא טניז טצינעג .סעיצ

 טולּב ןטלַאהרַאפ וצ לטימ א יװ יצעּפס ,ןיצ

 -ופחמ' :ב/טע ,תובותּכ .דנואוו רענעפָא ןַא ןוֿפ

 םיולא :ןטרָאד טשטַײטרַאפ ישר ,יףירצ לש תר

 לוז רעד ,ןכַאמ וצ ןיצ ׂשַײװ, .ן. . .'ז"עלּב |

 ןיילק יז לוז 'נוא טוקשומ יצנג ןייא ןמענ

 ןיולַא ןשורג זַא ןמענ לוז +.. 'נוא ןשוטש

 ,'תואופרה רֿפסי יײּכ ,"טׂשיא טוקשומ יד זַא !

 ףורׂשו חלמו ןאיולַא חק, ,{17 גפ ,אקוודו 4

 ירּב ליבעט דוד 'ר ,ייח רֹׂשּב יּבג לע חנהו דחי -

 .1734 ףרָאדׂשרמליװ ,דוד תיֵּב ,יזנּכשַא ֿבקעי

 וצ טצונעג טרעװ ,ץלַאז רעסַײװ א -- ןױלַא;

 י"ג ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"טולּב ןטלַאהרַאֿפ

 ,לבַײּב שרעדניק ַא רַאפ טיורקמערעוװ, ,0

 רסיק ,שז ,ײזדלַאה ןיא גנוליקרַאפ א רַאֿפ ןולֵא

 ענערױרֿפעגּפָא יד ןריסַאמ ףרַאד עמ, .יּבר ןוא

 טֿפענעז טימ ענַאװ עמערַאװ ַא ןכַאמ ,ןלייט



 ךולָא

 "א .1 אפ ,1929 ענליװ ,זעג9פ ,ײןולַא רעדָא
 -טַאמ ַא טימ ,טּבעלעגּפָא ,ץנַאלג ןָא - ןגיוא

 ךעלזייּב טלטַײזעג, .יַא וצ ךעלנע ,רילָאק ןעיורג

 ,גרעּב ,ײסעצנָאװ עטרַאה יד ןעיירד םַײּב יאייַא יד

 עמ ואװ -- רעסאװ"ַא . רעפעינד םַײּב

 .דרעײַא .ןקינייר םוצ 'וװ"א .יא ןזָאלעצ טָאה

 רעסַאװ םעד ןופ טַײרפַאּב -- 'ַא רעטנערּבעג

 .ןולֲא טימ לַארענימ -- ם'ינולַא .םיא ןיא

 רעייז .שּפיט ,הטוש .ציסור .סע" ,רעד -- ךולָא
 סרעסייק םעד ,יַא ןַא םּתס טינ ---, .רעּפמעט

 ,דייר ,"ןעמָאנ ןּביל ןַײז ןופ יִא ןַא ,ןיינ --- !יִא

 ן.סחעא 112 11600011010 זּביאו

 15 ,ו ,הימחנכ .ס" ,רעד ןלולע) -- לֹולֹא
 טנכערעג) רָאי ןשידִיי ןוֿפ שדוח רעטֿפלעװצ

 ,(ןסינ ןופ טנכערעג) רעטסקעז רעדָא (ירשּת ןופ

 ייװצ .געט קיצנַאװצ ןוא ןַײנ טָאה ,רסח זיא יא
 ."גוז -- ו"דבא ןיא לח זיא סָאװ} שדוח-שָאר געט
 זיא לזמ ןַײז .(קיטַײרֿפ ,ךָאװטימ ,קיטנָאמ ,קיט

 -טסוגיוא ןיא סיוא טלַאֿפ .יורפגנוי ַא -- הלותּב

 ינש-תיּב ןוֿפ הֿפוקּת רעד ןיא| .רעבמעטּפעס
 םילשורי ןיא ןיד-תיּב ןופ םיחילש יד ןגעלֿפ

 ןעוו ןגָאזנָא ןוא ץראל-ץוח ןייק ןזָאלסױרַא ךיז

 עמ ידּכ ,שדוח-שָאר ןעװעג שדקמ טָאה עמ

 רעטסקיסַײרד רעד זיא הנשה:שַאר זַא ,ןסיוװ לָאז

 ןסייה רדֲא ןוא יא ן.ב/חי ,הנשה:שַאר ,גָאט

 ףניֿפ יד ןופ ןענרעל סָאז :םישדח'הלּכ ייווצ

 עמ ןוא טקידנעעג ךיז טָאה םישדח ענעגנַאגרַאפ

 א זיא יא .ןרזחוצרעּביא ...ןּבױהעגנַא טָאה

 הנכה א יװ שֿפנה-ןוּבשח ןוא הֿבושּת ןוֿפ שדוח

 -עגסיוא ןּבָאה ל"זח ידו .םיארונ םימי יד וצ

 ידודו ידודל ינַאצ :ןוקירטונ ןטיול יא טשטַײט

 וצ (רעהעג) ךיא -- (3 ,ו ,םירישה ריש) "יל

 יװ ,רימ וצ -- דנַײרפ ןַײמ ןוא ,דנַײרֿפ ןַײמ

 ןוא שטנעמ ןשיװצ תוֿברקתה ןוֿפ לָאּבמיס ַא

 רפוש טזָאלּב עמ ן(םוקמל םדָא ןיּב טָאג

 שדוח:שַאר גָאט ןטייווצ ןופ --- תושר-תועיקּת --

 ןוא ירֿפרעדניא טגָאז עמ .הנשהישָאר ֿברע זיּב

 ןענעװַאד ןכַאנ --- תרצע-ינימש זיּב --- טכַאנרַאפ

 ,םילהּת) "יעשיו ירוא 'ה דודל, רומזמ םעד

 א וצ ןעמ טיג ווירּב ַא ןּבַײרש םַײּב .(זכ

 זיא סע ."הבוט המיתחו הביתּכ א, :שטנואוו

 טייטש עמ .תוֿבָא'רֿבק ףיוא ןייג וצ גהנמ ַא

 ,שדוח ןוֿפ ךָאװ עטצעל יד תוחילס וצ ףיוא

 ,ךָאװ רעקידרעלרפ רעד ןוֿפ קיטנוז םעד רעדָא

 קיטנַאמ ,קיטנוז סיוא טלַאֿפ הנשה:שַאר ןעוו

 ןעמ טגעלֿפ תוליהק לייט ןיא ,קיטסניד רעדָא

 ,םירוטה לעּב} שדוח ןצנַאג םעד תוחילס ןגָאז

 :רעדָא) ןַײז ףרַאד רָאי ץנאג ַא, ,{6 ,ל ,םירבד

 ןוא ,יא שדוח (ןיא יװ ןַײז גהונ ךיז ןעמ ףרַאד

 -נַאלַאס לארׂשי 'ר ,ייא עקאט ךָאד זיא ןײלַא יא

 ןיא שיפ א וליפַא טרעטיצ יא שדוח:שָאר , .רעט

 אדהכ אעטרקמ , ןופ ךמס ןֿפױא|} .חש ,"רעסַאװ

 -שדוח רעד, ן4 ,א הּבר םירישהיריש ,"אתיֿפח

 טרָאפ טּבַײלּב תיּבה-לעּב רעד ןוא קעװַא טייג יא

 ,טוט עמ סָאװ רָאי ץנאג א, .וש ,"תיּבהילעּב ַא

 טָאה סע רעװ רעּבָא / םוא טינרָאג ךיז טקוק עמ

 שדוח:שָאר טרעװ / ,דָיי עלעטניפ ַא רָאנ ךיז ןיא

 שדוח-שָאר זיא 'א שדוחישַאר, .לֿפ ,"םורֿפ יא

 'א שדוח; .(עיצילַאג) לװפ ,"ןקערש =| קעּבָאּב

 .ידַא -- קידלולא
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 ךיז טלעטש ךעלגניי רַאפ ןעװ טַײצ ַא .. .זיא

 רשֿפא, .פשטניװ ,סוממ ,"דירי רעסיורג רעד

 רעד יא זיולּב זיא גנונעֿפָאה ןַײז סָאװ רע טנייוו

 ןטימ; .'םייהַא רעקקירוצ ןַײמ' ,רַא ,"?םלוע-תיּב

 .. .ןעמ} טָאה . ..רֿפוש ןוֿפ זָאלּב . . .ןטשרע

 טימ םּכסהֹּב ,ןצכערק ןוא ןצֿפיז טרעהעג רדסּכ !
 ישָאר יד סיוא טשטַײט סָאװ עיצידַארט רעד

 ַאֹּב םושרג ,יייל יײװ ,יִל יוא --- יא ןופ תוֿביּת
 -וקנָא ןגעלֿפ 'א שדוח ןיא, .אאאוצ לּבִיי ,רעד

 ןגיילעצ ,םירֿפס-ירכומ ךעלטעטש יד ןיא ןעמ

 "וח ,םירוזחמ ,םירודיס ,ל"מור :הרוחס רעייז

 ןוא םיתילט ,תורפוש ,תוניחּת ,תוחילס ,םישמ

 ,יקצעיװָאטסָאשזּב .ז ,"השודקיישימשּת ערעדנא

 ,1927 ןּפרעװטנַא ,עסערּפ עשידִיי
 טצינעג .יא ןוֿפ טֿפול .רעד -- ריווַא-'א

 -ָאמע .צעּפס .טירָאלָאק ,רעֿפסָאמטַא :ב3 ןטימ
 םימי יד ןופ םוקנָא ןטימ גנומיטש עלענָאיצ

 ןוא תוֿבצע ,שֿפנה-וּבשח ןוֿפ טימעג ,םיארונ

 .ןידה-םוי ןרַאפ טכרָאֿפ

 ָאד ייז ןעייג יט-א עצנַאג ידע -- געט-'א
 יָאק רעשידוי ,ּפס ,"םלועיתיּב םעד ףיוא םורָא

 ןגעלֿפ םישרדמייּתּב ןוא ןלוש יד ןיא, .טסינָאל
 -עמוא רעּביא ןעלקַאש גנאל ךיז םיללּפתמ יד

 אּתעייס ַא ,יוא ... ,'סיעשיו ירוא 'ה' עקיט

 ןוא .ןצכערקּפָא קידמידחּפ ןדִיי ןגעלפ !אימשד

 יד ןיא טינ ּביוא ןוצר-תעש אזא זיא ךַאנ ןעוו

 ,עסערפ עשידִיי ,יקצעיװָאטסָאשזב .ז ,י?יט-יא

 ,1927 ןּפרעװטנַא

 טגָארט סָאװ סּבעװניּפש .יד -- םעדעפ-"א
 "חר רעד ןיא, .טפול רעד ןיא רעמוז-ףוס ךיז

 עשילופ ןיא ,ַאפָא ,"פ"א ךיז ןגָארט תוֿב

 .רעדלעװ

 .רעמוזףוס ,!א שדוה .יד -- םייצ- א
 ,"טעפירדעג הליחמ זיא געװ רעד ,יצ"א ןיוש,

 .ײװָאלָאס עלעסָאי ,עש-

 תוחירייא :צמ ,רעד -- |ךאייר} חיר-'א
 ,גנומיטש :ב ןטימ ךיוא טצינעג ,ןסעכייר}

 טָאה . . .יא םיכרבמ-תּבש,, .י'א שדוח ןופ טימעג

 סע .ר"א רעד ןליפ ןּבױהעגנָא ןיוש ךיז

 יינ ,ּבדל ,"טניוו-הֿבושּת א ןזָאלּבעג . ..טָאה
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 ,לולא וצ ךייש זיא סָאװ
 רַאֿפ שיטסירעטקַאראכ ,טימ ךיז טריאיצָאסַא

 עשידִיי יד ךוז ךיא , .ץכערק רע'א ןַא .לולא

 ןיא ...ןרעטיצ ןּבײהנָא . . ,טגעלֿפ סָאװ סַאג

 ַײרֿפ רעטליּפשעצ ןוז ןיא; ,ווו מעּב ,"געט עיא יד

 רעד ,ַאּבמ ,"קידנדניצ ,קינוז דחּפ רעיא טרעו

 -נולקעג ךָאנ טָאה רעצרעה ערעייז ןיא, .רעייג

 רעד' ,לה ,"רֿפוש ן'א םענופ ןלַאש סָאד ןעג

 .ףלָאװ

 :ךױא .ּבנ צמ .רעד -- ם(ע)ילָא ,םולָא
 עג ..טוו1ס!טזמ 016טזב ,ןילָא ,םוילָא

 עכעלניורּב רֶעדַא עקירילָאקנָא ,עקילייא ,עטכיד

 "ודַארּפ ;112 504 -- סרעַײזלּבעװש ,טיײקיסילֿפ

 םילָא טימ רעזעלג .דיסקַאידילּבעװש ןופ טריצ

 ןּביוש יד ,רעטצנעפ ןוֿפ ןעמַארלּפָאט יד ןשיװצ
 טָאה רע, .טסָארפ ןופ ןרעװ טּפַאכרַאֿפ טינ ןלָאז

 -ץעגסיוא םיא יז טָאה ,טכאמעג ךעלקילגמוא ריא

 ,רימָאקליװ) דייר ,"םילָא טימ ןגיוא יד טנערּב

 תוכּב-ןולַא

 ןוֿפ רעטסקיטכיװ רעד זיא ... םולָא? .(עטיל
 ןופ סעצָארּפ רעלעירטסודניא רעד .ערעיוז עלַא

 רעד ךָאנ ןטסָאמעג טכער טימ טרעװ דנַאל ַא

 סָאד סָאװ ערעיוזילּבעװש ןוֿפ גָאװ ןוא סיירג

 י"ַנ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"טריצודָארּפ דנַאל

 וליֿפאו ןמש ןיאיצומ רֿבד לּכֹֿמ ירהש ,, ,0

 ידַאילמ ֿברה ,?(םילָא ארקנה אוהו) םינֿבאמ

 ,1848 רימָאטישז ,הרוּת יטוקל ,ןמלז רואינש יר
 "גיוא ןַײמ ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ ןייוועג ןַײד, |

 ןיִלָא טצינ עמ, .ריּביס ,צוס ,"םילָא יװ לּפֲא

 ,"ךיוא ןּברַאג םוצ רָאנ ןלָאװש םוצ זיולּב טינ

 ,טעּברַאסיױאירעדעל רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ

 .ן עמ י ר"זילָא .ר עד ע ל"ְןילֲא ,1922 'רטעּפ

 .םונימולַא :ךיוא .ס' ,רעד -- םֹוי|נימולַא
 -ליז ,רעטכַײל .ל22 ייא22 ןרנ ,ינימולַא}
 עּפורג רעד ןוֿפ לַאטעמ רעקיצנַאלג רעסַײװ-רעּב

 .ןדָאּב ןיא טײרּפשרַאֿפ רעייז .ןלַאטעמ-דרע

 סייה ןוֿפ טקידעשעג טינ טרעװ ןוא טינ טסָאר

 יניא ןיא קיטכיװ רעייז .רעסַאװ טלַאק רעדָא

 ןוֿפ ןלייט ,םילּכ ןעמ טכַאמ יַא ןוֿפ .עירטסוד

 עשימָאטַא ,4} -- לָאּבמיס ןַײז .ַאא ןענַאלּפָארע
 זיא . ..'ַא; .13 רעמונ רעשימָאטַא ,26,98 גָאװ

 ןוא רעסַאװ יװ רעװש ױזַא לָאמ ַײרד עגרַאק
 "נַײֿפ .ס ,ןלַאטעמ עטסטכַײל יד ןוֿפ רענייא זיא
 ןלַאפ יא ןופ סרעלדָא ,1920 י"ג ,עימעכ ,ןוָאטס

 .ריּפ ַאּפײַא .שעמ"ַא .זדנָארּבײַא .קע ,יּפָארַא
 טָאה סָאװ לַארענימ .רעד -- ם'י- ,ט'ַא-

 יסיוא .װרט -- ןריזיה .םוינימולַא ךיז ןיא

 -- ׁשי- .םוינימולַא טימ ןעמענכרוד ,ןשימ

 .ידַא

 ,ןַײנמָאלַא -- מַאו * :צמ ,רעד -- םו)נמולַא

 ,לוש רעלעיצעּפס ַא ןוֿפ רעטריאודַארג .ָא- נו

 ײלָאמַא ןַא ָאד זיא, .טעטיסרעווינוא ,שזדעלָאק

 ?טשינ טּבַײרש סָאװ טנעדוטס רענרעּב רעק

 ָאטשינ ,ןיינ --- :טגָאז ןוא ךיז רע טכַארטרַאֿפ

 ,ײנמולַא ערעזדנוא ןוֿפ טשינ םינּפילּכ-לע ,אזַא

 ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 ןיולעש סעוצעמ ולייאָו -- ֹולׁש תואיצמ ולא
 עקיזָאד ידד .א ,ּב ,אעיצמ אב322 .חֹּת .ץַאז

 םעד וצ ןרעהעג ,ה"ד ,!ענַײז ןענַײז תואיצמ

 רעטרעװ עטשרע .ןענוֿפעג ייז טָאה רע סָאװ

 אֿבּב אּתכסמ ןיא קרּפ ןטייוװצ ןוֿפ ןעמָאנ ןוא

 ןּבעגוצּפָא ֿבייוחמ ןעמ זיא ןיד ןטיול} אעיצמ
 טינ טסייװ עמ רעּבָא ּביוא ;ךַאז ענענופעג עדעי

 -סיוא ןעמ ףרַאד ,תיּבה:לעּב רעד זיאס רעװ

 .יז טמוקַאּב --- םינמיס טיג סע רעװ ןוא ,ןֿפור

 םינמיס ןייק הדיֿבַא יד טינ טָאה רעמָאט רָאנ

 טמענ (תועּבטמ ענעֿפרָאװעגרעדנַאנוֿפ ,לשמל)

 שאיימ ךיז טָאה רעמיטנגייא רעד זַא ןָא ןעמ

 ײֿפעג םעד וצ טרעהעג האיצמ יד ןוא ןעװעג

 ערעַײט -- {א ןַא טיִמַו אל ש 'מ יא, .ריא .ןרענ
 טגעלפ רדח ןיא ,ײטלדנַאהעגנַײא וטסָאה תואיצמ

 עגנויא .'מ 'א טימ ארמג ןענרעל ןּבײהנָא ןעמ

 סָאװ ,'מ 'א ןופ םיניד יד ןעגרעל .. . רעדניק

 ןיא האיצמ ַא טניֿפעג עמ ןעװ ןָאט ןעמ ףרַאד

 .6 ע 1967 ,רָאֿפ ,סענעמ .ַא ,*...סָאג

 ,תישארבכ? .רעד ןסוכָאּבןױלַא -- תוכּב"ןולַא
 :ןטרָאד ,יּת) ןייװעג ןופ םיוּבנכיא .8 ,חל

 ...ןרָאװעג ןּבָארגאּב זיא םא סהקֿבר ,הרוֿבד,



 טנולָא

 ןֿפורעג טָאה רע ןוא םיוּבנכײא םעד רעטנוא

 .גָאלָארקענ :3 ןטימ טצינעג ,ןיּבײַא ןעמָאנ ןַײז

 -ַאק רעשיאערּבעה רעד ןיא ןעזרעד טָאה רע;

 ןקידעּבעל א ףיוא י'ּב"ַא ןַא עיצנעדנַאּפסער
 ,12 א ,1887 ,לָאֿפוי ,"ןשטנעמ

 ,טיקסלװַײט 222 .ּבנ צמ .רעד -- טנ'ולֲא
 ַא טימ לייא רעקיּפעלק .ןַאבַאלַאג ,הנּבלח

 | .חיר ןטכעלש

 .ב/הכ ,הציּבכ2 .תוק- ,יד ןעקנולַא) -- הקנולַא
 ,לוטשרעטָאֿפ .1
 .ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןעגנַאטש

 -רעטנוא גנַאטש .טילכ? .ס' ,יד -- ענטולַא
 -- 'ַא ןַא יװ רַאד :88 .רעטייל ַא ןרַאּפשוצ

 .(עטיל ,יקַאש) לדיימ רערַאד א ןגעוו |

 .ַאא 15 ,ול .תישארּבכק .םי ,רעד -- ףולֲא

 רַאֿפ לטיט-ןרע .רעטסטלע ,טשריֿפ ,טּפױה .1
 לטיט םעד ןגָארטעג טָאה רעק .םכחידימלּת ַא

 שָאר רעד ןעװעג זיא רֶע זַא ,טניימ סָאװ ,יַא
 יד ,קורד דוד ,"עימעדאקא רערעכעה ַא ןופ

 רעד; .1936 עשרַאװ ,1 הרוּת רעד ןוֿפ םישרֿפמ |

 ורסױרַא טעװ לארׂשיייֿפולַא יד ןוֿפ ךַאװֿפױא

 תוֿבֿבר ןשיװצ ןטנוא ןופ רעדורֿפױא םעד . . ,ןפ

 ,1967 'צעד ,קוצ ,ישורּב .ז ,"לארׂשיייפלא

 ַא רַאֿפ רעדָא ,להקה:שָאר ַא רַאֿפ לטיט .2
 טַאהעג טָאה הליהק עשידִיי עדעי, ,ללכּב סנרּפ

 טגעלפ טָאטש סָאװ ,הקדציאּבג ,םינייד ,םייַא

 יֿפלק א ךרוד חסּפ דעומה-לוח ןּבַײלקסױא יז

 -עמַאמ ,ןהּכה ללה ןּב יכדרמ ,"םיררוּב טימ

 רעדוא ןירעװ ׂשורג םימותי איד ןעװ, .ןושל

 םיַא יד ןילַאז אד ,ןכַאמ הנותח ייז ללָאז ןמ

 שדוח ןייא ןיגַײצנא ט"ור ןעד םיסּפורטוּפא ינוא

 'טיא ...לָאז תועמ יכלז זד, .קקּת ,"ריפ רד

 "יאּבגב ,ם"ַאהל ןקיש רעדוא ןיגנערּב רכיל

 בס וורּכ ,ה"ּפּת ,'ו"הא הליהק סקנּפי ,"הקדצ

 יד ןעמונעגנעמַאזוצ ךיא ּבָאה .ןאאאווו לֹּבִיְו
 רימ ןוא םייַא יד ןוא םיגיהנמ יד ןוא םישָאר

 תונּבר ןפױק וצ) רוסיא םעד ןעוועג קזחמ ןּבָאה

 תליגמ ,רעלעה ןַאמּפיל בוט'םוי 'ר ,"ןהררׂש ןוֿפ
 ,1895 ןילּבול ,הביא

 !עלעכער ,ףיקּת ױזַא טינ ַײז, .ריֿבג ,דיגנ 9
 ,"ןצּבק ַא רָאנ ,'ַא ןייק טינ רעמ זיא עטאט ןַײד
 ,ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב

 ןּבָאגוצ טימ ןוא יַא טרעװ לארׂשיתנידמ ןיאֵו

 עכיוה ענעדײשרַאֿפ רַאפ טצינעג טרָאװ םעד וצ

 ן,ײמרַא רעד ןיא ןעגנַאר

 .רעד ןינָארױטַאה ..|} -- ינרותה 'א
 טָאה הרוּת-תחמׂש, .'הרוּת רעד ןופ (רֹׂש) רַאה'

 ןֿפורעגֿפױא ןעמעלַא ןוא תופקה טלייטעג ןעמ

 ןיא :'ה 'ַא ןדומעיו :רעגייטש םענעגייא ףיוא

 שינעֿפורסױא סָאד טָאה שידִיי ןשיּבַארַאסעּב

 ,148 1965 ,זמט ,אֿפא ,ײײנורטַאװעלָאי ןעגנולקעג

 ,הליהק רעד ןוֿפ עטסטלע -- להקהיי א
 | | ,םיסנרּפ

 ידי? ,רעד ןמירואענ ..,} -- םירוענ-ַא
 ,'טנגוי רעד ןופ רַאה' ,17 ,ּב ,ילשמ ;4 ,גי ,הימ

 ךיז ,'נ"א ןטימ ןסַײררעּביא .דנַײרֿפטנגוי .1
 ךיז ,!נײַא םעד ןזָאלרַאֿפ ,ינ"יא ןטימ ןטעּברעּביא

 -רעצרַאֿפ) ןַאמ .2 .ג"ַא םעד וצ ןרעקמוא
 טַאהעג הנותח םיא טימ טָאה ױרֿפ א סָאװ ,(טלט

 טימ לטערּבגָארט ייא ןיא .2
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 -רעד יז טָאה ןרערט טימ, .ןרָאי עגנוי יד ןיא

 "נא םענעּברַאטשרַאפ ריא טנָאמ

 ןעלנָאיצידַארט ןיא ,סוקָאלע -- תֹוק()לא
 .טייקכעלטעג ןסוהָאלע :טָאטשנַא ,דײרסױרַא
 ןַײז ןוֿפ עלעטניפ ןוֿפ תוימינּפ ןיא דִיי רעדעי;
 ,י'א טימ רומג דוחיּב ןדנוּברַאֿפ ןַײז ליװ ץרַאה

 -יגייּב .,,} -- יֹוליגּב 'א  .זישּת יינ ,ּבדל
 שממ 'ו .גנוקעלטטנַא ןיא טייקכעלטעג ןיול
 טליפ עמ סָאװ טייקכעלטעג ןשעמַאמ ....} --

 .שוחּב

 טָאג ןלעָארסויײקָאלע) -- לארׂשי"יק(ו)לא
 ןוא םינימ, .לארׂשי יהולא +- .ילארׂשי ןוֿפ
 "א ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה עכלעוו םיסרוקיּפַא
 ,164 ,82 ,אינּת ,ייי

 ןםִייַאכ םיקָאלע} -- םייח םיק()לא
 .טָאג רעקידעּבעל .םייח םיהולא +-

 ןֿפוא 1822 ייאכפ .ן' ,יד ןל עכייוו -- ר"ולַא
 א טָאה סָאװ) ךיז ןעמענַאּב ןֿפוא .יגנַאג ןוֿפ

 -ַארקָאטסירַא ןַא טימ עמַאד ַא .(ןעלצוצוצ חוּכ

 -גנערטש יד טָאה טּפַאשנסיװ עדעי; .יַא רעשיט

 יגנעהּפָאמוא רעייז ,רעסיורג א ןופ ןיַא עטס

 ,ןגַאזגיז ,יצורּבַאיד ,"עמַאד רעכַײר רעייז ,רעק

 .,רוילֲא לגרפ ,?רָאי ,יינ

 ןגיילסױא ןֿפא ןיײא .כרַא נָאק -- ולא
 ,הנמלַא ןייא 'א ךַײלג טׁשיּב אוד, .(+-) סלַא

 .חט הׂשָעמ ,ּבמ ,"ךָאנ טּבעל ןַאמ ןַײד 'נוא

 טגאז ׂשֹע ןמ איו יַא ...ןגאז וצ םיקוסּפ ילַא;

 ליג טׂשָאּפ ןייא 'ַא דניושג וזַא 'ינוא ...

 מדֿפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןדרעֿפ =!ן

 ,ב/גע ,ד"סּת

 .כרַא .1 206: 8146 ינָאק .װדַא -- ָאֹולַא
 טינ טלָאװ איז, .ןפוא אזא ףיוא .יװ ױזַא ,ױזַא

 ,"ׂשייה אוזלַא טנייװ איז ,ןקנירט ךונ ןׂשע

 זא ַאזלַא :ךירּפש, .18 עפָארטס ,ךוּבילאומש

 ךיוא לוז וזַא רּבליִז קעװק ׂשד ןערּב רו ךיא

 ,אקווד| 1474 ,'תואופרה רפס יײּכ' ,*. . .ןנערּב

 ןכילטיא םנייא ןוט ןאמ לָאז וזלֵַא; {17 אפ

 וזלַאש .במ ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,*...ןַאמ
 למיה רעד ךיז גוצ רּביא ןדלַאּב ױזַא =} דלּב

 ךוןתחה, יוצ הֵׂשֲעִמ ,ּבמ ,"ןקלָאװ לטייא טימ

 -כערּפ וזלַא טינ ךָאנ םידוהי רטנוא זאד ...הנ

 ,321 ,הג ,"ןיגנג וצ טזיא גיט

 ןיא טײרּפשרַאֿפ קרַאטש} משטד .כרַא .2
 ,סע טסייה .אליממ .ןּכ לע .ןכל .ןכּבו .ןכּב .ןדּפ
 ןיזיו רטנוא ....םיא רימ ןּבָאה וזלַאג .ללּכה
 טַאהיג ארומ רע טָאה וזלַא; .75 ,הג ,ײ.. .תצקל

 ןזומ ּבאה יַאק .א/גי ,הׂש ,"ןדיר וצ טרָאװ ןייא

 1764 ,בפ ,"ריא רַאֿפ ןקיש דחוימ חילש ןייא

 טֿפַאשלעזעג 'טסיה יִדְיי ןופ ילּבוּפ .שילגנע)

 טעװ רענַײז רעדורּב רעד זַא יא; .ןאאאוש -

 ןוֿפ טחוש רעד ךיוא רַאװ רע, .מֿפ ,"ןעמוק

 טימ רעדניק יד טעכטיכעג יא טָאה ןוא טָאטש

 ,1868 ענליוװ ,סרה טָאטש יד ,דמא ,"רעדניר יד

 ןענרעל טעװ רע זַא טכודעג םיא ךיז טָאה יַא;

 יָאיִּב ַא ,יקסנימַאק .ט ,"סַײלֿפ ןימ אזא טימ

 ױזַלַא; .1913 װצַיק ,ןעלק-לארׂשי ַא ןוֿפ עיפַארג

 המלש ,"ןעמוקעג טסיּב וד ןענַאװנוֿפ ריד ייג

 ,טסָארֿפ ...ןוֿפ ...עטכישעג עַײנ ענייא ,גארּפ

 עירישזלַא

 ןשידִיירַאֿפ וצ װּורּפ -- ױזלַא) .ל"רּת עשרַאװ

 ןירנ יָאזלַא

 רעד ּבלאה רּבױא; .ךיוא װזד .כרַא 9
 ,16 ,'ךוּב-םיכלמ יײּכי ,"וזלַא ּבורג ןייא ןּבורג

 .(ףרָאדסרעמליװ) ה"י

 ױזַא טקנופ ;יװ ױזַא .כרַא .נָאק -- םַאולַא
 ,םאז לא ׂשוו איד גנאטש ןייא . . .רֶע גורטע .יוו

 ,"םיוּב ליגעז ןייא זלא גנַאל 'נוא קיד 'נוא

 ,331 ץעֿפָארטס ,ךוּב-לאומש

 ,ןילטיג ,עטוג ןוֿפ גװ .זימ --- עטוגזלַא

 ןטַײז עלַא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קיטַײזְלַא
 -מוראץלא ,(עא ןעלקניווקוק ,ןטקנוּפדנאטש)

 'ַא םעלּבָארּפ ַא ןטכַארטַאּב .ןסיוװ יא ןַא .קימענ

 סָאװ גנואיצרעד א .ןינע ןַא ןריטנעזערּפ יא
 עא ןַאע .ןשטנעמ ןטלקיװטנַאא םוצ טּבערטש

 -נעמ םעד ןופ גַײװצ ןייק זַא טסייה רוטלוק

 ,"ריא ןיא ןלעֿפ טינ לָאז ןֿפַאש ...ןכעלשט

 ןרידנעטערפ -- טייקי- 1920 י"נ ,וצ טישז

 .טײקידנּפעשסיוא ןוא 'א ףיוא

 ,ץלַא טעז סָאװ .לָאענ .ידַא -- שירעעזלַא
 'א טנַאה יד טָאהס, .ץלא ןעז וצ לגוסמ זיא

 'רעַײֿפ אי ,צוס ,"ןגער םעד םורַא טּבעװשעג

 | .ןגָאװ

 ,טילהּתכ ,םיי םי- ,רעד ןרָאז לייא| -- רז לֹא
 -רַאפ, .טָאגּפָא .טָאג רעדמערֿפ .1 .21 ,דמ
 -רַאפ טָאה סָאװ ןשטנעמ א ױזַא ןוֿפ ךַײא טדַײמ

 יז טָאה ןוא סעּכ ןַײז תמחמ המשנ ןַײז טקוצ

 טריזַאּב} .צונ ,"יז יא םעד טימ ןעװעג אמטמ

 ן.יהרז הדובע דבוע וליאּכ סעוּכה לּכ' :ףיוא

 -רצי םעד רַאֿפ גנונעכייצַאּב עשילָאּבמיס .2
 ,תּבש ,"ערה רצי הז ...?'ז 'א והזיא , .ערה

 יז יא םעד ןַײז רֿבוג ןענעק טינ .ב/הק

 -מערֿפּפָא רַאֿפ גנונעכייצַאּב עשילָאּבמיס .9
 רעד, .עיצַאלימיסא רַאֿפ ,טייקשידִיי ןוֿפ גנוד

 רעד ,זדנוא ןיא ןגיל סָאװ קנערק יד ןגעק ףמַאק

 רעליױואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,*,..'יז יא

 -- ּב ןקיּבלעז םעד טימ ,1925 ווָאנרַאט ,וו גנוי

 ,+- רכנ יא

 ,ד ,הנויכ .רעד ןןונַאכ ...} -- ןונח לֹא
 ןַײמ זיא יח 'א .יִּת טָאג רעקילעזטַײל/ 2

 ןכָאװ יד סיוא טסרעכעט וד קידרשוי יו? .תודע

 ,טָאג ,וטסָאה וליֿפַא ךימ ןוא ,ןתעל-תעמ ןוא

 ,'ח יא, .טכַאנרַאֿפ ,רה ,יןסעגרַאֿפ טינ 'ח יא

 עלַא ןּבָאה רימ ...דנַאל רעדנַא ןַא קילייה

 .ןטָאשַאּב ןקיליײה טימ ,שֵא טימ ... רעדלעפ'
 ךעלעפוע טימ ןוא ,עגנוי טימ ןוא םינקז טימ

 ָאּבעג ןעצ ענַײד ןוֿפ תוא ןדעי רַאֿפ טלָאצַאּב

 ָאיּת ,ה"שּת--שיּת ,ןּברוח ןופ רעדיל ,לָאמ ,ןט |
 יי .,,} -- םוחרו ןונח לֹא :ךיוא ,2
 "מעראּברעד ןוא רעקילעזטַײלי .רעד ןםוכַאר

 ףיוא טָאג א ןארַאֿפ ךָאד זיא,; .יטָאג רעקיד

 םעד טימ .היֿבט ,עש ,יייו יח יא ןא ,טלעװ רעד

 ,+- ןמחר 'א ,םוחר 'א -- 3 ןקיּבלעז

 עקירֿפַאוֿפצ ןיא דנַאל .גג -- עירישזלַא
 -ַארַאמ ןוא סינוט ןשיװצ ,םי ןשידנעלטימ םִַײּב

 -רעגינ ןוא ילַאמ זיּב ,עקירֿפַא ןיא ףיט זיּב ָאק

 -לעֿפַאּב רענעסעזעג-טלַא רעטשימעג א טימ ,עי

 .םיטֿבש עשירעּברעּב ןוא רעּבַארַא ןוֿפ גנורעק

 "מק 'װק 2,205,000 ןופ חטש ַא טמענרַאפ



 ןנחלא

 לטרעפ ןטשרע טניז .רישזלַא -- טָאטשטּפױה

 ןיא ןסָאלשעגנָא ןעװעג 1962 ילוי זיִּב ה"י ,9

 130,000 ,'וונַײא 11,500,000--- 1962) .ךַײרקנַארֿפ

 יד טניז י'ַא ןיא ןדִיי ןןדִיי 3,000 --- 1968 ,ןדִיי

 ןּבָאה ה"י עקידרעטעּפש ןיא .ינש-תיּב ןוֿפ ןטַײצ

 ,לֿבּב ןוֿפ סרערעדנַאװנַײא 'דָיי טמָארטשעג ןיהַא

 רעד ןופ םיטילּפ --- ה"י ,14 םעד טניז .עיסרעּפ |

 ןרָאװעג זיא ֿבצמ רעד .עינַאּפש ןיא עיציזיווקניא

 ןיא :טפאשרעה רעשיזיײצנַארֿפ רעטנוא רעסעּב

 ןעמוקַאּב ןדִיי ןּבָאה ,עימערק קנַאדא ,0

 יבלעז רעד ךָאנ .טֿפַאשרעגריּב עשיזיײצנַארֿפ
 ןּבָאה סָאװ ןדיי ףיוא תוֿפידר --- טייקידנעטש |

 ,ךַײרקנַארֿפ ןייק טרעדנַאװעגסיױא זַײװכעלסיּב

 ,ב לאומש?2 .,ןעמָאנ-רענעמ ןזָאנָאכלעו -- ןנהלא
 קחצי 'ר .יךיז טמערַאּברעד טָאג = .ַאא 19 ,אכ
 : : ,'א

 .(1233--1165) המלש ןּב הדוהי יר -- יזירחלַא
 .רעצעזרעּביא ןוא ןטייּפ ,רעקנעד רעזעיגילער
 ןוֿפ גנולמַאז א זיא יינומּכחת' קרעװ-טּפיוה ןַײז
 .ןעגנולייצרעד ןוא םיטויּפ ,םילשמ

 ןיוש זיא סָאװ .1 .1726: 84 .ידַא -- פלא
 עלעטימ יד ךָאנ ,הֿפוקּת-סנּבעל רעטצעל רעד ןיא

 רעדעּב ,ֿבר ,ןַאמ רעיא .גנוי ןופ ךוּפיה .ןרָאי .

 יַא .װזַאא עצינתוליכר ,תקדצ ,ענעדִיי עיא .וזַאא

 ןוא יא ,'ַא ןוא יורג ןַײז .יא ןוא גנוי ;גנוי ןוא
 ןיא טַאז ןוא יַא .יַא ןוא יורג ןצעמע ןכַאמ .יורג

 תווצמ ןיא טַאז ןוא יא .ןםימי עֿבשו ןקז| ןרָאי !

 טקיטעזעגנַא (טינ) ןוא יא .םיֿבוט-םיׂשעמ ןוא

 ,ןסיוװ (ןלעװ) ץלַא טסעװ וד זַא; .תוריֿבע טימ

 א ןעװ) לװֿפ ,"ןרעװ יא (דלַאּב) ךיג וטסעװ

 ,ןסעגַארֿפ ךס א טימ טמוק רעכעלטנגוי ַא ,דניק
 טינ ךָאנ טסיּב וד ,גנוי ןעוװעג ןיוש ןיּב ךיא,

 ןעװ ,ץַא ןַא ןוֿפ רעֿפטנע ןַא) לװֿפ ,יַא ןעװעג
 ענַײמ, .ןתוצע ,ןזַײװנָא םיא טיג רעגנוי ַא
 ןציז טרָאד , .הללק ,"ןרעװ יא טינ ןלָאז םיאנוׂש
 .לֿפ ,"טנעה יד ךיז ןכערּב ןוא טַײל עיַא ייווצ

 ,דָאפ .טלַא רעייז = 'אךייטש ,איקַאטש

 עטייווצ יד ,ןרָאי עגנוי ןיא רַאװ ענייא, .רקוא

 ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"ַא-קָאטש רַאװ רעּבָא

 ,לגניי יא ןַא טַײז ריא, .ב/כ ,ח"צקּת ווָאֿפעזוי
 המלש ,סוממ ,"דוֿבּכ רעַײא רעּביא טעּב ךיא

 ריא רעּבָא ,טלַא ןיוש עקַאט טַײז ריא =)
 - ןלגניי ַא יװ ךיז טריפ ריא רעדָא טכַארט

 ןיוש ריא טָאה רָאי לֿפיװ = ?ריא טַײז יַא יוו*

 ,םירׂשעו האמ דע ריא טַײז יא יװ, ?טּבעלעג

 וטסיּב יַא יװ ---, ."?קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיּב

 ןיִּב ךיא זַאק ."ןייצ ענַײד לייצ --- ?(ריא טַײז)

 רדח ןיא עמַאמ יד ךימ טָאה ,רָאי ַײרד ןעװעג יא

 ןייא ןרָאװעג 'א ןיּב ךיא זַא ,טנַײה ;טריפעג

 ,"טריטנעסא ןיוש ךיא ןיּב ,רָאי קיצנַאװצ ןוא

 א טימ רָאי א 'א זיא עלעגניי סָאד, .לֿפ

 סָאד לֿפיװ טגערֿפ עמ ןעװ --- לװֿפ ,ײטלַאּפש

 ,טלַא זיא דניק

 יוזַא -- טלַאה ךיז טייהרעגנוי ןעמ יװ, :װש

 לָאז ,ןרעװ 'א טינ ליװ עמ זַא, :"'א ןעמ טרעוװ

 ןעמ לָאז יא; :"ןעגנעהֿפױא ךיז טייהרעגנוי ןעמ

 טַײל ע'א, (קיסַאּפש) :"ןַײז טינ רעּבָא ,ןרעװ

 ףיוא ךיז ןגָאלק םַַײּב| "ןרעװ ןריובעג טינ ןלָאז

 ןופ, :ןןרָאא עטלַא ןופ ןתאלוח ,ןטײקכַאװש
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 -רעל םוצ, ;"א ךיוא ןעמ טרעװ ןײלַא .ןרָאי

 טינ זיא 'ַא סָאװק ;"א וצ רענייק זיא ןענ

 ;"גנוי טינ ןעמ זיא ,יַא זיא ןעמ זַא; ;"גנוי

 ;"ןעַײּפש עגנוי יד ןעוט ןעַײק עיַא יד סָאװ;
 יד ןוא ןעַײק עא יד, ;"ַײּפש עגנוי ,ַײק עא;

 ןעמ לָאז ,ןרעװ יא ןעמ לי, ;"ןעַײּפש עגנוי

 עמ, ;"ןּבעג גנוטכא ףוג ןוא המשנ רעד ףיוא !

 ;"א ןַײז טינ ליװ עמ רעּבָא ,ןרעטלע ךיז ליװ |

 -ייאע ;?טלַאק זיא יַא סָאװ ,ילרטעג זיא ַײנ סָאװ;

 רַאֿפ ץלַא טמוק ,יַא רָאי קיצעּביז טרעװ עמ רעד

 ;?טַײז רעד ןיא ןעמ טצעז טַײל עיַא; :"ןגיוא יד

 עטעֿפ ןייק טינ ןעמ טיג ענעדיי עא (ןא) ןייק.
 ,הכרּב א זיא ּבוטש ןיא דיי רע'א ןַא; :"ךיוי

 לגרֿפ} "החרסעג ַא זיא ּבוטש ןיא ענעדִיי עיא ןא

 ןַא; ;ן"...ָאחָאּפ אתיבּב אבס, :א/טי ,ןיכרע
 יורפ עיא עטוג ַא ,גירק זיא זיוה ןיא ןַאמ רעיא

 ןעמ געמ ןיִא ןא ןופ רָאנע ;"לזמ זיא זיוה ןיא

 ,שטנעמ, :"ןרעװ 'א ךיוא ןָאק עמ לַײװ ,ןכַאל

 ןַא זַא, :"טסיּב וד 'ַא יװ וטסעגרַאֿפ קידנעטש

 ןַָאמ רעד טרעװ ,ּבַײװ גנוי א טמענ ןאמ רעיא |

 .טעּב עא טימ רעסעּב, ;"'ַא ּבַײװ סָאד ןוא גנוי

 -טעּב ע'ַא יד =} "םירחוס עַײנ טימ רעדייא רעל

 סרעליּפש עגנוי, :ןךעלזָאלרַאפ רעמ ןענַײז רעל |

 ןגיוא יד ןגָארט טַײל עיאע :"סרעלטעּב עַא --

 ע'יא) "טנעה יד ןיא סיֿפ יד ןוא ענעשעק ןיא
 ;{ןייג וצ רעװש ייז זיא סע :גרַאק ןענַײז טַײל

 יד ןוֿפ ךעלכ(ע)לעֿפ יד דרעפ עיַא ןריפ טֿפָא;

 ,ט(ע)יירק ןָאה רע רעד יװ ױזַאק ;"עגנוי
 עטַאט רעד ןעוו =) "רעגנוי רעד ט(ע)יירק ױזַא
 'א ַײז, :ןוז רעד ךיוא זיא םינּפ-תוזע ןַא זיא
 עלעמייּב גנוי א; ;"וצ ךיז ןרעל ןוא וק א יװ
 זיא רעַא ןַא; ;"ךיז טכערּב סיַא ןַא ,ךיז טגייּב
 א ןוא רעיוז טינ טרעװ רעסַאװ, ;"רעטלַאק ַא

 ,ייַא טינ טרעוו ןַאמ

 יװ ,ןרָאי ערעטעּפש ןיא ןיוש זיא סָאװ .2
 ןַא .רוחּב רעיא ןַא .ןַײז טפרַאדעג טלָאװ עמ

 ןוֿפ :רעדנואו סטָאג , ;(לדיימ ,דַאמ) דיומ עא
 גני א (ןרָאװעג זיא) טרעװ דיומ רעיא ןַא
 ;"לּבַײװ גנוי א טרעוו לדיימ יא ןַא ןוֿפ , ;"לּבַײװ

 (עןַײרטעג א טרעװ (דיומ) דַאמ רע'ַא ןַא ןופ,

 -טסָאּפ א וצ ןכילגעג זיא דיומ עיַא ןַא, ;"בַײװ
 ;"ריא ךָאנ טינ טמוק רענייק ;װירּב-טנַאטסער
 ךעלדיימ ןּבָאה ,טּברַאטש רוחּב רעיא ןַא זַא;

 .װש ,"המקנ ַא

 .קידרע:רֿפ .גנַאל ןוֿפ ןיוש ןעק עמ סָאװ .8
 ךוּפיה ,ַײנ ןוֿפ ךוּפיה .קילָאמַא ,לענָאיצידַארט

 צּפָא ןמיס ַא יװ טניד סָאװ .ןרעדָאמ ןוֿפ

 סָאװ ,קיטציא זיא סָאװ םעד ןוֿפ ןרעדנוז

 ןַא .עטכישעג עיִא .הׂשעמ ע'א ןַא .שירֿפ זיא

 ןיַא ןוֿפ ןַײז .ץיװ רעיא .ןוגינ רעיא .עלעדיל יא
 ןפיוא ןייג .לוש רעיא ןַא ןופ ןַײז ,ר ד ח

 ןיכררמ ןַײמ ןגָאװצ רימ .., .געוו ןא

 רעד ,להי ,"ךרד ןיא םעד ףיוא ןייג ןזָאל וצ

 ןיא -- םייה עא .1904 עשרַאװ סרוקיּפַא

 ךיז .טּבעלעג רעִירֿפ טָאה עמ ואוו טָאטש ,דנַאל

 א; .רודיס ץיַא םַײּב (ןופ ןענווַאד) ןטלַאה

 ,טיי ,"רודיס ן'ַא ןוֿפ רָאג ךָאנ ןיכעק עשידִיי
 -וצ ןעמ ןעק דיל םעַײנ ןכעלטיא וצ, .ש ןליוּפ
 ץֵא ןוֿפ שטנעמ א .װש ,"ןוגינ ץיא ןַא ןסַאּפ

 ,ײנסָאדפױא ןעיוּב טסעװ וד זיִּבב ;טינש

 מלַא- }
 -םיוא) ןענַאמרעד .װש ,"יײרטעג ןיא םעד ּבַײלּב-
 םוא ךיז ןרעק סעג .תוריֿבע עא (ןשימ
 -ול ץיֵא טימ ןגָארטמורַא ךיז ."םיגהנמ עיִא יד

 רימ ןוא תומכח ןייק טינ טפלעה סע, .תוח

 ,עש ,"קוסּפ ןיַא םוצ קירוצ ןרעקמוא ךיז ןזומ

 ,הלחמ עיא ןַא .בוח(-רטש) רשיַא ןַא .היבט|

 ןַא יװ טסוּפ ןוא קידײל .עא הֹּכמ ,קנערק

 .םלוע-תיּב ןֵא םעד ןזַײװ ןריֿפ .טסוה רעיא

 ַא וצ רֿבח ץַא ןַא ןטַײּברעּביא טשינ טסלָאז;

 "מעל ,וו םיטוקיל ,גנילרעּפש .י .א ,"רֿבח םעעַײְנ

 | ,טײסרּת גרעּב

 סָאװ .ןטַײצ עקילָאמַא וצ טרעהעג סָאװ .4
 ,רֿבע (ןטַײװ) םעד (וצ תוכַײש א טָאה) ןוֿפ זיא/
 ןיא .זיוצנַאר ֿפ ןיא םעד ןוֿפ ךָאנ זיא סע
 =('ט רעכעלטסירק) טנעמַאטסעט רע'ַא .לֹבּב ןיא

 ייז, .שדוק-ןושל = ךַארּפש עיַא רעזדנוא .ךנּת
 סקלָאֿפ םעד ןּבעלֿפױא ,ןשירפפיוא ךיוא ןליו

 ןוֿפ ,הרוּת רעד ןוֿפ ךַארּפש יד ,ךַארּפש עיִא
 .רָאה עיורג ַאי ,סוממ ,"םיאיֿבנ עקילייה ענַײז

 ...עטכישעג עיַא רעזדנוא ןרידוטש ןעמונעג;
 ןֿפַאשעג יז ןּבָאה סָאװ יד ןוֿפ ןּבעל םעד ןוא
 רַאפ , .1912 יײנ ,װ טישז ,"ןטילעגסיוא רעדָא
 זיא -- גנַאל רעייז ןיוש זיא סע -- ןרָאי עא
 ,טע ,"גנַאגרעטנוא ןַא ןעװעג תויח יד לב
 עא יד ןוֿפ ּבַײלּברעּביא לקיטש א, .םילשמ
 עצרַאװש יד ,װמ ,ײןַארַאפ ָאי ךָאנ זיא םירצימ

 טָאה טלעװ עכעלטסירק עא יד, .ךעלעטניפ

 .װ רַאק ,"ןעלֿפײװצ וצ טגַאװעג טינ

 .ןגָארטעגּפָא ,טצינעגּפָא ;טצינעג גנַאל ןיוש .ס
 ַײנ א, ."ַײנ טינ זיא יַא סָאװ, .ַײנ ןוֿפ ךוּפיה
 ןעק ןכַאז ע'א טימ , :"סעטַאל עא טימ דיילק
 טעּברַא לקיטש יַא ןַא; ;"ןכַאמ ליֿפ טינ ןעמ

 קעז שא יד, :"ןעמענ טינ טנַאה ןיא ןעמ רָאט
 רעיא ןא, :"קעז עַײנ יד ןּבעלרעּביא טינ ןלעװ
 רעדייא, :"ּפָאט .םעַײנ ַא רעּביא טּבעל ןּבראש
 ;"ּפָאט רעיא ןַא רעכַײלג זיא ןּברַאש רעַײנ א

 ,"ּפָאט רעַײנ א רעדייא ןּברַאש רעיא ןַא רעסעּב,

 טעקַאנ =! זולּב ינוא טיקנ ןמוק רעה זיא; .װש |

 זיטלַא 'נוא דמעה ןייא רעמ טינ ,ןזיולּב ןוא

 תומוקמ ערעזדנוא ןיא , ,11 ,ּבגָארּפ ,"לדיילק

 ןעװעטַאּבעלַאּב ן"סעמייקעמ,, :טדערעגסױרַא}

 ,ןַאדײק ,ליּכׂשמ רעטלַא) דײר ,"תומש עַא

 ןוֿפ יװ - ..ןרָאלרַאֿפ ןייג טעװ ריא, .(עטיל
 .,"תומש עיַא יד לוש ןיא יװ ,תומולח יד טנגוי

 עא ןּבעגעג ייז טָאה רעק .עגַארֿפ א ,רַאי
 מעל ,ראש ,"ןקעדוצוצ דנַאש רעייז סעטַאמש

 -וצ ןּפעלק סרעדניּבנַײא עקינייא; ?רָאי ?גרעּב -

 -רעד ןכאמ ןוא םירֿפס ןופ רעטעלּב עיִא ןעמאז

 ,אח ,"הריבע עסיורג א זיא סָאד .ןעלװָאט ןוֿפ

 ןשירֿפ ןסיגרעּביא יװ ...ןצונ א זיאס , .א/חכ

 ,רעֿפּפמעק ןוא ףפמַאק ,"רעסעפ עא ןיא ןַײװ

 ןגעלעג זיא עלעקעּפ ןיא, .1904 ןָאדנָאל ,בז-
 .פשטניװ ,סוממ ,"דמעה טעטַאלעגסיױא יַא ןַא

 ןיא ןַא יװ ךיוּב םעד ןענערטעצ םיא ףרַאד עמ,

 ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,ייקאז |

 -- !לַאֿפנַײא ןַא זיא סָאד טָא --, .1967 ָא"ּת

 -ַאנ א ןופ ןכַאלּפָא םַײּב שװ) ,"זיוה יא ןַא ןופ

 ,ןסירעצ (א -- טלעג יא ןהאצמה רעשיר

 טָאה עמ סָאװ טלעג (ּב ;טלעג ןריּפַאּפ טקילֿפעצ

 .עיצַאלוקריצ ןוֿפ ןעמונעגסורַא ןיוש



 טלַא

 יװ.טצינעג 5 ---1 33 יד ןוֿפ םענייא טימ .0
 .עידראווג עיא .לדַא רעיא .חֿבשל טעטיּפע ןַא

 ןגעו = ּפ ַאק רעיא ..עיצידארט עיִא עטוג יד
 ,קידלכׂש טכַארט סָאװ ןןשטנעמ ןגנוי א ,דניק א

 סָאװ דניק א ןגעװ = טימ עג יא .ךס א סייוו

 -עצ עיַא; .רענעסקַאװרעד א יװ ףיוא ךיז טריֿפ

 ;"ךַײלג טינ ךָאנ זיא ןעיוּב עגנוי ןוא ןגייל -

 וד ןעוו, .חש ,"רעכַאמנצנוק רעיַא ןַא זיא טָאג,

 ,ןגָאז ךיא לעװ םיליהּת -- ןייגקעווא טסעװ

 ,אד ,"ןגָאלקַאּב ךיז ךיא לעװ רֿפס ןיַא םעד רַאֿפ

 יװ ןַײװ רעיא רעסעּב; .1920 עשרַאװ ,ו שג

 ױזַא זיא ןוגינ רעיא ןַא; .װחש ,"תוחיוּכ ן7ּבו עיַא

 יג - ןטַײצ עא יד .לװֿפ ,ײןַײװ רעיא יו

 -ינעג = עקלויל עיַא .יַאנגל ןז ,חֿבשל ךעלנייוו

 ןגעװ = רעטלַא) ןַא זיא רע .שטנעמ רעט

 . .דניקרעדנואוו ַא

 יו טצינעג ,5 ---1 ּבּב יד ןוֿפ םענייא טימ .4
 לעב ,קינהריֿבע-לעּב רע'א .יַאנגל טעטיּפע ןַא

 רעַא .ןייּב רעיא .עא קינסיעכהל-וצ ,קינהוואּת
 רעיא .עא יאדמשַא ,דש רעיא .רעסערפ-רעניה

 ,קינריּב(מןיס רעיא .עא רענוד ,חר ּת ,רַאנ

 -רוטש רעיא .שזַאינכָאּב רעיַא .עא קינלַאנימירק

 -נַארקש ,ּפערעשט ,ּבַארקש ,ןּברַאש רעיא .קַאמ

 עא .עּפַאקש עיִא .עטּפַאלק עא .עא עלעד
 .יֹוג רעיַא = קירדנעי רעיא ,יורפ עיִא = עצינָא

 טרישרַאמ ריא ןעװ ןואע .חמצי ,קידָאּפס רע'ַא

 טייג ,ןסַײרנַײא סע טליװ ןוא םודס ץיַא ןֿפױא
 גנונעֿפָאה ,ץרפ ,"ךַײא טימ טימ המשנ ןַײמ
 ,'קערש ןוא

 ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב רעטשרע ןַא יו טצינעג .8
 ,טנַאקַאּב"ַא ,קיטרַא"ַא .ידַא ןטצעזעגֿפױנוצ ַא
 רעמיצ ןיא, .ןענאטשעג-א ,ןסעגרַאפ-א

 ,"טייקרעיוז רענענַאטשעגַא ןַא טימ טקעמש
 ,1920 וועיִק ,טייג זַײא סָאד ,זּביא סינּפיק .יא

 .װזַאא טצכעלעציַא .טגָאצרַאפַא .טל'עגרַאֿפױַא
 ךיוא  .גנוזָאל רעיַא"ַא ןַא .טלַא רעייז = יַא"ַא
 ַײּב ךיוא .גנונעדרָאַא יד .ּבוס-ןטֿפעהפיױנוצ טימ
 ךיז טדער סע זַא ןזַײװּוצנָא ,רעדנעל ןוֿפ ןעמענ

 ,לֿבּבײַא ,םירצמַא .םוטרעטלַא ןיא דנַאל ןגעװ |
 יַארּפש ןוֿפ ןעמענ טימ ךיוא .עא דנַאלנכירגַא

 ,שילגנעַא ,שיװַאלסדַא ,שינענּכא :ןכ
 ץיַא סָאד ,רעטלַא +- ,עטלַא +- .ּבוס טּפָא 9

 םַײּב טּבַײלּב סע" יעַײנ סָאד ןּבעלרעּביא ןעק
 ןּבַײלּב טעװ סע; .םִייוניש ןָא ,ןעועג יװ = ן'א

 ,רעקנילֿפ דוד ,"לומתאדּכ ןיריטֿפמ ,ןיַא םַײּב
 | ,15 ווו 1968 ,זמט

 יװ ,תישארּב-הׂשעמ יװ ,טלעװ יד יװ יַא 98
 רעד יװ ,חרּת יװ יא ;חלשותמ יװ ,תולג רעד

 ךןּתמ רַאֿפ יװ יַא ;(זױצנַארֿפ) קרעט רעטלַא |

 סיקסעיּבָאס ךלמ ןוֿפ יװ ,לוּבמ ןרַאֿפ יװ ,הרוּת
 עּבָאּב יד ןעוו יװ ,הׂשעמ סעּבָאּב רעד יװ ,ןטַײצ
 ,דלַאװ א יװ יַא ;(לדיימ) דיומ א ןעװעג זיא
 ;עשטַאילק ,דרעֿפ יַא ןא יװ ;קָאּב ַא יװ ,ּבמעד
 א יװ יא ;טַאדלָאס רעקסװעַײלַאקינ א יװ יא
 יװ יא ;שַאמאק רענעסירעצ ,ערולש ,עטַאמש
 ,רעגייז(-טָאטש) 'קרַאמ רעד

 .טיאקק ייאכ? .ן" ,יד 8 רעד ןל עכייווו -- טלַא
 -רטנָאק .םיטשךןעורֿפ עטסקירעדינ .יד 1
 עטסכעה .רעד ,2 .עקווַאטמל' א :ךיוא .(ָא)טלַא
 .רָאנעט רעשיריל .ָאטלַא :ךיוא :םיטש-רענעמ

 .לָאענ ?צמ .רעד -- גָאטלַא

 סָאד -- ןוַײא-טלַא

 נג --ענַאטלַא

 ַא ןיא עקזַײה ,ןגער ןופ ןוא

 .לכ2 ייא? .ן" ,רעד -- ר ַאטלַא
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 'ַא ןַא טימ טרעטיצעג רעטסגנִיי רעד טָאה'ס,, -

 ּבָאה .ךיא , .ח"ישּת ה"ר ,קיא ,אֿפא ,"םענייר ַא

 ירעכיז .י .י ֿברה ,"עמיטש"א ענייש א טאהעג

 רעגניז א .8 .ן"כשּת י"ג ,בקעי תלחנ ,ןַאמ
 ןפרַאװעג . . ., .םיטש אזַא טימ ןירעגניז א רעדָא

 םעד ןָאטעג עכרוטש ַא ,'ַא ןֿפױא קילּב ןזייּב ַא

 -טייװצ .4  .ןיסעצנירּפ ַא ,ַאּפָא ,"רָאנעט
 ןטשימעג ןקילײטריֿפ ַא ןופ לייט רעטסכעה

 ןיא טנעמורטסניא רעטסכעה:טייווצ ,0  .רָאכ

 :ןטנעמורטסניא עשילאקיזומ 'עילימַאֿפ ַא

 -ט לא (ב ;עילימַאֿפ-לדיֿפ רעד ןיא אלָאיװ (א
 -טעגנרַאלק רעד ןיא ענרָאטלַא רעדָא ןרָאה

 לסילשייַא .עָאּבָאהיא .קיוּפַא :ךיוא .עילימַאֿפ|
 . ,עיניל רעטירד רעד ףיוא םעטסיס-ןטָאנ ןיא --
 .אלָאיװ רַאֿפ בור'ס

 עכעלגעטלַא סָאַד
 ךיז ןיא רָאנ טָאה סָאװ טַײצ ןופ טינשּפָא .(+-)
 ,ןשטנעמ סיַא .ךָאנ ןגעמ ןוא, .טײקכעלגעטלַא

 טעװ טכַאנ יד זַא ןגָאז ךיז ,עכעלניילק ןשטנעמ

 א ,"ןשרעה קיּביײא יז,ווװ יפנימ} ןָאסֿפלָאװ .ל
 ךימ טנגוי ןַײמ טָאה םונהיג ןוֿפ יַא רעדע .2
 רעד ךיוא, .'תּבש-ץראװש' ,דַארּב ,"טקילפעצ

 לַא :טימ ןשימֿפיונוצ טינו ."םוהּת ןַײז טָאה יַא
 טימ םאק זיר רעד, .גָאט רעדעי ,כרַא ,גאט
 ַא ןךוּבלאומש ,"טלומ אייווצ גאט לֵא שיילו
 רעטסערג רעד זיא סָאד ,/ח"ַא; -- ןּברוח
 רעד טקיטש סע ןזָאלרַאֿפ טָאג ןוֿפ ןעװ ,ןּברוח
 -רעּביא ,דָארּב ,"סַאה ןוֿפ טכענ ןיא ךיז שפנ

 ,תוגׂשה עיַא .ידַא -- קיד .גנַאג

 ,גרַאװכָארּבזַײא ווזד
 טימ . . .ןעמונעג ךיז רע טָאה; .גרַאװנזַײא טלַא
 ,17 אפ ,1866 ,מק ,"ןעלדנַאה וצ יא"ַא

 ,דנַאלשטַײד-ןוֿפצ ןיא טָאטש

 | .51 ,ו"הא +-

 .'0: ןוגמ(;)8 .ן" סי ,יד -- ע(ק)נַאטלַא
 ןוז ןוֿפ ןציש וצ ךיז ןינּב רעניילק ,רעגנירג

 ןָא ךיוא ,ןטרָאג

 "א רעד םורַא רעמייּב .ךַאד א טימ רָאנ ,טנעוו
 ןזעװעג זיא ןטרָאג רעדע .'ַא ןיא ןליקּפָא ךיז
 -כערפ יד ןוא ןעײלַא עטסנעש יד טימ ןעזרַאֿפ

 ,םימכח ידימלּת ,טַאקשומ .ל .ח ,יְדיַא עטסקיט |

 עלעקנוט יד ןיא טרעדױלּפעג ..., .1896 ענליוו

 עג ןוא ןעקנורטעג ן'ַא יד ןיא ... ןעלקניוו

 .ןלייצרעד םיתמ סָאװי ,ץרּפ ,"טכַאל

 -טסניק .1
 ןעגנערּב וצ רענייטש ןפיוה רעטכַאמעג ךעל

 -עצ ערעדנא רַאֿפ ךיוא ןוא תונּברק םיא ףיוא

 טנעקעג טָאה יִא ַאזַא .טלוק ַא ןוֿפ סעינָאמער
 ןוא ןֿפעילערַאּב טימ ,לַאטעמ ןוֿפ ךיוא ןַײז
 יז ,ןץִא עניירמוא יד ךערּבעצ, .ןעגנוצוּפַאּב

 עַײנ יד  ,שַאוהי ,"ןראנ עלַא ייז ,שלאפ ןענַײז

 טצינ סָאװ שיט (ןטסירק ַײּב) .2 .'רעטעג
 ןוֿפ ןלייט ענעדיישרַאפ רַאֿפ ןכעלטסַײג םעד

 -ערעצ רעד ַײּב ,טנעמארקַאס ןלַאינַאמערעצ

 יװ ױזַא, .(1081 ,+-) עיטסיראכייא ןופ עינַאמ

 "ןוא הלּכ יד שדקמ ןתח רעד זיא ןדִיי זדנוא ַײּב

 ןיא ןלױטַאק יד ַײּב זיא ױזַא ,הּפוח רעד רעט

 ןיא ןעדיא איד ,דמא ,"'א םעד ַײּב לָאיטסָאק

 םוצ טייג ןיגינעק יד, 1869 ענליו ,איושרַאװ

 ןקַאּבעג- טלַא

 ליִּב עקילייה יר יד .רַאפ טינק ןוא יַא ןטלַארטשַאּב

 . .װ גורפ ,"רעד

 רימ זיא ריד וצ עּביל יד, .חּבזמ .וזד ,9/ |

 ריא ךיא ּבַאה ןצרעה םענַײמ ןיא .... קילייה

 ,הבר ,אנליװמ רעססער לאומש ,"טיוּבעג יא ןַא

 -עג ,ליוק ןקידנענערּב ןופ ןוא, .1876 עשרַאװ
 ןּפיל יד ףיוא ןיוש גנַאל ךיא בָאה ,'א ןופ ןעמונ

 .וו לַא ,"ריר םעד טליפעג טינ

 -המ ותוא וֿפחדיא .המיּב וזד ןז .כרַא 4
 ,לייו 'ירהמ ּת"וש' ,"המיּבה ל"ר ,ירַאטלע'

 יד -- טיורּבײַא . שהְו 1549 עיצענעװ
 "א .קעד"ַא .רעניד"ַא  :.עיטסָאה
 .עלעשיקײַא .שיטײַא .ןַײװ

 (רַארּפש) .אּב רעד) סָאד -- שימרַא"טלַא
 סָאװ ,שימרַא .ןקידֿברעמ ןופ טנַאירַאװ רעטלַא

 םעד זיּב צָא רַאֿפ היי ,8 ןוֿפ) םיא ןופ ןרוּפש-

 -ֿפיױא ןיא זדנוא וצ ןעגנאגרעד ןענַײז (היי 4

 ןסניֿפעגסױא עשיגָאלַאעכרא ךרוד ןוא ןטפירש

 טַאּבאנ ןיא ,(ךנּת ןיא רומדּת) ערימלַאּפ ןיא

 ףיוא ןוא (עיריס רעקיטנַײה רעד ןיא עדייּב)

 ַײּב ךַאנ זיא יַא"ַא =! .יניס לזדניאבלַאה םעד |

 -רעד ירד ןיא ןושל טדערעג א גַאט ןקיטנַײה

 טרעװ טקעלַאיד רעד ,קׂשמד ןופ רעקידנוֿפצ רעפ

 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ םעד טימ טנכיײצַאּב

 ן.ַאלילעמ --- רעֿפרעד ַײרד

 ןשירעכַאּב ,שרעכָאּב-...} -- ש(י)רוחּביטלַא
 (רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ) ַײּב יװ זיא סָאװ .ידַא
 -ןסירעגּפָא רעשייּב "א ןגעק , .רוחּב ןטלַא ןַא

 אפ ,1931 ווָאקרַאכ ,טילָארּפ ,"ןּבעל ןוֿפ טייק
 ןטליּפשרַאֿפ ןַײז קרַאטש ױזַא טליפעגּפָאפ .4

 רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,ייןּבעל ןיּביַא

 | ,טייק- 1967.  ָא"ּת ,ףיוהכרוד

  ֿפצמ .ן ,סָאו) יד -- טֿפַאשרוחּביטלַא
 ,רוחּב רעטלא ןַא ןַײז ןוֿפ

 -נוט ןוֿפ ּברַאֿפ .1 .ּבנ צמ .סָאד -- דלָאגטלַא
 דלָאג 2 .דלָאג טלקנוטעגכָאנ ןוֿפ ,דלָאג ןלעק
 טָאה סָאװ .ידַא --- קי- .רילָאק אזַא טָאה סָאװ
 -עג זיא סָאװ .ידַא -- { .יא ןוֿפ רילָאק םעד
 .ןזינראק ענע'ַא .יא ןופ טכַאמ

 ןֿפױא טּבײלג סָאװ .יזַא -- קיּבײלגטלַא
 וי איד ,"ןדִיי עמורֿפ עיַא ידע .רעגייטש ןטלַא

 ץיֵא :ךיוא ,16 או 1849 ,גרעּבמעל ,טסָאּפ עשיד

 ,+- סעצרעװָארַאטס --- ןטסירק

 םענא .װחד וזז .כרַא .ידַא -- ןכַאּבעג"טלַא
 ,װ רוס ,"...לימעז ןיינּבירג ןינכַאּביג טלַא

 ,ב/בכ

 ַא טימ ןקַאּבעג .1 .ידא -- ןקַאּבעגיטלַא
 זיאס, .טנקירטרַאֿפ .קירוצ טַײצ רערעגנעל
 .װש ,"טיורּב יג"ַא קיטש א טיונ רעד ןיא טוג
 ענע'גא טימ ןסַײּברַאפ ...ןפנַארּב קנורט א;

 סיג"א טיורּב ןסע טעװ, .המלש ,סוממ ,ײלגייּב

 יד ןָאטעג ּפַאכ א; .| רעדיל ,הלמ ,"לקיטש א

 ,ןיװעלש .ב ,"ךעלכיקזעק ענע'ג"א ,עטרַאדרַאֿפ

 ,47 ןאפ ,קג

 .סַײנ ענע'ג"א .טרעטלערַאֿפ .שירפ טינ .2
 ענעגא ענייק ריא ןוֿפ טניושעג טינ טרעוו סע;
 ,1875 ענליוו ,דיחי ןּב רעד ,דמא ,"טייקילייה

 לב זיא ןעקלעמש 'ר טימ הׂשעמ ענעיגיא יד,



 טלמַײּבעג-טלַא

 ,סוממ ,"ןרָאװעג טשירפעגפיױוא דניצַא םיא

 טינ טרעװ סָאװ עיצאסנעס א ָאטשינ, .ֿפשטניװ

 ,טייק'ג-"א .חיישּת ה"ר ,קיא ,שַאּב ,ײג"ַא
 .ול

 עג טָאה עמ סָאװ .ידַא -- טלטַײּבעגיטלַא
 טָאה; .קירוצ טַײצ רערעגנעל ַא טימ טלטַײּב

 ןגָאלשרַאֿפ וצ טיורּב יג"ַא לקיטש ַא ןעמונעג

 ענליו ,רעטוֿפ רעד ,אבכוּכירּב ,"רעגנוה םעד

4, | 

 ּבװש .װװד וזד .ידַא -- םלצרָאװעגיטלַא
 -רָאװג טלַא .בוטר ץע .ג, -- 'חרזי שרוש םַײּב
 ."טלצ

 ,טניואוו) טציז סָאװ .1 .ידא -- ןֿפעזעגטלַא
 ןיא) טרָא ןקיּבלעז ןפיוא גנַאל ןיוש (טּבעל

 ,(טָאטש רעקיּבלעז רעד ןיא ,דנַאל ןקיּבלעז םעד

 ענע'ַא .טרַאניױאוו ןַײז ןיא טלצרָאװרַאפ זיא סָאװ

 רענעייל רעשידִיי רענע'א רעד ,ןטֿפאשרעקלעפ

 ,ענע'א רעטנזיוט רעגנילדנעצ , .עקירעמַא ןיא

 א יװ, ."ןשטנעמ עכעלדירפ ,עטלצרָאװעגנַײא

 ,זל ,םילהּת ,ית ,"םיוּב רענע'א רעקיטֿפַאהגַײװצ

 ענעמוקעגנָאשירֿפ עַײנ ןוֿפ טלמיװ ..., .5

 ןריר סָאװ ,ענע'א םירוחּב ןוֿפ ןוא .....םירוחּב

 עקידנעטש רעייז זיא ָאד ןוא טרָא ןוֿפ טינ ךיז

 ראפ װט .ּבוס טפָא .המלש ,סוממ ,"םייה

 1534 עקַארק ,הנשמה תבּכרמ טניז 'חוזא

 ךַײלג ןיּב ךיא, .ןרענע'א טינ ךיז טגייּב ןטרָאדו

 ינוא ...םלוע ןעד ףיוא טָאג רֿפ רג ןייא זַא

 ,"ןרטלע רזנוא זלַא ךַײלג רנסזג טלַא ןייא זַא

 ,ב/הּפ ,ח"קת טשמַא ,וו תוליפּת רודיס .שּפע

 ײב לָאז ןרג רעד| רע :טייטש 'יאוקיו' ןיא;

 רימָאטישז ,ב ,הח ,"רענע'א ןא יװ ןַײז ךַײא

 -- 'בשוּת' טשטַײטרַאֿפ בׂש 248 יז ,8

 'אפ0 .רענצעזעגטלַא -- בװש ,רעקיסעזעגטלַא

 ,הסיפת ןיא רענע'א ןא .קיס

 טציז סָאװ .גיפ .טנָאקַאּביגנַאל ,טלַא ווזד .2
 -סיוא ,...טימ לקער ןגָארטעגּפָא ןַא, .טכעלש
 ,עש ,"סּפינש רענעיא ןַא ,סנגיוּבנלע ענעּבירעג

 רענשיא ןא ךָאד זיא ייל ןיא', .רעּבַײרש עשידיא |

 -קַארּפ רעשידירוי רעשימייה רעד ןופ קורדסיוא

 יװ לוק ריא טָאה, .1 ,1929 ,ַאֿפִי ,פנ ,"קיט

 ,"רָאכ ןשירעּבַײװ ןיא טסַאּפעגנַײרַא ךיז ס'א ןא

 -- טייק- .יטּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש
 לאיחי ,ייַא ןופ יצ טייקנסעזַאּב ןופ ליֿפעג סָאד;

 ,1966 ינוייילמ ,קוצ ,רעֿפָאה

 ןַא זיּב ןושל עשישטַײד סָאד -- שטַײדיטלַא
 שטיַײדכױה:טלא היי .11 ןטימ ןיא ךרע
 .ה"י .11 ןטימ ןיא ךרע ןַא זיּב שטַײדכיױה --

 .רעד 6 יד ,טלַא +- .ס- ,רעד -- ןרַאהטלַא

 ןיא (יװ) זיא סָאװ .ידַא -- שיֿפױהיטלַא
 ולּבנָאמ עטיור יד, .ףיוה ןטלַא ןַא ןוֿפ רעדָא

 ֿבקעי ,"רעיומ ץ'ה"ַא רעזדנוא רעטנוא ןעמ
 ,1967 ַא"ּת ,טפַאשּביל ,ןַאמדירֿפ

 ןָא גנַאל ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- שיפײהטלַא
 יא סָאד .טנַאקַאּב ,טנעָאנ ,שימייה (רעייז)
 יד, ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןװיטָאמ עיַא .ןּבעל
 רָאנ ,עיַא ןייק טינ ןעוועג ןענַײז ןענױשרַאּפ
 ,| ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,נש ,"ןדִיי עגיה

 הדּבכה יד ןײלַא ךיז ףיוא ןעמענ סרענדער יד,
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 ,מי ,"ןדייר ןֿפוא ןא םעד ןופ ןכַײװּוצּפָא

 ,רעטכידעג ַא; -- םייק- .10 יז ,או פשוי
 סחנפ ,ייא עקירעיורט א ןוא ּביוטש רעקיּפעלק

 ילעמ ,עילַארטסיױא ןופ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלַאג

 ,1939 ןרוב

 ,רעסיורג) .רעדלעװ ,רעד -- דלַאװטלַא
 ריּביס ןיא עגַײט יד, :דלַאװ רעטלַא (רעטכידעג

 ."'א רעקיטכעמ א זיא

 0106: 81 ש610 3נ צמ .סָאד -- גרַאװטלַא
 ,גרַאװרעדיײלק ןוֿפ צעּפס .ןכַאז עטלַא םוכס .1
 סָאד ,ןקיטנַא .רעלדנעה"ַא .יִא טימ ןעלדנַאה

 ןימ א, .קרַאמא ןרעּביא ןייג .יַא ערעַײט

 ,סוממ ,ייזּבעל ןקילָאמַא םענופ יא טימ םואעזומ

 קיּבייא ,רענייטש ןופ יא ןאראפ זיא סע, .המלש

 גרַאװטלַא ,ץרפ ,=. . .ןשַאװּוצרעּביא טשינ ,ַא

 ,'גניז ךיא ,רַא ,"קַאּפ א יַא טגיל סנּפָאקוצ;

 רעלעק א ןעגנודעג ךיז טָאה . . . רעטסַײמ רעד,

 ,קונכַאי .א .ח ,"ַא ןעװעניצַאּפ טגעלֿפ ןוא

 עטלַא .גיֿפ .2 ,1894 עשרַאװ ,אקירעמַא ןיא ...
 -ַאװ ןוא קנעּב ףיוא טציז יא סָאד , .ןשטנעמ

 ...'א יװ ױזַאק ."ןוז רעד ףיוא ךיז טמער

 -ַאיצולָאװער-רַאֿפ ,ןטלַא םענופ סיוכרוד טעמּכ

 .רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"ןּבעל ןרענ

 טימ טלדנַאה סע רעװ .ס' ,רעד -- רע"

 ,גרַאװטלַא

 ,לדיֿפ עטייווצ .,ס ,יד ןל עכייוו -- עקוווטלַא
 .אלָאיװ ,לדיֿפ-טלא

 ,שטוטס .ץ ,רעד -- רעמוז"רעּבַײװטלַא
 טימ טסּבראה רעטעּפש ((עּפַארייא:ברעמ) 0

 רעמוז רענַאידניא םוצ לעלַארַאּפ .רעטעװ טוג א

 :עקירעמַא-ןופצ ןיא
 (וצ טרעהעג) זיא סָאװ .ידַא -- קיטלעװטלַא

 ,שידָאמטלַא .שיקנערֿפטלַא .טלעװ רעטלַא רעד

 .שטנעמ רע'ִא ןַא .קיטלעװטנַײה ןופ ךוּפיה

 ,ךעלטלעװטלַא :99 .ןושל יִא ןַא סעּפע
 ,טייקי- .רנ

 רעד .ּבנ צמ .רעד ןשעדיוכ- ...ן-- שדוחיטלַא
 ןעז טינ ןעק עמ ןעװ ,שדוח ןוֿפ לייט רעטצעל

 "ח"א ןרעטצניפ םעד ןיא .הנבל יד

 סָאװ .ידֵא -- ךעל" ,שי|טנעמַאטסעטיטלַא
 -סירעטקַארַאכ זיא ,וצ תוכַײש א טָאה) ןוֿפ זיא

 רעכעלטסירק| טנעמאטסעט ןטלַא םעד (רַאפ שיט

 סיוש םעד ןיא ןטערטעגנַײרַאפ .ןךנּת ןרַאפ יט

 סָאד ,טישז ,"םזיאאדוי ןכעליט-יא -- םעד ןופ

 רעשײט-ַא ןַײז טימ, ,1911 ינוי ןעּבעל עַײנ

 .ןרָאסעּפַארּפ סרעלטיה ,וומ ,"האנׂש

 ןיא טלַא ןיוש זיא סָאװ .ידַא -- קירָאיטלַא
 רַאציײװש רעיא ןַא .טרעטלעראפ .טנרָאיאּב .ןרָאי

 .טייקי- .גנושרָאפסיױא עיִא .ריט רעד ַײּב

 .=506: 81001/0 .אפש .ס- ,יד -- עשויטלא
 -רַאפ .עדרַאסנַאמ .לּביטשמעדיוּב ,לּכיטשרעּבײא

 עג :הנותח-טינ א| ָארעטלַאס א יא יד ןעגניד

 ,"ַא רעד ןיא ךיז וצ ןעמוקעגפױרַא. .ןןטַאה
 .שטיװעינַארג .ש

 ןוֿפ ֿפצ .יד 6 רעד .1 -- (ר)ע|פשטיטלַא
 וצ טָאה עמ סָאװ (ר)נעטלַא רָאג ,(ר)עטלַא ּבוס

 רעיא ןַא .טֿפַאשּביל ןוֿפ גנואיצַאּב א (םיא) ריא

 עג ךיז טימ טָאה,; .תילט ןיא טלקיוװעגנַײא

 .=: 211066 .ןע- ,רעד -- !ייטלַא

 נג -- !ייטלַא

 .ידַא -- שידייײטלַא

 .ּבנ צמ .סָאד -- שידייײטלַא

 שידיי-טלַא

 ,ּבחנ ,"םענעגױּבעגנַײא ןוא ץַא ןַא טכַארּב
 ןּבָאה עיַא יד, .תונידמ שֿבּכש ךלמּב הֶׂשעמי
 תנשוש' ןעגנוזעג ןוא טעקשטעהעגרעטנוא ךיז
 -רעד עּבָאּב עא ןַײמ, .פשטניװ ,סוממ ,ײֿבקעי
 לָאז רעיא רעדע .וו גורֿפ ,"הׂשעמ ַא רימ טלייצ
 "מוא ןוא עכילקילג ,ּפס ,"םירׂשעו האמ דע ןּבעל

 ןוא םירדנ ,םירדנ ןופ גָאט ןיא,; .עכילקילג

 ,?ןטסַאפ םוצ ןעייג עיא ןוא עטלַא ןעו ,ןטסַאל

 .רעטציא ,געס

 ,ֿפצ ןיא ּבַײװ עטלַא ,ןַאמ רעטלַא צעּפס .2

 .רָאּפ (ריא) ןַײז (ןגעו) וצ טדער (ר)ענייא ןעוו

 -נַאװצ ןוא טרעדנוה זיּב ןּבעל לָאז (רנעיַא ןַײמ

 ,"טדערעג טינרָאג עא יד וצ טָאה רע, .קיצ

 ןַײמ טימ טגעגּפָא ךימ רָאז קיצעּביז וצ, .לֿפ

 ןעמולּב רעד ,רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבַא ,"ץיִא

 לּביטש ןיא ךיז וצ קעװַא .1885 ענליוו ,ןעטרָאג

 ,"ןויוא ןרַאֿפ רעיא ןַײז טימ טצעזעג ךיז ןוא

 קינעמָאּפ אי 1 סַײװ

 עלעכיּב עא סָאדע .טלַא ידַא ןופ פצ 9
 "עז ךעלזַײה יד, .! גורֿפ ,ןֿפָא רימ רַאֿפ טגיל

 ,"עקידהרוחש:הרמ ןוא עטערומכרַאֿפ ,עַא ןענ

 םענעֿפָא ןַא ףיוא; .ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 ,זּביא ,זזה .ח ,"זיוה עא ןא ךיז טייטש ...ץַאלּפ

 .1961 ילוייינוי ,שימייה

 -ַאטָאּב)
 "יירק ,טאמילק ןקיסעמ ןוֿפ סקיוועג-לייה (קינ

 עקירָאה טימ (םינימ 15 ַא וצ ֿבורק) ךעט

 ,גנואילּב רעכעלזַאר רעקיטנָאק ןוא רעטעלּב

 שי יד .רעטרע עקיּפמוז ןיא טסקַאװ
 'א ןופ רעטעלּב ןוא ןעלצרָאװ

 ענעדיישרַאפ רַאֿפ טצינעג ןרעוו

 תואופר ןיא צעּפס ,ןטנעמַאקידעמ
 יד ,טייקנארק-טסורּב א ןרעדניל וצ

 םינימ לייט ןופ גנואילּב עלעקנוט

 יַאּב רעד ןיא טצינעג טרעװ ןעיא

 וי ָאד ןיא יצ, .ןַײװ ןופ גנוּברַאפ

 טרָאװ ןופ זּביא םַײּב| ײ?יַא ןופ טֿפַאז ןיא םעט ַא

 -- לצרָאװײַא .6 ,ו ,בויא ,יּת ,ץתומלח'

 ַא טימ 'װ"ַא ןןירעגיוז א רַאֿפ} ןעקנירט וצ,

 ,טנַאלרעּב הּכלמ ,יטכָאקעגּפָא . . .סינייא לסיּב
 -יס "א .1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד

 ,"ס"א ...ןטסיה םוצ; -- ּפָאריצ - ,ּפָאר

 ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וו םיטוקיל ,גנילרעּפש .י .א

 ,סיז .לָאענ -- לכלַײנקײא .טיװציַא

 ןוֿפ טכאמעג עיצקעפנָאק .לכלַײנק ךייוו ,סַײװ

 /41102068 01110102119. זמ2זפמ- -- לצרָאװַא

 .1811סיש

 טייק-גרַאּב .יגרַאּב רענעדליג'

 עקיטכורפ טימ עילָאגנָאמ ןוא ריּביס-םורד ןיא

 . ןויטַארטסינימדַא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ ךיוא .ןלָאט

 ,דנאּבראפ-ןטעװָאס ןיא זַײרק

 -טלַא ,-שידָאמטלַא .1
 ןֿפור ייז עכלעװ ןעגנוריפגַײא , .שידִיי-קיטַײצ

 ,2 ןפ ,1885 לָאֿפיי ,"קידלטעטשניילק ,ײזא
 .וװד +- ,שידִי-טלַא וצ ךייש זיא סָאװ .2
 | .טײקשידַייטלַא

 עשידִיי סָאד

 1500--1250 ןשיװצ הפוקּת רעד ןיא ןושל

 רעטשרע רעצנַאג רעד ןיא רעדָא ןװמ טיול}



 עכיטל'א

 ה"י .14 ןטימ ןזיּב גנולקיװטנַא ןופ הפוקּת
 עשיגָאלָאנָארכא .ײ"ַא ןופ ךירטש ַא .ןמי טיֹולְו

 ןופ ...ןבװ ןשימעדאקא ןרַאֿפ} ןצענערג-טַײצ |

 י"א ןופ יצ ,שידִיי ןיא הֿפוקּת ךַארּפש רעכלעוו
 .ל ,"1750 ויּב שידִיילטימ ןוֿפ יצ ,1500 ויּב

 -רעטרעװ רעשימעדַאקַא רעשידיי רעד ,ןיקנעליװ

 :סָארּפ) סעלטַאכַארּפש רעשידוי רעד ןוא ךוּב

 ,1920 קסנימ ,(טקעּפ

 לַא .עכירעטל'ַא :89 .יד -- עכיטל'ַא
 -ראפ טשינרָאג ךיז טָאה יא יד, .ּבַײװ סרעט

 טשינ לכאמ ןייק זיא םיא רַאֿפ רעּבָא ,ןענוג

 יםּת לפמיג ,שַאּב ,"רעַײט וצ ןעװעג

 -ךייה = .ל22 ייא2? .ס" ,רעד -- רעטעמ|יטלַא
 -לפטֿפול ַײּב טצינעג טנעמורטסניא ."רעטסעמ

 ךַאלּפ רעד רעּביא ךייה יד ןעניֿפעגוצסױא ַײרע

 -לעטשעגנַײא רעדנא ןא רעּביא רעדָא םי ןוֿפ

 .לרעטסעמ-ךייה -- עירטעמ- .טקנוּפ ןט
 ואו םַארגַאיד ַא טימ רעטעמיטלַא -- ףארג-
 ,טנכײצרַאֿפ שינַאכעמ טרעװ ךייה יד

 -סיא ןיא טנעמַאלרַאּפ .אּב .רעד -- גניטלַא
 | ,דנַאל

 -לֵא ןעמָאנ ןוֿפ יֿפ ענעגױצרַאֿפ -- עיניטל'ַא
 ןוֿפ זז -- עינורעטל'א .רקוא ,דָאּפ .עט
 .רעטלַא

 .(רןעטלַא ןוֿפ ֿפצ ןוא 979 -- (ר)עקניטלַא
 ןַא ןוא רא ןַא .(ר)עקשטיטלַא 9
 ,םינלטּב ןעצ עיַא יד .קנַאּב א ףיוא ןציז עיַא

 "טוג ,טייקכעלטרעצ טימ (ןַאמ) ּבַײװ ןגעוו ךיוא

 סָאװ, .ּבַײװ רעטלַא ןייק טינ ןגעװ ךיוא קיטומ

 .וװ גורֿפ ,"?דניצַא עקשטיטלַא יד טכַאמ

 רעוװ .1  .סי ,עק- ,ןי* נװ .ן" ,רעד -- טפיטלַא
 סע רעװ .2 .םיטשיטלַא ןַא טימ טגניז סע
 ,טנעמורטסניא:טלַא ןַא ףיוא טליּפש

 ןיא ,2 .ךיוה רעייז .1 .(טזומ)--ָאמיסיטלַא
 ַאנַארּפָאס רעּביא עװַאטקָא רעטייווצ רעד

 -רַאק .ןושלירעמזעלק .ס ,יד -- עקֿפיטל'ַא
 יד = "סא וצ טעינכַאטס עכימַארּבז יד, ,לֿפָאט

 .לֿפָאטרַאק וצ טלעטש עמַאמ

 טעמּכ .טלַא ןוֿפ 578 .1 .ידַא -- ךעלטלַא
 -ײלּפ ענעגיוּבעג-שּפיה יד . ..רעיַא רעד, .טלַא

 ,זמט ,טייצ ,"טנאה עקידרעטיצ א ןוא עצ

 ,עיא ןַא --- ןילַא ּבוטש יד .. ., .22 41 3

 "מייה '!װָאס ,סנ ,"עילעטס רעכעלקירעדינ א טימ

 ןַא ַײּב יװ זיא סָאװ 2 .1 א ,1964 ,דנַאל
 ,ןטלַא ןַא רַאפ שיטסירעטקארַאכ זיא סָאװ ,ןטלַא

 ייױרג ןַײז ,רעטנוא םיא ךיז ןקַאה ןעלנק ענַײז;

 .ל ,"זָאלספליה ןוא 'א ךיז טלקָאש ּפַאק רעס

 ,טייק- .ןלעװָאנ ,ָאריּפַאש

 רעד טױל זיא סָאװ .ידַא -- שידָאמטלַא
 -יילק עיַא .שיקנערֿפ-טלַא ,טלַא .עדָאמ רעטלַא
 ןַא .לאש עשיקרעט א ןוא ענילַאנירק א ,רעד

 .עמאמ-עטאט עיַא .ןעיידיא עא .רעגייז רעיא

 ,גנַאג ,טינש רעיא .ןענַאטשעגקירוצ ןוא יא

 ךיוא ןעז ןעמ ןעק םוטעמוא, .עא רעגייטש

 ,39 אט ,1865 ,מק ,"ןדִיי עשידָאמַײנ רעדָא עיא

 -תוא עטהביתּכ עא טנעקרעד ןעמ טָאה ...,

 ,א ןעגַײז רעדיל ענַײמ, .תועסמ ,סוממ ,"תוי

 -רָאי-קיצנַאװצ ןופ גנַאלק רעד ייז טלעֿפ סע
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 חנ... ,ןַאמדירֿפ בקעי ,ילַאטעמ ןקיטרעדנוה

 / טייק- 1960 יײנ ,ןירג

 -יױרּבלקנט .ּבנ צמ .רעד -- ץ'ָאהַאמ"טלַא
 "ןיורּב רעֿפיט א ךיז טמוקַאּב סע .רילָאק רענ
 ןרעטנוא טנַאקַאּב זיא סָאװ ןָאטּברַאפ רעטיור

 .רעּב ,ײמייַא ןעמָאנ

 ,שָאר ,יאבג .כרַא .רענעמ- ,רעד -- ןַאמטלַא
 ,גניג לוש רעד זיוא ןַאמרדיא אד; .רעריפנָא
 ,וםילשמ רֿפס ,ײגניֿפּפטנַא ארֿבסּב ןיא יא רעד

 -אפ רעטײרּפשרַאֿפ ךוא .ב/חל ,1686 מד8ֿפ

 | ,ןעמָאנ-עילימ

 ,שידױמטלַא :99 .ידַא -- שלדיײמטלַא
 ,לדיימ רעטלַא ןא רַאפ שירעטקַארַאכ זיא סָאװ

 .תויועה עשידיומטלַא .טייקיטכיצ עיַא .דיומ
 ,טייק-

 .| ,סָאד יד -- טֿפַאשלדײמטלַא
 .לדיימ עטלַא ןַא ןַײז ןוֿפ

 ייורג) רעטלַא .סי ,רעד -- רעטסַײמטלַא
 לרֿפ א ןופ רעלטסניק רעסיורג .רעטסַײמ (רעס

 -נוא, .סנַאסענער ןוֿפ סיֵא יד .הפוקּת רעקידרע

 ,נש ,"םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ ,ס'ַא ערעזד

 .!ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד

 בצמ

 ,ךיז ןרעטלע .לָאענ 6 כרַא .װטוא -- ןטלַא
 ןםעד טיול =} ךָאנ רד ליװ טראיינ ךיז רעװ;
 י"א רע טרעװ טלעװ רעד ףיוא ךיוא ןטלה

 (זנטעש) רפ ךיז ןטיה, .טַאלּבררעש ,טנַארּב

 רד ןטלה אוזַא טרעװ ךיז רעװ 'נוא ,ןאיג וצ

 ןיּב'כ, .ב/אע ,חע ,ײיַא ןדיירֿפ הׂשורג ןיא טרעוו
 ,על ,"א טינ ןוא ןעגנוי טינ ןָאק ךיא ,טָאג

 טײקטלַא יד ואווע .רעדיל ערעדנַא ןוא סָאדנַאר

 .סקידלַאװ ,צוס ,ייַא וצ ףיוא ןיוש טרעה

 יא קיטַײצכַײלג זיא סָאװ .ידַא -- ינ"טלַא
 ּבָאה, .לארׂשייץרא = דנַאל"נ"א .ַײנ יא טלַא

 אַײנ טלַא רעד ןיא ןַײז וצ למ טַאהיג טומ ךיא

 ,ּבגָארּפ ,"ןפור זיוא ןזאל ןנירד רוכז ןעד לוש

 טָאה ןוא ץיקהּב ןעמוקעג רעטָאֿפ רעד זיא, 1

 טָאה ןוא טעּב ןופ ןעמונעגסױרַא טעקַאנ םיא

 'מענ רעד ןיא גָארּפ ןייק ןגָארטעגקעװַא םיא

 טלעטשעגרעדינַא םיא טָאה ןוא טכאנ רעכעל

 ,"לוש עינײַא יז טֿפור עמ סָאװ לוש רעד ַײּב
 ,םירֿפא תוללוע רּבחמה לעּב ןואגה ןופ הׂשעמ

 -ןייא ...ןיילַא ךיז טָאה רע, ,1874 רימָאטישז

 םעינײא -- רעקיטכיר רעדָא ,םעַײנ ןַײז טרזחעג

 ןעװא ....קיװייל ה ,נש ,יָאדערק ןשיטעָאּפ
 סָאװ ּביײהנָא רעַײנ ,תישארּב יניַא טמוק ןיוש

 ױזַא ןעעז, .'תורדס עַײניטלַא ,רַא ,"טרַאװ עמ

 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה ,סנ ,"ןח םעינײַא ליֿפ

4, 

 ,ױרֿפ עטלַא טָאטשנַא ,בס .1 .יד -- עטלַא
 יטלא איד; ."ןעװעג רעדיוװ ָאד זיא 'א יד, .הנקז

 ,87 ,הג ,"ןידנַאטשיג םינּפ ןַײמ ןיא רימ טזיא

 הֿבורק עטלַא ,עמַאמ (עטלַא) ,עּבָאּב טָאטשנַא .2
 עטלַא ,(טדער עמ ןעמעװ ןגעװ טסייוו עמ ןעוו)

 .עא ףעש ,סָאּבעלַאּב ןוֿפ בַײװ ,עטתיּבהילעּב

 'א יד טזָאל ,קעװַא טייג רעטלַא רעד ןעװ,

 ."םילעוּפ יד ןופ ןגיוא עריא ּפָארַא טינ

 -טוג ןַאמ ןופ ןֿפורעגנָא ,ּב ַײװ צעּפס 9
 רעלענַאיצָאמע םוש ןָא רעדָא ךעלדנַײרפ ,קיטומ

 (ר)עטסעטל'ַא

 ןַײמ , ."הירּב עסיורג ַא זיא יַא ןַײמ , .גנוּברַאֿפוצ

 ,םידיסח להק ,"ףּכ-תעיקּת ןעוועג רֿבוע טָאה יא

 א קעװַא טגייל ענַײמ יא יד, ,1875 גרעּבמעל

 ,"רעּבַײװ ןופ זיא רעגייטש רעד יװ ,הכרּב
 ,'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ

 ַא יװ ןרָאװעג ןּבעגעג (א .ןעמָאנןעױרֿפ 4

 (ענעסקאוװרעד א) דניק א ןעװ ,ןעמָאניּבָאגוצ

 םעד ןעלמוטרַאפ וצ הלוגס ַא יװ ,קנַארק זיא

 ןעװעטַאר םורַא ױזַא ןוא ,ןטׂש םעד ,תומה:ךאלמ

 ןיוש טַײּברַאפ ןעמָאניּבָאגוצ רעד .ןקנארק םעד

 הלוגס א; (ּב ;ןעמָאנ ןקידרעירֿפ םעד ךָאנרעד

 -רעניילק ןּברַאטש רעדניק ענַײז סָאװ םעד וצ

 םַײּב רכז ַא וצ ןּבעג ןעמָאנ ןייק טשינ טייה

 יװ ,ןענעייל םַײּב תּבש הֿבקנ א וצ ןוא ןַײז למ

 ןעמָאנ םעד תעשּב רָאנ ,ךיז טריפ טלעװ יד

 ןעמָאנ םעד טימ רכז ַא וצ ןֿפור ןעמ לָאז ןּבעג

 ,"עטלַא ןעמָאנ םעד טימ הבקנ ַא וצ ןוא רעטלַא

 ?1910 ,זדָאל ,! תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט

 ןעק רעדָא טעשעג סָאװ .ידַא -- ךעלנעטלַא
 ,קידעכַאװ .ךעלטנייװעג .גָאט רעדעי ןעשעג
 רעיַא ,ןטַײצלַאמ עיַא .טעּברַא עיַא .לעניגירָא-טינ

 ןַא םיא ַײּב זיא סָאד, .קַאמשעג רעיא .רעֿפטנע
 רעגייטש ןַײז וצ טסַאּפ סע ,עטכישעג עא
 ןיא טלעװ יד, .'תפי ןוא םשי ,סוממ ,"ןּבעל

 םעד טימ ייז ןענַײז ..., .| רמ ,"יַא ןוא טלַא
 ,אד ,"ןרָאװעג טלעטשרַאפ ּביוטש ןוא ךיור ן'א

 סָאװ תווצמ עכלעז ןופ םיניד יד, .טיוריץרַאװש

 וו תוׂשעל תע ,ןייטשנעטכיל לליה 'ר ,יןענעז יא

 ץנַאג א ,עזולּבךציּפש ןייא, .ב"לרּת רַאמטאס

 ַײז ,רעריומ .ז ,"ןגָארט ןיַא םוצ דיײלק-טָאיװעש
 ןוֿפ} .1925 וָאנרַאט ,וו גנוי רעליואוו ןייק טשינ

 ידע -- געטלַא לָאענ סקינלָאר ףסוי -- יא
 טייג'ס רעװ ןליפרעד ןָאק יז טיוט ןוֿפ קערש
 (יטעּב עסַײװ סָאד' ,"?טירט-געטלַא טימ םורַא
 "רעד טרעװ יַא יד; .'א עקימורַא יד -- טייקד

 | .1863 ,ַאּפָא ,"ןסע

 -ארּב) ירֹוּת' רַאֿפ ווט ךיוא .יד -- פיוט עטלַא
 יריט ,ּביוטלטרוט :טָאטשנַא} דָאּפ ,(9 ,וט ,תיש

 ן.ּביוטלק

 .(רןעקשטיטלַא +- -- (ר)עקשטעטלַא

 סָאװ ,ענעסעזרַאֿפ .ז ,יד -- דיומ עטלַא
 .ןּבָאה הנותח גנַאל טפראדאּב ןיוש טָאה/

 א זיא לגניר-ןישודיק סָאד, ן2ּב ,טלַא +ן

 ןַא ןוֿפ לּבַײװ גנוי א טכַאמ סע :לגניר-ףושיּכ

 ךַאנ ןגרָאמ ףיוא זיא 'מ 'א ןַאק ;"'מ ריֵא

 טייג י'מ 'א יד זַא; ;"לּבַײװ גנוי א הנותח רעד

 ,"ןצרַאפ רעמזעלק יד ןעייג ,ןצנַאט לָאמַא ןיוש

 ןשיװצ ןעגנַאלק ןיא טייקכעלנע רעד ףיוא, .וש

 -עג זיא 'מ יא ןוא דומעּת לֵא גנודניּברַאֿפ רעד

 ,"ןתח א ךוז -- דומעּת לַא ,ךרדּב"מ יא :טיוּב

 --לּפָצצ טלַא ,ּפ ָא צ רעטלַא .3 ,אוצ ּפשוי

 לטכאש 'א :ךיוא .'מ 'א ןַא רַאֿפ ןשינעמענוצ

 .(עיצילַאג)

 ןוא, .רנ .רעטסטלע וזד -- (ר)עטסעטל'ַא
 'א ןוא רעטסערג רעד ןעװעג זיא רעטָאֿפ ןַײמ

 רע טגעלפ עגר ןייא ןיא ןוא לודגה םי ןיא שיפ

 ענליװ ,2צנ ,"גערּב וצ גערּב ןוֿפ ןעמיווש

 ,ב/חל ,גימרּת



 עטנ'ַאלרַאּפ-עטליא

 -כיוה .ַאּפש ,ס- ,יד -- - עטנ'ַאלרַאּפײעטל ַא
 ,(א"ּב) .רעכליה ,רעדייר

 -לֵא טָאטשנַא ,בוס .1 .ע" ,רעד -- רע|טלַא
 ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"ןקז --- רעטלַא; .ןַאמ רעט

 ןענַײז דניק א ןוא רעיא ןַא; .1542 ענזיא

 ןוא דניק א וצ ךַײלג זיא רעיא ןַאע :"ךַײלג

 ןעק רעגנוי א, ;"ריזח א וצ ךַײלג זיא דניק ַא

 רעיא ןאק :"ןּבראטש זומ רעיא ןַא ,ןּברַאטש

 ;?ךַײלג טינ ךָאנ זיא טיוּב רעגנוי א ןוא טכערּב

 רֹּבקמ =} "ןטלַאהַאּב ןיוש ןעמ געמ ןַא ןַא;

 ,רעטָאֿפ (רעטלַא) ,עדייז טָאטשנַא 22 .װש ,ןַײז

 עמ ןעמעװ ןגעװ טסייװ עמ ןעוו) ֿבורק רעטלַא
 ,סָאּבעלאּב ,רעּבעגסטעּברא (רעטלַא) ,(טדער

 ןַא םעד טגָאזעגנַא, .יּבר טָאטשנַא .עא ףעש
 ,ַאפָא ,ןקעװֿפױא לָאז רע ,ןןטַאט םעד :ָאדְו
 עקידכשוח ַא טימ, .ֿבנגידרעפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר

 ,"ןַא םַײּב רֿבק ןֿפױא לדיסח א טייטש ענימ

 רעד, .1879 עשרַאװ ,ןנַאמערָא רעד ,ר.אפ

 -ורעצ א טכַארּבעגנַײרַא ךיז טימ טָאה רעיא

 רעדע .1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,יגנורעד

 ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעמ טָאה ױזַא -- רעיא

 .מולּב ,"ןיקסװָאקמור ןֿפורעג

 ,רעיַא ןַײמ , .3ּ5 ,עטלַא +- ,ן ַאמ צעּפס .9
 לָאז רעיא ןַײמ טליװ ריא, ."ןַײז טנוזעג לָאז

 טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה, ."?ןטג רימ טימ ךיז

 ,יקסנילרעּב .ש ,"ןעמוקעג זיא רע'ֵא סניא זַא

 ןרָאװעג ןפלָאהעג'

 .43 ,עטלַא +- .ןעמָאנירענעמ 4
 טימעג ַא ןיא) רעטשרעּבייא רעד .מט9ֿפ .פ

 ןטימ רעּביא ךיז טעּב עמ, .(טפַאשטנעָאנ ןוֿפ
 דייר ,"ְץֵא םעד לחומ זיא ןעמ ,םלוע-לשיונוּבר

 .(1926 ,הכָאלמ-לעּב רעטלא ןא ,ענװָאק)

 -יִצ ןַא ןגעװ ,דניקרעדנואוו א ןגעװ .מט9פ 0

 ןַא זיא רע ,גנוריצ א תמאּב ןיוש זיא רע, .יול

 ."רעַא
 רעדעי .ןּבעל ןיא הפוקּת .ס' ,רעד -- רעטלַא

 יא ןיא .יא:סגנַאגרעּביא .ןרָאי עטּבעלעגּפָא לָאצ

 .תוחוּכ עקיטסַײג ןוֿפ גנולקיווטנא רעלופ ןוֿפ

 ,רעטלע ןַײז ףרַאד ,רנ| .רָאי 30 ןופ יא ןיא

 ,רעטלע ןדיישרעטנוא ףרַאד עמ ןוא רעד

 טרעװ רעטלע רעד ףיוא, ,ןרָאי עטלַא = יד

 ן."(רעטלעק) רעכאווש ןעמ

 .ל -- םעדיא רעטלַא

 ,עקיּבלעז סָאד טקנוּפ

 ,טלּב = .ל22 ייאק .ס ,יד -- עיצַא|רעטלַא
 --- קיזומ ןיא צעּפס .גנוריציפידָאמ ,טַײּברעּביא

 ןטַײּב ,1 .װרט -- ןריד .טימעג ןיא טַײּב

 ידו טַײװ אוז, .ןעניצידעמ יד 'א .ןריציֿפידָאמ

 . .. ןטלאה םימותי ןגעמ לז ןמ ׂשד יַא וצ ןהנקּת

 ילדגמ הרֿבחהמ תונקּת' ,"םינש הרׂשע עֿבש דע

 .1781 ,!םדרטשמַאּב םימותי

 רעיַא .גנולדנַאהַאּב עא -- טרירעטלַא

 --- דרָאקַא
 : א ךרוד רעט

 זיא סָאװ רערעדנַא ןַא

 -רעדנערַאפ

 (זיפעד)

 .(לָאמעּב) -}-- ַא ךרוד רעדָא

 טימ  .סָארדרַאֿפ ןֿפַאשרַאפ ,ןגערֿפױא .2

 .ּבנ צמ .רעד -- רעטרַאטירעטלַא
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 ,"רּביראד רעז ךיז טרירעטלא ןוז רעדע -- ךיז

 ןייא ןוֿפ עירָאטסיה יכילרידנואװ ינייש ןייא

 ,ן?ֿבוֿבל| ךַאּבצלוז ,ןהָאז סרעשיפ

 .ןרינרעט

 ,םי- ,ע" ,רעד ןרעכָאּב ...} -- רֹוחּב רעטלַא
 ש'ָאלאק רעיא ,קנע רפ רעיא .23 ,טלַא +-

 = 'ב רעיא .רוחּב ןטלא ןא ףיוא ןשינעמענוצ --

 יייוצ רעד תעּב ןוא ֿברע רעלטיה ,טלעטשרַאֿפ

 .המחלמ-טלעוו רעט

 ,רעטלע רעד ףיוא ,1 .ודַא -- טײהרעטלַא
 -לַא ֿבויא ּברַאטש רע 'נוא, .ןרָאי עטלא יד ןיא

 ,במ ,ֿבויא ,מהס ,ייגעט טימ טעזיג 'נוא טייהרט

 ,ןסירעצ ,ןגָארטעצ ,טלַא זיא סע ןעװ .2 .17
 טעז ןטסַאק ןיא טייהרעַײנ טינ טעז עמ סָאװ;
 .חש ,"קינטעימס ןיא יַא ןעמ

 ,עיניטלַא +- -- עינורעטלַא

 -יוװזייּב
 םַײּב קורדסיוא .ןקז ַא רַאֿפ ןעמָאנוצ רעקיל

 ,ב ַא ןָא 'רעטרַאטיו .ןַאמ ןטלַא ןַא ןעלדיז
 ן.רעטָאט :רשֿפא

 ןיא דָאירעּפ .ס ,ןעי ,סָאד -- םוט|רעטלַא
 עיצַאזיליװיצ ןופ ּבײהנַא עמַאס טניז עטכישעג

 םּתס :ךיוא .צָא ןיא ה"י .5 םעד ךרע ןַא זיּב

 עטשרע יד ןוֿפ 'א עיורג סָאד .ןטַײצ עטלַא

 .עא גנושרָאפײַא ,טּפַאשנסיװא .סעיצאזיליוויצ

 א טימ רעשרַאֿפ- א ןַאע .יַא ןופ סעדנעגעל יד

 ,צלא ,"ץַאזנָא ןסואימ א טכַאמ ...ןגעמרַאֿפ

 ןענַאק יוזא יװ, ,1894 ןָאדנָאל ,לטלעװ ןיילק

 םעד ףיוא ןעיידיא עקיטנַײה ןגָארטרעּבירַא רימ

 ,ןקיטנא .צמ .יד -- רעמיט- .וו רָאק ,ײ?יַא

 א ערעַײט .ןטעטיװקיטנא

 ןוֿפ זיא סָאװ .דא -- ךעלמיטרעטלַא
 ןוֿפ (ןןטפַאשנגייא יד טָאה רעדָא םוטרעטלא

 -רַאֿפ .ללכּב טלעוו רעטלַא רעד ןופ ,םוטרעטלַא

 -כרוד א ןַײרַא טרָאד טמוק ןטלעז, .קיטַײצ

 מ .א ,"ןכַאז עא ףיוא טכוז רעכלעוו ,רערָאֿפ

 ,רעליּפש-םירופ ַא ןופ לעצטיּפש א ,יקסנַאקרַאש

 רע טרעװ רָאי ןיא געט עכעלטע, ,1899 יי"נ

 .וװ מעּב ,"ןּביױלג ןיא ןַא טימ ןּתוחמ א סעּפע

 .קיטנַא ןַא ,ךַאז עטלַא ןַא :ךיוא -- םייק-
 "רַאפ ךַארּפשקלַאֿפ יד, .ן'ַא עשידִיי ןוֿפ ייזומ ַא

 רעשידִיי רעד ,ןיקנעליװ .ל ,ײזיַא ךס ַא . . .טגָאמ

 רעשידוי רעד ןוא ךוּברעטרעװ רעשימעדַאקַא

 ןַא/ .1929 קסנימ ,(טקעיָארּפפ סעלטַאכַארּפש

 סָאד ...זיּפש ענעזדנָארּב עטרעּפמולעגמוא

 .יטָאטש-טלַאי ,זיי ,"'ַא ןַא רָאג ןַײז ףרַאד

 .2: 816612008 .מַא .ס- ,יד -- ןשיײרעטלָא
 ידע :"ַא ןא ףראד עקסערד יד; .ןטכירראפ סָאד

 ןַא ךרוד טריפ עמ לַײװ טכַאמרַאפ זיא רַאטס

 ,(י"נ) דיר ,"יַא

 :ךיוא טַײטַאּב 431 ,רעטלַא + -- לרעטלַא
 ןעװ וליפַא) דניק קירעטיצ א ,דניק ןגיוצראֿפ א

 -עטאט ַײּב זיא רע; .(ןעמָאנ םעד טינ טָאה סע

 י'ַא ןַא עמַאמ

 דול| תוחול . .. ,רעד ןראולו -- חול לעטלַא
 ןגנאגרַאֿפ א ןופ ראדנעלאק רעשידיי ןסעכ

 ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ סעּפע רַאֿפ לָאּבמיס .רָאי

 (טימ ןענעכער ךיז) ןיא ןקוק .טרעוו ןקידרעלרפ

 :ַאיעּפ ךיוא -- תוחול עטלַא .חול ןטלַא ןַא

 -לַא :לגרפ

 שירעטעֿפטלַא

 ךיז .לָאמַא ןופ ,רע;רֿפ ןוֿפ סעמגָאד ,סערעל
 ַײל יַא ַײּב ןטלַאה |

 -רַאֿפ - .ל22 ייאכ .ן- ,רעד -- ט'ַאנרעטלַא
 וצ יא רעד .רעטַײּברַאפ רעלַאגעל .רעטערט

 ,גנוטלַאװרַאֿפ ןופ דילגטימ ןרַאפ ןעמיטש

 ַא טימ רָאטָאמ .ן ,רעד -- רָאטַאנרעטלַא
 - .רָאטַארענעג .םָארטש ןקידװעטַײּב ךיז

 ןוֿפ סנייא זיא סָאװ .ידַא -- וויטַאנרעטלַא
 ,טַײּברַאֿפ סָאװ ,ןטייקכעלגעמ (רעמ רעדָא) יײװצ

 רעירֿפ זיא סָאװ םעד ןופ טרָא ןפיוא טמוק

 ןַא ןעניפעג .ײטרַאּפ ,עּפורג עא .טציא רעדָא

 יגעװ ןיַא

 .ס ,יד -- ע'8א :ךיוא .ז ,רעד -- בוס
 טינ .ןטייקכעלגעמ (רעמ רעדָא) ייווצ ןוֿפ סנייא
 יילרֿפ .הרירּב םוש ןייק = יַא םוש ןייק ןּבָאה

 לָאמַא זיא רע, .ןיֵא ןשיװצ ןּבַײלקסיױא קיליװ

 ָאּפ רעדָא עיגילער -- עא ןַא רַאֿפ ןענַאטשעג
 רעטולָאסּבַא .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"קיטיל

 ,הרירּב עקיצנייא = יִא

 ןטַײּב .טרינרעטלַא ,רינ- .ורט -- ןרי|נרעטלַא
 ,רָאי ןוֿפ ןענַאזעס יד יװ יא .רעלוגער ,רדסּכ
 טשטַײטרַאפ חּתֿפמךילמ שָאר .עדָאמ יד יא

 .ַא, :(6 ,אל ,תישארּב) ייתרּכׂשמ תא ףלחהוי
 -- עיצַא .ןץיױטיּבעג טָאה; :ית} "ןרעדנע

 ןיא ןלַאקָאװ ןופ סיַא .טַײּב ,יוניש סי ,יד
 דַאּב ,טנָאקַאּב ,טנַאקַאּב) שרוש ןקיּבלעז םעד
 .גנורי- .(טרָאװכירּפש ,ךורּפש ,ךַארּפש ;טנעק
 .עיצַארעטלַא :לגרֿפ

 .ךיא רעטייווצ ,רערעדנַא .ל--- ָאנע רעטלַא
 .ןטערטרַאֿפ ,ןטַײּברַאֿפ טולָאסּבַא ןעק סע רעװ

 עקיּבלעז יד טָאה סָאװ דנַײרֿפ רעטנעַאנ א רָאָג

 יצ יא ןַײמ .ןעגנוניימ

 (ץיוָאנרעשט) .ןי עי ,רעד -- רעּפ רעטלַא
 "עג ןרָאי עשיטנעדוטס ענַײז ןיא טָאה סע רעװ

 ןכָאנ ןוא עיצַאזינַאגרָאךטנעדוטס ַא וצ טרעה

 ךָאנ רע טציטש טעטיסרעװינוא םעד ןקידנערַאֿפ

 .עיצַאזינַאגרָא עקידרע:רֿפ ןַײז

 רעשטיװַאּבול יד ַײּב .צעפס -- יּבר רעטלַא
 ילָעֹּב רעד ,ידַאיל ןופ ןמלז רואינש 'ר םידיסח

 ןיא גנוטכיריד"ּבח רעד ןוֿפ רעדנירגאּב ,אינת

 יכלּפ) הנֿבלה איסורו אטיל תנידמק .תודיסח

 םעד טלײטעגנַײא . . .(קסּבעטיװ ןוא וװעליהָאמ

 ,אמק ,זײישּת יײנ ,ּבדל ,"ןיּבר ןטלַא

 ,ןל עכייווו טלַא +- .ןע- ,(רעד) יד -- לדיֿפטלַא
 .אלָאיװ .לדיפ עטייוװצ

 ,שרעטעֿפטלַא :89 .ידַא -- שירעטעֿפטלַא
 -לעװטלַא .קיטַײצרַאֿפ .ש(י)רעטַאֿפטלַא
 ןופ םעטַײּב) .שידָאמטלא .ךעלטלעװטלַא ,קיט

 ,(גנואיצַאּב רעקיטומטוג רעדָא רעכעלדנַײרֿפ

 טדיילקעג .ןּבעל עיא סָאד .ליטס ,רעגייטש רעיא

 טציא ןּבָאה תוסנרּפ עשימייה שא ענעי, .יַא

 ידע ,.66 ןאפ ,1865 ,מק ,זרא ,"טרעהעגפיוא

 ,ץוּפ םעד טימ טשינ ,'א סיוא טעז סָאװ עפַאש

 'רָאה עיורג ַא סוממ ,"שידָאמטנַײה ןטשינו

 ןוא גנוריצ ןייק ןגָארט טשינ ןלָאז רעּבַײװ יד;

 "עג 'א ןַײז ןלָאז רעדיילק יד ןוא לרעּפ ןייק

 ןקיטנַאק .ב"סרּת גרעּבמעל ,ארונ הׂשעמ ,"טיינ |
 :סינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,נש ,ײעשרעטָאֿפטלַא

 4{ ןט



 שיקנערֿפטלַא

 יָאר ַא סרָאטקעּפס טרעטעלּב עמ, -- םייקד- |
 ַא טימ טייוו .. .ןײלַא תודוקנ יד ןוֿפ ןוא ,ןַאמ
 ,טייצ ,ײיַא רעטוג ,רעּביל

 .21716: 810-ט1621150 דא --שיקנערֿפטלַא
 ןוא רעטפָא טצינעג רָאנ ,שירעטעֿפטלַא ווזד

 -וּבלמ עא .ןלעפעג-טינ ןוֿפ םעטַײּב טימ בור'ס
 .החּפשמ ןוֿפ רעגייטש רעיַא .לּבעמ יא .םיש

 ינוא ןֿפױק ךלרגניֿפ יניש טלעװ רע, .ןּבעל

 רעַײט וצ טינ םיא טלָאז זע ,גניד שקנערֿפ טלַא
 ןציּפש יטשנּברּב איד; .חכר הׂשעמ ,ּבמ ,"ןַײז

 'נוא שיקנערֿפ טלַא וצ רד ,. .. רקוי רעז ןַײז |

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י ,"רעמ עדָאמ ןייק ראג

 םינָארַאנ א רַאפ סָאװ, .א/ח ,ד"לקּת אדרויפ
 ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"ןעװעג ןענעז טַײל עיַא יד

 -ַאמ עיַא . . .טימ ...עּבָאּב עטלַא יד, .11 ,יל

 עניילק ,ךעלעקעז עסַײװ ןיא --- יינעג יא ,סעד

 'טיק רעד ,ןַאמטַײר שריה ,"....ךעלעפעטנַאּפ

 ןענעק ןדִיי עא עכלעזַא טימ, ,1863 ןיװ ,לעט

 .טסינָאלָאק רעשידִיי ,ּפס ,ײןכַאמ ץלַא םיצירּפ יד

 סַײנ ,מי ,"ַא ןוֿפ ּפמוז ןיא, -- טייק-
 טעװ גנוצעזרעּביא סעשָאוהי ןופ יַא יד, .6

 1 ךוּת ןיא ,גי ,ײןעזנָא רעמ ךָאנ ןגירק טשרע

 ןוֿפ (יװ ױזַא) זיא סָאװ .ידַא -- קיטַײצטלַא
 -ןוניימ ןוא ןעגנוּביילג עיַא .טַײצ רעטלַא רעד

 ןעװעג ןענַײז ייז ןוֿפ לייט רעטסערג רעד; .ןעג

 ,יקסװַאטס .װ ,זּביא ,"עיַא ליֿפ וצ ןיוש ןשטנעמ
 ,טייקי- 1931 קסנימ ,עצינַאטס יד

 זיאס זַא טלַאה סָאװ .ידַא -- שי|לױטַאקטלַא
 עכעלטע ןופ טינ טלַאה ןוא ,שילױטַאק טכע

 ןוֿפ לשמל ,ןענירטקָאד עשילױטַאק ענרעדָאמ

 ןופ ןוא (ט)סּפיוּפ ןופ טײקכעלדניזרַאֿפמוא רעד

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ עיכרַארעיה רעד

 ,םזיצי-ה .רעד -- קיד

 רעדָא ֿבצמ ,טֿפַאשנגיא .ןי ,יד -- טײקטלַא
 א זיא יא; .רעטלע יד .טלַא ןַײז ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ

 ןפיוא ,"דניז א זיא טײקטרעטלערַאֿפ ,הכרּב

 זּביא ,"דיירפ ןייק טינ זיא יא, ,ל"זח ןוֿפ ךמס

 -טימ ךימ טָאה יז, .װש שיסור ,שיליוּפ ַא ןוֿפ
 ןיילַא ריא זיא 'א רַאפ לַײװ רַאֿפרעד ןעמונעג

 טָאה, .טסינָאלָאק רעשידִיי ,פס ,"ןרָאֿפ וצ רעווש

 "ךילגָאלק ןוא יא סרעטומ רעד טימ טקעמשעג
 -נאווצ ןיוש, .יגנַאגרעּביא רעדי ,וו סַײװ ,"ךעל
 ,הלמ ,"ַא טימ ךיז ליּפש ךיא זַא רָאי קיצ

 רעּביא טרעיוהעג יא ןַא טָאה,, .יעּביל ןוֿפ דיל ַא

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טײקטצונעגּפָא ןַא ןוא טָאטש רעד
 טָארט ןטשרע םעד דניק קירָאי א, ,25 וו 6
 'א וצ זיּב יװ רערעװש רשֿפא זיא ןכַאמ וצ
 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײןענַאּפש

 זיא סָאװ (דניק ַא ןגעװ .ידא -- גולקטלַא
 ,דניק 'ַא ןַא .גנולקיװטנַא ןיא סיורָאֿפ קרַאטש

 יּפָאק ן'א ןַא טימ דניק א

 (וצ ךייש) ןוֿפ זיא סָאװ .יד -- קיֿפַאריטלַא
 ױזַא --- ךַארּפש יד יװ ןוא; .עסַאר רעטלַא ןַא

 -עגּפָא ןַא ןוֿפ טלקערּבעגּפָא ,!ר"יַא ,ןשטנעמ יד

 ווו רָאק ,"עסַאר רענעּברַאטש

 "עג 'תונמחר .ב3נ צמ .יד -- עיטַאּפָארטלַא

 ורטלַא .ןרעדנא ןַא ףיוא ,ןטייווצ א ףיוא ליפ

 ,םזיא

 .ידַא -- קימַאטשטלַא
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 1822 יא? .ּבנ צמ רעד -- םזיא|ורטלַא
 ןגעװ ךיז ןגרָאז ןופ קיטקארּפ רעדָא ּפיצנירּפ

 יד א ןופ טקַא ןַא .ערעדנַא ןוֿפ ןַײזליואוו

 יא ןסייהעג טלָאװ סָאװ; יא -- הדימ ענייש

 רענייא זיא ןעמ רעכלעװ ןיא טלעװ א ןיא

 .טסיא .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,ײ?ןיילַא
 .ידַא -- שיטסיאז

 יסַאּפש .מַא .מטֿפ .ן" ,רעד -- סםיטַײרטלַא

 -גיצנָא =) סיטַײרטרַא טרָאװ ןוֿפ יוניש רעק
 ,םיטַײרעטלע :ךיוא .(ןעקנעלעג ןוֿפ גנוד

 זיא סָאװ .ענ- :98 .יזַא -- קיןמישזערטלַא
 .םישזער ןטלַא (וצ טגנַאלַאּב ,וצ ךעלנע) ןופ

 יד .,םישזער רעשירַאצ רעטלַא .װָאס צעּפס

 ָאװער רעשיזייצנַארֿפ רעד רַאפ םעטסיס עיַא

 א ,". ..רעטסינימ ןיֵא ןטימ ןעמאזוצ, ,עיצול

 קסנימ ,רעַײֿפ ניא עינַאּפש ,זּביא ,ןײטשדלָאג -

 ,ןידליג םייח ,"ךעלציּפש עניַא עניוזַאפ ,5
 ,1939 וועְיִק ,?גילֿפ

 רעדָא בצמ .ן ,סָאד) יד -- טֿפַאשטלַא
 רעדָא טפַאשגנויא .טלַא ןַײז ןופ טֿפַאשנגיײא

 ,זמט ,טייצ ,"עװיטַאלער ןֿפירגאּב ןענַײז יא

 ,12 א| 4

 לײט רעטסטלע .טעטש- ,יד -- טָאטשטלַא
 יד יװ רעטלע זיא סָאװ טָאטשרָאפ טפָא .טָאטש

 ."טַײלעמערָא ןעניואו יא ןיא, .אֿפוג טָאטש |

 "עג ןּבָאה ןדִיי, .םילשורי ןוֿפ יַא םורַא טנַאװ יד

 טָאה טָאטש ןלייט עַײנ יד ןיא .יַא ןיא טניואוו

 ׂשנוא טריפ ...., ןזָאלעגנַײרַא טינ ייז ןעמ

 -ַארּפ ַא ,"טָאטש טלַא רעד ףיוא שיונא אַײרד

 ,ךוּבךײטשכַאװ} 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאֿפ רעג
 ןַײמ םוא טעשזדנַאלּב ךעלסעג"ַא ךרוד. .ןָאװיי
 .ןליופ ןּברוח ,ּבור ,"טּבילרַאֿפ ץלַא ךָאנ קילּב

 -נעמַאזוצ ךיז ןענעז םיּתּב-ילעּב, .ידַא -- קיד
 ןאפ ,1866 ,מק ,"לוש רע'א רעד ןיא ןעמוקעג

 .הרבח עא .ךעלזַײה עיַא .ידא -- ׁש"י- = ,45 }
 ,טייקשיד

 זיא ,טמוק) זיא סָאװ

 -ָאטסירַא עיִא .םַאטש ןטלַא ןַא טימ (ןדנוּברַאֿפ

 טגָארט סָאװ רעד, .טייקטנרעלעג עיַא .עיטארק

 דיל ןַײמ ןוֿפ ןגַיײװש סָאד טעװ ןּבעל יא ךיז ןיא
 ,טייקי- .לַאגיס .י .י ,"ןייטשרַאפ

 ןוֿפ זיא סָאװ .יזַא -- שירעגײטשטלַא
 ,ריפ רעיא .רעגייטש ןטלא םעד (יּפילע ,טיול)

 ןוא עשירעגײטשַײנ ןוא עיִא ןדִיי ןּבָאה רימ,

 ,לוש רעזדנוא ,מי ,"עשירעגייטש-טשינרָאג

 ,1948 עקיסקעמ

 זיא סָאװ .1 .רעד 8 ידַא -- רעטעטשטלַא
 וצ רדיוו ןָאיסימוק יד רַאװא .טָאטשטלַא ןוֿפ

 -עטש טלַא ןעד ףיוא ןמוק ןןעמַאזוצ =! ןימזַא

 ,הליגמ-ןעילימַאפ רעגָארּפ א ,"זיוה טאר רֶעט

 רעניואװנַײא ,2  ,ןָאװיי ,ךוּבןייטשכַאװ} 2
 -ערַא ךעּבענ ןענעז 'ַא יד, .טָאטשטלַא ןוֿפ

 ,"טיללעמ

 ץלַא ןוֿפ ןגױצרַאֿפ מטֿפ -- םעקנישטלַא
 'א שיט ןפיוא טלעטש עקשטיטלַא יד, ,5-

 ,(קָאדערַאװָאנ) דייר ,*טגָאמרַאפ יז סָאװ

 ,+- רעקלַא וזד .ררװ .ז ,רעד -- ר"ישטלַא
 -נָא . . .ןיינ יצ יַא . ..ןַײמ ןעגנידרַאפ וצ ...,

 .ל22 ייא?ק .ידַא -- טריא|ילַא

 טנ'אילַא |
 ,טסופ ןעװעג זיא יא רעד ...'א םעד ןקוק

 -אּב לָאּפ רעד ,ןשַאװעגסױא ןוא טכלַאקעגסױא
 ,חול-טדָאטש רעקסניפ ,"סעניליּפ טימ ןטָאש
 י יי ,ד"סרּת ענליוו

 יד .מטֿפ .יד ן...לע :ךיוא} -- פעקווָאילַא
 -תּבש טגניז עמ סָאװ תורימז .סאיֿבנה-והילא |

 והילא זַא ,טעּב עמ ןוא הלדֿבה ךָאנ טכַאנוצ

 ןעגנערּב ןוא ןחישמ טימ ןעמוק לָאז איֿבנה

 "עג קיטרַאֿפ זיא ...יּבר רעד זַא; .הלואג יד

 לדיפ םעד ןעמונעג רע טָאה ,'ַא יד טימ ןרָאװ
 -ימז עתמא יד ןליּפש וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןוא
 .םילשמ ןוא ךעלהׂשעמ ,סָארג ילּתֿפנ ,"תור

 ,טקיניײארַאֿפ
 רעדָא ייווצ ןשיװצ) ךַאמּפָא ןא ךרוד ןדנוּברַאֿפ
 ןקידייטרַאֿפ וצ ךיז קעװצ ןטימ ,תוכולמ רעמ
 ןעימרא עא .(תוֿפּתושּב ןֿפַײרגנָא רעדָא

 ןּבָאה סָאװ תוכולמ יד צעּפס .ּבס -- ע'ַא
 תעּב דנַאלשטַײד ןגעק טפמעקעג תופּתושב

 יד ןופ גיז רעד .המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד
 למה ןיגנַאפיג ןא ךיז םעּפ ותואּב ןעד; .עי'ַא

 ירעילַא ינַײז טימ ה"רי תוֿפרצ ךלמ ןיּב המח

 ,ןסַײרּפ טסייה סָאד ,עיַא יד יװ, ,314 ,הג ,"ןיט

 סָאד ןעזעג ןּבָאה ,ךיײרטסע ןוא ןדעװש ,דנַאלסור

 ןּבָאה ,ןעמוקֿפױא טכינ ןָאעלָאּפַאנ ןענעק ייז
 ,ָאעלָאּפַאנ ,"דנַאטשליטשנֿפָאװ טכַאמעג יז

 שרַאמרָאֿפ ןלענש םעד קנַאדַא; ?רָאי ,ןֿבוֿבלו

 -זײא .י ,"?ןעײמרַא-סגנואַײרּפַאּב עטרילַא יד ןוֿפ

 ןרָאי עא .1945 טשערַאקוּב ,םיקמעממ ,ןַאמ

 -קַאֿפ ריא טנקײלרַאֿפ סָאװ ױרֿפ א ןגעװ ריא --

 ,טייקה .רעטלע ןשיט

 ,תוכולמ עשינכש ייווצ יִא .ורט -- ןריא-
 ארומ סיוא ןעק ךַײרקנַארפפ -- ךיז טימ

 -רעט רעד ןגעװ דנַאלסור טימ ,עילַאטיא ןגעוו
 ,1860 סָאי ,םיּתעה תורוק ,"ןרילַא ךיז ַײק
 ,גנוריא- 9 אז

 ... ,לייא) -- ?ינתבזע המל ,ילא ,ילא
 ,2 ,בכ ,םילהתכק .חֹּת .ץַאז ן?ינָאטװַאזַא ָאמָאל
 -רַאפ ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןַײמ ,טָאג ןַײמ
 טימ ,רעטלֿפײװצרַאֿפ ַא יװ טצינעג .1 ?ןזָאל
 ײרשעגֿפליה רענעדָאלעגנָא סָאטַאּפ ןזעיגילער

 ןעזרעד טָאה ןקז רעד ןעוו, .ןטגָאלּפעג ַא ןוֿפ
 ןעלרשעגסיוא רע טָאה ,ןשטַײד עקידנעמוקנָא יד

 ןוֿפ השדחתירּב רעד טול .2 .יע יל 'א יא
 ;(+-) שיאה ותוא ןופ הליפּת עטצעל יד :תיּתמ

 "א יא ןטצעל ןַײז ןוֿפ ןוא, ?ינּתקבש יל ,יא יא

 עצנאג ריא טכַארקעג ץרַאװש טָאה יירשעגסיוא
 ן'תילדגמה םירמ' ,וװ לֵא ,"ייװ ןיא טלעװ
 טימ ןעגנוזעג דיל רעלוּפָאּפ א -- יא יא 9
 טדער = יא יא טגניז רע זא טניימ רע" .סָאטַאּפ
 רעדירּב"א 'א יד :קיסַאּפש .טמערַאיל ,ךיוה

 ,גניליווצ-יא 'א רעד ,(דנַאנַײּב ןעייג ייז לַײװו

 ײלֵא .רעטעדניּברַאֿפ .ז ,רעד -- טנ'ַאילַא
 -עז'ס, .סנַאילַא ןַא ןיא רעטקיליײיטַאּב .רעטריא

 ןעװעטַאר וצ גונעג ןָאט טינ ןיא} קידלוש ןענ

 ,1960 'צעד ,שימייה ,"ןיֵא יד רָאנ טשינ ןןדִיי

 ןיא לַײװרעד טייטש ןויצּב ֿבשויה םע רעד,

 ,ײזיַא ןָא ,ןיילא ןּבעל ןַײז רַאֿפ המחלמ רעד טָא

 .ז"משּת רייא ,י"נ ,טרָאװ עשידיא סָאד



 סנ'אילא

 יא? .ץינ ַאילַא :ךיוא .ן- ,יד -- םנ'ַאילַא
 דנוּב-טֿפַאשדנַײרֿפ ,גנודניּברַאֿפ 1 .רֿפככ
 םיא טָאה רע טרַאיינ ..., .תוכולמ ןשיװצ

 םוא (םיכלמ) ליפ וצ רודנַאסּבמַא רֿפ טקישג

 ,ראש ,"ןכַאמ ןצ איסנאילַא ןייא םיא טימ

 ןשיװצ ךַאמּפָא ,ה"י 20 ןיא .2 .ב/זטק

 ןציש וצ ךיז דנַאלסור ןוא דנַאלגנע ,ךַײרקנַארֿפ

 ,((עטריאילַא +-) םזירַאטילימ ןשטַײד ןגעק

 ןופ שדוח-קינַאה רעד ןעװעג זיא לָאמטסנעד;

 עג סור רעדעי זיא ,יִא רעשיזייצנַארֿפ-שיסור

 ַאּב ענַײמ ,קומ ,ײטסַאג א זיוצנַארפ ןדעי ןעוו

 | .ןשינעגעג

 .טָאג טימ 'תירּבי רעשיכנּת ,ךַאמּפָא .כרַא .9
 יּתחמׂש דאמ המ ..., .טָאג טימ יא סמהרֿבַא

 ךרואל 'ַא הכילטאג איד ׂשד ,ןוה לּכ לעּכ

 ,ד"צּת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ .י ,י. ..םימי

 יא/ז

 --ל'עסרעווינוא ט'ילעַארזיא םנ'ַאילַא

 לארׂשי לּכ דנַאּברַאֿפטלעװ ןופ ןעמָאנ .רפ

 -םיוא .סנ'ַאילַא :טצריקעג ךעלנייוװעג ,'םירֿבח
 "יניא רעד ףיוא 1860 ןיא זירַאּפ ןיא ןעמוקעג

 ,(1892---1828) עימערק ףלָאדַא ןופ וויטַאיצ

 יֿפיױא ןענַײז טפאשלעזעג רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא

 ,ןילרעּב ןוא ןיוװ ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג

 ַאגֿפױא יד ךיז רַאפ טלעטשעג טָאה יִא יד

 ןופ ןצישַאּב ,עיצַאּפיסנַאמע רעד ןֿפלעה :סעּב

 ןֿפלעה ,ןדִיי עטפדורעג יד ןפלעה ןוא תוֿפידר

 רַאפ ןלוש-רעקרעװטנַאה ןדנירג ,ןטנַארגימע

 "גָארּפ רעד טָא טיול ,סעיסעֿפָארּפ ענעדיישרַאפ

 ךשמּב טעּברַא ריא טריֿפעג 'א יד טָאה םַאר

 זיִּב רעטעּפש ןוא ה"י .19 לטיוד ןטצעל םעד

 ךַארּבסיױא ןטימ .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד

 -ןייא יא יד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 -גימע ןדִיי עשינעמור ןזומ לַײװרעד, .ןעגנאגעג

 ןעמ ןָאק ןזָאלרַאפ ךיז ןסנַאילַא ףיוא . . .ןריר
 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,"טשינ

 ןעמָאנ רעדנַא ןַא  .ל .נָאק 8 רעד -- ֿפַאיל'ַא
 -יּבעג רעד רעדָא רעטשרע רעד ןַײז ןעק סָאװ)

 -יבאר 'א ןיּבַאר רעדָא ,(רעטלעטשראפ ,רענעט

 -ַאפ --- ָאדיױרּב 'ַא שטיװָאמַארּבא ,שטיװָאנ

 ןטַײצ ענעדיישרַאפ ןיא סוממ ןוֿפ ןעמענ-עילימ

 .ןּבעל ןַײז ןוֿפ

 :ךיוא מטֿפ .זָאילַא ;ךיוא .ן- ,רעד -- פַאילַא
 1903 סעדַא ,םילמה רֿפס ,ץיװרוה .שַאילַא

 .זָאילַא ,סָאילַא ---'תולהא ,םילהא טשטַײטרַאֿפ -

 עטעֿפ טימ סקיוװעג

 רעטעלּב עקישיילפ

 רעדַא עיולּב ןוא

 עג .ןעמולּב עזַאר

 .ןענַאזַאװ ןיא טצינ

 רעטעלּב יד ןופ

 ַא ןעמ טמוקַאּב
 -עג ,טֿפַאז ןרעטיּב

 .ןיצידעמ ןיא טצינ

 ןגעלפ סרעטומו

 ןענייווטנא וצ ידּכ 'ַא טימ טסורּב יד ןרימשַאּב

 ןַײמ טגנערּפשַאּב ּבָאה, ן.רעדניקגיוז ערעייז

 -מיצ טימ ןוא סַאלַא טימ ,ארימ טימ רעגעלעג

 יד ןיא; .17 ,} ,ד"צקת ילשמ ,סמ ,"גניר

 "נוא סענָאזאװ ןעילּב ךעלרעטצנעפ עניילק
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 .רענַאינעמלעז ,קמ ,"שַאילַא -- ןעמָאנ ןרעט

 .240960ט19ש20116תגטזג

 ןָא ,ךעלרעי .כרַא .ידַא -- ךעלרעירָאילַא
 וצ איז ןגניג ןכילרעי ראי לא, ,ןזָאלכרוד םוש

 ,10 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ראד לגר םעד

 יילוא וזד .ליופ? .ס" ,יד -- עינ|רַאילָא
 -ןסקיװעג ןסערּפ וצ טַאטשרַאװ .(508 +-) עצינ

 --קינ .(עיצקודָארּפ-ןיילק ךעלנייוועג) לייא
 .רעלדנעהלייא :ךיוא .רעסערּפלײא

 .ַאא א/גי ,אמק אנּב2? .חּת .פערפ -- ָאּפילֲא
 םּכסהּב ,גנַאלקנײא ןיא ,יּפילע ,קילדעװ ,טיול

 :ןיא לייטדנאטשאּב א יװ ןַײרַא טמוק .טימ

 .ןתמא-רעדיזיא ןסעמעעד ...,} -- תמאד 'א
 ךיא ןיּב יד 'ַאק ....זַא ןגָאז ןעמ זומ יד יא

 ייל עשיליּכשמ א ןַײז רָאנ לָאז סָאד זַא דשוח
 'ַא; .1 ,אוצ פשִיי ,ןַאמרעּביל םייח ברה ,"תונצ

 ןענעכערוצסיוא לוֿבג ןייק טינרָאג ךָאד טָאה 'ד

 ,16 וצ 1968 ,זמט גצּב ,"ןַײז ןקתמ ףרַאד עמ סָאװ
 !וס22 ןעסעכלייהעד ...} -- אתכלהד 'ַא

 ,הכלה רעד טימ גנַאלקנייא ןיא .א/אכ ,הט

 ,"קזיה ןרַאפ ןלָאצַאּב וטספרַאד 'ד יַא;

 ןעמלַא עלוקעד ...} -- אמלע ילוּכד 'ַא
 ה"ד ,טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ גנוניימ רעד טיול

 רעהעג םימש-אריה לּכ, .קימיטשנַײא ןענַײז עלַא

 יד ףּכיּת קר ,ריט א ןָא חתּפ ןייק ןזָאל וצ טינ

 ןַײז אצוי לָאז עמ ידכּב ןלעטשוצנַײרא ריט

 ,ךורע ןחלוש ,י'ע 'ד 'א ןהווומ רעד טימו

 ?ה"י 19 ּבײהנָא ?טרָא

 לַאקעד ...} -- תועדה (לכל) לּכד 'ַא
 .עלַא ןופ ןעגנוניימ יד טיול ןסעײדַאה (לי'ָאכעל)
 ןעמ זיא ןעמש-תאירק ַײּב| קודקד זיולּב טימ,

 ,ןָאזשואי .ּב) םײח-ץֿפח ,"אצוי טשינ 'ה יל יא

 ,ןרצוא ןטלַא רעזדנוא ןוֿפ

 ,תּבשכפ ןןָאנַאּבַאריײד ...} -- ןנּברד 'ַא
 ,(םינּבר) םימכח (ערעזדנוא) יד טיול .א/ביק

 ."טינ סע ןעמ רָאט יד יַא;;

 -נַא-ץעגרע'/ .722 ייא22 .ס" ,רעד -- יּֿבילַא
 ןטקיטכעדרַאֿפ א דצמ זַײװַאּב .1 .'ואוושרעד

 זיא ךערּבראפ םעד תעּב זַא ,ןטקידלושַאּב רעדָא

 -עטשַאּב א .טרָא רעדנא ןַא ףיוא ןעװעג רע

 רעדָא ןשיזיֿפ ןוֿפ ןמיס ללכּב .2 .יַא רעטקיט
 רע טזַײװַאּב טסיזמוא, .ןַײזַײּבטינ ןקיטסַײג

 סעשיֿפָאזַאליֿפ רעדָא סעשיפַארגָאעג ןַײז ריא

 םעד טרעדנערַאֿפ ,סעקסַאמ טנזיוט ןָא טוט .יִא

 ,1912 יינ ,ווו טישז ,"עיגילער יד ,ןעמָאנ

 ,+- 508 ,קילוא ווזד -- גיִלֲא
 -ָארק ןימ (עיגָאלָאָאז .ס- ,רעד -- רַאטַאנילַא

 ,עניכ ןוא טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןוֿפ לידָאק

 סנטסכעה) לידָאקָארק ןופ רענעלק זיא 'א רעד

 טימ ךיוא סיוא ךיז טלייט ןוא (רעטעמ 5 זיּב

 לעֿפ רעד ןוֿפ .ןענַאגרָא-םיװש ערעכַאװש ענַײז

 -ױרֿפ עקידסוסקול טעּברַאעגסיױא ןרעװ יַא ןוֿפ

 ןיא) ןשַאט עקידסוסקול ענעדיישרַאֿפ ןוא ךישנע

 רַאֿפ סעמרעפ עלעיצעּפס ןריטסיסקע עקירעמַא

 יד ןּבָאה ןפאה םעד ףיואק .(עינאװעדַאה-ַא

 עדַאדילַא

 טסייה יז סָאװ הער היח ןימ ןַא ןעזעג רעינאּפש

 יראכ ,חנעפ תנפצ ,ץיוװרוה לקַײח ,*סרָאדַאגילַא

 ןעניפעג סָאװ .. .ןיֵא עזייּב יד, .1817 וועשטיד

 ןטוג ַא זדנוא ןוֿפ ןטלָאװ ,םָארטש םעד ןיא ךיז

 סעדא ,דוי ַא ,םױּבכָאה .ש ,"טַאהעג טַײצלָאמ

 ןּבעל ןַײז ןַײא טלעטש רעגעי רעד, .9

 םיא טיצ ,'ַא ןַא טּפַאכ רעדָא רעגיט א טסיש

 סיוא ךָאנרעד םיא טלעטש ןוא לעֿפ יד ּפָארַא

 ,211184107 .ווװ רַאק ,"ייזומ א ןיא

 'םי .צא יװ צמ .רעד -- שיֿפ"רַאטַאנילַא
 ןוא ןיד ןוא גנַאל זיא .םינימ רַאּפ א ןוֿפ שיפ

 סָאװ ןּפוש ענעסקַאװעגֿפױנוצ עסיורג רָאג טימ

 סָאװ סעטַאלּפ טימ רעצנַאּפ א יװ סיוא ןעעז

 לסיּב א ּפָאק רעד .ערעדנַא יד ענייא ןקעד

 /190- .רָאטַאגילַא ןַא ןופ ּפָאק ןֿפױא ךעלנע
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 .ג22 יא 22 .ס ,יד -- עיױלָאּפָאגילַָא
 יָאנָאקע ןיא עּפורג רעניילק א ןופ טכַאמ ,העד

 רַאֿפ תורוחס ןלעטשוצ םִַײּב צעּפס ,ןּבעל ןשימ

 סָאװ ,טייהילרפ רעד רַאפ הנּכס, .סרעכיורּבעג

 'נעצ עכעלטרַאװטנַארַאֿפמוא ןיא טקעטש סע

 חוּכײָא ןשיטסירעטקַארַאכ םענוֿפ סעיצַאזילַארט

 ׁשי- .א"כשּת ה"ר ,קיא ,ײטַײצ רעזדנוא ןופ
 ,ידַא --

 .רג22 יא? .אֹּב יד -- עי|נערֿפַאנילַא
 ,גנולקיװטנַא עקיטסַײג עכאווש (עיגָאלָאטַאּפ)

 .ידַא -- ׁשיי ,לַאמרָאנ יװ רעקירעדינ

 (עיגָאלָאטַאּפ .ס' ,יד -- עיױמעטיצָאגילַא
 ןוֿפ גנורענימרַאֿפ רעקרַאטש א טימ עימענַא

 .ידַא -- ׁשי-ה .ךעלעקַײקטולּב יד

 ןוֿפ לייט (עיגָאלָאעג) .רעד -- ץ'עצָאנילַא
 ןָאילימ 25 ויּב 40 ןוֿפ דָאירעּפ ןשינעגָאעלַאּפ
 .ידַא -- שי .קירוצ ןרָאי

 ;ךיוא .רג22 ייא2? .ידַא -- שילַאֿפעצ|ָאגילַא
 ַא ַײּב) ּפָאק (ריא) ןַײז סָאוװ .שילַאֿפעק-
 -גייוועג יװ רענעלק זיא (יחילעּב רעדָא ןשטנעמ

 ,ךעל

 וצ טרעהעג סע רעװ .ן" ,רעד -- ךר' ַאנילָא
 ,עיכרַאגילַא ןַא ןיא טשרעה סָאװ עּפורג רעד

 הכולמ .רג22 ייאכ .ס ,יד -- עי|כרַאגילַא
 זיא טכאמ יד ואו הכולמ א ןוֿפ םערַאֿפ ןוא

 רענילק א ןופ טנעה יד ןיא טרירטנעצנָאק

 רעניילק א ןופ ,עקילק א ןוֿפ ,ןשטנעמ עפורג

 רעיצירטַאּפ ןופ יַא יד, .עטריגעליוװירּפ לָאצ

 שנ ,"טָאטש רעד רעּביא טריגער ןּבָאה סָאװ

 ןופ יִא רעד ןגעק סױרַא טערט/ .שווו דש ,זּביא

 ענעי םונהיג ילבח טימ טקערש רע ןוא להק

 -ערָא יד ןקירד סָאװ םיסנרּפ ןוא להקהישָאר

 רעד ןוֿפ רעדור םַײּב, .שוודש ,זּביא מי ,"עמ

 ,"ַא ערַאטילַאטָאט א ןציז טינ טעװ גנוריגער

 וצרעד, .ידַא -- שי .טלעװ ןוא דיא ,נירג

 ,?טַאטש רעיָא-שינַאריט א ןעוועג ךַאנ סָאד טלָאװ

 ,1919 יײנ ,וא טישז

 לַאמרָאנמוא (עיגָאלָאטַאּפפ .יד -- עירוגילַא
 .ןירוא ןוֿפ עיצערקעס עּפַאנק

 .שיּבַארַאככ ַאפשככ ייאככ .ס" ,יד -- עדַאדילַא
 -נוטסעמדנאל ַײּב) ןעלקניו ןטסעמ וצ רישכמ

 | .(עיפַארגָאּפָאט ,ןעג



 הילַא

 .לדייו .9 ,ג ,ארקיו2 תוי- ,יד ןעילַאו -- הילַא
 ,(וק רעדָא סקָא ןַא ןופ ךיוא ןז) ףָאש ןוֿפ קע
 יַאּב ,רעַײט ץנַאג ךיוא זיא סּפיוא ןוא שיילפ,

 רעד ,זמא ,"ףָאש יד ןופ ס'ִא יד סרעדנוז

 ןדנ ןּבעגעג טָאה; .1877 ענליװ ,הרונטרּב

 יַאֹּב ןוֿפ קלח א ןרעדעי ,לקישטרַאדנערַא רעד
 סָאד ןּבעגעג ןעמ טָאה ןעלרּתסא ,לקישטנַאר
 ןזַײװנָא . . . ןעַײרּבסױא --- לכׂש ַא; .ל9 ,"עליַא
 םוצ טרעהעג סקָא ןופ יַא יד זַא ,םינורחַא יד ןיא

 עשראװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד .מ ,"ֿבר

 .ץלַאמ שיַא 1

 ןָאּב (ץיוקעװ) ץָאקייװ ...} -- הּב ץוקו 'א
 (רעטעֿפ א/ .א/זי ,הנשהישָארכ2 .חֹּת .ץַאז

 ץעטוג א זיא'ס = 'םיא ןיא ןרָאד ַא ןוא לדייוו

 --'ַּב יו יא, .םגּפ א ,ןורסח ַא טָאה רעּבָא ,ךאז
 טימ זיר א ... :גנוצעזרעּביא רעַײרפ ַא ןיא
 יויַאש .'שדוח שאר' ,ץרפ ,"ןרָאד ןקידנכעטש א
 עקיטשינ טימ -- ןטסָאּפ רעקידוֿבּכּב א -- יּב

 ."תוריכׂש

 -רענעמ רעטײרּפשרַאֿפ ןוהָאי;ליײא) -- (!)הילא
 -סױרַא רעכעלנייוועג .איֿבנה והילא + .ןעמָאנ

 = 'א רעדנילּב .עקנילע :ֿפקֿפ .(ילע) עילע דייר

 סָאװ םענייא ןדעי ןגעװ ןרעװ טגָאזעג ןעק

 ןגעװ -- צעּפס ;טינ טקרעמַאּב ,טינ טעזרעד

 ןוא סקיטכיװמוא סיורא טגָארט סָאװ ֿבנג א

 וטסיּב ,'א וטסייה. .ךַאז עלופטרעוו ַא טעזרַאֿפ

 ןצייר ןופ ןֿפוא -- "עילעטס רעד זיּב שּפיט א

 ןוא 'א .הילא טסייה סָאװ ןצעמע טימ ךיז

 "וצ קידנעטש ןענַײז סָאװ םירֿבח ייווצ = עיניּפ

 ,ן. ..לטָאמ ס'עש ןופ ךמס ןפיוא} ןעמַאז

 רׁשָא ירּב יא ןרעכַאּב ...| -- רוחּכ (ו)הילא
 --1469) אטיװעל אילע ךיוא ,יזנּכשַא יולה

 ,גרעּבנרינ ןּבעל םייהשפיא ןיא ןריוּבעג (9

 אב .ַאא עיצענעװ ,םיור ,ַאודַאּפ ןיא טּבעלעג

 ןוא קדקדמ ,שדוק-ןושל ןופ רעשרָאֿפ רעטמיר

 רערעלוּפָאּפ רעייז רעד ןוֿפ רּבחמ ,גָאלָאקיסקעל

 תרוסמה תרוסמ ןוֿפ ,רוחּבה רֿפס קיטַאמַארג

 ןוֿפ ןעמוק ּפָארט רעד ןוא תודוקנ יד זַא)

 ןיא ןעװעג טינ ןענַײז ןוא ןטַײצ ערעטעּפש

 שטַײטסיוא) יּבשֹּת ,(הרוסמ רעקידהליחּתכל רעד

 (דומלּת ןיא ןוא ךנּת ןיא רעטרעװ 712 ןופ

 "רע רעד זיא 'ּב 'א .םירבד תומש ,ןמגרוּתמ

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רעּבַײרש רעטש

 א טָאה עמ ןוא עיפַארגָאָיּב ןַײז ןעק עמ סָאװ

 ןיא .טייקכעלנעזרעּפ ןַײז ןגעװ גנולעטשרָאֿפ

 -ראעגרעּביא ןוא טצעזעגרעּביא 1508 --- 7

 ןיא ָאנוטנַאד אבּב עמעָאּפ עשינעילַאטיא יד טעּב

 ,ךוּב אֿבּב סָאד יװ טנַאקַאּב ,ןזרעֿפ-אמיריאװַאטָא

 ןיא הׂשעמיאבּב א ןרָאװעג םעד ןוֿפ רעטעּפש

 ץמעָאּפ רעשיטנַאמַאר ַא :ןוֿפ רּבחִמ .עזָארּפ

 םילהּת טצעזעגרעּביא ,(ענעיװ) הניװ ןוא זירַאּפ

 זיא דייבתּכ רעד) ֿבויא ןוא (1545 עיצענעוו)

 ףיוא ;ןליװקסַאּפ ייווצ ןופ ;(ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ

 ןוא (1509 עיצענעװ) גידינװ ןוב הֿפירׂש יד

 ,(1514) לידבמה

 ןוֿפ לּבוקמ -- שַאדיוװ"יד השמ ןּב והילא
 ןופ רּבחמ .ה"י .16 ןיא טּבעלעג .תֿפציימכח יד

 ןופ .המכח:תישאר  רֿפסירסומ ןרעלוּפָאּפ
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 עד יא ןָא טמוק רעיומ רעטלקנוטרַאֿפ רעתֿפצ

 .קע ,"ׂשאדיוו

 ןעמָאנ ןֿפױא .ןואג רענליוו +- -- ןואנ והילא
 ןפורעג .ענדָארג ןיא סָאג א ןעװעג 'ג יא ןוֿפ

 ןעװעג זיא ענליװ ןיא .סַאג סעָאילעּבער מטֿפ

 ןילסעג סנואג םעד

 :מטֿפ ,יװָאנַאה והָאי;לייא) -- איבנה וחילא
 ,א םיכלמכ? .יאיֿבנ רעד 'א ןעװָאנַאהעל(ע)

 -רעלוּפָאּפ יד וניּבר השמ ךָאנ .ַאא זי לטיּפַאק

 ןיא טּבעלעג .םיאיֿבנ יד ןשיװצ רוגיפ עטס
 ןופ טמַאטש ,צָאֿפ ה"י .9 ןיא לארׂשי:תוכלמ

 -לגה 'א ,יּבש ּתה 'א -- דעלג ןיא הֹּבשּת

 ָאנָאמ ןשיטע םעד טקיטסעֿפַאּב טָאה ,ידצ

 ןגעק ףמַאק ןטספרַאש םעד טריֿפעג ןוא םזיאעט

 -ָאס ןגעק ןטָארטעגסױרַא ;לעּב ןופ טלוק םעד

 ןַײז זיא שיטסירעטקַארַאכ .תולוע עלַאיצ

 םגו תחצרהפ :ֿבָאחַא גינעק םוצ גָאז רעקימַאלֿפ
 ןרָאװעג זיא 'ה יא .(19 ,אכ ,א םיכלמ) "?ּתשרי

 -רַאפ טזַײװַאּב סָאװ טלַאטשעג ערַאדנעגעל ַא

 רָאנ ,ןּברָאטשעג טינ זיא רֶע .םיתֿפומ ענעדייש

 למיה ןיא טניװמערוטש ַא טימ ףױרַא זיא

 יװ רימ ןעעז ךנּת ןיא ןיוש .(11 ,ב ,ב םיכלמ)

 ,א םיכלמ) רעדלימ טרעװ טלַאטשעג-ה"א יד

 ךָאנ ןּנָאה שרדמ רעד ןוא ארמג יד .(12 ,טי

 ןוא ,תוָאנק עזעיגילער ןַײז טרעדנילרַאֿפ רעמ

 ןענעכייצַאּב רעפָארטש רעגנערטש ַא טָאטשנַא

 רע זיא, ,יבוטל רוכז' ןקיצרַאה ןטימ םיא ייז

 ןּביױהעגנָא טָאה ןוא ןגָאװ םַײּב ןייטש ןּבילּבעג

 ןפָאלשטנַא זיא ןוא ךרּבתי-םשה רַאֿפ ןענייוו וצ

 "וקעג םולחּב םיא וצ ...'ה 'א זיא ,ןרָאװעג

 .1850 װעקלָאשז ,בוט םש לעּב יחֿבש ,"ןעמ
 ,ןטַײצ סחישמ ןוֿפ רעגָאזנָא רעד טרעװ 'ה יא

 טמוק סע רעדייא 'ה יא ךַײא וצ קיש ךיא ,טעז,

 טעװ רע .23 ,ג ,יכאלמ ,יּת ,"טָאג ןופ גָאט רעד

 ןוא רפוש ןזָאלּב ,םיתיזה-רה ןֿפױא ןײגֿפױרַא

 קע ןייא ןופ ןרעװ טרעהרעד טעװ לוק ןַײז

 םיחדנו םידבוא יד ןוא ,ןרעדנא םוצ זיּב טלעװ

 ֿברֹע .םילשורי ןייק ןעלמַאזֿפיױנוצ ךיז ןלעװ

 ןדיי ןשיװצ םולש ןכַאמ רע טעװ הלואג רעד

 רימ ןּבָאה לַײװרעד ןוא, .('ג קרּפ ףוס ,םילקש)

 -מוא ןכַאמ טעװ רע סָאװ יּבשּתה יא ...טינ

 "ניק יד ףיוא רעטעפ יד ןוֿפ ץרַאה סָאד ןרעק

 טימ םיא טנָאמרעד עמ .א/ס ,הרלמ ,"רעד

 טעװ דלַאּב זַא ,גנונעֿפָאה ,טפַאשקנעּב ,החמׂש

 ןדעי .דוד ןּב חישמ טימ ןעמוק זדנוא וצ רע

 רעד ,ללּפתמ ןדִיי ןענַײז ןוזמה-תכרּב ַײּב גָאט

 ןוא ֿבוטל רוכז 'ה 'א ןקיש לָאז םימחרה:לעּב

 תועושי ,תוֿבוט תורוׂשּב ןגָאזנָא זדנוא לָאז

 ,תומחנו

 רעד ןיא ויטָאמ רעטּבילַאּב א זיא 'ה 'א

 ןוא םילּבוקמ יד ןוֿפ םיֿבתּכ יד ןיא ,אּתדנֲא

 ןטרָאד ןוֿפ ,רַאלקלָאֿפ ןקידרעטעּפש ןיא רקיעּב

 זיא 'ה 'א .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךיוא

 .קלָאֿפ ןשידַיי ןוֿפ טימעג ןיא ןסקַאװעגנַײרַא

 רעד ףיוא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז טזײװַאּב 'ה יא

 -רַאֿפ וצ םלועילשיונוּבר ןוֿפ תוחילש ןיא דרע
 ןוא םיכאלמ . . ., יםוטעמוא דסח ןַײז ןטיײרּפש

 סיוא ןעװערדנַאװ סָאװ םיחלושמ סטָאג -- 'ה יא

 "טיא ןיא לוֿפ ןענַײז ,קע ןַא טָאה טלעוו יד ואוו

 'ה יא ןעװ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"עלעקניוו סכעל

 איבנה והילא

 -ֿפיוא דיײרֿפ ןופ ןּבָאה / ןעגנַאגעג דלעפ ןיא זיא

 ןיא ןוא / ןעגנַאז יד דלעפ ןיא טרעטיצעג

 ןיא ןוא / ,טגיינעג דרע רעד וצ ּפעק יד טכרָאֿפ

 .למ ,"טגיילעג טירט סאיֿבנ םעד וצ ּביוטש

 סָאװ ןדִיי עטוג עטסָארּפ רעדָא םיקידצ ןַארַאֿפ

 ןטרָאד ןוא, (+-) 'אייוליג וצ הכוז ןענַײז
 ,"ןיילא 'ה 'א ןייטש ַא ףיוא טציז רימ ןעעזרעד

 טלעטשרַאפ ךעלנייוועג .'םירֿבח ַײרדי ,ווו גורֿפ

 ַא יװ ךיוא לָאמליײט ,ןַאמערָא ןַא יװ ךיז רע

 ;א/חנ ,תוכרּב) ידכו רעטַײר ,ףַארג ,ץירּפ ,רחוס

 ,תינעּת ישר ;ב/זי ,הרז הדוֿבע ;ב/טק .תּבש

 ,טלעטשרַאֿפ רעלטעּב ַא יװ טייג ןרעוע .(ב/כ

 רעּביא ןרָאי טניז םערָא ןרעטנוא לדיפ ןטימ

 -רָאּב, .'ה 'א ןגעװ דיל ַא ,נַאמ ,"טלעװ רעד
 קיטנעק ,דמעה רעשיאיוג א ןיא גנוי ןוא סעװ

 ,"ךמערֿפ רעד ןופ טמוק רע סָאװ שטנעמ ַא

 ישַאּב רעד טרעװ 'ה 'א .יטכענק רעד יא ,למ

 טֿפלעה רע .םידיחי ןוֿפ ןוא ללּכ ןצנַאג ןוֿפ רעצ

 עכעלרעדנואװ טקנעש :םינפוא יילרעלּכ ףיוא

 ,רצוא ןַא טגיל סע ואוו לָאמַא ןָא טזַײװ ,םיצפח

 "מוא טגנערּב ,עטזָאלרָאװרַאֿפ טימ הרוּת טנרעל

 טלײה ,טױנ ןיא העושי ַא טייהרעטכירעג
 "נא ןוא םד-תלילע ןופ ּפָא טעװעטַאר ,עקנַארק

 "יאצומ ןוֿפ תורימז יד ןיא .ןתוינערוּפ ערעד

 -טיונ ןופ רעֿפלעה רעד יװ רע טרירוגיֿפ תּבש

 דהילא ןעמ טֿפור תורימז יד ,עקיטפרעדַאּב

 רטוג ןייא זיא זד, .ס'א ןעגניז .סיאיבנה

 רימ זאד לארׂשי רטנוא גהנמ רעכילטׂשעק

 רימ ׂשד תּבש ןופ גנַאג זיוא ילַא ןיקנעדיג

 ,א/גס ,וטל ,י'ה יא ןוֿפ ןגניז ןוא ןגָאז

 ןרעלקפיוא טעװ יא זַא ,ןעמונעגנָא ךיוא זיא'ס

 ןכַײלגסױא ,הרוּת רעד ןיא ןלעטש ערעװש עלַא

 ןיא תוקפס יד ןרעֿפטנערַאֿפ ןוא תוישק עּברַאה

 רערעװש א ףיוא .א/המ ,תוחנמ ,תונוממ/-יניד

 טינ ןָאק עמ סָאװ איגוס רעּברַאה רעדָא אישק

 קעװַא ארמג יד טלעטש רעֿפטנע ןייק ןעניֿפעג

 סע טניימ שטַײטסיױא-סקלָאפ ַא טיול ,יוקיּת'

 ,תויעּבַאו תוישוק ץרּתי יּבשּת :תוֿביּתישַאר ַא

 צלַא ןרעפטנערַאֿפ טעװ יּבשּת רעד 'א ה"ד

 א ןעװעג זיא רַאֿפרעד .תויעּבַא ןוא תוישק

 טנַאה רעטכער רעד ַײּב ןזָאלוצרעּביא גהנמ

 'ה 'א רַאֿפ טרָא ןקידייל ַא הֿבישיה:שַאר ןוֿפ

 .ןואג ארירש 'ר תרגיא)

 א1322 ן...יואװָאיעש דַא| יא אוביש דע*

 "וק טעװ חישמ זיּב = ַאא ד ,ג ;ח ,א ,אעיצמ

 "וצ רעטמיטשַאּבמוא רעטַײװ רעד ןיא ;ןעמ

 ןגײלּפָא ןעמ ליװ סומזינויצ םעד טימ,, .טפנוק

 ,"א'ש 'ע סומזילַאיצָאס םעד רַאֿפ ףמַאק םעד

 "רעטעּפ ,םזילַאיצָאס רעכעלרעגריּב ןיילק רעד

 מטפ|} ןַײרַא ןירעד זיא 'ה 'א* ,ו"סרּת גרוב

 ןיירא םעד ןיא זיאס = ןעװַאנַאהעל :דײרסױרַא

 ,י ,א םיכלמ ףיוא טריזַאּב} .הכרּבילזמ א

 -ערַא ןא ןגעװ טלייצרעד טרעװ ןטרָאד ,4

 -רעגנוה א ןיא --- טאהעג טָאה יז .הנמלַא רעמ

 ןוא ּפָאט ןיא לעמ לופטנַאה ַא זיולּב --- רָאי

 -- טקעלקעג טָאה סָאװ ,גורק ןיא לייא לסיּב א

 רַאפ -- טשטנעּבעג יז טָאה 'ה 'א יװ םעדכָאנ

 'א זַאק ן.געט ליֿפ ןסע וצ עריא תיּב-נּב עלַא

 ,"(ךיג) טוג ןעמ טרָאֿפ ,הלגעילעּב רעד זיא 'ה

 ןיא ,לענש ןפיול (א = 'ה 'א יװ ןעילֿפ .װש



 ווילַא

 ןעמוק (ב ;שינעלַײא סיורג ןיא ךיז ןגָאי ,לילאעג

 | - ,טכירעגמוא ,טַײצ רעד וצ טקנוּפ

 טלָאװ 'ה יא ןגעװ טדערעג ןטלָאװ רימ ןעוװ, -

 יעמע טמוק סע ןעװ טגָאזעג -- "ןעמוקעג רע

  ,םיא ןגעוו דָארג טדער עמ סָאװ רעצ;

 א זיא -- ךיז ןליּפש טניה זַא :שינעּביײלג

 -- םיקחׂשמ םיֿבלּכ 224 יאד זיא 'ה יא זַא ןמיס

 דרעֿפ ס'ה יא ן.ב/ס ,אמק אֹבּב ,"ריעל אּב 'ה יא

 ,דרעפ ס'ה יא טימ ןרָאפ .םיסוס עקידרעַײֿפ =

 רעטפניֿפ .1 רעד -- ןסָאק| סוּכ ס'ה יא
 ,רדס םַָײּב (תוסוּכ עּברַא יד ץוחַא) ןַײװ רעכעּב

 ןגעװ דוֿבּכ ןַײז רַאֿפ קעװַא טלעטש עמ סָאװ

 -עג ןַײֿפ ןופ ןעװעג סוּכ רעד זיא לָאמלייט)

 ןעװעג זיא םיא ףיוא ןוא לָאטשירק ןטצינש

 'ה הנשל' תויתוא ענעדליג טימ טצירקעגסיוא

 ןיא אּתגולּפ א זיא סע לַײװ} ('םילשוריּב האּב

 יצ תוסוּכ ףניפ ןעקנירט לָאז עמ יצ ארמג רעד

 'א זיּב ןרָאװעג טנקסּפעג טינ זיא סע ןוא ,ריפ

 ס'א סע טסייה רעּבירעד ,ןַײז ררֿבמ סָאד טעװ

 ןעמ טנֿפע 'ךתמח ךופשי ַײּב .ןבק ,ו ישס ,ײיּכ

 זיא 'ה 'א ,אּבה ךורּבי :טגָאז עמ ןוא ריט יד

 ןעקנירט .עסוּכ עסיורג םּתס :ךיוא .2  ,ָאד
 .ןרוּכיש ךס ַא = רָאי ץנַאג א סוּכ ס'ה יא ןופ

 יװ רעמ טציז ,ּבוטש ןיא ןַײרַא ןעמוק רימ,

 טייטש ןדעי רַאֿפ ,שיט ןסיורג א םורַא ןינמ א

 טימ (ךעלזעלגי שודיק ןייק טינ) סוּכ ס'ה יא

 .דעצ ,ײןַײװ ןטיור

 "עג זיא סע (יד) רעד -- לוטש סי'ה יא

 ַײּב 'ה יא רַאֿפ לוטש א ןלעטש וצ גהנמ ַא ןעוו

 ןַא ןַײז לָאז אפוג רֶע ידּכ (א| :תירּב ןדעי

 ,ןדיי ףיוא תוליכר טדערעג טָאה רע זַא תודע

 ןזָאלרַאֿפ ןּבָאה ייז זַא טגָאזעג טָאה רע ןעוו

 יקרּפ טול (ב ;(14 ,טי ,א םיכלמ) דנוּב סטָאג

 -רַאפ ֿבָאחַא גיניק רעד טָאה ,טכ ,רזעילא ירד

 ,לַײה א ןיא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה יא .הלימ ןטָאּב

 ערעייז ןעגנערּב סעמַאמ םיא ןגעלֿפ ןטרָאד ןוא

 א יװ ןעװעג למ ייז טָאה רע ןוא ךעלעפוע

 רעד, .ןץאיאסּכ ןטימ דּבכמ םיא ןעמ זיא רכׂש

 ןוא לוטש א ןָא טיירג דניק םעד ןוֿפ רעטָאֿפ

 ףיוא 'א ןייג וצ טמוק ,'א לש אסּכה הז :טגָאז

 ןופ ןלוש לָאצ א ןיא א/בל ,2צנ ,"תירּב םעד

 'א לש אסּכ רעד ןייטש טגעלֿפ עּפָאריײא-ֿברעמ

 טקעדַאּב ןוא ץלָאה ןטצינשעג ןופ טכַאמעג ,'ה

 טימ טקעדעגרעּביא רעדָא ןטנַאװעג ערעַײט טימ

 טױל .קדנס ןוֿפ לוטש ןּבעל -- תכורפ ַא

 רעטלעטשרַאפ א 'ה יא טמוק תויׂשעמ-סקלָאֿפ

 ושַיי-סֿפרָאד ענעפרַאװרַאֿפ יד ןיא תירּב ַא וצ

 ,ןינמ א וצ רעטנעצ א סיוא טלעפיס ןעװ ,םיֿב

 ןיא טלעג טימ לטַײּב א רעּביא טזָאל רע רעדָא

 לָאז תירּבה-לעּב רעד ידּכ רעזַײה עמערָא יד

 .הווצמ-תדועס יד ןֿפױקוצנַײא סָאװ טימ ןּבָאה

 יד -- ע(ק)ווילָא :89 .ז ,רעד -- וו"ילָא
 טסע ןעמ ןעוו, .(1083 ,+-) טרעּבליײא ווזד .1

 רּבא ןגַײֿפ ריּבא ןּביױרט ןַײװ

 "רב יד ןעמ טכַאמ . .. ןווילָא

 ,חע ,"ץעה ירּפ ארוּב ...הכ

 רּביא טׂשֶע ןמ זאוו; .א/חכ

 -ןמיל . . .וצ טמוק אד . ...שיט

 "יב אד ,.ןירפאק ,אבילא ,שינ

 ירד טינ הכרּב ןייק ןמ ףראד
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 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,ײןיכַאמ וצ רֹּב

 .םיוּבנֶא .ליײאעָא .ד"קּת טשמַא ,המלש

 -- ץלָאהעָא .ןטרָאגענָא .טַאלּבנָא

 .ןייק ןעמוק רָאי עלַא;
 ליפ רעייז עניטסעלַאּפ |

 רעדעי ... טַײל עכַײר

 ןגינעגראפ טימ טגעלפ

 ,"קנעדנָא םוצ יִא ןןוֿפ טכַאמעג} ךַאז ַא ןפיוק

 עא .גײװצעֶא .1 אט ,1885 ,לָאמוי
 ,סעקצירּפש ענרעזעלג, .ידַא -- קיטרַא

 ןַײז לָאז עדנע רעייז ,ימוג ןטרַאה ןופ רעדָא

 טַײז ,ּבעילטטָאג .מ ירד ,יָא ןַיײז לָאז ,עטיירּב א
 -- קידנרילָאק"ַָא 1904 עשרַאװ ,וצ דנוזעג

 .רעפנַײװ .ז ,"םינּפ יִקֲֵא סּבייל ינַאמ, .ידַא

 ןופ סיירג יד ,לערק עקידכעלַײק-ךעלגנעל .2
 .ץיָא ענעניטשרוּב .יֵא ןָא |

 .שטוטס .רעדוּפ-טרעּבליא רעד -- ל"יווילֲא

 רענירג"וילֶא .לַארעימ .רעד -- ל'יוװיִלָא
 "עג םערָאֿפ רעקיטכיזכרוד רעד ןיא ,טַאקיליס

 ,גנוריצ א יװ טצינ

 ןוֿפ טכַאמעג זיא סָאװ .1 .ידַא -- ןֹוויִלָא
 סָאװ .2 .סַײּבוצ םענעיַא טימ ןֿפנַארּב .ןווילָא
 .ןגיוא ענעיֶא ענייש .װילַא ןא יװ סיוא טעז

 ןוֿפ שימוצ ַא טימ ןירג .ידַא -- ןירג"ןווילַא
 ןקיטַײצ ןייק טינ ןוֿפ רילָאק רעד יװ ,טייקלעג

 | ,וילָא

 טַאטשרַאװ .עציניילָא .ס- ,יד -- עצינ|וװ"ילַא
 -- קינג .ןוילַא ןוֿפ לייא טסערּפ עמ ואוו

 ידנעה ךיוא .עצינוילַא ןַא ןיא טעּברַא סע רעװ

 .ןװילָא ןופ רעֿפױקרַאפ ,רעל

 .ענווילַאנ :9 .ידַא -- ענווילַא ,ענװילַא
 ךיז ןיא טָאה סָאװ .לּפ9ֹ טרָאװ םוצ זיולּב

 ןכַאמ וצ ףיוא טצינעג טרעװ סָאװ .טפַאז ךס ַא

 ,לּפע ןי .לּפע טרָאװ ןָא ּבוס טֿפָא .טֿפַאז
 יעֹּב .סיירג עלעטימ ,קידכעלַײק ,קיטפַאז ,טיור

 .ס'א יװ ךעלעק

 טָאה סָאװ לַארענימ .ז" ,רעד -- ט'ינעווילַא
 ןַײז ךיוא ןעק ,רעּפוק ןוא קינעסרַא ךיז ןיא

 ןופ רילָאק םעד טָאה ןוא םערָאֿפ-לַאטסירק ןיא

 ,ןווילָא

 ןגיוא יד םיא טלָאװ יז .םולָא +- -- םֹויִלָא
 "ןּבייל רעד' ,טעּפ םייח ,יַא טימ טנערּבעגסיױא

 ."רעמיוצ
 ,6- םוינימולַא ווזד .אּב .רעד -- ןימו(י)לַא

 ןוא רעַײֿפ טימ ןטָאשַאּב ... דרע רעד ףיוא,

 ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,ײלָאטש ןוא יַא ... ַײלּב
 --עווע- ,1932 סעדַא ,וו עיצולָאװער ןוא גירק !

 טקוק ןוא שזַאגַאּב םוצ וצ טייג ..., .ידַא
 ,עּפסיװ ,ײלקינַײשט ןיֵא ןקניסַײװ םעד . . . םורָא

 | יג טפעה ,1923 ענװַאק

 רעלעיצעּפס 1922 סור .אּב .רעד -- ר'יִלֲא
 ןוֿפ ןֿפױל ןכיג וצ טינ ,ןזעיצַארג ַא ןוֿפ ןֿפוא

 רָאנ ,ּפָאלַאג ןייק ןעװעג טינ זיא'ס .דרעֿפ א

 -אילק רעגנוי רעד ןוֿפ יא רעטניואוועגוצ רעד

 ן.יד ,רולַא לגרֿפו .עשט

 .שיּבַארַאפ ייאכ? .ּבנ צמ .רעד -- ן"ירַאזילַא

 -סױרַא טגעלֿפ עמ סָאװ ףַאטשּברַאֿפ רעכעלטיור

 טציא) ךעטַײרק א ןופ ןעלצרָאװ ןוֿפ ןעמוקַאּב

 קיאיײלָא

 רעּבָא טמוק סע ןעװ, .ןןפוא ןשימעכ א ףיוא

 ןיא ,טניטײַא ... טניט עטכע ןוֿפ קעלֿפ א רָאפ

 סָאד יא ,דיילק ענעלָאװ:לעה רעדָא ענעדַײז א

 ,ַָאריּפש .ש ,"ןעמענוצסורַא ךעלגעמ טינ טעמּכ
 ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק

 {דָאכוימוא דיכָאי לייא| -- דחוימו דיחי לא
 + (ודוחיּכ) דיחי (ןיא) :םיהולא לדגיכ2 ,רעד

 עג ןוא רעקיצנייא .דחוימה לא :ידוד הכלככ

 רעקידתמא ןופ גנונעכייצַאּב| .טָאג רעטקינייא
 -יֿבג , ן,טייקכעלטעג ןופ טייהנייא רעטולָאסּבַא

 ןוֿפ גנולעטשרָאפ עכעלטייהנייא יד טמענ לור

 י"נ ,װ טישז ,*ו 'י 'א םעד ,טָאג-טלעװ םעד
2, 

 ןגעזָאמַאה רַאסכעי...} -- גומה רפֹחי לַא
 טינ טעװ סע! .3 ,ז ,םירישה רישכ? .חּת .ץַאז

 :בּב טימ טצינעג .יּת ,ןַײװשימ רעד ןלעֿפ

 -כיר םעד ,עסֹוּכ עתמא יד ןכַאמ טעװ עמ (א'
 :טייטש קוסּפ ןיא יוװ ,בורל הקשמ, .םייחל ןקיט

 ,ןייש זיא סע (ּב :בוט-םוי דוֿבּכל ,עש ,"היי יא

 דליּב ןֿפױא קוק ךיא , .םוקלופ שירעלטסניק

 .ייה יי יַא טכַארטיכ ןוא

 -- הלעמ יּפלּכ םירבד םדַא חיטי לֵא
 .ץַאז ןעלַײמ יײּפַאלק םירָאװד םָאדָא ךַאלטָאי . .

 טינ לָאז שטנעמ א .ב/בכ ,הליגמכ?2 .חֹּת

 עמ ה"ד ,ילמיה ןגעק דייר (עּברַאה) ןֿפרַאװ
 ,ןטשרעּבייא ןפיוא תומוערּת ןּבָאה טינ רָאט

 -יגנעהּפָאמוא ןיא לטעטש .נג .יד -- עטילַא
 6,322 ןשיװצ ןדִיי 1,715 --- 1923 ןיא .עטיל רעק

 ןייא ףיוא 'א ןייא :ס'א ייוװצ ןַארַאפ, .'װנַײא

 יייווצ רעד ףיוא --- עטייווצ א ןוא ןַאמעינ טַײז

 ןא וצ טרעהעג טָאה 'א רעדעי .טַײז רעט

 ,"גנוטלַאװרַאֿפ רעויטַארטסינימדַא רעדנַא

 װש ,"תוטיש ייווצ טימ סיא ייווצ , .2 ,אפשֶוי

 -עגמוא ןענַײז ןדִיי .ןןדיישראפ רעּבָא טנעַָאנ =!

 יד יװ ךַײלג ,1941 ינוי ןיא ןרָאװעג טכַארּב

 טָאה עמ :טנגעג יד ןעמונרַאֿפ ןּבַאה סיצאנ

 "רעד ןיא ןסָאשעצ ןוא ןַאמעינ ןיא ןעקנורטרעד

 ,דלַאװ ןקיאַײּב

 סָאד  .ל22 יא .ס' ,יד -- עיצַא|רעטילַא
 "רעװ רעדָא רעטרעװ רעמ רעדָא ייווצ ןּבײהנָא

 -נָאק .גנַאלק ןקיּבלעז םעד טימ סעּפורג-רעט
 עקיּבלעז יד ןרזחרעּביא סָאד --- יַא עשיטנַאנָאס
 .רעטרעװ רעמ רעדָא ייװצ ןיא ןטנַאנַאסנַאק

 ןכיירגרעד וצ טצינעג טרעװ יִא .יַא עשילַאקָאװ

 ןכעלכארּפש ןֿפַאש וצ ןפוא .טקעפע ןקיגנַאלק ַא

 ןָא ךיז ןּבייה סָאװ רעטרעװ ךרוד גנאלקליואוו

 ןיא לַאקָאװ רעדָא טנַאנָאסנָאק ןקיּבלעז ןטימ

 .זרעֿפ ןצנאג ןיא רעדָא דיל ןופ הרוש רעד

 ,ןלימ ןלָאמ ... ןרָאק ןריֿפ ,ןרַאֿפ ןרוֿפ ,

 ,טיורּב ןוֿפ דיל סָאד ,למ ,"לענש ןלָאמ

 ערעװש ,ןענַאּפש סנטַאש ,ןֿפָאלש רעסעלש ,

 .סודַײנ ּבייל ,"םוטש ןזַײרּפש סנטָאש
 .זרט --- ןריד .ידַא -- וויטַא-

 רעדעי .למיוּב .רקוא .לס .ןע- ,רעד -- "יילַא
 ,סקיוועג א ןופ טסערּפעגסױא ,סטעֿפ ןימ

 -רַאֿפ .1 .סעק- ,רעד--- קיא|יילַא ,קיא|יילַא
 טניווק ייווצ םענע .לייאּבלַאז .לייא רעשיטוועצאמ

 יעטוּב ןיא ןַײרַא סיג ןוא יװַארדעצ קעײלַא



 שידִיילַא

 .טעמיצ טיול ַײרד ןענירד ןַײרַא טיש ןוא על

 ךיז טניֿפג ןענירד סָאװ לכיּב ןייא ,ײ...טילּב

 עק" :ךיוא .ה"נקּת װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז

 הרוחס ריא טגירק ןיזַאגַאמ רעזדנוא ןיא ַאד; --

 ופרַאּפ ןוא סעדַאמָאּפ ,סעקיײלַא . . . ןימ לּכמ

 ,(ןךייטשנרעּב .שו| עטנעי רֹּב םושלש ינא ,"ןעמ

 .1891 װעשטידרַאּב ,רעדיל ידוי ןוֿפ ןיזַאגַאמ

 יַא ןעמעננַײא ,לייאנציר .צעּפס 2

 א טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ ,1 .ידַא -- שידִיילַא
 -ַאגרָא צ'א .תודחַא עיא .ןדִיי עלַא (וצ תוכַײש

 תוכַײש ַא טָאה) ןופ זיא סָאװ ,2 ,עיצַאזינ
 -אזוצז טלעוו רע'א ןַא .שידִיי ןופ םינינע עלַא (וצ

 יעג ןופ ,תוֿבישח ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ עיַא .רָאֿפנעמ

 סָאװ .8 .גנוקיטכערַאּבכַײלג רעכעלטֿפַאשלעז

 -רעּביא םוצ ,שידִיי ןקימוטעמוא םוצ ךייש זיא

 .דײרסױרַא רעיַא ןַא .שידִיי ןשיטקעלַאיד

 .ודַא .1 266: 21-ס1ת .טנַאירַאװניא ---ן"ייֵלַא -

 ,ךיז טימ םענייק ןָא שטנעמ א
 טימ יַא .יַא װזַאא ןציז ,ןַײז ,ןּבעל .ךיז םורַא
 זיא יַא, :"ןייטש ַא ןַײז לָאז יַאש .טנעו ריפ יד

 א, ;ןַײז וצ טוג טינ ךיוא ןדעדזג ןיא וליפַא
 ;"ןייר המשנ יד זיא יַא, ;"'א טֿפָאלש רעזגֹורּב

 'א ךיא רעסעּב, :"ךיש עצנַאג זיא ךיז טימ יַאע

 ןיימעג רעדייא, ;"ןשטנעמ עטכעלש ןשיװצ יװ

 ךודיש םעניימעג א .ןָאט רעדייא} "יַא רעסעּב --

 .וש ,ןטַאהעג-הנותחיטינ ןּבַײלּב וצ רעסעּב זיא

 ינוא ,רעװ ןּברוטשיג ןרעטָאֿפ =} רטאו ריא,

 ,588 ,ךוּב'אבּב ,"ןּבילּביג רּביוא רע יַא יז יװ

 ,ײֿבשויה ךורּב :ךירּפש וז ---טציז יַא רנייא ןעוו, !
 -ג רע טָאהע .1542 ענזיא .םירבד תומש ,ּבא

 םכחמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"דלעפ ןיא יא טקיטכעג
 טנַאּפש ... ךַאילש םענערָאפעגסױא ןטימ יַא, ;

 .רעײג רעד ,ָאּבמ ,"רעטָאֿפ רעקירָאיןצנַײנ רעד

 א לַײװ} רוּכיש ןַײז :ךיוא = יא (ןַײז) טינ*

 רעד ואוו* .ן'ןצעמע' וצ ךעלנייוועג טדער רוּכיש

 .ײװָארּפ ,טירטּפָא ןיא = יַא טייג רעסייק

 ,דלַאװ א ןיא ,רעסַאװ ןפיוא -- יװ יַא 5

 םיוּב א ,קיִדָאּב ַא ,םי ןטימ ןיא ,רּבדמ ַא ןיא

 א ,ןרָאד א ,דלעֿפ ןיא עלעזערג ַא ,(דלעֿפ ןיא)

 ַא ,קַאלוקלָאװ א ,ףלָאװ א ,ץלָאה א ,גנָארד

 ,ןימו םרחומ ַא ,(גנַאטש =) ּפולס-ףַארגעלעט

 ןעװַארּפ םַײּב ,ערוצמ ַא ,(דלעפ ןיא) הבצמ ַא

 (דלעֿפ ןיא) ןייטש א ,רעגניֿפ א ,תודדוּבתה
 ,םישולש ךָאנ ןמלַא ןַא יװ --- ריא

 א ,ןטייװצ א ןָא

 ,טייקטנלע ףיוא טַײדנָא טימ ,13 ווזד .װדַא .2
 -גינייא יא רענייא .טייקמאזנייא .טײקנזָאלרַאֿפ

 ריא ןופ רֿבק ןוֿפ ןייגקעווא םִַײּב},/ .'א רעק

 'ַא ךימ וטסזָאל סָאװ ,לכורּב רעַײט ןַײמ ןןתח
 -נילק ןייק טינ טָאה עמ זַא, .לפ ,"?ןײגמײהַא

 .װש ,"רעגניפ א יװ יא רענייא ןעמ טּבַײלּב .רעג

 א ןיּב ץנַאג ךיא זיּב ןּבַײלּב איה ןונ ךיא לוז,

 ןוֿב ןטפיולטנַא =} טכילו ןקלָאֿפ =} קלָאו ׂשד

 (דומלג) .203 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןנַאד

 יג קעװא איז טאה ןמ ונייהד ,ןייל ןייא ינוא

 ,3 ,ל ,ֿבויא ,מהס ,ײןטַײל ןעד ןשיװצ ןוֿפ טגאי
 ַײּב דימּת'רנ רעד טקנַאצ ןוא ךיז טשעל סע
 רעװ ךיא, .ז שג ,אד ,ײיַא לקניװ ןַײז ןיא ךיז

 ,ריֿפַאש .מ .מ ,"רע'ֵא ,רעטלע גָאט ןדעי טימ

 ןיא געװ ןטנלע ףיוא, .ּבוס .םײהַא םוק ךיא

1518 

 ,"םייה ַא ןכוז ןוא ןדִיי ןרעדנַאװ יא ןסיורג םעד !
 ,הׂשעמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא ,ץּכ ףלַא

 .עקשטינילַא ,עקניניילא ,וינעניילא
 / .טניילא שי

 .עא טסעג ,דנַײרֿפ ןָא ,ןקיטַײז א ןָא .ודא ,9 |
 ןַא ףיוא לייא ןַאק .רמוש ַא ןָא ,החגשה ןָא
 ,גנע רעייז ןּבעל וצ רעסעּב} "יַא רָאנ --- לייא
 ּבַײװ רעסואימ ַא טימ, .װש ,ןעקיטַײז ןָא יּבַא--

 -עג ןענַײז רימ, .װש ,ײַא קידנעטש ןעמ טציז
 .םירישה-ריש' ,עש ,"ןעייווצ ןיא יַא ,יַא ןּבילּב

 יא ןׂשול טינ ןמ רָאט היֹוג ןייא החֿפש ןייא;
 ןטיוה רעד טינ ןסע ןעק =! שנק ןמ ןעד ,ןכָאק

 עמַאמ יד, .חי קרּפ ,טנַארּב ,"ןןטיהרעד =} !
 רעדניק יד קידנזָאלרעּביא ,. . .קעװַא . . . טייג

 ןסעגרַאֿפ רָאג ּבָאה ךיא; .המלש ,סוממ ,/""ַא

 רעד ,יַא בוטש יד טזָאלעגרעּביא ּבָאה .ךיא זַא
 עמ :ןצכעּבילג .,1899 גרעּבמעל ,...קוּביד

 א ,ןירעניװעג א -- יא ןזָאלרעּביא טינ רָאט

 ךיוא) טכַאנַײּב ךָאװטימ ;הלּכ ַא ,ןתח ַא ,הלוח

 'ַא רענייא ןייג וצ הנּכס א זיא (טכַאנוצ-תּבש

 דצמ ,ןקיטַײז א דצמ ףליה םוש ןָא .ודַא 4
 ןזָאל א עא ןטעּברַא ,ןכַאמ ,ןָאט .ןצעמע

 רָאנ .טנעה ענעגייא יד טימ יא .ןָאט יַא ןצעמע

 ענַײז ןעק רע .קידלוש םעד ןיא טסיּב יַא וד

 ןעק רע ,השקשינ = לװֿפ ,ײןלייצרעּביא יַא ןייצ
 (לָאז =) טעװ יא ,'א, .ןריֿפכרוד ןיילַא סע
 'א; .ןייג ןענרעל םַײּב --- "ןייג עלעדניק סָאד
 טשטנעּבעג , ;"ָאטינ זיא יא רעּביא, ;"ןייש זיא
 א ריד גניד; :"'א ןעוט סָאװ טנעה יד ןענַײז
 "עו טימ ךיז ףַאש; :"'א ריד סע וט ןוא תרשמ
 ,ןסע ןעמ ןעק יא; :"'א וט ןוא טסליװ וד ןעמ

 ,ןעמ טריפ הּפוח רעד וצ,, :"ןטעּברַא טינ רעּבָא

 ףיוא ,ןעמ טוט יא; :"א ןעמ טֿפױל טג םוצ

 'ַא ךיז ןעק תמ ןייק; :"ןעמ טגָאז ערעדנַא
 ּביג וד םלועילשיונוּברא .װש ,"ןּבָארגַאּב טינ
 ןיוש ךיז ךיא לעװ ןֿפנָארּב לסיּב ַא ,הסנרּפ רימ

 ,תוצח וצ ןּפַאכֿפױא ךיז יא .לװפ ,ײַא ןפיוק

 -רעלוצכרוד דנַאטש ןיא ןַײז 'ַא .עא תוחילס וצ

 טינ גָאז, .ארמג טַאלּב א (ןסַײּבוצנַײא) ןעני
 ,סיוא טזַײװס, ."ןֿפערט יַא לעװ ךיא ,רעטנוא
 לָאז קלָאפ סָאד זַא טַײצ יד ןעמוקעג טינ ךָאנ

 ,סוממ ,"םינינע עשלהק ענַײז ןריֿפ ןענעק 'ַא
 .טייצ-םרוטש ַא ןי א |

 רעדָא רענעגייא םוש ןָא ,ךיז ןוֿפ .ודַא 8
 ןסקַאװ תוֿבוח ןוא רעדניק, .גנואימַאּב רעקיטַײז
 טכַאל סע? :"ַא ןעמוק תורצ ,ןרָאי יּבַאק ;"'ַא

 טגנירּפש הּכמ ַא, ;"'ַא ךיז טנייו סע ,יַא ךיז
 'ַא, .וש ,"'ַא ךיז ןעמ טמענ הרצ ַא ,יַא ףיוא
 -סיוא ךיוא ןעמ ףרַאדַאּב טעּב ַא ,טינ ךיז טוט
 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד !"ןצנַאװ ןוֿפ} ןעֶירּב

1, 
 תעד לע .ןעזנַײא םענעגייא טיול .װדַא 6

 -פָארַא יַא .עסַאק רעד ןופ טלעג ןעמענ 'ַא .ומצע
 רעד ןופ קעװַא יא זיא רע, .זַײרּפ ןוֿפ ןזָאל

 טוה ... ןשדוחה:סנרּפ =} ה"ּפ ןייא; ."םייה
 ןיימ יַא להקה תועמ ןּבעג וצ זיוא טכַאמ טינ |

 "וט ֹוא םישאר תושר יּתלּב ... 'והז ינש זַא

 .קקּת ,ייםיֿב
 דח זיא סָאװ ,קיצניא -- 3 יזַא טימ .// |

 (ךָאז ןייק) רענייק זיא םעד וצ סָאװ .ונימּב

 ןיילא

 'ַא . ..ןזעװיג גיּביא זיא ןךרּבתי טָאג; .ָאטינ .|
 זיא רע, .גי קרּפ- ,טנַארּב ,"רעמ רנייק 'נוא
 טָאג, .א/די 1716 טְשמַא ,הח ;"יַא 'נוא גינייא

 ןוא .רעזיילרעד רעד -- 'א ,יַא זיא דֵלי יא זיא

 עמַאזנייא ,טייצ ,"רעזייּב ץלַא טוׂשע וׂשֹע

 | | . א"לרד

 -עג .ךעלנעזרעּפ ,ךיז רַאֿפ ,אפוג :ּבּב טימ 8
 -גוזוצּפָא ,ןּבײהוצסױרַא ,ןקרַאטשרַאפ וצ טצינ

 ןוֿפ ןּבָאה האנה ,( בוס ַא רעדָא) ַארּפ ַא ןרעד =
 טסעװ וד זַא? .יַא ךיז רַאֿפ ךיז ןעמעש .יַא ךיז
 זיא יַא רע, ."ןייטשרַאפ יַא וטסעװ ,ןסקַאװסיױא

 ןסעגרַאֿפ רָאג ּבָאה יא ךיא, ."שרעדנא ןרָאװעג
 -רעַײט יַא (ריד) ךיד טסָאק'ס* ."הׂשעמ עצנַאג יד -

 ,יואק ?םעד וצ וצ סעּפע ןעד טסגייל וד = ?רע
 ,רועיש ַא ןָא םיאנוׂש ,עמַאמ ,ךיא .ּבָאה םיאנוׂש
 .לֿפ ,יַא יוא ,יַא טינ ךיא סייװ סָאװרַאֿפ .ןוא
 ;יַא טסיּב וד יװ ןרעסעּב ַא טימ ןָא ךיז ּבייה,
 רעד יװ ןדָאש רעמ ןָאטנָא טינ ןָאק רענייקא
 טדער רענגיל רעד, :"ַא ןָא ךיז טוט שטנעמ
 טּביילג רע זיּב ,ןַײא גנַאל ױזַא סנגיל ענַײז ךיז

 'א ךיז ףיוא זיא שטנעמ רעכעלטיא, ;"'א ךיז

 עצנַאג יד) להק ץנַאג טכַאמ ןחדּב ַא, :"דנילּב
 טָאה) קיטעמוא רע זיא יַא ןוא ,ךעליירֿפ (ּבוטש
 'א זיאמ סָאװא ;"(תורצ םייה רעד ןיא רע

 קיטעמוא ןַא .װש ,"םענעי ףיוא ןעמ טגָאז |
 ילשמ .סמ ,"לפש 'א ךיז ַײּב טרעװ ץרַאה

 רימ ַײּב טעװ גָאט 14 ןיא, .13 ,וט ,ד"עקּת
 ענליװ ,שֹּב רעַײנ ,רַאדנַאיל ,"ןַײז הּפוח 'ַא

 'א רימ וצ ךימ קעלּפטנַא ךיא, .82 יז ,4
 . בוא, .המלש ,סוממ ,יןיִּב ךיא יװ ןצנַאגניא

 ןלעװ ,לדנער סָאד ןטַײּבסױא טשינ טעװ יַא רע

 -רַאק ... זיי ,"םִליוג ןַײז רעדניק ענַײז רעּבָא
 ךַאוּפש רעזדנוא וצ טקעּפסערמוא, .יקסווָאנ
 ,| שוי ,װמ ,"יַא ךיז וצ טקעּפסערמוא טניימ
 ,37 יז

 ןּבײהוצסױרַא ,ןקרַאטשרַאֿפ וצ קב וזז 9
 רעטקַאד א? .ּברעװ א ןוֿפ טיײקוװיסקעלֿפער
 ןּבױל וצ ךיז יַאק ;"ןלייה טינ 'ַא ךיז ןעק -

 -- 'ַא ךיז, ;"טינ טַאש סע רעּבָא ,טינ טסַאּפ
 ןכַאמ ןעמ זומ דניק א ,ּבַײװ א ;ליװ עמ יװ
 אב -- טפלעה רעטשרע ןיא ןזָאלעגכרוד}

 ;ןרעדיילק -- טֿפלעה רעטייװצ ןיא ,ןדיילק

 .לװֿפ ,"א טכַאל ןוא 'א ךיז טלציק רע;

 "יו טוג א א ןיא טגיועגנלא יַא ךיז ןּבָאה ..

 טימ ךאז ַאזַא .. ,12 גט ,1867 ,מק ,"עלעג

 ,ןשרעדנַארעּביא 'ַא ךיז ןענעק לָאז יז סָאװ
 .דרע ענעגייא ,יַאּבַאר .א

 ייוא ,טייקיטכיוװ ןּבײהוצסױרַא ,83 ווזד ,0

 טָאה ןּבעל לָאז רע, .ומצעו ודוֿבכּב .טעטירָאט

 להקה:שָאר גיהנמ) בר רעד .=טגָאזעג יא סע |

 הּפוח רעד וצ זדנוא ןלעװ םיכָאלמ,, זיֵא (עא
  .לֿפ ,"ןשטנעּב זדנוא טעװ יַא טָאג ןוא ןריֿפ

 ,..םימחר ןוא דסח ןוֿפ טָאג םעד רַאפ ...;

 ןטעּב וצ רעטנוא ךיז רע טלעטש יא םיא ַײּב

 ןעגרָאמ רעד ,ןנַאמרעקעּב ןועמש ,"הליחמ

 -- "!'א רענייא םנֹורג, .1884 סעדַא ,ןרעטש

 טימ יא -- "!'א רע, .שיטָאּפש ,שירעכאלּפָא

 יַאטניא ןוֿפ קיגנעהּפָאו שיטָאּפש יא ,ץרא-ךרד
 ןֹודָא םעד ןייגכרוד ,ךעלעדלי ,טזָאלא .{עיצַאנ

 אב סע רעװ, .ילכַײט סָאד' ,רַא ,ייַא לודגה



 ןיילַא

 ןּבענ טציז רעד ןיימ ץַאלּפ םעד רַאֿפ טלָאצ

 . .רעדיל ,טע ,ײַא ןתח םעד |

 ןוֿפ ןקיצנייא ןַא ןּבײהוצסױרַא טצינעג ,1

 ןרעסערג ַא ןופ עּפורג ןייא רעדָא ,עּפורג ַא

 זיא ּבַײװ ןַײז ןוא רענליװ ַא רֶע זיא יַא, .ללּכ

 -ציוװ רעסיורג ַא רע זיא יַאע ."ןליוּפ-ףיט ןוֿפ

 ,ןַאמגרעּב .א ,"ןיּבר םַײּב שמשמ ַא ןוא רעל

 ןאו, .1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד

 רהעווש ,טׂשליוו ןענֿפע ךַײלג טָאטש יד רימ אוד

 יד 'ַא רונ ,ןוהט וצ ׂשקינ ירצונ ןייק ריד ךיא

 טינ רזכא רעסיורג ַא; .ןמוא הׂשעמ ,"םידוהי

 ...קלָאֿפ ןגייא ןַײז וליפַא רָאנ ,ןדיי ףיוא יִא

 ,גרעּבמעל ,ראש ,"טקירדרעטנוא רעייז רע טָאה

 ?רָאי

 -ַאּב ,ךַאז ןייא ןּבײהוצסױרַא טצינעג ,2
 -טיכ טימ , .(סקעלּפמָאק ַא ןיֿפ) יידיא ,ףירג

 סוחיג ;"ןייגקעװַא טינ טַײװ ןעמ טעװ יַא טייקער

 ץנַאג א, .ןךודיש ַא ַײּב) װש ,"ןיילק וצ זיא יא

 יװ ןַײז גהונ ךיז ןעמ ףרַאד) ןַײז ףרַאד רָאי

 עקַאט ךָאד זיא 'ַא לולא ןוא ,לולא שדוח (ןיא

 'א ןּבעל סָאד, .רעטנַאלַאס לארׂשי 'ר ,"לולא
 םעד ּבילוצ, .'ץל רעד' ,ץרפ ,"טרעצנָאק טיג

 רָאג טעטש עסיורג יד ןיא ןּבעל סָאד זיא יַא

 ןשרַאק יד זַא, .המלש ,סוממ ,"טשינ ןּבעל ןייק

 .סיוא רָאג ןיוש ןענַײז ןןֿפנָארּבשרַאק ןופְו

 'ַא ןשרַאק יד ףיוא ןעמ טכַאמ ,... .טקייװעג

 גרעּבסגינעק ,םחנמ תוכרּב ,"לּכהש ךיוא

 ,טּפעװעגסיױא זיא יַא טָאטש יד, .ּב/זּפ ,ןח"ירּת

 .גנַאגּפָא ,גרעּב ,ײטלַא

 ,עמַאס .רָאנ ךיז ןיא טָאה ,רָאנ זיא סָאװ ,8
 ךלָאג זיא יז .'ַא םינָאראנ ןופ הליהק א .רעטיול

 םיכלמ ןוֿפ הכולמ א? .'ַא ףושיּכ זיא יז .ַא

 יַא טייקסטוג יד זיא יז .לַא ,ײיַא

 דאניג גוא טוג יַאק .רָאנ ,זיולּב .נָאק 4
 ךא) "ןּבעל שניימ גט ילַא ןגאי ךנ רימ ןלוז

 {6 .,גכ ,םילהּת ,יייח ימי לּכ ינופדרי דסחו ֿבוט
 ריִמ, .ןוװ עװַא} 'סורוָאסעט סֿפרָאטסקוּב טיול'

 ,הח ,ײ'ַא טָאג ףיוא ןּבאה ןוחטּב רזנוא ןלָאז

 סקעז ךיז טימ םַאנ רע; .המדקה ,1716 טשמַא

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ַא רטיר טרדנוה

 ייג ַא םיא ןופ טָאה סָאװ חיר רעד יַאק .ב/הּפק

 "עג ץעז א זָאנ רעד ןיא ןעמעלַא טָאה ןָאטעג
 .ןרעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,"ןּבעג

 רעד .וליֿפ ַא טימ ןרעװ ןטיּברַאֿפ ןעק 9
 י'א ארמג יד .ןסע סע געמ 'א (רעסייק) תוכלמ

 טינ, .ּפָא טינ סע טיה יא ֿבר רעד .. . .זַא טגָאז

 חיר ,ןזח לאוי 'ר ,"רעגּב ןַײז טינ טוט ןמ יַא

 ,| ּפמַא ,יקצַאש .י 'רד| 1724 אדרויֿפ ,חוחינ

 יָארּפ םעד ּביל ױזַא זיא טנעצַארּפ עקיּפָאק יד;

 ןַײא לָאמא רע טלעטש ריא ּבילוצ זַא קינטנעצ

 ,..אֿביקע 'ר יא, .פשטניװ ,סוממ ,ייא ןרק םעד

 ,ןידרָאג ֿבקעי ,"ַײּפש ןוא ַײק ריד ַײּב ךָאד זיא

 .היוֿבא ןּב עשילא

 -םיונוצ ַא ןוֿפ לייט רעטשרע רעד יװ -- "ןיילַא
 ןוֿפ ןַאטעג טרעװ .1 :ּבּב'טנורג טימ .טֿפעה
 -ןייא ןַא וצ טרעהעג ,ןקיצנייא ןַא ןופ ,םענייא

 ;ץושײַא ,ליּפשַא ,רעשרעה-ַא :לשמל .ןקיצ

 ,רעוט ןֿפױא רָאנ רעּבירַא טייג גנואוט יד ,2/|

 "יא ,לָארטנַאקַא :לשמל ,(טס)ּב לעז טַײּברַאפ
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 גוט ןלַאֿפ לָאצ ַא ןיא} .עּביל"א ,ַײרעמירַאּב

 רעד רעּביא עקַאט ןטַײּברַאפ ַאזַא טָא טינ

 ן."ןיילַא ןופ טײקיטַײטַאּביײװצ

 -רעוו עטשטַײטעגפיױא-טינ יד ַײּב
 .לייט ןטייווצ +- -'ַא טימ רעט

 דיירסיוא-'8 גנוריּברָאסּבַא-8
 גנומענרעטנוא-'ַא עיצַאװרעסּבָאַא
 גנוצַאשרעטנוא-"ַא גנוריורעסּכָאדַא
 םוטננייא-'א םוקסיואי'א
 גנולײטנַײא-"ַא קידנעמוקסיוא-'ֿפ

 ָארּפ סָאד (קיזיֿפ .יד -- עיצקודניאיןיילַא
 טפַארק עוויטָאמָארטקעלעדװיטקודניא ןַא ןריצוד
 םעד ןרעדנע רדסּכ ןכרוד זַײרקמָארטש ןיא
 | ,םָארטש ןשירטקעלע

 (גנו)גָאזּפָא"א גנוטכַא-'א
 .גנוטיײטּפָא"8 גנורעּפכַא-"8
 רערַאנּפַא-'8 זילַאנַא"א
 טלעטשעגנַא-'8
 גנולקיוטנַא-"ַא
 ץַאשּפָא"ַא  קידנדָאלנַא"א
 .גנוצַאשּפָא-8 גָאלקנַא"8
 גנולניּפשּפָא"8 טרעדנוזענּפָא"ַא

 .וָאס .ס' ,רעד -- רעֿפרַאװּפָארַא"ןיילַא
 ַפָא יד ּפָארַא ןיילַא טֿפרַאװ סָאװ ןישַאמדַײנש

 .האוֿבּת ענעטינשעג |

 טעּברַא-8א

 רעטעּברא"א

 | גנוצענערגַאּב א

 גנואַײרֿפַאּב-ַא גנונידַאּב-'8ֿ

 טַײרֿפַאּב"ַא  גנושרעהַאּב"ַא
 ןעגנואווצַאּב- א גנורעדנואווַאּב-"8א

 גנונניוצַאּב- 8  ןַײזטסואוואּב-"א

 גנומוצַאב-ַא גנונעֿפַאװַאב-א

 ַײרערַאנּפָא"א
 שירערַאנּפָאַא

 גנוצענַאּב"ַא
 גנוקידירֿפַאּב-ַא
 טקידירֿפַאּב"ַא

 ןֿפורַאּב-ַא גנונעווַאּבד'א
 רעמירַאּבַא ךעלגעווַאּבַא
 ַײרעמירַאּבא רעגעווַאּב-א
 גנוקידלושַאּב-ַא טניזַאּב-ַא

 טקידלושַאּבא
 גנוּבױטשאּב-א
 .טּביױוטשַאב-'8

 קיאײטשַאּב-'ַא ץיזַאּב-ַא
 גנורעַײטשַאּבדַא טחוּכַאּב"ַא

 עלַאנָאיצַאנ ןוֿפ יּביַא -- גנומיטשַאּב"ןיילַא
 ײֿבצ יװ סױרַא ךיז טזַײװ סע, .ןטעטירָאנימ

 יד ןופ יּב"ַא ןגעװ דייר יד ןענַײז סע קידתוע

 1922 ,סַײנ ,מי ,"רעקלעפ

 גנוצומשַאב-'ֿא טמיטשאבכז-'8
 גנודליּבא ןסָאלשַאּב-"8א
 רעדניּב-8א םולשַאּב-ַא
 טייג סע רעװ .1 סי ,רעד -- רעייגןיילַא

 גנוקיטַײזַאּב-"ַא
 טקיטַײזַאּב-"ַא
 גנוניזַאּב-8א

 ,ךַײא ךיא ןיּב אנקמ, .טרעדנוזעגּפָא ,ןיײלַא

 .רעַײֿפ ןופ שטנעמ רעד ,גח ,ייג"ַא ,םידדוּבתמ

 טָאה ,רוּביצה ןמ שרוּפ רעד ,'ג"א רעד ,רע;

 ,לקיּב .ש ,"טייקמַאזנייא ןופ ןטילעג ךעלקערש

 סָאװ ןזַײארעקַא .חָאס .2 .20 1963 ,זמט

 ןֿפױא ןרַאּפש טינ ,ןּפוטש טינ םיא ףרַאד עמ

 ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ַארזיא .ע .חוּכ טימ לטנעה

 ,24 'ז ,1928 וועיק

 םניײלַא

 שינעראנעג'א קידנצנַאלג-ַא
 ַײרערֿאנעג-'8 גנוריציֿפירַאלגיַא
 - טריצעג"א טריציֿפירָאלג-"ַא
 טלטרעצעג-א גנוקיטלעוװעג-א
 ןעמוקעג'8א רעקיטלעװעג-א
 טליּפשעגא גנַאזעג-'8
 ךערּפשעגיײַא ןּבירטעגא
 קיד =} .רנ .קינײלַא +- .יזַא -- קידנײלַא

 רעטרעװ ןוֿפ ידַא ןֿפַאש וצ ללּכ ןגעק ָאד זיא

 טרעװ יװ, ן.ףַארט ןטצעל ןֿפױא טנעצקַא ןטימ

 ץנַאג אד סָאד סייװ ךיא ןעד ,ןזַײר 'ַא ריא
 ,ב"כרּת בוֿבל ,םשה הׂשעמ ,ײזיא רעכיזמוא

 גנורַאֿפרעד-"ַא  גנוכיירנרעדזיַא
 ןגיוצרעד'א גנוטלאהרעדז'א
 גנואיצרעדד'א קידנטלַאהרעד- א
 גנונעקרעד-'א מלייוורעד-'א
 לדנַאה-א גנוזיילרעד-יַא
 גנולייה"א גנורעדינרעד-ַא
 רעלייה-א גנור'ץנרעדדיא

 ַארגילוש ,מי .לַאקָאװ ,רעד -- רעכליה"ןיילַא
 ,1921 ץנװָאק ,קיטַאמ

 גנושרעה-'ַא ףליהדוַא |
 + רעשרעהז'א זָאנּפיה-"א
 שירעשרעה-"ַא טריזיטָאנּפיה-'ַא
 רעלגָאװ-ַא גנורעכעהזיא
 רעניואוו-"א רעלדנעהז'א
 רערעדנַאוו-'א טפַאשרעהד'ַא

 ןשַאװ וצ ןישַאמ .ס- ,רעד -- רעשַאויױיילַא
 ן.שעוו רַאפ --- ןישַאמשַאווו .םילּכ

 ןַא ןוֿפ טַארַאּפַא .ס" ,רעד -- רעזַײװ"ןיילַא
 עמ גנוטכיר רעסָאװ ןיא טוַײװ סָאװ ָאטיױא
 יד .ןיוש ןעמ ףרַאד טציא, .ךיז טעװערעקרַאפ
 ןַא טָאה ָאטױא רעד .ןקעטשסױרַא טינ טנַאה
 יייװיַא

 טלעוװא קיליוו'א
 גנודנעוו-א טייקיליוװ-יַא

 .ןײלַא טּבעל סָאװ .לָאענ .ידַא -- םַאזניײלַא
 ירַאֿפ ןענַײז ןעיורפ עיַאא .+- םַאזנייא ווזד

 ,זמט ,ײטײקשירעלַאװַאק ןַײז ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 "נָא ןיא ןעזרעד ךיז טסעװא .בס ,22ט0 2
 רעזנוא ,טרַאגניטש השמ ,"'ַא ןַײד ןוֿפ קילּב
 ,טייק- 1965 'טפעס ,יײנ ,טַײצ

 טינ ףרַאד עמ סָאװ .ידַא -- קיאייז"ןיילַא
 "א ,ןײלַא טמוק סקואװכָאנ רעד לַײװ ,ןעייז
 .ןָאמ רעיז

 ןיא סָאװ .רנ .לָאענ .ידַא -- קיאַײז"ןיילַא

 .טייקי- ,ןײלַא
 ןוֿפ בצמ .לָאענ .ּבנ צמ .סָאד -- ןְִייז"ְןייֵלֲא

 ןַײד ,ןענַײֿפסױא םיא טעװ רעװמ .ןײלַא ןַײז
 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,מּפ ,ײ?יזײַא ןשרעמיורט

 .זָארװענז-א ,4

 ץיז"ַא רעכיז-יַא
 קזח"א טייקרעכיז-"א
 ןוּבשח-'ַא ןעגניז'א

 ,טעניילא :ךיוא ,+- ןײלַא ווזד -- טנ'יילַא
 טציז ןטיירּב םעד ךַײט םעד ַײּב, .כרַא .מטֿפ

 זָאל; .(עשרַאװ) לֿפ ,"'א רָאג עלעדיימ א ךיז
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 טרינערָאק'8  לָארטנָאק-ַא ַײרעלָאמ-'א רענרעל'8 ןענייק =} וניק, .מֿפ ,"רעּביא יַא ָאד ךיד ךיא
 ץיצקערָאק"א טרילָארטנַאק-'ַא גנונַאמ-'א גנורילודָאמ-יַא ןעד אַײז ,זיוה יוג ןייק ןיא ןיג יַא רטַײװ לוז
 . גנוריטיוקזיַא | | טסָאק-'א -  .גנוריסַאמ-'8 שינרעטַאמ-'8 ףיוא זיא ןֿפָא וד ,זיוה ריֿפ ןיטשרטנוא ןיא
 - . ףוק"8 גנורירטסַאקיַא עמ סָאװ דרָאמ .1 .ן ,רעד -- דרָאמ"ןייֵלַא ,גָארּפ ק"ק יגיהנמו ימכח תונקּת' ,"סג איד
 . .רעֿפױקייא טרירטסַא "א יָאּפ א .עיצַאריּפסנָאק ַא ןָא ,ןיילַא ךרוד טריֿפ ךאז ןייא, .ןו"ּפרּת ָא"ּת ,ד ,תומושר) 'ב"עש

 ,"ןרעװ ןדנַאטש רפ זומ יַא לכׂש םעד טימ שאוו

 זיא שע :טָאג טגָאז, .ב/חכ ,1716 טשמַא ,הח
 םת רֿפס ,"ןַײז 'ִא לָאז שנעמ רד ׂשד טוג טינ

 ילעַּב ןַאמ זאד יא טינ, .ס"קּת ךַאּבצלוז ,רשיו

 ,301 ,הג ,י...טאה ןטלַאהיג רשוע .ןייא רַאֿפ

 וצ רׂשֲעֹּב זיא ,ןיג רדננַא טימ טַײל ליֿפ ןעוו,

 ,שּפע ,יַא זלַא רדננַא טימ (ךרדה תלפּת) ןגאז

 יד ןופ} .ב/בע ,ח"קּת טשמַא .תוליֿפּת רודיס

 רעד יצ ,ןסיװ טינ ןעמ ןעק ןטסקעט עטלַא

 ן.טענײלַא רעדָא טניילא ןעװעג זיא דײרסױרַא
 תעדה-ץע םעד ןוֿפ ןטָאּברַאפ יא טינ טָאה טָאג;

 םעד רימ ןֿפרַאד ןרירנָא טינ וליֿפַא ,ןסע וצ
 ַא סנַײמ ןופ טסָאה וד, .תישארּב ,רוצ ,"םיוּב

 ןופ ןיּב ןֿפַאשַאּב ךיא יװ ,ןֿפַאשַאּב יורפ ַא ּפיר

 .סקידלַאװ ,צוס ,יַא קידנקַאנ -- רענַײד

 ץנַאט-'8 (גנו)לדַאטא

 .ןײלַא ךיז ּבילוצ .װדַא -- ןּבלַאהטניײלַא
 "רע ןיּבלַאה דנילַא ךימ ןהתע-תעו =| ע"עוע

 .ב/ח ,המלש תרגא ,י. . .טגידנוק

 ץיצַאמרַאֿפסנַארטי'א גנואוט-'8

 גנורימרָאֿפסנַארט "א  גנוליימ-א

 םוחי"א  שינעטכַארט-א

 ,עצינילוא וזז .סס ,ד -- עצינ|יילָא
 ,לייא סיוא טסערּפ עמ ואוו טַאטשרַאװ ,508 +-

 סע רעװ .קינילָא :ךיוא .סעד ,רעד -- קינד
 ןַא ןוֿפ תיּבהלעּב .עצינײלַא ןַא ןיא טעּברַא

 = יעצינײלָא
 ייֵלָא ןוֿפ יורֿפ .1 .סי ,יד -- עקשטינ-

 -לייא *9 .ײלָא ןטלַאה וצ יִלֹּכ .2 .,קינ
 . .רעזַײה עשירעיוּפ ןיא עלעּפמעל

 .קיצנייא .ןילַא זיא סָאװ .יזַא -- קינײלַא
 השמ ראּב .טנלע ,םַאזנייא .ךעלסילשסיוא

 :יּת} (21 ,טמ ,היעשי) 'הדומלג' ױזַא טשטַײט

 טציז רעק .רעשרעה ,העד:לעּב רעיא .ן"טנלעג

 עטּבירטַאּב ==! ּביורג יטּפירטיּב רעד ןיא גיניילַא
 ןייק גאט ןּבעל ןַײז לֵא טאה, .267 ,הג ,"ןּבורג
 גיניילַא ׂשלַא ןהעזיג ןא דליּב שּבַײװ דמערֿפ
 לָאז גיּביא, .ומר הׂשעמ ,ּבמ ,"ּבַײװ ןגייא ןַײז
 ןַײז וצ גנילַא םוא ןַײז קיחרמ שנעמ רעד ךיז
 .ב/דכ ,מהֹמ ,"(היוג) ןייא טימ רדח ןייא ןיא
 ַא טַײק ,'ַא ,יורג ,לזעה ַא טציז לגעטש םִַײּב;

 קיצנייא רעד ,אקיּתעא .לזעה ַא ,למ ,"לזערג

 ,טייצ ,ײ, ..רעיֶא רעד ,רעקיצלא רעד ,רעקינייא

 ,רעיַא ןַא טײרדעגמורַא ךימ ךיא ּבָאה, .ןורטטמ
 י ,"שטנעמ רענעזָאלרַאֿפ ןוא רעמַאזנייא ןַא
 .הבושּתילעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט

 ,םייקיד

 עּביל-"א גנורשכ-'א
 גנורעטַײל"8א  .-עטקַארַאכַא

 גנורידיווקילא גנוריזיר
 גנורימיטינעל-א בלא
 .גנורעטיול-'א
 + קידנטכיול"א
 גנורעױלײא

 גנורעטסעל-"א
 גנונרעלדא
 ןענרעל-'א

 .אֿפוג ךיז ןטייט סָאד .2 ,'מ"א רעשיטיל -
 רעכַײלג זיא 23 ןרַאֿפ} דרָאמ-ךיז .דרָאמטסּבלעז

 .| ,סָאד) יד -- טיײקניילַא

 ן.ימ"ַא ןצינ וצ טינ

 שינעשטומ-'ַא
 רסומ-יַא
 רחסמ-יַא
 גנודלעמייא
 רעדרעמ-יַא
 טּפשמ-יַא
 שינעגַאנא
 גנורימרָאנײַא
 רערימרָאנײא
 ַײרערַאגײַא
 ץונא

 ."יַא ןָאט
 -יצנַאמעזיַא

 עיצַאּפ
 שינעסע-א
 גנורינעמַאזקעא
 ץנעטסיסקעיַא
 גנוריזימעלַאּפײַא
 קימעלַאּפ-"ַא
 גנורידַארַאּפַא
 טערטרַאּפ-ַא

 ץוּפײַא
 יירעצוּפדא
 גנוקינַײּפ-א
 גנורינַאלּפַא
 שינעקמּפ"א
 גנוריּבָארּפ-"ַא
 טריּבָארּפַא
 גנוריצודָארּפַא
 טריצודָארּפַא
 גנוריטיֿפָארּפ"ַא
 ימַאלקָארּפ-ַא

 גנור
 טרימַאלקָארּפדא
 ווורּפ-א
 גנורימנעזערּפדא
 טריטנעזערּפד'א
 -יצירּבַאֿפדַא

 גנור
 טריצירּבַאֿפַא
 -ײמרוארַאֿפַא

 גנול
 גנוטכַארַאֿפַא
 -ידלַאװגרַאֿפ-'ַא

 גנוק
 גנוטֿפיגרַאֿפיַא
 גנורעטעגרַאֿפַא

 ,ס  ,רעד -- רעכַאק"ןיײלַא

 ןצונ-'א
 גנורעג-ַא
 גנורדסד'א
 וויטסעגוס-'ַא
 עיטסעגוס-ַא
 גנוריטסעגוס-'ַא
 גנוריכַארטס"ַא
 גנוריגערגעס-א
 -יזילַאיצעּפס-"ַא

 גנור
 לקַאטקעּפסא

 סע ןעק ךיא, .מט8 .טנײלַא +- -- טעניײלַא

 גנומַאדרַאֿפ"א
 -עלרעהרַאֿפא

 גנוכ
 ףרואוורָאֿפ-א
 גנוטלַאװרַאֿפײא
 גנורעכיזרַאֿפײַא
 ננוקידײטרַאֿפ-ַא
 גנוקיליטרַאֿפא
 גנונעקיײלרַאֿפַא
 גנוטּפשמרַאֿפַא
 גנוניײנרַאֿפײַא
 גנוטכינרַאֿפ-א
 גנומסרַאֿפ-'ַא
 טרעצרַאֿפא
 ףױקרַאֿפײַא
 רעֿפױקרַאֿפַא
 -ענעלקרַאֿפײַא

 גנור |
 גנושרָאֿפַא
 סולֿפיא
 ילפ-'א

 רעִילֿפַא
 גנושלעֿפיא
 רעשלעֿפײֿא
 רענערֿפײַא
 רעלַאצ-"א
 קעווצייא
 יורטוצ-א
 רעּכױצ-א
 - ןדירֿפוצ-יא
 - :טײקנדירֿפוציא
 רעדניצ-יא
 ננורעדילגנעצ-יַא
 גנורירוזנעצ-יא
 גנולַאֿפעצ-"א

 רעשירטקעלע

 ךָאנ סיוא ןיילַא ךיז טשעל סָאװ טַארַאּפַא-ךָאק

 .רוטַארעּפמעט רעדָא טַײצ רעטמיטשַאּבסױרַאפ ַא

 .ּבנ צמ ,יד -- טֿפַאשניילַא

 ..+ ןעַא

 -נגייא ,בצמ

 -עמוא .ןיילַא ןַײז ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ רעדָא טפַאש

 ןֿפָאלעג ןיּב ךיא, .טעמוא ןופ יא .יַא עקיט

 ,ןטינַארג'זדלעפ רעּביא ,רענרעד-רּבדמ רעּביא

 -ליטש רעסייה רעד ןיא רעטַײװ ,רעטַײװ ץלַא

 עטקנעּברַאֿפ ןַײמ ךיוא זיּב, .לה ,ײַא ןוא טייק
 ,צוס ,"ימ רעקידיירֿפ רעד ןיא ףיוא טכַאװ יַא

 -הנבל ןכַײט עָאלּב רעּביא , .ןעניגַאּב רעדנָאלּב

 ֿבקעי ,יַא רעקיּביײא ןיא ץלָאטש ןעייג תוּכלמ

 '- ןירג חנ עדנעגעל יד ,ןַאמדירֿפ

 ליק .לַאקָאװ .ס' ,רעד -- רעגנילק"ןיילַא
 .14:13 ןאצ ,1918 עװקסָאמ ,גנודליּב ןוא רוט

 טכעריַא ןּברקייַא
 םנאסענעדייא קיטירקֿפ
 טרירוװַאטסערייא שיטירק-יא

 טקעּפסערדיא תונמחרייַא
 גנורירַאּפער-ַא רעטכידדיא
 גנוריזילַאער-'8
 טריזילַאער-'ַא
 גנורילוגערדיא

 טרימרָאֿפעריַא
 םערָאֿפערַא
 .עיזנעצערדיא

 תושריַא עיצַארטסינער-"ַא
 - ןדָאש'8 טרירטפסיגעדײַא
 .טַאמכַאש-8 גנוריגעדדיא
 גנוֿפַאש-'8 רעריגער-יא

 ןַײז ןופ בצמ

 ,"'א ריא ןופ רָאי 22 יד; .ליֿפ עג"ַא .ןיילַא

 יי ,2שו 1963 ,זמט ,לקיּב .ש

 לעטש-'8א גנוצַאש-'8
 גנולעטש-'א ןכדש-'8א

 ןַיש-'8 ץוש-'8

 ןימ רעדעי .ס- ,רעד -- רעּפעלש"ןיילַא
 רעד טימ ...טּפעלשעגפױרַאא .ןישַאמּפעלש

 ,ָארזיא .ע ,"עירַאנ רעדָא יש"ַא ןַא ןוֿפ ףליה

 ,1928 וועִיק ,שיט םוצ דלעפ ןוֿפ

 - רעַײרשײַא גנוקידעש-"א
 + תילכּת"ַא רעקידעשייא
 הליפת"8 ַײרעקידעשיַא
 הסיֿפּת-'ַא (רע)ליּפש-ַא
 ייאק ,עעלא :ךיוא .ס- ,ז ,יד -- (ע)ײלַא

 סַאג ,געװ:ריצַאּפש ,קרַאּפ ןיא געטש .1 .ר922
 עטיירּב .רעמייּב טימ ןטַײז עדייּב ןופ טצעזַאּב

 יא (אא ענעזָאירעּב ,ענעּבמעד ,ערעטצניֿפ)
 ַא ףיוא 'א ןיא ןציז .ןעיַא רעּביא ןריצַאּפש

 -רעלַא טימ לופ ןעװעג זיא ןטרָאג רעד; .קנַאּב
 ענַײז ןוֿפ טייקנייש יד ... רעמייּב ענייש ייל

 ,ןּבַײרשַאּב וצ ךעלגימ טינרָאג זיא

 / ןע'א יד ןעלמירד סע ןוא,; .19 אפ ,רעטעלּב

 ןיא ּבלַאה -- / ןעקנורטרַאפ סיוא ןעעז ייז ןוא

 ןלַארטש ןיא ּבלַאה / ,סנטָאש עטַאמ ,עסַאלּב

 ייװצ יו, .יטרָאג ןיא ,לא ,"ןעקנוזרַאֿפ סַײװ

 ,ןעייטש ןעיירירעמייּב יד ןרָאּבעג ןוֿפ סגניל
 .ּב ,"ןע'א ןיא ןע'א ןרָאלרַאפ ךיז ןּבָאה'ס ןוא

 יי בי יסנכייצ ,ןיּפַאל



 - עַײלַא
 -לטימ יד ןיא טיײנעגנַײרַא רעדעל סַאּפ .2

 ךיז ןלָאז ייז ,ןזױה:עֿפילַאג ןוֿפ ןלייט עטס
 ַא סױרַא זיאס, .ןטַײר םַײּב ןּבַײרּפָא טינ

 ענייש עלַא ,יוא / ,סיַא טימ ןזיוה / עדָאמ עַײנ

 .0פ ,"תואּפ יד ךיז ןעיירד ייז / ,ךעלעדיימ

 .508 ,ןעַײלוא +- -- ןעַײלַא
 .מַא .סעד ,יד -- טנעַײלַא

 ,גנוקינייארַאפ .ןייא

 .רגככ יא .ןע- ,רעד -- ן'ָאריילַא
 .האובּת ןופ רענרעק יד ןיא ןיא

 -- וריּֿבח תיבל םואתפ םדָא סנּכי לֵא
 (סייווייל) סייּבייל םיוסיּפ םָאדַא סײנָאקִיי ..

 א .ה ,הּבר ץרא ךרד?? .חּת .ץַאז ןיױריײװַאכ

 ןיוה ןיא גנילצולּפ ןַײגנַײרַא טינ לָאז שטנעמ

 | ,רֿבח ןַײז ןוֿפ

 ךוצ .היוללהככ קואככ .ס" ,רעד -- עק|ױלילַא
 -- קיׂשטש- .(גמ ,דָאּפ) ּפָאּפ א רַאֿפ ןעמָאנ

 רעװ .רעקעלרעטנוא .װָאס .סורכ2 .סע ,רעד
 יד ןפוא םענעּבירטעגרעּביא ןא ףיוא טּביױל סע

 -סיס .אּב .יד -- עניׂשטש- .סרעּבַאהטכַאמ
 .ײרעקעלרעטנוא .הֿפינח ןופ םעט

 ,ןיטיגכ2 .ּבנ צמ ,רעד ןםעלַא :ךיוא| -- ֿילֲא
 רע, .רֿבג ,רעקיטּפַארק ,רעקרַאטש .1 .ב/בס
 ןייק ךיז סָאװ שטנעמ א יוזא ה"ד ,'א ןַא ראו

 "א רבג :ךיוא .דמא ,"ןָאט טזָאלעג הלווע
 -יװ ,ףיקּת ,ףוצח .2 .אמילא ארבג :ךיוא
 ליװ ןוא 'ַא ןייא זיא סָאװ רעד, .רעקינעּפשרעד

 רעזידא .ב/גס ,הק ,"טּפשמ ןייק ןגלָאפ טינ

 וניתונװעּב (ףיקּת א) 'א רעסיורג א זיא ףַארג

 עסיורג ןָאטנָא ...הלילח טעװ ןוא ,םיּברה

 ענליוו ,ןעינילָאװ ןיא קאװטיל רעד ,דמא ,"תורצ

 | .םלַא =- 0

 ןמש ןיאיצומ רֿבד לכמ; .םוילָא +- -- ֿםיִלֵא
 יינש יר ,",..('ָא ארקנה אוהו) םינֿבאמ וליֿפַאו

 השרּפ ,הרוּת יטוקל ,ידַאילמ ֿברה ,ןמלז רוא

 ןיא ןעייטש תואוֿפר יו, .1848 רימָאטישז ,חלש

 ,"ִא טימ ךעלזעלג ייװצ וצ רעטצנעֿפ ןדעי |

 ךיא וּורּפ רעמוז ןטימ ,גנילירֿפ ןטימ , .גרעּב
 יַאּב זיא סָאװ ,ןייװעג ןַײד ןליהרַאפ ,ןקעדנַײא

 עשידוי ,צוס ,"יַא יװ לּפַאגױא ןַײמ ןיא ןלַאֿפ

 .סַאג

 ,2: 8ןזמסתֶצ .מַא .ס' ,יד -- י|ןנָאמיל'ַא
 ּבַײװ ןַײז ןלָאצ זומ ןַאמ א סָאװ (+-) טנעמילַא

 יז רעדָא ריא טימ ןעגנַאגעצ ךיז זיא רע סָאװ
 ןלָאצ -- זיא עּביל ןוֿפ לכה ךס רעד, .טגעג
 רעד ,"ףוס םוצ 'ַא ןוא ּבײהנָא ןיא טלעג-הריד

 עקנַאמילַא 25,  וט 1952 ,שַאֿפ ,רעקידעּבעל
 -עג) ינָאמילַא ןוֿפ טּבעל סָאװ ױרֿפ .ס" ,יד --
 ,(ריא רעדָא קיסַאּפש ךעלנייוו

 ,תור2 .ןעמָאנ-רענעמ ןךעלעמילעו -- ךלמילא
 סימענ ןוֿפ ןעמָאנ .יגיניק זיא טָאג ןַײמי .2 ,א

 ןופ רּבחמ ,קסנעזיל ןוֿפ קידצ רעטמירַאּב .ןַאמ

 ןרָאװעג זיא 'א יּבר רעד זַא; .ךלמילא םעונ

 גנונעכייצַאּב מט58 ?לֿפ ,ײ. ...ךעלײרֿפ רעייז

 רעװ ?ךיז (טימ) ןוֿפ רע טעפוד סָאװ, .סוחי ןוֿפ

 א ןּבַײרש םַײּב) ."?לקינייא ןַא ס'א ?רֶע זיא

 השמ :חסונ רעד ןעװעג זיא טג א ,הבותּכ

 טרעװ סָאװ ,יירעקסימעד =) יירקתימד ךלמילא

 -רַאֿפ ,סנַאילַא +-

 '-עטָארּפ

 .נג .רעד -- ּפמ ילַא

 ,ס' ,יד -- ערַאיּפמילַא
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 סָאװ ,ענוכמַאה =) הנוכמה רעדָא (ןפורעגנָא

 + ן(ךעליימ) ךלמ (זיא ןעמָאנוצ ןַײז

 ,(צמ זיולּב סנטסניימ) ז ,רעד -- טנ'עמילַא
 -ַאּב .תונוזמ ,ןעלטימ-סנּבעל .1

 יירוי .2
 .לכ2 ייאכ2

 א טימ זיוה:םימותי סָאד ןגרָאז

 עטסטנעָאנ יד דצמ דנַאנַאוצ תוֿביײחתה עשיד
 ןוא רעדניק יּבגל ןרעטלע) רעדילגטימ-החּפשמ/
 "סיֹוא רעייז ןגעװ ןגרָאז וצ (טרעקעגמוא ךיוא

 ןַאמ א טָאה סע סָאװ עיצַאגילּבָא ,צעּפס ,טלַאה

 רעטגעג ןַײז ןופ טלַאהֿפױא םוצ ןגָארטוצוצ

 "'נאגעצ ריא טימ ךיז זיא רע סָאװ רעדָא ױרֿפ

 טגירק רעטומ יד סָאװ טלעג ה"ד -- ןיא; .ןעג

 -עגמוא-טינ ןריוּבעג ,דניק סָאד ןטלַאהוצסיוא

 ,1929 ,לדיימ ןוא לגניי ,זּביא מי ,"ךעלצעז

 -מיק ןרַאֿפ ךָאנ ּבַײװ סָאד ןֿפרָאװעג טָאה ...,
 "עג טינ םעטסיסיזא רעד ךָאנ זיא ןַאד) טעּפ

 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,ָאטיס לװַײֿפ ,"(ןעו

 -ייש א טָאה סָאװ .ידַא--ר'ַא- ,לֵא- ,4
 "סַײװיײא, .גנוזַײּפשַאּב (ןוֿפ ךיז טמענ) וצ תוכ

 -לש ץלַא ַײּב ןרעװ טדנעװעגנַא ןעק ... ךלימ

 ,טֿפירש יזָאט' ,ײגנומַאטשּפָא רעיא ןוֿפ סלוש

 -טש- .ציסור .ידַא -- ענ- 1929 עשרַאװ
 .רעד -- קישטש- .ציסור .יד -- עציש
 .חרט -- ןרי- .,ץיֵא טלָאצ סע רעװ

 -ןכירג-ןוֿפצ ןיא גרַאּב

 -פיוא עיגָאלָאטימ רעשיכירג רעד טיול .דנַאל

 רימ ךָאד, .רעטעג ערעסערג יד ןוֿפ טרָא-טלאה

 הֿביּת א חומ ןַײמ תונוימד עסיז ןוֿפ טָאה

 ךימ טָאה ןוא ,חנ טָאה ןטַײצרַאֿפ יװ טיוּבעג

 ,גרַאּב ןקיטפוד םוצ ,ןלעװ יד ןגָארטעגרעּבירַא

 סוּפמילָא ,שָאוהי ,"ןלעה םעד סוּפמילָא וצ
 ךיוא ,תובישח ןוֿפ לָאּבמיס .גיֿפ .יברוח ןוא

 -עג טעװעדָאהעגֿפױא ..., .ילרעטלַאהסיורג ןוֿפ
 יד ןיא' טַאטשרַאװ םַײּב רעלעק ןיא טשינ ןרָאװ

 ןדלעֿפ א ףיוא ץעגרע רָאנ ,'ךעלסעג עלַאמש

 "יגער יד, .וו רעּבַײרש ידִיי ןגעװ ,נש ,"יַא ןוֿפ

 וצ טכער עשילַארָאמ ןייק ןּבָאה טינ טעװ גנור

 ּביֹוא ,גנורעקלעפַאּב רעד ןוֿפ תונּברק ןרעדָאֿפ

 -עגֿפױא ריא ןופ ןײגּפָארַא טינ טעװ ןיײלַא יז

 ,לַאנרושז ידי רעד ,ןינַאצ .מ ,"סויָא םענעזָאלּב

 י27 | 1967 ,ָא"ּת

 ינכירג ןקיטנַא ןיא דנַאלכױה .נג -- ץיז
 עשיּפמילָא יד ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ סע ואוו ,דנַאל

 ,ןליּפש

 .טייקיאור עיִא .רעטעג עיִא .ידַא -- שייד

 טימ עמַארד עקיטולּב עסיורג יד ןטכארטַאּב;

 ,טױריץרַאװש .אד ,"טָאג ןיִא ןַא ןופ טייקיאור

 ,1919 עשרַאװ

 טניואװ סָאװ טָאג ַא 1 .רעד -- ריז
 .טעָאּפ רעשיפע רעסיורג .2 .ּפמילָא ןֿפױא
 יִא רעד עטעג

 -עלטַא עסיורג .1
 "רעטאעט עטנאזַאּפמיא ןוא ןטסעמראפ עשיט

 ןקיטנַא ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלֿפ סָאװ ןליּפש

 ןּבָאה ןכירג יד) רָאי ןטרעפ רעדעי דנַאלנכירג

 ןדָאירעּפ יד טיול גנונעכער-טַײצ רעייז טריֿפעג

 "טרָאּפס עלַאנָאיצַאנרעטניא .2 (סיֵא יד ןוֿפ

 "רעּביא (1896 טניז) ןרעװ סָאװ ןעגנוטסעמרַאֿפ

 ינַא ןַא ןיא לָאמ רעדעי ,רָאי ריֿפ עלַא טרזחעג

 .ןייא םענ, .םעטָא ןצרוק -

 'נוא ,ליכנעֿפ ,ץירקַאל טיול !

 אה ןייא ... למיק דלעפ !

 -רָאװ טנילַא טיול ּביל

 - .רקוא .ס" ,יד -- עינילָא

 רוֿבעי לַא

 -ױזַא יד טציא רָאפ טמוק ....ןיא, ,דנַאל רעד

 "טרָאּפס ענעדיישרַאפ ןענַײז סָאד .יִא ענעֿפורעג
 -ּפמילָא עקילָאמַא יד טכַאמעגכָאנ ,ןשינעטעװ

 -נכירג ןטלַא ןיא ןעמוקרַאֿפ ןגעלֿפ סָאװ ןליּפש

 'רעטניװ .7 אפ ,1924 ענליוװ ,זעגֿפ ,"דנַאל

 (קינַאטָאּב .טנילַא :ךיוא .ן  ,רעד -- שנילֲא
 "נעלטימ םורא רעדנעל יד ןוֿפ סקיװעג-סוטָאל
 טסקַאװ .(זיורסוטסיצ) םולּבנוז ןימ .םי ןשיד
 רעדָא עקידנור טימ סעטסוק עקירעדינ ףיוא
 .218005 20118מ/נסתגטזמ .רעטעלּב עכעלגנעל
 שי ןיא טצונעג -- לצרָא וװיָא
 ןיא ןיצידעמ-סקלָאֿפ רעד
 ןוא ןטסוה ןגעק תואוֿפר

 אדרויֿפ ,רוס ,=. ...ליצ

 ,רעטיור-ילקנוט -- ןַײװײַא .א/בר ,ח"פּת
 סיורַא טמוקַאּב עמ סָאװ טֿפאז רעקידנקעמשנַײֿפ

 שמ ,הרוּתה ראּב .טסוקיָא ןופ רעטעלּב יד ןופ

 ,זל ,תישארּב) (טל) יטול' ןשטַײטרַאפ ישס ןוא

 .ן"זאדאלפ :יּת} "ןַיײװטנילאג 5

 טסערּפ עמ ואוו טרָא

 ,דלַאװ ַא רֶע טָאה טאהעג, .ןסקיװעג ןופ לייא

 יײנ ,קנַאלּב דיװָאד ,נַײֿפ ,"סיִא ַײרד ןוא לימ א
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 .ליוּפכפ ,קירטש = עניל וזז .סי ,יד -- ענילא
 יצ ,סייװ טָאג ,ךַײלג ןגיוצרַאפ יא ןַא טימ,

 .ל8 ,"ןײגרעּבירַא ןלעװ רימ |

 ,יילרעלַא .מטֿפ .+- עלַא ןוֿפ ֿפצ -- עקניל'ַא
 רעדניק, .ןעמַאזוצ יַא .עלַײװ יַא .רעדעי ,עדעי
 -םליּפש ןטרַאס יא ַאְד טָאה ריא; ."?ַאד יא ןיוש

 -ַארטָאּפ יַא טיירגעגוצ טָאה עּבָאּב ידע ."ךעל

 רעד ןיא ןכַאז 'ַא ןליװ רעדניק יד, ."סעוו

 'א הוװקמ ןיא ךיז טלֿבוט יּבר רעד, ."טלעװ

 ןגירק יז טעװ ירפרעדניא גָאט יא ,, ,"ירפרעדניא

 ןּבָאה, .עטתדמושמ יד ,שז ,"עקלוּב עסַײװ א
 ,לָאמ ,ןטעּברַאֿפ רעדניק 'ַא ךיז וצ טזָאלעג !

 יַא לטרעצרעד ןוא רעטַײװ לטרעצ, .ךעלהׂשעמ

 ןוא רימ ףיוא, .סַאג עשידִיי ,צוס ,ײןעגנַאלרַאֿפ

 .רעטציא ,געס ,ײןדִיי יַא ףיוא ,עלַא ףיוא

 (ןושליםיֿבצק) .(+-) הילֲאככ .ס- ,יד -- טילַא
 ןופ קע .סטעפ-קידָאז ,ץלַאמש-קידָאז .סטעֿפ

 .ךיוי ןיא טכָאקעג ,סקָא ןַא

 יַארֿפ ן(רָאװַאַאי) רױאװַאַאי ...} -- רֹובעי לֶא
 רע .א/דע ןירדהנס ;ב/הכ ,םיחס922 .חּת .עז

 ןדיי א טגניוצ עמ ןעווֶו .ןַײז רֿבוע טינ לָאז
 ןופ םִייוניע רעדָא טיוט טימ ןעשארטס ךרוד)

 :תוריֿבע ַײרד יד ןוֿפ ענייא ןָאט לָאז רע (טיוט

 לָאז --- םימד-תוכיֿפש ,תוירע-יוליג ,הרז-הדוֿבע

 ןןגלָאפסיױא רעדייא ןטייט ןזָאל רעסעּב ךיז רע

 ,סנוא +-) .ןַײז רּתומ טינ ,ןּבעגכָאנ טינ ה"ד

 --- רָאטקַאֿפ . . . רעלאער א ןארַאפ רעּבָאג 7

 הניחב רעד ןיא -- ןעגנולדנאהרַאפ יד תעּב

 ןוֿפ טפנוקוצ רעד טימ תוכַײשּב ... .'י יַא ןופ

 ,12 וצ 1968 ,קיא ,"לארׂשי-תנידמ



 רזעילא

 ,תישארּב 2 ,ןעמָאנ:רענעמ ןרעזעילע}--רזעילא
 ןוֿפ ןעמָאנ ףליה זיא טָאג ןַײמי .2 ,וט
 טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,טכענק סוניֿבָא םהרֿבַא

 רַאֿפ בַײװ ַא ןעגנערּב וצ .םיירהניםרַא ןייק -
 תלהק| רעזייל ךעלנייװעג םעד ןוֿפ .ןקחצי
 -רעד ,רזעלא :8פ .ןרזעל יר רמא :16 ,ז ,הּבר
 ,רעזָאל :ןוֿפ
 -רַאװ = .ליופככ .ס' ,יד -- טינרַא(ינעי)לַא

 רע טייטש, .לייא סיוא טסערּפ עמ ואוו טַאטש
 רעד ןיא ןסערּפ יד ַײּב ןעַײרד ןיא ןגיוּבעגנַײא
 'רַאטסעװק רעשידִיי רעד' ,ץרּפ ,ייָא

 יבמָאק עשיטסירעטקַארַאכ -- עילוילײעילַא
 ןגיוונַילא ,ןרעֿפעלשנַײא םַַײּב ןעגנַאלק ןופ עיצַאנ
 ףָאלש ,ילײַאג .עלול-עלא :ךיוא .עלעֿפוע ןא

 א, .לֿפ ,"דניק רעַײט ןַײמ ףָאלש ,הלודג ןַײמ -

 ליואוו .ור ןוא רערעַײט ןַײמ ,ףָאלש ,ילַא ,יל

 עלעגיו א ןוא ןעמַאמ א טָאה סָאװ םעד זיא-

 ץלייַא .װזוקא -- ן'ל"'ַא .ושג ,אד ,יוצרעד
 ,רעטַײװ ןוא ןיל-ויליילַײא :לגרֿפ ,דניק סָאד

 - 7 1084. 

 .קיּבמעילַא :ךיוא .ס- ,רעד -- קיּבמע(י)לָא
 לגױֿפמיװש רעסיורג .(2ל) ןַאקילעּפ (עיגָאלַאא)

 ןלייטטלעװ עלַא ןוֿפ

 עסיורג ַײּב ֿבור'ס טּבעל

 סיוא ךיז טנכייצ .סערעזָא ; 
 זדלַאה ןגנאל ןַײז טימ |} 142

 סָאװ לּבָאנש ןגנַאל ןוא = //
 טרָאס ַא ןטנוא ןוֿפ טָאה 4

 לגױֿפ רעד ואװ לטַײּב 6

 ןוֿפ וורעזער א ןָא טלמאז {ְׂשְז
 ןזַײּפש וצ שיֿפ עטּפַאכעג |

 .עקניניילק ענַײז

 יץגּפָא 1 .לכ ייאככ ,ס" ,יִד -- עיצַא|נעילַא

 טייגרעד סָאװ טייקטשוחעצ ,טייקטרעדורעצ 9 .טנגוי רעשידִיי רעד ןוֿפ יַא יד .טייקטדמערֿפ
 ,טייקנארק רעשיכיסּפ א ןופ הגרדמ רעד וצ |

 רעשיכיסּפ רעד טָא ןוֿפ עידוטש -- םזיד |

 -עּפס סָאװ רעטַאיכיסּפ -- טסי- .טײקנַארק |
 .ורט -- ןריי .םזיַא ןיא ךיז טריזילַאיצ

 .ןדמערפּפָא

 טמוק ,טעשעג) זיא סָאװ .ידַא -- ךעלרעילַא
 ןא .רָאי רעדעי (עא טלעטשעגנַײא טרעוװ ,רָאֿפ

 עיגרָא עיִא ,--קירעילַא :ךיוא .דירי רעיַא
 ,ָאגוה רָאטקיװ ,זּביא ,סנ ,"ןטנעדוטס יד ןוֿפ

 ,1929 וועִיק ,םַאדרטָאנ

 | ,+- ץגַאּפלַא וזז .יד -- ענַאּפילַא

 ךותמ אלא וריבחמ םדָא רטפי לֵא

 -ַאכיײמ םָאדָא רייטָאּפִלי .. ,} -- הכלח ירֿבד
 ןעכָאלַאה יירוויד (ךָאטימ) ךייוטימ ָאלע יורייוו

 א . .א/אל ,תוכרּב ;א/דס ,ןיכרעכ2 .חֹּת .ץַאז

 רָאנ רֿבח ןַײז ןוֿפ ןדייש טינ ךיז לָאז שטנעמ

 -כוז ךּכ ךוּתמש :ץַאז ףוס) 'הכלה-רֿבד ַא טימ

 םיא רע טקנעדעג םורַא ױזַא לַײװ --- והר

 העימש ,היאר ןופ עיצַאניּבמָאק א ,(רעסעּב)

 וצ גונעג טינ זיא סע :שידיּבח| .ןרוּביד ןוא

 לָאז רע ןַײז וצ .ררועמ רָאנ ,הרוּתי-רֿבד א ןגָאז

 רעכעה טגַײטש סָאװ רעייג א ,ךלהמ ַא ןרעוו

 .ןרעכעה ןוא

 .לככ ייאכ? .ן" ,רעד -- ד' עּפילַא
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 (עיגָאלָאָאז)
 ,רעגניֿפ(סיֿפ) טָאה סָאװ שינעֿפעשַאּב ןימ רעדעי

 ַא ַײּב יו טוה א טימ ענעסקַאװעגֿפױנוצ

 - .זיומרעדעלפ

 (עימעכ) .רג22 ייאכק .ידַא -- שיטַאפילַא
 -רַאפ ןוא טפעהֿפיונוצ רעשינַאגרָא ןַא זיא סָאװ

 עיא .(ןיֿפַארַאּפ ,לשמל) סטעֿפ ךיז ןיא טגָאמ

 ,גנודניּברַאֿפ

 -בָאקעגרעּביא = .רג22 ייא?ק .אּב ,יד --- טֿפילַא
 ןיא טצינעג טרעװ סָאװ לייא-ןסקיװעג רעט -

 גנאל ןַײז, .ּברַאפלַײא ןופ עיצַאקירּבַאפ רעד

 טַאהעג ןוא ןעװעג טנערּבעגּפָא זיא םינּפ רַאד
 רעליטש ,נידיל .לװ זּביא ,"רילָאק ןטױרײָא ןַא
 .16 קסנימ ,רעסיורג רעדָא

 עטשרע .ןויצ ,גָאלק ןןיוייוצ ייֵלעו -- ןויצ ילא
 סיולה הדוהי 'ר ןופ ןײרֿפער ןוא רעטרעװ !

 ,ירֿפרעדניא ֿבַאּב -העשּת טגָאז עמ סָאװ דילגָאלק

 ןיּב ךיא, .ןוגינ ןקירעיױרט-לענָאיצידַארט א טימ -

 .י . קידנעמורּברעטנוא . . .ליטש ןציז ןּבילּבעג

 ןוא םש' ,סוממ ,יצ יא ןוֿפ לדנוגינ ...סָאד
 ןטימ 'ידוד-הכל ןעמ טגָאז ןוזח:תּבש| .יתפי

 טמוק 'צ 'א ךָאנ ן.יצ 'א ןופ ןוגינ ןקירעיורט-

 עריא ןוא -- ןַאהערָאיײוװ 'הירעו' טרָאװ סָאד

 ןיא זיא ןרעכעלטלעװ רעד) רע תעּב, .טעטש
 ןוח ןכָאנ טגניז רֶע ןוא ֿבַאּב -העשּת םוא ןינמ

 -גילער עקיּבלעז יד ךרוד רע טּבעל . .. יו יצ יא

 ,"עמורפ-טכע יד ןופ ןליפעג עשיטעַאּפ-זעי

 ,1912 יײנ ,וצ טישז

 (עימעכ) .רג22 ייאכ? .ידַא -- שילקיצילַא

 ןעמָאטַאףַאטשנליוק יד ואו רעּבָא ,שיטַאֿפילַא

 רעזיול } א ןיא טינ ,גניר א ןיא ןדנוּברַאֿפ ןענַײז

 ,רוטקורטס עיַא .טייק

 (1084 +-) /קיללא וזד .יזַא -- 1 קילַא
 ןייצ יד ןרעװ לּפע ןרעױז ַא ןופ, .עקּפרעט

 יד ףיוא 'א .עקּפרעט זיא סָאװ סעּפע; ."'א

 ,"טסָארֿפ ןטשרע ןכָאנ סעקווילס-ינרעט יװ ןייצ
 .1936 י"נ ,רעדעפ ןוא טניט ,דַאנ

 טמענ סָאװ ,לַאכ2 .לָאענ .ידַא -- 11 קילַא
 ןטָאש רעד ליוו'כ, .ץלַא זיא סָאװ .םורַא ץלַא
 ,"רעילרטעג ןַײמ טנװָא ,רעַײֿפ יַא ןַײד ןוֿפ ןַײז
 .סקידלַאװ ,צוס

 א ןוֿפ לייט ַא זיא סָאװ .יזא -- ש'ָאװקילַא
 םַײּפ ןוא םוכס ןרעסערג רעדָא לָאצ רערעסערג

 .ןַא זיא 5 ,לשמל .טשער ןייק טינ טָאה ןלייט

 ןוֿפ לייט רעיא ןַא זיא 4 ,15 ןוֿפ לייט רעיא
 טרעדנוה ןוֿפ סרעלייט עא עלַא ןעניפעג .6

 | דא -- עג" .רעד -- ּבוס ךיוא .(2 ,4 ,10 ,25 ,50)

 סָאװ (טַאמ)  .ל22 יא? .ידַא -- םנ'ַאװקילַא
 -ערג רעדָא לָאצ רערעסערג א ןופ לייט א זיא

 א ךיז טמוקַאּב ןלייט םַײּב רעּבָא ,םוכס ןרעס

 ךיוא ,16 ןוֿפ לייט רעיא ןַא זיא 5 לשמל ,טשער
 ידַא -- עג - רעד -- ּבוס

 זָאנ-רענעמ ןמיק- ,םוקָאילעו -- םיק" ,םוקילא
 (רימ) לָאז טָאע8 .ַאא 34 ,גכ ,1 םיכלמ?ק .ןעמ
 ןרעּביא הנוממ .הדוהי ןוֿפ גינעק .יןײטשַײּב

 .רעזנוצ 'א .והיקזח ןוֿפ ףיוה ןכעלגינעק

 עשילא-;;

 יֿפיױא ןעמ .טגעלֿפ .ל צ ע ג ןעמָאנ ןטימ דיי. ַא

 .,.ןּב לצעג"יא 'ר דומעי :הרוּת רעד וצ ןפור

 וּברַיי ...| -- לֹארׂשיּב ותומּכ וּברי לֵא
 .ב/כ-,תינעּתככ .חּת .ץַאז ןלעָארסייעּב יוסיומעק'

 (ןכַײלג ןַײז יװ) רע יװ ןרעמ טינ ךיז ןלָאז סעי

 ןדער םַײּב הללק ךיוא ןוא שטנואווו .יןדִלי ַײּב-

 י'מוא ןַא רעדָא ךעלדעש זיא סָאװ דִיי א ןגעוו

 רעדָא ... וּברי ּכ :ךופיה ןיקלָאפ ןַײז רַאפ דוֿבּכ

 ,..* וּברי יַאוולה |

 -דַא ןוֿפ .סקיֿפוס רעטצעזעגֿפױנוצ ---.שילַאי
 .שילַאקייֿפ ,שילַאקיזומ .שי- + לַא- :ןויטקעי

 .,לַאז +- .שיז ָא בור'ס

 .אֹּב ! .רעד -- שילַא

 ,למיק

 . א 81196118  .ן" ,רעד -- ׁש" ירעװשילַא
 .גנוזיל עטשרע .ןוידּפ ,ץכעזיל .סעּב .מור

 ןענָאמ ריא טמוק ירפ ױזַא .יַא ןעמוקַאּבנַײרַא

 ישינ יַא ןייק וליפַא ךָאנ ךָאד ּבָאה ךיא ?ֿבוח ַא

 | | י"טאהעג

 בײהנָא ןםָאדָא ענַאשעי ...} -- םדָא הנשי לֵא
 לָאז שטנעמ ַא :ב ןטימ ,װש ,ןצַאז לָאצ ַא ןוֿפ
 | ...ןטַײּב טינ

 ןגָאהנימַאה ןימ ...} -- תהנמה ןמ ...
 ,ריֿפנַײא ןַא ןוֿפ ... .ב/וּפ ,אעיצמ א322
 רעד יװ שרעדנַא ןריֿפֿפױא טינ ךיז לָאז עמ ה"ד

 .רעגייטש רענעמונעגנָא
 יַאה ןייּב יונּב ...} -- םינּכה ןיּב ונּב .,

 לָאז ..? .ב/זט ,הליגמ ;ב/י ,תּבשכ ןמינָאּב

 ןןייא =) ןַײז ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ טינ

 לָאז עטַאט א ה"ד ,יןיז (עקירעּביא) יד ןוא ןוז

 ענַײז עלַא וצ ןֿפוא ןכַײלג א ףיוא ןעֶיצַאּב ךיז

 | .רעדניק

 עינַאסכַאיימ ...} -- ולׁש אינפכַאמ ..,
 לָאז . . . הנשי אל :ב/זט ,ןיכרע טיולכפ ןיולעש
 עמ ןעװ ,אלימ , .יטרָאנױאװ ןַײז ןטַײּב טינ

 ןעװ רעּבָא . . . ןייג ןעמ זומ -- 'ךל"ךל' טסייה

 ,ןַאמדַײז ללה ,ייש ימ יִא יי יא -- טינ זומ עמ

 ; ,21 א 1966 ;זמט

 .ַאא 16 ,טי ,א םיכלמככ ןעשילעו -- עשילא
 שרוי רעקיטסַײג ןוא דימלּת ,איֿבנ ןוֿפ ןעמָאנ .1 |

 דנַאטשפיױא םעד טרילומיטס| .איֿבנה והילא ןופ

 ךיז טקילײטַאּב .עיטסַאניד-בָאחא ןגעק אוהי ןופ

 סָאװ ,שינערעקרעּביא רעשיטילָאּפ רעד ןיא

 ,ח ,ּב םיכלמ ,םרַא ןיא טריֿפעגכרוד טָאה לאזח |
 והילא ...ןֿפורעג טָאה איבנה יא, ן13 7
 ,טרַאּבלעג .י ֿברה ,ײײֿבָא ,יֿבָא ןמָאנ ןטימ איֿבנה

 טרעװ ךנּת ןיא .1880 ענליװ .תוֿבָא הׂשעמ רֿפֹס
 :תֿפומ-לעּב ַא ןעװעג ךיוא זיא יא זַא ,טלייצרעד !

 ןוא תורקע ןֿפלָאהעג ,עקנַארק טלייהעג טָאה

 ןייק טינ טליּפש רעּבָא ,ןעוועג םיתמ-היחמ

 | ..רָאלקלָאפ ןקידרעטעּפש ןיא עלָאר |
 ַײּב רעלוּפָאּפ קירעּביא טינו ןעמָאנ-רענעמ ,2 |
 {.ןדִיי

 אנּת .אא ב/וט ,הגיגחכּכ .הױֿבַא ןּב יא 9
 .טייקשידיי-םישורּפ רעד ןוֿפ קעװַא זיא סָאװ

 ,(852 +--) רחא ןֿפורעגנָא רע טרעװ אמעט יאהמ

 ןייא זיולּב םיא ןופ ָאד זיא וכ ,ד ,תוֿבָא ןיא

 ןכילגעג זיא טייהרעגנוי טנרעל סע רעװ :גָאז

 רעװ ןוא ,ריּפֲאּפ ַײנ ףיוא ןּבירשעג טניט ּוצ

 ףיוא טרירַאּפערּפ רעקיל



 ללהתי לֵא

 טניט וצ ןכילגעג זיא טײהרעטלַא טנרעל סע

 רעצנַאג רעד .ריּפֲאּפ טקעמעגּפָא ףיוא ןּבירשעג

 ענַײז טימ לוֿפ זיא ןתנ ירד תוֿבא ןיא ד"כ קרּפ
 ּביוא, (סדרּפל וטנכנש העּברַא +-) .םירמאמ

 .טלעװ קע זיא ןשטילגסיוא ױזַא ךיז ןָאק רע

 רערעסערג ַא ךָאנ ןעוועג זיא יא ןּב יא ,ָאי ,ונ

 ,"ןטסיירט טװּורּפעג ךיז ןרעו טָאה ,םכח'דימלת

 ֿבקעי -- יַא ןּב יא ןגעוו .22 זו 1968 ,רָאֿפ ,שַאּב

 .ןרָאצ ןוֿפ טָאג סגרעּבנַײפ .ל :עמַארד א סנידרָאג

 ןםליַאֿפָאנק לַאַאּב ...} -- םיֿפנּכילעּב יא 4
 .ןעלגילֿפ יד טימ 'א .א/לק ;א/טמ ,תּבשכ

 זיא הדגַא רעד טול סָאװ אנּת ַא ןוֿפ ןעמָאנ
 -מאאּב רעשימיור ַא ןעװ :סנ ַא םיא טימ ןעשעג

 סָאװ --- ןיליפּת ןגייל טּפַאכעג םיא טָאה רעט

 ןרָאװעג ייז ןענַײז -- ןטָאּברַאֿפ טָאה תוכלמ

 וצ טלקיװ עמ סָאװ ...םעט רעד, .ןעלגילפ

 זיא סָאװ רכז ןיא . .. .לגילֿפ יװ ױזַא ןיליֿפּת יד

 ,זדָאל ,םימעטמ רֿפס ,יײיּכּב 'א ןטימ} ןעשעג

 ?רָאי

 ַא ןוֿפ ּבײהנָא ןלעלַאהסִיי ...} -- ללהתי לֵא
 .ןעמיר טינ ךיז לָאז (רע) סע :3 ןטימ ןצַאז לָאצ

 רעּביגַאה ...} -- ותרובנּב רוּבנה ..,
 רוּביג רעד .22 ,ט ,הימריכק ןױסָארואווגיּב

 .הרובג ןַײז טימ

 ַאֿפמיק רעגיוכ ...} -- חתֿפמּכ רנוח ...
 טרוג סע רעװ ... .,11 ,כ ,א םיכלמ?? ןךַאייט

 ּפַא ןיוש טדניּב סָאװ רעד יװ ןָא טשרע ךיז

 טימ ןעמיר טינ ךיז לָאז עמ ה"ד ,(דרעװש ןַײזו

 טָאה עמ רעדייא גנוכיירגרעד א ,וטפיוא ןַא

 ,טכיירגרעד ,ןָאטעגפיוא

 -ייּב םָאכָאכ ..} -- ותמכחּב םכח ...
 םכח רעד... .22 ,ט ,הימריכק ןױסָאמכָאכ

 ,המכח ןַײז טימ

 -שָאייּב רישא .. .} -- ורשץעּב רישע ..,
 -ישצ ןַײז טימ רשוע רעד ... .ןטרָאדכ2 ןיור

 ,תור

 ןןייטיס יול ָאכעיליעק לע --- ןתת אל ךילּכ לא
 ילּכ ןַײד ןיא .25 ,גכ ,םירבדכ? .חֹּת .ץַאז

 ןגעמ ןגעװ ךיז טדער} .ןָאטנַײרַא טינ וטסלָאז

 {....רעּבָא ,ןטרָאג(נַײװ) א ןוֿפ טָאז וצ ןסע

 -נעה-טכורפ ןוא -סנירג עמורֿפ ןשיװצ לטרעוו

 רעייז ןופ םייהַא ןעמענטימ טינ לָאז עמ ,רעלד

 טריֿפעג ךיז טָאה סע .(לעטשעג ,טיילק) םָארק

 ךעקעל הדועס א ןוֿפ ןעמענטימ טגעלפ עמ זַא

 רעּבָא .רעדניק יד רַאֿפ םייהַא ךעלכיק רעדָא

 טָאה ,ליֿפ וצ טמענ עמ זַא ןעזעג טָאה עמ ןעוו

 טַײז ריא ,דִיי ר, .'ת אל יּכ לא :טנרָאװעג ןעמ
 ,ליואוו ןוא טוג -- םִייריש יד ףיוא םחרמ ךיז

 רעשזמָאל ,קסיװַאטס) דייר ,ייית אל יּכ לא רעּבָא

 ,('ּבוג

 יָאּפ .ןעמַאנ-רענעמ ןרעדנַאסקעלַאו -- רדנסּכלַא
 "ונעגנַײא טָאה ןודקומ יא טניז ןדִיי ַײב רעלוּפ

 טימ ןעמַאװצ טייג ןוא ,לארׂשי-ץרא ןעמ

 ירַאפ ןוֿפרעד .ןַאמּפיל ,עסוז ,עשיז ,דניקסיז

 .רעדנעס :טצריק

 .א/טס ,אמוי ;ב/אל ,זימתכק ןודקומ 'ַא
 זיא 332 ןיא .צָאפ 323-356 גיניק רעשינַאדעקַאמ

 הרוסמ ַא טיול .םילשורי ןייק ןעמוקעגנָא רע |

 לודג ןהֹּכ םעד דוֿבּכ סיורג טלייטעגוצ רע טָאה

 טינ זיא ,רילָאק ןכעלטיורי
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 ןוֿפ שָארּב -- ןעמוקעג זיא סָאװ קידצה ןועמש
 'מ 'ַא .ןַײז םינּפ לּבקמ םיא -- םעה'ינקז יד

 ןּבָאה ןדִיי סָאװ טכער עלַא טקיטעטשַאב טָאה |

 יװ .טפאשרעה רעשיסרעּפ רעד רעטנוא טאהעג

 ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה טפַאשקנַאד ןוֿפ ןכייצ ַא
 -- רָאי םעד ןיא ענעריוּבעג ךעלגנִיי יד ןּבעגעג

 טזיא זד תוכלמ ןַײז ןוֿפ רָאי ןטנביז םיא, .'ַא

 ןומא טָאטש איד יא ךלמ רעד טאה טײמּת תנש

 איד טשיא זד 'נוא ...טאיוּביג סאַײנ רּביא אונ

 ןמלז 'ר ,זּביא ,"...אירדנסּכלַא טאטש שורג

 טינ זיא 'מ יא, .ח"נּת ,מד99 ,דוד חמצ ,אנעה

 -יג לוק'תּב ןייא זיא ,ןדע-ג ןוֿפ ןמוקג טַײװ

 ,"רטַײװ טינ רָאפ יא :ןאירשג טאה נוא ןמוק

 ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע

 ןעװעג שאיימ ךיז . . .'מ 'א ןעד טָאה, .זי קרּפ

 ןַײז ףיוא קידנטַײר ןגיולפעג זיא רֶע תעשב

 שילֿפ סָאד ןעגנאגעגסיוא זיא'ס ןוא רעלדָא

 .תועסמ ,סוממ ,ײ?זיּפש ץיּפש םענופ

 ,ארתּב אנ322 .ס- ,רעד ןןטכַאלַא) -- ןופּפלַא
 יָני ,2 .קצריֿפ א ןופ יא .לַאנָאגַאיד .1 .ב/אק
 ,םירק רעד ןיא רעּביא טדַײנש סָאװ עיניל עד

 ךירטש רעד לָאז דלעֿפ עּפושמ קרַאטש ַא ףיוא,

 ידֹּכ 'א םעד ןיא ןייג (לװָאר לָאמש ןיילק א)

 לָאז סע ןוא שַאר ןפיול טינ לָאז רעסַאװ סָאד

 רעד ,רעּבעװ .מ ,"העירז יד ןעקנעװשּפָא טינ

 -ָצי ,3 ,1891 עשרַאװ ,רעטַײּברַאדלעֿפ רעשידיא

 -נעּפרעּפ םעד יּבגל םורק זיא סָאװ עדָארג עד

 -ךָארג א ןופ ס'א עכַײלג ייװצ יד .רַאלוקיד

 .קעריפ ןקידלקניװ

 טֿפַארק א טנכיײצַאּב סָאװ עיניל (קימַאניד) .4
 וצ ןטֿפַארק ייװצ ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ

 -רַאֿפ א ןעגנערּב . .., .גיֿפ ךיוא .טקנוּפ ןייא

 ןטפערק-ןעיידיא יד ןוֿפ יא םעד ,טאטלוזער ןקיט

 רערעדנא רעד ענייא טלעטשעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 ,1917 יײנ ,שוו טישז ,"געװ ןיא

 ןטלַאה .םירק רעד ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קיד
 ,"טנגערַאּב יַא-יורג זיא ּביוש ןַײמ,/ .יִא סיֿפ יד

 רעקידרעַײפ טור רעיא ןַא; .עקדיירפ ,לָאמ

 -ינשעגכרוד . . .דרעװש א טימ יװ טָאה לַארטש

 ,1927 וװצִיִק ,גנַאל טינ טשרע ,זּביא סנ ,"ןט

 "ביר ןַײז ןיא יא טירט עריא טלעטשעג טָאה;

 ןפיוא ןייג ןענָאק עדייּב ןלָאז ייז ידּכ ,גנוט

 לולא ,שימייה ,ןייטשריּב .י ,"לרַאוטַארט ןלָאמש

 עיֵא ןַײז ,ֿבתֹּכ סלאינד זיא סָאד ,ָאי, .ח"ישּת

 .ברע .ןַאמטכעש .א ,"טפירשטנאה

 ,עכיל'ַא :ךיוא .ס- ,יז ןל עכייוו -- ע|כלָא
 .=2: סןסםג .ענישלא ,עשלא :ךיוא
 ןקיסעמ ןוֿפ םיוּב רעקידרעטעלּב (קינַאטַאּב)

 א ןוֿפ םינימרעטנוא לָאצ א ןיא טַאמילק

 א ןיִּב ךיוה רעטעמ 25 א ַײּב םיוּב ןקנַאלש

 טסקַאװ .(טסוק ןקירעדינ

 רעסַאװ א וצ טנעָאנ ֿבור'ס

 ? סָאד .ןדָאּב ןטכַײֿפ ףיוא

 22 א ןופ ןַײז ןעק ץלָאהייַא
 . "לעג רעדַָא ןצרַאװש ,ןסַײװ

 ;, סנטסרעמ טרעװ ןוא טרַאה

 26 ילּבעמ רעד ןיא טצונעג
 .ײרעקָאט ןוא עירטסודניא

 .גרעּב ,"עכילָא

 .ידַא -- שיאײקַאללַא

 .ידַא -- קיטכיללַא

 יִל יללַא

 טסקַאװ יִא עצרַאװש רעדָא עקיאיילק יד, ,21ם5
 ףיוא ללכּב ןוא ןכַײט יד ןוֿפ סעגערּב ףיוא

 ,ליײמש ָאטָא ,זּביא גרעּבכָאה .ד ,"רעטרע עטכַײֿפ
 עקירָאײטרעדנוה יד .1920 עװקסַאמ ,ןסקיװעג

 יד ןופ, .ידַא -- ץווָא-
 -רַאֿפ סָאװ לכַײט קידתומיענּב ַא טסילֿפ ןלָאט
 -- {} .ּבמס ,"לדלעװ ןװָאכלָא ןיא טדניװש

 .ץלָאה עװָאכלָא ןוֿפ טכַאמעג זיא סָאװ .ידַא

 -עכלָא :ךיוא .סע- ,רעד -- קושז"עכלָא
 עילימַאֿפ רעד ןוֿפ קושז ןי .קושז-טַאלּב
 טסערֿפ ,רילָאק ןלעקנוט ַא טָאה סָאװו 6
 ןּבעל סעװרַאל ענַײז .סעכלָא ןוֿפ רעטעלּב יד

 .רעסַאװ ןיא
 .עימיכלא :ךיוא .אֹּב .יד -- עי|מעכלַא

 .סיס א רעדַא טסנוק עמיהעג .שיּבַארַאככ

 א ןעלדנַאװרַאֿפ וצ יװ ןעלטימ-ףושיּכ םעט

 ןעוועג זיא יַאְו .ןרעַײט א ןיא לאטעמ ןלעװלָאװ

 -ענער ןיא ןוא רעטלעלטימ ןיא טײרּפשרַאֿפ

 -עג ןּבָאה 'א ןוֿפ ןטנעמירעּפסקע .טַײצ-סנַאס

 רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןטיירגוצ ןֿפלָאה

 ןופ טׂשנוק איד רעד ..., ן.עימעכ רענרעדָאמ

 אד רעד זיא ׂשד ,טייטש רפ האי"מיקלא איד

 'נוא ,דלָאג ןיא רּבליז שד ןרדנע רֿפ וצ שייוו

 ןייא ךרוד ןכַאמ וצ רּבליִז ןיצ 'נוא רּפוק שיוא

 טרכיז רפ טָאג ףיוא ךיז רעד ... המכח יׂשיווג

 רעד זַא ןַײז רׂשעֹּב ןכַאז ןהעצ ןיא טרעװ רעד

 טשמַא ,הח ,"טייטש רֿפ טסנוק יטדלעמיג איד

 .א/חס ,6

 .רעד -- טסי- ,רעקי- .חרט -- ןריזיד

 -ערעגסיוא טָאה . . . קימיכלַא רעטמירַאּב רעד;

 בַײא טעװ טלעװ רעד ןופ ףוס רעד זַא טנכ

 ,רעדניּבכוּב .י.א ,"רָאא 1335 םעניא ןטערט

 ,טלעװ רעד ןוֿפ ףוס ן'רַאפ טינ ךַײא טקערש

 ,1895 סעדַא

 זַא ןטלַאהעג ןּבָאה ןדִיי-טינ} .ידַא -- שיד

 ןלָאז ןדִיי .עימעכלַא טימ טנַאקַאּב ןענַײז ןדִיי

 ןופ תודוס יד םירצימ יד ַײּב טרַאנעגסיױא ןּבָאה

 ןשידִיי ןטשרע םעד יװ .יטסנוק רעקילייה' רעד

 ןופ רעיוּב םעד ןֿפורעגנָא ןעמ טָאה רעקימעכלַא

 עשיא ףיוא ןשינערעהוצנָא .ןלאלצּב ,ןּכשמ

 לָאצ ַא ןיא ןעמ טניֿפעג ןעלטימ ןוא ןענירטקָאד

 ן,םירפס-הלּבק

 -עטקַארַאכ זיא סָאװ

 .טײקשיאיײקַאל רַאֿפ ,ןעײקַאל עלַא רַאפ שיטסיר

 .טייקינעטרעטנוא עיִא

 סָאװ .קיטכיל ןצנַאגניא

 .גָאט רע'ַא ןַא .(לָאמעלַא) םוטעמוא קיטכיל זיא
 ןַײד, -- טםייקיה .טייקכעלנעזרעּפ עיַא ןַא
 'א יד ןוא טקניז טייקרעװש ןַײז טימ ןזעװ

 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײטגנילשרַאֿפ

 ,הכימ2 .חֹּת .עזַארֿפ ן. .. יַײלעלַאו --- יל יללַא

 ןא !רימ (וצ) זיא יו .15 ,י ,ֿבויא ;1

 ןוֿפ קילּבנָא ןיא שואי ןוא רעצ ןוֿפ יירשעגסיוא

 עקירעיורט א ןענָאמרעד ַײּב רעדָא ,קילגמוא ןַא

 הפירׂש ,םוקמוא ,ָאטעג ,ןּברוח :יװ שינעעשעג

 ןיש זיא טָאטש ןַײמ סָאװ 'ל יַא; .המודכו

 זיױלּב ןעק ךיא סָאװ ,םייה ,הֿבשחמ ַא זיולג

 1966 ,זמט .גח ,"ןעניפעג ןגיוא עשימייה ןיא

 ,8 וא



 ןּבעללַא

 עצנַאג עלוֿפ סָאד .ּבנ צמ .סָאד -- ןּבעללַא
 ,ןשינעפעשאּב עקידעּבעל עלַא ןופ ןּבעל .ןּבעל
 טימ ,'ַא ןטימ םיא ךרוד ךיז טדניּברַאֿפ רע,
 .שַא ,"רוטַאנ רעד

 ּבנ צמ .רעד {(םילַא ,םָאלַא) םַאלַא) -- םלַא
 ,ארתּב אֿבּב ;23 ,7 ,אל ,םירֿבד ,סולקנואכ2

 ,ףיקּת ,רעקרַאטש .םילֵא + .ב/הלק ,א/דכק

 ּבוא, .הקזח דיּב להק רעּביא טשרעה סָאװ
 ףיוא טנעק טינ םיא ןמ זד רעװ יא ןַא רענייא
 .קקּת ,"ןמוק רעייטש וצ טַײצ רעד

 .שינַאװעדלָאמכ2 .ס" ,יד ןל עכייוו -- אמלַא

 .ןגָאװ ַא ןטלַאהוצנַײא זַאמרָאט .מוד .סעּב

 שינעמקרוט22 סור? .ז ,רעד -- ז ַאמלַא
 ייֵרַּב .ןייטשלדיא רעקיצנַאלו .שיקרעטכ2 |

 ףיוא ןגָאלשעצ ןענַײז ןעקנאדעג ענַײז, .טנַאיל

 ,ןטפירש ,טַאטשלעדע .א ,ידיֵא ענייר רעטנזיוט

 ,1909 ןָאדנָאל

 .:1/: ם1סת005/04 .כרַא ?יד -- ןז ַָאמלָא
 ןש לע װ, יד ןופ המישר רעד ןיא .הֿבדנ

 טשטַײטרַאֿפ ךוּביאבּב ןוֿפ ףוס םוצ "רטראוו

 ןטיול ןמרא ןמ ׂשװ -- ןזומלָא , :בא

 "לא .ןמ ןמרא ןעד ןַײרה רימ טפור, ."טּביִג

 רע, .321 ,ךוּביאבּב ,"ןכַײר םיא ךיא ליװ ןזומ

 ּבאג ןימרא ןעד טנוא ,קנעשג ןדנַײרפ ינַײז ּבאג

 קעּבודנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"ןיזומלַא יכַײר רע
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 ;89 .יַאמ לע ,יַאמַאכ2 .נָאק .װדַא -- יַאמלא

 -עג .יַאמל ,ןיַאמלַאה = יַאמלה ,ַײמלַא
 ,הנעטַא טימ) סָאװר ַאֿפ .1 :ּבּב טימ טצינ
 ןַײמ טעֿבנגעג וטסָאה 'ַאק -- .(גנונָאמ א טימ

 ןּבָאה רעּבַײװ, .30 ,אל ,תישארּב ,יּת ,ײ?טָאג

 ןעּפעשט ייז יַא ,ןענאמ ערעייז סענעצס טכַאמעג
 ַאפמע ,22 .ןמחנ רֿבח ,זיי ,"סעטנכש וצ ךיז .

 ָאד ךיא לָאז 'אש .סָאװ וצ ,סָאװ .שיט

 ךיא לָאז יא, ;ן"טכערעג זיא רע ?ןדייר ךָאנ

 ."תורּפּכ ףיוא גיוט'ס ?ןגָאז
 טקירד סָאװ עגַארֿפ א יװ - ?ןכּתיה 8

 -- ?יַא? ,ןּביולגמוא ,גנוניוטשרעד ,שודיח סיוא
 ,רַא ,"קיטולּבטלַאק טשרמולּכ טגערֿפעג רע טָאה

 -רַאֿפ םַײּב 40 .ףענַאטשעג יװ ןייטש לָאז
 היַאר ַא ,אמגוד ַא ,לשמל :3 ןטימ ןצַאז ןדניּב

 יז .סעקילַאק רעמ גָאט עלַא ןרעװ, .(ריא טפָא)

 רעד י'ַא ...שידִיי ןייק ןענרעל טינ ןענַאק
 -ץמתח טינ וליֿפַא ךיז ןָאק לקינייא ןייא . . .יּבר
 ,סע טסײה .80 .לכיטנרעטש ,ַאי ,"ןענ
 ואוו ,ףַאש רעטשרע ןַײד ךיא ןיּב 'אע .עשז ּביוא
 עשיטעָאּפ ,צוס ,"?רעדייא-ּבײהנָא ןַײמ זיא
 -עכער טינ ןעמ ןָאק ..., .יװ טקנוּפ .0 .קרעװ
 .פי ,"ןגעלעג ןייטש ןיא ןענעז יז יא ,ןענ

 -ערגַאּבמוא ,עלֿפ .בנ צמ .יד -- טּכַאמלַא
 ,טָאג ןוֿפ יא יד .טיוט ןופ יא יד .טכַאמ עטצענ

 ןושל ,ןשרַאמ ,ײטרהעויּב טזיא יִא ןעד ןוֿפ .. .,

 ֿבויא טָאה ןעד טסיזמוא, .ד"צּת טשמַא ,בהז
 יעֲאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ײ?יַא רעד רַאֿפ טכרָאפ

 ,"רוטאנ רעד ןופ טֿפַארק יד ןוא 'ַא יד, .ןעמ

 רעמיורט עצלָאטש ןופ םיורט רעד טינע .ו רמ
 ץיװַאנערּפ .ש .י ,"'א רעזדנוא ןטכינרַאפ טעװ

 | וו יּפניִמו
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 (+-) קיטכעמלַא :89 .ידַא -- קיטכַאמלַא
 טעטיּפע .טכַאמלַא יד ,טכַאמ עלוֿפ יד טָאה סָאװ

 טָאג ,טָאג רע'ֵא :תוניחּת ןיא טפָא .טָאג וצ

 .רעא רעד :ּבוס ךיוא .רע'ֵא רעד טָאג ,רעיא

 ילֹא !ןטרָאד) גיטכמלא רעד טרטַײליג טָאה רע,

 ,15 ,חס ,םילהּת ,מהס ,"הרוּת ןַײז טוג ןגנוטכמ
 'רּב ןרהא ,ײטַײצ ילַא ,טוג ,וטׂשיּב גיטכמלַא; -

 גָארּפ ,ןבוא ןופ ךיל אַײנ ןיש ןייא ,ףסוי

 טׂשיּב אוד טָאג , |246ןץ) ,1937 ,2| ח"מּת

 רֹּביֵא ןמרַאּב רעד ךיד אַײז ,רעיא רעד טָאג

 .ב/ב ,1798 טרוֿפנרהיד ,תושקבו תונחּת ,"רימ

 ,טָאג ן'ַא םעד רַאֿפ הדוותמ דנוציא ןענַײז רימ,

 הׂשעמ ,"ידש לא ןפורעגנָא טרעװ רע סָאװ

 'א ןַײז ןוַײװ וצ ..ג -- טייקי .ןמוא

 ,ךָארּב ףיש ענייא עירָאטסיה ,"דסח ןַײז ןוא

 ?רָאי ,עשראװ

 חזז .טםלָאמלַא :99 .כרַא .װזַא -- לָאמלַא
 לאמ לַא לָאז רנייא , .קידנעטש ,דימּת ,לָאמעלַא

 מדפפ ,םילשמ רפס ,ײאַײז רע רעװ ןקנעדיּב

 יב טלומ לא ךיוא ןיּב ךיא; .א/װו ,6

 .טנַארּב -- טייה- .א/אכ ,ןטרָאד ,ײ....טייר

 / ,בכ קרּפ

 ,+- קילַאמעלַא וזז .יזַא -- קילָאמלַא

 ,"רדג ןטלעטשעגנַײא ןיַא ןַײז ןוֿפ ןײגסױרַא;
 ,1943 עװקסָאמ ,סענָאּברָאק ,סנ

 עקידנרעג .ל ,ןז) סי ,יד -- רעטַאמײַאמלַא
 (טֿפַאשּביל ,ץרא-ךרד טימ) ןעמָאנוצ .ירעטומ

 ןוא טנרעלעג טָאה עמ ואוו לושכיוה רעד רַאפ

 ןעמוק זומ רעטקָאד:ברע רעדעיא .טריאודַארג

 ןגָארט ןוא ... טוה-רעטקָאד םעד טימ ...

 ןַײז טימ ךיז ןענעגעזעג ... טַײצ ךָאװ א םיא

 ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,יימ"ַא

 .שיּבַארַא2 יא? .ז ,רעד -- ך'ַאנַאמלַא
 -רָאפניא ענעדיישרַאפ טימ רַאדנעלַאק-רָאי .1

 ןקירעהעג םוצ תוכַײש ַא ןּבָאה סָאװ סעיצַאמ

 -עטיל רעקילָאמנייא רעדָא ךוּברָאי .2 .רָאי
 ַא ןוֿפ ,סרעּבַײרש עפורג א ןופ) ּבז רעשירַאר

 ןַא .(עא רוטַארעטיל ןיא גנוטכיר רעטמיטשַאּב

 "וקעגמוא ןופ קרעװ טימ יַא .הליהק א ןוֿפ יא

 .סרעּבַײרש ענעמ

 ַא טימ לַארעימ .ןע ,רעד -- ץידנַאמלַא
 .םוינימולַא ןוא ןזַײא ךיז ןיא טָאה .רילָאק ןטיור

 -ץכײצַאּב עשינַײטַאל .כרַא .גג -- עינַאמלַא
 טרדנוה אַײרד ראי םיא, .דנַאלשטַײד רַאפ גנונ

 ,ןיזעװיג זנּכשַא ןיא ךלמ ןייא טזיא גיצנַײנ 'נוא

 ךאנ ןימאנ םנַײז ךאנ זא ,ןַאמילֵא ךלמ רעד

 אימור םעד ןופ ןושל םיא טרעװ טנעניג זנּכשַא

 אנעה ןמלז 'ר ,יןיגאט ןגיטייה ןעד זיּב אינאמלַא

 .עינאמעלא +- .ח"נּת מדפֿפ ,דוד חמצ ,זּביא

 ,לד- :87פ .אפש .סעי ,ןע- ,רעד -- ן'עפַאמלַא
 ּבָאה ךיא, .םָארקזַײּפש צעּפס ,םָארק ,ןיזַאגַאמ
 טָאה'מ, .ןרעּפלַאה ןָאעל ,יַא ןיא טקישעג םיא
 סלַא עדַײּבעג עסיורג א טלעטשעגֿפױא ןכיגניא

 טנורגרעטניה םעניא, .ןָאסרעּפלַא יכדרמ ,"יַא
 -- ָאֹרֶע  .רעסיג דוד השמ ,יןעיַא עפיט ןופ

 .ַא ןוֿפ רעמיטנגייא .רעד

 ,1 ,ד ,תורכפ .ס' ,רעד ןיניומלַאו -- ינומלַא
 -נעטשּבלעז ןז .ינומלַא-ינולּפ ןופ לײטדנַאטשַאּב

 ילמלא ,אלמלא

 ,ָאטינגָאקניא זיא סע רעװ ,רעטנַאקַאּבמוא (א .קיד

 טָאטש ןיא יא רעד ןזיװַאּב ךיז טָאה רעדיװ,

 .רענעי (ּב :"תונּתמ ךעלרעדניק יד טלייטעג ןוא

 ס'א ליפ ױזַא םיא טימ ןוא יא; ,רעד ןוא רעד

 | .לקיּב .ש ,"שידִיי ןייק טינ ןעײטשרַאֿפ

 רָאג .ס- זיי נװ .ן" ,רעד -- ר'ענָאילימלַא
 -ץמַא ןיא ָאד ןּבָאה רימ,, .רענָאילימ רעסיורג ַא

 ןענַײז ןיַא יד רעּבָא ,ןרענָאילימ עשידִיי עקיר

 ."םייוג

 נא; -.העמצלַאב ,רעמעמלַא + -- רמימלַא
 ןיג (רמימלא) ןעד ףיוא לאז טֿפור ףיוא ןמ ןעד

 ,"זיא טרוא םנַײז אֵַיּב יד ריט יטשנהענ יד ךרוד

 ןמ נוא ..., .ב/ח ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רפס

 ישיר םעד דוֿבּכל םיא רֿפ (תּבש) רפ ןוש טאה

 .ראש ,"רמימלא ןייא טכאמעג ןאתולג

 טמשעג טָאה .ןרעמ ןיא טָאטש .גג -- ץימלָא
 רע זיא; .ןסקָא ףיוא םידירי עסיורג עריא טימ

 יד רע טכערּב -- 'ִא ךָאנ טייג ןוא סקָא ןַא

 ןעק עמ סָאװ ןשטנעמ א ןגעווו "געװ ןפיוא סיפ

 ןיּב ךיא; .ןתוחילש ןייק ןעיורטעגנָא טינ םיא

 ךיא =!| "יִא ןייק ךיוא רָאֿפ ךיא ,סקָא ןַא ךיוא
 ןַא; .לװֿפ קיסַאּפש ,{רעװ יּבַא טינ ךיוא ןיּב

 ןא קירוצ (טרָאפ) טמוק ןוא יא ןייק טייג סקָא

 .װש ,ןרַאנ א טּבַײלּב רַאנ א =} "סקָא

 .נַאק ןיײלָאמליא| -- ילמלא ,אלמלא
 ,זיולּב ,רָאנ ּביוא ,טינ (ןעוו)

 -- הז רבד עומשל אלא יִתאַּב .,,

 -- עז רָאװַאד איומשיל ָאלע יסַאּב . . .{--- ייד

 (ןעװ) בוא .א/אמ ,תּבשכ? .חּת .ץַאז ןייַאד

 -ָאד יד רָאנ ןרעה וצ ןעמוקעג (טינ) טלָאװ ךיא

 (המודכו לטרעװכַײלג ,גהנמ ,ןיד א) ךַאז עקיז

 טָאה סע ה"ד ,יגונעג ןעװעג רימ רַאֿפ טלָאװ

 סעפע ּבָאה'כ ,יאדּכ ןעװעג זיא'ס ,טניולעג ךיז

 .טנרעלעג

 תא שיא |תוכלמ לש} הארומ ..
 לעש) ָאָאריומ ...} -- ועלּב םייח והער
 .ץַאז ןיױאָאלּב םִייַאכ והייאייר סע . . ,(סוכלַאמ

 רַאֿפ ארומ יד טינ ןעוי .ב ,ג ,תובָאכ2 .חֹּת

 עּבעל א ןטייווצ םעד שטנעמ ןייא טלָאװ תוכלמ

 . ..'מ יא, :טצריקעג ךיוא .!ןעגנולשעגנַײא ןקיד

 .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרּפ ,ײטלעוו א רקפה

 המוא ךאיה ה"ּבקה לש וארומ ...;

 --?םוּכעה ןיּב םייקתהל הלוכי תחַא
 ךַאיײה ,וה ךורָאּב שיױדָאקַאה לעש ױאָאריױמ . . ;}

 -ַאָאה ןייּב םעיַאקסיהעל ָאליוכעי סַאכַא עמוא
 יד טינ ןעוי .ב/טס .אמויכק .חּת .ץַאז ןמוק

 המוא ןרעזדנוא| ןייא טלָאװ יװ ,טָאג רַאֿפ ארומ

 .?רענידנצעג יד ןשיויצ ןּבעל ןּבַײלּב טנַאקעג

 תותּבש יּתש לארׂשי ןירמשמ ...

 ייטש לעָארסִיי ןירמַאשיימ ...,} -- ןתכלהּכ
 ,תּבשכ2 .חּת .ץַאז ןןסָאכליהיײק סױסָאּבאש

 יּבש ייווצ טיהעגּפָא ןטלָאװ ןדִיי ּביוא .ב/חיק

 סע יװ ,קירעהעג יװ =} 'ןיד רעייז יװ םית

 -אננ דימ :טפלעה עטייווצ .ןןַײז וצ ףרַאדַאּב

 ךַײלג יײז ןטלָאװ -- ןןילָאגינ דַאיימ} ןיל
 "וקעג הלואג יד טלַאװ) ןרָאװעג טזיילעגסיוא

 זיא תּבש זַא קנַאדעג םעד סיוא טקירד .(ןעמ

 עמו תורמוח ליֿפ יד תמחמ ןטיהוצּפָא רעװש

 תּבש :ןענַײז םיתּבש ייווצ יד זַא סיוא טשטַײט

 ביוא -|



 םימחר-אלמילא

 םעד ןעקנעדעג סָאד -- 'ומחנ' תּבש ןוא יךוזחי

 .ןהלואג וצ ןּבערטש סָאד ןוא ןּברוח

 -- תוארל ןיעל תושר הנתנ ...
 .חּת .ץַאז ןסיוריל ןִייַאָאל סושייר ָאנטינ ...}

 עג ןבעגעג טלָאװ סע בוא .א/ו ,תוכרּבככ

 טָאד ּביוא) וצ גיוא םעד שינעּבױלרעד ןרָאװ

 -ַאּפש-בלַאה א טימ .יןעז (טנַאקעג טלָאװ גיוא

 רענייא רעדעי טלָאװ, :טפלעה רעטייװצ רעקיס

 ןיא ןכש םַײּב ךיז טוט סע סָאװ טסואװעג

 | ."לּפעט

 (ַאכַאר ײלָאמ לייא| -- םימחר(-)ןאלמ(-)לא
 טָאג .עזַארֿפ 6 רעד .ס" ,אלמ :טצריקרַאֿפ ןםימ
 -רע יד טייקיצרַאהמערַאּב טימ לופ זיא סָאװ

 ןיא הליפּת רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןוא רעטרעוװ עטש

 םיא לָאז םימחרה-לעּב רעד} רטפנ א ןופ קנעדנָא

 ןדניּבנַײא ןוא ןעלגילפ ענַײז רעטנוא ןטלַאהַאג

 לָאז רע ןוא ןּבעל ןוֿפ לטניּב ןיא המשנ ןַײז

 טכַאמ עמ .ןןדירפ ןיא וד עקיּביײא ןַײז ןעור

 םַײּב ,םישולש וצ ,היוול רעד ַײּב (א :'ר"ימ-יא

 הנותח א ַײּב ,טַײצרָאי ןיא ,הֿבצמ א ןלעטש

 טנַאמרעד ןיוש| .המותי ַא רעדַא םותי א ןוֿפ

 ןעמ טגעלפ רעירפ ;חנ ,בי ,ּב םיאנומשח ןיא
 תעּב רָאנ הליֿפּת יד ןגָאז וצ ןַײז גהונ ךיז

 "יא סע ןעמ טָאה םעדכָאנ .(+-) הבּכשא רעד

 .ןלוש ןוא םישרדמייּתּב יד ןיא ןגָארטעגרעּב

 עמ ןעװ םיתּבש יד ןיא ,'ר ימ 'א טכַאמ עמ

 -תאירק ךָאנ 418 +-) םימחרה'בא טגָאז

 רַאפ רדנמ זיא ןעמ ןוא 'רוּכז" ןוא הרוּתה

 סָאד ,טכאמעג ריא ןעמ טָאה 'ר ימ יא, ן.הקדצ

 ןוח רעד, .לֿפ ,"עידא רעטצעל ריא ןיוש זיא

 עלעטיג זא ,'ר 'מ 'א םענייש ַא טכַאמעג טָאה

 ,רָאא קיצנַאװצ טימ טרעדנוה טּבעלעג טלָאװ

 'ר 'מ 'א ןַא ,טַאהעג טינ היװל אזַא יז טלָאװ

 ,טנַאקירּבַאֿפ רעד .ןַאמטלַא .א ,"טינ סיוװעג

 םעד 'ר 'מ 'א ןַא טכַאמ ,ןזח, ,1893 ענליוו

 .ןידרָאג ֿבקעי ,"הכרבל ונורכז רעטָאֿפ סנתח

 'א ַײּב גָאט -הּפוח םוצ טשרע; .תרֿפא עלערימ

 ןָא ,ץרּפ ,"טנייוועצ ךעּבענ ךיז יז טָאה 'ר ימ
 "ר ימ 'א ןא ןטיוט א יװ ןֿפלעה :89 .ילזמ

 ;(843 ,תומשנ-תרּכזַא +-)

 -גָאּפ א ךָאנ ,תוליהק ענעטינשרַאֿפ ךָאנ (ּב
 רעקיטציא רעד} .ןעגנולמַאזרַאֿפ-הרּכזַא ַײּב ,םָאר

 -- ח"ּת תוריזג יד ךָאנ ,תועמשמ ,טמַאטש חסונ

 ,ןלױּפ ןופ תוליהק יד ןיא ןעמונעגנָא ;ט"ה

 יֿברעמ יד ַײּב תומוקמ לייט ןיא ךיוא ,עטיל

 ךיוא ,םידרֿפס יד ַײּב טינ :ןדִיי עשיזנּכשַא עקיד

 טכאמעג ןעמ טָאה לוש ןיא, ן.םידיסח ַײּב טינ

 ןדיי עטלַא ,ווענעשעק-יגורה יד ףיוא יר-ימ"יא ןַא

 ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז רעּבַײװ ,טנייװעג ןּבָאה

 ;עש ,"תושלח

 ןרָאי יד ןוֿפ םישודק ןָאילימ 6 יד ךָאנ (ג

 'א, :חסונ| ,(1945 ---1940) ה"שּתה -- שיּתה

 ,ותמוהש ונמע ישודק לֹּכ תומשנ תא ...'ר ימ

 וקנחנש ,ועּבט(ננש ,ופרׂשנש ,וטחשנש ,וגרהנש

 הדמשהה-תונחמּבו תואטיגּב ,ש"מי םיצַאנה י"צ

 -עצ טרָאד ץלַא זיא, {.=. ..(תמשנ תא טרפבו)

 עטַאט רעמ ָאטינ ,ֿבורח ןוא טסיװ ,טרעטש

 ,"!'ר 'ימ 'א ,בורק ןוא רעדורּב ,עמַאמ ןוא

 .לטעטש אזא ןעװעג' ,ןהּכייקסנישוטס הנשוש
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 -תרדה ַא ,ןי נו .ס- ,רעכַאמ-'ר-'מ-'א
 -ילּפ םּתס רעדָא ןגנמ-לעּב ַא ,דיי רעקידמינּפ

 .ס'ר ימ יא ןכַאמ םַײּב וצ טנידרַאֿפ סָאװ שדוק

 רעד טימ ןּבעגּפָא ךיז ןגעלפ סענעדיי ךיוא

 ךעלטנייװעג ךיז טָאה 'ןָאזעס' רעד ."הסנרּפ;

 .רוּפיּכ םוי ךָאנ זיּב לולא שדוח ןיא טלעטשעג

 ךיז ןוא םייחהתיּב ןפיוא ןייטש ןגעלֿפ ייז

 יךֿבק ףיוא טינ טייג יאּבג רעד ,ןיינ , .ןטָאּבנָא

 יץֵדִיי עמורֿפ ױזַא ?ןעד רעװ ,ללּכה . ..תוֿבָא

 ,ץרּפ ,"סנירעכַאמ-רדימ-יא ...סעטיאּבג ,סענ

 "ךעלטעטש ןוא טעטש'

 -לֵא :ּפּפ .ידַא ןשיכולעמ ...} -- שהכולמלַא
 וצ ךייש זיא ,םורַא טמענ סָאװ .שיכולמ
 -ָארּפ, .ןעמעלּבָארּפ עא .הכולמ רעצנַאג רעד

 רעייז ןטָארטעגּפָא ןּבָאה ןגָארֿפ עלענָאיסעפ
 עװקסַאמ ,עמיטש רעּברַאג יד ,"ןגַארפ עיִא טרָא

 .טייק- 574 אפ ,4

 .עזַארֿפ ךיוא .רעד ןךעלעמ לייא) -- ךלמ לא
 ,'גינעק טָאג' .יּכלמ ילא :25 ,חס ,םילהּת טיולכ2
 -- ...'מ 'א .ךעלדיל-רדח לָאצ ַא ןופ ּבײהנָא

 ךָאל ַא ריד ,לּפע ןַא רימ ,ךעליירד עקשטַאק
 .ַאא ... לּפעק ןיא

 טָאג .,רעד ןזָאמעיענ ...} -- ןמאנ 'מ 'א
 יד .יגיניק (רעַײרטעג) רעקיטֿפַאהרָאװ ַא זיא
 ןעװ ,עמש-תאירק רַאֿפ ןעמ טגָאז רעטרעװ ַײרד
 ---'נ 'מ יא ןוֿפ ת"ר :םעטָו .תודיחיּב טנוואד עמ
 ךַאד ןעמ טרעֿפטנע רוּביצּב טנװַאד עמ זא ;ןמָא
 ן.ןמָא ילסיװַײס

 ןייא טנָאמרעדַו 22 .ס" ,רעד ןזעמלַא) -- ןֿפלַא
 ,לארׂשי ןמלָא אל :5 ,אנ ,הימרי ןךנּת ןיא לָאמ

 -נלע .ןנרַאטשעג םיא זיא ױרֿפ ןַײז סָאװ ןַאמ

 עצ ,רעמַאזנייא ,רעמערָא ,רעטכשוחרַאֿפ ,רעט

 (ןציז) ןּבַײלּב .יַא רעשיּתּבילעּב .יַא רענעכָארּב

 ןוא רעיוז טינ לָאמנייק טרעװ רעסַאװ. .יַא ןַא
 יװ ױזַא; .װש ,"טלַא טינ לָאמנייק טרעוו יא ןַא

 ...ליֿפ רעייז ןּבָאה ,'א ןַא ןעװעג זיא לאֿפר

 םיא ןּפַאטרעד וצ ןייצ יד םיא ףיוא טפראשעג

 א וטסיּב, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"םעדייא ןַא רַאֿפ

 רעדָא שורג א ,ונילע-אל יא ןא רעדַא ,רוחב

 עשָאי ,זי ,"?ּבַײװ א ץעגרע וטסָאה רשפא

 ןַײז = םישולש רךָאנ 'א ןַא יװ ןעזסיוא* .ּבלאק

 סָאװ ןַאמ = 'א רע געיו ר ט ש .טצופעגסיוא

 רערעגנעל א ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא ּבַײװ ןַײז

 ,ךע- ,לד'א :8ֿקֿפ .טַײצ
 -לֵא ןַא ןַײז ןוֿפ בצמ .יד -- טֿפַאש'ַא

 -ערקעס ןַײז טימ טַאהעג הנותח טָאה רע; .ןמ

 ,שֵא ,"'ַא ןַײז ןיא םַאזנייא טּבעלעג רָאנ ,ןירַאט

 ערעּביױז יװ רֶע טָאה יא ןַײז , .ןוז ןוא ןַאמסָארג

 .ּפעטס . .. ,אֿפא ,"ןגָארטעג רעדיילק

 ןסענָאמלַא) תונ ,יד ןענַאמלַא -- הנמלא
 זיא ןַאמ ריא סָאװ יורֿפ .ַאא 21 ,בכ ,תומשככ
 ,עטנלע ,עטסיװ ,ערעטיּב .יִא עמערָא .ןּברַאטשעג
 -עטצניֿפ ,עטגָאצרַאֿפ ,עטכשוחרַאֿפ ,עטניײװרַאֿפ
 טלָאז םותי ןוא 'א ןַאק יא ענעכַארּבעצ ,ער
 רע? 21 ,בכ ,תומש ,יּת ,"ןקינַײּפ טינ ריא
 רעד ןוא םותי םעד טייקיטכערעג טוט ןטָאגו
 ןיא ןעמענ טינ טסלָאז,, ,18 ,י ,םירֿבד ,ית ,"'א

 17 ,דכ ,ןטרָאד ,יּת ,'ַא ןַא ןופ דגּב םעד ןוּכשמ

 ,ט ,אעיצמ אבּב -- 'א רעכַײר רעד ןוֿפ וליּפַאו

 היה הנמלַא

 םעד טײרדרַאֿפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאֿפ, .ןגי

 ,יּת ,י'א ןַא ןוא םותי א ,ןדמערפ א ןופ טּפשמ

 טמעג ,םותי םעד טכער טוט, .,19 ,זכ ,םירֿבד
 -  .ן7 ,א ,היעשי ,יּת ,'ַא רעד רַאֿפ ןָא ךיז

 ---'ַא'ןיידו םימותיייֿבַא, ןֿפורעגנָא טרעוו טָאג

 ןוֿפ רעטכיר רעד ןוא םימותי ןוֿפ רעטָאֿפ רעד

 ןרַאפ הללק עטסּברַאה יד ;6 ,חס ,םילהּת ,יײיַא

 םימותי ןרעװ ןלָאז רעדניק ענַײז , --- זיא עשר

 .9 ,טק ,ןטרָאד ,ײיַא ןַא בַײװ ןַײז ןוא

 ,ןצרַאװש ןיא טליהעגנַײא ןַײז טגעלפ יא יד
 טגעלפ טַײצ-הנשמ רעד ןיא .14 ,חי ,תישארּב

 .א ,א ,תובותּכ ,קיטשרענָאד ןּבָאה הנותח יא ןא

 טָאה ,טיורּב ריא רַאֿפ יא ןַא טמענ רוחּב ַא זַא;
 טמענ לדיימ א זַא; ;"טיוט םעד ריא ןוֿפ רע |

 זַאע ז"א עגנוי א יז טּבַײלּב ,ןַאמ ןטלַא ןַא

 ןעמ טעּפַאװק ,'ַא עגנוי א ןטסיירט טמוק פמ

 זיא יַא ןַא, ;"הוצמ ַא ןענידרַאֿפ וצ טינ ךיז

 זיא הלותּב א ,השוּב א -- השורג א ,הנכס א

 ןא רעדייא יא עגנוי ַא רעסעּב, :"הלודג א
 םיא ךָאנ ןּבַײלּב ךיא לָאז רעסעּב ,, ;"דיומ עטלַא

 רעדניק ענַײמ ןכַאמ לָאז רע רעדייא ,יא ןַא

 ןַא יװ -- ןעמונעג יא ןא יו, :"םימותי רַאפ

 ןגיוט השורג ַא ןוא 'א ןַאק ;"ןייג םיא ןופ יַא

 ןּבָאה הנותח ףרַאד עמ} "אתורֿבח דרע רעד ןיא

 -לָאג א ןיוש טָאה יא ןַא ןעו, ;ןלדיימ ַא טימ

 וליפַא יא ןַא? :"'א ןַא טרָאפ יז זיא ,ךַאד םענעד

 לוֿפ רע זיא ,רעכעּב םענעדלָאג ַא טָאה יז זַא
 ,טשליוו אוד יװ הלותּב ןייא ,, .װש ,"ןרערט טימ

 טשמַא ,םיגהנמה רפס ,"ליו איז איו יא ןייא

 טײרּפש סָאװ ץרַאװש ןיא יורפ יד; .ב/חנ ,3

 ,געװ ןופ דנַאר םִַײּב ,רֿבק ןרעּביא ןייוװעג ריא

 -לָאג יד' ,נַאמ ,יגעט עקיטכענ יד ןופ יַא יד זיא

 הנמלא +-) ''א עקידעּבעל .עװַאּפ ענעד

 :ןַאמ א טכוז סָאװ -- יַא עכ עליי ר פ .(היח

 ענעיור טש .ריא ךָאנ ךיז ןגָאי רענעמ סָאװ

 .םייה רעד ןיא ָאטינ זיא ןַאמ רעד -- 'א

 ןַא ַײּב יװ ױזַא זיא סָאװ .ידַא -- קידחנמלַא
 רעד טָא ןיא; .'א ןעזסיוא .,קידכעּבענ .הנמלַא

 רענידָאג .ש ,ײסיַא סעּפע ָאד זיא טכַארּפ רעצנַאג

 עװקסָאמ ,ןּבעל סניגמַאס םילק ,יקרָאג .מ ,זּביא

 עא ךס א..., -- קידתונמלא :ךיוא ,7
 .ח .ג ,"רעטלעג עקיטולּב עמערַא ,עשימותי

 ,1897 ענליוו ,הלּכ ןתח עשלַאֿפ איד ,רענװעל

 -לַא ןַא ןוֿפ ֿבצמ ןיא .ודַא -- זײװהנמלַא
 ןַײד טשלאז אודק .הנמלַא ןַא קידנעַײז ,הנמ

 -נערּכ ןַײרַא זיוה ןַײד ןיא ןֿפרַאד יִא טינ רטכעט

 .ןויע ,"ןעג

 .טעװהנמלַאעג ,עװהנמלַא .ווטוא -- ןעװהנמלַא
 ןּבָאה טינ .הנמלַא ןַא ןופ ֿבצמ ַא ןיא ןּבַײלּב

 ,הנמלַא ןַא יװ ןרָאי יד ןרעטצניפּפָא .הנותח

 רָאי ןצפופ, .טײקמַאזנייא ,טנלע ןיא ןּבעלּפָא

 יז זיִּב טעװהנמלאעג רעװש עמַאמ ןַײמ טָאה

 ,"םימותי סקעז עריא טעװעדָאהעגסױא טָאה

 .25 וש 1959 ,זמט ,שטד

 .תויח תונ ,יד ןעיַאכ .| -- היח הנמלַא
 ,תומש ישר :תויח תונמלַא :3 ,כ ,ב לאומשככ

 סָאװ ױרֿפ א (א .יהנמלַא עקידעּבעל :23 ,בכ

 ןיא טציז ,םיל רֿבעמ ךיז טניֿפעג ןַאמ ריא

 ריא ,הנוגע ןא (3 :;ןרָאװעג םלענ זיא ,הסיֿפּת
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 ןצנַאגניא ךעלגעמ .וָאס .ידַא -- ךעלגעמלַא

 טכיַאנלַא ערהנמלַא

 ןַײז ףרַאד ...דיי ַא ןזַא טגָאז סָאװ) עיצַאל ןוא ,המחלמ רעד ןיא ןדנואוושרַאֿפ זיא ןַאמ
 ןיא ןלַאֿפעג זןיא רע זַא תודע ןייק ָאטינ

 רפ ןזָאל תילארׂשי יד ןּבָאה 'נוא, .טכַאלש

 יזע ,13 ,ב ,יכאלמ ,מהס ,ייח 'ַא ןייא זא ןציז

 / ןּבעל ריא טַײצ זומ איז טכַאדיג שרדנַא טינ טָאה
 ,ימלשורי לש הׂשעמ ,"ןּבַײלּב 'ח יא ןייא

 תונא ןדנוּביג ןא ינַײז יז, .1711 גרוּבמוה

 גנוטַײצ יטוג רדיװ ןרעװ יז זיּב ... תויח

 ,1767 אררויפ ,ֿבָאּב העשּתל תוניק ,"ןגירק

 ,"'ח 'ַא ןייא זַא ןזעװעג ךַײלג זיא םילשוריג

 זַא, ן.ןזָאלרַאֿפ יז טָאה רעטשרעּבייא רעד} .רוצ

 -סָאה ךימ ןוא עקירעמא ןייק קעװַא טזיּב וד

 -םחנמ ,עש ,י'ח י'ַא ןַא ןפרָאװעגקעװַא ... וט

 .לדנעמ

 ,תישארּב טיולכ2 .רע- ,סָאד -- דיילק-א
 ,שוּבלמ-רעיורט .2 ,די ,ּב לאומש ;19 ,14 ,חל

 ,חל ,תישארּב ,ן"ּבמר| ;דגּב רעצרַאװש ,רעיילש

 דגּב'רעיורט ןיא ןָאטנָא ךיז טגעלֿפ 'א יד :אי

 םעד} ןעזעג טָאה הרוּת יד ןעװ, .ןגהנמ ןטיול

 ןיא ןָאטעגנַא ךיז יז טָאה ןןדִיי ףיוא ןיד-רזג

 ,רענַאקירעמַא ,םירק .י אּבַא ,"רציקייא עריא

 ;:ז ,הּבר רּתסא ןופ ךמס ןֿפיױא} ,20 ווו 9

 ןיא יז ןוא? ן."תונמלַא ידגּבּב הרוּתה האצי;

 ייטש ךיז טכַײלשעגקעװַא ןוא ןענַאטשעגפיוא

 -עגנָא ןוא ןָאטעגסיױא רעיילש םעד ,טייהרעל

 ןוא הדוהי ,רה ,ייק"ַא ריא ךיז קירוצ ןָאט

 .'רמּת

 לַא װזד .ס" ,יד ןערענָאמלַא) -- ערהנמלַא
 רעד טָאה, .'א ןַא ,תילרע ןַא .ָאיעּפ ,הנמ

 ןוא ,טנעקרעד היוג יד םינמיס יד ןָא רַאדנערַא
 .פי ,"'ַא עגנוי ַא זיא יז זַא טגָאזעג טָאה

 .הנמלַא ןַא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שהנמלֲַא

 ןוֿפ דנַאטשוצ ,ֿבצמ .יד -- טֿפַאש|הנמלַא
 יד טָאה 'א ריא; .דנַאטש-הנמלַא .הנמלַא ןַא

 .ּפעטס . .. ,אֿפא ,"ץלָאטש טימ ןגָארטעג עּבָאּב

 ריא טימ ןטכיולעג .... לדייא טָאה ןיציּבר יד;
 ,זמט ,'רעטכעט ןוא ןיז' ,גח ,"ַא ןוא סוחי
 | ,13 וא 8

 ףױא ןושל הנעמ ןיא .כרַא -- טײק'ַא
 .ו"כקּת אדרויֿפ ,שטַײט

 לֵא ןוטמירטיכ ןַײמ ןיא, -- דנַאטש-'8
 ,300 ,הג ,ײטנַאטש הנמ

 ןַא סָאװ טלעג צעּפס -- םלענ-תונמלא
 שדוקיילּכ רעדָא ,ריֿבג םַײּב טרינָאּפעד הנמלַא

 "עג וטסָאה ןגעמראֿפ סיורג א? .ןודקּפ א יװ
 ,1887 לָאֿפיי ,"יגַא טימ -םימותי ןוֿפ טכַאמ
 סמימותי עמערָא ןּבױהעגנָא טָאהמ, .15 צט
 םיא ַײּב ןוא ןגָארטּפָא םיא וצ ךיוא ןיגַא ןוא
 'הרטסָא ינרַאשטמ ףלָאװ 'ר תלודג' ,"ןגיילנַײא

 ,ןּכיו
 .רעד ןרײטַאטסימ לא - רתתפמ לא

 ,ךיז טגרָאּברַאפ סָאװ טָאג + ,15 ,המ ,היעשיככ

 ןטמַארגעג-ךַאפַײרד ַא ןופ רעטרעװ עטשרע ידי
 תודועס-שולש וצ תּבש טגניז עמ סָאװ רמז

 ךיז טּבייה הֿפיסַא יד, .(תוריֿפס רׂשע יד ןגעװ)
 ,"ימ 'א ןופ לוקיס רעּביא טמענ גנוריֿפ יד .ןָא

 רעד זיא ןטָאג) רע, .ז"טשּת חסּפ ,קיא ,טייצ
 ןוא ענעגרָאּברַאפ עלא ןופ רעטסנגרָאּברַאֿפ

 -  ,זטר ,אינּת ,יימ יא ןֿפורעגנָא טרעוו

 .ידַא -- קיטכעמלַא

 ,ןייאראפ ןופ רַאטערקעס רעיא

 :ֿפפ .סס ,רעד -- רעמעמלַא

 .ץ- ,רעד -- שטנעמלא

 זיא סָאװ ץלַא זיא סָאװ .(קידנעטש ,םוטעמוא)

 עא יד .(800803802א8ז// טיול) ךעלגעמ רָאנ

 יזָאד יד ןעלקיװטנַא יַאק .םוטרעיוּפ םעד ףליה

 "סָאמ ,סַאּבזוק ,שטיװָאלוָארזיא .א ,*...ץזַאּב עק

 ןֵא יד ןיא ןּבילג, -- טייקה .,1932 עװק

 ,ןידרָאג ָאּבַא ,"טֿפנוקוצ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 ,12:71 אי ,1960 ,ןטפעה עשירַארעטיל

 ,(=-) קיטכַאמלַא ווזד

 רעד .רָאטַאטקיד ,רעשרעה רע'א ןַא .טָאג רע'ַא

 רעד טימ,

 יימ רֿפס ,"ןגיטכעמלַא שעד ,ךרּבתי שטוג ףליה
 ןגיטכעמלא ןעד טָאג ןּבולא .1542 ענזיא ,תוד

 ,'ג ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"טאּפש 'נוא אירֿפ

 טכער טינ רכיז שמיא טָאג גיטכעמלַא רעד;

 זמדפ9 ,םילשמ רפס ,"יטוג רַאֿפ ןטלַאה =} טאה

 טוט ןגיטכעמלַא שאד ןטאש ןיא, .ב/בנ ,6

 תכרּב ןנולתי ידש לצּב) "ןגיטכענ רּביא רע

 רע'ֵא רעד טָאג, .א/דמ ,1723 טשמַא ,ןוזמה

 תרׂשע ,קחצי תּב עטנעי ,"ריד ןא ךיז טנכער

 רעד, ?טרָא ,ה"י .19 ּבײהנָא ,לכיּב תורּבדה

 ענַײז עלַא טרענרעד סָאװ טָאג רעיא רעטוג

 דימּת סוממ ַיײּבַו ֿפשטניװ ,סוממ ,ײןשינעפעשַאּב

  "ייר ענַײז טײרּפשרַאֿפ , ,ןקיטכַאמלא טינ ,יַא --

 "רַאֿפ םַײּב -- ּבוס .וװ גורפ ,"לגילפ עיֵא ,ענ

 ,(ידש וצ טעטיּפע ןַא יװ ךיוא) ,ידש ןשטַײט

 ןַײד ףיוא ןפע? .טָאג טרָאװ ןופ טַײּברַאֿפ

 ,מפ ,"ןטלעװ ןוֿפ רעיא ,טַאלּב רעש ןקידנעטש

 גניז רעֿפַאשַאּב םעד, -- טייקיה .עּפוק יד

 ןופ יַא יד, .'תומדקַא ,ץרּפ ,ייַא ןַײז ןיא ךיא

 ,זּביא ,שטיװעקַאזַאק .ה ןוא ןַאטיװעל .מ ,"טלעג

 .1930 וָאקרַאכ ,עימַאנָאקע עשיטילָאּפ

 ,רמימלַא
 ןופ דימלּת) השמ י'רּב ףסוי ירל ,רשוי טקלכ?

 יַארַאכ2 .םייח חרוא קלח ,{ןילרסיא לארׂשי 'ר

 ןיא ןשרדילעּב ןופ המיּב =| "רַאּבנימלַא; :שיּב

 המיּב .רעמעלַאב .{טעשטעמ ןשינעמלוסומ

 'ַא םעד טמַאז טימ לוש יד טסע רע, .לוש ןיא

 רימעמלאה תחּת ל"נה,, ,528 ,ןַאלדנעט ,"ףוא

 ןוֿפ הנקּת' ,"שדקה ןורא ינּפ לומ םהינּפ רשא

 הוצמ איד, .1644 ,'עקָארק ןיא סקנּפ ןשלהק

 םוא טימ איז שאד ,גורתא 'נוא ֿבלול ןוֿפ

 וצ ןַײז טגליווּב לָאז רמעמלַא ןעד םוא ןלגניר

 ,17113 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,?טָאג

 ןעד ףיוא ןיטש ראו ךלמ רעד 'נוא, .א/טל

 העוֿבש 'נוא תירּב ןייא טכַאמ 'נוא רימעמלַא

 ןּבַײלּב לָאז גיּבלעז רעד, .הניאצ ,"לארׂשי טימ
 ןַײא הרוּת איד ןמ יד רעמעמלַא םעד ףיוא

 ,מ . . . זיא הליגמ רעד וצ, .ב/הכ ,וטל ,"טּביה

 ,1865 ,מק ,"ַא םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא

 וצ 'א םוצ טדנעװעג ךיז ןּבָאה עלַא; .17 א

 רעכילקילג ... ,צלא ,"עמיטש ענייש ןַײז ןרעה

 ןגעקטנא ריאע .39 יז ,1886 עשרַאװ ,ריטֿפמ

 תחיׂש ,גלי ,"לוק א ךָאנ ךיז טרעה יא ןופ

 ,1889 עשרַאװ ,ןילוח

 שטנעמ .שטנעמ-םּתס

 עלַאנַאיצַאנ עלַא וצ טייקירעהעגוצ רעכַײלג טימ

 וצ טינ טרעהעג סָאװ שטנעמ רעדָא סעּפורג

 -ימיסַא עטשירפעגּפָא ידפ .טעטילַאנָאיצַאנ ןייק

 .ידַא -- ךעלשטנעמלַא

 .ס' ,רעד -- רעמלָא

 .ךע  ,סָאז -- ל|רעמלַא

 .טלָאעג ,לָא .וורט -- ןלָא

 .לָאענ .ּבנ צמ .יד -- טכ'ַאנלַא

 ,םוטעמוא ןַײז רֶע זומ יא ןַא סלַא ןוא ,יַא ןַא !

 'רעטעּברא רעשידיי רעד ןשיװצ טשינ רָאנ

 ,?עיצַארעדעֿפ רעדָא עימָאנָאטװַא ,ןדנוּב| ,ײעסַאמ

 ,1903 ןָאדנָאל

 וצ ךייש זיא סָאװ

 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ,סעסַאר עלַא ןוֿפ) ןשטנעמ עלַא

 .לַארָאמ עיַא ןַא .טכער עיא (װזאא סעיגילער

 ץלַא זיא לוש רעשידִיי רעד ןיא,, .רוטלוק עיַא

 עכעלטייהנייא ,מי ,"םענייאניא ךעלשידַיי ןוא יִא

 .טייק-ה 1922 ,לושקלָאֿפ

 07: זחגו1ס, 2106: .ס" ,רעד -- רעמלַא
 טימ 'א ןא יקנא( ר .ףַאש ,עפַאש .161

 -רעדיילק .יא-טירפס .יאירעכיּב .סעצילַאּפ (ןָא)

 (ןיא) ןופ רפס א (ןלעטשנַײרַא) ןעמענסיורַא .יא

 יװ ןסָאלשרַאֿפ .יִא ןופ ריט ענרעזעלג יד .יַא

 ךיז לוז אז -- איז טרגנוה, .ןצמק ןוֿפ יַא ןיא

 ןיטש וצ ... טינ ינוא ,ןׂשֶע 'נוא שיט ןא ןצעז

 .גמ קרּפ ,טנַארּב ,יןטׂשק רדוא ירמלַא רעד ריֿפ

 ןגיל לקניװ ןיא ןמ טרעװ (הרוּת יד) ךימ,

 רימלַא ןייא ןיא ךימ ןרעװ איז רדוא ןזאל

 טימ סי'ַא ןיוש ךיא ּבָאה , .א/בס ,וטל ,"ןסילש

 תולּכ ,רעדנוזַאּב םינתח ,רעכיּב ענעּבירשרַאֿפ

 טָאטש ןיאק .ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ ,"רעדנוזַאּב

 ,"םירפס-הריקח סיַא טימ ןַארַאפ טַײל ןענַײז . ..

 רעד' טלטיטעג םיא טָאה עמ,, .רעייג רעד ,ָאּבמ

 ,"גרַאּב רענרעזַײא' רעד ןֿפורעג ,'םירֿפס טימ יא

 טנעװ עלַא ןענַײז, .'הלּכ עטעבנגעג יד' ,שָאוהי

 רעד ,גח ,"םירפס סיַא טימ טלעטשרַאֿפ ןעוועג

 ןכאפ טימ -- לאער"ַא .םיתּבש סעמַאמ

 ןעװ ,טייהרעסעּכ יא .לַאירעטַאמיץַאז ןרַאפ

 ןַאק :ךוּב א ןעַײל טלָאװעג טינ טָאה רעצעמע
 .ןמלַא :ןָא טנָאמרעד יַאְו "ןּבַײלּב וטסלָאז יַא

 .ןעגנוריצַאּב עיַא .ידַא --- ש'יד

 -עמלא טָאטשנַא מטפ

 יחבש ,ײַא ןירוקש המיּבה לצא ייּתדמעוי, .רעמ
 ,1815 טסוּפָאק ,טשעּבה

 ,ןַאגַארטס :ךיוא

 ןַא טלַאה סָאװ יד -- עק"  .קרַאמ ןיא קסָאיק
 ,לרעמלַא

 .עלַא ןוֿפ ,לֵַא ןוֿפ ויטַאד .כרַא .1 -- ןלַא
 ,"טונ ןריא יַא ןיא לארׂשי ףלאה ,ךרּבתי טוג;

 ןילַא ןוֿפ טרעװ, .247 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש

 .כרַא .2 .טַאלּב רעש ,וטל ,יןזעניג . . . ןזיּב
 םוא טקנדג ...י"שה. .ןעמעלַא רעדָא ץלַא ווזד

 תליגמ' י"ּכ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט'םוי 'ר ,"ןילַא

 םעד ןגיק זיא ןינרעל הרוּת, .,1703 ,'הֿביא

 .א/ה ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןילַא

 יד ,גנולמילּבעג .יד ...., .לַא ןוֿפ צמ .לָאענ .2
 ,צצס ,"א עלַא ,ןלארטש עלַא ,גנולמיהַאּב

 .סקידלַאװ

 ןא טימ ןכעטשכרוד

 טכעטש סעּפע,,-- פמוא .רעדעל ןלָא .(לָאנ) לָא

 ןוא סָאדנַאר ,על ,"רימ ַײּב ץרַאה ןיא טלַא ןוא

  .רעדיל ערעדנַא

 .טכאנ עפיט

 עצנַאג יד םורַא טמענ סָאװ טכַאנ ןצנַאגניא

 יװ .טלעװ עטעפש יד טור סע .ַא; .טלעװ

 .ןזירּפַאק ,געס ,יידלעפ ןיא זיא סע טוג יװ ,דמערפ



 ?ָאטינ-לַא

 יָאסּבַא סָאד .לָאענ .ּבנ צמ .רעד -- 'ָאטינילַא
 ריא טימ 'נ"א ןיא זיא ןעמ, .ןַײזטינ עטול

 וו לֵַא ,"ָאד ךָאד ןרעצ ןופ העש רעד טימו

 ַא ןוֿפ ןעמָאנ ,ָאקינלַא .ס- ,יד -- (ע)קינלַא
 ײלרעלַא יד, .רָאה יד רַאפ ץכערימש .עמריפ

 עכלעװ ןגעװ ,לגדא סע'א סעדַאמָאּפ ,ןרעסַאװ

 ןעגנוטַײצ יד ןיא ןרימאלקער סרעקיײטּפַא יד

 ירד ,"רָאה יד רַאפ ךעלצונמוא ןטסניימַא ןענעז

 ,עינעגיה ענײײמעגלַא ערעלוּפַאּפ ּבעילטַאג .מ

 ,1908 עשרַאװ

 ,בל ,םירבד22 .רעד ןרָאכיײג לייא) -- רכנ לֹא
 ןיילַא ךיז טסניּב וד , .טָאג רעדמערֿפ = .ַאא 2

 ,(רז לא +-) א/נר ,צונ ,י'נ 'א םעד טימ אמטמ

 .לָאענ .ּבנ צמ .רעד ןןעיָאסינ ...} -- ןויסנלא

 .ןויסנ רעטסקידרקיע ,רעטסרעװש ,רעטסכעה

 ךיא סָאװ ,טרעװ םיּוקמ יא ןוֿפ טפארק ןיא,
 .ןדע-ןג ןוֿפ רעדיל ,לה ,"גָאזרַאֿפ

 ,ןֿפוא-לכּב .לַאֿפ רעדעי ןיא .ז -- פלַאֿפנלַא
 טינ שרעדנַא סע ןעק יא .ןַײז טינ לָאז סע יװ
 ןַא טימ ןעמוקעג סיוװעג רע זיא, .(ןרעװ) ןַײז
 סיװעג ךיז ןגָאלש ףיוא יִא ... ןיימ רעדנא

 זיא רע ,יא; .רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ ,"טינ

 ,"קיטליגכַײלג ... ריא וצ טוג טשינ ןעװעג
 וצ סָאװ טינ ךיז ּבָאה ךיא א? .אדגַאמ' ,זיי
 .מייה 'װָאס ,סינּפיק .יא ,"רַאֿפרעד קידלוש ןליֿפ

 .5 ןאפ ,1968 ,דנַאל

 ןוֿפ טָאג .רעד ןסעמָאקענילייא| -- תומקנ-לא
 ןופ רעטרעװ עטשרע .המקנ טמענ סָאװ ,תומקנ

 םעד יװ טגָאז עמ סָאװ ,דצ ,םילהּת לטיּפַאק

 שָאר22 .ןענ(ע)װַאד ןכָאנ ךָאװטימ ןדעי 'יםויי

 ןא יװ (א :טצינעג .ד ,ז ,דימּת ;א/אל ,הנשה

 ןגָארטרַאפ טינ ןָאק סָאװ טָאג ןוֿפ טוּבירטַא

 טריפ ינ"א רעקרַאטש רעטלַא רעד, .תועשר

 רעד' ,!גורֿפ ,"לָאמ סעדעי ןוּבשח ןַײז רָאלק
 םעד גרעּב עטַײװ יד ןיא טלײצרַאֿפ , .יןכייצ

 יד ,קילַאיּב .נ ,ח ,זּביא שיי ,"'נ"א ןופ ןרָאצ

 ןַײּפ ןוֿפ ףורסיוא ןַא יװ (3 .ירעַײֿפ ןופ הליגמ |
 תושיגנ ןגַײװשרַאֿפ טינ לָאז טָאג זַא שואי ןוא |

 ןענייװ סע, .לארׂשיייאנוׂש יד ךצמ ןדִיי ןגעק

 "א ,עדווירק רעזדנוא עז :טנעװ יד ןיא לגיצ

 ןֿפױא סנטָאש ,ייז ןענייו עלַא ןוא ,טייצ ,יינ

 א ןטָאש א יװ ןוהימריו רע ןוא . . ,, .'יינש

 ,ָא !נ"א :טָאג ליב קיצָארט טנַאמ רעמוטש
 דוד השמ ,"ןּברוח ףיוא ןוא רעצ ףיוא רעֿפטנע
 | .'והימריי ,רעסיג

 טניד .זַא .כרַא .1 2706: 213 גָאק -- םלֲא
 ץַאז:טּפיוה ןטימ ץַאז-טקעיּבָא ןא ןדניּברַאֿפ וצ

 ריזילה יגינעי איד ןיא, .ןסלַא ןוֿפ טמַאטש זַאְו -
 טשריּביל רע זלא טקעטש גרוז ... ליפ אוז ךָא

 ךיא, .23 ,הג ,"ןיטלַאהיּב ןילָאװ ינַײז זאד

 זלַא ןײלַא ׂשזיד רונ סקינ רטַײװ ריד לעפיּב

 תריכמ ,ײןַײז אילרטיג טזלָאז רנרעֿפ רימ אוד
 רעד ךארּפש אד; .ןוװ עװַא| 1713 מדפפ ,ףסוי

 אוז ןשנעמ איד ךיז ןדליּב ןגעװ טשעװ :ּביל

 ירזנוא ןיניטש רטנוא ךיז איז זלא ןַײא ליפ

 ,זּביא ,מדֿפֿפמ לגס ךונח רוחּבה ,"ןַײז וצ ןרעה
 רקש ןייאג .ג"עּת אנעה ,םייח יִלעֹּב תרגא

 רּביא וצ רעד לארׂשי ןופ ליפ רעד .. . איֿבנ
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 רעד רַאֿפ טלַאװיג טימ ןַײז איז ׂשֹלֵא טאה טער

 'טע רדנעס רדנסּכלַא ,?ןגנַאג םירצמ זיוא טַײצ

 ,1724 טשמַא ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב ,ןזיוה

 -עג רימ ךאנ טאה םרמע ןּב השמ וניּבר, .יח

 השמי ,"דנעהּב ןמוק םיא וצ לָאז ךיא שלַא דנַאז

 ,קורעמש אנח| ?1750 ?טרָא ,יגנוּבַײרשּב וניּבר

 150 גט ,קג

 ןייא ואוו ןׂשיװ לָאז ןמ זלַאא .יד ּכ .כרַא 2
 ֿבקעי ירּב ליבעט דוד 'ר ,"...טגיל רצוא
 ןּבהָאל, .1734 ףרָאדשרמליװ ,דוד תיּב ,יזנּכשַא

 ןיּברַאטש דלַאּב טכינ רע שללא ןהיא ןעמ טוט

 זנוא זָאל ,טָאג רעּבילע .ןמוא הׂשעמ ,ײלָאז

 ןלָאז רימ ׂשלַא הֿבוט הנש ןייא ןגייל ףיוא

 עג וצ שיוא רּבלעז רדניק ירזנוא ןַײז הכוז

 ,1798 טרוֿפנרהיד ,תושקבו תונחת ,*...ןּב

 1858 ענליוו קורדרעּביא) א/מ

 .ףירגַאּבטַײצ ַא טימ נָאק .ןעװ .כרַא 2
 אד ,טַײרטש םעד זיוא זיא ןמוקיג רע שלא;

 ,"רטכָאט ןַײז טרפפואיג ףיוא ןחּתפִיַו רֶע טאה

 ןּבאה למיה אידא .חמש ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 סולינ ךַאּב רזנוא שלא ןסאליג וצ דאנג איד זנוא

 1713 מדפ9 ,ףסוי תריכמ ,"ןסאג רּביא טויא

 -ןצ 'נוא טלַאפ,..לגיצ ןייא זלא, .ןווו עװַא}

 ןייא ׂשלַא 'נוא ,רּבירד יז ןטנייװ אוז ,ךארּב

 םיא וצ ךיז רעד רנייק רַאװ ... טלַאֿפ שנעמ
 םּת ,זּביא ,והיתּתמ ירּב בקעי יר ,"ךַאז םוא

 "עג זיא ןסודרוה} רע יַא; ,1768 אדרויפ ,רשיו

 טקיליטעגסיוא זַײװכעלסיּב רֶע טָאה ,גיניק ןרָאװ

 תורוק ,דמא ,"םיאנומשח ... החּפשמ עצנאג יז

 ,52 'ז ,1862 ענליוו ,םילשורי

 טָאטשנַא ,וויטַארַאּפמָאק ַא ךָאנ טמוק .כרא .4
 .רעדײא ,ןוֿפ .,יװ :עקיטַײצטנַײה

 ,"איד זלַא ןּבאה חוויר ןיימ טׂשכעמ ןטרָאד,

 רּביא זיוא זיא ןּכסמ ךיז רעדא .7 ,ּבגָארּפ

 "ואד רוסיא ןייא רע ןעװ זלַא רזיּב זיא טומ

 טיוט רעמ ל"נה השא יד, .טכוצ ,"טוט אתייר

 ןעד, .331 ,הג ,"טזיא ןיזעװעג גידניּבעל ׂשילַא

 םולש טימ הנידמ ןייא שודיח רׂשערג ןייא זיא

 תוארמ ,"המחלמ טימ שלא ןטלַאה רטנוא ןוצ

 ןףראד=!} ףרעט ןמ, .1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה

 "ונח) איד ןוֿפ ןמענ קעװ ןייא טינ (שמש) ןעד

 שלַא ןקעטש רכיה םיא לָאז ןמ 'נוא טכיל (הֹּכ

 .המלש תלהק ,"טכיל (הּכונח) ירדנַא איד

 לטייא ןוֿפ לופ ראוו יז; .ב/גצ ,1744 טשמַא

 ,"רּבַײװ יד ילַא ׂשֹלֵא רעמ טייקנוש 'נוא (ןח)

 עשיסור יד, .א/וצ ,וװ ,1764 אדרויפ ,ןופיסוי

 ,"ןענַײז ךילרקנַארפ ןיא יד יא רעמירפ ליֿפ ןדִיי

 סָאד, .1878 ענליװ ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא

 :רעטנוא סָאד סלא רעכעה טייטש זױהרעּבָא

 ,11 וו 1882 ,לָאֿפיי ,"זיוה

 ךַײלג ,יװ ױזַא ,יװ :ןכַײלגרַאֿפ םַײּב .כרַא .9

 איװ שלַא תומוא יד ךרוד תורצ איד ןמוק, .יוו

 ,1722 ,מהמ ,"טניוג גנילצילּברוא השא ןןייא

 'נוא טײרּפשרַאֿפ ןַײז רׂשיימרװ רימ , .המדקה

 ףאש איד איװ זלא ןטריא רַאֿפ =} טרעראפ

 ק"ק ןּברוח ןוֿפ דיל גאלק אַײנ ,"טרעה רדנוז

 איװ ׂשלַא; .וװ שֿפו 1723 טשמַא ,אשיימרװ

 ףיוא קנערק ןַײז ןופ טשרע אד רעד הלוח ןייא

 רֿפ ןטיה רעמ ליֿפ ךיז רע זומ אוז ,טיטש

 .ידַא -- שיװַאלּפלַא

 שיװַאלסלַא

 ,םוסלדור ןמסוז רזעילא ,"ןַײּפש ידנוזגנוא

 .1731 טשמַא ,קאיירט רשדויי

 -ושמ ןייא; (ךַײלגרַאֿפ א ןָא) יװ כרַא 6
 זלַא ,. ..ןיפוריג זיוא טאה םירׂש ןעד ןופ חל

 ,33 יז ,ץניװ ,"םירֿבד איד ליװ ןליצ רעד ךיא

 ַאֹּפ רעד ןיא .טצינעג טֿפָא רעייז .משטד 7
 ,ןוֿפ הניחּב רעד ןיא .ןופ (עיצַאוטיס) עיציז

 'א דיי רעד, :תוָאמגוד .ןוֿפ עידַאטס רעד ןיא

 ןטערטסױרַא, :"טכער עכַײלג טרעדָאפ שטנעמ

 ;"ןייארַאפ ןופ רעייטשרָאפ יא ןעמוק, :"דִיי יא

 ;:"דניק 'ַא טנכייצעגסיוא ןיוש ךיז טָאה רע,

 סָאד ןּבעג; :"דומיל רערעדנוזַאּב א יַא שידִיי,

 . ןיא ןענַײז רז ןוא װמ} ."הנּתמ-הּכונח א יא ךוּב

 "א ןצינ ןגעק ןטָארטעגסױרַא ,1 ,1938 ,ַאֿפיי

 ,"טשינ לָאמ ןייק -- ?'ַא ןצינ ןעמ לָאז ןעװ,

 :טימ ןטַײּברַאפ רָאֿפ טגיל װמ .טרָאד ,װמ

 רעדָא תרוּתב ,זַײװ  טימ דַא ןַא ,רַאפ ,יװ

 ריִּב (הנּתמ-הּכונח א ךוּב סָאד ןּבעג) ןזָאלכרוד

 מי .ךרדּב ,תקזחּב ,תרוּתּב ,תניחּבּב :רַאפ טגייל
 ,ןזָאלכרוד -- ךיז טזָאל סע ואװ :רָאפ טגייל

 ןיוש) וודא ןַא טימ ןטַײּבראפ --- ןעק עמ ואוו

 רעּבָא (טנכייצעגסיוא ךיז רֶע טָאה זַײװדניק

 רע :לַײװ ,רַאֿפ רעדָא יװ טימ ןטַײּברַאֿפ טינ

 יװ טדער רע ;דִיי א זיא רע -- דִיי סלַא טדער

 רענה, {.דִיי ןייק טינ זיא רע ןַײז ןעק -- דיי א

 לצא רניד רימַאק ןייא ׂשילַא אוז ריכלעוו המלש

 טלעטשרַאֿפ םירוּפ .297 ,הג ,"ןיזעװיג ילעּב

 ךיז טלעטשרַאפ רוּפיּכ םוי ,יוג 'א דִיי רעד ךיז

 סלא .ר 'ה; .ימ ,װש ,"דיי א 'א יוג רעד

 ,םק ,י...ןענַאּבנזַײא יד ןוֿפ רָאטקערידרעּבײא |
 ךיא ּבָאה דניק לציּפ סלַא ןיוש , ,23 אפ ,7

 ,"ץלָאטש ןוא שינעדערנַײא סיורג ןגָארקעג

 טנעקעג רע טָאה ןעשטלאס, .19 או 1881 ,לָאֿפוי |

 ...ףּכיּת ריד לעטש ךיא, .תודוס ,9ּס ,"דניק יִא

 ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"דניק ןגייא ןַײמ יא רַאֿפ

 ,1898 שטיּבָאהָארד ,וו רערהעלטַאװירּפ רעד

 טנרעלעג טשינ לָאמנייק זיא ךַארּפש 'א שידִיי;

 רַאֿפ ףמַאק ַאק .1 ,1938 ,ַאֿפיי ,פנ ,"ןרָאװעג

 'א שיאערּבעה רעדָא שידִיי טימ ןלוש ענעגייא

 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"ךַארּפש-טכיררעטנוא

 'א טקירדעגפיוא ריד ּבָאהכ סָאװ שוק רעד;

 'א ,רע, .לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"לפמעטש

 -לדנַאה טנַײֿפ טָאה ,קצָאק ןיא ֿבשוי רעקילָאמַא

 יטּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,"לדנאװ

 ירעּביא 'ַא ןרָאא ךס ַא ןיוש יז ןעק ךיא;,
 ,5 וע 1958 ,גָאט ,שטיװָאצמינ .י ,"רעטסעווש

 רעדנעלסיוא ןַא 'א טרישזַאגנַא קיליװַײרפ ךיז,

 1960 ,זמט ,"ײמרַא רעשיזייצנַארפ רעד ןיא

 סרעדייר ןוא סרעּבַײרש עשידִיי עטוג, .27 או

 ,271 ,שו ּפשִיי ,קיטסדלָאג .א ,ײןסלַא} ןצינ

 .כרַא 2706: 213-02166 .ודָא -- דל' ַאּבּפלַא
 שלא טָאה, .קידנגײלּפָא טינ ,דלַאּב ,ךַײלג

 ,371 ,הג ,"טלעטשיג ףיוא השרומ ןייא . . .דלּב

 טייריּב דלַאּבזלַא ...הֹֿנוׁשּת איד רע טניימ ,

 . .ןוװ עװַאו 'סורוַאסעט סֿפרָאטסקוּב' ,"אַײז

 (וצ ךייש) ןוֿפ זיא סָאװ

 -ןגייא עיַא .רָאֿפנעמַאזוצ רע'א ןא .ןװַאלס עלַא

 ,ןטֿפַאש



 ָארגעלַא 1085

 :ךיוא .ךע- ,סָאד -- לרעטַאלֿפירערנַאעלָא

 גנידעסלַא

 -ַארגָאטיל רעד ןיא, .דליּב שירעלָאמ ,קירילָאק ץלַא, .גניד(צןלַא וזד .מטֿפ .רפ -- גנידעטלַא

 ,"טלעטשעג רעױּפַאק 'ִא ןוא טלעטשעגנַײא

 ,.123 ,שג ,דָארּב

 .מַא .ס" ,רעד -- רעפלָא

 טינ ךיז טַײּב} .140:6: 2116 .וּב .ָארּפ -- עלַא
 יי {ןעמעלַא +- .ּבוס ַא טימ טמוק יא ןעוו

 -סיוא ןָא עּפורג עצנַאג א םורַא טמענ .(רע)רעד

 ,ךעלקנעּב יַא .ךעלעֿפעש יַא .ןשטנעמ יַא .םַאנ
 'ַא ןיא .ןּבעל ןַײז ןופ ןרָאי 'ַא ןיא .רָאי יַא
 געט יא .גָאט יא .טונימ יא ,עלַײװ יַא ,ןטַײצ

 'א .לָאמַאטימ 'א .ןטרָאס 'א .רָאי ץנַאג א ןוֿפ

 ןוא קיטנָאמ יא* .(רע)דנַאנַאטימ יא .םענייאניא

 .סעקוועשטיּפ 'א טימ .טֿפָא רעייז = קיטשרענָאד

 ,(ןיגת) םירודיה 'ַא טימ .ךעלרעטילפ יַא טימ

 טימ = ןכַאז (קיצעּביז ,ןצעּביז) ןּביז יַא טימ*

 טימ* ,קיטיינ ןיא סָאװ ,ףרַאד עמ סָאװ ץלַא

 ץלַא ךָאנ רע זיא = ןקילג (ןצעּביז) ןּביז יא
 רימ .יַא רַאֿפ רענייא .י'א יװ רענייא ,תורצ ףיוא

 ןענַײז ייז .ןיילק זיּב סיורג ןופ יא .ריֿפ יַא

 ,סנייא יא

 ;"'ַא זדנוא רַאֿפ טָאג ,ךיז רַאפ רעכעלטיא,

 עמַאמ ןוא עטַאט, :"םינּפ ןייא ןּבָאה םינווי יַא;

 ןעמענ ןשטנעמ יא ןוא ,ןַײז וצ ץנוק א זיא

 'א ףיוא טצנַאט עמ זאק ;:"רעטנוא סע ךיז

 תולּכ יַא; :"םיתמ יַא ךָאנ ןעמ טנייוװ ,תונותח

 דָאֹּב ןיא, ;"םורֿפ ןענַײז םיתמ יִא ,ןייש ןענַײז

 עטוג ענַײמ ,סיוא טרעה, .װש ,"ךַײלג יא ןענַײז

 -העשּת ןענַײז ןדִיי יַא; .75 ,=. ..יַא רעדירּב

 העש יא ,לַײמ א --.גָאט יַא; .װש ,"םילבא ֿבָאּב

 יש א הלגע:לעּב א ןגעװ לװֿפ ,"עמשטערק א

 ,ײןטַײז ןלַא וצ טלגנירג םוא ןיא ןטה יז, .רוּכ

 ואוו ,ןילּבול קייקּב . . . סקנּפּב, .539 ,ךוּב אבּב

 געלפ ךיא , .קקּת ,"ןּבירשיג ןַײא תונקּת ילַא

 "ןרַאפ יא רעכעטַײרק יד ןעמעננַײא ןֿפרַאד

 'רעטקַאד םַײּבב- ,עש ,"ןסע

 רימ , .שיטַאפמע ,עדייּב וזד -- עדייּב 'ַא
 ןיא ...תוינודנ ריזנוא ידיּב ילַא ןילוז ןיּבאה

 וד ןוא רעטכַאט א ּבָאה ךיא, ,159 ,הג ,"ןגיל

 ,"ןוט ךודיש א יּב יַא רימָאל ָאט --- ןוז א טסָאה |

 דרערד ןיא ןגיל עדייז ןַײז ןוא עּבָאּב ןַײמ, .לֿפ

 רעייז ,םיֿבורק עטַײװ רעייז =|} לװֿפ ,ייּב יַא

 ,ןתוכיײש עטַײװ ַא |

 .קידנעטש ,דימּת :ךיוא -- (ע)לַײװ 'ַא
 ןייא זַא לַײװ ילַא ריד רעד ערה-רצי רעד;
 סָאד טַײצ יד טַײז, .ב/ול ,ןויע ,"טגניז לגוֿפ

 יװ 'א זיא ... טָאה ןפאשאּב שטנעמ םעד טָאג

 ,"השורי יד וצ ... טלייװרעדסיױא רענייא רָאנ

 .ב/ג ,ח"צקּת װַאפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .ַא

 גנונעכײצַאּב .לייא .ל22 ייאכ -- ָאעלָא
 טמוקַאּב עמ סָאװ טייקטעפ ןימ רעדעי רַאֿפ -

 לָאצ א ןופ לייט רעטשרע .ןסקיװעג ןוֿפ סױרַא
 ,ןטפעהֿפיונוצ

 .508 ,רעסלוא +-

 טכַאמעג טקודָארּפ .ן  ,רעד -- ליײאַאעל'ָא
 לָאצ א ןיא טצינעג ,תומהּב ןוֿפ סטעפ ןופ

 .ןזַײּפש עכעלנע-רעטוּפ

 .רגככ ל22 ייאק .סי ,יד -- עיױֿפַארגָאטלָא
 סעצָארּפ .1 .עיֿפַארגָאטילָאמָארכ .יטֿפירשלײא

 א ןריּפָאק ,ּברַאֿפלײא טימ ןענצרעּביא ןוֿפ

 -רעּביא ךַײלג לָאז עמ ןדנופרע ןעמ טָאה עיֿפ

 ,קניצ רעדָא ןייטש ןשיפַארגָאטיל א ףיוא ןגָארט

 עטקורדעג ןוֿפ ןעגנונעכייצ ,ןטרַאק ,ןטפירש

 ,1 אי ,1867 ,מק ,"'ַא טסייה סָאד . .. ןקורדּפָא

 ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ עיּפָאק עקיצנייא .2
 סיִא ליפ טנעװ יד ףיוא,, ,סעצָארּפ ןשיֿפַארגָאעלַא

 םַײּב ,גרעּב ,"ןשריה ערעטלע ןוא עגנוי ןוֿפ

 א ןופ 'ִא עקיצומש ענירג א, .ו| רעּפעינד

 רבח ,זיי ,"טנאו רעד ףיוא יורפ רעטעקַאנ

 ןמחנ

 -רַא סע רעװ .ז ,רעד -- ף'ארנָאעלָא
 יַאֹּב; .ידַא -- ׁשי- .עיפַארגָאעלַא ַײּב טעּב

 טימ ןעגנָאהַאּב ,ןרוגיֿפ . . . יײלרעלַא טימ טריצ

 .יקסװָאנרַאק ,זיי ,"רעדליּב עקיּברַאפ עא

 .ז- ,רעד--ט'ַאעלָא
 .סרעַײזלײא ןופ ץלַאז

 .ןע- ,רעד -- ן'יאעלָא
 ַאװ ןיא טינ טייגעצ ,טייקיסילפ עקילייא עקיר
 ,לייא-ןסנירג ןיא ןַארַאֿפ ,רעס

 חזד .ר922 .ןע" ,רעד --- ץירַאנרַאמַא עלַא

 ,רעטוּפ ןוֿפ טַאגָארוס ,טַײּברַאֿפ .ןירַאגרַאמ

 ןופ שימוצ א טימ ,ןסטעפ ,ןלייא ןוֿפ טכַאמעג

 רעלעוולעוו .רעטופ יו טקַאּפעג .טנַאמש ,ךלימ

 ,םינימ ערשּכ-טינ ןוא ערשּכ ןַארַאֿפ .רעטוּפ יװ

 ,טֿפַאנילָא :ךיוא .ן- ,רעד -- טֿפ ַאנָאעלָא
 ,טײקיסילֿפ עטעֿפ עכעלּבלעג .טֿפַאנילע
 טצינעג .טֿפַאנ ןוא ןיאעלַא ךיז ןיא טָאה סָאװ
 ,ןליד ןרימש וצ ,רעדעל ןטעּברַאסױא םִַַײּב

 טָא ןָא רימש, .אא ןטסָאר טינ ןלָאז ייז סנזַײא

 רעד טימ טזַײװ רֶע --- טרָאד טָא .ןרעגַאל יד ָאד

 ,"טפַאנילָא טייטש עצילָאּפ רעד ףיוא --- טנאה

 ןופ ,, ,1935 וועיק ,צרַאװש עקמָאינ ,ןַאמגערּב .ש

 -עגּפָא ןענַײז סָאװ רעטערּב-עגָאלדָאּפ עטלַא יד

 .גרעּב ,"טֿפַאנילע טימ טרימש

 זָאֹּב) = ?22 ייאכק .ס- ,רעד -- רעד|נַאעלָא
 רעדָא טסוק רעכיוה:טינ ,רענירג-קיּבייא (קינַאט

 -צלּב עכעלגנעל טימ ,ךייה רעלעטימ ןוֿפ םיוּב
 .ןעמולּב עקיטפוד עסַײװ רעדָא עזָאר ןוא רעט

 יד ןוא רעטעלּב יד ,ערָאק יד

 טמַאטש .קיטֿפיג ןענַײז ןעמולּב

 -נעלטימ םורַא רעדנעל יד ןופ

 טריויטלוק טרעװ .םי ןשיד
 ,סקיװעג ריצ א יװ םוטעמוא

 -סיורא טרעװ ...לַאזצנאט ןוֿפ,

 טלעטשעצ ,הּפוח יד ןגָארטעג

 סָאװ ,ץרפ ,"סערדנַאעלַא יד

 ִא רעד ,רָאנ עז; .טקעטש עלעדיפ ןיא

 .ָאד טָא ?עלעקשטנַאּפ ןיילק א ָאד טסעז .טילּב

 ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י ,"ךצִילּב ןייש טעוו'ס

 יד ואו ... עינרָאֿפילאק ןיא, .1913 עשראוו

 -נַאעלָא יד ןוא ןעִילּב וצ ףיוא טינ ןרעה ןזיור

 "ךַאס זיּב ןילרעּב ןופ ,אד ,יןַײז וצ ןירג ןערד

 .םיוּביַא :ךיוא .1930 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ

 -- ן'ירד- .רעּברָאלןזיור :ךיוא ןסייהעג

 'ַאקלא רעקיטפיג ןוא רערעטיּב ..ןע" ,רעדי

 ןצסזגטמג .'ִא ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ דיאָאל
71, 

 (קיטװעצַאמרַאֿפ ,עימעכ)

 ר

 .לככ ייאכ2 ,סד ,רעד -- רעטפַאעלָא

 -ילָאקנָא רעדָא עכעלּבלעג

 בוס 4 װדַא -- ָארגעלַא

 -טכַאנ .סקניֿפס-יָא
 יָאק ,טָאמ א ,לרעטַאלֿפ

 .טעלָאיװןירג טריל
 טָאה .ךיג רעייז טילֿפ

 ןּבעװשוצמורא עֿבט ַא

 -ייא םולּב רעד רעּביא

 טרעהעג .ראטקענ םעד ריא ןופ טקנירט סע רעד

 .5081891626 יד וצ

 -ַאטָאּב)

 ,למייּב א רעדָא טסוק א (קיג

 .סקיװעג ריצ ַא יװ טצינעג

 ץּפָארייא םורד ןיא טסקַאװ

 ןלייט עקידברעמ ןיא ןוא

 יעמש רעייז טָאה .עיזַא ןופ

 ַא ןוא ןעמולּב עלעג עקידעק
 ןַא יװ סיוא טעז סָאװ טכורפ

 ,1:126298ט93 229805/110114 .טרעּבלייא

 .רעטסַאּבלַא ,רעטסַאּבַאלַא +- -- רעטסַאּבעלַא

 סור .ס" ,יד -- ע|דרַאּבעלַא
 0706: 280100-02116 .שטַײדכ2

 -ראשייווצ .ןייז-ילּכ רעקיטַײצרַאפ

 םערָאֿפ רעד ןיא ןפָאװ רעקיֿפ

 גנילק ןטציּפשרַאֿפ ןקידנור א ןופ

 עצרוק ַײרד ןוא טַײז ןייא ןופ
 .טַײז רעטייוװצ רעד ןופ ןזיּפש

 | .רעד -- טסיד

 -נַא = .רגכ2 יא? .ס- ,יד -- טי|רָאגעלַא
 ןַא ןוֿפ גנוריטנעזערּפער .'דייר ןופ טייקשרעד
 יַאֿפ רעטערקנַאק א ךרוד (ע)יידיא רעטקַארטסּבא
 -עלדליּברַאֿפ ,לשמ א זיא סָאװ גנולייצרעד .םער

 א ןופ (רוטּפלוקס ,ַײרעלָאמ ,דייר ןיא) גנוכ -

 .רעקידתושממ ,רעלַאער ןכַאמ וצ ידּכ ףירגַאּב
 רעד ןיא םערָאפ עטלייװרעדסיוא ןַא זיא יא

 'א .ןטפירש עזעיגילער ןיא צעפס ,רוטַארעטיל

 לשמל ,םיאיֿבנ יד ַײּב עלָאר עסיורג א טליּפש
 יב ענעקורט יד ןגעװ האוֿבנ יד ,זל ,לאקזחי

 ןיא סיַא עטפָא .ס'א ןענַײז םישרדמ ךס א .רענ

 -- עשטַאילק יד ,סוממ .הלּבק ןיא ,םירֿפס-רסומ

 -עזרעּביא עלוֿפ ,עצנַאג א זיא 'א ןַא? .יא ןַא

 רעד ןיא קנַאדעג זיא סע ןכלעװ א ןוֿפ גנוצ

 -ןקמ,, ,1912 יינ ,ו טישז ,"רעדליּב ןופ ךַארּפש

 -- הרוּת רעד ןיא תודוס טכוזעג ןּבָאה םילּב

 קיטירק ,נש ,ײןלָאּבמיס ,סיַא --- ןֿפָאסָאליֿפ רּתסִנ
 ןּבָאה סָאװ ,הלּבקהײלעּב יד, .רעקיטירק ןוא

 עקיצנייא ןייא יװ הרוּת עצנַאג יד טשטַײטעגסיואו

 ,"םילשמ ןוא רעדליב ןיא עיֿפָאסָאליפ ןימ א ,'א

 ןריזי- .יד ---עיצַאזי- 1940 יײנ ,וו רַאק
 ףליה רעד טימ ןינע ןַא ןטכַארטַאּב .װרט --

 -עמלוג יד, .עירָאגעלַא ןַא ןֿפַאש .יא ןַא ןוֿפ
 -מיס ןוא יא ןייא ןיא ןטלַאה ןטנעמַאנרָא עטַאװ

 .1554:1966 ,טַאֿפ ,ןַאמרעמיצי-סָארג .מ ,"ןריזילַאּב

 ןטקַאֿפ יד ןוֿפ ןכַאמ ןיא יד, .רעד -- טסיד

 -מיס עטקַארטסּבַא עטכישעג רעקילייה רעד ןוֿפ

 .ידַא -- שי- ,שיטסי- .ש דש ,זּביא קז ,"ןלָאּב

 .טייקשי- .הׂשעמ עשייַא ןַא .דליּב שיַא ןא

 ןכיג ַא ןיא (טזומ)

 . ..זָאלג ןוֿפ רעּפמילקעג א, .קידעּבעל ,ָאּפמעט



 ירגעלַא

 ןלענש םעניא יַא ןַא טימ ןַײרַא טלַאֿפ קיזומ יד

 יייה ,עּפָאק .ר ,ײֿבוט-לזמ-הלּכןתח' ןוֿפ םעטיר

 - ַָאטערגעלַא .א"כשּת רדָאיטֿבש ,שימ
 .ַארגעלא יװ רעכעלעמַאּפ לסיּב ַא

 ,טגיילעגֿפיױא .טיא?? .יד 4 ודַא -- יבגעלַא

 -ַאקסַאמ א ,(ה"י .19 ןוֿפ דנַאלסור ןיא) ןֿפוליגּב

 ַא טעלּפעגסיוא ךיוא טרעװ סע ואוו לַאּב-"ןדַאר

 ןופ לַאטיּפאק סָאדפ .עמוס-טלעג ַא רעדָא ץֿפח

 ,ןטרעצנָאק . . .ןופ , ,.ךיז טעדליּב הרבח רעד

 ,1866 ,מק ,"'ַא עירעטַאל ןוא ןליּפש-רעטַאעט
 סָאװטע ןּבעג לָאז ךיא . . , ןטעּבעג טָאה,/ ,49 א

 ןכַאמ ליו עמ סָאװ יַא רעד וצ ןטָארק רעד ןופו

 ,32 אפ ,1886 ,לָאֿפי ,"טויירּפ םעד רַאֿפ

 עלַא דוֿבּכל אגח עכעלטסירק -- עקילײהיעלַא
 .דירַאי ַא טימ ןדנוּברַאֿפ ןעוועג ,עקילייה

 ןדערסױרַא ןֿפא מט9 .ררװ -- ל'ַאװעלַא
 ,"ןַייז טנוזעג וטסלָאז יַאש .יַאװל ה-

 ןדערסױרַא ןֿפוא רעכעלנייועג -- /ײװעלַא
 ןלָאז א וטסלָאז ןעקניהע :הללק .יאװלה

 טינ ךיא טלָאװ יַאע ."לרד םידש ןּפַאכ ךיד

 ,"...ןעזעג ןיוש וטסלָאװ ,ענעדִיי א . . . ןזעװעג

 יא, 1874 ענליװ ,ןיצעּבער איד עלענורג ,ס"פא

 ,"ןיײטשרַאפ וצ ץלַא ןּבעגעג םיא סָאד ריא טלָאװ

 .1879 ענליוװ ,לידיימ עגולק איד ,םָאר

 .כרַא .1606 : 8116-0696 .ודא -- ןגעװ(ע)ל'א
 ילַא םיא גאל אֿביקע 'ר, .קידנעטש ,דימּת .1
 םעד רֿפ ןןעװעג חצנמ םיא =} ןבוא ןגעו

 ףליה איד זיא טָאג וצ, .ע הֶׂשעמ ,ּבמ ,"רסיק

 הלֿפּת ,יןגעוװ לא גנושנעּב ןַײד ,קלָאֿפ ןַײד ףיוא
 -לכּב 2 .א/וכש ,1696 יוסעד ,...השמל
 רעד טָאה ןגעװ עלַא, .ןגעווטסעדנופ .ןפוא

 .תישארּב ,רוצ ,"שיילפ ןסע ןֿפרַאד טינ שטנעמ

 ,םהרֿבַא וצ רגה טריפעג טָאה הרׂש ןיוש ןעוו;

 ,ןטרָאד ,ײּבַײװ סמהרבַא יז זיא ןגעוו עלַא רעּבָא

 ,ךל ךל

 .עקשעװעלָאה +- -- עקשעװעלַא

 ,תישארּבכ? .רעד ןמָאליוא:לייא| -- םלועילא
 טָאג .2 .יּת ,טָאג רעקיּביײא ,1 .ַאא 33 ,אכ
 'א ןופ הניחּב יד -- 'ע"א, .טלעװ רעד ןוֿפ

 ,ןילטייצ ללה ,"םלוע ןופ הניחּב יד זיא

 טָאג' .רעד { .. -ךעריוא ...} -- ןיד"ךרוע לא
 טיירג זיא סָאװ ה"ד ,ןיד םעד ןָא טכיר סָאװ

 ןוא רעטרעװ עטשרע .וּבילּכ רוזחמ ,ןטּפשמ וצ

 -ףלא ןטיול טרדסעגסיוא ,טויּפ א ןופ ןעמָאנ

 טגָאז עמ .יןידּבי ,!ןיד-םויּב' ןײרֿפער ןטימ ,תיּב

 'חש וצ רוּפיּכ םוי ןוא הנשהי:שָאר טויּפ םעד

 ,"...ןיד םויּב תוֿבֿבל ןחוּבל ,'ד"יע לאל, :תיר

 ןעק ירֿבע ןייק, .ה"י .8 ,רילקה רזעלא רּבחמ

 םימי זיא סע זַא סייװ רע רָאנ ...טינ רע

 ,"םִיׂשעמ סנדעי טגעװ ידייע 'א רעד ןוא םיארונ

 ,13 שווו 1966 ,זמט

 .ףליה ןוֿפ טָאג .רעד ןרעזייא:לייא| -- רזעילא
 עז ,ןמרא ןעד קלָאפ ןַײד טָאג ףלעה ,!עדיא;

 ,'תוריזג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק' ,"דייל רזנוא

 'טיל ידי רעד ןופ רעדליּב ,װמ| 1648 גָארּפ

 ,(רזעילא +-) .ןעטכישעג

 עטרַאה עניילק  .רפ .ס- ,יד -- עקלשז'עלַא
 יװ םעדכָאנ טשרע ןסע יז ןעק עמ סָאװ ענרַאּב
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 .ורטש ףיוא טַײצ א ןגיל טזָאלעג יז טָאה עמ

 ֿפַאז ןוא ךייוו ,לקנוט טלָאמעד טרעװ ענרַאּב יד

 ,508 ,+- עקלַאגנעלוא :ךיוא .קיט

 .רפ .טעשזעלַָא ,עשז .חרט -- ןעשזעלַא
 ןרעװ לָאז סע ידּכ) ןגיל ןזָאל .:22: 6

 ,לּפערעטניװ יִא .סענרַאּב יִא .(ןסע םוצ קיסַאּפ

 ?טצשזעלַא טוג ןיוש ןעמ טָאה ךעלדנרַאּב יד;

 -קירוצ (טזומ) .טיא2? .חדַא - ָאדנַאטעלַא
 .ָאּפמעט ןכעלעמַאּפ א טימ .ןטלַאהעג

 ,ילֵא :ךיוא .8: גוטע .מא .ס' ,יד -- יִעל'ַא
 .םינינּב ןשיװצ גנַאגכרוד ,סַאג עלָאמטש .ילע

 ץצזרעד ןוא יעלא ןא ךרוד ךיא ייג טלמונַא;

 על רעד ,"דרע רעד ףיוא ןגיל רעכיב עּפוק ַא

 .2 עוו 1957 ,זמט ,רעקידעּב

 7 ,אי ,עשוהכ2 .,רעד 8 יד ןלַאילעו -- לע"לא
 ילצזעג-ילפ ןעלמיה יד וצ ,ןטייקכיוה יד וצ'

 ןופ -- 1949 טניז -- יניל-עיצַאיװַא ,טֿפַאש

 טימ לארׂשי טדניּברַאפ 1968 ןיא|} לארׂשי תנידמ

 ,ןןטנעניטנָאק ריפ ןוֿפ רעדנעל קיצנאווצ

 יָאֿפ (קיטענעג) .ץ ,רעד -- ףר'ָאמָאלעלַא
 ַא ןוֿפ טַאטלוזער א זיא סָאװ ןעג ַא ןוֿפ םער

 סָאװ עיצַאירָאװ ַא ךיז טימ טגָארט ןוא עיצַאטומ

 -- שי .םזי'ַא ..השוריּב רעּביא טייג
 .ידַא

 -- לככ שיקַאװָאלס22 .ּבנ צמ .רֶעד -- ק ַאלעלַא
 -נוט ,ץלעּפש ווזד ַײקַאװַאלס ןיא 2
 .ןימסוּכ .שיקרָא רעדָא סוקרָא ,ץייוו-לק

 ,תישארבכ2 .רעד ןןיוילע לייא| -- ןוילע לא
 רעד ,טָאג רעטסכעה רעד 22 ,20---18 ,די

 ךיז טימ ןּבָאה טכיל ריפ ידע .רעטשרעּבייא

 ,זמט ,"'ע 'א ןופ טייקטנעַאנ יד טלעטשעגרָאפ

 ,3 טווו 5

 .ס ,יד -- עלעלַא
 .ףרָאמָאלעלַא

 (וצ ,ןוֿפ) רַאֿפ .=- םעדלַא וזז 1 -- םעלַא
 'א טימ עֿפש ןופ ןּבעל א .(ןוייּב) ןטוג יא

 ןהוח יז; .ןקיטראפ י'ַא ףיוא ןעמוק .ןקיטיינ

 ,יּת ,"ןקידעּבעל 'ַא ןופ רעטומ יד ןעװעג זיא

 רוסמ זיא ךיא רעצנַאג ןַײז, .20 ,ג ,תישארּב

 .272 ,ןיישּת י"נ ,ּבדל ,"ןטסכעה יא םוצ ןותנו

 (ןסעגרַאֿפ) ןעקנעדעג .ץלַא ןוֿפ װיטַאד .2
 .װש ,י'א טימ טייג -- טייג סע זַא; .יא ןיא

 רטנוא ןאטיג טרעװ אד ׂשד םילא ןא זיִּב זד,

 ןוֿפ בא ךיד דייש , .3 ,ט ,תלהק ,חט ,ײןנוז רד

 ּבא טאביג ׂשטָאג ןוֿפ ןעק ךיד שאו םילֵא

 טימ ןדאליּב,, .א/חמק ,1716 טשמַא ,הח ,"ןדייש

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טכיורּב ןמ זאוו םלֲא

 רעד ןיא ןּבײלג, .א/די ,?ה"מּת ,מדפ9 ,אּבה

 הרוּת עקילייה יד סָאװ יא ןא ןוא הרוּת עצנַאג

 תונחּת ,"ןּבָאה טגָאזעג םיאיֿבנ עקילייה יד ןוא

 קורדרעּביא) ב/בי ,1798 טרוֿפנרהיד ,תושקבו

 ןײלַא 'ַא ףיוא ךיוא ןעמ רעהעג , .ן1858/ ענליוו

 ?טרָא ,ב"ירּת .םייח ץע ,"ןּבָאה גנוטכַא

 -סיוא יד ןיא .ילַא ןוֿפ וויטַאד א יװ ױזַא .3
 ןוֿפ) וצ ,םעד 'א (טימ ,ךָאנ ,ןוֿפ) וצ :ןקורד
 .ןטשרע יא (םנוצ ,'א םעד (טימ ,ךָאנ

 שאד סַײלֿפ םיִלֵא טימ ןכוז, .,ץנַאג .כרַא 4

 ןופ גנוצריק (קיטענעג)

 שינַאמעלַא

 ,"תסנּכה'תיּב ןייא ןיא ןַײז ללפתמ ןנעק איז
 .א/חמק ,וטל

 טָאה רע, .+- םוילָא וזד .אּב .רעד -- םעלָא
 ,אאצוצ לּביי ,יָא טימ ןַאמ-סע-סע ןַא ןסָאגעגּפָא

 טסעעצ ןוא טנערּבעצ . . . סקַאװּוש יד . . ., 2

 ענליוו ,לעקניֿפ עזיור ,דמא ,ײיַא ןַא יװ ןרעדעלו
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 .רדסּכ ,דימּת .קידנעטש .ודַא -- לָאמעל' ַא
 ,ןָאט וצ סָאד (עא קיסַאּפ ,ךעלצינ) טוג יא זיא'ס

 "א יװ (רעגרע) רעסעּב .סטוג זיולּב ןָאט יא

 א, .װש ,"סױרַא יװ רעגנירג יא זיא ןַײרַא;

 ךורּפש רעשרעדניק' ,י!'ַא ףיוא --- סקוּפ א ,סקוי

 ׂשד לומ לא טעט רע; .יזגֹורּב ןרעװ םַײּב

 טשרע איד, .6 עפַארטס ,ךוּב-לאומש ,יטׂשעּב

 ןוא זירַאּפ ,"ץנאט םעד ַײּב לומ לא איז ראוו

 ןיא טמוק לומ לא; ,1599 ַאנָארעװ ,!הנעיוו

 ,די קרּפ ,טנַארּב ,"רדניק יריא ףיוא םש רזיוב

 ,סמ ,"טײקשירַאנ ןַײז רעדיװ יא טוט ראנ ַא;

 "עסַײװ רעדניק, .11 ,וכ ,ד"עקּת ילשמ

 יז ןעמירק ,'ַא רעטנוא ןפיױל ,סעקינהרֿבח

 .סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"רעּביא

 א יַא; .כרַא .מטֿפ .ֿפ9פ -- םלַאמץלַא

 ,טלומ ילַא טכישיג שאד, ."עלהמכח א יַא ,ץנוק

 ןעד טימ ןאיימ רעד ליװ ךרּבתי טוג ךיז ןעוו

 ארקנה אּבה םלוע רֿפס ,"ןדע ןג ןיא םיקידצ

 "יגיטרופ רעד, .ט"יח טשמַא ,ןגה רֿפס לּכ יפּב

 ריא ןיא טלָאמ ילַא ךיז ןיּבאה ןילעזיג יגנוי ןיז

 לָאז איו, .81 ,הג ,"ןאטיג ןא רעדיילק יטשעּב

 טכַאל טלומ לַא טינ ןַאמ זאד ןוט ןונ םיא ןַאמ

 .ז/זט ,1686 מדפפ ,םילשמ רֿפס ,ײטָאּפש נוא

 ,לָאמ עכעלטע טינ .עלַא + -- ל'ַאמ על'ַא
 .לָאמ 'ַא -- לָאמ ןעצ ,לָאמ ףניֿפ .לָאמ יא רָאנ

 .לָאמ על'א רַאֿפ לָאמ ן'ייא

 -עווש עיַא .ריֿפּפיױא רעיא .ידַא -- קילָאמעלַא
 -- תורוד ,ןרָאי ,תונידמ ,טעטש ךרוד, .ןטייקיר

 רעד ,ַאּבמ ,ײסַאג יד ,עיֵא יד ,עקימוטעמוא יד

 ןּבַײרש סָאד ּבעל ךיא יװ ,ןּבַײרש, .רעייג

 טכַארטעג ,אֿפא ,יּבײהנָא רעיא ןַא זיא ,רעּביא

 תוכז ןיא רָאנ טשינ ןּבעל, .שטַײטיירֿבע טימ

 ןופ חוּכ ןטימ רָאנ ,רָאװ רעקילָאמַא רעייז ןופ

 המלש ,שטיװָאסַאנַאי .י ,"רוטארעטיל רעיא רעד

 עשירעלטסניק -- טייקי- .ךוּבילֿבוי לקיּב

 א

 ,ץנַאטסקלָאֿפ - .רֿפ22 .אּב .יד -- עדנַאמטלַא
 רעלעטימ ןיא טקַאט לטרעפריפ ַא טימ דַאהַארַאק

 םורַא דנַאלשטַײד ןיא ןעמוקעגֿפױא .טייקכיג

 ץנַאט םעד ןּבָאה ןזיוצנארפ .ה"י .16 טימ

 | ,טריטּפָאדַא

 .דנַאלשטַײד .1 .רֿפ2 נג -- עינַאמעלַא
 'לעװ . .,ןיילכיּב ןיילק שזיד, .שישטַײד .2
 שדוקה ןושל ןיא ןדראוויג זיא טקורדיג . . .שיכ

 הצר היניאמלא ןושל תוחלג ןיּבענ רד 'נוא

 רּביא ... שע ּבָאה ךיא ןוא ,שטַײט ךוה רמול

 ,זּביא ,ײזנּכשַא ןושל ךארּפש רזנוא ןיא טצעזיג

 ,1692 טשמַא ,ירסומ ןקחצ דימלּת ,םינטוק והילא
 .עינַאמלַא +-

 טקעלַאיד (ךַארּפש) .אּב .סָאד -- שינַאמעלַא
 טנענַאּפמָאק .ןענאמעלא טֿבש ןשישטַײד םענוֿפ

 .,שטַײדכיױה ןופ



 קיּבמעלַא

 .שיּבַארַאכ ל22 ייאכ2 ,ס- ,רעד -- קיּבמעלַא
 ַא ןופ עּבלָאק ענרעזעלג רעדָא ענעלַאטעמ .1
 טימ רענערּבטריּפס .2 .טַארַאּפא-ריליטסיד
 סוטריּפש ׂשאװ יַא םעד ןיא ...., .עּבלָאק אזַא

 ,"...יװַאק יטנערּביג עסירֿפ ןַײרַא אוט זיא

 שאד ןטיה רפ וצ איװ ןזא ...לכיּב ןייא

 -ענ" .1795 ֹוָאלקש ,...הסנרפ וצ נוא דנוזיג

 -רַאֿפ ןֿפרַאש א ףיוא ןעמענ --- 'ַא ןפיוא ןעמ

 עסיורג .9 .לּבמיצ ןפיוא ןעמענ ווזד ,רעה
 -לַארוג ןיא ןֿפנַארּב ןענערּב םִַײּב טצינעג ,ילּכ

 ,גנוריגער רעד ןוֿפ עטרילָארטנָאק ,סעינ
 ,רעטוג = ןֿפנַארּב רעװָאַא .ידַא -- עווָאד

 -מעלא רימ ןעקנירט ,יעה ,יעה, .ןֿפנַארּב רענייר

 ןּבעג ןסייה רימ ןלעװ יז , .(םיֿבנג) לֿפ ,ײ!קיּב

 'דוי רעד ,ַאי ,"ןֿפנָארּב עװָאא עלעזעלג טוג ַא
 עמייהעג עכלעזַא ..., .1862 קיצּפַײל ,טורקער

 רעזַילה עטַאװירּפ ןיא טכַאמעג ןרעװ סעינלַארוג

 םעד טַאטש ... רַאװַאמַאס א טניד ןטרָאד . .

 ,9 אפ ,1887 ,לָאֿפיי ,"קיּבמעלַא

 ַאּב .גנידצלַא ןוֿפ וויטַאד .רפ -- גנידמעלַא
 יװ, .'ַא רַאפ ןענעכערּפָא ךיז .יַא רַאֿפ ןעקנַאד
 וטסרעהעג, .שַא ,"יַא רַאֿפ ןענעגרהרעד טנוה ַא

 :רַאװ רזוע ,"?רעסייק םעד 'א טימ טשינ ןעד

 זיא רע, ,1924 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאש

 .א ,זּביא ,"ריא ןיא סָאװ יא רָאג טימ טלעװ יד
 ,1961 ַײמ-לירּפַא ,שימייה ,ןַאמנייטש

 סָאװרַאֿפ .יַאמ אלא +- .יַאמלה +- -- ַײמעלַא
 'א; .טסעז טָא ?טינ עקַאט סָאװרַאֿפ ?עקַאט

 ףיוא וטסקוק סָאװ ,ןכּב, ."?ןדער ױזַא ייז ןלָאז

 ,ּבחנ ,ײ. ..טמולחעג ךיז טָאה רימ יַא ?םולח ַא

 טימ ןסיוװ יז לָאז יא, .יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי

 טימ ךיז ןריפמורַא טינ ,ךיז ןרֿבח וצ ןעמעוו

 ,טַארַאֿפ ןופ געװ רעד ,ּבז ,"ץָאקש א סעּפע

 .1932 עװקסָאמ

 ַאד ןוא וװיטַאזוקַא) וװיטקעיּבָא .1 -- ןעמעלַא
 ּבוס א וצ טינ ךיז טיצ סָאװ על ַא ןוֿפ (וויט

 יִד ךיוא ןוא רקוא ןיא ,דל ןיא סע זיא יוזַאָו

 נעמַאקער .שרטיל ןיא םערָאפ עטײרּפשרַאֿפ

 ַײנ א ןיא יַא ןעז .ןרַארּפש-ללּכ רעד רַאפ טריד

 יא זדנוא ןעגנערּבמוא .יא (ןּפַאכ) ןקַאּפ .טכיל

 ענייש 'א ןעקנעש .זיא רעטלע רעװ יא ןזַײװ

 טימ טוג .יַא וצ (ןרעהעג) ןעגנַאלַאּב .תונּתמ

 -ינַאפ א) רֿבח רעטוג א יא טימ ןַײז .יַא (ראפ)

 ןעמ ליװ; .'א ןיא תונורסח ןעניֿפעג .(טַארּב

 ןיא טכער טשרע ןעמ טכירק ,ןַײז אצוי יַא רַאפ

 -לזמ א טמוק יא זדנוא, .װש ,ײןַײרַא עטָאלּב

 יג זיא רע ,גילייה זיא ןטָאג) רע, ."בוט

 ,רוזחמ ,"ןליוה רפ ןמילַא ןופ זיא נוא טקרַאטש

 םולש ליפ רע טרעמרַאפ , .א/וע ,1721 ,גרוּבמוה

 טָאה ןוא דנַײרפ עטוג ליפ טמוקַאּב רע ןוא

 .ה"י .19 ,תוֿבָא ידסח רֿפס ,"דוֿבּכ סיורג יא ןופ

 'א ףיוא ,טגירקעגרעּביא ךיז יז טָאה יא טימ,

 .דירַאי םענוֿפ ,עש ,ײטרעזיײּבעגנָא ךיז

 עכעלטע ךָאנ זיולּבב ץלַא ןוֿפ װיטַאד .2

 טינ = 'א טימ טינ ןַײז* .ִא םעד וצ ,(פערּפ

 ךָאנ, .לּכה-ךס ןיא --- יַא ךָאנ .טנוזעג ןצנַאגניא

 .ףָאטעג טינ סטכעלש ןייק ךַײא ךיא ּבָאה יַא

 .רעדניק ענַײד ןופ עטַאט רעד רע זיא 'א ךָאנ;

 ."םיא טימ ןענעכערּפָא ךיז טינ טסרָאט וד ןוא

1887 

 טזָאלעגכרוד ,טקיטעּפשרַאֿפ (א = "'ַא ךָאנ זיאס,

 -ץֿפָאה ןייק ןיוש (ּב :ןטייקכעלגעמ עטוג עלַא

 רעה, .ַא םעד ףיוא רעפטנע ןַא .ָאטינ גנונ

 ריד לעװ ךיא סָאװ ,עלעדיימ ןייש וד ,רָאנ

 טרָאװטנַא ןַא 'א ףיוא רימ טסלָאז וד ,ןגערֿפ

 ןימלַא ףוא הולשּב זיא ץרה ןַײז, .לֿפ ,"ןּבעג

 רע, .א/בּפק ,הח ,ײרזֹוג םיא ףוא זיא טָאג שאוו

 יי זיא עס זא 'א ףיוא ןַײז הדומ טזומעג טָאה

 םעד ןוֿפ,, .יםּתו םכחּב הׂשעמי ,ּבחנ ,"ךלמ ַא ָאד

 םיקידצ יד ןלעװ יא םעד ןופ ...רעַײּפ םָארטש

 ,שטײטיײרֿבע שוריפ ,היעשי ,"ןרעװ לוצנ
 טשינ יא םעד וצ וטסעװ .. ,, ,1877 גרעּבמעל

 חיׂש רֿפס ,"ּב"הוע ןּבָאה טסעװ ןוא ןעמוק

 ,םירישה-ריש ,םינוֿפס

 ןיּב ךיא, .עלַא ןוֿפ וויסעסָאּפ -- םנעמעלַא
 ,סוממ ,"סױרַא טנעה יא ןוֿפ קידעּבעל םיוק

 תורצ יַא עקוועלירתּכ טליֿפ סָאװרַאֿפ, .עשטַאילק

 ....ןעלעשטנעמ עניילק ,עש ,*?ןקיטיײװ יא טימ

 חנ ,שז ,"ןקילּב עקידנטכַארַאפ יַא רעטנוא;
 .לה ,"ןָא ךיז טּבייה העש יא רעזדנואג .ערדנַאּפ

 ַאנ .:04:עסת(ס8)ע .רקוא .ידַא -- ענעל'ַא
 רעד ןוא יא טדער רענייא , .טלָאגעג .טעק

 ןגעװ לװֿפ ,(ןריושעג =} "ענעשזירטס רעטייווצ
 .קידרעוּפַאק ןדער

 .ָארּפ -- פעלַא
 :יִּתו "שנוא ןטלאג רופ טאה רע שאד ׂשע לַא

 ,חט ,ן"ןָאטעג זדנוא טָאג ,סָאװ ץלַא גילדעװ,

 ליגעֿפ , .(7 ,גס ,היצעשי ,םיֿבצנ הרוטֿפה) םירֿבד

 ,םילשמ רֿפס ,"ןוט רטנוא םיא ןַײז זילַא 'ינוא

 רּביא זיּב זלַא םיא טאה, .ב/דל ,1686 מדֿֿפ

 ,ןֿפלעהרעּביא +-} ,23 ,חכ ,ילשמ ,מהס ,ײןֿפלאה

 שאד ׂשלַא ןנרעל ׂשע ליװ ךיא,; 923 יז ,3

 רפ וצ , .35 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןאק ךיא

 ,טנַארּב ,ײזיּב 'נוא שטוג רדננַא טימ שלא ןיּברעד

 ,361 ,הג ,"ןיזעוויג בתּכּב הלעמ שלַא; .חכ קרּפ

 ןיא טֿפָא .װש ןיא ןּבילּבעג .ץלַא = יַא .2
 "וצסיוא טרידנעמָאקער טרעווו מט9 ןוא שרטיל

 (ץ לא זױלּב ןצינ ןוא ךַארּפשיללּכ ןיא ןדַײמ
 {"א ןעמ טניֿפעג ּבוטש יד ןרעקסיוא םַָײּב,

 ;""ַא טסַאּפ תולד םעד, ;:"'ַא געמ תולד רעד,

 םעד ןּבַײרטסױרַא טינ רָאנ ,יַא ןעק רעטקָאד א;

 טַײצ יד ,דָאר ַא זיא (טַײצ) טלעװ יד. ;"תולד

 -- טוג זיא ףוס רעד זַא; :"ןעיירדרעּביא י'ַא ןעק

 'א ריד ַײּב ןעק ה"ּבקה, .װש ,"טוג 'ַא זיא

 -עגסיוא ןענַײז ייז, .ב/ט ,2טל ,"ןעמענקעװַא

 -סיוא 'א ןּבָאה ,טיורּב לקיטש א רַאֿפ ןעגנַאג

 :טָאל 'ימחנ ,"טֿפױקרַאֿפסױא ןוא טצעזרַאֿפ

 ?רָאי ,גרעּבמעל ,תולד רעשידוי רעד ,רעגניר

 ,לָאֿפוי ,"טרעּפשַאקעגסיױא םיא ַײּב יא ןּבָאה;

 ,"קירעּביא ןזעוװעג םיא זיא יא ,'ַאע 4 איל ,1
 יג זיא יִא; .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס

 ילעדע .ד ,ײןֿפָאלשעג ףיט טָאה יא ,ליטש ןעוו

 ןיא יא ,ןַײד זיא 'ַא, .1911 י"נ ןטֿפירש ,טַאטש

 .'גייװש עשטנָאּבי ,ץרפ ,"ריד וצ רעהעג למיה

 ,גנידעסלַא לגרֿפ .גנידצלַא +- -- גנידסעלַא
 ,ןײלַא ןַײז ךַאװ ךיא ליװ ,יַא טֿפָאלש סע ןעװ,
 זיאס, .1909 עשרַאװ ,ןעמירט עליטש ,געס
 ,48 יז ,שג ,דָארּב ,ײ!ןטׂש רעד יַא זיא'ס ,ץלַא

  ףיואע (+-) ץלַא .כרא 1

 ן'ירדנַאסקעלא

 -צלַא ,ץלַא .'סעלַא .כרא .װדַא -- זַײװסעלַא

 ּבאה טנַײה ּבאה טגאזיג ךיא זַײװ ׂשלַא, .גניד

 יג ןרעטרופקנַארפ =} פײֿפ ילֲא ףיוא טנ ךיא

 ןײטשכַאװ} 1750 895 ,ידיל-םירוחּב' ,"טניימ

 .ןָאװיי ,ךוּב

 יא ןוֿפ, .עיצילַאג ןיא לטעטש נג -- קפעלָא
 טגָארט ןעיצילַאג ןיא לטעטש ַא} קסיּב ןייק זיּב

 -יירכיג עקיסַאּפש ,"קסיּפ ןיא סקיּב א סקופ ַא

 -רע ערעדנַא ןיאְ| .גמ ןיא ךעלגנִיי ַײּב שינעד

 {י ...קסירּב ןייק קסּפיל ןופ :רעט

 -עג ,הרוחס-טינש ,1 .רֿפ22 .אּב .רעד -- ּפעלַא
 -לָאװ טרָאס ערעסעּב א ,דַײז ןוא לָאװ ןוֿפ טּבעװ
 ָאּפעלַא טָאטש רעד ןופ טעטילַאיצעּפס ,סעלטַא

 וצ סָאמ .2 .ןיּפעלא :ךיוא .עיריס ןיא
 150 טפיוקעג טסָאה וד ןעװא .ףָאטש ןטסעמ

 טימ ךיד טסָאה וד רָאנ ,רעקסּפַײל ַײטיק ןלייא

 ןטסעמ ריד לָאז רע זַא טכַײלגרַאֿפ רחוס םעד

 רעמ 'א ןייא ךָאד זיא ,'א םעד ףיוא ַײטיק יד

 ןיִּביִל ,=. ..לטרעפ ּבלַאה ַא טימ לייא ןייא ןוֿפ

 'חמ תכאלמ ,...טשערַאקַאּבמ גרעּב ןידלָאג

 ,1828 ן?װָאקלדוס} וועשטידרַאּב ,תבש

 -ֿפױא ..., ,508 ,+- קיּפילוא ווזד -- קשיּפעלַא
 יָאה טימ טסיזעגּפָא ,רעסַאװ-ןטשרעג עטירּבעג

 ,זּביא ,"ןירטיצ רעדָא ןשריק ןוֿפ יִא ןיא ,קינ

 1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד

 ןימ רעדעי (עימעכ) .ןע  ,רעד -- ץיֿפעלָא
 "עג ,לייט ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ןָאּברַאקָארדיה

 -עטע :ךיוא .ס צג; למרָאֿפ רעד טיול טיוּב
 ,ץיקלַא ,ן'יל

 ,לָאמעלַא .כרַא .עזַארֿפ װדַא -- םייצ עלַא

 יד ןיראו איז, ,ןטַײצ עלַא ןיא .קידנעטש
 קחצי ןנריצ רד ןכַאמ טַײצ ילַא וׂשע ןופ רּבַײװ

 םֹּת ,זּביא ,והיתּתמ ירּב בקעי יר ,"הקֿבר ינוא

 ךיז סלַא דלַאּב ױזַאא .1768 אדרויפ ,רשיו

 םהרֿבא זיא ָאד ,םהרֿבא וצ ןזיװַאּב טָאה ה"ּבקה

 ,ךל ךל ,רוצ ,ײןלַאּפעג םינּפ ןַײז ףיוא יצ יא

 ,רדנסּכלַא + -- רעדנַאפקעלַא
 רערעַײט .ס: ,יד -- עקװָארדנַאטקעלַא

 רעלעטימ ןוֿפ לפע רעסַײװ רעסיז ;לּפע ןימ

 .סיירג

 יא רערעײט .ן ,רעד -- טירדנַאפקעלַא
 ַײּב טעלָאיװ-טיור ,טכילגָאט ַײּב ןירג ,ןייטשלד

 רַאצ םעד דוֿבּכל -- ןעמָאננ טכיל ךעלטסניק

 .ןו רעדנַאסקעלא

 (עידָאסָארּפ) .ןע- ,רעד -- ץירדנַאטקעלַא
 (ןּבמַאי סקעז) ןפַארט ףלעװצ טלַאה סָאװ זרעֿפ

 עעּפָאּפע רעשיזייצנארפ-טלא ןא טיול ןֿפורעגנָא

 ךיוא ןעַא ןַארַאפ ן.ןודקומ רעדנַאסקעלַא ןגעו
 -וצ רעדנוזַאּב זיא 'א רעד .ןֿפַארט 18 --- 14 טימ

 ללכּב ןוא עידעגַארט ,סָאּפע-ןדלעה רַאֿפ טסַאּפעג

 ףיוא טרַאוװ'כ, :תוָאמגוד .עמעָאּפ רערעגנעל

 / ,יז ךיא רעגַאּב טכַאנ יװ גָאט ןוא ,ליטש ריא

 ענעגיוצעגנַא סענורטס טימ ףרַאה א יװ ןוא

 -ןייא ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא שיי ,"טיירג ךיא ןיּב

 ,1935 י"נ ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,',,,זַײװקיצ

 ךרוד ץלא רעכעה טציא גַײטש ךיא ,ליפ ךיא,

 טימ רעטַאלפ ןוא / ,למיה םוצ טכַאנ רעדנילּב

 ,ּבור ,"ךרָאקַא ןקילַארטש ןיא םוא ןוגינ םעד



 עירדנַאסקעלַא

 רעיא -- ידא ךיוא ,1960 י"נ ,דנַאלסור תליגמ

 ליטס רעשיטסַאּבמָאּב .רעד -- םזיי .,זרעֿפ

 -קעלא רעד ןיא עיזעָאּפ רעשיכירג רעד ןופ

 תוכַײשּב ,((ה"י ,7--4) עכַאּפע רעשירדנאס

 ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ גנוטכיר ַא טימ

 ,(װווד +-) עירדנַאסקעלַא

 טָאטשנװַאה עסיורג .נג -- עיןרדנַאפקעלַא
 ריא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא םי ןשידנעלטימ םַײּב

 ןודקומ רעדנאסקעלא (צֶא רַאפ 2332) רעדנירג

 ןיא טעטש עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא .(+-)

 -טרָאּפסקע רעסיורג טנַײה .טלעװ רעקיטנַא רעד

 1,517,000 --- 19661 ןטּפיגע ןיא ןװַאה טרָאּפמיא

 'א ןייק גנורעדנאוסיוא עשידִיי יד, .ץוװנַײא

 "רוי סרעדנַאסקעלַא רעטנוא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה

 וצ ןרָאװעג טקינײארַאֿפ זיא הדוהי ןעװ ,םיש

 עדייּב ןשיװצ וו דש ,זּביא ,סעדָאה .ל ,ײןטּפיגע
 100000 'ַא ןיא טּבעלעג ןּבָאה תומחלמ-טלעוו

 טּבעלעג ןטּפיגע ץנַאג ןיא ןּבָאה 1966 ןיא .ןדִיי

 רעקיגָאטסקעז רעד ךָאנ .ןדִיי 2,000 ךרע ןַא

 ,רעיד .ףיירךדיי טָאטש יד זיא המחלמ
 -- ידַא ךיוא .יַא ןוֿפ רעניואוונַײא -- רעניד

 .ןדִיי רעיא

 -- לוש עשיניַא .ידַא -- שיני- ,שיד-
 ןיא ןגָאלָאעט עכעלטסירק יד ןופ הטיש 1

 הטיש .2 .ה"י .2 ףוס םורַא טניז עירדנַאסקעלַא
 װּורּפ א טימ ןַאליפ ףָאסָאליֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ

 -עה ןוא טייקשידיי ןשיװצ זעטניס ַא ןֿפַאש וצ

 ,םזיגעל

 ,קיד ,רעװש ןימ ... - ריּפָאּפ שיניַא

 :רעסַאװ רעד יװ ןיורק ַא טימ ריּפַאּפ סַײװ

 ,2 ,אוצ פשיי ,ביר ,"ןכייצ

 טייקיאעֿפ יד ןרילרַאֿפ סָאד .יד -- עיפקעלא
 לגרֿפ .(טייקנַארקיחומ א רעּביא) ןענעייל וצ

 .31 ,עיפַארגַא

 םיּבַארקַא לעו -- בׁשֹוי חּתַא םיּבוקע לא
 ,6 יב ,לאקזחיכ2 .חֹּת .ץַאז ןװיישיוי ָאטַא

 טצינעג .יּת ,ןציז וטסוט ןענַאיּפרָאקס ןשיװצי

 "ורֿבח 'רעתמא' רעד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא :ּב ןטימ

 -רַאפ היֿפונּכ ַא ,םיעשר לדניזעג א ןיא ,את

 .טַײל ענעּברָאד

 ָאֿפ ַא יװ אצמנּב טינַו .2/26: 816: --רעלַא
 ייצטנַײה ןיא ךיז רַא פ טרָאװ רעדָא םער

 לייט רעטשרע ןַא יװ רָאנ ןּבילּבעג .שידַיי ןקיט

 לַאֿפגייּב .כרַא .1 ןיזַא ,װדַא עכעלטע ןוֿפ
 ,ץניװ ,"ןגאז וצ רלַא טינ זיא ׂשע, ..עלַא ןוֿפ

 טׂשאה אוד ,םיֿבוט םימי רילַא טּבייה ףיוא, 4

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"חסּפ ןעד ןּבוה רד

 יב/ומק ,3

 -רַאטשרַאֿפ וצ ,וויטַאלרעּפוס א רַאֿפ טמוק .2

 ,ןופיסוי ,"ןומגה טשרּבוא רלַא רעד, .עמַאס .ןק

 איד יטׂשעּב רילֵא יד, .2/אער ,1661 טשמַא

 יא, .המדקה ,וטל ,"ןראוו םידימלּת ןַײז רטנוא

 ׂשד ףיוא רּבַײװ איד ןדניצנָא ,טגָאז (וכרּב) ןמ

 ,םיגהנמה רֿפס ,"רטכיל אייווצ טׂשגיניװ רילַא

 רד רטׂשלפש רילא רד; .א/ו ,1723 טשמַא

 ןרעיוט =} ראט םוצ ... טמוק רד ... ַײּב

 רשיה ךרד ,שּפע ,"ךלמ רד זלא לואוו וז ןַײרַא

 ןֿבואר ָאד, .דכ קרּפ ,1796 וװָאלקש ,אּבה םלועל
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 'א םוצ ֿבקעי רַאװ ַאד ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא

 יװ ךיז ןפערט סע} .יחיו ,רוצ ,ײןטסקרַאטש

 א ,רעטסקילייה'א :ןעמזירעמשטַײד רעדָא כרַא

 -סגילקיַא ,רעטסּבילַא ,עטסקיניײװא ,רעטסכעה

 טסכעהַא זיא ַײּבַאד, {.אא רעטסקרַאטש'א ,רעט

 ,5 ןאפ ,1870 ,מק ,". ..ןרָאװעג טקיטעטשַאּב

 ,"עלַא ַײּב רעטסטנעַאנ עמַאס ןוא רעטסּביליַא;

 .רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ

 'נוא ןגנירּפש ינוא ןצנַאט; .ײלרעלַא ווזד .9
 טימ ךיז ןרעװש, .ּבכ קרּפ ,טנַארּב ,"ץרעש רלַא

 ענליו ,דיחיןּב רעד ,זמא ,"טייקיליײה 'ִא

 יא"לרּת

 ךרּבתי טוג, .ךַײלג .עקיּבלעז סָאד .כרַא 4
 "יג רלַא ןיא ...לואש וצ ליגנע ןייא טקיש

 ,ךוּבלאומש ,"ןַאמ ןייא רע רעװ זַא טלאטש

 ,586 ץֿפָארטס

 .ּבנ צמ .רעד 8 ידַא -- רעטשרעּבײארעלַא
 -רַאֿפ ַא ןוא ףירגַאּב-טָאג םוצ טעטיּפע .כרַא
 ,"טָאג טשרּביא רלַא רד, .טָאג טרָאװ ןרַאֿפ טַײּב
 יא/חק ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 ןוֿפ זיא סָאװ ,ײלרעלַא 1 .ַארפ -- טרַארעלַא
 "כיּב יַא טימ ןֿפרָאװעגנָא ,ןעמָארק ,, .םינימהילּכ

 ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,הירַא ןּב ז"י ,"ךעל

 ןפרַאד 'ַא ףיוא, .ןֿפואילכּב .2 .1894 ענליוו
 ,"לטרע םענעֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא ןציזרעּביא רימ
 ץנליװ ,רעטכָאט ס'טחוש םעד ,רענװעל .ח .ג
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 ידע .םוטעמוא .כרַא .װדַא -- טר'ָארעל' ַא

 ןעקנירט וצ טרָאװ ןַײד ףיוא ךיא וט ןצפעל

 ,"ַא ןטָאש ןַײד עז ןוא ,טיירַאּב ךילגיטעטש

 !שטַײט-ײרֿבע ןיא דיל' ,וו לג ,טייצ

 רעּביא /.1ג22 ייאכ2 .ס" ,יד -- עיוגרעלַא

 -נעמולּב ,ןפָאטש עסיוועג ןוצ טייקוויטיסנעס

 עטמיטשַאּב וצ ,ַאא ןזַײּפש ,ןרעדעֿפ ,ּביוטש

 סָאװ ,עא טלעק ,טייקטכַײפ וצ ,ןטנעמאקידעמ

 ,ןעמעטָא םַײּב ןטייקירעװש ןפורסיורא ןעק

 .סעיצקאער עכעלקנערק אא טיוה ףיוא טישסיוא

 יד ןוֿפ טריצודָארּפ טרעװ סָאװ ןָאמרַאה א,

 עק לטימ א יװ טצינעג טרעװ ןזירדילַאנערדַא

 ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג .3 .י !רד ,"ס'א ,,י+ ןג

 ...יֹוצ יא ןַײז ידַא -- ׁשיי ןּבעל וצ

 ,עמטסַא ,רעּביפייה -- ןטײק נַא ר ק עשיַא

 . שיַא .גיפ .ַאא טיוה רעד ףיוא ןטישסיוא לָאצ א

 .מַא -- ישזדרעל'ַא ..טײקמורֿפ וצ

 זיא סָאװ ץנַאטסּבוס .ןענע- ,רעד -- ן'ע-
 ןיא ךיז טלדנַאה סע ...., .עיגרעלא ןַא םרוג

 -אּב סָאװ (ןענעיַא) ןֿפַאטש עקידנריזיליּביסנעס

 יַאּפ ,זעגפ ,*. . .םזינַאגרָא ןיא ןַײרא ךיז ןעמוק

 רעקי- .ידַא -- שינע- ,8 ---6 אפ ,1950 זיר
 ןֶא רַאֿפ; .עיגרעלא ןא ןוֿפ טדַײל סע רעוו ---

 םעד ןופ טעטיטנאווק עטסנעלק יד גונעג זיא יא

 ןעמוקַאּב טקַאטנָאק ןתעּב לָאז רע ידּכ ןעגיטנַא

 .ןטרָאד ,ײקַאטַא ןַא

 .ןשידַיי ןקיטַײצטנַײה ןיא ַארפ -- טנ'אהרעל'ַא
 יא ,יילרעלּכ ,יילרעלַא 2404: 46

 -ייקנַארק 'א .(ײרעטנַאלַאג ,גרַאװנזַײא) הרוחס
 .רעדליּב יַא .תונושל יא .ןשינעקישנָא יַא .ןט
 ןמּוק רדננא וצ ןינַײז שע; .ךעלעגײֿפ-רעמוז יא

 קיאײלרעלַא

 ךונח רוחּבה ,"תויח טנה רלא טרעדנוה ןּביז

 ,םייח ילעּב תרגא ,זּביא ,ל"גס שריה יבצ י'ירּב

 ןניװג וצ םינש 'ג ןוֿפ רדניק יד, .1718 אנעה

 ֿברקמ ... ךיז דמלמ רד זומ ,ןיג וצ רדח ןיא

 םהרבא 'ר ,"ןירינַאמ דנה רילֲא ףיוא ןַײז

 ק"קּב דמלמ היהש ,ןיגניטיאמ ל"גס לידָאמ ירּב

 טָאה רע, .ט"כקּת אדרויפ ,םהרבַא תכרעמ ,גַאה

 .לֿפ ,ײןרָאלָאק יַא ןוֿפ עלעכיט א ןעקנַאשעג רימ
 ןוא ןעגנוטסעמ 'א טנרעלעג טסָאה וד ּביוא;

 ןטרַאג א רָאנ זיא; .מֿפ ,"ןעגנונעכערסיוא |

 ,"ןזָאר יא ןסקאו'ס ואו ,טלעוו רעזדנוא דניצַא

 טצעזעגנָא לופ ןעװעג ןענַײז ןדיוּב ַײרד, .ו רמ

 .עקשיֿפ ,סוממ ,ײןעניושרַאּפ יַא טימ

 -נַלא עקיַא .ןעמיטש עקיַא .ידַא -- קייא
 .לַאֿפּפָא רעקייַא .ןקורד

 ןכױה ַא רַאֿפ לטט -- טייקילײהרעלַא
 ....לַאנידראק יַא ןַײז .ןכעלטסַײג ןכעלטסירק

 .8: 216 876: 2168 .יזַא -- טר'עלַא
 .קנילֿפ טריגאער סָאװ ,טציּפשעגנָא .קיכַאװ .ךַאװ
 אטרעלַא -- ַאּפש .ןרַאֿפעג עלַא וצ יַא ןַײז
 | !ךיז טיה --

 .1716 : 2116-0686 .װדַא -- ןגעװ(ט)רעלַא
 טנבוא ןטוג ןייא, .לָאמעלַא .םוטעמוא .כרַא

 "ןיגעװ רילֲא 'נוא טנַײה ןּבעג טָאג ךַײא לָאז

 עמש .ח| ?טרָא 1750 ,יגנוּבַײרשּב וניּבר השמי

 450 גט ,קג ,קור

 עכױה .לָאענ  ,יד -- טֿפַאשּבילרעלַא
 ןעייטש יצ, .טפַאשּביל ןוֿפ הגרדמ (עטסכעה)

 ץֵא ןשיװעצ ץאלּפ םעד ַײּב טינ ריד טימ רימ

 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טֿפַאשטנַײפ ןוא |
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 1476: 81161- .טנַאירַאװניא .ָארּפ -- !ײלרעלַא
 'א .םינימ עלַא ןופ זיא סָאװ .יילרעלכ .6

 יַא .ןסקיוװעג ,תויח ,ןשטנעמ יא .תוינטק ינימ

 יַא .םימעט 'א .םיִמׂשּב יַא .ןרילַאק יא .גרַאװנסע

 ףיוא ןשטַײטסיױא .תורצ 'א .םיקסע יא .ןעמעט

 טשטַײטרַאֿפ שמ .סעגרַאֿפינאמ יא .םינפוא 'א

 -רילַא טימ 'נוא,, ;(3 ,אל ,תומש) יהכאלמ לכבו'

 אילרלא רֿפ;- .ן"רעדעװטעיא :ית} "...ייל

 ןּבלעז ןעד ןןטסַאֿפ =| ןטׂשַאו רע לוז .תחדק

 ,אקוד} 1474 ,תואופרה רפס יײּכי ,*....גט

 ינוא ןפּפרַאה ןוב 'נוא ליגרוא ןוֿב . . ., ,{17 גאנ

 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ליּפש ןטַײז איײלרלַא

 איילרלא טימ ןוטיג הֿבושּת ןּבאה רימ,,/ ,296 -

 א ןוֿפ ןוא רוחּב א ןופ, ,8 'ז ,ץניװ ,"ןַײּפ

 'א ןוֿפפ .וש ,"טכערעג יא ןעמ טכַאמ טכעה

 סָאװ ,ןלייהסיוא רעטקָאד רעד ןעק ןעקנערק
 טשינ םענייק ךיא ןעק ןצראה ןַײמ ןיא זיא'ס

 ןדָיי ענייש :ןדַיי ןטרַאס יַא, .לֿפ ,"ןלייצרעד

 -ענעדליג ,ןדִיי ענעכָארּבעצ ,ןדִיי עקידענערּב

 -ךיוא ןוא ןדלי-ךיז-יוזַא ,ןדִיי טַאלג ,ןדִיי-רעדָא

 ןעמ ןעק ןּבָאה ּבילא .ּפשטניװ ,סוממ ,"ןדלי-רימ

 .טסינַאלָאק רעשידיי ,פס ,ײןטרַא 'א ףיוא

 זיא סָאװ .קיאיײלרעלּכ .ידַא -- קיֿאײלרעלַא
 -וט ,ןטֿפאשנגיײיא) ןכַאז ענעדיישרַאפ ךס א ןוֿפ

 ,ןשינעֿפעשאּב עיִא .ןצנַאלפ ,תוריּפ עיא .(ןעגנוא

 ןיא, .סעדָאמ עיא .ךעלכליּפש עיַא .ןצעזעג עיַא

 "ניו ,רַא ."עיא ןטניװ יד רָאי ןוֿפ טַײצ רעדעי



 טצ'עלרעלַא

 ױזַא ,ןדִיי ןוֿפ רעמינּפ ליפ ױזַא ןעזעג, .ןט

 -עגיטכַאנטימ עיַא טימ ,, .לה ,"צ'ַא ןגיוא ליֿפ

 .ךעדיל טרעדנוה ,ןָאזנעסינ .א ;,*...ןעגנַאז

 -נַארק ענַײז רע טנגעגַאּב םישוֿבל עיא רעטנוא,

 .ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"ךעלעכער עק

 ,ײןטלַאטשעג ןוֿפ 'א ןַא ןיא ןעזעג, -- טייקי-

 ,15 א 1960 ,גָאט ,טיי .

 ןיא (זיא סָאװ) .װדַא 8 ידַא - טצ'עלרעלַא
 -דנע .תוחּפה-לכל (זיא סָאװ) .לּכה -ךס ןטצעל

 יָארּפ א ךָאנ ןעניוװעג יא .סולשַאּב רעיא .קיטליג

 רעמיצ סָאד, .גנַאלןרָאי ךיז טיצ סָאװ סעצ
 ,עש ,"שדוה א רע25 ַא יַא ןטסָאק ךַײא טעװ
 ןטלעװ יײװצ ןוֿפ

 ידנע ןיא ,ףוס םוצ .חזַא -- דצערעלַא
 -רַאֿפ ץלַא 'ַא ןוא ןטפעשעג עסיורג טריפעג;
 70 טּבעל רע ?שטנעמ רעד טָאה סָאװ, ."ןרָאל

 .ןָאמַאמ ,טַאל ,"רַאנ א רע טּברַאטש יא ןוא רָאי

 (זיא סָאװ .װזא 8 יא -- טשר'ערעלַא
 'א; ,ןטשרעמוצ (טמוק סָאװ) ץלַא ןוֿפ רעלרפ

 זיא רע; ."תוָאצוה יד ןרענעלקרַאפ ןעמ ףרַאד

 ייטשרע ןַײז וצ זיא גנַאֿפנָא ןייק זד ,רע'א רעד

 -- םנ'ַא .ב/א ,1116 טשמַא ,הח ,"טייק

 -נַארק טימ גנורירַאּב ןדַײמסיוא ףרַאד עמ ,, .װדַא

 -ניק ןרעװ טיהעגּפָא ןוֿפרעד ןֿפרַאד סניַא ...עק

 עשראװ ,יזָאלוקרעּבוט ןגעװ ףורפיוא' ,"רעד
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 ףָאש .1 .עקַאּפלַא :89פ .ס- ,יד -- ע)גַאּפלַא
 -עמא-םורד ןופ (ַאמַאל) החּפשמילמעק רעד ןופ

 טרעװ .עיװילַאּב ןוא ורעּפ ןוֿפ צעּפס ,עקיר

 רקיערעד סעדַאטס עסיורג ןיא טעװעדָאהעג

 .לָאװ רעגנאל רעקידַײז רעכייװ ריא ּבילוצ

 .1 גתנג 8

 ןוֿפ ףָאטש רענַײֿפ רעד רעדָא 'א ןוֿפ לָאװ .2
 ערעדנַא ןוא סנדַײז טימ טּבעװעג טּפָא ,לָאװ אזא

 ,ףַאטש "א רעטריטימיא :ךיוא .לָאװ ןטרָאס

 ,טכַײל ,קיצנַאלג .לַאפּפָאלָאװ ןופ טכַאמעג

 ,ץטַאלג ןֿפַאטשלָאװ, .ולּב-"לקנוט רעדָא ץרַאװש

 ,מק ,"רימשַאק ,ןעלרויּפ ,עקַאּפלא ,עטרינָאסַאפ

 ,37 ןאנ ,6

 ...ןדיי ןינמ א. .לקער ץַא ןַא .ידא -- 1(ע}-
 -נאלג ערעייז ןיא שיט םורָא ןסעזעג ןענַײז

 יד, .טלעװרעטנוא ,ַאּפָא ,"ךעלקער ענעיא עקיצ
 ענע'א עקיצנַאלג יד ןיא ... ךעלגניי עשידיגנ

 :שַא רעדירּב יד ,זיי ,"ךעלעקטָאּפַאק עטקַאהעג

 ַא לרוחּב ַא, יזא -- ץֹווָאה :ךיוא  .יזנּכ

 םענוֿפ ,עש ,"עטָאּפַאק עװָאיַא ןַא טימ . . . סלעג

 .| ךירַאי
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 -ליזײנ .דינעֿפלַא :ךיוא .אּב .יד-- עקַאּפלַא
 יוק ןופ ץלעמשעג סַײװ א ,רעּבליז-לקינ ,רעּב

 רעקימעכ -- רעניֿפעגסיױא) .קניצ ןוא לקינ ,רעּפ
 "ןורָא ןוֿפ ןריט יד, ן.ה"י .19 ןטימ םורַא ןפלח

 -ץג ךיא ּבָאה ....לוש רעַײנ רעזדנוא ןיא שדוק
 ,ףעילעריֿבוזא םענעשעמ ַא ןוֿפ ןכַאמ טזָאל
 -מעטש ןוא רעּפוק ןופ רעטעלּבלָאּפ . . . טימ

 ,8"ז ,אווו לּביי ,ףעל .ע ,"ַא ןופ ןעלּפ

 ןוֿפ לַאדנַאס .אפש .ז ,יד -- טָאגרַאּפלַא
 טימ ןוא י'ַא ןייא ןיא, .טַאגַאּפש םענעטכָאלֿפעג

 טימ . . .ןָאטעגנָא; .ןָאסרעּפלַא .מ ,"לוויטש ןייא
 יַאד .ל .י ,*...ץַא טימ ,סעשטַאּבמָאּב עטיירּב

 .3 | 1958 ,רענַאקירעמַא ,יקסוועש

 (שירחוס) .טיא22 ייאכק .ס" ,רעד -- ירַאֿפלַא
 ןָא ןוא גנונעכערּפָארַא ןָא הרוחס ןופ זַײרּפ
 .ּבָאגוצ םוש

 סָאװ .ידַא ןשינָאדכַאּפ ...} -- שינדחּפלַא
 רַאֿפ ,םינדחּפ עלַא רַאפ שיטסירעטקַאראכ זיא

 .טייק- .םיצוריּת עא .טייקשינדחּפ

 (טרָאּפס) .1 .ןּפלַא +- .ןע- ,רעד -- םזי|ניּפלַא
 -רָאֿפ .2 .ןּפלַא יד ףיוא צעּפס ,ילרעטעלק-גרעּב
 -ייטש ןוא ענוַאֿפ ,ערָאלפ ,ןלַארענימ ןוֿפ גנוש

 .ז ,רעד -- טסי-  .גרעּב ףיוא ןּבעל רעג

 -סיואדזיַא יילרעלּכ ןעמוקַאּבסױרַא ןגעלפ רימ,

 -עטש) סרעקַאהזַײא ,ךישרעטעלק .. . :גנוטַאטש

 עטײנעגמורַא ,קעזֿפָאלש ןוא (סעקריק טימ סנק

 ,יקצענַאג ךַאטס ,זּביא קיטָאק .ר ,"טנעזערּב טימ

 עװקסָאמ ,ריִמַאּפ ןפַא רימ ,וָאקַאילָאּפ קירַא

3, 

 שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שיניּפלַא
 ,חטש ןקיגרַאּב ַא רַאֿפ ללכּב ןוא ןּפלַא יד ראפ

 ןדָאּב רעד ואװ -- ןט רָאג רעיא .ערָאלפ עיִא
 .רענייטש טימ טגיײלַאּב זיא

 סע סָאװ 6 רעװ .1 .ידָא 8 בוס -- רעניּפלַא
 רעװ .צעפס ,2 ,ןּפלַא יד וצ תוכַײש ַא טָאה
 ןיא טנרעלעג ,לײטּפָאײמרַא ןַא ןוֿפ זיא סע
 עס ַא ר יַא .םיחטש עקיגרַאּב ףיוא גנוריֿפ-גירק
 ,קיּפעק-טיירּב ,עסַאר רעסַײװ רעד ןופ לייט ---

 "ָארייא לייט א ןרעהעג םעד וצ סָאװ ,קירָאה
 ,רעעּפ

 .ידַא -- שירַאטענַאלּפלַא
 .טענַאלּפ ןצנַאג רעזדנוא
 .טייק- .גירק ןשימָאטַא

 -גרַאּב) גרעּבעג עטסכעה סָאד .גג .יד -- ןֿפלַא
 ןָא ךיז ןּבייה 'א יד .עּפָארײא-ברעמ ןיא (טייק

 ןוא ץייווש ץנַאג ךרוד ןעייג ,ךַײרקנַארֿפ ןיא

 יד ןעזעג 'א ףיוא, .ךַײרטסע ןיא ךיז ןקידנע

 יד ןטַאּפרַאק יד ףיוא ןוא ןעמַאלפ עקיטכַאנרַאפ

 ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"טכַארטַאּב טייקטיור

 רעקידנעייגרעטנוא רעד ןוֿפ ןַײשּפָא -- י ל גיַא

 יד ןוֿפ יינש ףיוא ןוז (רעקידנעייגפיוא ךיוא)

 ,ג ר ַאּב"ַא .גרעּב עכיוה ערעדנַא ךיוא ןוא ןּפלַא

 טכילשטנעּב יװ ןעזעג ּבָאה ךיא, -- טיי קייַא

 לַארוא ןופ גרעּביינש ףיוא ןקוצ ןוא ןרעמיש

 ןופ שטנעמ רעד ,גח ,"'ק"א רעד ףיוא ןוא

 "נָע ,רילָאק -- טיורײַא .1962 י"נ ,רעַײֿפ

 ,ילגייַא םַײּב ךיז טמוקַאּב סע סָאװ םעד וצ ךעל

 םורַא טמענ סָאװ

 ןַא ןופ הנּכס עיַא

 ףלַא

 ,עטרַאה ,עיַא יד ריא טנעק, .ידֵא -- קיד

 ,(ווירּב ַא ןוֿפ) ץרפ ,ײ?ןלַאטרָאמיא עקידנכעטש

 עקידללוּכ (קינַאטָאּב) .ןע- ,יד -- םולּבנּפלַא
 -ערג א רַאֿפ גנונעכייצַאּב ' -

 ןוא -ןעמולּב לָאצ רערעס

 יד ןוֿפ ןסקיװעג-ןזיור

 -ָצה ןסקַאװ .גרעּב עכיוה

 סָאװ עיניל רעד ןופ רעכ

 ייגרַאּב םעד ּפָא טצענערג

 םַײּב ךעלנייוועג ,דלַאװ ןק

 .זַײא ןקיּביײיא ןוֿפ דנַאר
 .1012ת4םטפ 21ק1תט5

 .זָאהיינש וזד -- זָאהנּפלַא

 יזַאלּב רעשילַאקיומ .ס" ,רעד -- ןרָאהנּפלַא
 ,ערָאק רעדָא ץלָאה ןוֿפ טכַאמעג ,טנעמורטסניא

 ךיוא ןוא ןּפלַא יד ףיוא רעכעטסַאּפ ןופ טצינעג

 .סרערעטעלקיגרַאּב ןופ

 -נעס טנוהגרַאּב .טניה- ,רעד -- טנוהנּפלַא
 ךיז טנכייצ .רַאנרעּב

 ייורג ןַײז טימ סיוא

 'נוזַאּב ןוא סקואוו ןס

 "ה-שוח ןֿפרַאש רעד

 זיא לעפ ןַײז .חיר

 יטסָאר עגנַאל טימ
 טָאה .רָאה עכעלטיור

 .קע ןקירָאה ןגנַאל א
 -לעהסיורא רעכעלצינ

  "גרַאּב םענופ רפֿפ

 יגרַאּב ןכוזפיוא םַײּב צעפס ,רעניואוונַײא

 "גרַאּב עפיט ןיא עטעשזדנַאלּברַאֿפ ,סרערעטעלק

 .ןעיינש

 .ס' ,רעד -- רעֿפעּפנּפלַא

 א

 -ַאנ .עלהיח:גיוז

 -לֵא יד ןיא רעג

 ערעדנַא ןוא ןּפ

 א טָאה ,גרעּב -

  *ַא ץכעלצרַאװש יד
 .לעֿפ עניורּב רעד

 עצרוק ענַײז טימ

 ןּבָארג טוג רע ןָאק לגענ עקרַאטש יד טימ סיפ

 ואוו ,לייה עפיט ןוא עניילק א ךיז טכַאמ רע ןוא

 םישדח ןעצ זיּב טכַא ןופ ּפָא טפָאלש רע

 .1/12זח1012 212110018 .רָאי ןיא

 .שטַײד סעטַאמ ,לָאענ .ידַא -- שימעלּבַארּפלַא
 עא ןַא .ןעמעלּבָארּפ ךס ַא סױרַא טפור סָאװ

 .עיצַאוטיס

 טימ לוֿפ זיא סָאו .ידַא -- קיטכַארּפלַא
 .ןרָאירעדניק עיַא .קיטכַארּפ ןצנַאגניא .טכַארּפ

 ןוֿפ ךיײרגיניק עכעלרעדנואוו סָאד, -- טייקיד

 .ןירג חנ עדנעגעל יד ,ןַאמדירפ בקעי ,"ַא

 רעטשרע .ן ;(דפ) יד 8 רעד ןףעלַאו -- פלא
 צג טָאה ףלַאו .1 ,א +- .תיּבףלַא ןוֿפ תוא
 סָאװ טימרעד טלװעַאּב םיא טָאה עמ זַא טהנעט

 -שודקה טָאה ;ּב טימ ןָא ךיז טּבייה תישארּב

 ןָא ךיז ןּבייה יַא טימ :טסיירטעג םיא אוה-ךורּב

 ןא ,א ,ינועמש טוקלי .יכנָא :תורּבדה-תרׂשע יד

 .ןדי ,א ,הּבר תישארּב

 זײמַאל טעמע| -- ךיפ דמל תמא :ןוקירטונ

 ןַײד ןרעל* .אביקע 'רד אתיּב אֿפלַאכפ ןָאכיּפ



 ףלא

 יא תֹוא ןופ שטַײט רעד. .'תמא (ןגָאז וצ) ליומ -

 ,2/א ,1766 .ץעמ .,לארׂשי ןבא ,יןענרעל וצ זיא

 לָאצ ַא ןיא לײטדנַאטשַאּב ַא יװ טמוק יַא

 ןייק ןסיװ טינ ;'א ןַא ןצעמע ןזַײװ :ןקורדסיוא
 ןופ ןּביײיהנ ָא .עא ּת זיּב 'ַא ןוֿפ ;'ַא תרוצ

 םיא ףיוא ןיוש טגיל סע זַא דנוצ טשרעפ .יַא
 רָאג ןּבײהנָא רע זומ דנוצ טשרע ,ףלח רעד

 ,1863 ןיװ ,לַאװק רעד ,ןַאמטַײר שריה ,ייַא ןופ |

 .לװֿפ ,ײןּבײהנָא עלַא ןוֿפ ּבײהנָא רעד -- יא;
 ,ערעַײט עשז טקנעדעג ,ךעלרעדניק ,עשז טגָאז,

 .רַאװ ,יָא --- יַא ץמק

 ,ּבײהנָא םַײּב ןטלַאה = 'א םַײּב ןטלאה

 -תווינע ןטלַאה ךיז ='א םַײּב ךיז ןטלאה

 טּבייה ס"ש ןופ אּתכסמ עדעי, .קידלפש ,קיד

 רעד וליֿפַא זַא זמר ַא -- 'ּב ףד טימ ןָא ךיז

 ,ןטלַאה סיורג טינ ךיז לָאז רענרעל רעטסערג
 עמאס םעד ...ךָאנ טָאה רע זַא ...ןליפ רָאנ

 .ןּבײהנָא = יא ןא ןז יי װ ."טנרעלעג טינ יַא

 םיא* .לכׂש ןענרעל ='א ןַא ןצעמע ןזַײװ

 =!ן}ייװ טינ רודיס ןיא יא ןייק ןעמ ףרַאד

 .רעטכאמעגכרוד ,רענעּבירטעגכרוד

 -ַאק ,רעטולָאסּבָא ןַא = ףלַא ןַא טימ אל
 ןיינ ןגָאז ,ןַײז םיּכסמ טינ ,גָאזּפָא רעשירָאגעט

 "ןושל ןיא םיא = ול ןוֿפ ןדיישרעטנוא ידּכְו

 ןםיסחוימ ידו ייז ןָא זַא טנַײש רימ , .ןשדוק

 יֵלְעֹּבב זדנוא ןָא ןוא ,ןעמוקסיוא ןעמ ןָאק

 ,1867 ,מק ,"'ַא ןַא טימ אֹל עקַאט ןתוכָאלמ

 ןוא ,טגָאזעגוצ רימ וטסָאה לָאמ ךס א, ,12 אט

 ריאמ ,"ַא ןַא טימ אל ריד ַײּב זיא ןַײז םייקמ

 .1913 סעדא ,ןטַײצ סחישמ ,ראיוואק

 ירַאֿפ ,ןלעװ = יא ןא טימ ץלא ןּבָאה ּביל

 ,עקלוּב א :רבדילּכ ףיוא ןלעּב א ןַײז ,ןעגנַאל

 ,המודכו לגוק-ןשקָאל ַא ,סעמיצ ןטוג ַא ,למעז א

 וצ ןּבַאה ,קיסַאּפש = ץיַא ייװצ ןּבָאה ביל

 יעק) ןסיװ טינ .שיא-תשא ןַא טימ ןָאט

 ןֵא ןַײז = 'א ןייק רַאפ םלצ ןייק (ןכַאמ ,ןעג
 רימ טסלָאז ,טסנַאק וד ןואק .רומג ץרָאה-םע |

 ,טיי ,"א ןייק ראפ םלצ ןייק טינ ,ןַײז לחומ

 הרוצ ןײק ןענעק טינ .21 41960 ,זמט

 לטַײש א ףיוא קיּפמוטש ןַײז = 'א ןא ןופ

 - .ירֿבע

 ;א/הנ ,תּבשככ -- (וית) ויּת זיּב 'ַא ןופ
 ּביוא, .ףוס ןזיּב ּבײהנָא ןוֿפ .א/ד ,הרז הדוֿבע
 םיוקמ ןלעװ ,תווצמ ענַײמ ןַײז םייקמ טעװ ריא

 יקיו) טנכערעגסיוא ןרעװ סָאװ ,תוכרּב יד ןרעוו

 'ת ויּב 'יתוקוחּב םִא ןוֿפ (13--3 ,וכ ,אר

 ןופ ןֿפױק .א ,הל ,הּבר ארקיוכ? ,יתויממוק'

 םאק הנאייזורד וצ. .ץלא ןפוקנַײא = יּת זיּב יא

 ןיִּב ףלא רעד ןוב ריא טגאז ינוא ןגנאגיג רע
 ענעי ןופ רענייא , .285 ,ךוּביאבּב ,ויּת יד ןא
 ליװ ... ןסַײנ טימ ןטיש -. . . סָאװ טַײל-הרֿבח

 ,סוממ ,ייּת ויּב יא ןופ ןרעהסיוא טינ םיא ןעמ

 ךורע-ןחלוש ןיא יקּב ַא זיא רע, .!םייהַא קירוצ'
 רעזדָאל רעד ,ײיּת זיּב 'ַא ןופ לדיירד תוכלה ןוֿפ

 עשזדנַאלּפ ךיא; .1910 וװעשטידראּב ,רחוס-

 טָאה רע ןוא ... ףָאש עזָאלמיײה ַא יװ םורַא

 רעדי ,ץּכ ףלַא ,ייּת זיּב יא ןוֿפ ייז טלייצרעד

 תועדה:לכל זיא סע, .1967 'טפעס ,קוצ ,'דוס

 'ת ןוא 'ַא םעד חוּכמ ... ןטכַארט וצ רעכַײלג

 ,1 וו 1968 ,זמט ,טייצ ,"ןּבעל ןוא טלעװ ןוֿפ

1890 

 = יַא (רעד) םעד (ַײּב) ףיוא ךיז ןלעטש
 ,ןּבעגכָאנ טינ (טירש) יַאנּת ןטשרע םַָײּב ןיוש (א |

 ןלעטש ןָא תליחּת ןופ דלַאּב רָאנ ךיז לָאז יז;

 "מורא ּפָאק ןפיוא ןזָאל טינ ךיז ןוא יא רעד ַײּב !

 דיּפקמ ,רימחמ א ןַײז (ּב ;עלעקרעס ,טע ,ײןטַײר

 לש וצוק א ףיוא וליפַא ןַײז רּתומ טינ ,ןַײז
 םוצ ןעװעטנורגרעד ןלעװ (ג ;הז אוה יּכ ,דוי

 ר . .שרוש םוצ ,ךוּת עמאס

 טימ טצינעג .ֿפקֿפ .סָאד ןלֿפעלַאו -- לֿפלא
 ןַא טימ זיא 'ארקיו .ףלא רעניילק .1 ;ּב
 טינ ךיז לָאז הרוּת טנרעל סָאװ רעד ידּכ לֿפלַא

 א :ןּבעלָאטעג ןוֿפ .רעטנזיוט א .2  .ןסיירג
 זַאּב ןרַאֿפ רַאּבַאכ סעטָאלז טנזיוט, ףיוא זמר

 ּפשִיי ,"רעגאל-טעּברא ןא ןיא ןייג ןופ ןעַײרפ

 | | | ,3 ,אצו

 ,תישארּבככ ,ןםיֿפָאלַאו םי- ,רעד ןףעל'ע} -- ףלא

 -ןצסיורא (א :ידּכ טצינעג .טנזיוט .ַאא 16 ,כ

 ;ןײטשרַאפ טינ ןלָאז עקימורַא יד (ּב ;ןּבײה
 ןּפַאכ .'א ןגראק א ןענידראֿפ .ערה-ןיע תמחמ (ג

 אל יא רעצנאג א .יא ןקידכעלַײק א רחסמ םִַײּב

 ,ם"א עכיוה יד ןיא םיא טצַאש עמ .טלעג-ץרחי

 -ץגּפָא םיא טָאה (עקנותח יד) עלהריסמ סָאד;

 טכמג ליסקעװ ןַײז רימ 'נוא, ."'א ןַא טסָאק

 ,י"ּכ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט-םוי 'ר ,םייַא יּב לע

 ... טָאה רֶע סָאװ רעד, .1703 ,'הביא תליגמ'

 רעד ןוא הלעמ יד םיא טמוק ם"א ליפ ױזַא

 תר ׂשע .'הליפּת:לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"דוֿבּכ

 -- ןַאא 4 ,א ,םיטפוש22 ..,.סערעסַא| םיַא
 .לװפ ,"ןאמערָא םוצ םייא 'ע םיא טלעֿפ סע, |

 ;8 ,די ,ּב םימיה ירבדק -- םיֿפלַא 'א
 -לימ א ,טנזױט לַאֿמ טניט .ט ,ו ,תוֿבָא

 ןיא סנגייא ןַײמ . . .ידוהי רעד טגָאז . .., .ןָאי
 ,קסניממ קיצניּבור עשוהי ,"ןדליג-דלָאג םיַא יא

 | ,1865 ענליוו ,הדיחו לשמ

 ן... ײֿפלַא ..| -- םיֿפלַאײֿפלַא 'א
 ןָא ,רועיש א ןָא ,קידאמזווג .יח לֹּכ תמשנכת

 :ךיוא .תולדֿבה םיַא-ײַא יא לידֿבהל ,לָאצ ַא
 ןענעז םיכָאלַמ םיַאײיַא, -- םיֿפלַאיֿפלַא
 אּבה ךורּב' ןגירשעג עלַא ןּבָאה ןוא ןענאטשעג
 רַאפ, .ד"עקּת וָאלקש ,לכור תקבא ,י'ה םשּב

 טימ טשטנעּבעג ןעמ טרעװ הקדצ רעגניליש ןייא
 . ןטרָאד ,ןעזעג רע טָאה,ע .א/ול ,2ט7 ,?םיַא-ייא

 תוחפשמ ... םי"אי"א המכו המּכ ָאד ןענעז

 םייא"א; .םכחמ הֶׂשֲעַמ' ,בחנ ,"םידש ןוֿפ

 יז טדערעגרעּביא ייז ןּבָאה םידוהי איד ןוֿפ
 .מוא הׂשעמ ,"הנומא רעייז וצ ןייטשוצ ןלָאז

 טָאה . .ענעדִיי א ,תקדצ ַאזַא, -- ןיֿפלַא-י'א
 סָאד ,ליי ,"תולוגס ןיַאיײַא טימ טרעהעגנָא ךיז
 -ַאּפש הנֿבל ידע .1895 סעדַא ,לעגנוי עשילױוּפ

 ךיז ןּבָאה ריא םורַא ןוא ,למיה ןטימ ןיא טריצ
 עשידיא ,עש ,"ןרעטש ןײַאיייא ןטָאשעגסיוא
 ןיַאיײַא ןוֿפ טלגיּפשעגכרוד ןוא ..., .ןענַאמָאר
 גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"ןרעטש עקידנטכיול

 לָאמ טנזױט -- ןמָא יֿפלַא .טסּברַאה ןוֿפ

 טעה ךיא ,ןיטשיּב טשרעװ אוד ,דודק .ןמָא

 ,ךוּבילאומש  ,יזמָא "א ןכורּביג טינ ׂשע

 | ,1253 עֿפַארטס

 סיואוָאװרװא ..| -- תובברו םייַא
 יֿפלַא :60 ,דכ ,תישארּב טיולכ .יד ן(סעוו)

 ,סי ,יד -- אֿפלַא

 טיװַאֿפלַא

 רעטנזיוט .הֿבברו ףלא ;7 ,אצ ,םילהּת ;הֿבבר

 טימ :ּב ןטימ טצינעג .רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא

 א טפָא ןעעז רימ , .גנואווש ,םענרַאפ ןסיורג

 טימ ןוא ... 'ו 'ַא ףיוא טלדנַאה ... רחוס

 ,ןּבעגעג זָאלּב א לטניו א טָאה ... לָאמ ןייא

 ... רחוס ... םַָײּב ... ןסירעגּפַארַא . .. ןוא

 .ח .ג ,"הזה-םלוע ןצנַאג ןַײז טימ דוֿבּכ ןַײז

 .8 ענליוו ,רָאּפ עטרעשַאּב יד ,רענװעל

 -עגנָא טָאה רע; -- תוֿבֿבר ןוא םיַא :ךיוא

 יד ןיא ... תודיסח ,הרוּת ןוֿפ טכיל סָאד ןדנוצ

 ,זמט ,ןָאדרָאג ןסינ ,"'ר ןוא יא ןופ רעצרעה
 ,15 וו 8

 יירג ןוֿפ תוא רעטשרע .1
 -נאלג (עימָאנָארטסַא) 2  .טעּבַאֿפלַא ןשיכ
 ינַאק א ןיא ,ןרעטשעג א ןיא ןרעטש רעטסקיצ
 .ּת זיִּב א ןוֿפ = ַאגעמָא זיּב יא ןוֿפ .עיצַאלעטס
 םָארטש --לַארט ׁש"ַא .ףוס ןזיּב ּבײהנָא ןופ

 ,ןלַארטש יילרעַײרד עלַא יד, .ןעלקיטרַאּפַא ןוֿפ
 -ַארטשַאמַאג ןוא ַאטעּב ,-'א ענעֿפורעג:ױזַא יד

 בור ןייא רעטנוא ןּבילּבעג ךַאד ןענַײז ... ןל

 -- לקיטרַאּפ"ַא .נטוג ,"גנולַארטש קיר

 ,םָאטַא ןוֿפ לכלייט ןדָאלעגנָא-װיטיזָאּפ (קיזיֿפ)

 יַארטיינ ייווצ ןוא ןענָאטַארּפ ייווצ ןוֿפ טײטשַאּב

 ָאידַאר םַײּב ןזָאלעגסױרַא טרעװ סָאװ ,ןענ

 ,גנוטלַאּפש רעראעלקונ רעדָא לַאפעצ ןװיטקַא

 ןזַײא ןופ ּפָאוטָאלא רעשיטענגאמ -- ןז ַײ א"א

 ,סויסלעצ דַארג 910 זיּב טוַאה טּבַײלּב סָאװ

 קניצ ןוא רעּפוק ןוֿפ ץלעמשעג -- שעעמרַא
 .רעּפוק לטירדיייווצ טימ

 -ייד ָאסייב ...} -- אריטױּבד אתיּב אֿפלַא
 "מַאז א ,לרֿפס-סקלָאֿפ א ןופ ןעמָאנ {... ןעּב

 ךעלטרעװכירּפש קיצנַאװצ ןוא ייוװצ ןופ גנול

 א -- װש ןדעי ךָאנ .יּב"א ןטיול שימרא ןיא

 .סוליא םשל שדוק-ךושל ןיא עלהׂשעמ ץרוק

 -עגוצ ןוא רעטלעלטימ ןופ טמַאטש| עיצַארט

 ןָאריסיןּב עושי וצ ןּבירש

 תויתוא +- -- אביקע 'רד אתיּב אֿפלַא
 ,834 ,אֿביקע 'רד

 -ףלַא רעשיכירג .1 .ן' ,רעד -- ט'ץּכַאֿפלַא
 -תוא ייווצ עטשרע יד ןופ ןעמענ יד טיול) תיּב

 ,ךארּפש א ןופ תויתוא םוכס ,.2 ,תוי

 .רדס ןטלעטשעגנַײא ןַא טיול טרישזנַארַא -

 -ץלעט .תויתוא ןטַײּברַאֿפ וצ סנכייצ םוכס ,9
 ךוּבנרעל .4 יא רעשיפַארגָאנעטס ,רעשיֿפַארג
 דניק םעד ןפיוק .סרעּבײהנָא ראפ ךארּפש א ןופ

 נעק א ןוֿפ (תוא) דוסי ,בײהנַא .8 .יא ןַא
 ףיוא זיאס, .הטיש רעד ןוֿפ יא רעד .שינעט
 יורג א לגענדַאּפש טימ ןגָאלשעגוצ ןדעיא
 רַאדנעלַאק רעשידוי ,ײ'ַא ןכָאנ ּבאטשכוּב . . . רעס
 -עיצַאזי .1911 גרעּבמעל ,ב"ערּת תנשל
 ןלעטשסיוא .1 .װרט -- ןרי(זי/ יד
 .תוא ךָאנ תוא ןגָאז .2 .יַא ןוֿפ רדס ןיא
 .רדס ןשיַא ןיא .ידַא -- שי- .גנורי(זי)-

 -- קי .טייקשי-  .גָאלַאטַאק רעשיַא ןַא
 -מוא :'8א םעד יװ רעמ טינ ןעק סע רעװ רעד
 ,רעקידנסיוו

 -ַאֿפלַא רעשיסור .לס .ן ,רעד -- טיווַאֿפלַא
 .טעּב



 עֿפלַאֿפלא
 ,ַאֿפלַאֿפלַא :ךיוא .ס- ,יד -- עֿפלַאֿפלַא

 סקיװעג (קינַאטַאּב) .שיּבַארַאככ אשה ייאככ

 ,לשמל) החּפשמ-ןזליה רעד ןופ

 -נוא קיצֿפופ וצ ֿבורק ,(סעּברַא

 -רוּפ-ךעליולּב טָאה .םינימרעט

 יד ןוֿפ טמַאטש .ןעמולּב ענלּפ

 ,םי ןשידנעלטימ םורַא רעדנעל
 'א םינימ לייט ןוֿפ רענרעק יד

 .זַײּפשסעּברַא א ןעועג ןענַײז

 תומהּב ןרעטיֿפ וצ טריוויטלוק

 "ול ןעמָאנ רעקידרעירֿפ רעדן
 ,ןרעלוּפָאּפמוא טציא ענרעצ

 טָאה סָאװ גנורענ א וצ ּבָאגוצ -- לסּפ א קייַא

 .זָארגײַא .ןפָאטש-לארענימ קיניײװ

 סָאד םורַא טמענ סָאװ .ידַא -- שיקלָאֿפלַא
 .קלָאֿפ ןצנַאג םוצ ךייש זיא סָאװ .קלָאפ עצנאג

 ,ןּבעל עיַא סָאד .ןעמעלּבָארּפ עא .רעריֿפ רעיא
 ןוא סיורג ,גנומענרעטנוא ןַא .ןסערעטניא עיַא

 ,טייקק .א
 ןוֿפ טּבעל סע רעװ .ץ ,רעד -- פנָאֿפלַא

 ירעלדנעהןעױרֿפ .ױרֿפנסַאג ַא ןופ ןטסנידרַאֿפ

 ןיא דלעה םענוֿפ ןעמָאנ ןפיוא) רעלקעמ-תונז

 ,אמוד רעדנַאסקעלא ןופ ,ייא עיסעמ' עסעיּפ רעד

 -טילא ךַאנ ןֿפױל סע ,ןעיורפ רעװעשרַאװ, .ןןוז

 טימ ןליּפש סָאװ ,ןַא רעטנזיט סנטָאש ער

 עני- א מעּב ,"עירעטָאל ןיא רעבַײל ערעַײא

 "א ןוֿפ יורפ יד ---

 סָאװ .ל22 ייא? .ידַא -- שירָאט)|קַאֿפלָא
 .װרענ רעיא .חירה:-שוח םוצ תוכַײש ַא טָאה

 -ַאמרָאנ סָאװ עיצקנופ .חירה:שוח -- ץיצז

 - עירטעמָאט- .חירה-שוח םעד טריזיל
 -רַאטש יד ןטסעמ וצ רישכמ רעדָא לטימ .יד

 ,חירה-שוח םענופ טײקכַאװש רעדָא טייק

 טמענ סָאװ .וָאס .ידַא -- שידנַאּברַאֿפלַא

 עיא ןַא .דנַאּברַאֿפ ןצנַאג םעד (וצ ךייש) םורַא
 ,טייקק .עא ץנערעֿפנָאק-ײטרַאּפ ,גנוטָארַאּב

 א, .דימּת ,קידנעטש .לע .ודַא -- טרַאֿפלַא
 "דיי א יא טּבַײלּב דיי

 -רַאֿפ עמוקלוֿפ .ןע ,יד -- גנוטכינרַאֿפלַא
 ןיילַא רימ סָאװ םיוק, .גנוטָארסױא ,גנוטכינ
 עמַאס סָאד + .. ןעװעטַארוצּפָא יַא ןופ טגנילעג
 ענַײמ ןענעקרעד ליווכ' ,לה ,"טרָאװ עטצעל
 .ןּפיל עקידנגַײװש

 -ֿפלַא :8פ .ן" ,רעד ןסייּבףעלַאו -- תיּב"ףלַא
 אֿפלא :ז ,א ,הּבר םירישה ריש? .,תיּב

 ׁשידָיי ןופ ,שדוק-ןושל ןוֿפ תויתוא יד .אתיּב

 ןַא ןיא קלָאפ ןשידַיי ןוֿפ תונושל ערעדנַא ןוא

 -טנורג 22 ןופ טײטשַאּב .רדס ןטלעטשעגנַײא

 ןשירעמונ א טָאה רעכעלטיא סָאװ ,תויתוא |

 ,5 -- ה ,4--ד ,3--ג ,2--ּב ,1 -- א :טרעוו

 ,20 -- כ ,10 --י ,9 --ט ,8--ח ,7 ---ז ,6--ו

 ,710 ---ע ,60-- ס ,50--נ ,40--מ ,30--ל

 ,300 -- ש ,200 --- ר ,100 -- ק ,90 -- צ ,80 --ּפ

 :תויתוא-ףוס ףניֿפ וצ ךָאנ ןעמוק סע ;400 -- ּת

 -- ץ 900,  --ף ,700 --| ,600 -- ם ,500 --ך

0, 

 :ןדיישרעטנוא יד וצ ןעמוק יּב"ַא ןשידִיי ןיא

 ,(תיציצ ןדניּבנַײא םַײּב) |

 ---'ג ,עלערעּב -- יִּב ,עלמהרבַא -- יא :אמגוד ַא

 ַא ןופ רעדילגטימ טנכײצרַאֿפ

 ,48 האפ ,1869

1891 

 ,ש --ש ,פ ---פ ,ב -- כ ,ב -- בי ,ָא -- א .,א

 סעיצַאניּבמָאק יד וצ ךיוא ןעמוק סע :ת--ּת
 .שטש ,שט ,שז ;ַײ ,יי ,יו ,וװ ןוֿפ

 ,הליפּת 'נוא יּב"ַא זיא דומיל טשרע רעד;

 וזַא, .1766 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,"שמוח ךאנ רעד
 תודוקנ ילַא טימ ןאק יּב"ַא דניק שאד זַא ךלַאּב
 םיא טימ ןמ לאז ןעד ,טנאיילרּביא קודקדּב ןוא
 .א/בנק ,וטל ,"הליֿפּת רעד ןיא ןזיומלש

 ,ןתיּב ףלא =! זיּבלא טנרעל רע ּבעל ףסוי ..

 "ןיטשּב לאװ טרעװ רע ןףָאה =! ףוה ךיא

 יָארָאק א ... ,דניק, .ּבגָארּפ ,ןןַײז חילצמ =!ן
 ייטש א ;ףלא -- ךעלרעמע ייווצ טימ עלסימ
 לארׂשי ,"תיּב -- ריט רענעֿפָא ןַא טימ עלעּב
 זירַאּפ ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור

 טגעלפ ןןיציּבר יד רעדָא יּבר רעדו/ ,0

 סדניק םעניא רעדעֿפַײלּב א טימ ןּבַײרשנָא

 טגעלֿפ דימלּת רעד ןוא ,יּב"א םעד ...טפעה

 ןֿפױא, .שי ,"טניט טימ ןייגרעּביא תויתוא יד
 ,לרעַײֿפ א ךַאנ טנערּב יצ -- קישטעפירפ -

 ןשַאהֿברוח ןיא ןגיוא עשידש טרָאד רעדָא

 יִד ?'ּב"ַא ןטימ יּבו רעד זיא ואו ?ןענערּב

 ,ןייטשטכיל .ח .מ ,"?ןענעז ואוו --- ךעלרעדניק

 ' 41 41 1967 ,וירַאּפ .טרָאװ רעזנוא

 ,םירוחּב עמערַא ריא = יּב"א :שירעֿפיטש

 (ריא) סָאװ טניה ,סעַײטלוה ,םינֿפלד ,םיֿבנג

 -ַאינכ ,סעשטַאגנוי ,סעקַאינֿפײרט ,םיריזח !טַײז
 -ַאקרַאמס ,סרעשַאנ ,םירזממ ,סעקַאדַײל ,סעק

 טנעק ןרַאגיצ ,ןסָאריּפַאּפ -- םישורּבכע ,סעשט

 ערעדנַא ןוא !םידימלּת ענייש ?ןרעכייר (ריא)

 | | .סעיצַאירַאװ

 ;הלחתה א ןכאמ (א = יּב"א ןופ ןּבײהנָא

 ןטיול .ףלַא ןוֿפ ןּבײהנָא ווזד .ןרזחרעּביא (ב

 ןטיױל ןלעטשסיוא = ךָאנ 'ּב"א ןכָאנ ,יּבַא

 "רעטרעוו ןיא רעטרעװ ,ןעמענ| יּביַא ןוֿפ רדסי

 ,רומזמ ,רמז ,טויּפ ,ןומזּפ ,הליפּת א ןיא ,ךוּב

 עפַארטס ,זרעֿפ ןדעי ןוֿפ תוא עטשרע סָאד ואוו

 בא ןוֿפ תוא ןקידרדסּכ א טימ ןָא ךיז טּביײה

 :ןֿפורנָא געט יד ןעמ טגעלֿפ ווירּב עשידִיי ןיא

 יבא יפ-לע ,ןטיול ןליי צ .װזַאא 'ב םוי ,יא םוי

 ---יּב"א (טימ) ןליּפ ש

 ,עלעקעה -- 'ה ,ןדוד (ַײּב) -- 'ד ,טעֿבנגעג

 טּפאכ -- 'ח ,ענרעּבליז א -- יז ?ערעסָאװ -- וװ

 -- 'כ ,םיא טגָאי --- 'י ,םיא טּפַאט --- יט ,םיא -

 טתיממ -- 'מ ,םיא טגייל --- 'ל ,םיא טעילַאמכ

 -- '} ,םיא טמס -- 'ס ,םיא טמענ -- 'נ ,םיא

 טּפוצ -- 'צ ,םיא טקינַײּפ -- 'פ ,םיא טקע

 ,םיא טסַײר -- 'ר ,םיא טעליוק -- 'ק ,םיא

 "ּב"א .תחּת ןיא --- 'ּת ,םיא טסַײמש -- יש

 רַאֿפ רָאלק ,רענעמונעגנַא ןסעמ'ע) -- תמא

 .ןגערֿפּפָא טינ םיא ןָאק עמ סָאװ ,ןרעדעי

 -ישר ,רעטסיגער ,1.-- (לכיּב) ךוּב-'ּבַא
 יּב"א ןטיול ןענַײז סע ןכלעװ ןיא סקנּפ ,המ

 "ודכו לוש ,הרבח

 בב"א ןייא ךָאנ דלַאּב טָאה שמש רעד, .המ

 -ערג יד ןוֿפ רעמונ םעד ןוא הרוש יד ןענוֿפעג

 ,מק ,"רעטומ ןוא רעטָאֿפ רעזדנוא ןופ רעּב

 ,סרעּבײהנָא רַאֿפ לכיּבנרעל .2
 טימ חול א -- לװַאטײּבײא - .רעגנַאֿפנָא ןַא

 עסיורג ענעּבירשעגֿפױא רעדָא עטקורדעגּפָא

 א ףיוא יּב"א ןופ תויתואי

 .'טָאג ,קענַאד !
 תויתוא יד טימ ךעלעקּפולס ,סעקלאּב ענרעצ |

 תיּב-ףלַא

 ַּביֵא .(לוש) רדח ןיא טצינ עמ סָאװ תויתוא
 ןּבָאה רדח ןיא ןשיט עגנַאל ייווצ יד, -- שיט

 ןוא יטײּב"ַא רעד :ןעמענ ערעדנוזַאּב טאהעג

 1965 ,זמט ,יָאדור סחנפ ,"'שיטיירבע' רעד

 .ּב"ַא טנרעל סָאװ -- לגניי"ּב"א .148

 יוסי ,רעראטנעמעלע ןלַאלק ...} -- ללּכײּבײא

 | | ..רעקידתוד

 ענעטלַאהאּב ,תודוס -- קיטסימייּביַא

 ןָאק עמ סָאװ ,ּבא ןוֿפ תויתוא יד ןיא םיזמר

 ,סנוקירטונ ןוא תורומּת ,םיֿפוריצ ךרוד ןייגרעד -
 "ןקמ ןוא שורדיילעּב טיול ,15 ,חכ ,םירבד ,רהוז

 טימ ןדָאלעגנָא יּב"ַא ןיא תוא רעדעי זיא םילּב

 ,השודק ןוא תוינחור ןופ ןדַארג ענעדיישרַאפ
 -ַאמסָאק ןיא לַאטנעמורטסניא ןעװעג ךיוא זיא

 עלָאר עשיטסימ א טליּפש ןוא ,סעצָארּפ ןשינָאג

 ןשיפַארג ןיא ןעעז דוסיילעּב יד .סרעווינוא ןיא -

 ןוא םישודיח יּב"ַא ןיא תוא ןדעי ןוֿפ יוּב

 ץוקו ץוק לֹּכ לע שורדל שיש דמלמ,} תוכלה

 ןיא, .ןב/אכ ,ןיֿבוריע ,"תוכלה לש םיליּתיליּת
 דיתעל הלואג יד וליֿפַא טעװ םירפס-הלּבק יד

 יד ןלעטשרעּביא ךרוד טקריװַאּב ןרעװ אוֿבל

 'ר .ןפוא ןשיטסימ

 חישמ ןעװ זַא טניימ ... ןַאמּפיל בוט-םוי

 טרדסעגסיוא ןַײז 'ּב"ֵא רעד טעװ ןעמוק טעװ

 ,"אבגדהו ,זחטי ,ךלמנ ,סעפצ ,קרשּת :טרעקרַאפ
 | .ך"כשּת חסּפ ,קיא ,רעניּפיל והילא

 ײּבמָאק -- םינמיסיּב"א .דמ למ"ּב"ַא

 רעד טימ טכַאמ עמ סָאװ ,סנכייצ ןוֿפ עיצַאנ

 ןוֿפ םערָאֿפ ןיא טנעה עדייּב טימ רעדָא טנַאה

 ,חטש ַא ףיוא תועידי ןּבעגוצרעּביא ידּכ ,תויתוא

 "בא .גנַאלק ןייק טינ טרעהרעד עמ ןעװ

 עיורג סָאד זיא טָאג ,קענַאדַײמ; -- רעדניק

 ןוא רעדניק-ּב"א ערעזדנוא ןוֿפ . ..שֵא ערשּכ
 -ילמ' ,ןײטשנַײװ שירעּב ,"ךעלעפוע ענעריוּבעג

 ליה -- ןעלצעל קייּבַא

 -- םינּבר"ּב"א (טימ החּפשמ) .יּב"ַא ןופ

 זיא ,ןּפַאכנָא טינ לָאז עמ יּב"א ןוֿפ תוא רעסָאװ

 ןָא ךיז טּבייה ןעמָאנ ןַײז סָאװ ֿבר א ןַארַאֿפ

 "בא טימ םינדמל ,םינואג .עמאס, .םעד טימ

 ער -- המיש ר"יּבַא

 רימ, -- לושייּב"א

 ישינָאמ' ,ץרפ ,יי'ר

 ,ּב"ֲא ןטיול רעטסיג

 ןוא ןטַײצי ,ץרפ ,"לוש"ּבַא עשידִיי ַא ןליוו -

 .ןציוו ערעייז

 ןוֿפ ןעמָאנ :ב/ד ,תוכרּבככ -- ןיִּביֵא טכא

 -וצ| 'ךרד-ימימּת ירשא' ,טיק ,םילהּת לטיּפַאק

 טלײטעגנַײא םיקוסּפ 176 ןופ טלעטשעגנעמאז

 יד טימ םּכסהֹּב) ןלייט קיצנאװצ ןוא ייווצ ןיא

 סָאװ םיקוסּפ טכַא וצ (יּב"א ןופ תויתוא 2

 יעּביילג .תוא ןקיּבלעז םעד טימ ןָא ךיז ןּבייה

 ,ןהסנרּפ וצ הלוגס א -- ןיּב"א טכַא יד :שינ

 לָאז סרענרעל ...יד ןוֿפ רעקיצנייא רעדעיג

 טכַא יד ןוֿפ לטיּפאק םעד ןקידנערַאפ ךיז רַאֿפ

 ,גסק ,אינּת ,ײןיּביַא

 ןיילק ןהצמ יד) יז ךַאמ, -- למיג ,יּב ,ַא

 גָארט ןוא ,ןירד למיג ןייק לּפוטש ןוא ןיד 'נוא

 םעד רטנוא ןןוויוא =| ןֿבוא םוצ תוצמ איד טינ
 ןכייצ תוצמ יד 'נוא ,למיה ןןזיולּב =! ןיזולּב

 ..הׂש "למיג ,יּב ,יַא יװ-

 .הכרב --  תמא - תלד ,למיג ,יּב ,א



 ץלַא -- | 1899 קידתיּב-ףלַא

 יא?2 .אֹּב יד -- עֿפלַא (קינַאטָאּבנ .גפשכ .סי ,יד -- עירַאליֿפלַא טכַאמעג ןּבָאה םירחוס ייװצ} .תולד -- הֿבינג
 ,לריּפַאּפ א ףיוא ןָא רענייא טּבַײרש .תוֿפּתוש |

 טגנַאלרַאפ ןוא ןעמָאנ ןַײז טעמתח ,יד יג 'ּב יא

 ןּבַײרשרעטנוא לָאז רעטייוצ רעד ךיוא זַא
 טעװ'ס ּביוא -- 'א :םיא רֶע טרעלקרעד ַײּברעד
 טעװ -- ּב זיא ,תודחַא ,תמא זדנוא ַײּב ןַײז
 ,הֿבינג ,הליזג רעּבָא ּביױא -- 'ג ;הכרּב ןַײז
 ן.תולד -- 'ד זיא

 ,קיתיּב"ַא 859 .יזַא -- קידתיּבינלַא

 ּןרּפ,, .וויטימירּפ ,רַאטנעמידור ,רַאטנעמעלע .1
 ןעמוק ,תופקשה ערעזדנוא ןרילומרָאפ רימ ןוו

 טַײז ןייא ןוֿפ לַײװ ,ךעלכעלֿפרעּבײא סױרַא יז

 "רעדנַא רעד ןוֿפ ,עקידיּב"ַא . .. רָאג ייז ןענַײז

 םיכירצה ,תוטיש עטריצילּפמָאק רעּבָא טַײז רע

 ןופ רדס ןטיױל .2 .1923 ,סַײנ ,מי ,יןויִע
 .שיטאמעטסיס ,יּביַא

 .ט- ,עצינ נװ .סע  ,רעד -- קינתיּב"ײלַא
 -יקדרד .2 .סרעּבײהנָא רַאֿפ לכיּבנרעל .1
 יב"ֵא םעד םידימלּת טימ טנרעל סָאװ דמלמ
 םעד ןעגרעל וצ ןָא טּבייה סָאװ דניק ַא 9
 יבא

 עטשרע יד .רעד ןטעלַאד ...} -- תלד"ףלַא
 ינדא :(ןעמָאנ סטָאג =) םש ןופ תויתוא ייווצ

 לָאמַא טגעלפ עמ עכלעו טימ (37 ,םׂשודֲא +-)

 הדומ ךיז ןעגניוצ םיא ידּכ ןצעמע ןרעװשַאּב
 ,רע ּביוא; .ןגָאזוצסױא סעּפע רעדָא ןַײז וצ
 ךיא :תודע יד וצ טגָאז ,רעטעדווירקעג רעד
 א סע טסייה 'ד"ַא םעד ַײּב ךַיײא רעװשַאּב
 ביוחמ =} "בייח ןענַײז תודע יד ןוא ,העובש
 יגי ,ד ,תועובש ,טעיּפ ,ןןגָאז וצ תודע

 ,רהוז22 .רעד ןישישַאה ףעלעו -- יׂשישה ףלא
 ,םירוטה לעּב22 ;'הלואגה ץק דוסּבי ,אריו

 ;טנזױטרָאא רעטסקעז .1 .5 ,בל ,תישארּב
 ייֵלָעַּב יד ;םלועה:תאירּב טיול} םוינעלימ 6

 תא יּתרכזוי ןוֿפ יי ןקירעּביא ןיא ןעעז הלּבק

 ךיז לעוו'כ' --- 42 ,וכ ,ארקיו) יֿבוקעי יתירּב

 זמר א (ןֿבקעי טימ דנוּב ןַײמ ןָא ןענָאמרעד
 םעד ףיוא ןוא טנזױטרַָאי ןטסקעז םעד ףיוא

 ןכערּבסיױא ןלעװ טלָאמעד ;טרעדנוהרָאי ןטסקעז

 ןטסעמרַאפ ךיז ןלעװ םלועה:תומוא יד ,תומחלמ

 ןלעװ לאעמשייינּב יד .ןדִיי יד ןקיליטרַאֿפ וצ

 ןעמוקפיונוצ ךיז ןלָאז ייז רעקלעֿפ עלַא ןֿפור

 ןּבײהנָא ךיז טעװ ןרָאי ענעי ןיא .םילשורי ןיא

 ילװ רעד ןיא ,1 :ּבּב טימ טצינעג .ןהלואג יד
 -- ןַײז טעװ 'ה 'א ןכָאנ סָאװ, .טפנוקוצ רעט

 לָאטש טייטש טלעװ ןַײז, .וש ,"ןגרָאז טָאג לָאז

 ,"'ה 'א זיּב ןייטש ױזַא טעװ יז ןוא ,ןזַײא ןוא
 ץעגרע ,טַײװ טעה .2 .'רעליּפש-םירופי ,ץרפ

 ןיא ןרָאֿפרַאֿפ ,ןריפרַאֿפ ,ןכירקרַאפ .טַײז ַא ןיא

 ןיא ןכירקרַאפ וטסנעק סיוועג ,, .'ה 'א (ןזיּב)

 'חמ תכאלמ ,גרעּב ןידלאג ןיּביל ,"ןַײרא יה יא

 רעד| רע טַײװ יו, .ח"פקּת װעשטיזרַאּב ,תנש

 רעד ,ייה יא ןיא ןכַארקרַאֿפ ןיוש זיא ןסרוקיּפַא

 סייו ךיא; .1881 עשרָאװ ,חספ רַאֿפ רעשידוי

 סָאװ ךיור א ?ןַײז לעװ ךיא ךָאנ סָאװ ...טינ

 ,רה ,יִזַײרֲא יה 'א ןיא ןגָארטרַאֿפ ןטניװ יד

 ' -.טכַאנרַאֿפ

 .י"א .ס' ,יד --- עיֿפלַא

 רַאפ זַײּפש ,עילימַאֿפ-םוינַארעג ןוֿפ זָארג ןימ

 יתומהּב

 -עלג עקידרעטיל-ריֿפ
 טימ ס'א; .ןַײװ רַאֿפ ךעלטנייוועג ,ילּכ ענרעז

 ,דרע עטילגעגנַא ,ינועמש .ש ,?רעסַאװקנירט

 ,1970 ָא"ּת

 ,דנַאלרוק ,לא ךיוא .צא יװ צמ ,ן" ,רעד -- שיֿפלָא
 ןָא ,ןּפוש עקיטנָאק ןָא שיֿפ רעפיירט .רל

 ןוא גנַאל ןוא לָאמש זיא .ןרעדעפסולפ עקיטַײז

 יד ,גנַאלש ַא ףיוא ךעלנע

 א זיּב ןייגרעד ןעק גנעל

 ןיא שיילֿפ סָאד .סוֿפ סקעז

 ןיא טּבעל .טעפ רעיײז

 .ןעמי ןוא ןכַײט ,סערעזַא

 ףיוא ךיז טלַאה .טרילָאק לקנוט זיא יִא רעד;
 רעד יד ךיז ןזָאל טסּברַאה ןיא .טנורג ןֿפױא
 ןַײרַא םי ןיא ןכַײט יד ןופ ּפָארַא יִא ענעסקַאװ

 ףיוא ךיז ןּבייה רָאי-ירפ ןיא .ןגיור ןֿפרַאװ ןוא

 ןַײרַא ןכַײט יד ןיא םי ןוֿפ קירוצ ץיַא עגנוי יד

 ענליו ,עיגָאלָאָאז ,לַײמש ָאטָא ,זּביא לעסיא ירד
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 -דמּבכ? .רעד ןעטַאמײל ףעלע) -- הטמל ףלא

 .יּת ,טֿבש ַא ןוֿפ טנזױט וצ+ .אא 4 ,אל ,רּב
 ןענעּפָאװַאּב לָאז השמ זַא ךיז טדער ןטרָאזו

 המחלמ ןייג ןוא טֿבש ןדעי ןופ ןַאמ טנזיוט

 'הטמ' טָאה שדוק-ןושל ןיא ;ןידמ טימ ןטלַאה

 ַאּפש ןןקעטש .2 .טֿבש ,1 :ןטַײטַאּב ייווצ
 רעדעי .(גנַארד ַא) ןקָאלֿפ א רעטנזיוט ַא :קיס

 יױט ַא =} "'ל 'א טנַײה ליװ ןןתח =| ןקָאלֿפ

 .לװֿפ ,ןןדנ רעטנז

 טנזיוט ןסעליכעמ ..,} -- תוליחמ(-)ן'א
 טצינ עמ ןעװ ךיז ןקידלושטנַא םַײּב .תוליחמ

 רעדָא ,טרָאװ לדייאמוא וליֿפַא רעדָא ּבָארג ַא

 טגנערּב עמ סָאװ טרָאװ עּבָארג סָאד ןטַײּברַאפ וצ

 ןטעקַאנ ןטימ טייג רע, .ליומ ןופ סױרַא טינ

 -עגנַײרַא םיא טָאה עמ, ."ןסיורד ןיא ימ"א

 -קעװַא ןםיאו . . .טָאהימ, ."'מ"א ןיא טלּבמיצ

 םיא טָאה רעכעלטיא ןוא ןטעקַאנ א טגיילעג

 ,יַאדור .פ ,"'מ"א ןיא קסַאילֿפ א טגנַאלרעד

 ,2211961 ,זמט

 ,םירֿבדכ? ןמימָאייּפ ..| -- םימעּפ 'א
 ,ןרזחרעּביא ,ןגָאזנָא .לָאמ טנזוט .11 .א

 יּפ 'א עא ןהנעטנַײא

 ,4 ,צ ,םילהּתכק ןםינָאש ...} -- םינש 'א
 'ש 'א| "ש 'א ויא גָאט סטָאג .רָאי טנזיוט

 ןילומתא םויּכ ךיניעּב

 ןהּכה ֿבקעי ריב קחצי ןיסַאֿפלַאו -- יטֿפלַא
 ןיא ןריוּבעג .קסוּפ רעטמירַאּב :(1103 --- 1013)

 ןרעטנוא טנַאקַאּב ,עקירפא-ןופצ ,(ץעֿפ) סעֿפ

 .ס ֿפ לַא רעדָא ןיסאפ קחצי יר =} ףיר ןעמָאנ

 רעביא טיג תוכלה רֿפס רעװיטַאטירָאטיױא ןַײז

 -אלקש יד ןָא ילֿבּב דומלּת ןופ תיצמּת םעד

 ,ךורע-ןחלושי:לעּב רעד ,ורַאק ףסוי .סאירטו

 רע טָאה סָאװרַאֿפ, .ףיר ןֿפױא ךמוס ךיז זיא

 ?תוקפס ענַײמ ןרעהסיוא טלָאװעג טינ ןליֿפַא

 ?רעמ טינ טרָאװ ןייא ןוא !!רשּכ' ןָאטעג גָאז ַא

 רעד ,רוציקּב ױזַא טדער רע סָאװ רע זיא רעװ

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,ײ?סֿפלַא

 .ידַא --ׁש" ,ךעל|רעקלעֿפלַא

 .ידַא -- ךעלדירֿפלַא

 .ָארּפ .סעלַאכ2 -- ץלַא

 -זָארג א (קינַאטַאּב .רפכ2

 עקירפַאךוֿפצ ןוֿפ סקיוװעג

 טרעװ .עינַאּפש-םורד ןוא

 "רַאסיוא רעד רַאפ טצינעג

 ןוא סעשזָאגָאר ןופ גנוטעּב

 ַא ןוֿפ עיצַאקירּבַאפ רעד ןיא

 "א .ריּפֲאּפ טרָאס ןרעסעּב

 ,ריּפַאּפ

 ךייש זיא סָאװ

 םעלּבָארּפ א, .רעקלעֿפ עלַא (םורַא טמענ) וצ

 -ןטעמוא ןַא ,עש'א ןַא ,ענײמעגלַא ןַא סָאד זיא

 סָאד ךיוא טיה טָאג; .1938 ,דוק ,מי ,"עקימ

 ןַײז וצ ןרעהפיוא טינ לָאז סע ,לארׂשי קלָאֿפ
 -ריטרַאמ רעכעליַא רעד רַאפ גנוצייר-ןּברק ַא

 .1955 ,קוצ ,לה ,"טייק

 ןופ) ןצנַאגניא זיא סָאװ

 רימָאל, .תונװּכ עיַא .ךעלדירֿפ (ןטקעּפסַא עלַא

 ןשיװצ ךַאז א ןַײז קירוצ ןכַאלֿפ עיַא ענַײמ טימ

 טַאלּב א ,ןייטש סניק' ,לה ,"ןכַאז עקיאור

 .םיוּבלפע ןַא ףיא

 םוכס .גנידצלַא .1
 סָאװ (ןֿפירגַאּב ,ןעיידיא ,םינינע) ןכַאז עלַא ןופ

 ,'ַא ןעמענוצ .ןײלַא יַא ןָאט .ןעניז ןיא טָאה עמ
 סָאװ יא ןקַאּפנַײרא .ןזָאלרעּביא טינ ךַאז ןייק

 ,טלייצרעדסיוא יא ןיוש .ןעמענטימ ףרַאד עמ

 -ץגפיוא טָאה יַא .טנרעלעג טָאה רע סָאװ יא

 ןוורּפ ןעמ ףראד 'א .יאדּכ 'א זיאס .טּבעל

 טשטַײטרַאפ ,םירבד תומש ,ב1א .(ןריּבָארּפ)

 יייק ַײּב ָאטינ ןיא םענייאניא יַאע .זלַא -- לּכ

 לכׂש רָאנ ,קינײװ וצ ןדִיי ַײּב זיא יא; ;"םענ

 ןיא טּבעל עמ ןמזילּכ, :"גונעג רעכעלטיא טָאה

 טלעג רַאֿפ,, :"(ןּבָאה יא ןעמ ליוו) קינײװ וצ יא

 רָאנ) עמַאמ-עטַאט טינ רָאנ ,'א ןעמ טמוקַאּב

 סָאװ דלָאג זיא יא טינ; ;"(טינ לכׂש ןייק

 ;"ןֿפערט יא ןעק טלעװ רעד ןיא, ;"טצנַאלג

 דיי א סָאװא :"קעװַא יַא טייג ףָאלש םעד ןיא;
 ;"סיוא יַא ןענרעל תורצ, ;"!ןייטשסיוא יא ןעק
 ;"טכירעגמוא טמוק יַא --- קילגמוא ןוא קילג,

 סָאװא ;"טוג 'א זיא-- טוג זיא ףוס רעד זַא;

 'א טמוק -- ּפָאט ןיא רעִירֿפ ךיז טכָאק סע

 ןעמוק סעגירטניא ,ןעַײרעגירק} "רעלעט ןפיוא

 -רַאפ טלעג, :ןןעמעלַא רַאֿפ סיורַא ףוס םוצ

 --- ןרָאלרַאֿפ המשנ ,ןרָאלרַאֿפ סקינ טסייה ןרָאל

 ,טכַארטַאּב זיא 'א ןעװא ;וימ ,ײןרָאלרַאֿפ יַא
 זיא יַאק .װש ,=טכַאל ןוא רעטוג-טינ רעד טמוק

 רָאנ קיזומ ענייש יד ,טיירגעגוצ ןעװעג ןיוש |

 --- זדלַא(ה) ןפיוא קנַארק זיא רע, .לפ ,"ןרעה וצ

 סיורַא טינ טדער עמ ואוו לװֿפ ,ײַא ליװ רע

 ,הרוּת יא :'א ןעװעג , .ןץלַא = זדלַא :ה ןייק

 יא =| לװפ ,"לוויטש עטצוּפעג יא ,הרוחס יא

 ללּכה ,שיטַײל יא ,ךעלגעמרַאֿפ יא ,טנרעלעג

 רָאי טוג ַא --- רימ ףיוא יַא; .ןתולעמ עלַא טימ

 ןצעמע טפרַאװ עמ ןעוֶו לװֿפ ,"רימ ףיוא ךיוא

 .ןרעֿפטנע ןַײז סע זיא ,תולווע ענעדיײשרַאֿפ רָאֿפ

 סָאװ = טנַאה רעד טימ יַא ףיוא ןַָאט ךַאמ ַא*
 -ערעטניא טינ ךיז ;ןַײז לָאז -- ןַײז טעװ סע

 ףיוא ךיוא = 'א ףיוא טיירג ןַײז* ..רעמ ןריס

 'ַא זיא םיא ַײּב* .יַא ןלעטשוצנַײא ,תונּכס



 ץלַא

 א ןכַאמ"* .טרעװ ןייק טינ טָאה = טשינרָאג

 ןכַאמ טייקיניילק רעדעי ןופ = יַא ןוֿפ סעמיצ

 ='טרָאק רעד ןיא סָאװ 'ַא* .ןינע ןקיטכיוװ ַא !

 -ךניװש א ,רענגיל א .תונורסח עלַא טימ (א

 .ןּבעל ןיא ןעגנוריסַאּפ יילרעלּכ טימ (3ב :רעל

 ,רעװש א ןגעװ ריא =!טּבעלעג טסייה יַא*

 טליּפשעג) טדערעג טסייה 'ַא* .ןּבעל םערָא

 = טלעװ רעד ןיא 'א* .תולעּפתה טימ = (ַאא

 ןיא 'א װזַאא ןלעװ ,ןענעק ,ןּבָאה .קידאמזוג

 רעד ןיא) יא ןצעמע ַײּב ןַײז* .טלעװ רעד

 .עא ֿבושח ,ּביל ,רעַײט רעייז ןַײז = (טלעװ

 "רע רעד ןיא = ... סע זיא 'א יװ ר ע כי ג*

 'ַא רַאֿפ ר ע מ .סע זיא לּכ"תישאר ,ייר רעטש

 ףרַאד עמ = יא טינ זיאסי .יַא רַאֿפ ר ע ס ע ּב

 ,ןדנַאטשמוא ,ןכַאז ךָאנ טימ ךיוא ןענעכער ךיז

 'א ,ָאיעּפ = קילעדנַָאר ןיא 'א* .חזַאא תוּביס

 ' ,ּפָאק ןיא
 ,"ריד טיּביג ךיא שאו זלַא ייז וצ דיר;

 ןגעװרעטנוא םיא טמענ ןמ, .17 ,א ,רירעש

 שלַא וד זיא ואו, ,29 ,ּבגָארּפ ,"קעװַא זלַא

 ןָאטעג טָאה חנ, .ב/במ ,וטל ,"ןמוקיג ןיהַא

 ,רוצ ,"ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג סָאװ יא יװ ױזַא

 תוָאּבג ,דוֿבּכ ;'א טסַאּפ םיריֿבג רַאפ , .תישארּב

 עלעסיּב ןטימ ןעגנילק רָאנ ןענעק ייז זַא --

 יײװצ ,ענװָאק סיוא) ץיװָאניּבַאר קחצי ,"תועמ

 "אנ ,שירָאנ; .ן"רּת י"נ ,םיריש עשיטָאירטַאּפ

 ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײּב ,ץרפ ,"לטייא זיא 'א ,שיר

 עצנַאג יד ,גינעק א טסיּב וד ,טעָאּפ , .קרַאמ

 -רעטנוא זיא 'א ןוא ,דנַאל ןַײד -- טלעװ

 | .למ ,יטנַאה ןַײד ןוֿפ ןכייצ םוצ קינעט

 ,טַײצ עצנַאג יד .דנַאנַאכָאנ .רדסּכ .וודא .2
 ןָאט ןיא 'א ןטלַאה .טַײצ ערעגנעל ַא ןיוש
 ןייא 'ַא זיא ייז ַײּב .(ןענייװ) ןכַאל 'ַא .סעּפע

 ,"??רימ ןוֿפ יַא וטסֿפױלטנַא סָאװ, .ֿבוט-םוי

 .""א ךיז טגָאלק רע רָאנ ,ייוװ טינ םיא טוט סע;

 ,"רעגילק טינ טרעוו רעּביא יַא טּבַײלק סע רעװ,

 טעזרעד ןוא ךעלדנעּפש 'א טּבַײלק רע, .װש

 טגָאי סָאװ ןצעמע ןגעווו לװֿפ ,"ךעלדנער יד טינ

 טייקכעלגעמ יד טינ טעז ןוא ןשָארג א ךָאנ ךיז

 יי .ןןענידרַאפ וצ טוג .
 (ֿבצמ רעד) גנואוט יד זַא טזַײװ -- יא ךָאנ

 .ךָאנ טרעיודעג ןוא טַײצ ערעגנעל ַא ךיז טיצ

 -כרוד םעד) ןטײקשירַאנ ןעניז ןיא יא ינ ןּבָאה .

 ןעניד יא ינ .(עטּבילעג ןַײז ,גלָאֿפרעד םעד ,לַאפ

 ןסחי א יז ַײּב יא 'נ זיא רֶע .ײמרַא רעד ןיא

 יִנ טַײז ריא .(עא גיוא ןוֿפ לּפַאצרַאװש רעד)
 ךימ קילג טימ הּפוח רעד וצ; .םדָא-ארּפ א יַא

 ךיא, .לֿפ ,"ףלעװ יַא 'נ ייז ןגעלפ ןריֿפ וצ -

 ,טנרעלעג קינײװ ץנַאג הכָאלמ יד ... ּבָאה

 ירָאפ רעד ,דמא ,"טקישעגמוא יַא 'נ רַאװ ךיא

 ןענַײז רעטעּברַאפ .ח"לרּת ענליװ ,טסינַאיּפעט

 -רעטנוא יא ינ ןענַײז ןוא טלַאצעגרעטנוא ןעוועג

 'א 'נ זיא שידִיי, .1411966 ,רָאֿפ ,"טלָאצעג

 ,אֿפא ,"תירֿבע ןיא וליֿפַא ,שירעֿפעש ,שימַאניד

 ךיױא 1 ןקיּבלעז םעד טימ .5 41964 ,זמט -

 ךָאנ = ַײּברַאֿפ 'ַא* !ןצּבק ַא יַא .ךָאנ ןָא
 | ,דנַאטשוצ ןשיטירק א ןיא ץלא

 -רַאֿפ וצ (װדַא) ידַא ןַא רַאֿפ טמוק .װדַא 9
 -ידעּבעל 'א טרעװ ץנאט רעד .3 ןַײז ןקראטש

 -רַאטש 'א טרעװ רע .רעדליװ ,רעקישיור ,רעק

 .ידַא -- ץײאצלַא
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 ,(רעכַאװש) רעקיטכיװ יַא --- רעטלע סָאװ .רעק

 גָאט רעד זיא ,ףיוא טייג ןוז יד רעטעּפש סָאװ;

 יד ,ךיז ןסקַאװעצ טנעװ יד, .װש ,"רעלעה יא

 ימוא ןוא רעקידמשוגמ ,רעטעֿפ יא --- סנטָאש

 יז רעטניהע .קיּפעלק' ,זיי ,"רעטרעּפמולעג

 ןיא סיפ טַימ יַא ךיז טיירד ,רעמ ןוא רעמ יִא

 'א זיא רימ* .קרַאיוינ ןיא ,הלמ ,"טולּב

 ןייק ָאטינ ,טריסערעטניארַאֿפ טינ = ךַײלג
 "יה ןייק ָאטינ = ךַײלג יא זיא'ס* .דיישרעטנוא

 זלַא ךָאװ 'נוא תּבש , .דיישרעטנוא ןייק ,קול

 .זנּכשַא ,ײ. . .טוה ןייא ,קַאר ןייא :ךַײלג

 ןַא יװ .ףוס-לּכ ףוס .ךָאד ,טרָאֿפ .װדַא 4
 ,טינרָאג יװ רעסעּב 'א זיא'ס .טַאטלוזער-דנע

 גנַאל ,, . , , .טימ ךַײלגרַאֿפ ןייק טינ 'ַא זיא סָאד

 לַײװ, .װש ,"טקנעשעג טינ 'א זיא טגרַאּבעג

 שלַא ןַאמ רעד טרעװ אד ,רדניק שקעז ּבָאה ךיא

 ןעוװ, .אציו ,הניאצ ,"ןגירּברעה רּביא רימ אַײּב

 טינ רימ טימ םולש ןייק טסליװ ןערה:רציו וד

 ,בל ירשי ,יןּבַײלּב רַאנ א יא וטסעװ ....ןכַאמ

 ןעגנילשנַײא ךָאנ ןַאק ךיא, .א/גמ ,1867 ענליוו

 "יא ןרעװ טשינ 'א ןוא ןרָאי רַאּפ עכעלטע א

 .פד ,ײטַאזרעּב

 "וה ַא טכַאנ יד רימָאל, .סניײאצלַא .יװַײס .9
 ןענָאמפיוא לעוו'כ, ."ןצּבק ןייא יא -- ןָאט עיל

 "טולּב' ןייא יַא --- ןשָארג ןטצעל ןזיּב םיא ןופ

 י"'רעגיוז

 ,ןװיטקעידַא לָאצ ַא ןוֿפ לייט רעטשרע -- "לילַא
 :תוָאמגוד .ןווידנורעג טימ גנודניּבראֿפ ןיא צעּפס

 קידנלייצרעד-א קידנזױלּבטנַאדַא
 קידנזַײװ-ַא  -נּפַאכנַײרַא- ַא

 קידנסייוו-'א קיד
 קידנגָאזַא קידנּפַאכמורַא- ַא
 קידנעעז'8 קימענמורַא-ַא
 קידנוּבשח"ַא -נעמענמורַא-א

 קידנגױט-ַא קיד
 קידללוּכ"ַא -נטכַארטַאּב-ַא

 קידנּבעגרַאֿפ-א קיד
 קידנגָאמרַאֿפ"ַא קידנעמענַאּב-ַא
 -נעמענרַאֿפא קידנּבעג-ַא
 קיד קיגנירדכרוד-'ַא
 -ײטשרַאֿפדא -נירדכרוד-יַא

 קידנע קידנעג

 ,ךַײלג ןצנַאגניא זיא סָאװ

 רעּביא ךיז טרזח סָאװ ,עקיּבלעז סָאד זיא סָאװ

 ןופ ריּפֲאּפ ךעלקיטש רַאּפ א .רעירפ יװ טקנוּפ

 .ןרילָאק עיַא טימ טנעװ .טיירּב ןוא גנעל רע'ַא

 ןיא טעה ... .ןעגנַאלק עיַא .ךעלרעלעט עיַא
 ףיוא ץלַא טמוק יוזא -- ןעזעג תחנ ןייק טשינ

 עמ, .8 ,| ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"סיוא םע'א

 טיוט יא טימ םודעמוא ,ריא טרעה ,טּברַאטש

 'ַא םודעמוא ,ריא טרעה ,ןַײרַא טגייל עמ ןוא

 ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עעש ,ןַײרַא דרע ןיא

 -יוועגנָא יד ןופ סָאמ עיא ןא ... סיוא טַײז;

 רעזדנוא רַאֿפ ןַײז טינ, .ו כַאי ,"ןעמיוז ענעז

 -- קיד .װ המחלמ מפ ,"ןסָאמ עיִא ןלעװ ייוו

 -פיוא 'א םוטעמוא זיא ןרָאק רעלופ רעד, .ידַא

 עשרַאװ ,לַאפרעטעלּב ,רַאילקש השמ ,"ןעגנאגעג

 .טייק(יי=/ .59

 .ָארּפ -- 2נידצלא

 .לָאענ .ס' ,רעד -- רעּבַאהיץלַא

 .עזַארֿפ -- ! טסייה ץלַא

 .כרַא .װדַא -- טנַאהוצלַא

 .לָאענ .ידַא -- קיפיײװיץלַא

 קיסייװ-ץלַא

 ,ךַײלג ,קוליח ַא ןָא .װזַא -- סנײאצלַא
 -ַאגפיוא ערעװש יא .'ַא רימ זיא'ס .ַײסיװַײס

 ןיא סנייא ןוא טרעדנוה ןוא טרעדנוה, .סעּב

 רוד -- 'אע :"'ַא זיא סנייא ןוא טרעדנוה, :"'א

 יא, :ןץִא ןענַײז ךעלקינייא ןוא רעדניק =} "אב

 'ַא* ..װש ,"!ןֿפנַארּב קנורט ַא ךָאנ -- ןצּבק

 רע טָאה ,ןָאט טינ לָאז רֶע סָאװ = ךרַאּפ השמ

 ןסנייא עלַא טינ; .עיצַאטוּפער עטכעלש א יװַײס
 ןטַײצ רֿפ, .3 טו 1955 ,שַאפ ,ימלַא .א ,ײ'ַא ןענעז

 "יג ךיילקג שנייא ׂשלַא םילרע נוא םידוהי ןנַײז

 ייוצ ןּבאה הׂשעמ זאד ,הׂשעמ ןיש ןייא ,?ןגנג

 ןואגה תּב הליּב :טכַארּבג קורד רעד ןיא רּבַײװ

 יסוי 'ר תשא ,ץיװרוה תחפשממ רעּב ר"הומ

 ןתנ ףולאה תּב לחר תרמו ןיװמ שרוגמ ןזח

 דיי רעטדמשעג א ,יַא; .ן1700 ,גָארּפ} ,ץינזיור
 ןשטנעמ יד ,ןיקשַאר ּביײל ,"'א ,דִיי א ךיוא זיא

 טיירדעג ,יעה; -- ּבוס .ץישזַאּבלדָאג ןופ

 םעַײנ ןפַאש רימ זיּב . ..ךיז טיירדעג ןוא ךיז

 -םילוגלג' ,טייצ ,"'א ןכעלטעג ןעַײרפ --- והוּת

 ,ילנאט
 יא עטקעריד ,עטולָאסּבַא ןייק ָאטינ, -- טייק- |

 ,מי ,"טרָאװ ןשילגנע ןוא ןשידִיי םעד ןשיװצ

 ,105 ,אאווו לּבִי

 עקנַארק, .ןטַאטלוזער עא .ידַא -- קי'ַא
 רעדָא עקידנפירט עקיטולּב טימ . . . רעטכיזעג
 .ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"ןגיוא עקיַא עדימ
 ,"ַא עשיטַאמעטַאמ ַא זיא סע, -- טייקי'א
 ,1914 ענליוו ,עידעֿפמואירט יד ,ןידרָאג רעדירּב

 .קידנעטש ,רדסּכ .חזַא -- םעניײאניאיקלַא
 טיצ רע ,ןיורק יד טרעװ זיא רע, .רעהפיוא ןָא

 רעד, .יןטכישעג:ץָאלק' ,ץרפ ,"ףױרַא יאייַא ךיז

 רָאג זיא . ..חומ ןיא יא"ַא טצַארק סָאװ שוּתי

 -הׂשעמ סדמלמ ןנחוי ,ץרפ ,ייּבר רעקידרעַײֿפ א

 | .ידַא -- קיד'א-'ַא .יךעל
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 סָאװ יא ןָאט .ןכאז עלַא .ץלַא - .גנידלַא +-

 .ןּבעל םוצ קיטיינ זיא סע סָאװ יַא .ףרַאד עמ
 רָי א, ;"טייקשידייי-טוג ןיא יא ןָאט ןעק עמ,

 'א זיא ןדִיי םעד רַאֿפ, :"ןסיוװ וצ יַא ּביל טָאה

 םעד ףיוא לטָאז םעד זָאל, .װש ,"הרוחס (א)

 טעװ יא, ;"טרעוו יַא זיא לדיימ ענייש ַא ,דרעֿפ

 ןרשּכ סרעטומ רעזדנוא ןָא ,ןסע וצ ןגירק ריא

 ןעמ זַא, .לֿפ ,ןסעגרַאֿפ טשינ רימ ןלעװ ןעמָאנ

 -רעּביא יא ןעמ ףראד שטנעמ א םענעי ַײּב זיא

 ןוא טֿפױל טַײצ יד, .יןשטנעמ' ,עש ;"ןגָארט

 ךעל- .ןעלעסַײמ ,טשא ,"ךָאנ ריא טֿפױל יא
 .טייקכעל- ,ידַא ---

 עכלעזַא
 .ס'ה"ַא עכלעזא ,םיקנוֿפמ

 -ַאּב ןוֿפ קורדסיוא

 = !רענידרַאֿפ א 'ה 'ַא .ריא טֿפָא ,גנורעדנואוו

 יה 'א .שירעכַאלּפָא רעדָא רענידראפ רעסיורג ַא

 ,קילגמוא ךעלנייוועג-טשינ א = !קילגמוא ןַא

 .ןעגנודניּברַאֿפ עכעלנע ךיוא ױזַא

 ןפיוא ךַײלג .ףּכיּת

 ןעד שאג גינוק רעד, .לעטש רעד ףיוא .טרָא

 | ,270 יש ,לגמ ,"טנה וצ לֵא שיוא ןַײװ

 ןעק) סייוו סָאװ

 -- טייקי- .יװַא טינ זיא רענייק .ץלַא (ןסיוו



 רעסייװ-ץלַא

 ןיא ןּביױלג םעד רַאפ ּפַאלק רעטסקרַאטש רעד;

 רעד ,װמ ,"...טסעט םענופ טייקיײװַא רעד

 .קיסיוו"א :ךיוא  .טנגוי רעזדנוא וצ געװ

 .ס ,עק- יי נװ .ס' ,רעד -- רעפייוו"ץילַא
 ...יצ ךיז ןעלקנעװק, .ץלַא טסייו סע רעװ

 רעד יװ ,װַא אזא ןוא םכח אזא ןעוװעג זיא

 רעװַאלקש ,שז ,"ןסעומשנַײא זדנוא ליװ יּבר

 ןַײז טינ ףרַאד רענעסקאורעד רעד, .רעדניק

 ןרַאֿפ ןַײז הדומ לָאמַא ךיז געמ ןוא 'װ"א ןייק

 זירַאּפ ,זעגפ ,"טינ סעּפע טסייװ רע זַא דניק

 רעד טָא זיא; .ידַא -- שי" .5--.3 אצ ,1

 ןּבָאה לָאז רע ךַײלג ,שײװַא ױזַא .. . טכירַאּב::

 ,30 א 1953 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןענַאטשעג ַײּברעד

 ,ץעיװַָאסיײװ-'א ,קינסייוו-'ַא = ;ךיוא

 .ךיא

 -וצ ץלַא .ןצנַאגניא .כרַא .װדַא -- ל'ַאמוצלַא
 'נוא ןןהערּפ} םיא ףיוא ןגז רַאװ אַײז , .ןעמַאז

 ,הרטפה ,תומש ,חט ,"לאמ וצ לַא םירצמ ףיוא

 רטנוא ןאטיג וטׂשאה איײלרילַא, .2 ,טכ ,לאקזחי

 'נוא לאמ וצ לֵא רדניר 'נוא ףאש .סוֿפ ינַײז

 יוסעד ,. ..השמל הלֿפּת ,"שדלעפ ׂשד ךיֿפ ךיוא

 וצ לא קלָאֿפ ןַײד ןײטשרֿפ וצ, .2 ,זכש ,1696
 גאט וצ ׂשנוא ןּברעג .י קרּפ ,טנַארּב ,"לאמ

 ,ןוזמה תכרּב ,"טוג לאמ וצ לֵא זיא אד רעד

 .ב/ד ,1723 טשמַא

 רעװ .ס- ,עק- ,ןי- גװ .ס- ,רעד -- רעוטײץילַא
 -פיוא רעּפַאנק ַא זיא טא ןַאע .ץלא טוט סע

 -רַאֿפנָא רעד טימ יז זיא ןעמוקעגקירוצ, ."רעוט

 ,רעטסיירט ל ,יטפעשעג ...ןוֿפ ןייט"א רעטיורט

 ,28 א 1966 ,זמט

 רּבַײװ, ,ןטַײצ עלַא ןיא .כרַא .ודַא -- טַײצלַא
 יג םשה שדקמ טַײצ לַא ... ןּבאה אד איד

 ,טנַארּב ,"ןדע ןג םניא ... ןמוק יכלוז . .. ןזעװ

 לא געװ ינַײז ןקילגּב איז לַײז רעד; .ו קרּפ

 רעדעװטעי וצע :יּתְו 5 .י ,םילהּת ,מהס ,"טַײצ

 ןטכערג םעד טַײצ לא טיטש י"שה, .ן"טַײצ
 ּבײהנָא ,טָאה דנע ןייא טכער זאד ואװ ,"אַײּב

 | ?ה"י ,8

 עלַא (רַאֿפ) ןיא זיא סָאװ .ידַא -- קי|טַײצלַא
 ןוא סנ רעקיטולּב א טסיּב וד ,קלָאפ , ,ןטַײצ

 - א :88 .טייקי- .גנוטסעֿפ ,צוס ,ײקיַא
 -לוק עשידִיי יד זַא ּפיצנירּפ ןטימ ..., -- ךעל
 י"ךעל'א ןגָאז וצ ױזַא ןוא ךעלטלעװלַא זיא רוט

 ,ֿטייק - ,1941 ,דוק ,מי

 -(נ)יצלַא .ץלַא ןוֿפ ןגױצרַאֿפ -- םעקניצלַא
 ךיוא .גנידצלא ןוֿפ ןגױצרַאֿפ -- גנידסעק
 ןדייר םַײּב רקיערעד טצינעג ,גנידעקיצלַא
 | .רעדניק וצ

 רעד ,אקיּתע, .לָאענ .ץלַאכ2 .ידַא -- קיצלַא
 ,"רעקיניײלַא רעד ,רעיֵא רעד ,רעקינייאיקיצנייא

 ףורטטמ ,טייא

 רעמ טינ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- זָאלצלַא
 טציא ,ןֿפָאלעגקעװַא ריד ןופ זיא ץלַא'ס, .ץלַא

 ינַאג ןַײמ ןופ ,גי ,"טלעװ רעד ףיוא 'א וטסיּב

 | .ימ רעצ

 ץרַאה סָאד רָאנע .לָאמעלַא .וודא -- לָאמצלַא/
 ,גרעּב ,ײןּברַאטשרַאפ יו ןרָאװעג 'א םיא ַײּב זיא

 ,1928 ענליװ ,געטמרוטש
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 טימ .עזַארֿפ חדא -- רעדנַאנַאטימ ץילַא
 'א ןלייצרעדסיוא .ןצנַאגניא רָאג ,םיטרּפ עלַא

 -ןירט זאד רֶע שאד ןקנופמ =! גנוֿפמ זַא, .ימ

 ןיא ׂשע ,גילפ רעד טימ טיוש ׂשיוא ראג ןיק

 קרּפ ,טנַארּב ,"רדננַא טימ ׂשלַא סואימ םיא

 ,240 .הג ,"רידנַאנא טימ ׂשילַא ריא טיגאז,, .די

 זא ... ?'מ 'א רָאג למיה ןיא ןעד זיא רעװ;

 זַאגַאלַאמ םייח} ,"ןײלַא ט"שעּב רעד רָאנ טשינ

 ...תולג םעד ןיא, .ןּפיִו ,'. . .ףלָאװ 'ר תלודגי

 ןַא ,םינּפ רעדנַא ןַא רָאג סעּפע ןןדִייו ןּבָאה |
 'מ 'א -- לומ רעדנַא ןא ,ןּבעל רעגייטש רעדנַא

 בוס .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ךַײלג ןטַײל טינ סעּפע -
 ךס ַא טָאה סע רעװ .ץלא ףיוא הירּב ַא --

 ץלַא מ"א ןא זיא רעא .תונורסח יצ תולעמ

 לָאמַא טרעהעג ּבָאה ךיא, ,"טרָאק ןיא סָאװ

 טָאה להק סָאװ ,מ"א ןַא ,רעכַאמ ןגיה א

 .טלעװ רקֿפה יד ,ל"ביר ,יןעװעג רחוּב םיא

 טסע סע רעװ .1 .ס' ,רעד -- רעפעיץלַא
 ןַא ןיִּב ךיא ,טָאה ריא סָאװ רימ טיג, .ץלַא

 רעד ,םולּב .ש ,רעסערֿפ-ץלַא וזד ,2 .,ייציַא

 ,241 יז ,1931 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב

 -יטליגדנע .לָאענ .ןע- ,יד -- גנודיײשעצלַא
 ,ץרַאה רעזדנוא; .ןּבראטש סָאד .גנודיישעצ עק

 ןּפַאלקסיוא לָאז 'ַא ןופ העש רעקידלרוג ןיא |

 ,לה ,"ּפעלק עטצעל ענַײז ןסיוועג ןכעלרע ןיא

 .םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא

 .ץלַא ןעק סָאװ .ידא -- ךעלגעמרַאֿפײץלַא
 -צל ַא ... ןיײלַא זיא רע, .ילכוי לכו ןוֿפ זּביא

 םויל דוחיה ריש ,"רעיפייַא ןַא ןוא רעקידעּב
 | ,19 יז ,1885 מדפפ ,ישימח

 .רעסעיץלַא :לגרֿפ .ס- ,רעד -- רעסערֿפײץלַא
 ןסקיװעג יא טסע סָאװ יח:לעּב ,שינעֿפעשַאּב .1
 ערעדנא יא טסע סָאװ יח:לעּב ,2 .שײלֿפ יא
 ,םירגּפ יא ןשינעֿפעשַאּב עקידעּבעל

 'ורג רַאֿפ ּפָאק שטוטס .ּבנ צמ .יד -- טײקצלַא
 .ףַאשַאּב ןופ יא יד .טעטילַאטַאט .32 עּפ

 ,ס ,עק- ןיי נװ .ס' ,רעד -- רענעק"ץילַא
 ןָאט ץלַא ןעק סע רעװ .2 .רעסײװיץלַא .1

 -רַאֿפ קע םעד ץַאק ַא טינ ןעק סָאװ יק"א ןַא
 .יי"ק-'8  .ןדניּב

 .שיּבַארַאק2 ַאפשכ2 .ס' ,רעד -- עדאקלא

 ןיא טכַאמ רעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ רעדָא רעטכיר

 -ילָאּפ רעדָא רעטסַײמרעגריּב ;ֿבושי ןרענעלק א

 יא רעד, .טָאטש רערעסערג א ןיא רעטסַײמיײצ

 רָאי קיסַײרד ,ןָאסרעּפלַא .מ ,"סָארעסַאק ןופ

 :ץגּפָא זדנוא טָאה ןאטיּפאק רעד, .עניטנעגרַא

 ..* ןוא ... טָאטש רעטנעָאנ רעד ןיא טריֿפ

 ,1866 ,מק ."'ַא םעד וצ ןּבעגעגרעביא זדנוא

 ,22 ךאפ

 .שיּבַארַא יײא 22 .ז ,רעד -- לָאהַאקל' ַא
 ,רילָאק א ןָא טײקיסילֿפ ,סעטיריּפס ,טריּפס ,1
 ,רעסַאװ טימ ףיונוצ טוג ךיז טשימ ,טנערּב

 ,ןֿפראש א טימ ,רעט9ע וצ ךעלנע חיר ַא טימ

 -עלע רעקידנרוּכיש רעד זיא יַא .םעט ןקינערּב

 טקודָארּפ ,ןטײקיסילֿפ עטריטנעמרעפ ןופ טנעמ

 יָאּברַאק לָאצ א ןוֿפ גנוריטנעמרעפ-ןווייה ןוֿפ -

 'ַאליטע ; 02 148 013 יַאיליטעמ .ןטַארדיה

 ילַאקלַא

 ןוֿפ ,לֿפָאטרַאק ןופ ,תואובּת ןופ יִא .01143 3

 טרעװ יא .ןַײװ ןטריטנעמרעפ ןופ ,עזורוקוק

 ןיא ,ןטנעמאקידעמ ,ןעקנַארטעג ןיא טצינעג

 ,עירטסודניא ןיא ,ןעלטימיּבַײרנַײא ןוא -רימש

 טָאה עמ; .ַאא (ןטעקַאר רַאֿפ) ףָאטשנערּב יװ

 סע טָאה ןעמ} ןוא ץרַאה סָאד ןעמונעגסיורַא

 עמ ןוא עקשוּפ ענרעּבליז א ןיא טגײלעגנַײרַא

 יָאּפַאנ ,"קיסעַא ןקרַאטש ןסָאגעגנָא לוֿפ טָאה

 ךרוד טנַאקַאּב זיא 'א, ?רָאי ,(?בובל} ,ןָאעל

 ךיוא טָאה . . .ןענערּב ןעק ןוא םעט ןפראש ןַײז

 טײט רע לַײװ ןטֿפַאשנגײא עקידנריציפניזעד

 ,19 אפ ,1931 ענליוװ ,זעגפ ,"ןּבָארקימ יד

 ךיז ןיא טָאה סָאװ קנארטעג ןימ רעדעי .2
 ןעקנירט ןרָאט טינ .עא ןַײװ ,ריּב ,ןֿפנַארּב ,יַא !

 םענופ םעטסיס-ןוורענ רעד ףיוא ךיוא, .יא ןייק

 יד ,ןטסקרַאטש םוצ 'ַא רעד טקריװ ןשטנעמ

 עג רעייז ןענַײז ןקיסָאמרעּביא} ןעקנירט סָאװ

 ,"ןזילַארַאּפ ענעדײשרַאֿפ ןעמוקַאּב וצ טגיינ

 ,2 אפ ,1924 ענליוו ,זע29 -

 -ַאזי-  .ורט -- ןרי(זי)/ .גנורי(זי)-

 ,עיצ

 :ךיוא .תורּכיש עשינָארכ .רעד -- םזיי

 ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ טמוק סָאװ טייקנַארק

 .רעד -- (רע)קי- .ץיֵא ןוֿפ גנוצינַאּב-טכעלש
 .ס- ,רעד --רעטעמַאה ,רוּכיש רעשינָארכ

 ןַא ןופ טײקרַאטש יד ןטסעמ וצ טנעמורטסניא

 ,שימעג רעדָא קנַארטעג ןשילַאהָאקלַא

 --ַײרֿפ-'ַא  .ןעקנַארטעג עא .ידַא -- שיד = |
 "א ןייק ךיז ןיא טינ טָאה סָאװ .ידַא

 ,ןדפ) יד ,עווָאקלַא :99 .ן- ,רעד -- זו ַאקלַא
 טנאו ןיא עשינ .שיּבַארַאכ2 ַאפש22 ייאככ

 לייט א זיא סָאװ לרעמיצ(פָאלש) .טעּב ַא רַאֿפ -

 "עג לָאמַא . . ., .רעקלַא .רעמיצ ןרעסערג א ןוֿפ

 ַא ןיא רעקנַארקיזָאלוקרעּבוט רעד ךיז טניפ

 זָאט' ,ייא ןַא ,טכיל ןייק טינ טָאה סָאװ רעמיצ/

 סָאד טיוּבעג רֶע טָאה, .1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש

 ןָא עא ןַא טימ ןוא טנעװ עקיד טימ זיוה עַײנ

 ,23 אוו 1960 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"רעטצנעפ |

 -ומ יד ןוֿפ ץַאלַאּפ .1 .רעד -- ר'ַאזַאקלַא
 .עינאּפש ,עיליועס ןיא רעשרעה רענעמלוס

 "ומ ןוֿפ גנוטסעֿפ רעדָא ץַאלַאּפ ןימ רעדעי .2

 ץשינעמלוסומ .28 .עינַאּפש ןיא רענעמלוס
 רעד ןוֿפ ןעייג ןֿפיש ליפ, .עינַאּפש ןיא הנידמ

 הׂשעמ ,"תורוחס טימ לוּבמַאטס ןייק יַא הנידמ
 | ,1836 וָאקלדוס ,ירזוּכ

 רַאֿפ עשינַאגרָא .ן- ,רעד -- ד"יאָאלַאקלַא
 ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ןעגָארטינ טימ גנודניּב

 טינ רעּבָא ,לָאהָאקלַא ןיא טייגעצ .ןסקיוװעג/

 ןיניכ ,ןיֿפרָאמ ,ןיטָאקינ ןיא ןַארַאֿפ .רעסַאװ ןיא
 .אָא

 ,+- עדַאקלַא וזז .ןדי ,רעד -- (ע)דל'ַאקלַא
 יַאֹּב ןענַײז ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיװצ ןסעצָארּפ,

 סָאװ ,טכירעג ןטשימעג א ןוֿפ ןרָאװעג טכַארט

 ץדייּב ןופ םיררוּב ,ןדיא ןוֿפ ןענַאטשַאּב זיא

 .וש דש ,זּביא קז ,"סעיגילער

 :ךיוא .שיּבַארַאכ2ֿ ייאכ? .,ןעז ,יד -- ילַאקלַא

 עזַאּב עקרַאטש .גיול (עימעכ) .עילַאקלא
 טכַײל זיא .ןסרעַײז טריזילַארטיײנ ,ןצלַאז רַאפ

 ףיוא ריּפַאּפ-סומקַאל טּברַאֿפ ןוא ךעלזַאלעצ



 .. טרילָאקלַא

 טימ סטעֿפ א ןופ ץַאזֿפיױנוצ א זיא ףייז, .יולּב

 (עדָאס רעדָא שַאטַאּפ יװ ץלַאזגיױל) יא ןַא
 סע רעדייא 'א רעמ לסיּב א טלַאהטנַא סָאװ

 ,"גנודניּבראפ רעשימעכ רעד רַאֿפ קיטיינ זיא

 ןתעּב; .1916 י"נ ,ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י 'רד

 -טיוה יד סָאמ רעסיוװעג א ןיא טדַײל ןּברַאג

 ןרעװ סָאװ ןע'א ןוא ןןס|ןרעַײז יד :ץנַאטסּבוס

 -טיוה יד ןקידעש ַײרעּברַאג רעד ןיא טדנעװרַאֿפ

 רעדעל רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךאלואװ ,"ךעלמעדעפ

 טָאה -- ןדָא ּב"ַא 1922 'רטעּפ ,טעּברַאסיױא

 "עג רַאפ טכעלש זיא ןוא יא ליפ וצ ךיז ןיא |

 סָאװ ןּברַאֿפ ידע .ידַא -- טכע"ַא .ןסקיװ

 יד סיוא טשַאװ עמ ןעװ טרעדנערַאפ טינ ןרעוו

 ,ָאריּפש .ש ,ייעַא ןעמ טפור ,עדָאס טימ דיילק

 .1עט0 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ-רעדיילק

 ,גנורי(זי)-  .יד -- עיצַאזיד

 ,ןורט --

 יָאטש ,ןצלַאז ,ןעגנוזָאלעצ עיַא .ידַא -- שיד

 רעד תעּב; .ןלַאטעמ-דרע עיַא .עיצקַאער עַא .ןֿפ
 ,סרעַײז א ליומ ןיא ןַײרא טמענ ... .שטנעמ

 ןעק טינ ּבױא ,ןרעװ טריזילַארטיײנ סָאד זומ -
 ןוא ,טיוהמיילש יד ןצייר קרַאטש וצ סרעַײז יד :

 יד טּפמעטרַאפ ןוא יא עקַאט זיא ץכעַײּפש יד

 ,ענליװ ,זעגפ ,שצ ,"סרעַײז א ןופ גנוקריוו

 -ָאמרָאה ןוֿפ יַא יד -- טייקשי- 4 ןאנ ,1925 -

 יןעג

 ןיא טָאה סָאװ (סָאד) .ּבוס 6 ידַא -- ןיי

 עסַאמ-ץלָאה ןכָאק .ןלאטעמ-דרע ענייַא .יַא ךיז
 -ץעמי'א  .ריּפַאּפ ןריצודָארּפ םַײּב ןייַא ןיא
 ,רעט

 עלַא טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- םרילָאקלַא
 טייטש טרעקַאלֿפעצ ןעגנוצ עיַא ןיא, .ןרילָאק
 .םיוּבלפע ןַא ףױא טַאלּב א ,לה ,"ךלַאװ רעד
 ,טייק-

 ןעק רעדָא טָאה סָאװ .ידַא -- קי|רילָאקלַא
 טשינג -- טייקיה .,ןרילָאק עלַא ןּבָאה |

 טַײז ענעפילשעג עדעי ןּבירשַאּב גונעג רשפא |

 ,דוק ,שטיװַאר ךלמ ,"'ַא ריא טימ רעדנוזַאּב |

 ַאע -- טייקשיײַא ,שי"ַא .ךיוא .1962 'טקָא
 'טלעוו רעשידַיי ןוֿפ טייקשי'א רעד ןיא ץנארק
 ,25 | 1963 ,קיא ,גי ,"עיזעָאּפ

 סָאװ עקשוּפ .ַאּפש .ס" ,יד -- עיוטנַאקלַא
 .(ןרָאּפשּפָא םוצ) טלעגניילק ריא ןיא טלמַאז עמ

 ,טנַאה רעד וצ ןּבעג ,ןעגנאלרעד .וורט -- ןריד }

 רעװש רימ זיאס ,רעמַאה םעד רימ ריסנַאקלַא;

 װטוא ,(א"ּב) דייר ,"רעטייל ןוֿפ ןכירקוצּפָארַא

 טריסנַאקלַא טינ ךָאנ ּבָאה ךיא; .ןזַײװַאּב --
 ,(א"ּב) דייר ,"ןענעיילוצרעּביא

 .רעד ,ם'ענַאקלַא ;ךיוא ,ס- ,יד -- ענַאקלַא
 (קינַאטַאּב .שיּבַארַאכ2 ייאכ2

 -עטש עטרַאה טימ טסוק רעניילק

 יילּב רעיולּב ןוא רעטעלּב עקיכ

 םורַא ןטנגעג ןוֿפ טמאטש .גנוא

 טריוויטלוק טרעװ .םי ןשידנעלטימ

 (ּבראפ"א) ףָאטשּברַאֿפ ַא ּבילוצ

 -צרָאװ יד ןוֿפ טמוקַאּב עמ סָאװ
 /1162מ2 גגם- יטיור"א .ןעל
34. 

 ןריזי)

 -,ס' ,רעד -- רעלטסניקלַא/
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 הזז  .שיּבַארַאכפ .אּב .רעד -- ץ ארָאקלַ

 ןהעז םורד; .רענעמלוסומ יד ןוֿפ הרוּת ,ןארָאק

 טימ זיא טלגנעמ ׂשע ׂשד ,ןַארוקלַא שד ןיא רימ

 ךַא (לידֿבהל) 'נוא (םירצונ) איד ןופ רכיּב יד

 "דמ) 'נוא (ארמג) 'נוא (הרוּת) רזנוא ןוֿפ ליפ

 .דכ ,ראש ,"(םישר

 .ולה השמ ןּב המלש ןץעּבַאקלַא! -- ץבקלַא
 -רעט ןיא ןריוּבעג .לּבוקמ ןוא ןטַײּפ .ה"י .16

 םשיהנוק ךיז .תֿפצ ןיא ןרָאװעג רטפנ .ַײק |

 הכל' גנאזעג הליֿפּת ןַײז טימ רקיעּב ןעוועג

 .ֿבירעמ רַאֿפ תּבש-תלּבק וצ ,(+-) 'ידוד-

 ,סעמרעקלַא :ךיוא .ז  ,רעד -- פימרוקלַא
 טסוק רעקירעדינ (קינַאטָאּב ..סעמרעק

 -נוא לָאצ א ןיא (סעדגַאיטסורּב) סעדגַאי טימ

 יװ ךיוא טנַאקַאּכ .עקירעמַא-ןוֿפצ ןופ םינימרעט

 -וא טריוויטלוק טרעװ .יןּביורט רענַאקירעמַא

 לייט ןופ .םוטעמ

 8 2 / -ַאֹּב 'ַא ןטרָאס

 6 220 עמ טפק
 ר ןצנַאטסּבוס סיור

 עמ ןּבָאה סָאװ

 -נגייא עשיניציד
 ךיוא ..., .ןטֿפַאש

 'א ןסע לָאז עמ {ןגָאנץראה} םעד וצ טוג זיא

 רעד ןיא ןעמ טניפעג סָאד .ןָאדירַאיד רעדָא

 -נמה ימעט) וו םיטוקיל ,גנילרעּפש .א ,קייטּפָא

 .קםץזס12004 .'ס ,טײסרּת גרעּבמעל ,(םיגה

 (לָאטימ רג) .שטוטס -- געט עשינָאיקלַא

 ,רָאי ןוֿפ גָאט ןטסצריק םעד ךָאנ געט ןצרעֿפ יד

 קיאור ,ץכעּבײלג ַא טױל ,זיא םי רעד ןעװ

 -לֵא לגױֿפ ןשיגָאלָאטימ םעד טימ תוכַײש ןיא)

 םי ןפיוא טסענ עקידנעמיװש ַא טיוּב סָאװ ןָאיק

 ןצרעפ עקיאור יד ןיא רעייא סיוא טציז ןוא

 ,םולש ןוא ור ןופ טַײצ :ּב ןטימ טצינעג .(געט

 ,1087 ,,טטיקלייא +- -- (ע)יטיקלַא
 .ַאּפש .טריליקלַא ,ריל- .װרט -- ןריליקלַא

 ,רעמיצ ַא 'ַא .ןעגנידרַאפ .=2376: 8107

 ר'עליקלַא :ךיוא .טנעמַאטרַאּפעד ַא ,הריד ַא
 .רעַײט רעייז זיא יא רעד .טלעג-הריד .רעד --

 ימ .כרַא .אּב .יד -- ייר(י)טסינמיקלַא
 ןוֿפ סרּבאה ּביל איד ..., .+- עימעכלַא ווזד
 ןצרעה ןריא ןיא יכלעװ ,אַײרטשינמיקלַא איד

 זיוא 'נוא ןיכַאמ וצ דלָאג ריֿפּפוק זיוא ,ןקנעדיג

 -ןערּב וצ רּבליז ןַײֿפ איז ןיֿפָאה רּבליִז קעװק

 נוא ןיֿביוא םעד אַײּב טַײצ ריא ןסַײלש רֿפ ,ןיג |
 ןזח רזיל 'רּב והילא ,זּביא ,"דרעה םעד אָּב

 טשמַא ,ירסומ ןקחצ דימלת ,םינטוק תחפשמ
 .ח"לּת

 ףיוא רעלטסניק

 :.רעטנוא עיַא .ידַא -- ׁשי- .ןטיּבעג ךס .א

 סרעלטסניק ךיז ןקילײטַאּב סע ואו ,גנומענ

 .טייקשי- .ןטיּבעג ענעדיישרַאפ ףיוא

 .רעד ןםייקיונייװ ָאנַאק לייאו -- םקונו אנק לא
 -עכַאר ןוא רענערעצ א טָאג אא .2,א ,םוחנככ

 ךיז טָאה יו יק 'א רעטלא רעד, .יּת ,רעמענ

 -ַארּפ קלָאפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ טצעזעגקעװַא

 .א ,"הניכשה-תולג ףיוא ןגָאלק ןוא תוצח ןעוו

 .תומקנ לא +- .1946 עקיסקעמ ,ווו שג ,ּבמָאלָאג

 רהה שאר לא

 "דמשככ .ןעמָאנ-רענעמ {(ענָאנָאקלע} -- הנקלא
 .אוֿבנה לאומש ןוֿפ רעטַאפ .אא 1 ,א ,א לא

 .עקלעי :ךיוא ןעמָאנ םעד ןוֿפ !

 -ױרג .ס- ,ד -- ןעקלַא
 . עצרוק טימ לגױֿפמיװש רעס

 םורֲא ןטנגעג ןופ ןעלגילפ

 ריא טיוּב יַא יד .סולָאּפ"ןופצ

 רעדָא רענייטש רעטנוא טסענ
 .ןודלעֿפ ןוֿפ ןטלַאּפש ןיא

 ןֿפױא ֿבור'ס ףיוא ךיז טלַאה
 טימ ךיז טרענ ןוא רעסַאװ

 4102 1זנ- .ןשינעֿפעשַאּב-םי
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 .רקוא ,ררװ (+-) עקלַאה וזז -- 11 עקלַא
 טימ טשימרַאֿפ ,לֿפָאטרַאק ענעּבירעצ ןוֿפ לדיינק !

 | | | ,לעמ

 ,+-) עקלוא וזד סי ,יד ןל עכייווו -- 1 עקלָא
 -לוא װזד ןל עכייוו -- ןעוועקלָא 8
 .ו רעקלָא +- .ןעוועק

 .:8:סתמאג .ּבנ צמ .יד ןל עכייווו -- 1 עקלָא

 / יָא יװ ךשוח .שזריה ןימ רעצרַאװש

 = 2: 2160692: = 04: .סי ,רעד -- רעקלַא
 לרעמיצ .רעמיצ ןיילק .וָאקלַא לגרפ .גחאוק

 ,לטנעוו ַא טימ טלײטעגּפָא ,רעמיצ ןסיורג ַא ַײּב
 ןגנוי םעד רַאפ 'א ןַא .גנַאהרָאֿפ ַא טימ ךיוא

 -רעטצניֿפ א .לרעטצנעֿפ ַא טימ יא ןַא .קלָאפרָאּפ

 טעמ .רזחש ילולאו? .'ַא ןַא טימ ּבוטש א .'ַא רע

 יָאק ,טשעּבה יחבש ,"רעקלַאה ךוּתל ןירוחאל

 ='ַא ןַא טימ ּבוטש ַא* .48 יז ,1815 טסוּפ
 ןיא דנאנאוצ טנעָאנ ןענַײז סָאװ רעטרע ייווצ
 ןּבַײלּב רֶע טגעלֿפ ןסַײּבנָא םעד ךָאנ; .חטש

 סָאד טרָאד ליַא ןיא ןטיירגוצ םייה רעד ןיא
 :טַײצרָא א טימ, .המלש ,סוממ ,"ןענעייל

 ןואג .ו גורֿפ .ש ,"ןטכױלַאּב ליַא ןַײד לטכיל
 ,ײטכַאמעגֿפױא יַא ןופ עלעריט-ןּביוש סָאד ליטש
 -עגנָא ,רעטצנעפ ַא ןָא ='ַא רִצטיוט .לוא
 -שיּתּבהילעּב ןופ ןכַאז ענעדײשרַאֿפ טימ טגייל
 יטייק

 יבלַאה טימ לּבה .ס' ,רעד -- ןרע|קלָא
 ,לצעלק קידכעלַײק-ּבלַאה ןוא ןזַײא ןקידכעלַײק |

 רַאֿפ םערָאֿפ עטײרּפשרַאֿפ ןוא עכעלטנייוועג
 --ןרע- .לּבו הַא :ךיוא ,(508 +-) עקלוא
 ,לּבוהייָא ןַא טימ עניר עדנור ַא ןכַאמ .ורט

 -רעּבייא עלָאמש , ?22 .ס" ,רעד -- 11 רעקלָא
 ךרוד ךיז טמוקַאּב סָאװ טנַאװ א ןיא ךַאלפ

 וצ רוטּפ ףיוא לקניװ ןדָארג ַא ןקישטַאלּפסױא |
 ןדָארג ַא טָאטשנַא .טנַאק ןֿפרַאש ַא ןוֿפ ןרעװ

 עּפמעט ייווצ ןֿפוא אזא ףיוא ךיז ןעמוקַאּב לקניוװ |
 לֹּבי ,רעצינשיװ לחר ,"(60212161) ןעלקניוו
6818, 8. 

 ת"ר (וָאס) .יד ן'עּפַאקלעו -- (3) .ּפ .ק .לֵא
 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשידנעלסורלַא :ןוֿפ
 . ((סעקיװעשלָאּב)

 .ידַא -- שינַאיַאילַא
 .םוקפיונוצ רעיא .ןענָאי

 (ריָאהָאה (שָאר) שיור לעו -- רהה שאר לֹא
 ןפיוא .ַאא 20 ,טי ,תומשכ? .חֹּת .עזַארֿפ

 יַאר עלַא ןוֿפ זיא סָאװ



 ענױרלַא

 םינהּכ יד ןוא ןרהַא וליֿפַא, .יגרַאּב ץיּפש (םוצ)/
 השמ ואוו טירט ןייק ןלעטש טרָאטעג טינ ןּבָאה

 -רָאג ןסינ ,ייה 'ר יא -- טגנַאלרעד טָאה וניּבר

 עטסכעה יד :ב ןטימ ךיוא .24 ש 1966 ,זמט ,ןָאד

 "רעד טינ ןַאק רענייק ,טקנוּפ-רינימלוק ,הגרדמ

 יה 'ר יא ןכיירג

 :ךיוא .74 41:806 .ס" ,יד -- ענױרלַא
 "געל יד ןוֿפ ךעטַײרק (קינַאטָאּב .עטורלַא
 ןמגרוּתמ רֿפס ,ּבא .םי ןשידנעלטימ םורַא רעד

 א"לּב , :(14 ,ל ,תישארּב) 'םיאדוד' טשטַײטרַאֿפ

 -יױרלַא ןזנּכשַא ןושלּבו :

 -וגארדנאמ זעלּבו .ןנ

 ןנירלַא; -- ּבׂש ;"יל

 -- חרוא ;"ךילייפ ֹוא

 יילע :יִּתו *ןעטורלַא;

 ַא יד .("ךעלעּפעּב
 "וא טריוװיטלוק טרעװ

 עריא בילוצ םוטעמ

 -נקעמש-ןַײֿפ עקיּברַאֿפ

 ןיילק א וצ ךעלנע) טכורֿפ ריא .ןעמולּב עקיד

 גנוקריװ עקידנרילומיטס א ןּבָאה לָאז (עלעּפע

 זיא יַא יד| .ןלייה וצ חוּכ ַא--- לצרָאװ ריא ןוא

 ,ןטַײצ עקיטנַא רָאג יד ןיא ןיוש טנַאקַאּב ןעװעג
 ;ךעטַײרק םענופ ןצנַאטסּבוס עשיטָאקרַאנ יד

 "נָא םעד טּפַאכ סָאװ ,לצרָאװ רעטייווצעצ ריא

 טריפעג ןּבָאה ,סיפ עכעלשטנעמ ייווצ ןוֿפ קילּב

 א יװ צעּפס .ןשינעּבײלגנַײא ענעדיישרַאפ וצ

 טיצ סָאװ עיצידַארט א ,רעדניק ןּבָאה וצ הלוגס

 יַא יד .(1514 ,ל ,תישארּב) שמוח ןוֿפ ךָאנ ךיז

 ַא יװ ,ןכייצ-ףושיּכ א יװ טצונעג ןרָאװעג זיא

 ן.לגדא ןשינעכערּפשּפָא עשיגַאמ ַײב הלוגס
32.. 242801:29014. 

 וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ .ידַא -- שיפורלַא
 | ,טפַאשנגייא עיא ןא .ןסור עלַא

 ידַא -- שידנעלסורלַא
 ,דנַאלסור ץנַאג וצ

 ןןונַאכײװ םוכַאר לייא} -- (ןונחו) םוחר לא
 רעקידמערַאּברעד .ַאא 6 ,דל ,תומש?? .,רעד

 ןוא) עטרעפ ,עטירד יד .יטָאג (רעקילעזטַײל ןוא)

 טָאג ןוֿפ תודימ ןצַײרד יד ןופ הדימ (עטפניפ

 רעשרעה ,סרעװינוא ןופ טָאג טנכיײצַאּב -- לאו

 לוֿפ -- םוחר :טייהשטנעמ ןוא רוטַאנ רעד ןוֿפ

 ןוא שטנעמ ןוֿפ ןדַײל יד רַאפ שינעעזנַײא טימ

 -רַאֿפ יד טסיירט -- ןונח ;ןטײקכַאװש ענַײז

 ,ןהעז תורצ רזנוא אוט ,'ר יא; .ןעטֿפַאלקש

 ףיוא תוניק' ,"ןהעניג דאניג ןַײד וצ רעדיוו

 רעדליּב ,װמ| 1648 גָארּפ ,'תוריזג סיקצינלעמכ
 ןוֿפ ךיא ייג ןייג, .ןעטכישעג 'טיל ידי רעד ןוֿפ

 ,| 'ר 'א ןיא ןוחטּב סיורג טימ טלעװ רעד

 ,"ןידה תרושמ םינפל ןָאט רימ טימ טעװ רע זַא

 ןמחנ 'רו. .'תואוצ ריפ -- תורוד ריֿפי ,ץרּפ

 -צעּפס א טסַאֿפרַאֿפ וליֿפַא טָאה ןרעװעלצַארּב

 סיורג ןַײד ןיא ,עז ...'ו'ר'א' :הליֿפּת עלעי

 -רַאפ ןלָאז לארׂשי ץנַאג ןוא ךיא זַא ,םימחר

 ןתמא ןוא טסול ןוא טֿפַאשקנעּב עסיורג יד ןגָאמ

 ,רזש ןמלז ,יילארׂשייץרא ןיא ןעמוקוצנַײרַא ןליוו

 'א רעד ,רעטשרעּבייא רעד, ,18 טו 1967 ,זמט

 "רעד ןוא טָאג רָאֿפוצ --- ךיז טמערַאּברעד יו 'ר

 -"וטס ַא טרעװ לדנעמ-המלש ןוא -- טלעג ךָאנ

 תוכַײש ַא טָאה סָאװ
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 ?רָאי ,ץיװָאנרעשט ,תולד ןרַאֿפ הלוגס ַא ,"טנעד

 טיולכ? .רעד ןזַאמ(ַאכַאר ...} -- ןמחר לֹא
 ,טָאג רעקיצרַאהמעראּב .ב/אפ ,ןישודיקי

 טימ טַײז ַײּב טַײז ,ןויֿבא ךלמ ,'ר יא ,ףָאלש;

 טגיוו'ס ,עקשיפ ךיד טגיוו'ס ;גַײטש ןיא זדנוא

 ,"גַײװש עשטנָאּב ךיד ַײרטעג טיה'ס ,היֿבט ךיד

 ידילגיוו-םלוע-לשדונוּבר אי ,לה

 ןיא 1 ./: 80 08! .מא .װדַא -- טַײרלָא
 וטסיּב,, .תמא ,קיטכיר ,טוג .דנַאטשוצ ןטוג א

 ונ ונ .2 "'ַא ןיוש ץלַא זיא טציא, ,י?'ָא
 וד יװ ןַײז לָאז ,'ָא, .ױזַא ןַײז לָאז .אלימ ,טוג

 יָא; ."ןעמענ סע לָאז קע ןַא ןוא ,יָא, ."טסגָאז
 טינ ךימ ןלעװ ייז ּביוא, ."טינ זיא ,טינ טסליװ

 וצ עז ,ַא -- .ןעמוק ךיא לעװ ,ןטלַאהרַאפ

 ןיא ןַײז -- 'ִא ןַײז  .ורּביה ,ַאּפָא ,"ןעמוק

 זַא רימ רע טּבַײרש ווירּב ןיא, .ֿבצמ ןטוג א

 -רַאּפ םעד ןיא דילגטימ א זיא רע ,'ַא זיא רע

 ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"טנעמַאל

 .ס יד -- עצינ .סע- ,רעד -- קינד
 רעטעּברַאעגֿפױרא ןַא .רשוע רענעמוקעגפיוא ןַא

 קיעָא ןַא יװ טלעג טימ ןֿפרַאװ ךיז .החלצה:לעּב

 ןּבלעז טימ ךיז ןעֶצַאּב עלַא, .דוֿבּכ טכוז סָאװ

 ןעװא .ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"קיניַא םוצ לוטיּב

 ןעניז ןיא רימ ןּבָאה קיניַא םעד ןגעוו ןדער רימ

 צה ןַײז טימ ךיז טמירַאּב סָאװ ןשטנעמ םעד

 א ,ײזָאלטקַאט ךיוא טפָא זיא קיניָא רעד .החל

 ,21 טו 1964 ,רַאֿפ ,סענעמ

 זיא סָאװ ,1 .ידַא -- שינַאקילּבוּפערלַא
 ,ןטייקירעװש עיא .ןקילּבוּפער עלַא (ַײּב) ןופ

 רענַאקילּבוּפער רעצנַאג א וצ ךייש זיא סָאװ .2

 ןיא זיא סָאװ .8 .ץנערעֿפנָאק עיַא .ײטרַאּפ

 עיא .ןּפיצנירּפ עשינַאקילּבוּפער עלַא טימ םּכסה

 .עיצַארַאלקעד

 ,=- ,עשלַא ,עכלָא וזד .ס'" ,יד -- ע|נַאשלָא

 ןעװעג ןענַײז ... ײסַאש ןטַײז עדייּב ןוֿפ

 ,"סעזָאירעּב ,סיָא ,רעמייּבעּפיל טצנַאלֿפרַאֿפ

 .סע" ,רעד -- קיד ,14 או 1958 ,גָאט ,ןָאמַײס
 .סענַאשלַא ןופ לדלעוו

 רעסַאקרעשט ןוֿפ לטעטש .נג -- ענַאשלָא
 ,סעכָאשטנַאּפ רעיֶא :ןעמָאנוצ .ענַײרקוא ,זַײרק

 -גניז .לרעלירטמיוּב .ס' ,יד -- עקנַאשלַא
 -טנעצ ןוֿפ עלעגייפ

 -ייא-חרזמ ןוא :לַאר

 ךיז טלַאה  .עּפָאר

 ךעלדלעו ןיא ףיוא

 עג ןוֿפ דנַאר םַײּב

 יילֿפ וצ טמוק .גרעּב

 .רעּבָאטקָא ןיא קעװַא טילפ ןוא ץרַאמ ןיא ןע
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 .רעגילק אּבַא ,לָאענ ,ןע" ,יד -- גנוֿפַאשלַא
 ,גנופַאש עקידללוּכ

 ,זי ,תישארּב22 .רעד ןיַאדַאש לייא| -- ידש לא
 ,הגיגח| .יטָאג רעקיטכעמלַאא .אא 11 ,הל 1
 -בד ,רהוז ;ּב ,ומ ;:ז ,ה ,הּבר תישארב ;א/ּבי

 רמאש' לַײװ ,ידש :ןרעלקרעד ---4 ,בי ,םיר

 ,טלעװ יד ןֿפַאשַאּב טָאה טָאג ןעוו --- 'יד םלועל

 ,טקידנעעג ,גונעג זיא'ס ,'יד' טגָאזעג רע טָאה

 -יינ טָאג :טגָאז ,גס ,םיכובנ הרומ ,םּבמר רעד

 ךמצעּב ןמאּת לַא

 החגשה לָאז סָאװ ןצעמע ןיא טינ ךיז טקיט

 לַײװ ,ןֿפַאשַאּב טָאה רע סָאװ םעד ףיוא ןּבעג

 עג ךיז ןיא זיא ענַײז תואיצמ עטולָאסּבַא יד

 רַאפ הדותמ ןךיז} דנוצַא ןענַײז רימ, ן.גונ

 'א ןֿפורעגנַא טרעװ רע סָאװ ןקיטכעמלַא םעד;

 יד| ןעזעג ןּבָאה ןתוֿבָא ידו; .ןמוא הׂשעמ ,יייש

 ןוא 'ש 'א ןופ הגרדמ רעד טימ ןטייקכעלטעג

 ,צונ ,"הייווה-םש  םעד טימ ןעזעג טָאה השמ

 - .א/ועק

 .1176 811-58ת, 21-98:1 .כרַא .נָאק -- ןיױשלַא
 ןד ׂשייװ ךיא זד ןיוש לא; .םגה ,(ע)ןשטָאכ

 ,*. . .קלָאפ ןַײד לֵא רטנוא טינ זיא ןכַײלג שנַײד

 יב/י ,1743 טשמַא ,ןופיסוי

 ךייש) ןוֿפ זיא סָאװ .יזַא -- שיטָאטשלַא
 עא; .עיצַאזילַאנַאק עיַא .טָאטש רעצנַאג רעד (וצ

 'װָאס ,ערַאּבַאז .1 ,"ןעגנוטסעמרַאפיַײרעסיש |

 -- שיטעטשלא .9 אט ,1967 ,דנַאלמײה
 -ַאלּפ עא .טעטש עלא (וצ ךייש) ןוֿפ זיא סָאװ

 : ,ןעגנורינ

 .(1600 ---1508) םייח ןּב השמ י'ר -- ךיׂשלַא
 ןיא ןריוּבעג .לּבוקמ ןוא ןשרּפ ,ןשרד ,ןייד |

 ,לארׂשייץרא ןיא ןרָאװעג רטפנ ,לָאּפָאנאירדא

 -ךס יד ףיוא תושרד -- השמ תרוּת רפס ןַײז

 יַאּפ קרַאטש ןעװעג זיא -- ךָאװ רעד ןופ תור

 לייט א סָאװ ,ישודקה יא ןעמָאנ ןרעטנוא רעלוּפ

 ןּבָאה םינשרד .שידִיי ףיוא טצעזעגרעּביא זיא |

 .תושרד ערעייז רַאֿפ ףָאטש טּפעשעג םיא ןופ

 יװ טנכערראפ ןעװעג זיא 'א ןיא ןקוקנַײרַא

 ןטסָארּפ ןטימ דמלמ א טנרעל טרָאד , .הגרדמ ַא

 ,'תיּב -םולשי ,ץרּפ ,ײַא םלוע

 -סוש (קיסַאּפש) .רעד -- רעטסוש-'ַא
 המכח יד; .ךיש ןטרָאס עלַא טכאמ סָאװ ,רעט

 וד רָאנ ,גיװ רעד ןיא רעדניק ָאד ןיוש ןסייוו

 טסייװ וד ןַײז ןעק ,:שייַא ןַא ... ךָאד טסיּב

 ,(ווירּב רעטירד) 'עּביל-רעּבעוװ' ,ץרפ ,"טינ סע

 ,םױּב-עכלָא ןוֿפ ץלָאה .1 .סי ,יד -- ענישלַא
 זַאפ .רעמיײּב:עכלָא ןוֿפ לדלעװ ,קינַאשלָא .2
 ןרע) טָאה ,'ִא רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ

 ידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמַאר ַא ,ַאּפָא ,"טלעטשעגּפָא ךיז
 ,בנג

 ,עכלָא +- -- עשלָא

 עלַא ףיוא שירעֿפעש .ידא -- שירעֿפעשלַא
 -- טייקק .שטנעמ רעיַא .ןטיּבעג (ךס א)

 ערעזדנוא ןיא יַא רענעגנוזעצ רעזדנוא ןופ סנע
 .30 או 1963 ,זמט ,גי ,"תונושל עדייּב

 -צַאייּב ןײמַאַאט ...} -- ךמצעּב ןמאּת לַא
 טינ טסלָא"װ .ה ,ּב ,תוֿבַאכ? .חּת .ץַאז ןָאכעמ

 םוי דע, :טפלעה עטייװצ} 'ךיז ןיא ןּביילג

 א סללה ;טיױט ןַײד ןוֿפ גָאט ןזיּב -- "ךתומ

 -עגנַײא ליֿפ וצ ןַײז טינ טסלָאז ה"ד ,ןארמימ

 טסעװ וד זַא ךיז (ףיוא ןלעטש טינ) ןיא טּביילג

 ןטכענ -- י'ּב 'ּת יַא; :ריא ךיוא .ןרעװ לשכנ טינ

 עטַאל א טגיילעג סערדָאט 'ר ךַײא טָאה טשרע

 ... ןױש טּבַײרש רע -- טנַײה ,ךיש יד ףיוא

 ,לָאֿפי ,ןיצק יּבר ,ײןַאמָאר ןטנאסערעטניא ןַא

 --'ּב ּת'א; :שטַײטנַײא מט8 1413 אל ,8

 סע טסעז וד ןעװ ,טּביילגעג טינ סע טסלַאװ

 ."ןגיוא ענעגייא יד טימ טינ



 הנשא הנֿפאשכל רמאּת לַא

 יט ..,.} -- הנשא הנפאשכל רמאּת לֵא

 ,תובָאכ? .חּת .ץאז ןענשע (!ןענֿפעעשכיל רַאמ

 -- ַײרפ ןרעװ לעװ ךיא ןעװ :טינ גָא" .ה ,ב

 אל .אמש, :טפלעה עטייווצ| 'ןענרעל ךיא לעװ

 ;ַײרֿפ ןַײז טינ ןטסעװ רעמָאט לַײװ -- "הנפּת

 ,ןגרָאמ ףיוא ּפָא טשינ גייל, ווזד .ןגָאז ַא סללה

 .וש ,ײןגרָאזַאּב טנַײה טסנעק וד סָאװ -

 -ירַייל , , } -- בוׁשו ךל :ךערל רמאַּת לַא
 ,28 יג ,ילשמככ .חּת .ץַאז {װּושָאװ ךייל :ָאכַא
 יװ םוק ןוא יג :רֿבח ןַײד וצ ןגָאז טינ טסלָאזי
 -- "ךּתא שיו ןּתא רחמוא :קוסּפ ףוס} 'רעד

 ַײב טסָאה וד ןעװ ,ןּבעג ךיא לעװ ןגרָאמ ןוא
 .מוא-טסיזמוא חירטמ טינ ַײז ה"ד ,ןיּת ,'ךיז
 ,הֿבוט ַא ןטעּב ריד ַײּב טמוק סָאװ ןצעמע טשינ
 .עא דסח:תולימג

 יט ..,} -- ,עדוי יניא' רמול שוֿכּת לַא
 ךרדככ .חּת .ץַאז ץַאיײדיוי ינייא רַאמיױל שיואוו
 וצ ןעמעש טינ ךיז טסלָאז .ב .אטוז ץרא

 ןגָאז רעסעּב, :לגרֿפ .יטינ סייװ ךיא :ןגָאז
 - .וש ,ירענגיל ַא ןּבַײלּב רעדייא יעדוי יניא/ -

 ניּב וכעטוויט ...} -- םיבידנּכ וחטבּת לַא
 רישא .3 ,ומק ,םילהּת 22 .חֹּת .ץַאז ןםיוויד

 .יּת ,,ןטשריפ ףיוא ןרעכיזרַאֿפ טינ ךַײא טלָאז

 ףיוא :"העושּת ול .ןיאש םדָא ןֿבּב, :קוסּפ ףוסָו

 {.ףליה ןייק םיא ַײּב ָאטינ סָאװ דניקנשטנעמ ַא
 ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז לָאז עמ הרהזַא ןַא יװ טצינעג
 ,םינֿבדנ ,םיריֿבג ,ןטַאנעצעמ ,ןּפָארטנַאליֿפ ףיוא/

 ,"ךרַאּפ ַא ףיוא טינ ךיז זָאלרַאפ -- יּב יּת יַאע
 טרעוו טינ זיא החטֿבה רעייז -- יּב יּת יַא, .לװֿפ

 עֶמ -- יּב יּת יַאע .לװֿפ ,ײקעּבַאט קעמש ןייק
 יניֵלֿפ דוד ,יןּבעג הצע ןַא ןיילַא ןזומ ךיז טעװ
 :שטַײטנַײא רערעלוּפָאּפ .23 אוו 1968 ,זמט ,רעק
 ,םיריֿבג יד ףיוא טינ ךיז זָאלרַאֿפ -- יב יּת יַא;
 ןיא אקווד -- ול ןיאש םדָא ןבּב :טינ ןּביג יז

 -- העושּת ,ליפ וצ טינ טָאה סָאװ םעד (ןוֿפ)

 ינייא רעקיסַאּפש ."ףליה יד (ןעמוק ןָאק) טגיל !
 ---'ּב ,ןטַײר טינ טסלָאז וד -- 'ּת יַא; :שטַײט |
 טָאה סָאװ --- העושּת ול ןיאש ,לטָאז א ףיוא !

 ַא טוט -- וחור אצת ,סעינעמערטס ןייק טינ -
 ּפָארַא וטסלַאֿפ --- ותמדַאל בושי ,טניוװ ַא זָאלּב
 ,גָאט םענעי ןיא --- אוהה .םויּב ;דרערד ףיוא
 ענַײד ןרילרַאֿפ וטסנעק -- ויתונּתשע ודֿבָא
 | י"ןזיוה

 ן...סייימעל וקוויט ...} ... תמל וּכֿמּת לֵא
 טינ טלָאז ריא 0 ,בכ ,הָימרִיכּכ .חּת .ץַאז

 וכּב וכּב, :קוסּפ ףוסָו .יּת ,!ןטיוט ןֿפױא ןענייוו
 טייג סָאװ םעד ףיוא טנייװ ןענייװ --- ?ךלוהל
 םיקיוהי םיכלמ יד ןגעװ טדער איֿבנ רעד ן.קעװַא
 טלָאזעג טָאה ,דיגמ רעמלעק רעד} .והיקדצ ןוא

 ךיז רע טָאה :טָאטש ןופ ריֿבג ַא ןַײז דיּפסמ

 טזָאלעגרעּביא טָאה רטפנ רעד זַא טסואוורעד

 -ץגנָא רע טָאה .םירסומ ןוא םיעשר ןיז ייווצ!

 ןֿפױא טינ טנייוו -- יל יּת יַא :דּפסה םעד ןּביױה

 ערעזדנוא ןשטַײט -- 'ל'ּב'ּב רָאנ ,ןטיוט-

 ןָא קעװַא טייג סָאװ םעד ףיוא טנייװ :םימכח:

 ןֿפױא עקַאט טנייוװ ,יתוּבר ,רעּבירעד :רעדניק

 -טימ טינ טָאה ןוא ןילַא קעװַא זיא סָאװ דיגנ'

 {.ךיז טימ םינּב ענַײז ןעמונעג

297 

 .ץַאז ןסַאגיּב ודיגַאט .. } -- תֹנּב ודינּת לֵא
 טלָאז ןלייצרעד טיננ .20 ,א ,ּב לאומשכ? .חַּת
 טינ ךיז ןלָאז םיּתשלּפ ידְו יּת ,'תג ןיא ריא

 ַא ןטילעג ןּבָאה לארׂשייינּב יד זַא ןסיוורעד

 'ת 'א :םעד ןוֿפ .ןדלעֿפטכַאלש ןפיוא הלּפמ -

 רעד זַא שינערָאװַאב א (א :יװ טצינעג .סַאגּב

 ןגָאזסיױא טינ װזד .עיצערקסיד טרעדָאפ ןינע

 טינ (3ב :זדנוא ןשיװצ ןּבַײלּב סע לָאז ,רדח ןופ

 'א ןּבילוצ אמּתסמ , .ןגיוא סמענעי ןסַײרפיױא

 יייז ןוֿפ ןסוסקול יד ףיוא ךיז טגָאלקַאּב ...יּב 'ּת

 ךיז ןָאטנָא טרַא ןפיוא ןוא ןשטנעמ ענעגייא ערע

 'ּת יַא; .17 א 1968 ,זמט ,גצּב ,"ןעיורפ יד ןוֿפ

 -- 'ּב'ּת'ַאע .לװֿפ ,"!גַײװש א טכַאמ -- 'ּב

 ,"סַאּפש וצ ןוא טָאּפש וצ ןרעװ טינ ןיילַא טסעװ

 | : יוװש

 .חּת- .ץַאז ןלַאד לָאזגיט ..} -- לד לוגּת לא
 םעד ןעלזנַאּב טינ טסלָאװ .22 ,בכ ,ילשמככ
 יד סיוא טינ ץינ :ב ןטימ טצינעג .יּת ,!ןכאווש
 .ןצעמע ןוֿפ עגַאל עטלפייווצרַאפ

 ןיָאכישמיּב וגיט ...} -- יחישמּכ וענּת לַא
 טינ טלָאז ריא 15 ,הק ,םילהתכק .חּת .ץַאז

 מּב 'ּת יא :ךיוא .יּת ,!עטּבלַאזעג ענַײמ ןרירנָא
 :גנונרָאװ א יװ טצינעג .ןצא ,יכישמיּב) יחיש
 ערעכעה ןוֿפ טעטירָאטיױא יד ןגערֿפוצּפָא טינ (א

 עטקילײהרַאֿפ א ןרירוצנָא טינ (ּב ;ןצנַאטסניא
 ;עמרַאנ עטלעטשעגנַײא ,עיצידַארט ,עמגָאד

 רעדָא לודג א טימ ןעּפעשטרַאֿפ וצ טינ ךיז (ג
 ןַײז ןָא טינ טריר !יּב 'ִּת א? .רעּבָאהטכַאמ
 ךיא לעװ תורשּפ רעמ ףיוא !ןַאּכ דע, ."ונרומ
 יּבר רעד --- יב 'ּת יַא, ,ײיּב יּת יא ,ןײגנַײא טינ
 -רַאֿפ טלָאזעג טָאה ןםירישה:רישן, .לװֿפ ,"!געמ

 יּת 'א :לוק-תּב ַא סױרַא . .. זיא ןרעװ טעטכינ

 ײת ולא -- 'ּב יּת יַאע יטרָאװרָאֿפי ,ץרפ ,ייֵויּב
 רעדניק = ב/טיק ,תּבש ,"ןּבריתיּב לש תוקונ

 יַײז ,ייר רעטשרע רעד ןיא ןעמוק ןענרעל סָאװ -

 .רעכליּב ןענ

 יַאֹכ סע יא ו -- ךרֿפח תא ןידּת לַא
 סללה .ה ,ב ,תוֿנבָאכ2 .חֹּת .ץַאז ןָאכריײװ

 :טֿפלעה עטייווצ} 'רֿבח ןַײד טינ טּפשמ' :ארמימ

 טינ טסמוק וד זיי -- 'ומוקמל עיגּתש דע'
 ,םענייק ןטּפשמ טינ רָאט עמ .ץטרָא ןַײז ףיוא

 רע ֿבצמ רעסָאװ ןיא טינ טליֿפרעד עמ ןמז-לּכ

 ןּבָאה ףרַאד עמ .(ןענוֿפעג ךיז טָאה) ךיז טניֿפעג

 "תרוּתא .עגַאל סמענעי ןײטשרַאֿפ ,שינעעזנַײא

 ...המקנ סלַא ףָארטש ןייק ןוֿפ טינ טסייו השמ

 .ישדוחי שאר' ,ץרפ .,ייל יש 'צ יח יא י'ּת יַא ןוא

 -ֿפַאנעּב ימַאדעט ... -- ןשֿפנּב ימדּת לַא
 טסלָאזי ,13 ,ד ,רּתסאכק .חֹּת .עזַארֿפ ןךייש

 טלמהל. :טֿפלעה עטייווצ} 'ךיז ַײּב ןעניימ טינ

 עלַא ןוֿפ וד זַא' --- "םידוהיה לּכמ ךלמה תיֹּב

 ,זיוה סכלמ ןיא ןרעוו ןענורטנַא טסעװ ןדִיי

 תעּב ,ןרּתסא יכדרמ טנרָאװעג טָאה סָאד ן.יּת

 וצ רעווש זיא סע זַא ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה יז

 .הריזג יד ןכאמ לטּב לָאז רֶע גינעק םַײּב ןלעוּפ

 ."העושי יד טגיל עיצַאלימיסַא ןיא זַא יּב יּת יא;

 :קיסַאּפש .ײרעּבירַא זיא הנּכס יד זַא יּב 'ּת יא
 ןעװעג זיא רּתסא זא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװנוֿפ

 -- 'ּת 'א :שוריפּב ךָאד טייטש .סע ?הנקז א

 .עמַאד עטלַא

 א טָאה רע

 ,8 ,טצ ,םילהתככ .חֹּת

 דליּב ואטחמלַא =

 זָאּב יהעט ...| -- םֹדָא לכל וּכ יהּת לַא
 ןֹּב .;ג ,ד ,תובָאכ2 .חּת .ץַאז ןסָאדָא לָאכעלי
 ,ןשטנעמ ןייק .טינ טכַארַאֿפי :ארמימ .ַא סיאזע
 םעד ,םענעסיוטשרַאפ עמַאס םעד טינ ךיוא הי"ד!

 -- יַא לכל יּב 'ּת יַא; .ןקיטרעװרענימ טשרמולּכ
 ןעװ ןליֿפַא ,ןשטנעמ יןצנַאג םעד טינ םעשרַאפ

 ליפ ךיוא רעּבָא רע טָאה ,ןורסח א

 .ץתמא-תפׂשי ןוֿפ שטַײטנַײא} "תובוט תולעמ

 = רָאסָאּב) רֹׂשֹּב יל יב 'ּת יַא :טריזַארֿפַארַאּפ
 'ּת א :רע טגָאז יו, --- ןשיײלֿפ ,שינעפעשַאּב

 טסע ןעמ זַא :שטַײט רעד זיא סָאװ --- יּב יל 'ּב

 ,ילָּאנק ךָאנ טינ ךיז טרעה ,לּבָאנק ןייק טיני
 .סעטכישעג-ןַאבנזײא ,עש

 -- ךיניעּב הלק טוידה תֹּכרּב יחּת לַא
 ָאלַאק טָאידעה (סַאכריּב) סַאקריּב יהעט ..

 לָא" .א/וט ,הליגמכק .חּת .ץַאז ןָאכענייאיײיב

 גנירג ןַײז טינ שטנעמ ןטושּפ ַא ןופ הכרּב יד

 'ר טָאה, .ןגיוא ענַײד ןיא (קיטרעװרענימ)
 יּב יּת יא :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ א היעשי
 ילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,ײןרָאֿפ רימ . . .יּב יק 'ה
 ּת לֵא :ךיוא .1914 ענליװ ,לוּבלּב:טולּב רעשז
 .ןטרָאד --- יּב יק 'ה תללק

 סוסייק ויייהט ...} -- ררֿפּכ סוסּכ ויחּת לֵא
 ריא + .9 ,בל ,םילהּתכ? .חֹּת .ץַאז ןדערעפייק

 .יּת ,לזייאליומ ַא יװ ,דרעֿפ ַא יװ ןַײז טינ טלָאז !
 ."ּפצק טשידרעֿפ ןייק טינ טַײז -- יּכ יּכ יּת יַא;

 סוס זַא ךנּת ןיא ךיז טניֿפעג ואו :שינעטער

  ..י.יּכיּכיּת'ַא ?דרעפ שטַײט רעד זיא

 םעכָאכ יהעט ...} -- ךיניעּב םכח יהּת לַא
 טסלָאי 7 ,ג ,ילשמככ .חּת .ץַאז ןָאכענייאיײיּב
 ךיז טלַאה .יּת ,ןגיוא ענַײד ןיא םכח ַא ןַײז טינ

 יּת ַאע .םכח (ןצנאג א) ןסיורג וצ א רַאפ טינ

 טסנָאק וד לַײװ ,רעקַאנק ןייק טינ ַײז -- יּב 'ח !

 ."(ךונ יד ןרילרַאפ) ןשיראנַאּב ךיז

 -רַאה קידיַאצ ...} -- הברה קידצ יהּת לֵא
 טינ טסלָאװ 16.  ,ז ,תלהקככ .חּת .ץַאז ןייּב

 םּכחְתֹּת לאו :קוסּפ ףוס} יקידצ ליפ וצ ןַײז :

 ,ןקירעּביא ןגילק טינ ךיז טסלָאז ןוא --- "רתוי -

 סע ןעװ וליֿפַא ,טנוזעג טינ זיא וצ סָאװ
 "ךתקדצו' ןייק טינ ַײז וזד .תוקדצ וצ טמוק
 :שוונ "שגנירג תווצמ וצ ףיול -- 'ה יצ יּת יא;

 ,ןעּברַאה -- הּברה-

 --- .םינושאר תונווע ונל ר()ּכזּת לַא
 .ץַאז ןםיניושיר סענױאוַא ונָאל ריוקזיט . .

 "רעד טינ זדנוא טסלָאז'

 טצינעג .יּת ,'עקידרעירֿפ יד ןוֿפ דניז יד ןענָאמ

 תאטח ,ותוריבע עקילָאמַא יד :ּב ןטימ ךיוא

 - ,םירוענ

 ןדעלעיַאּב וטעכעט ..,} -- - ליב ואטחּת לַא
 טקידניזרַאֿפ .22 ,במ ,תישארּבככ .חּת .ץַאז

 טנָאמרעד ןֿבוארַ} .יּת ,ילגניי םעד ןָא טינ ךַײא
 ןלָאז יז ןטעּבעג ךיז טָאה רע זַא רעדירּב ענַײז
 :ב ןטימ טצינעג ן.סטכעלש ןייק ןָאט טינ ןֿפסוי
 טכערמוא ןייק טינ טוט ,הלווע ןייק טינ טיײגַאּב

 יּת 'ַאש (עכַאװש ןגעװ ,רעדניק ןגעװ צעּפס}
 טַאקַאלּפ א ,"!רעדניק עמערָא טפלעה -- 'ּב

 טקידניזרַאֿפ --- יּב יּת יַא, .1922 ,ענוװָאק ןיא

 18 ,ָאנעק ,רעּבוש יבצ + ,י"דניק ןיא טינ ךַײא

 ,8 ווו



 ֿבקעי ידֿבע אריּת לֵא

 ידװַא ָאריט ...} -- םקעי ידֿבע אריּת לַא
 ,ל ,הימרי ;2 ,דמ ,היעשיכ2 {(װעקנַאי) װױקַאי

 טכענק ןַײמ ,ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז .ַאא 0

 עמ סָאװ תורימז יד ַײּב ןײרֿפער א .יּת /ֿבקעי

 רמא? .היה דיסח שיא ךָאנ טכַאנוצ-תּבש טגניז

 ןַײז םיא לָאז תּבש, ."יי יע 'ּת יא :ֿבקעיל 'ה |

 יא ...תורימז ןליּפש רעטכָאט ןַײז רעדָא ּבַײװ |

 טימ , ,1889 עשרַאװ ,וו ןטסינָאלָאק ,להי ,יייי יִצ 'ּת

 ייִציּת'ִא רעכעלײרֿפ רעד םיא זיא לָאמנייא

 ,קוצ ,ןילּבמעד .ּב ,ײןּפיל יד ןוֿפ ןגױלֿפעגּפָארַא
 ,1958 'טּפעס

 ךיז לָאז עמ ,גנונעפָאה יד ןּבייה וצ טצינעג

 ללּכ םַײּב בצמ ןרעװש א ןיא ,ןַײז שאיימ טינ

 :ןענַאמצייו םייח טגערפעג ּבָאה'כ; .טרּפ רעדָא

 -- ?ןעמָאנ ןַײז ןיא ןדִיי יד ןגָאז ךיא לָאז סָאװ

 'רד ,יײיי יִצ יּת יַא קוסּפ םעד ןעקנעדעג ןלָאז ייז

 יייצ ּת'א; .27 וצ 1965 ,זמט ,יבוּבוק .ל הירַא

 ."ןדחּפ ןַײק טינ ַײז ,ֿבקעי --

 יַאּב לײקיַאטסיט ...| -- ןקנקּב לּכּתטּת לַא
 קוקק .הכ ,ד ,תוֿבָאכ? .חֹּת .ץאז ןןאקנַאק

 אלא; :טֿפלעה עטייווצ| 'גורק םעד ףיוא טינ

 ןיא זיא סָאװ םעד ףיוא רָאנ -- "וּב שיש המּב

 :ב ןטימ טצינעג ,ןארמימ א ס'ריאמ 'ר ;םיא

 רָאנ ,ןעזסיוא ןַײז טול שטנעמ ַא טינ טּפשמ
 'א --= .ןעוטפיוא ענַײז ,רעטקַארַאכ ןַײז גילדעוו

 עמ ואוו ןיהַא ,רענַײמ םכח ,טינ קוק -- יב יּת

 .היבט ,עש ,"טינ ףרַאד

 ליסק ןַאַאט ...} -- ותלואּכ ליסּכ ןעּת לַא
 טסלָאזי .4 ,וכ ,ילשמככ .חּת .ץַאז ןױטלַאװיאיײק

 "ַאנ ןַײז יװ ױזַא ןרַאנ םעד ןרעֿפטנעזּפָאז טינ

 טינ ךיז זָאל :ּב ןטימ טצינעג .יּת ,,טייקשיר

 טינ רעפטנע :הטוש א טימ חוּכיװ א ןיא ןַײרַא

 .רעקירעדינ לעוטקעלעטניא זיא סָאװ ןצעמע ּפָא

 ּבַײלּב ,קירעּביױּב ןייק טינ רָאפ ----יּכ יּכ יּת לַא;

 .לװֿפ ,ײעטלַאּב ןיא

 .ץַאז ןרָאװָאד לײּפַאט ..,} -- רבד לַּפֹּת לַא
 א ןרענימ טינ טסלָאװ .10 ,ו ,רּתסאכק .חֹּת |

 ןופ --- "ּתרּבד רשא לּכמ, :קוסּפ ףוס} יטרָאװ

 טגָאזעג טָאה סָאד :טדערעג טסָאה וד סָאװ ץלַא

 ןלעּפרַאֿפ טינרָאג לָאז רע ,ןענמה וצ שורװשחַא

 "עג .ןןיכדרמ דוֿבּכ ןָאטוצנָא לַאינַאמערעצ ןוֿפ

 ,ןריפכרוד ךעלטקניּפ ץלַא טסלָאז :ּב ןטימ טצינ
 'ּתיִא :רע טגָאז יװ, .ןּבעגרעּביא יונעג רעדָא

 .ז"הנקי ,עש ,"עקשירקַאּפ אטַאכ --- 'ד

 ןימ שיױרֿפיט . ..} -- רוּבצה ןמ שורֿפּת לַא
 ךיז דיישי .ה ,ב ,תונָאכ? .חּת .ץַאז ןרוּביצַאה

 שטנעמ ַא .ןארמימ ַא סללה יללּכ ןוֿפ ּפָא טיג

 רָאנ ,תומא יד ענַײז ןיא ןרעדנוזּפָא טינ ךיז לָאז

 -לעזעג רעד וצ רעַײטשַײּב ןַײז ןגָארטוצ לָאז רע |

 -לעזעג א ןיא ןעיצנַײרַא םַײּב טצינעג ,טּפַאש

 רעדילגטימ ןריּברעװ םַָײּב ,עיצקַא רעכעלטפַאש

 קיסַאּפש .עא תוֿבדנ ןּבַײלק םַײּב ,הרֿבח ַא ןיא

 עלַא טסעז -- 'ה 'מ 'ּת יַא; :לדייאמוא ןוא

 ."ןַײז ןיּתשמ ןצייג

 עּפ ךַאטֿפיט ...} -- ןטשל הּפ חתֿפּת לַא
 ןֿפעש .א/טי ,תוכרּב טיולכ2 .חַּת .ץַאז ןןטַאסַאל

 ײמעגלַא ןטימ טצינעג .ןטׂש םוצ ליומ ַא טינ

 ,דייר טימ טיהעגּפָא ןַײז דימּת זומ עמ :3 םענ

 לולע זיא סָאװ טרָאװ א טימ ןּפַאכסױרַא טינ ךיז
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 ףרַאד עמ ,טינ רָאט עמ .צעפס .ןדָאש ןעגנערּב וצ

 -עהוצנָא ןַא ,הללק א ליומ ןרַאפ ןעגנערּב טינ

 .עא הרצ א ,קילגמוא ןַא ףיוא זמר א ,שינער

 ןרעּביא) .סטכעלש ףיוא ןגיילסיוא טינ לָאז עמ

 ןַײז עיּפשמ ןָאק סָאװ טרָאװ ןוֿפ חוּכ ןיא ןּביױלג

 יז ! יִל יּפ יּת 'ַא ,סייוו ךיאע {.ןשינעעשעג ףיוא

 ,16 ןאפ ,1868 ,מק ,"ןפיוט הלילח ךיז טעװ

 געוו םעד ןזָאלקעװַא ,יל יּפ 'ּת יא ,רעּבָא וטסעװ,

 -צניפ ןופ געוו ַא ןיא ןייג ןוא קיטכיל זיא סָאװ

 ריד סָאװ טָאג סייװע .ףגנ ןבא ,די ,"שינרעט

 'ַא ,רעּבָא ךָאד ךיז ןעק סע .ןטכודּפָא ךיז ןָאק
 םלוע ,לַאגעס עּבױט ,"ךיוא ןפערט ,יל יפ יּת
 טימ ןַײז טעװ סָאװ ןוא , .1883 עשרַאװ ,השעמה

 רעמָאט ,םימותי יד . . , טימ ןוא ... ּבַײװ ןַײז

 ןוא תויׂשעמ ,עש ,ייל יּפיּתיַא ... סחו הלילח

 "רעד טינ -- ךיא גָאז יל יּפ יּת 'ַאע .סעיזַאטנַאֿפ

 .היֿבט ,עש ,"םיאנוׂש ענַײמ סע ןלעװ ןראה

 זומ, -- ןטשל הֹּפ םדא חתֿפי לא 9
 ןֿפױל ןזָאל טינ ןוא ןטלַאהנַײא גנוצ יד ןעמ

 ארמג עקילייה יד ןעד ,םולשו סח ןטכעלש םוצ

 רעד ,.מ .מ ,ןויּפ טָאטשנַא| ייל יּפ יא יי יַא טגָאז
 יַארַאּפ .ג"סרּת עשרָאװ ,איבנה והילא רעשלַאֿפ

 -מוא םוצ --- ןןוסָאיײל} ןוסָאל יּפ יּת יא :עזַארֿפ

 ,"ןותָאה יּפ תא 'ה חּתפיו, :ךמס ןפיוא} קילג

 ,|28 ,בכ ,רּבדמּב

 -- תוכילחה אלא תוכלה ארקת לַא
 .ץַאז ץסעכילַאה' ָאלע יסעכָאלַאה' ָארקיט ..

 עג) תוכלה טינ ןעייל :ב/חכ ,הליגמכק .חֹּת

 :ײטש-קלָאֿפ ,גנאג-סנּבעל) תוכילה רָאנ (ןצעז

 רָאט ץעזעג (א :33 טימ טצינעג ,(ריֿפפיוא ,רעג

 ןסַאּפוצ ךיז זומ רָאנ ,טרעניײטשרַאפ ןּבַײלּב טינ |

 -עדנע יד ןריטקעלפער ןוא ןדנאטשמוא יד וצ

 עטנרעלעג יד (3ב :טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנור

 עטּבעלעג ןיא טרעּפרעקרַאֿפ ןרעוו ןפרַאד תוכלה

 --- 'ה יא'ה 'ּת יא ןעװעג זיא םיא ַײּב , .ןעגנוריֿפ

 ,עשימַאניד . .. ןעוועג ... ןענַײז תוכלה ענַײז

 ָאנָאקע-לַאיצָאס ןיא ןגָארטעגסױרַא ייז טָאה רע
 ,17 וא 1968 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,"ןּבעל ןשימ

 ... ָאנערקיט ...} -- ימענ יל חנארקּת לַא
 טלָאז ריא 20 ,א ,תורכ? .חּת .ץַאז ןימָאָאנ

 ךיא :ב ןטימ טצינעג .יּת ,'ימענ ןפור טינ ךימ

 ּפָארַא ,רעקיּבלעז רעד טינ ,לָאמַא יװ טינ ןיּב

 -עגסיוא ןיּב ךיא -- יניל'ּת'ַא; .הלודג ןופ

 ;"ןרָאי עקילָאמַא ָאטינ -- 'נ יל יּת יַא, :"טליּפש

 -שוילעּפַאק סיוא ןיּב ךיא --- 'נ יליּת יא;

 ,"רעכַאמ

 -קיט .. .} -- ,ךינוּב' אלא 'ךינּב' ירקּת לָא
 ירב22 .חּת .עזַארֿפ ןךייָאניױּב ָאלע ךַייַאנָאּב ייר

 ןרעדניק ענַײד)} 'ךינּב' טינ ןעיילי .א/דס ,תוכ

 ףיא טריזַאּב ,ןסרעיוּב ענַײד) 'ךינוּב" רָאנ

 םולש ברו 'ה ידומל ךינּב לכו :13 ,דנ ,היעשי

 ןגנוי ןוֿפ זַא ןכַײרטשוצרעטנוא טצינעג .יךינוּב
 סרעיוּב עקיטֿפנוקוצ יד ןסקַאװסיױא ןלעװ רוד

 רוטלוק יד ןַײז ךישממ ןלעװ ייז ןוא קלָאֿפ ןופ

 -- 'ּב יא יּב יּת א, .תורוד עקידרעירפ יד ןוֿפ
 ,ץרפ ,ײרעיוּב ענַײד גָאז ,ןרעדניק} ענַײד טינ גָאז
 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 -וריט ...ן -- תרוחרחש ינאש ינוארפ לֶא
 שה רישכ2 .חּת .ץַאז ןסעריױכרַאכש ינאעש ינ

 הנקז תעל ונכילשּת לַא !

 ןיִּב ךיא סָאװ ןָא ךימ טקוק טיע 6 ,א ,םיר
 טנכער (א :3ּב טימ טצינעג .יּת ,'ךעלצרַאװש
 -ניײא ןטשרע ןטימ ,ןעזסיוא ןַײמ טימ טינ ךיז
 ַאּב ןיא טינ טמענ (ּב :ךַאמ ךיא סָאװ קורד

 סָאד . . .יש יש יּת יַא; .ןורסח ַא םענַײמ טכַארט |

 -ָאצַאק .א .י ,"טצרַאװשרַאֿפ ךימ תולג רעד טָאה
 'ּת 'ַא; :ןשטַײטסױא מטפ .ןּבעל רָאי 60 ,שטיװ

 יש 'ּת יַאע ן"טלעג טָאה הלּכ יד רעּבָא --- יש יש

 ."עקידװענח:ץרַאװש ַא זיא יז -- יש

 עּברַאט ..| -- השאה םע החיׂש הּברּת לַא
 ,ה ,א ,תוֿבָאכ2 .חּת .ץַאז ןָאש'יאַָאה םיא ָאכיס

 :ןצ טיג הנשמ יד) יױרֿפ רעד טימ ליֿפ טינ דערי
 -- "ורֿבה תשאּב רמוחו לק ,ורמא וּתשאֹּב,

 ,בַײװ רענעגייא רעד ןגעװ ָאד ךיז טדער'ס
 רעדנַא ןַא ןופ יורפ רעד טימ טינ אטישּפַא

 ןיינ ,ָאי -- ָאי 'ה יע 'ׂש יּת יַא :ךעלּבָארג .ןןַאמ

 לּפַאלּפ -- החיׂש הּברת לַא !ןיינ --
 ןייק טינ קַאה -- 'ׂשיּת'ַא ןטינ עידונ ,טינ

 ,קיניײשט

 ףיודיריט ...| -- רֹובּכ רחַא ףודרּת לֵא
 ,ב ,אטוז ץרא ךרדכק .חּת .ץַאז ןדעװיאק ראכיא

 ידוֿבּכ ןייק טינ ַײז ,'דוֿבּכ ךָאנ טינ ךיז גָאי

 הֿבדנ עסיורג א רעּבָא -- 'ּכ יא יּת לֵא; .רעכוז

 ."ןּבעג וטסגעמ

 .חּת .עזַארֿפ .וז ןרַאקשיט ...} -- חּכׁשּת לֵא
 .ןסעגרַאפ טינ טסלָאי' .ַאא 7 ,ט ,םירבדככ

 עג עשירָאטסיה עסיװעג ַײּב לעיצעּפס טצינעג

 -ידִיי יד| --- טינ סעגרַאֿפ --- יּת לַא .ןשינעעש

 ןדעי ןופ סױרַא טַײרש ןעֿפָארטסאטַאק עש

 21 71 1965 ,זמט ,ןַאּבזיא .ש ,"ךירטשלזדנעּפ

 עב זיא םינמוזמ, ;"'ת לֵא -- קנעדעג, :ךיוא

 ."'ת"לַא רעד יװ רעס

 .ץַאז ןָאכדיָאי ךַאלשייט ...ן -- ךדי חלשת לַא
 -סיוא טינ טסלָאװ .12 ,בכ ,תישארבכפ .חַּת

 טגָאזעג טָאה סָאד) .יּת ,'טנַאה ןַײד ןקערטש

 טצינעג ןןקחצי ןגעװ ןעמהרבא וצ ךאלמ רעד

 ןָאטוצּפָא טינ קערשּפָא ןַא ,גנונערָאװ א יװ
 ןעמוקעג זיא, .לַאטַאפ ןַײז ןעק סָאװ סעּפע -
 ... "י'ּתלַא :טָאג ןופ ףור רעקידמיסינ רעד |

 ,ןײטשקילַאק .מ ,"ןויסנ א ןעװעג זיולּב זיא'ס

 ןָא -- 'י 'ּת לַא; .ח"ּכשּת ,הנשה שָאר .קיא

 יּת לֵא; ."ענעשעק ןַײמ ןיא יי 'ּת לַא, ."!טנעה

 רּפ רעד ןופ רעטָאק ןקישטּפ ,קעװַאו . . . --- 'י

 זיא ןענַאװנופ --, :קיסַאּפש .היבט ,עש ,"רעט

 ןייק ּפָא טינ ןעמ טיג ןזח א זַא ןעגנורדעג

 רַאנ א ךָאד זיא ןזח ַא לַײװ --- ?םכילע-םולש

 יי 'ּת לא -- קוסּפ רעשוריֿפּב א ָאד זיא'ס ןוא

 ."רענה לא

 ונײכילשַאט .. } -- הנקז תעל ונכילשּת לֵא
 ;:9 ,אֹע ,םילהּתכק .חֹּת .ץַאז ןענקיז סייאייל

 ןוֿפ טַײצ ןיא ןֿפרַאװקעװַא טינ זדנוא טסלָאזי

 י'ונלוק עמשי הליפּת רעד ןוֿפ לייט ַא .יהנקיז

 ןופ החנמ ןיא ןוא תוחילס וצ טגָאז עמ סָאװ

 "ייא רעד זַא טעּבעג א סיוא טקירד .רוּפיּכ-םוי

 .תוחוּכ יד ַײּב ןטלַאהרעד זדנוא לָאז רעטשרעּב
 רעטלע רעד ףיוא טסַאל וצ ןלַאפ טינ ןלָאז רימ

 יל יּת לַא, .םענייק וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד טינ ןוא

 .*לטּב רֿבוע ןרעוו טינ רָאנ -- 'ז



 לארׂשי חמׂשּת לא

 ךָאד רָאט עמ, -- ינכילשּת לֵא :טצריקעג
 ,ַאּפָא ,י"ּת לא ?טרָאד טייטש יװ ,ןקידניז טינ

 .רעדלעוו עשיליופ יד ןיא

 == םיִמעּכ לינ -- לארׂשי חמׂשמ לַא
 .חּת .ץַאז ןםימַאָאק . . . לעָארסַיי ךַאמסיט ..

 ,ךיז וטסלָאז ןעיירפ טי .1 ,ט ,עשוהכת

 .יּת ,'רעקלעפ יד יװ יוזַא החמׂש טימ ,לארׂשי

 ךיז יירפ --- יי יּת לַא :טצריקרַאֿפ ךעלנייוועג

 טינ ךָאנ טסָאה וד -- יי 'ּת לֵא; :"!עלעדִיי ,טינ
 ךָאנ ףרַאד עמ -- יי 'ּת לַא; ;"סעװַארּפ ןייק
 ."רעדניק ןּבעגסיוא

 ליײלַאהסיט ..} -- רחמ םויּב ללהתּת לַא
 טסלָאז' 1 ,זכ ,ילשמכ2 .חת .ץאז ןרָאכָאמ םיויייּב

 ,'גָאט ןקידנגרָאמ םעד טימ ןעמיר טינ ךיז
 --- "םוי דלי המ עדת אֹליּכ, :טפלעה עטייווצ) יּת -

 ,(ןרעּבעג טעװ גָאט ַא סָאװ טינ טסייוו וד לַײװ
 ןטלַאה סיורג טינ ךיז רָאט עמ :ּב ןטימ טצינעג
 .ןָאטוצפױא טשרע טנכער עמ סָאװ םעד טימ|

 שטנעמ ַא -- 'מ יּב 'ּת לֵא ?ריא טגָאז יו;
 .היֿבט ,עש ,ײטכַאל טָאג ןוא טכַארט

 ָאיסיט ...} -- תוינערוּפה ןמ שאיתת לֵא
 .ז ,א ,תוֿבָאכ? .חּת .ץַאז ןסעינָארוּפַאה ןימ שייא
 טימ טצינעג .יתוינערוּפ ןופ שאיימ טינ ךיז ַײז'
 -- הרצ ַא ןיא ךיז טסניפעג וד ּביוא (א :בּב

 -ףרהּכ ןעמוק ןעק העושי יד ,טינ ךיז רילרַאֿפ
 ךיד טעװ זייּב זַא ןעניימ .טינ טסלָאז (ּב :ןיע

 רֿפ וצ . . . זיא זד --- 'ה ןמ 'ּת לַא, .ןדַײמסיױא

 לאז ןיז ןַײז זיא שנעמ רעד ךיז זד ןיטש
 הנַײז רטנוא טניװ רזיּב ןייק םיא זד ןיגאלש
 -עה ןַאמּפיל ֿבוט'םוי 'ר ,"ןיזאלּב טרעװ ןגיוא
 'ה ןמ יּת לַא; .1703 ,'הביא תליגמ' ,יײּכ ,רעל

 ."תורצ ןַײז ךָאנ ןלעװ סע --

 -להא א ,ונכלמ וניֿבָא ,ירומ ֿבָא :ןוֿפ תיר -- מ"א
 ,ךלמ לא ,תואיצמ ולא ,השמ להא ,דעומ

 "רעד סָאװ ױרֿפ .226: גזוזו6 .ןע- ,יד -- םֵא
 ריא טינ ,דניקגיוז ַא טסורּב ריא טימ טרענ
 .םירבד תומש ,ּבא ,"תקנימ:םַא/ .סנגייא

 זיא רע, ;"םא ןא דיומ א יװ .םעט א טָאה'ס;,

 .לװֿפ ,"דיומ א זיא םֵא יד יװ רוחּב ַא ױזַא

 םעד ךָאנ דניק סָאד ,םַאטש םעד ךָאנ לּפע רעד;

 ,ה"י .18 ןוא ,17 ןוֿפ ַאא טנַארּב ןיא ןיוש} ,"םַא

 ךָאנ טָארעג עלעּפע סָאד, {:ןייטשנרעּב .א ַײּב

 ,"םא רעד ךָאנ טָארעג דניק סָאד ,םַאטש םעד

 ןַאע :"םס דניק ןרַאֿפ זיא םִא עטכעלש ַא, .װש

 ןַא ןוֿפ הסנרּפ יד, :"טינ העֿבש ןייק טציז םַא

 טמענ קַאװטיל ַא, :"םס ןּפָארט א טימ זיא םַא

 :88 .װש ,"ןַײז וצ םִא ןַא וליֿפא רעטנוא ךיז
 ,םִא ןַא ייּב יװ ןטסירּב

 -ןצכעז ןוֿפ עלעדיימ א ןעמונעג טָאה רע;

 ,"טכַאמעג םִא ןַא ריא ןופ טָאה ןוא רָאי ןצעּביז

 רֿפס ןַײז ןיא טּבַײרש קדקדמה יילא יר,} .לֿפ
 -רעװ ליֿפ ןמ טניֿפיג ןיגעװ רילֵא :ןמגרוּתמ

 ןושל וצ אַײּב טנהאנ איד ןשטַײט םיא ריט
 ןשייה םִא גייז ןייא ... יװ זַא ןמוק שדוקה

 עמ , ןח"נּת ,מדפפ ,דוד חמצ ,"...םִא איד

 לּבַײװ סָאד ,ןעגניד דלַאּב םֵא ןַא דניק ןרַאֿפ זומ

 יידוי --- יריש ,רָאג ,"ןעגניז ןוא ןגיוו רָאנ ןעק

 ןיא טייקכעלּברעטש:רעדניק יד; .רעדיל עש

 ךרוד ןגיוזעג ןרעװ סָאװ רעדניק יד ןשיװצ

 .כרַא .נָאק -- פא

 .טירקסנַאס22 יא? -- פא

 .ןע- ,רעד -- םָא
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 ,זעגֿפ ,"רעסערג לָאמ סקעז ןיא יװ רעמ ,ןעמַא

 ןכַאמ וצ רעטכַײל זיא'ס, .2 ןאפ ,1928 ענליוו
 ַא ןענרעלוצסיוא םיא רעדייא םַא ןַא ֿבר ַא ןוֿפ
 עשידַיי יד, .גיֿפ .גָאז רעשיליּכׂשמ ,"קודקד לסיּב

 רעד ןופ םַא יד ןוא םַאּבייה יד ןעװעג זיא יורֿפ
 יעטיל עשידִוי יד ,נש ,"שידִיי ףיוא רוטַארעטיל |

 -- טלעגיםמַא .ןירעזעל יד ןוא רוטַאר

 ןּבעגעגּפָא םִא ןַא וצ דניק סָאד ייז ןּבָאה . . .,

 ֿפיױא עקלייצַאפ רעד טימ ייז ןגעלֿפ 'ג'םַא ןוא

 ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריֿפַאס .י .א ,ײןכַאמ-

 ױזַא רעדג -- ףָאלשױעמַא 1883 ענליו

 -ַאר ןיא טּבַײלּב םַא יד ןעװ ,!שַא רענעֿפורעג
 יז ןעק םיא ןופ רָאנ ןוא דניק ןטימ טרָאּפ

 ריֿפנַײרַא ,דױרֿפ ,זּביא וומ ,"ןרעװ טקעװעגפיוא

 | .װ זילַאנַאָאכיסּפ ןיא

 ןייא ׂשֵא רע. .םַײּב 1
 זעק םַא .,. ןימ טינ טכומ 'נוא טורּב קוטש

 ,ךוּביאֿבּב ,"ןיצ יד ןכורּביג זיוא ריש רע טאה

 ...שיט םִא ןטלה רֿפ לוז איז איו 'נוא; .4

 ייירש רדנוזּב שלַא ךיא ליװ זאד שיט ךאנ :נוא

 ןמ 'נא; .םוא .2 .ח קרּפ ,טנַארּב ,י"ןֹּב
 ,"ירק ןופ רוּפּכ םוי ֿברע םִא לבוט ךיז זיא

 םַא -- אלואי .םוצ .9 .א/חנק ,הניאצ
 "יילרעד 'נוא אּביילרד ןמענ ךיא ליװ ןיטשרע

 1694 טריפ ,ישטַײט-ירֿבע ןיא תומדקַאי ,"שנּב

 וו שֿפְו

 ףרַאד : .םאא .ףוס םוצ ,ףוסל = עדנע םִא
 םַא .לֿפ ,"ןרעיורט ריד ךָאנ ןצעז ךיז ךיא
 == ?"פ א (טינ) זיא עגַארֿפ ידע -- ץַאלּפ

 .טרָא ןקיטכיר ןפיוא (טינ) ,ךַאז רעד וצ (טינ)

 ןוֿפ וויטַאלרעּפוס םעד ןֿפַאש וצ סקיֿפערּפ -- "מא

 טכַארטַאּב ךַארּפשיללּכ ןיא .דּפ .וימ .כרַא .װדַא

 ,ןטסטלֹוּבמַא ,ןטסטפָאמַא :תוָאמגוד .משטד יװ
 ,ןטסכעלרעהמַא ,ןטסכעלרעפעגמַא ,ןטסקינײװמַא

 ימַא ,ןטסכעלטַײדמַא ,ןטסנרעגמַא ,ןטסרעװשמַא

 ימַא ,ןטסוװיטקודָארּפמַא ,ןטסטנ(ע)ָאנמַא ,ןטסֿפיט

 -מַא ,ןטסלענָאיצַארמַא ,ןטסקיסילֿפמַא ,ןטסלוֿפ

 ןטסקידלדורּפשמַא ,ןטסטעּפשמַא ,ןטסלענש

 רעטַײװ +- ןעמרָאֿפ ערעטֿפָא לָאצ ַא) .װזַאא

 ימַא טָאג זיא ןטסערגמא זיא טיונ יד ןעוומ

 אטנעטסיװ איד ,זמא ,"(ןטסטנעהָאנ) ןטסכענ

 רעד ןיא ךוז ךיא ןעװ, .1868 ענליוו ,ַארַאהַאז

 . "מַא ויא סָאװ סָאד ןזעװ ןַײמ ןופ שינעֿפיט

 -ױדמַא ןוא ןטסקידנעטשַאּבמַא ,ןטסקיסעמכַײלג
 ןָאסנַאטַאנ .װ ,". ..ךיא ןַײמ ןיא ןטסטֿפַאהרע
 יַאטעמ רעד ןיא ריֿפנַײרַא ,ןַאסגרעּב ירנַא ,זּביא

 ,1923 עשרַאװ ,קיזיֿפ

 טרָאװ קילײה א

 רעדָא אמַארּב סיוא טקירד סָאװ םזיאודניה ןוֿפ

 ַאוויס ןוא טלַאהֿפיױא רעדָא ינשיװ ,ףַאשַאּבטלעװ
 ךַאװ סָאד :ךיוא קיטַײצכַײלג ,גנורעטשעצ רעדָא

 :טכַײל סע, .ןפָאלש סָאד ןוא ןעמולח סָאד ,ןַײז

 רעד ... רעסיורג רעד טשינרָאג רעד ךרוד
 ןַײז רַאפ עדנילּב ןעייטש רעדניק ענַײז סָאװ

 רעד ,םִא םיא טֿפור רעדניא רעד סָאװ ,םוהּת

 .ןעָאנדי ,טייצ ,"ןיא לּבוקמ

 -רעדיוו ןשירטקעלע ןופ סָאמ

 טָאה דנַאטשרעדיװ ןופ סנייא ןַא רַאפ , .דנאטש

 -קעווק א ןופ דנאטשרעדיוװ םעד ןעמונעגנָא ןעמ

 .י"א ,יד ןָאמיא| -- אמא

 .ַאטַאװַאַײה ,זּביא ,שַאוהי ,"סינָאּפ

 .נג .רעד -- ץַאזַאמַא

 עגָאזַאמַא
 יש
 םעד טימ גנעל יד .מצ 106 לכעלַײז'רעּבליז

 רעד ַײב ,רעטעמילימ 'װק 1 ןופ טינשרעווק

 ךיז טפור לסנייא סָאד .0* ןוֿפ רוטַארעּפמעט

 ווֿפ רָאטָאמ ,ןײטשֿפָאה .ש ,"|6ת:ג} 'םָא ןָא

 ,1932 ווצְיִק ,ןענערּבסיוא כעלרעניא

 "רַאפ .רעטומ .עמַאמ

 ואווע ."'א ןלייצרעד לעװ ךיא, .עליא :טלטרעצ

 -סיוא ,'א, ."!הדילג רימ ףיוק ,עליא ,, ,?'א זיא
 עמַאמ ,עטקילייהעג ןרעַײפ ךרוד ,'א עטרַאדעג

 ימוש .א ,"ייג ןוא ייטש ךיא יװ ןַײא ךימ
 ,ןתוהמא +-ן ,41 א ,קג ,רעשטַאי

 - ?חאטח המ המהּב ,אטח םדָא םא
 .ץַאז ן?ָאטָאכ ַאמ עמייהעּב ,ָאטָאכ םָאדָא םיאְו
 ,15 ,כ ,ארקיו ,ישר ;א/דנ ,ןירדהנסכ2 .חּת

 טָאה סָאװ ,טקידניזעג טָאה שטנעמ רעד ּביוא'

 יַאמלה :ּב ןטימ טצינעג .!?טקידניזעג המהּב יד

 יד רַאֿפ ןעמוקּפָא (רעדניק) עקידלושמוא ןלָאז !

 ?(ןרעטלע) עקידלוש ןוֿפ דניז

 -דניא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ .1 .ס- ,רעד -- ַאהַאמ'ָא
 -טימ א ןוא עקירעמַאךוֿפצ ןופ טבש ןשינַאי

 סיָא יד ןופ ּבַײלּברעּביא ןַא .טֿבש םעד ןוֿפ דילג

 ןיא טנַײה ךָאנ ןּבעל (תושֿפנ 2,000 ֿבורק)

 רעּביא ,סיריירּפ יד ךרוד, .ַאקסַארּבענ טַאטש

 עק יד ,ןעמוקעגנָא טַײלסגירק ןענַײז ,ןכַײט
 יד ןוא סיִא יד ... סָאקָאשט יד ןוא סעשטנעמ

 -כיו .2
 -- ןדִיי ,אקסַארּבענ טַאטש ןיא טָאטש עטסקיט

0 1968(6), | 

 -רעסַאװ רעקיטכעמ

 ךַײט רעטסגנעל ,עקירעמַא:םורד ןיא םָארטש

 ןוֿפ סױרַא טסילפ ;(ימק 7,000) טלעװ רעד ןיא

 ץנַאג ןוא ורעּפ ךרוד טדַײנש ,גרעּב-סעדנַא יד |

 - ,קיטנַאלטַא ןיא ןַײרַא טלַאֿפ ןוא ליזַארּב

 נָא .רגכ2 ייאכ2 .(סי) ץ ,יד -- ע|נָאזַאמַא
 ןוֿפ יורֿפ (ילָאטימ עשיכירג) .1 .'עקיטסורּב

 יורֿפ רעטיול ןוֿפ טֿפַאשרעקלעֿפ רערַאדנעגעל ַא
 ןּבעל שירעגירק ַא טריֿפעג ןּבָאה סָאװ ןע

 עקידנטַײרטש ןפורעגנָא ןרעװ סעקנָאצַאמַא;

 שינעמ ּבלַאה ןייג וצ ןגעלֿפ סָאװ .. . ןעיורֿפ
 םָעד ןענַאּפש ןענעק ןלָאז ייז טימַאד ,טדיילקעג
 ידש .1877 ענליװ ,ןַאקריה רעד ,דמא ,"ןגיוב

 ײז יװ םעד ךָאנ סָאװ ,ס'ַא יד ןופ עדנעגעל

 טַאהעג הנותח ייז ןּבָאה ןרָאװעג טגיזַאּב ןענַײז

 -רענעמ רעד רעטנוא ךעלקילג טּבעלעג ןוא

 -ביוה .ריא .2 .110 ,אאוו לּבי ,"טּפַאשרעה
 סָאװ ױרֿפ .0 .ױרֿפ עויסערגַא ןוא עקיסקואוו
 שי-  ,קריצ םעד ןוֿפ ס'א .דרעֿפ ַא ףיוא טַײר

 ׁשיַא ןוא טנַאגעלע ןעזעגסיוא טָאה יז, .ידַא --
 .18 וו 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,ײלטנַאמ ריא ןיא

 ַאמַא חזז .1 .סי ,יד -- עקנַאזַאמַא
 ןגעװ ךיוא וליֿפַא רימ ןרעה זדנוא ַײּב, .ענָאז

 זיא רעּבָא דלעֿפטכאלש יד .סיַא ןוֿפ תומחלמ

 טַײרטש יורפ יד ואוו ,זיוה ענעגייא יד קידנעטש

 יעלּב ,"דײלק-ןענָאזַאמַא ןַא ןגעװ ןַאמ ריא טימ

 רַאֿפ טסַאּפעגוצ ,דיילק גנַאל .2 ,42 אפ ,רעט

 ץלָאּפ ַײּב; .דרעפ א ףיוא ןטַײר םַײּב יורפ ַא

 ַא ןופ ... ןלעטשַאּב ךיז ןעמ ןעק ץעװַארק
 לעװש נֹפַא ,ףַארדנעװ .ז ,"יַא ןַא זיּב דיילק-הּפוח

 .1941 עװקסָאמ ,וּבעל ןוֿפ
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 -אטק ...} -- םילודג ןיא ,םינטק ןיא םא
 ריָאטַאמַא

 טעװ סָאװ --- ?"תֹּבשֹּב לכאי המ,- :טֿפלעה עט. ;89 .ס' ,עק- ,ןי נװ .ז ,רעד ---ר'ַָאטַאמַא
 רעּבָאהּבל .1 .ו82 ייא? ,ר'עטַאמַא
 -מַאזנָא .קיזומ רעטוג ןופ יַא ןַא .טסנוק ַא .ןופ

 ינוי רעד, .יַא ןַא יװ רעדליּב עיצקעלָאק א ןעל -

 סָאװ זיּפש יד לָאמַאכָאנ טכַארטַאּב יא רעג
 ,זיי ,"טקידנערַאֿפ גנַאל טשינ טָאה ןַאיּבַאפ
 -עט ןוֿפ רעּבָאהּביל .צעפס .2 ,'טָאטשיטלַאה
 זיא ןוא רעטַאעט ןיילַא טליּפש סע רעװ .רעטַא !

 יעט ןליּפש .רָאיטקַא רעלענָאיסעֿפָארּפ ןייק טינ
 -טרָאּפס .0 .עּפורטיא ןַא .יַא ןַא יװ רעטַא
 א ןיא רעטקילײטַאּב רעלענָאיסעֿפָארּפ-טינ ,רעל

 םעד טגיזַאּב טָאה יַא רעד, .טסעמרַאֿפטרַאּפס
 ."טסיֿפלָאג ןלענָאיסעּֿפָארּפ

 ,ןצעמע רעדָא סעּפע ףיוא ןלעּב ,רערעגַאּב .4
 ףיוא ,סּפַאנש ַא טֿפָא ןטרָאד טגירק עמ, .ֿבֿבוח
 רעד ,םָאהרונ .א ,"ַא רעסיורג ַא זיא רע סָאװ
 ךיז טָאה סעע .1932 סַאנוַאק ,לֵאֹּב רעקיכלימ
 ןקידייל םעד טלָאװעג ןּבָאה עכלעוו ןיֵא ןענוֿפעג

 יּבול .םימשה ןמ םיסנ ,ג .פ ,ײןֿפױקּפַא ץַאלּפ
 טימ טלעװקעג ךעּבענ ךיז טָאה רע, .1914 ןיל

 לָאז רע םוא ,הנותח רעד רַאֿפ ןענרעל םעד
 רע ,'א ןַא ןענוֿפעג טָאה רע .דניקנרעל ַא ןסייה
 רי רעױשרַאװ ,"ןדנ לּבור 3,000 ןגירקעג טָאה
 -רַאֿפ ּבָאה ךיא, .39 אי ,1867 ,גנוטַײצ עשיד
 'ַא ןַא ןעמוקַאּב ןטרָאד טעװ יז סָאד ןענַאטש

 ,רעגַאר .מ ,"ןלַײװ ריא טימ ןלעװ טעװ רעכלעוו

 יעצַאר רעגידלטעטשניילק רעד ןוֿפ ןַאמָאד ַא

 טֿפַאש- .ידַא -- שי- 1887 עשרַאװ ,ןעל
 ,טײקשיטנַאטעליד ,ַײרעּבָאהּביל  ,יד --

 ירעדיטינ ַא ןּבַײלּב ןוא יַא .װטוא -- ןעווע-
 .וזַאא רעלָאמ ,רָאיטקַא רענעקַאּב

 ריא סָאװ לדיֿפ ַא ןע- ,יד -- לדיֿפײטַאמַא
 רעד ןוֿפ טכַאמעג) טרַאצ קימענסיוא זיא ןָאט
 -ַאמלדיפ עטמירַאּב ,עילַאטיא ,יטַאמַא החּפשמ
 ,(ה"י ,16 םעד טניז סרעכ

 ,אי אּתחיתּפ -

 ןָא טינ טיירג עמ בוא, :לגרֿפ .?תּבש ןסע רע

  .װש ,"תּבש ףיוא טינ ןעמ טָאה ,תּבש-ֿברע

 ן..:ןייא םיִאָו -- ? יל ימ ---ול ינֲא ןיא םיא
 ןײלַא ךיא בוא .גי ,א ,תוֿבָאכ2 .חּת .ץַאז
 י?רימ רַאֿפ זיא רעװ ָאט --- ךיז רַאֿפ טינ ןיּב

 -כוע :טֿפלעה עטייווצ .רמאמ רעטמירַאּב סללה}

 רַאפ ןיּב ךיא זַא ןוא "?ינַא המ --- ימצעל ינאש

 ףרַאד ןַאגרָא-סקלָאֿפ . ...ַאע .{?ךיא ןיּב סָאװ ,ךיז
 ןוא טַײז א ףיוא תומולח ... עלַא ןגײלקעװַא

 עַײנ יד ,ייל ימ יל יא 'א םא םעד ןריטיגא ףרַאד

 תמא רענייר רעד, .1 אנ ,1894 ָאגַאקיש ,טַײצ
 טינ ןילַא זיא דִיי רעד ּביוא ...יא םא זַא ,זיא |

 רעד ,.ר .ח .י ,"טינ םענייק רע טָאה ךיז רַאֿפ

 -אקפנ יד זיא סָאװ; .ו"סרּת ענליװ ,דנוּב טולּב

 ,"...'א 'א םא ןהקשמ| לסיּב א טמענ ,הנימ -

 םא, ,1911 י"נ ,תרפא עלערימ ,ןידרָאג בקעי

 ,"וד טינ טסיּב וד ,ךיא טינ ןיּב ךיא ...'ִא יא

 יװ טנידעג טָאה ...יל יא 'א םא) .היבט ,עש

 ,ןעניײארַאֿפ ,תורֿבח ענעדײשרַאֿפ רַאפ זיוועד א

 ן.עא ןטפַאשנַאמסדנַאל ,ןוויטַארעּפָאַָאק

 ןייא ָאניּב . .,} -- תעד ןיא הניב ןיא םא

 (ואוו) בוא .כ ,ג ,תובָאכ? .חּת .ץַאז ןסאאד

 ָאטינ זיא ,טײקידנעטשרַאֿפ ןייק ָאטינ זיא סע

 א סהירזע ןּב רזעלא 'ר} .יטפַאשטנעק ןייק

 ןיא ,תעד ןיא םא, :טפלעה עטייווצ ;טרָאװ

 טֿפַאשטנעק ןייק ָאטינ זיא סע ואו --- "הניּב

 .ןטײקידנעטשרַאֿפ ןייק ָאטינ זיא

 ןייא .. ,} -- םיִׂשיּת ןיא --- םיידנ ןיא םא

 ,הּבר רּתסאכק .חּת .ץַאז ןםישָאיט ןייא ,םִייָאדג

 -יצ ןייק ןַײז טינ ןלעוװיס ּביואי
 טימ טצינעג .'קעּב ןייק ןַײז טינ ןלעװ ,ךעלעג

 ,םידימלּת ןייק ןַײז טינ ןלעויס ּביוא (א ;בּב
 יד ּביוא (ב :םימכח:ידימלּת ןייק ןַײז טינ ןלעװ

 טינ יז טָאה ,טנגוי ןייק טינ טָאה גנוגעווַאּב
 .עא טפנוקוצ ןייק -

 -חיתּפ ,הּבר רּתסאכק .חֹּת .ץַאז ןםיליודג .-.. םינ

 ,ָאטינ ןענַײז עניילק ןייק בוא .אי אּת

 .יקסנוד .ש זְּביא ןַײז טינ עסיורג ןַײק ןלֶצװ
 'לּת ןיא --- םילודג ןיא םא, :טֿפלעה עטייווצ)
 ,ָאטינ ןענַײז עסיורג ןייק בוא ---- "םידימי
 ןיא םא :לגרֿפ ןןַײז טינ םידימלּת ןייק ןלעװ

 . 4 3 + 4 םיידג

 יעק ...} -- הרוּת ןיא -- המק ןיא םא

 ,כ ,ג ,תובָא22 .חּת .ץַאז ןעריוט ... ךַאמ -

 ָאטינ זיא -- לעמ ןייק ָאטינ זיא'ס (ואוו) ּביוא

 זיא ןעמ ןעװ :ב ןטימ טצינעג .'הרוּת ןייק

 עלעירעטַאמ ;ןענרעל טינ ןעמ .ןעק קירעגנוה- |

 :טפלעה עטייווצ) .ןענרעל ןוֿפ ּפָא ןדנעװ תוגאד

 'א 'ק 'א םא; ן."חמק ןיא -- הרוּת ןיא םא;

 'א םא; :"רעוט אזא רעסע ןא רַאפ סָאװ -- יּת

 ;"תחדק ןעמ ןעק ,תוּכמ טסע ןעמ זַא ---'ּת יא יק
 'א יק 'א םא; ;"ןש קאל ןיא -- יק יא םא;

 ןכַאמ טינ ןעמ ןַאק ארמג לטעלּב ַא ןוֿפ---- .יּת

 -- 'ּת יא יק יא םא; .װש ,ײןשקָאל (לגוק) ןייק
 .היבט ,עש ,"טינ ןעמ טרָאֿפ ,טינ טרימש עמ זַא|

 ק"דר ןָא -- 'ק יא םא :שטַײטסױא רעשינדמל
 ןעוועג רעװש טלָאװ -- 'ּת יא ןיחמק דוד יר =}-

 .הרוּת יד ןייטשרַאפ וצ

 -- רבדל רכז שי ,רֿבדל היַאר ןיא םא
 .ץַאז ן... רעכייז שעי ,רָאװָאדַאל עיײַאר ..

 יּפ-לע-ףַא :ַאא ּב/ּב ,תוכרּב ;א/כ ,תּבשככ .חֹתְי

 זיא סע בוא | .רֿבדל רכז רֿבדל היאר ןיאש

 ָאד רעּבָא זיא ,ךַאז רעד ףיוא זַײװַאּב ןייק ָאטינ

 ,זמר ַא :ּב ןטימ טצינעג .יףיורעד טַײדנָא ןַא

 .ןעניפעג ןעמ ןָאק םעד ףיוא שינערעהוצנַא ןַא

 הגדה תא ונרכזי ... יל יז שי ,יל יר יא םא,

 ?שיילפ טינ סָאװרַאֿפ .טייטש (5 ,אי ,רּבדִמּב)

 ,"ןםירצמ ןיאָו ןעועג עסקַאט ַא זיא סע ,םינּפַא
 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ

 'טינ .1 .יזַא -- שיטפ'ילַאירעטַאמ ַא
 -נוכיירגרעד עלעירעטַאמ ןיא טריסערעטניארַאֿפ
 -רעטַאמ רעד רַאֿפ קימענפיואמוא .2 .,ןעג

 ןיא טייקשידיי רעזדנוא; .הטיש רעשיטסילַאי

 .ּבמָאלָאג .ַא ,י'ַא סיוכרוד

 ןייֵאמלַא +-} .א/אכ ,תינעּתכפ .װדַא -- יַאמַא
 טצינעג (שיטַאֿפמע) .סָאװרַאֿפ .סָאװ ּבילוצ .יַאמל
 ּביוא, .גנורעדנואװרַאֿפ ,שודיח ןקירדוצסיוא

 ןיא םא +- -- הארי ןיא -- הרות ןיא םא
 | / יהארי ןיא -- המכח

 ןַא טזַײװ ,לָאמ+ַא ןוֿפ גנודניּברַאֿפ -- לָאמ ַא
 ַא = ןעצ לָאמ א סעּפע ןגָאז .לָאצ עקידכרענַא
 לָאמ ַא רשֿפא קינילק ןיא ןעמוק ,לָאמ ןעצ
 | יי -  .קיצנַאװצ |

 טינ ןעװ ,טמיטשַאּבמוא .1 .ודא -- ל'ַאמַא

 עד ...ן--הרות ןיא---ץראיךיוד ןיא םא

 ,כ יג ,תוֿבָאכ2 .חּת .ץַאז ןעריוט ...ץערעכער

 ָאטינ זיא ,ץרא-ךרד ןייק ָאטינ זיאס (ואוו) ּביואי

 -וט תודימ ןָא :ב רעקידהליחּתכל .'הרוּת ןייק

 עטייוצ) .הרוּת יד ףיוא טינ ךיז טלַאה תוֿב

 ן."ץרא-ךרד ןיא ,הרוּת ןיא םאע :טפלעה

 -כָאכ ...} -- הארי ןיא -- המפכח ןיא םא
 לארׂשייינּב יד ןעמ טָאה יַא :ןגערֿפ טסעװ וד
 זיּב ,טלייצעג טינ ייז טָאה עמ ,אלא ?טלייצעג

 ,װ צונ ,שֿפנירֿפוּכ ןעמונעג ייז יב טָאה עמ
 ,"?טנעה עדמערפ ןיא יז ןּבעגקעװא יא, .ב/ונ !

 ... שטנעמ א ?סָאװ זיא יַאע .רזממ רעד ,שז
 ןעד םיא טַײּברַאֿפ ,טעּברַא ןַײז ַײּב טּברַאטש
 .רעפעינד םַײּב ,גרעּב ,"?רערעדנא ןא טינ

 ,אמעט יאמ +- -- אמעט 'ַא

 ןֿמפ .עזַארֿפ ןסעָאמיא םייא| -- תודמיא"םא
 ..י יד ןוֿפ 'א"א יד; .סרעטומ יד ןופ רעט

 רעשידנעלטימ רעד זַא טרעלקרעד טָאה רעדנעל
 ,12 אוו 1968 ,זמט ,אֿפא ,"םי ריא . .. זיא םי

 םיא) -- תּבש םרעמ ןקתמ םדָא ןיא םא
 .ץַאז ןסעּבַאש וערעיימ ןקַאסיימ םָאדָא ןייא
 .ג ,ג ,הּבר תור ;זל ,א ,הּבר תלהקכ? .חּת

 יייווצ} 'תּבש-ֿברע ןָא טינ טיירג שטנעמ ַא ביוא

 /ףיואש .כ ,ג ,תוֿנָאכ? .חּת .ץַאז ןערֶיי ...עמ
 ןייק ָאטינ זיא ,המכח ןייק ָאטינ זיא'ס (ואוו)

 טנרעל הרוּת רעדָא המכח| .יטײקיטכרַאֿפסטָאג
 לשכנ טינ ןוא טיהעגּפָא ןַײז וצ שטנעמ םעד

 ןיא םא :טפלעה עטייווצ ;הריֿבע ןא ןיא ןרעוו

 הרוּת ןיא -- 'ח 'א םא; ן.יהמכח ןיא -- הארי

 ןיא המכח יד ןוא ןטסַאק ןיא טגיל הרוּת יד ---

 יװש ,"ענעשצק

 -- ןה םיאיכניינּב -- ןה םיאיבנ ןיא םא
 .חּת .ץַאז {... יינּב ןייה םיאיוויינ ןייא ..

 ןייק טינ ןענַײז יז בוא .א/וס ,םיחספ22

 טצינעג .'םיאיֿבנ ןופ רעדניק יז ןענַײז ,םיאיֿבנ
 ףיוא ןזָאלרַאֿפ טציא ךיוא ךיז ןעק עמ :ב ןטימ

 טציא ךיוא :ךמע ףיוא ,ןדַיי עטושּפ ףיוא ,ןדִיי

 רעשיטע רעכיוה א ףיוא קלָאֿפ עשידַיי סָאד זיא

 יהגרדמ

 סָאװ עלַאמ, ,טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא זיא

 ,הׂשעמ א ןעֹװעג זיא יא; ."א ןעװעג זיא סע

 ןעװעג זיא יַאע ;"ךעליירפ טינרָאג זיא הׂשעמ יד |

 רעגנוי א ןוֿפ קעװַא זיא ןַאמ .ַא :יוזַא הׂשעמ ַא

 :מֿפ ַא ןופ ּבײהנָא רעכעלנייוועג .ל9 ,"יורפ

 ַײרד טַאהעג רע טָאה ,די א ןעװעג זיא יֵא,

 יז ןּבָאה ,קלָאפרָאּפ ַא ןעװעג יַאס, ;*. .- ןיז

 ןעועג זיא יַאע ;"...רעדניק ןייק טַאהעג טינ

 ןיא -- 'ַא; :"...רעטסוש ַא טימ אפור ַא

 ןוא ןרַאה; ;"ָאטינ זיא -- טנַײה ןוא ןעװעג

 ָאטשינ, .װש ,"ןֿפָארטעג י'ַא ןיוש טָאה ןֿפַאה
 'ַא סָאװ, ."'א סָאװ (ַאא ןטַײצ יד) ןשטנעמ יד

 רעדיװ עקַאט טעװ ענעגייא סָאד ןזעוועג זיא

 טשעּב רעד, .9 ,א ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,יןַײז

 יחבש ,"...װָאנַאטַאס ןייק ןרָאפעג 'א זיא

 טציז אדק .א/טי ,י"רּת װעקלָאשז ,ט"שעּב

 ,"...םאק רע נוא דיסח רׂשורג ןייא להאמַא



 לָאמַא

 זיא'ס ןוא ,םויה יהיוא .ב/זט ,1743 אדרויֿפ ,הק

 -נואו סיורג א קסנַאצּבַאק ןיא זיא ,יִא ןעוועג - -
 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןעשעג רעד

 יַא טעװ סע, .טַײצ רעקידעמוק עגונּב זד 2
 טסעװ, ."...ןעװ טַײצ עכעלקילג יד ןעמוק

 םעד טסייוװ למיה ןיא טָאג, ."ןַײז ךַײר 'א ךָאנ |

 .לֿפ ,"'א ןעז ךָאנ ךיז רימ ןלעװ זדנוא יצ ,תמא
 'א לעװ .ךיא בוא ןגָאז רימ ןעק רעװ ךַא;

 ,"לָאט ןוא גרעּב רעּביא ןּבעװשמוא ַײרֿפ רעדיוו
 "רעלדָא רעטעדנואווראפ רעד' ,טַאטשלעדע דוד

 טַײצ יד ןעמוק טע'ס רָאנ ,טַײװ ךָאנ זיא'ס,
 . .2ֿפ ,"לארׂשי דנַאל ןיא יא ןדִיי ןוֿפ
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 :קיסַאּפש ."?ןעװעיָאװ וצ (ןַײז) ןעוועג גונעג 'א
 רעַײא ןגָאלש ןרעהפיוא יא ריא טעװ רשֿפא
 'ַא ךיז זומ עמ ?ןָאט .ןעמ לָאז סָאװ, ;"?ּבַײװ
 ."ןּבעגרעטנוא

 ןוא רֿפס ןרעּביא ןציז .טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ 4
 "עג ץרַאה-םע ןייק זיא, .ןטכַארטרַאֿפ ךיז יא
 ,"טנװַאדעג תּבש החנמ א 'ַא טָאה רע .ןזעוו
 -מול ערעזדנוא ןשיװצ , .לכיטנרעטש סָאד ,ַאי

 יַאנ עכלעזַא ךיוא יַא ןעמ טֿפערט ,םינּבר ,םיד
 ןַײז 'א טינ לָאז סע; .םילשמ ,טע ,"םינָאר

 ןענעז ,רעטנוא ןעידוה סָאװ ןשטנעמ עטכעלש |
 ,4 אט ,1862 ,מק ,"עיצַאנ עטסעּב יד ןסור יד
 ,"רעטנוא יא םיא זַײװ ךיא ,ךיז טיײטשרַאֿפ ,
 יז טימ טגעלֿפ ןײלַא רע, .ֿפשטניװ ,סוממ
 .םרוטש ןיא .עש ,"ןלענקרעטנוא יא טכאנַײּב

 תחנ ןּבָאה .ןטלעז רעייז -- לֿבוי ַא ןיא יַא
 -  טֿפיַא ןיא יַא (עא דײרֿפ)

 ךיז טֿפערט סע ןוא ױזַא ךיז טֿפערט סע .9
 ,ןלַאֿפ עסיוועג ןיא .ןֿפערט ךיז ןעק סע .שרעדנַא

 'א ןוא ַאד יא -- קיד)כעלַײק ןיא טלעג;

 -- טעמַאס ןיא ןָאטעגנָא ןעמ טייג יַאק ;?טרָאד
 ןַײא רעמ יַא טגנערּב לכׂשא ;"סעטַאל ןיא יא
 א? :"תוירזכא 'ַא זיא תונמחרג ;"טנעה יד יו
 יא, .װש ,"דניק א ןופ רעַײרטעג 'א זיא טנוה

 ,ןַײז אצוי ןענעק לָאז עמ ידּכ סנכנ ןעמ זיא

 ןַא ןּבָאה וצ ידֹּכ רָאנ סעּפע טוט עמ =| װש
 אצוי טימ שװ .ןעײרדוצסױרַא ךיז דיירסיוא
 רעכעליירפ א י'ַא סיוא ךיז טיג סע, .ןןַײז
 'א ןעק שטנעמ ַא; .המלש ,סוממ ,ײןַאמערָא
 רעד וצ טלעװ יד ןגעװרעּביא הווצמ ןייא טימ
 ,1935 װָאנָארװ ,תווצמה רפס ,"העושי

 ןעגנַאגעג וטסיּב יַא? .יַאמַא טָאטשנַא מט9 0
 ןכַאמ רע לָאז יא; ."?טפרַאדַאּב סע טסָאה ?ןיהַא

 ,צונ ,"?ןּבָאה טנַײֿפ רעדירּב ענַײז לָאז עמ זַא
 ,ג"מרּת ענליוו ,צונ| .ב/דמר ,ג"כרּת רימָאטישז

 ,ןיַאמַא, :ב/ּפ

 יד ףיא ןעיוּב .ן ,רעד -- ּבוס ךיוא
 ןיא זיא רע, .ןיֵא עטַײװ ןיא .'ַא ןוֿפ תוֿברוח
 "יילק, ,| לַא ,"ןעגנַאגעגמוא קיזיורּב יַא ןשידרע

 עקיּביײא טימ ןוא טנַײה טימ לופ ןטלעװ ענ

 .הׂשעמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא ,ץּכ ףלֲא ץיד'יא

 -ַאטעג רעזדנוא ,שיגַארט וטסיּב רימ יװ ױזַא;

 ןטשַאעצ רעזדנוא וטסגָארט רימ יװ ױזַא .דיל

 יָצלע .25 וצ 1965 ,זמט ,שטיװָאמיכַאָאי .א ,ייַא
 ןעקנעּב -- טייק- .לה ,ײ"ןיא עטַײװ עשידנעג

 .ץַא ךָאנ

 ,1931 קסנימ ,שֵא םעלָאש ,קירע

 ,ס- ,יד -- זזעילַאמַא

 ,ידַא -- קי|לָאמַא
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 -וצ ןרָאי ךס ַא טימ .1 -- לָאמַאילָאמַא
 ןיא הׂשעמ ענעי ריפ םיא טמוק סע; .קיר -

 םהרֿבַא יװ ,ַאײַא ,שמוח |
 ןַײד זָאלפ .רעטעּפש ןרָאא ךס ַא .2 .המלש
 וטסעװ יַאַא ,ןעמיוושקעווא רעסַאװ ןטימ טיורּב .

 ,סוממ ,ײ. ..וניֿבָא

 ,1 ,אי ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"ןעניפעג רעדיוװ סע

 א רגכ2 יא .ןע- ,רעד 8 יד -- ם'ַאגלַאמַא
 ,עמַאגלַאמַא :89 .שיּבַארַא

 ןופ גנודניּברַאֿפ צעּפס ,ןלַאטעמ ןוֿפ ץלעמשֿפױנ -

 -קעווקא .לַאטעמ רעדנַא ןַא טימ רעּבליזקעװק

 -ןצ ,ץלעמשעג

 ערעדנא ןזיילוצפיוא ךיז ןיא חוּכּב זיא רעּבליז

 "א ןפורעגנָא טרעװ גנוזײלֿפױא יד .ןלַאטעמ

 עדייּב ןופ, ,1920 יינ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס

 ָאד זיא ןןישַאמ-ריזירטקעלע רעד ןוֿפ} ןטַײז
 -רעּביא ,סנעמיר טימ טקעדַאּב ,סעקלַאּפ ייווצ
 רעד ןוא רענוד רעד ,די ,ייַא טימ ענעכירטשעג

 ,1874 ענליו ,ץטילּב
 רעדָא ייווצ ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ ,גנודניּברַאֿפ .2
 -רַאּפ ,ןדנַאּברַאפ ,ןטֿפַאשלעזעג ,סעּפורג רעמ

 -גיא-רוטלוק עשידִיי עלַא .ןופ .יא יד .עא ןעייט

 ןוא לסעג-רעליוק ןוֿפ עיא .ןַאע .סעיצוטיטס

 -טלַא ןוא רענעמוקעגפיוא ןופ ,לסעג-שרדמ-תיּב

 סקַאמ ,"ץיזַאושזרוּבילדנַאה רענעסעזעגנַײא
 ֿפיונוצ 2

 ַא ןיא תוריּתס ןופ יַא ןַא .עיצַאניּבמָאק .שימ

 .רעטקַאראכ

 ,רעד -- רָאטַא-

 יד -- עיצַא א
 ןַא ךרוד טריֿפ סע רעװ

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ

 עקסּבַאב יד טָא יצ, ,ןרימַאגלַאמַא ןוֿפ טַאט
 -ֿפיױא עקניל יד ןֿפלָאהעג טלָאװ יא ןופ האוֿפר

 ,זמט ,"טֿפַאהלֿפיײװצ זיא גנוגעװַאּב רעייז ןּבעל
 ,29 אוו 7

 'ַא .םַאגלַאמַא ןַא ןריֿפכרוד .ורט -- ןריד
 -נואו םענעי ןוֿפ, .רעּבליזקעװק טימ רעּבליז
 יױזַא ןוא םיטניא ױזַא טָאה סָאװ ,רוד ןרַאּברעד
 -כיו ןוא עטסלדייא יד טרימַאגלַאמא שירעפעש
 ןשידִיי ןגנוייטלא ןופ רעטיג-השורי עטסקיט

 .ח"ישּת רדָא ,שימייה ,יקסניצשעל .י ,ײקלָאֿפ

 ןָאינוי ןוֿפ ןגַײװצ רָאּפ א; -- ךיז טימ ךיוא

 רעד, -- גנורי- .ײטרימַאגלַאמַא ךיז ןבָאה
 -עקלעֿפַאּב רענַאקירעמַא רעד טימ סעצָארּפ-סיַא
 -רַאֿפ ץנַאג א ףיוא . .. רַאֿפ יז ַײּב טמוק גנור
 -לַאמא 1912 יײנ ,וו טישז ,ײןֿפוא םענעדייש
 ,פיט רעיֵא .ץלעמשפיונוצ רעיֵא -- טרימַאנ
 .טייק-ה .,רעטקאראכ

 ,לַאמע .182 ייאכ .סי ,יד -- 1 עיןלַאמַא
 סיוכרוד ,ּבלעװעג ַא רַאװ ןקלַאּב רעד; .רוזַאלג

 ,חצרו דוש ,דמא ,י"יַא רעױלּב טימ ןגיוצַאּב

 טימ ןקעדַאּב .װרט -- ןריה 1880 ענליװ

 ,לדליש ַא ,לדנזַײא ןַא יַא .ןרירוזַאלג ,לַאמע
 ...ןסעזעג זיא יּבר רעד, .ידַא ,רַאּפ -- טריד
 .ליי ,"לוטש רעיא:סַײװ ןימ ַא ףיוא

 -לעה .דלַארעמע ווזד

 עלַא ףיוא, .בוטױןֿבא ,ןייטש רערעַײט רענירג

 ייד ןעצ וצ ןרעדעי ןיא . . .ךעלרעגניפ ,רעגניֿפ

 םלוע ,לַאגעס עּבױט ,ײסיַא ן?ןעיולּב טימ ןטנעמ
 | ,1883 עשרַאװ ,הׂשעמה

 ךייש זיא) ןוֿפ זיא סָאװ

 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,לָאמַא (וצ

 .לס .ס" ,יד -- עקלָאמַא
 ןציז ןרוֿפ יד ןוֿפ םיּתּב-ילעּב יד, ,לקיטש ןלָאמ !

 יד ןרעכייר ,עמשטערק רעד ןיא קינײװעניא -

 -עֿפ"ןדע-ןגי) .רעֿפעֿפ . טרָאס ַא
 "ױא טצינעג טרעװ סָאװ ('רעֿפ |

 קַאינָאמַא
 ןטַײצ עא יא טינ זיא קיטלעװטנַײה .לָאמַא .
 ,(וזַאא געט ,ןרָאי)

 זיא טציא .ןוא, .ןּבױלג רעיא .(אא םיליּכׂשמ |
 ,"ריצַאּפש ןיא רעזדנוא ןופ ןגעװ יד ןסקַאװרַאֿפ |

 רעד ןיא רעמינּפ-תוזע ליֿפ רעייז .ןיושע .לֿפ

 ,םידיסח) םימכח עיַא

 .עסקַאט ,סוממ ,ײןרָאי עטוג עיַא יד ָאטינ .טָאטש
 ריא ןיא יװ קירוצ טּפַאכעגנַײרַא ךיז יז טָאה,

 טייג, .ּבוטש סניּבר ןופי 4 סַײװ ,יטוג . יַא .

 ןטימ סיורג ,הנחמ רעניילק ןַײז טימ הדוהי

 -- טייקי- .וװ לַא ,ײיזַא םעד .ןערּבסגירק

 "א רעד וצ ןרעהעג -

 ,"םעט רעיַא, .קילָאמַא ווזד .מט9 -- קידע-

 'ר ,"ןרָאי עיַא ָאטינ; .סוממ ,"ןטַײצ עיַא;
 ןעגעז ןרָאי עא יד ןיא; .םילשמ ,עליכדרמ
 ,"ןרָאװעג טצרַאװשרַאֿפ טינ ױזַא םירחוס יד
 "וא ענעדלָאג רָאּפ ַא ןופ, .2 אט ,1870 ,מק
 ןעיָארטססיױא תוינקדצ עיַא יד ןגעלֿפ ךעלגניר
 "ןלד .מ ,"סמייח:ץע יד ףיוא ךעלעגייפ עצנַאג

 ;ךיוא 1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ יז ,שטַאג
 .קידועלָאמַא

 -עצ רעדָא טקַאהעצ

 ,"עקרָאכַאמ ןוֿפ סיָא יד טימ סעקפיּפ עצרוק
 ' 9 אפ ,0 ,לַאֿפיי

 עקיכירק טימ סקיװעג ,סי ,רעד --- םומָאמַא
 ,.לגנעטש ןכיוה ןוא ןעלצרָאװ

 ,עיזַא רעשיּפָארט ןיא טסקַאװ
 זיּב) עקירֿפַא ןוא עילַארטסױא

 ןענַײז יַא ןופ ןעמָאז יד .(ָאגנָאק

 ,3חסגוגב זח616- .םוטעמ
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 ,טינָאמַא :ךיוא .ז ,רעד -- ל'ַאנָאמַא
 ןוֿפ עזַאּב רעד ףיוא ןֿפַאשעג ,ףַאטשסַײרֿפױא

 -נורּפשעגּפַארַא ןשטנעמ יד ןענַײז, .קַאינָאמַא |
 םעד ןסַײר ןּבױהעגנָא ןוא ןַאװָאלטַאק ןיא ןעג
 רעד ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא ,ײיַא טיִמ ןייטשעג

 .1936 קסנימ ,טיוה יד טַײּב שטנעמ

 .ו822ֿ ייאכ? .סי ,עק- נװ .ז- ,רעד -- טנ'ַאמַא
 ביל טליּפש סָאװ טסיטרַא יצעפס ,רעּבָאהּביל .1
 ,ךיוה זיא יַא רעד ,רענעי רעּבָא; .ןלָאר-רעּבָאה
 טשינע .6 טו 1959 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"קיצײלּפטיײירּב

 יַאטַאלּפ ןיא . .. ןעגנוטסולג עריא ןעקנורטרעד

 ןוא רעגניז-ערעּפָא ײלרעלַא ןוא סעּביל עשינ

 .רעטּבילעג ,2 .יזנּכשַא ,זי ,"ץַא:רעטַאעט
 טריפעגנַײא ךיז יז טָאה הנותח רעד ךָאנ ךַײלג;

 ערענָאיצולָאװער ןוֿפ ץֵא עטשרע יד, .ײזיַא
 .עו ןליוּפ ,טיי ,"סעזומ

 ייאככ .עינָאמא :פ9 .אּב .רעד -- קֿאינַָאמַא

 -ַארטינ ןופ גנודניּברַאֿפ ,זַאג (עימעכ) .רגכ2

 -צצ ,רילָאק ןָא .14113 -- ןעגָארדיה טימ ןעג

 ,ןקיניר םוצ טצינעג .רעסַאװ ןיא גנירג טייג

 ָאטש עשיטעטניס ענעדײשרַאֿפ ןריצודָארּפ םַײב

 טָאה 'ַא .אא עירטסודניא"ּברַאֿפ רעד ןיא ,ןֿפ

 סנּפָארט-רוּפיּכ-םוי .חיר ןֿפרַאש ןקיטרַאנגיײא ןַא

 'א ןופ חיר םעד ןעמעטָאנַײא סָאד} יַא טימ זיא

 ליפעג א טֿפאש דנַאטשוצ ןטכַאװשענּפָא ןַא ַײּב



 םוינָאמַא

 -קיטש סםָאטַא ןייא ןעװ,  .ןגנורעטנומפיוא ןוֿפ -

 ַאװ ןעמָאטַא ַײרד טימ ךיז טקינײארַאֿפ ףָאטש

 ןקיטכיװ רעדנַא ןַא ןעמ טמוקַאּב ףָאטשרעס

 ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,יַא ףָאטש םעד טֿפור עמ ,ףָאטש

 ןקנַארק םעד ןּבעג ..., .1920 י"נ ,עימעכ

 ,"('סנּפָארטי-רוּפיּכ םויי) יא ,ןָאלָאקעדַא ןקעמש

 "א .זאגיעינָאמַא 7 גט ,1924 ענליוו ,זעגפ

 עמ סָאװ טייקיסילפ"א עטכַײל א -- רעסַאװ
 ענרעּבליז , ,ןליוקנייטש ןזַאגעצ םַײּב טמוקַאּב

 'װ"ַא טימ ... ץרַאװש טֿפָא ןרעװ םיצפח

 -נַײֿפ .ס ,ײןשַאװעגּפָארַא טייקצראווש יד טרעוו

 .סנּפָארט-תושלח +- .1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטס

 ,ןֿפָאטש עיַא .ידַא -- שינָאמַא
 -יֿפינָאמא :89 .ורט -- ןריאינָאמַא

 טימ ןטעּברַאַאּב .עינָאמַא ןּבעגנַײרַא .ןריצ
 -יא  .ןקינייר םַײּב ףָאטש א יא .עינָאמַא

 ,גנוריציֿפי- .ננור

 עפורג (עימעכ) .1 .ס' ,רעד -- םֹוינַאמַא
 ןיא לַאטעמ ַא ןוֿפ עלָאר יד טליּפש סָאװ עצ4

 ,ףַָאטש .2 .סרעַײז ַא טימ עינָאמא ןוֿפ ץלַאז ַא
 יִצ צ ַא"ַא  .גנוקיטסימַאּביַא .יַא טימ טקודָארּפ

 -לוּפקַאּב ןיא טיַאנַאּברַאקיּביַא .טַאט
 ענעדײשרַאֿפ ןיא טַאנָאּברַאק"ַא .רעװ

 -לוס"א ,ןצלַאז"ַא .ןצלַאז עקידעקעמש

 עמערַאװ םיא ךַאמ, .ַאא דירָאלכײַא ,טַאֿפ

 םעד ףיוא ...ץלַאז ןוא שַאטָאּפ טימ רעדעּב

 ,זּביא ,"טנעמיגיל"ַא וצ גייל לּבירגיץרַאה

 ,1874 רימָאטישז ,םעל אּפרמ ,ץיניילש יֿפָארּפ

 ןוֿפ סטעֿפ עטנקירטעג .ן  ,רעד -- ט"ינַאמַא
 ,ןקיטסימַאּב םוצ טצינעג .תומהּב

 ןַאק ...םיא|---ןַאּכ ל(ו)ּכח --- ןַאּכ ינַא םא
 בוא .א/גנ ,הּכוסכ2 .חּת .ץַאז {...לָאקַאה

 ןוֿפ לטרעװ א .יָאד עלא ןענַײז --- ָאד ןיּב ךיא

 -לֹּכ זַא ןטשרעּביײא ןופ ןעמָאנ ןיא ןקזה ללה

 שדקמה:תיּב ןיא טור --- 'ךיא' --- הניכש יד ןמז

 ןֿפױא הטילש ןייק ןּבָאה טינ אנוׂש רעד טעװ

 -רעװ ןופ (א :קורדסיוא ןַא יװ טצינעג ן.דנַאל

 !םלוע ןֿפױא טינ טרַאװ, .טעטירָאטױא ,טייקיד

 ,הוואג רענעּבירטעגרעּביא ןופ (ב ;*. . .'ִּכ יַא יא
 ,הפצוח

 :לגרֿפ (ע)זײמַא ,סײמַא +- .ן- ,יד -- ס'ַאמַא
 ,595 ,ןסיימוא

 ןישַאמטענק .ַאפש .ס' יד -- ערָאדַאסַאמַא
 ןטענק וצ 'ִא ןַא טכַארּבעג, .ןעַײרעקעּב רַאֿפ

 .ןָאסרעּפלַא .מ ,יגייט סָאד

 ײרעמַא :ןוֿפ גנוצריק .רעד -- לײטּפָאמַא
 ןיא טריזינַאגרָא ,ָאװיי ןוֿפ} לײטּפָא רענַאק

 שוריפּב א טַאהעג טָאה 'א רעד ,, .1929 ןיא י"נ

 ,מי ,"ןתונקּת ידו יז וצ גנואיצַאּב עשיטירק

 .3 ,אואפשֶוי

 ןסע סָאד .רג22 יא? .יד -- ׁשי|גַאֿפָאמַא
 .דַא -- ׁשייה .טסי- .שײלֿפ יור

 .שיאַײלַאמכ2 ייאפ .ן" ,רעד -- ףולײק ָאמַא
 -ןטמ ןַײז ןיא סָאװ ןקנַארק-שיכיסּפ א ןופ ףיול

 טימ רענעסעזַאּב א רֶע טפיױל דנאטשוצ ןקידפר

 םיא טמוק סָאװ ןרעדעיא ןדרָאמ וצ רעגַאּב א

 ךיז ןעק סָאװ גנוריֿפ ,ריפֿפיוא .גיֿפ .געװ ןיא

 סָאװ רוד רעד, .עפָארטסַאטַאק א טימ ןקידנע

 .==17ז: סתוג14 .ן" ,רעד -- רַאמא

 .ידַא -- שילַארָאמַא

 ,ז- ,רעד -- טנ'ַארַאמַא

 .סנַאוינ
 -ניא .אּב .(רעד) סָאד -- ץילָאהױטנַארַאמַא
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 טניֿפעג ,ןלַאעדיא ,ןענָאֿפ טַאהעג ןיגַאּב ןיא טָאה
 השמ ,ײגנַאגרעטנוא םוצ יל"א ןא ןיא דניצַא ךיז
 ןיא -- רעֿפױל-'ַא ,53 א ,קג ,ןַאמגנוי
 ַאזַא ןַארַאֿפ זיא ןעיזענָאדניא ןיא} ֿבושי ןדעי
 סָאװ ,ץלָאה:קוּבמַאּב ןופ לּפָאג רעלעיצעפס ןימ
 ,יולּב .פ ,יײלַא יד ףיורַא ןעמ טּפאכ םיא ףיוא

 ,1928 עװקסָאמ ,םומַאס

 ןוֿפ טָאג (עיגָאלָאטימ עשימיור) .1 -- ר'ָאמַא
 ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא טלעטשעגרָאֿפ ,עּביל

 ןוא ןגיוא ענעדנוּברַאֿפ טימ ,ןעלגילפ טימ דניק

 יד ןיא ןגיוּב ןוא לַײֿפ טימ

 =לַייּפ ס'א ןוֿפ ןֿפָארטעג .טנעה

 טימ יא ןוא, .טּבילראפ ךיז

 יַאנ ,סעװרָאּב ,ןגיוא עדנילּב

 ,ץרּפ ,"טילפ ,רֶע טֿפױל ,טעק

 טנעה ערעייז יװ, .ישינָאמי

 לָאמ עטשרע סָאד רָאנ ךיז ןּבָאה

 ָאד 'א ןיוש זיא יוזא ,טרירַאּב

 ייוא .מ .מ ,"ןּתוחמ א ןרָאװעג

 'עצ ןוא עטעייזעצ ,סיקרעז ,

 עקטעוטַאטס ,2 .ו"סרּת גרעּבמעל ,עטיירּפש
 טָאה סָאװ -- ׁשי- .רױמַא :ךיוא .יַא ןוֿפ
 ףעַײרעליּפש עשיא .עּביל וצ תוכַײש א
 ןגיוא עצרַאװש ייווצ עריא ןּביוהעגפיוא . . .,

 ןלַײפ עשייַא ייוצ סױרַא ןענַײז ייז ןוֿפ ןוא

 ,"ליצ רעייז ןיא ךַײלג ןפָארטעג ןּבָאה סָאװ

 רימָאטישז ,קינַאמיוּפ רעד ,ָאנליװמ א"בא 'יר

4, 

 -רעסַאװ

 רַאיװַאק, .סעקַאר החּפשמ ןוֿפ שינעפעשַאּב

 -ניא זיא עקשטידניא .ןיָא זיא ןיָא .רַאיװַאק זיא

 .יּבר ןוא רסיק ,שז ,"שקשטיד

 יָאמ םוש ןָא זיא סָאװ

 -ַאממוא-טינ ןוא שילַארָאמ טינ זיא סָאװ .לַאר

 .לַארָאמ ץוחמ ללכּב רָאנ ,(602 +-) שילַאר

 ץיא .שילַארָאממוא :ב ןטימ ךעלנייוועג טצינעג

 -ַאמא .םזילַארָאמַא ..טייק-  .גנוריֿפ
 ,טעטילַארָאמַא .(שי)טסילַאר

 םולּב ערַאדנעגעל .1
 !ךָאנ טילּב יז יװ טעז, .טינ טקלעװרַאֿפ סָאװ

 ךס ַא ןוֿפ ךעטַײרק (קינַאטַאּב) .2 .י!יַא ןַא
 ,רעטעלּב עקימרָאֿפייא טימ םינימ

 -רילָאק ןוא גנואילּב רעקיליונק

 טריויטלוק טרעװ .םולּב רעלופ

 -צג"א .סקיװעג:ריצַאּב א יװ

 ַײב זיא םולּב ידע -- ןסקיװ
 יד ַײב יװ ױזַא טיוּבעג ןיגיַא

 -טכורֿפ סָאד רָאנ ,ןסקיװעג-עיליל

 ךיז טניפעג לזרעמ ןוֿפ לטכעלפ

 גרעּבכָאה .ד .,"לדניורק ןרעטנוא

 "סָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש .ָא זּביא

 ,/470212ת/ט5 0206025635 .1920 עווק

 ןטעלָאװ טימ טױר-רוּפרוּפ -- רילָאקייַא

 .לכיט יא ןא .ידַא ךיוא

 :טיור טרָאס א רַאפ גנונעכייצַאּב עלעירטסוד

 ןיא ןסקַאװ סָאװ רעמייּב ןופ ץליהעג קירילָאק

 לּבעמ וצ ךָאנ טרעװ . . .,, .טַאמילק ןשיּפָארט

 לָאצ עסיורג א טצינַאּב ןקעוװצ עשינכעט ןוא

 .ן- ,יד -- (םי)ל'ירַאמַא

 (םינלירַאמא

 -רעּביא ןוא עּפָארײא ןיא ןסקַאװ סָאװ ןצלָאה
 ,'ה"א :יװ . ..רעדנעל עשיּפָארט יד ןיא טּפיוה

 ןוֿפ ןעמענ רעקילדנעצ ךָאנ ןוא .. . ץלָאהןעּבע
 סָאװ .ידַא -- ןטנַארַאמַא .רעּב "ןטרָאס
 ןָארט א ףיוא ןציז . . ,, .יה"ַא ןופ טכַאמעג זיא

 ,ץרפ ,"ןלוטש עטעּבעגסיוא ענעיַא ַײרד ןוֿפ
 .ןּבעל ןוא רוטַארעטיל

 .עזַארֿפ --סילַאוטקעלעטניא יאעד רָאמַא
 טפאשּביל .טָאג וצ טֿפַאשּביל עלעוטקעלעטניא .ל
 -סילַאנָאיצַאר סאזָאניּפס) ,הבשחמ ךוּתמ טָאג וצ

 םעד ךרודק .(םוקמל םדָא ןיּב ןופ םענַאּב רעשיט

 עג ַא ,ןַאמטלַא .מ ,י'א יד יַא םוצ ןכיירג ןעקנעד
 ,1 אפ ,1962 ,דנַאלמייה יװַאס ,יעּביל א טימ עטכיש

 רישכמ .1 .סי ,רעד -- רָאטַאזיטרָאמַא
 עיצַארּביװ יד ןטלַאהרַאפ וצ םזינאכעמ רעדָא

 "וצּפָא :רעדער ןופ גנוגעװַאּב יד ,רָאטַאמ א ןוֿפ

 רעדָא 'ַאע .לגדא קָאש א ,גנַאלק ַא ןכַאװש
 ןשימינַאמָאה ןוֿפ הנּכס ןייק ?רעריזיטרָאמַא

 "ןריזיטְרָאמַא ןימרעטיץנאניפ ןטימ רעטנָאלּפ

 סע רעװ .2 .3 ,אאוו ּפשוי ,ריּב ,יָאטינ זיא

 ,טריזיטרָאמַא

 1822 יא .ס: ,יד -- עיצַאז|יטרָאמַא
 ֿבוח א ןוֿפ גנוריטיוקסיוא .1 יגנוטײטּפָאי

 ןענימרעט עטכַאמעגּפָא טיול זַײװסעטַאר
 יניא זיא סָאװ לַאטיּפַאק ןוֿפ גנולָאצסױא .2
 .עא גנומענרעטנוא ,טפעשעג א ןיא טריטסעװ

 ןימרעט םעד סױרַאֿפ טינ טעז טוטַאטס רעד,

 'מוא ןוא ראטנעווניא ןוֿפ יא יד ןכלעװ ןיא

 ילַאה .ּב ,"ןעמוקרָאֿפ ןפרַאד רעטיג עכעלגעווַאּב

 -ליו ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא ןוֿפ ...ךוּבטנַאה ַא ןרעפ

 נָאק םעד גנוריגער יד טריטנַארַאג, ,1922 ענ

 לַאטיּפַאק ןפיוא חוויר טנעצַארּפ 4 רענָאיסעצ

 רעד ,יקסװָאסיל .ּפ ,יַא ףיוא טנעצָארּפ 2 סולּפ

 עװקסָאמ ,טקילפנָאק רעשיניסיּבַא -שינעילַאטיא

 ַא ןוֿפ גנולָאצסױא עקידנעטשלוֿפ .28 ,5
 רעדעי) ןַאלּפ ןטמיטשַאּב ַא טיול הָאװלה-הכולמ

 .(טנעצָארּפ םעניילק ןסיוועג א רָאי

 "עג אק .רַאטנעװניא םעד יַא .וורט -- ןריז-
 ןרעװ טגיילעגקעװא ךעלרעי טעװ עמוס עסיוו

 'א וצ דנָאפ א יװ גנוריגער-לארׂשי רעד ןוֿפ

 סע .1611951 ,שַאֿפ ,סַײרּפ .ר ,"ֿבוח םעד

 יּפָא ןרעװ סע ,טריזיטרָאמַא סיֿפ רָאנ טינ ןרעוו

 ףֵא ,ןיסעלעט עמַאיז ,"רעדער וליֿפַא טצונעג

 -- טריז .1968 עװקסָאמ ,סעַײרכַא ענַײמ
 רעד ןוֿפ סעירעס עקידנגלָאֿפ, .לַאטיּפאק רעיא

 ,"טימ טינ ןיוש ןליּפש ןוא 'א ןענַײז עירעטָאל

 ,םנוריז .טייקטריז- .3 אט ,1870 ,מק
 .ןימרעט-ריזיטרָאמַא

 סקיװעג (קינַאטָאּב)
 א ףיוא טסקַאװ .החּפשמ-ןסיצרַאנ רעד ןוֿפ

 ןיא ןוא לגנעטש ןקירעדינ

 ייצ) לצרָאװ םַײּב קיליונק

 "א יד .(סקיװעג-עלעּב

 טימ סיוא ךיז טנכייצ םולּב

 "ס) ןרילָאק עכַײר עריא

 ,חיר םענַײֿפ ןוא (זָאר ֿבור

 ןוא עקיסקעמ ןופ טמַאטש

 טרעװ .ןעלזדניא עשיראנאק

 -ןטרָאג ַא יװ טריוויטלוק



 םמ'ערָאמַא

 ןוֿפ ןעמָאנכ} 1211118 261120082 יםולּב
 ,ןעמעָאּפ א סליגרעװ ןיא עקשעטסַאּפ א

 םעניילק ַא ןוֿפ רוגיֿפ .ז ,יד -- ט'ערָאמַא
 "צג ,ןגיוּב ןוא לַײפ ןוא ךעלעגילֿפ טימ ,רָאמַא

 עזָאר ..., .לעמעג ויטַארַאקעד א יװ טצינ

 ןּבעװש רעדניק ןופ עמרָאפ רעד ןיא ךעלדנקלָאװ

 -רעדנַאנופ יד ןיא ןיַא עטעקאנ עגנוי יװ ,םורַא
 .גָאט ,טיי ,"ןטנָאזירָאה עטיור-לקנוט עטלקיוװעג

 טרָאס ַא .לערַאמ וזז .ז ,יד -- ל'ערַאמַא
 -ָאק ןכעלּבלעג ַא ןוֿפ םיױלֿפ עכעלרעיוז עניילק

 -ָארייא-לטימ ןיא ןטנגעג לייט ןיא טסקַאװ .ריל
 זומ ןלערמַא ,ןלסקנַײװ ,ןשרעק רּביא ךַא; .עּפ

 (ונייחהש) טייהרדנוז ןיא ןכילטיא ףיוא ןמ

 ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,ײןכַאמ

 .ב/בעק

 זנגייא  .רג22 ייאכ? .ןעז ,רעד -- םזיֿפרַאמַא

 ָאֿפנָא .שיפרָאמַא ןַײז ןוֿפ ֿבצמ רעדָא טֿפַאש

 םעניילּפ ןשיטנַארגימיא ןוֿפ יַא .טייקידמער

 .שידִיי

 -מוא ,קידמערָאֿפנָא ,1 .ידִא -- (שי)ֿפרָאמַא
 יַאפ עטמיטשַאּב ןייק טינ טָאה סָאװ .קידמערָאפ
 םייה רעזדנוא -- טַײװ, .דנַאטשוצ רעיא .םער

 ,צוס ,"ןופַײט רעקנַארק א יװ טקנַאצ עיַא יד

 -רַאֿפ ,רָאלק גונעג טינ זיא סָאװ .2 .ריּביס

 ףיוא םייהא ןעמוקעג; .קנאדעג רעיא ןַא .טלּפענ

 ךָאנ ַא ...טכַארּבעגטימ ןוא סעיצַאקַאװ-רעמוז

 ,ןיּבור לארׂשי ,"גנוקריוו עיצולָאװער-ברע עיִא

 "ארענימ) .9 1952 ָא"ּת ,...ןיהַא ןענַאדנוֿפ
 ,ןלַאטסירק ןוֿפ טיױּבעגֿפױא טינ זיא סָאװ (עיגָאל

 רעא .לּבעצװש רעא .ןפַאטש עא

 .ףָאטשנליוק

 -- ינימי חּכשִּת ,םילשורי ,ךחּכשא םא
 ןינימעי ךַאקשיט ,םִייַאלָאשורעי ,ךײכָאקשע םיאָנ
 לעװ ךיא בוא .5 ,זלק ,םילהּתכק .חת .ץַאז

 טנַאה עטכער ןַײמ לָאז ,םילשורי ,ןסעגרַאפ ךיד

 'חּכשּת טינ רשפא} (ןריר וצ) יןסעגרַאפ ךיז

 זיאס ןרעװ טרַאדעגנַײא לָאז = ישחּכּת' רָאנ

 ןרָאװשעג ןּבָאה הדוהי-ילוג יד סָאװ העוֿבש יד
 יצג דימּת ןלעװ ייז זַא לֿבּב ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב

 ןלױּפ ןוֿפ ךעלטעטש לייט ןיא .ןויצ ןעקנעד

 םַײּב לָאז ןתח רעד ,ןעװעג גהונ ךיז ןעמ טָאה

 -רעַײֿפ .יי 'ּת יי יא יא ןגָאז זָאלג יד ןכערּבעצ

 .ןויצ וצ טייקנדנוּבעגוצ ןופ גנוזָאל רעכעל

 עניילק ,טלוּפ .רגכ ליופככ .ס' ,יד -- ענָאּבמַא
 -לָאגעגסױא טַאלג ַא, .הלפיּת ןיא עדַארטסע
 רענעגייא רעד ןוֿפ רעכעלקילג א ,...רעט

 םלוע ןרַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ + . . השרד

 רעד ןוֿפ , .יטָאטש-טלַא ,זיי ,"ּפָארַא יא רעד ןוֿפ

 ןגעוו קידערּפ ןַײז ןיא טדערעג טָאה חלג רעד יא
 ,לטעטש ןיא ּבוטש א ,שטיװָאסַאנַאי .י ,יךדִיי

 םוצ טּפוטשעג ךיז ןּבָאה עלא; .1950 זירַאּפ

 א טלגנירעגמורַא ןּבָאה ייז ואוו ץַאלּפקרַאמ

 -לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י ,"'א עכיוה

 .1963 ןָאדנָאל ,הבושּת

 ,סעּבמַא ,םוּבמַא .ז ,רעד -- ֿפַאּבמַא

 -ָאק ,ןזײאדימש .1 .וימ .כרַא .שטַײזירֿפכ2
 ,היעשי) 'םעּפ םלוה' טשטַײטרַאֿפ חרוא .עלדַאװ

 .טּפַאלק סָאװ, :יּתו "רעגעלש סָאּבמַא, :(7 ,אמ
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 ינוא סוּבמַא ןייא ףיוא שטגיל רע, .{יֵא ןפיוא

 קרּפ ,טנַארּב ,"רמאה םנייא טימ ףיורד טגאלש

 ...זוּבמַא םעד ,גַײצעג לסיּב יד יװ רעמ ,, ,הנ

 ,שּב ,רָאדנָאיל ,"טינ ךיא ּבָאה גנַאװצ םעד ןוא

 טלערּפעג ץרַאה ריא רַאװ ..., .1844 ענליוו

 ,ץַײג ןוא עּביל ... ןשיװצ (טמעלקעג קרַאטש) |

 -דַאװָאק) זָאּבמַא ןשיװצ ןזַײא רעדנעילג ַא יװ

 ,םינכדש ןָא ךודיש רעד ,דמא ,ײרעמַאה ןוא (על

 ןוא קַאזזָאלּב רעד ןַײז טסלָאז, .1871 ענליוו

 רעד ןוא יא רעד טסלָאז ןוא ,לגיטצלעמש רעד
 "רַאֿפ ַײנ --- םיקוסּפ עטלַא' ,שָאוהי ,ײןַײז רעמַאה

 רעמַאה ןייק ,טינ יא ןייק ןיּב ךיא , .יטשטַײט

 ןַײמ טגיל עדייּב ןשיװצ רָאנ ,טינ ךיוא ךיא ןיּב

 י"נ ,ינַא הדומ ,דַאנ ,"טילגעצ טיור -- ןּבעל

,1944 | 

 -ךלָאג רַאֿפ ןציּפש ריֿפ טימ ןזַײא:טעּברַא .2
 רעד טקרעטש רע 'נוא, ,סרעכַאמרעגייז ,ןדימש
 טטעלג רע ,דימש דלָאג םעד טימ ןַאמ רמיצ

 .ןייא שיוּבנוה ןעד ףיוא ןגילש טימ רמאה ןעד

 -סוש .8 .הרטֿפה ,ךל-ךל ,תישארּב ,חט ,ײלָאמ
 ןַא ןיא לטנעה ןרעצליה א ןוֿפ גַײצעג-רעט

 ןדנַאר יד ַײּב סקאװ ןריפעצ וצ לּפעק ןרעזַײא

 ןצוּפוצּפָא ףיוא סוּבמַא; .ןסַאצּפָא ןוא ןליוז ןופ
 ךיש ,ַארזיא .ע ,"סַאצּפָא םעד ןוא עװשעדָאּפ יד

 ,1928 וועיק ,ןשָאלַאק ןוא

 עש- ,ןי נװ ,(סי) ן ,רעד -- רָאדַאסַאּבמַא
 -סכעה ,1 1822 ייאלק ,סד זיֵא ןוֿפ ױרֿפ =!

 הכולמ ַא ןופ רעטערטרַאֿפ רעשיטַאמָאלּפיד רעט

 -קירוצ יא רעשידוי רעד .הכולמ רעטייווצ ַא ַײּב

 גניק ןעד ןא ןּבירשג ךיא ּבאה, .ןיַא יד ןֿפור

 ןיא ׂשד רודנסאּבנא ןַײז ךרוד לַאגוטרָאּפ ןוֿפ

 סינרטיצ דרע ירעווש יׂשורג ןייא לַאגוטרַאּפ

 וצ ןנַײז לאמ ןייא, .דוק ,ראש ,ײןַײז טרעוו
 ןוֿפ רָאטנסַאּבמַא גיצכַא ןידראוו טקישיג םיא

 ,דוד חמצ ,אנעה ןמלז 'ר ,זּביא ,"םירצונ איד

 -לָאג} עש'א יד זיא עװקסָאמ ןיא, .ח"נּת מד

 סטכַאנוציקיטַײרפ ןדניצ וצ גהונ ךיז ןריאמ עד

 "גירטש .מ ,"רעטצנעפ םַײּב טכיל עקידתּבש יד

 ,22 או 1957 ,קיא ,רעל

 א ,תוחילש ַא ךרוד טריֿפ סע רעװ .גיֿפ ,2

 ה"יא הוקא, .רעטערטרַאפ ,רעײטשרָאֿפ .עיסימ

 וצ עיפלעדעלעיֿפל טראק טסוגַא ךָאנ דימ ףּכיּת

 איד ןופ רהָאדיסַאּבמַא טכער ןייא איו ןמוק

 'טסיה ידָיי ימַא) ,1767 בּפ ,ױטַײצ הטכעלש

 טָאה ןצַײרד עקצַאמָאלט, .ןאאאוצ טפַאשלעזעג

 ןוֿפ 'א רעד ןרעװ לָאז רע טעװעדָאהעגסיױא םיא

 רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ךוּב ןשידַיי ןוא שידִיי

 .ידַא -- שי .1949 א"ּב ,ֿביֿבָאילּת ןיא

 .רָאדַאסַאּבמַא ןוֿפ טמַא .יד -- טֿפַאש-
 .ש ,ײגָארּפ ןיא יַא ןַײז ןוֿפ םישדח ענעי ןיא,

 ,21 וו 1965 ,זמט ,לקיּב

 ַאּבמַא ןופ ץנעדיזער .ס' ,יד -- עדַאסַאּפמַא

 .'ַא-לארׂשי ןיא םענֿפױא ןַא .רָאדַאס |

 קוא ,שיסור22 .סע ,ז ,רעד -- ר'אּבמַא

 ,ארּבמא 22 טינ} .שיסרעפ 22 שינעמקרוט 22

 "רענייטש רעדָא רענרעצליה ן;א/הק ,תובותּכ

 וצ ,טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא צעּפס ,ןינּב רענ

 .ןטקודָארּפ ַאא לעמ ,האוֿבּת רעגַאל ףיוא ןטלַאה

 טימ סעיִא ענעגייא טָאה יתרֿפא , .רעלכַײּפש

 עירָאטַאלוּבמַא

 טַײז רענעי ףיואק .| דירַאי םענופ ,עש ,"ץייוו

 -ריװלָאק רעד טימ ןיַא טנערּבעג ןּבָאה קַאװַאטס
 הרע ןֹוא למיה ,עירול עטָאנ ,"האוֿבּת רעשיט

 | | ,1965 עװקסָאמ

 -ַאָאּב םיאְ| -- תֿבהלש הלֿפנ םיזראּב םִא
 דעומכ? .חּת .ץַאז ןסעװעהלַאש ָאלֿפָאנ םיזָאר
 טּפַאכעגנָא טָאה םַאלֿפ ַא בוא .ב/הכ ,ןטק
 -יֿבוזא וׂשעי המ , :טפלעה עטייווצ| 'ןרעדעצ יד

 ןסקַאװ סָאװ ןזָארג יד ןָאט ןלָאז סָאװ --- ?"ריק
 רָאנ ןעמ טריטיצ ךעלנייוועג ?טנַאװ ןוֿפ סױרַא
 ּבױא :ב ןטימ טצינעג ןטֿפלעה עטשרע יד

 ןעװעטַאר ךיז ןענָאק יװ -- ןלַאֿפ עקרַאטש
 ךןּבעל ענעדײשרַאֿפ וצ טסַאּפעגוצ ?עכַאװש

 -קנַאּב םירחוס עסיורג בוא :לשמל ,סעיצַאוטיס
 -ערק עניילק יד ןָאט ןיוש ןלָאז סָאװ ,ןריטָאר
 רעסָאװ ,לשכנ טרעװ קידצ ַא ּבױא ?ךעלרעמ
 -רׂשֹּב ןטושּפ ַא וצ ןּבָאה ןיוש ןעמ ןָאק הנעט
 -טרָאװטנַארַאפ ּביױא -- 'ש ינ יּב יא, .עא ?םדו

 ,"...ןריֿפרַאֿפ טזָאלעג ךיז ןּבָאה סרעּבַײרש עכעל

 ,1950 ַײמ-לירּפַא ,ָא"ּת ,לארׂשי ,ןיקלַאמ .ּב .ד
 .סָאװ ,ןענערּב רעמייּב עסַאנ יד זַא; :לגרֿפו
 ן.װש ,ײ?ןגָאז ענעקורט יד ןיוש ןלָאז

 ױפַאגייּב . . .} -- אצי וּפנּב ,אוֿבי וּפנּב םִא
 ,3 ,אכ ,תומשכ? .חּת .ץַאז ןייציעי . . . יױאװָאי
 רָאי סקעז ךָאנ סָאװ ,דַיי א ןגעװ ךיז טדערַו
 -עג זיא רע ּביוא .טרֿפ סױרַא רע טייג ,ןעניד
 ריא טימ סױרַא רע טייג ,ױרֿפ ַא טימ ןעמוק
 -ץנּכ א ןּבעגעג םיא טָאה רַאה ןַײז ּביוא .ַײרֿפ
 רעדניק עריא טימ יז טּבַײלּב ,ןיֿפַאלקקש עשינ

 . (ַײרֿפ סױרַא טייג ןײלַא רע רָאנ .רַאה םַַײּב
 רעצעמע יװ (א :ּבּב .םִא ןָא טצינעג ךעלנייוועג

 םַײּב ןיש סע טּבַײלּב ױזַא ןּביױהעגנָא טָאה
 .עּבטמ רעקיּבלעז רעד טימ ּפָא טלָאצ (ּב :ףוס
 יב 'י 'ב/ :ןעגנודניּברַאֿפ עשיטסירעטקַארַאכ
 קעװַא טינרָאג טימ ,ןעמוקעג טינרָאג טימ -- 'י
 טינ טלעטש עמ זַא --- יי יּב יי יב, :"(ןעגנאגעגד)

 ;"(ןָאק ןוֿפ) סױרַא טינ ןעמ טמענ ,ןָאק ןיא ןַײא
 ןָא ןּבילּבעג ,ןזיוה ןָא ןעמוקעג -- יי יּב יי יִּב
 ,ןרָאװעג רשוע ןַא טכַײל -- יי יּב יי יּב, :"ןזיוה

 -- יי יּב יי יב; ;"ןרָאלרַאפ תורישע יד טכַײל
 ;"שטעּפ ייוװצ ןעמוקַאּב ,שטַאּפ ןייא ןּבעגעג
 ,ּפַאג א ןעוועג -- יי 'ּב יי יּבע :קיסַאּפש ךיוא
 ַא ,םלוג ַא) 'ּפַאג' ַא ןּבילּבעג ןוא ּפמָאלג ַא

 שטַאטרַאּפ א ,עּפעיל ַא ,רחַא-רֿבד ַא ,ּפמָאלג
 ,(עא

 -ַאטָאּב) .ַאפש .רעמײּבײָא :צמ ,רעד -- 'וּפמֶא
 ךיז טנכייצ סָאװ עקירעמא-םורד ןוֿפ םיוּב (קינ

 קיגױטמוא .ןגַײװצ עטכידעג ענַײז טימ סיוא

 טייקכייו רעד תמחמ ןקעװצ עשיטקַארּפ רַאפ

 ;רָאלקלַאֿפ רעניטנעגרַא ןיא) ץלָאה ןַײז ןופ

 ןגַײװצ טימ לופ, .(טּפַאשַײרטעג ןוֿפ לָאּבמיס

 טייטש לגרעּב םעניילק א ףיוא ,רעטיירּפשעצ ַא

 ,רעסיג דוד השמ ,''ֵא רעטמולחרַאֿפ רעד ,רֶע

 ךָאנ ךיא גניז, .1960 א"ּב ,עניטנעגרַא ןופ בז

 עקימלַאּפ ַײּב ,ור ןוא טייקינוז ןוֿפ ,ןפָאה ןוֿפ

 ,רעלסעצ לאומש ,ייָא ןוֿפ ןטָאש ןיא ,םיֿבלול

 ןטרָאד

 ל2 ייא2 .ס: ,יד -- עיױרָאטַאלוּבמַא
 -נארק עכלעזַא רָאנ טֿפלעה עמ ואו טלַאטשנַא



 .טנ'ַאלוּבמַא

 עמ רַאֿפ ןעמוק וצ דנַאטש ןיא ןענַײז סָאװ עק

 קירּבַאֿפ רעד ףיוא; .גנולדנַאהַאּב רעשיניציד

 ןּבעג ןענעק לָאז עמ ואװ יא ןַא ןַײז ףרַאד
 ערעזנוא ,יקיּב .ּב ,"ףליה עטשרע יד םענייא

 ןטימ ןעמַאזוצע .1905 .װענעשז ,ןעגנורעדָאֿפ

 רע זומ . .. טּפַאכרַאפ ןייצ יד םיא ןּבָאה רעיוא

 רבח ,זיי ,"רעטקָאד א וצ יא ןיא קעװַא גָאטַײּב
 נַאהַאּב וצ ךיוא רָאנ; .ידַא -- ׁשיי .ןמחנ

 !ןָאלוקרעבוט ןופְו ןלַאֿפ עטכַײל יד שַײא ןעלד

 ,6"7 האפ ,1949 ןירַאּפ .,זעגֿפ

 -סַאג .1 .ן ,רעד 8 ידַא -- טנ ַאלוּבמַא
 סָאװ הכָאלמ-לעּב רעדָא רעלדנעה .רעלדנעה

 ןופ גַײצעג רעדָא הרוחס ןַײז טימ טרעדנַאװ

 עשידַיי יד ןשיװצ, ,ןטייװצ א ףיוא ץַאלּפ ןייא

 רעטשרע רעד ךָאנ ךַײרקנַארפ ןיא ןטנַארגימיא

 ,ןַא לָאצ עשּפיה א ןעװעג זיא המחלמ-טלעוו

 קעפעג רעייז טימ טּפעלשעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 זיא ..., ."קרַאמ ןרעדנַא ןַא ףיוא גָאט רעדעי

 ,רעילַאטס רעיא רעגנוי א ןעועג טלָאמעד ךָאנ

 עג לטסעק ןַײז טימ ןרעדנַאװמורַא טגעלֿפ רע

 -נַארק .2 .,21 א 1955 ,שַאֿפ ,ץיװָארָאה .י ,"גַײצ
 מורככ ,9 :עירָאטַאלוּבמַא ןַא ןיא טמוק סָאװ רעק

 - ,רעטַאעט רעקידנרעדנַאװ .ר922

 יי .1922 ייא2 .ז רעד -- פנַאלוּבמ א
 יעגוצ ןגָאװ .ןגָאװ:לָאטיּפשש .ץינַאלוּבמַא
 יּפש ןיא) ןקנַארק .ךעלרעפעג ַא ןריֿפ וצ טסַאּפ

 ןיא, י'ףליה-רעכיג' רעד ןוֿפ יַא .(ןַײרַא לָאט
 טימ יַא ןַא ןֿפָאלעג זיא םורַא טונימ עכעלטע
 ןואפ .ורמ ,"רעכערּבקַײרטס עטעדנואוורַאפ

 -ָעצ טכַאנ עסַײװ .יד ,'א ןַא --- ךרָאה גנילצולּפ .

 רֶעװ --- ?ךיז ןסָאשרעד רעצעמע טָאה -- טריר

 ןיא טכענ ,שָאוהי ,"טריסַאּפ טָאה סָאװ סייוװ |

 1 .טָאטש רעסיורג רעד

 -גיוז' = .לכ יא .ס- ,רעד -- רעקַאלוּכמַא
 .ןעמרעדָאניכע ןשינעֿפעשַאּב'םי יד ַײּב 'סוֿפ

 ,טרָא ןוֿפ ןריר ךיז לי שינעּפעשַאּב סָאד ןעוו,

 טימ יװ ס'ַא ענַײז טימ ןַײא ךיז סע טרעקנַא

 .ש ,"םואוקַאװ ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא ,סעקנַאּב !

 ,19231 י"נ ,ןּבעל ןופ םיוּב רעד םולּב

 .ֹּב צעּפס ,סָאּבמַא +- -- פוּפמַא

 .'גוטרָאפ22 ייא? .סי ,יד -- עדאקמוּממַא

 .ץַאלּפרעױל .טרַארעקָאל .שינעטלעהַאּב

 -ייט ײסױקוכיײּב םיא| -- וכלּת יתוקוחּב םא
 ריא בוא .3 ,וכ ,ארקיוק? .חּת .ץַאז ןוכייל

 -"רעװ עטשרע .יּת ,,םיקוח ענַײמ ןיא ןייג טעװ

 ןיא 'יתוקוחּב3 הרדס רעטצעל רעד ןוֿפ רעט

 ּביוא -- גָאזוצ (א :יװ טצינעג .יארקיוי שמוח|

 ןסינעג ייז ןלעװ ,םורֿפ ןוא טוג ןַײז ןלעװ ןדִיי

 ןיא ןַײזליואוװ ןקיטסַײג ןוא ןלעירעטַאמ א ןוֿפ-

 יז ןלעװ ,טינ בוא --- הרהזא (3ב ;לארׂשייץרא

 ןַײז טעװ ריא ּביוא -- 'ּת יּב םא; .תורצ ןדַײל

 (ענװָאק) דייר ,"ןייארַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ עטוג

 לּפָאט .ל22 ייאכ2 .ידַא -- טנ'ע|לַאװיּבמַא
 -לּתס .קיטַײזיײװצ ,קיטלַאטשעגיײװצ .קיטרעװ

 .ןצעמע וצ ,סעּפע וצ גנואיצַאּב עיַא ןַא .קידתור

 ךיז טימ טלעטש ןּבעל ׁשידַיי רענַאקירעמַא;

 ,א|| לּבִיי ,ײןטָאש ןוא טכיל ןוֿפ דליּב יַא ןַא רָאֿפ

 ןעמ טסַײר תורבקה-תיּב ַא ןזָאלרַאֿפ םִיַיּב, .8

 רעד .םירבק יד ףיוא טֿפרַאװ עמ ןוא זָארג

 ,"םיתמה:תיחת ףיוא שינערעהוצנָא

 ןּבעל םוצ גנואיצַאּב יד, .אווו לּביי ,ןַאמטכערי

 .ז ,רעד 8 יזא -- טר'עוװיּבמא

 .=2: םזמטנזמע .ידַא -- ענטיּבמַא
 .גנוי דיַא ןַא .- זעיציב

 .ן- ,יד -- ץנ'עדנעטיּבמַא
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 שונא ףיוא זמר ַא סנטשרע .רע'א ןַא זיא םעט

 יװ ןענַײז געט סנשטנעמ םעד --- .וימי ריצחּכ

 בׂשעכ . ...וציציוי ףיוא זמר א ךיוא ןוא ,!זָארג

 ןַא -- יזָארג יװ ןצַארּפש ןלעװ ייז -- הדׂשה

 םהרבַא

 רעקיניזטסואוואּב :עיא ץנַאג ַא זדנוא ןיא זיא

 טימ םענייאניא לָאמטֿפָא טייג ןּבעל םוצ ןליוו

 ,נירג "טיוט םוצ רעגַאּב ןקיגיזטסואוַאּבמוא ןַא

 ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 ןוא .עּביל ןוֿפ יַא יד .ז ,יד -- ץנע-
 : ,ןשטנעמ ןקיּבלעז םעד וצ האנׂש

 -ָאכיסּפ)
 -ַארטסקע ןַא ןשיװצ זיא (סָאװ) רעװ (עיגָאל
 עיסרעוויּבמַא .טרעװַארטניא ןַא ןוא טרעוו
 | ,יד ---

 "מא ווזד -

 -ַאװיּבמַא ווזד

 -ַאגענ ןוא עוװיטיזָאּפ ןופ ץנעטסיסקעָאק .ץנעל

 | .ךאז רעדָא ןָאזרעּפ ַא וצ ןליפעג עוויט -

 .יד ,סנ'ַאיּבמַא :89 .ן- ,רעד -- טנ'טיּבמַא
 "םורד א ןוֿפ יַא רעד .הֿניֿבס .גנולגנירמורַא
 דוסיילעּב יד, .רעּבַײרש ןשידִיי רענאקירעמא
 יעלע יד ןעילטנַא יַא ןשירֿפוס םעד ןוֿפ ןּבָאה

 -וגיפ ידּכ ןעוװעג קיטיינ ייז ןענַײז סָאװ ןטנעמ -
 ןעיידיא עשיטסימ יד ןריטערּפרעטניא וצ וויטַאר
 ןוֿפ עיגָאלָאעדיא ,רעניפיל והילא ,"ערעייז

 .1967 א"ב ,תיּב ףלַא ןשידוי

 -רַאטש .1 ,022 ייאכ2 .סי ,יד -- עיציּבמא
 וצ סעּפע גנוּבערטש עטסנרע ,רעגַאּב רעק
 רעד ןרעװ וצ 'א יד .ןגירקנַײרַא ,ןכיירגרעד

 וצ גנַארד .העד ַא (ןגָאז) ןּבָאה וצ ,רעציזרָאֿפ
 יד ןּבָאה .זיא ןעמ יװ רעמ סעּפע רַאֿפ ןטליג-
 ןַײרַא זיא סע" .'ַא יד ןקידירֿפַאּב .יא (ןא)
 א ןרָאװעג זיא'ס ;ןָא ףיט טריר סע = 'א ןיא
 םעד טּברַאדרַאֿפ יא, .טייקטנשקעעגנַײא ןוֿפ ךַאז

 ןיא ןדעדױג ןוֿפ ןעמ טייג יַא ּבילוצ, ;"ןשטנעמ
 ןעמ זיא שטנעמ ַא רעּבָא ..., .װש ,"םונהיג
 ,"א ןַא טימ לַאג א טָאה שטנעמ א ןוא ,ךָאד

 ןַא וצ טניד ייז ןוֿפ רעדעיַא, .'ןשטנעמ' ,עש
 תקולחמ ייז ןשיצ טרעװ ָאז ,טָאגּפָא ןרעדנַא
 סַאי ,לארׂשי ןוזח ;ןײטשנרָא לארׂשי ,ײסיַא טימ
 'ַא ןיא ןַײרַא ןיוש זיא ףסוי-ךורּב רָאנ- .6
 טימ טצירּפשעג םיא ַײּב ןּבָאה ןגיוא יד ןוא
 .ןזַײא ןוא לָאטש ,זיי ,"רעַײֿפ

 ךיז וצ טדנעװעג זיא סָאװ ּבערטשַאּב .2
 'ַא יד .דימלּת רעטסעּב רעד ןרעװ וצ ַא .אפוג
 ןרעטַײל וצ ךיז ,טסעמרַאֿפ םעד ןעניװעג וצ
 רעד; .װזַאא וויסלוּפמיא ןַײז וצ טינ ,תודימ ןיא
 ךיז זיא סָאװ ןרעטסקע רעטנשקערַאֿפ קיטולּב
 בילוצ ןַײטאל לטַײז א ךָאנ ראפ שֿפנירסומ
 ,1924 ןירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מּפ ,'"ַא רענייר !

 א טאהעג רע טָאה טקנוּפ ןייא ןיא רעּבָא;-

 -ןטרָאּפָא ןעלדנַאה וצ טינ 'א יד טַײצ קיטש

 יייה יד ןָאק ןיא טייטש סע ואוו ןטרַאד שיטסינ

 ןשטנלמ ,נירג ,"ןּבעל ןכעלשטנעמ ןוֿפ טייקיל
 ןטרעװ ןוא

 .ידַא -- ז?עיציּבמַא

 רעּבמַָא !

 -עגכרוד זיא) טָאה סָאװ |

 .קיטסולג .קירעגַאּב .עיצִיּבמַא ןַא (טימ ןעמונ

 .שטנעמ רעיא ןַא .סעּפע ךָאנ טוהל זיא סָאװ

 -אירטסודניא רעיא ןַײז, .גנומענרעטנוא עיַא ןַא

 ,ןילֿביר .מ ,"רעטנוא טעּפירקס ןַאלּפ-עיצַאזיל

 ןזַײװּוצסױרַא ןָא טּבייה רע, .25 1 1965 ,זמט

 .., טייקשיגרענע עיַא ןוא עקידטעּפמיא ענעי

 ,"עיסנַאּפסקע וצ גנובערטש עטּבײלגעגנַײא ןוא

 יייא ערעדנוזַאּב, -- םייק- .ׁשַא םולש ,נש

 -ינרָאצ) רעטקַארַאכ סדניק ןוֿפ ןטייקכעלמיטנג |
 ,"(וזַאא ,,.טײקידלּפַאצ ,יַא ,טײקמַאזיורג ,טייק

 ,עשרַאװ ,יזָאש ,!ןגיוּבגערפי ,ןָאסרואינש .פ

 ;89 ,טריגולּבמַא ,ריג- .ורט -- ןרינולּבמַא
 ,ןצינַאּב - ..:;//: סתמץוסעסע? .כרַא .ןריגיל-
 יד הטרעװ ןַײ| ןידוי אייווצ . .., .ןדנעװנָא

 ירדנַא יד חֹּתּפ ינייא רפ טריגולּבמַא הטשרע

 ןּב םהרבַא 'ר ,"טַײצ ךילמענ ,זיוא ןמ טגאז

 ,גאה ק"קּב דמלמ היהש ,ןיגניטיאמ ל"גס לידָאמ

 .-117691 ט"כקּת אדרויֿפ ,םהרֿבַא תכרעמו

 ,ר222 ייאכ2 יד -- עיּפָאילּבמַא
 שוח:עז ןוֿפ טײקטכַאװשעגּפָא (עיג
 | .יטקעפעד ןשינַאגרַא ןקיט

 .עיצילַאג .עדייּב ,ייווצ .רָאּפ .ס- ,יד -- עּבמַא
 ףיוא ןליּפש םַײּב ןרעֿפיצ ייווצ ןופ סניוװעג

 1 ןופ ןרעפיצ טימ) עירעטָאל רעשהכולמ רעד

 'ַא .'ִא ןַא ןעניוװעג .'ַא ןַא ןע;צסױרַא .(90 זיּב
 -עסערג סָאד ,סניוועג ערענעלק סָאד ןעװעג זיא

 יד ,ןרעֿפיצ ַײרד ןופ סניוועג ,ענרעט -- ער
 ייועג -- ענרעטעּבמַא --- אפוג עירעטָאל

 עסיורג סָאד :ךיוא -- 'א .ענרעט'א ןיא ןענ

 -- ןוא עצַארּפ ןַײד ךַאד זיא'ס ,ונ, .סניוועג

 1932 וועִיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"ַא

 ==ז: .טריטעּבמַא ,ריט- .ורט -- ןריטעּבמַא
 ןיא ןדייו .ןעידונ .ןעשטוקרעד - .61

 ,ן1942 יײנ ,וו ךטרקנַארֿפ

 .יֿמַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטפעּבמַא
 ינש וצ ןמוק, .ןטסעּבמוצ .ץלַא ןוֿפ רעסעּב
 ,ןַײז ןיטׂשעּב ןַא ןטכוד ןיא יכלעװ םישאר
 ןטׂשֶעֹּב םַא ןיׂשש זאד םנייא ןעװע .קקּת
 -עג טלָאװ 'ַא, ,ימ קרּפ ,טנַארּב ,ײ. . .טקעמש

 -רעּב ןוֿפ ,אד ,ײןֿפָאלש ךיז טסגייל וד ןעוו ,ןעו
 טינ, .1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפױַאס זיּב ןיל
 ,לַאה ,ײַא טינ טַײצ יד ,רעדורּב ,ךיז רעדנואוו
 -- ,1929 עװקסָאמ ,טומ ןוא ייװ

 יא? .ערּבמַא :ךיוא .אּב .רעד -- רעּבמַא
 "עג עמ סָאװ ץנַאטסּבוס עכייו .שיּבַארַאכ2

 עשיּפָארט ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא טניֿפ

 טָאה .שיֿפלַאװ לייט ןוֿפ דייוועגניא ןיא ןוא ןעמי

 ןטַײצ עקיטנא טניז טצינעג .חיר םענַײּפ ַא

 -עג ךיוא, .םוֿפרַאּפ ןוֿפ עיצַאקירּבַאֿפ רעד ןיא

 ןעָארג ןטנעצ א ךיוּב ןיא לָאמליײט ןעמ טניֿפ
 ,םידומל תישאר ,ייחיר ןקרַאטש א טָאה סָאד ,'א

 ַא ךיז ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא ןוא . .,, ,1862 ֿבוֿבל

 יַא ןופ שימעג ַא -- םויֿפרַאּפ ןשיטָאזקע ןימ

 "מעק עסַײװ,, .81 1967 ,זמט ,שז ,"טַאקשומ ןוא

 ןעמיורגלימ טימ ןּברָאה ףיוא ןדָאלעגנָא ,ןעל

 .,"'ַא ןוא ץלַאה-םימׂשּב . . . ןיײּבנֿפלע ,ןגַײֿפ ןוא

 ,1 וו 1920 ,גָאט ,ןַאטיאש-שע רחַאּבי ,שֵאֹוהי



 רעּבמָא

 .יד ,ערּבמָא :ךיוא .ּבנ צמ .רעד -- רעּבמַא

 עכעלגנירדכרודמוא .== 1*ז: סזמטעס .כרַא
 טלעטשרַאֿפ טרעװ ןַײש יד ןעו) שינרעטצניֿפ
 ,רעיורט .גיֿפ (ץנַאטסּבוס רעטכידעג ַא ךרוד
 יׂשיורג ןיא איז אד טכיז איז, .הרצ עסיורג
 רּביל ,ךיד ךיא טיּב םורד ... רַאװ ארּבמָא

 רימ ךיא זד ,טנַאטש רפ ןַײמ יקרעטש ,טָאג
 יֿבוצה תוארמ ,"ןאק ןֿפלעה ארּבמָא םעד זיוא
 ,1718 קעּבזדנַאװ ,תוא

 .1922 ייאכ2 .(סי) ז ,יד -- (ע)רוזַארּבמַא
 -קיטסעפַאּב א ןיא ,רעיומ א ןיא טלַאּפש ,ךָאל

 .אנוׂש םעד ןסישַאּב וצ ףיוא ,ץיציזָאּפ רעט

 סָאװ ,רעפרַאװנלוק ןוא ןטַאמרַאה יד ןּבעל,

 יד ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןּבָאה ... ןרער ערעייז

 ,טניװ רעצרַאװש רעד' ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"סעיִא

 טינ ךיז רָאט עמ , .8 אי ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס

 ןסיש ייז ,ייז ןגייל ךַײלג ,'ַא ןיא ןזַײװַאּב

 "ָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב.ש ,"ּפָאק ןיא -

 ...ך'א עטלַארּפעצ יד ןופ, ,1931 סעדַא ,עיצול

 ,"טנעוו עקידלקַאװ ףיוא טולּב ןדָאזעצ טלזירעג
 ןייּבעג םענעגייא םעד טימ, .יאיֿבנ רעד' ,צוס

 ,מפ ,"עיַא ןַא טַאדלָאס רעשיסור א טקעדרַאֿפ
 | / .!המחלמ

 יַאלק) .רגכ2 ייאככ .אּב .יד -- עי|זָארּבמַא
 ןוֿפ זַײּפש .יטײקיּברַאטשמוא ('לָאטימ עשיס

 ריא טימ סָאװ ץנאטסּבוס עקידתויח .רעטעג

 ּפמילָא םענופ רעטעג יד טרענעג ןּבָאה ךיז ןלָאז

 םעוט ריא ןופ לָאז םדָאדץּב רעטושּפ א זַא ןוא

 ,קיּברַאטשמוא ןרעװ טרעקעג רע טלָאװ ןַײז

 -ניא רַאֿפ לטימ .לכאמ רעטמעטַאּב רעייז .גיֿפ

 ,טיורּב ךעלגעט לקיטש טסָארּפ א? .עיצַאריּפס

 רעייז סָאװ ענעי ןופ ןעמוג ןרַאפ טינ זיא סָאװ

 ייטירק ןוא קיטירק ,נש ,"יַא-טסנוק זיא ןַײּפש

 טימ ךיז טזַײּפש סע רעװ -- רענַאי .רעק
 | .עיזָארּבמַא

 --והרמָא --- רקוּבּכ רֿבדח ךל רורּב םא
 "מָא --- רעקיוּבַאק רָאװָאדַאה יַאכעל רורָאּב םיאְו
 רעד בוא .ב/ז ,ןירדהנסכ? .חּת .ץַאז ןוהייר

 ָאט --- ןגרָאמירֿפ רעד יװ רָאלק ריד זיא ןינע
 יד -- 'ּכ 'ה יל 'ּב םא; .ריא .םיא ןגעװ דייר
 ."רעקיוה א יװ רָאלק זיא ךַאז

 .ַאּפש .=עט: גסזמט16 .ס' ,רעד -- ערּכמָא
 יװ עקירעמַאךיײטַאל ןיא טצינעג .ןַאמ ,שטנעמ

 -נואורַאֿפ ןופ קורדסיוא ןַא ,טרָאװּפורסיוא ןַא

 -ןדירפוצמוא ,טייקנדירפוצ ,ףרואוװרָאֿפ ,גנורעד

 טרעֿפטנע -- ,יַא -- !'ַא ,וד --. .לגדא טייק

 .סקַאז .מ ,"רעלייצרעד ןַײמ

 .א/הל ,אמויקק .חּת .םיש ,רעד -- אׁשֹוגמַא
 רעד ןיא רעטסירּפ .רעקיגַאמ .שיסרעפככ

 טעז יז, .ףשכמ .עיגילער רעשיסרעּפ רעטלא

 ,םישוח עלַא טימ טליפ יז ךָאד ,םענייק טינ

 ,ווו לַא ,"םישיַא יד םיחצור יד ןרעיול ץעגרע זַא

 | ןירעשטנעּב-טכיל ידי

 ,ימַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטשכיגמַא

 עג טעװ רע זַא, .ןטסכיגמוצ ,ץלַא ןופ רעכיג

 רעיײז ןלעטשּפָא יא יװ רע טעװ ,ןרעװ טנוז

 עלהּכלמ, .טסינָאלָאק רעשידיי ,פס ,"הנותח

 .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,'ַא יו טקישעגקעװַא ייז טָאה

1409 

 .יטַאלרעפפס ,חדא -- ןטפדניוװשעגנמַא

 -עגמוצ ,ןפוא ןטסדניװשעג ןפיוא ,ימַא +-
 -יולמיײהַא יַא יו טלָאװעג ּבָאה ךיא, .ןטסדניװש

 | יהליעגי ,ץרפ ,יןֿפ

 ,דנַאלסורסַײװ ןיא לטעטש .גג -- ר"דמַא
 -יירד יד ןיא} יקנירק-קָאטסילַאיּב-ענדָארג ןשיװצ

 גלָאֿפ; .ןדִיי 1,700 -- ה"י .20 ןרָאי רעקיס

 ,"קעּבַאט קעמש ַא ךָאנ 'ַא ןייק -- גנַאג ַא ךימ
 א טימ תפומ ַא :הׂשעמ רעשידיסח ַא ןוֿפ) לופ

 רָאנ ןריסַאּפ טנעקעג טָאה סָאװ קעּבַאט קעמש

 יידיסח א טּבעלעג טָאה סע ואװ יַא ןיא (שזא)

 רעצנַאג ַא ןיא רעקיצנייא רעד -- יּבר רעש

 ןיא טרָאפ ,שינעטערעג א? .(הֿביֿבס רעשידגנתמ

 :יזירעטקַארַאכ) לװֿפ ,"קעּבַאט קעמש ַא ךָאנ יַא
 רעד 6 ידַא -- רע .ןלזמילש ַא ןוֿפ גנור
 טַײז ריא -- ?רע'א ןַא טַײז ריא --. .(יד)

 רעגולק רעיא ."ןרַאנ =! 'ןערוד ַא ןײלַא
 .ךעלרַאּפ עטּבילרַאֿפ רַאֿפ יא ןיא טרָא = ןייטש

 גולק ןוא 'ןעזוצ ץלַא טגעלפ ןייטש רעד

 | ,ןגַײװש

 -תומוא ,יחה ןמ רֿבא :ןוֿפ ת"ר ןָאמַאו -- ה"מא
 ,האירקה-תומא ,םלועה ךלמ וניהולא ,םלועה

 ,תישארּב?? .יד .1 .תומַא :צמ ןָאמַא) -- המַא
 ,גנעל ןופ סָאמ עקיטַײצרַאֿפ .לייא .אא 15 !

 ןטסלטימ ןופ ץיּפש זיּב ןגיוּבנלע ןוֿפ ךרעּב

 םישרח לש ּפָאט א טמענ ... קלּב; .רעגניֿפ

 ,| צונ ,יַא קיּת ףלא ןּבָארגעגנַײא םיא טָאה ןוא

 רַּבקמ ןקיצלארׂשי ךיא לעװ ָאד ,, .ב/אכ ,רּבדמּב

 ,ןַאמרהַאװ .ג .ע ,"המדַא רעד ןיא תומַא ןעצ ןַײז

 שיד .2 .1893 ענליװ ,קילג רעכילצולפ רעד

 .רעגניפ רעטסלטימ .א/אי ,תוחנמכק .חֹּת ,רעד

 טלקיװ עמ ןוא ךילש העוצר יד טמענ עמ,

 ,זכ 1 ישס ,ײַא טסייה סָאװ רעגניֿפ םעד םורַא

 ןושל ,טלעטשרַאֿפ .ב/זס ,םיחס922 .חּת .רעד 3
 .רבא רעכעלנעמ .היקנ

 רעשיטימעס (ךַארּפש) .סָאד - שירַאהמַא
 .ערַאהמַא --- עיניסיּבַא:לַארטנעצ ןיא טקעלַאיד

 .ןשַאלַאפ עקיטרָאד יד ןופ ןושל עטדערעג סָאד

 רעד טנעייל, .עיּפָאיטע ןוֿפ ךַארּפש עלעיציֿפָא

 ןשטנעמ עטושּפ יד תויה .השרפ א סעּפע ןהּכ

 טצעז ,(שיּפָאיטע-טלַאו זעעג ןייק טינ ןעייטשרַאפ

 "גילער סָאד' ,"יַא ףיוא רעּביא ןהּכ רעדנַא ןַא

 ,215 ,אאצןש לֹּבִיי ,ןשַאלַאפ יד ןוֿפ ןּבעל עזעי

 ,םילהּתכק .יד ןםינָאּבאה-םייא) -- םינּפה"םא
 -ץּפרעקרַאֿפ .רעדניק ןוֿפ רעטומ .1 .9 ,גיק
 עקיצנייאנייא ןייקק .טייקכעלרעטומ ןוֿפ גנור

 -רַאפ טינ ךיז טעװ ... טלעװ רעד ןוֿפ ךַארּפש

 "יא רעד ןוֿפ ךַארּפש רעקיזָאד רעד טימ ןכַײלג

 ןוא שטנעמ רעגנוי רעד ,ןיּבור לארׂשי ,"'ה

 (הלּבק) .2 .1927 עשרַאװ ,גנולקיװטנַא ןַײז
 עטסלדייא יד סױרַא ןלַאװק סע ןענַאװנוֿפ רוקמ
 םעד טָא ןוֿפ ילארׂשי-תסנּכי ... .'ה-יא, .תומשנ
 -יצַא ןוֿפ תומשנ יד ןרָאװעג לצאנ ןענַײז רוקמ
 .דמק ,אינּת ,"תול

 יזחיכק .אּב .רעד ןךערעדאה-םייא} -- ךרדהי"םא
 ןענַאטשעג זיא רע2 .געװדיש .26 ,אכ ,לאק

 ."ןייג וצ ןיהואוו טסואוועג טינ ןוא ה"א םַײּב -

 צמ .יד ןסיומיא ,סעָאמיא) -- תומא ,תוהמא
 -יײצַאּב וצ טצינעג רקיעּב .סרעטופ .םא ןוֿפ

 ןריזומַא

 ,תוכרּבכ? .האל ןוא לחר ,הקבר ,הרׂש ןענעכ

 ןוֿפ םירֿבק יד וצ ןעמָארטש ןדִיי ןסַאמ ,, .ב/זט

 ,17 א 1968 זמט ,ןָאדרָאג ןסינ ,י'א ןוא תוֿבָא יד

 ,תולעמ עלַא ןּבָאה = 'א יד ןיא ןטָארעג ןַײז*

 'א ןופ תוכז רעד לָאז ,יא יד ןוֿפ תוכז ןיא

 -ןיײא ךיז יא עקילייה יד ןלָאז .ןײטשַײּב זדנוא

 -- עא רָאי טוג ַא זדנוא רַאֿפ ןטעּבסױא ,ןלעטש

 יד ןוש ןעװע .תוניחּת ןופ חסונ רעקידנעטש

 ןוש ןעװ רמולּכ ... ןאטיגּבא ןַײז ןרעװ גרּב

 ,מהס ,יןַײז ןא טרעװ 'א ןוא תוֿבָא תוכז |

 יד ןופ שרוש רעטכער רעד, .10 ,דנ ,היעשי

 ,ןעװעג טמעשרַאֿפ זיא יז .לחר ןעוועג זיא יא
 ,הרלמ ,"טאהעג טינ רעדניק ןייק טָאה יז לַײװ

 | . .ב/שי

 -ױדַא) םעשַאה םיא| -- תיּב הנבי אל 'ה םא
 .חּת .ץַאז {(סייַאװ) סַייַאּב ענוויי יול (יָאנ -

 זה א טינ טיוּב טָאג זַא 1 ,זכק ,םילהּתככ

 -- "'ּב וינוּב ולמע אוש, :טפלעה עטייווצ} :

 ,"םיא ףיוא סרעיוּב ענַײז ךיז ןעימ טסיזמוא;

 רעד זיולּב טריטיצ ךעלנייועג טרעװיס .ןיּת

 טינ טּבַײלּב --- 'ּב 'י אל 'ה םִא; .לייט רעטשרע

 -שודקה לַײװ --- ֹוּב יּב 'ע 'ש ;תיזּכ ןייק רעּביא

 ,"יױזַא ליוו אוה:ךורּב

 -ַא) םעשַאה ...| ריִע רמשי אל 'ה םא
 טָאג זַא .חּת .ץַאז ןריא רָאמשִיי יול (יָאניױד

 אוש , :טֿפלעה עטייווצ| . .. טָאטש א טינ טיה

 ןרמוש רעד טרַאװ טסיזמוא -- "רמוש דקש

 יש א ןָא תוֿפירׂש ןעמוק -- !ע יי אל 'ה םא;

 ,"רעמייּב ,רעזַײה ןענערּב -- יש 'ש יש ;רוע
 .עטיל ,לװַאש ןיא טנכייצרַאפ

 סָאװ ליטס א ןיא) רעטומ ןַײז ןיומיא) -- ומֹא
 המותיה לש 'א, (קל טימ טּפַאזעגכרוד זיא

 ט"ר םיֿפלא העּברא ןיּבירשרַאֿפ ךיז טָאה

 ,159 ,הג ,ײןרעלָאטסכַײר =!ן

 ןיא ענָאּבמַא .סור2? .סע- ,רעד -- ן'ָאװמַא
 -עמע טַײרש ,יִא םַײּב חלג ַא יו; .עווקרעצ ַא

 רענעזעװעג א טינ רע זיא יצ רָאנ עז . . .רעצ |

 ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ןַאמגערּב.ש ,"?חלג |

 .טכיל עיֵא .ידַא -- ׁשידה .1931 סעדַא

 ,"מַא +- .יטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטסקיניײװמַא

 -לבל .2 .יַא ןטעּברַא .עלַא ןוֿפ רעקינייװ .1
 א ףיוא ןרעפטנע 'א ךָאד טסגעמ, .תוחּפה

 הליֿפּת רעד ןיא ןַײז ךיראמ טַײצ ןּבָאה, ."ווירּב

 ,"ַא העש ןּבלַאהטרעדנָא םורַא תירחש ןוֿפ |
 ,גק ,אינת

 .ןטסקינײװמַא וזד .װדַא -- ןטפקיצניװמַא

 ,הדוֿבע ....ןֿפורעגנָא טינ טרעװ ןײלַא הֿבהַא;

 ,אינּת ,"'א הארי ןופ הגרדמ ערעקירעדינ יד ןָא

 טריגער סָאװ יד זיא גנוריגער עטסעּב ידת ,2

 סנָאסרעּפעשזד .ט} 17 צוו 1964 ,זמט ,גצּב ,"'ַא

 ,ןטקנוּפדנַאטש

 -ץגֿפױא ,קיטסול .רֿפכ2 .ידַא -- םנ'ַאזומַא
 ,טנַאסערעטניא .קילַײװצרוק .קילַײװרַאפ ,טגייל

 ,קיסַאּפש .קידנטלַאהרעטנוא ,שירעטלַאהרעטנוא

 -שמ עא .ןדָאזיּפע עיא .טנװָא רע'א ןַא .קיציװ

 ,טייק- .ןּבעל יַא ןַא .החּפ

 .רעטנוא .טריזומַא ,ריז- .חרט -- ןריזומַא
 ,טסעג יד יא .ךעליירפ ןכַאמ ,ןלַײװרַאֿפ ,ןטלַאה

 .םַארגָארּפ רעכַײר א טימ יא .רענעייל םעד יא



 ןרילומַא

 עמ ,ןגָאלשעצ ,טּפאלקעצ קילארׂשי טגיל סע;

 עשידוי---יריש ,רָאג ,ייַא ,ןטסיירט םיא ףראד |

 .1889 עשרַאװ ,רעדיל

 יװ ןלעטשרָאֿפ ךיז טגעלפ יז, -- ךיז טימ = -

 .נ .צ ,"ןעלחר ןַײז טימ ךיז טריזומַא ןאמֿפיױק -

 ץנליװ ,ּברק א רַאפ ּבױט עגנוי ַא ,ּבמָאלָאג

 טציז ריא ...ךַײא ַײּב ָאד זיא קיּפמוד, ,5

 :לדיפ ןטימ ךיז טריזומֲא ןוא טקעטשרַאפ ָאד

 ,סקיב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"ליּפש

 ץכע- יא עלעדייא -- 2נ/- .1934 עװקסָאמ
 א ןקינַײּפ -- 'א ןַא רַאֿפ סע זיא סָאװ; --

 זַא יא תמא רעדע .רעד -- רע7 ."?טנוה
 ןופ עלַאר רעד טימ ךיז טלָאװ ןיילַא רעטלָאװ |

 ןוא קיטירק ,נש ,ײטנגונַאּב טינ לָאמנייק יַא ןַא
 | ,רעקיטירק

 'נוא .... ןרילַאמע חוז .כרַא -- ןרילֹומַא
 ךעלּביג רדוא ךַײלג ,דלָאג טימ טקעדיּב טאה רע

 (טרילומאיג רדוא) טראיווילגיג רדוא ,טלאמ

 ,| ,א םיכלמ ,מהס ,"טצירקיג שיוא שאד ףיוא

 ,ןץידלַאג טימ ןגיוצעגרעּביא , :יִּת) 5

 .ןַאמסילַאט .ל22 ייאכ2 .ן" ,רעד -- ט'עלומַא
 ןַײז ןיא טּביײלגעגנַײא זיא ןעמ סָאװ ץפח .עימק

 "ור עזייּב ןגעק ילטימצוש' .טפַארק רעשיגַאמ

 נָא יא םעד טגָארט עמ .לגדא טייקנַארק ,תוח

 םעד טרירוק טָאה עמ ,, .זדלַאה םורַא ןעגנַאהעג

 םעד ןּבַײרטסױרַא טימ ,תוליֿפּת טימ ןקנַארק

 אפ ,1923 ענליװ ,זעגֿפ ,ײץיַא ןטימ . . . לװַײט

 ןופ ןסקַאװעגסיױא ןענַײז רעטעג עסיורג; ,2

 -זיוה ערענעלק ךָאנ ןוֿפ עניילק יד ןוא ,עניילק

 רוטַארעטיל ,ץרפ ,ײיַא ןופ ןצעגזיוה יד ;ןצעג

 ןּבעל ןוא = |

 ,םירצימ עטלַא יד ןוֿפ טָאגּפָא ןןױמָאו -- ןומא
 טאה יַא טאג רד ׂשד טׂשיװג גנל ןוש ןּבאה רימ;,

 ,ב/וכ ,1764 אדרויפ ,ןופיסוי ,"ןיֿפלָאהיג ריד

 .ארזָאמַא ,אריןומָא :ךיוא |

 12 ,זי ,תומש?? .תונ ,יד ןענומע| -- הנומא
 ןּבָאה .ןּבױלג רעזעיגילער רעשידִיי .1 .ַאא
 ןיא ,טָאג ,םלוע'ארוּב ,ןטשרעּביא :ןיא 'א

 ,ןשַאװעג-טינ-טנעה-יד םעד ןיא ,חישמה/תאיּב

 "רעד וצ טרעװ טינ ןיִּב ךיא סָאװ םעד ןיא

 -שודקה ןיא ,קיּביײא טּבעל סָאװ םעד ןיא ,ןענָאמ

 ,לארׂשי-חצנ ,ןעמוק-סחישמ ,לוכיבּכ ,אוה-ךורּב |

 הרוּת ןיא ,םימשה ןמ הרוּת ןיא ,םלוע-לשיונוּבר

 ןוא רעשיכנּת ןיא| .השמ-תרוּת ןיא ,יניסמ

 ֿבור יּפלע 'א טרעװ רוטַארעטיל רעשידומלּת

 יָאלַאעט-שיטַאמגָאד ןיא טינ ,ןשיטע ןיא טצינעג

 הווצמ ַא ָאטינ זיא הרוּת רעד ןיא ;ןעניז ןשיג
 ןעניימ םישרֿפמ לייט םגה) 'א בייחמ זיא סָאװ

 טָא ללוּכ זיא תורּבידה-תרׂשע יד ןיא ײכונָא זַא

 ןכָארטשעגרעטנוא טרעװ יא טָאטשנא .(הווצמ יד

 יִד ןשרָאפ ,ןייטשרַאפ ,ןסיוװ -- םשה'תעד

 ןא ןטֿפעהּב ןוֿפ ללּכ רעד, {.טָאג ןופ ןגעוו
 ןניווג רמיא ךיז לָאז ןמ זא זיא יא רעד ןןיא =}

 לארׂשיג .יא/ח .חע "םשה הצרי םא ןגאז וצ

 ,הרלמ ,י'א ןַײד ןיא קרַאטש ןענַײז ייז סָאװ

 א יװ זיא ... הׂשצמ ןָא יא זיולּב, .א/זיק

 ענליװ ,1 ועד הגוה ,ם"במ ,"ףוג א ןָא המשנ
 'א ןָא ,ָאטינ תוישק ןייק ןענַײז יא טימ, ,2

 'א .םייח:ץפח ,"ַָאטינ םיצוריּת ןייק ןענַײז
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 טָאה דיי א; א עקיליײה יד -- השודק(הח)

 ַא, ,"טינ תּבש ןייק ןעמ טכַאמ יא טימ, ,י'א
 .װש ,"ןכַאמ טינ תּבש ןייק ןעק 'א ןָא דיי

 קילג א ךָאנ ןענַײז ןוחטּב ןוא 'א עדנילב;,

 | .טַײצ-םרוטש ,סוממ ,דִיי ןרָאפ

 .ןּבױלג רעזעיגילער רעשידִיי-טינ ךיוא .2

 -לֿפט ,יא עדנילּב .ןהנמאנ :ךעלנייװעג} 'א רעייז

 רעטשרע ריא וצ ןעגנאגעגקירוצ הּפרע זיא,, .יא

 רעד ןַײּב =} ןָא ןּבילּבעג זיא תוו ןוא ,א

 ַײב ריד רעש ךיא ,, ,44 ,וװ צונ ,"'א רעשידִלי

 יױוט ,"ןעזעג טינ רינעש ּבָאה ךיא זַא יא ןַײמ

 תוכלמ סָאד, .1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא ןוא דנעז

 טרעװ יא ןַײז ןעװ ןרעװ ןטלאהרעד טינ ןָאק

 תרגא ,ףסוי יר תּב הקבר ,זּביא ,"ןטלאהעג טינ

 ?רָאי ,ןֿבוֿבל| ,םייח ילעּב

 רעֿפיט טימ ןירטקָאד ,עמגָאד ,ָאדערק .9
 -יול) עֿפיט ,טייקיטכיר ריא ןיא גנוגיײצרעּביא

 ,עשיטאנאפ) עשיראנ .'א (עא עלעדייא ,ערעט

 "צָאס רעכעלטפַאשנסיװ רעד, .יא (עא ערעטצניֿפ

 א ...יװ ןעמוקעג זדנוא וצ זיא . . .סומזילַאי

 יידיא רעד ןוֿפ עטכישעג יד ,ןדנוּב| ,"'א קיטש

 ןוא דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רעטַײברַא רעש

 ָאװער ןוֿפ ץלָאטש רעד, ,1900 ווענעשז ,ןליוּפ

 "א ןערעייז| ןוֿפ טײקרַאטש יד . ..ןרענָאיצול

 רענעריוּבעג א ןעװעג זיא לצרעהע .ווו רמ ,"תונ

 א ןּבעגעג םיא טָאה 'א ענעגייא ןַײז ,רעריפ

 .23 ווו 1966 ,זמט ,על ,"טפארק עשיטענגַאמ

 דוצ רעלופ ,גנונעֿפַאה עקרַאטש ,ןוחטּב 4
 ... טצֿפיז ... טעשטּפעש , .טייקרעכיז ,יורט

 ,שָאוהי ,"'א סיורג טימ טרַאװ ... הנוגע יד

 ָאטעג ןוֿפ םיקמעמּב יד ןיא ךיוא, .'הנוגע ידי

 -עגסיוא ןלעװ ייז זַא 'א יד ... טילגעג טָאה

 ,27 11966 ,זמט ,ןירעפלַא .א ,"ןרעװ טזייל

 ןַײז ןוא תוהמ ןתמא ןַײז טזַײװַאּב שטנעמ רעד;

 ןיא רָאנ .., טכיל ןוֿפ ןטַײצ ןיא טינ ... יא
 ,ןַאמדַײז ללה ,"תורואמה:יוקיל ןופ ... ןטַײצ

 ,29 או 1968 ,זמט

 -ילַאיָאל ,טייקנּבעגעגרעּביא ,טֿפַאשַײרטעג ,9
 סָאד, .ןשטנעמ ַא ןיא 'א יד ןרילרַאֿפ .טעט

 עג ןוא ןּבױלג :ןשטַײט ייוװצ טָאה יא טרָאװ |

 .4 א| 1967 ,זמט .,ּבמָאלָאג .א ,"טייקַײרט

 רעד טינ זומ, .ןּביױלג ןוֿפ םערָאֿפ עדעי .0
 טשרע ךיז ,ןייטש טעקַאנ טּבַײלּב רֶע ןעװ ,לכׂש

 .רעדיל ,טע ,"?ןקעדרַאפ וצ 'א רעד טימ ןעז

 ,ןּבעל סנשטנעמ םעד ןיא טַײצ עסיוועג ענעיג

 ןצָארּפש סע ןעװ ,'א רעד ןופ טַײצ-ענסעװ יד

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןּביױלג ןוֿפ ךעלטעלּב עשירפ

 ,הנומא ךיז ןיא טַאה סָאװ .ידַא -- קיד"
 ,הנומא וצ (תוכַײש א טָאה) ךיז טיצַאּב סָאװ

 עג א רע זיא ןַײּפ ןַײז רָאג ןיא ,, .קיּביילג -

 ,יולּב ןעילּב רעמייּב ידד ,לה ,"קידלוד

 -- 'א ןַײז ןוא תונעט סהיֿבוט, -- םייקיד |

 ,זמט ,טייצ ,"ךִיי א ןוֿפ הנומא ןוא תונעט יד
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 -טכעה יד ןעניוילע ...} -- הנוילע 'א
 הווצמ יד, .'א ןיא הגרדמ ערעכעה א .'א ער

 םעד ... ןענרעל וצ זיא 'המורּת יל וחקיו'

 "שודקה ןופ געוו םעד ... 'ע יא רעד ןופ שרוש

 .א/כק ,צונ ,"אוה-ךורּב

 א יװ ןענַאטשעג ןענַײז

 דוחיה-תנומא

 ,עטושּפ .יד ןעטושּפ ..} -- הטושּפ 'א
 סָאװ י'ּפ 'א ןוֿפ הלעמ יד; יא עקידתומימּת

 ןטסטושּפ םעד ןוֿפ העונּת רעדעי ןיא טגיל סע

 יי ,טמ ,1957 יײג ,ּבדל ,"ןדִיי

 -יילעג .יד ןעפורצ ...} -- הפורצ 'א
 -ןסיוװ ַא ןיא ןּביױלג . . , ןַײז תמחמ , .יא עטרעט

 ןוא לטנַאמ םעד טמענעצ ,לטנַאמ ןכעלטֿפַאש

 .| רַאק ,ייצ יא טּבַײלּב סע

 יייא םוכס .טייקיּבילג .יד -- טֿפַאש'א
 -למיה יד ןיוש טָאה רע, .הנומא ןופ ןטפַאשנג

 ,"ןכיירגרעד 'א ןַײז טימ ןָאטעג ןכייה עקיד

 | .העיקש ... ,אֿפא

 -לוֿפ .יד ןעמיילש ...| -- המ(י)לש 'א
 ןיא סע', א עצנַאג ,עטולָאסּבַא ,עקידנעטש

 יש 'א יד טניימ . . .סָאד --- 'קיטכיל ןרָאװעג |

 .א/טיק ,צונ ,"אוה-ךורּב-שודקה ןיא

 תונ- ,יד ןעלײֿפט ...} -- הל(י)ֿפּת 'א
 ּפָא .ענַאּבאּבאז .םעט םוש ןָא ןּבױלג .תולי

 ןוא םידש ןיא 'ּת יא יד .ןּביולג רעשירערַאנ

 .תוחור

 .יד ןסיואיידעװ סיונומע} -- תֹועדו תונומא
 סנואג הידעס ןוֿפ ןעמַאנ .ןעגנוניימ ןוא סנּביױלג

 ןטימ קרעװ שיפָאסָאליפ-זעיגילער (942-- 882)

 ןסיװ ןגעק טינ זיא תודהי זַא קנַאדעגטנורג
 סעירָאגעטַאק ריֿפ ָאד ןענַײז סע ;הריקח ןוא

 רעשיריּפמע ,רעשיגָאל ,רעשיטע רעד :תמא ןוֿפ

 .רעלענָאיצידַארט ןוא

 ײנומַא ,עװעשט- .װטוא -- ןעוװעשטינומַא
 עיצינומַא ןָאטנָא ,ןטיירגנָא .ציסור .טעװעשט
 ןֿפױל וצ טמוק סע; .(עװיסנעֿפָא ןיא ןייג וצ)
 "נַאמָאק רעד -- :קישטשנעד סרידנַאמָאק םעד
 -גערּב .ש ,ײדלַאּב ןוא -- 'ַא ןלױֿפַאּב טָאה ריד
 ,1931 סעדא ,ועיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמ

 ,ןֿפָאװ .1922 יא ,(ןז) סי ,יד -- עיצינומא

 -לעז ַא) ײמרַא ןַא סָאװ ץלַא ןוא ןייזיילּכ ,רעװעג

 -לוּפ םעד ןסָאשעגסיוא; .ןּבַאה ףרַאדַאּב (רענ

 ןטנעמוגרַא ןייק ךיוא) יא ןייק רעמ ָאטיג ,רעװ

 ןגָאלשוצכרוד טינ ךיז רַאװ סע; .(חוּכיװ א ןיא
 סָאװ ןגעוװ עליֿפ יד ךרוד געװ ןצנַאג םעד ףיוא
 יטקעװמוא איד ,זמא ,ַא טימ . . . ןדָאלַאּב ןרַאװ

 קירוצ ךָאװ ַא טימ טשרע, .1877 ענליוװ ,גנול
 ןוא . . .'א טימ זָאּבָא ןַא טלעטשענּפָא רע טָאה -

 ,רַאיטכעד עטָאמ ,"רענעגעו יד טקידיײלעגסיוא

 ןבעגסױרַא ריד טעימ זיּב , ,1936 קסנימ ,רעױּב
 ,1 המחלמ ,מּפ ,יַא יד קלָאּפ ןיא

 ,עיצינומא ןטײרגנָא .ורט -- ןרינומַא

 "רַאֿפ . . .טציזימ , .ןטַאמרַאה יד רַאֿפ ןליוק יא
 ,ןטלַאּפש עשיטעזַאג ןוֿפ סעּפָאקָא ןיא טקיטסעֿפ
 -ַאְכ ,מפ ,"רעֿפרַאװנלױק עטכע יװ טרינומַא
 ,79 יז ,1924 זירַאּפ ,ערטסַאיל

 "יולג יד ןדוכַייַאה:סַאנומעו -- דוחיהיתנומא

 ,(848 +) ארוּבה תודחַא ןיא ,טָאג ןייא ןיא ןּב

 ,ה"א ןיא טקעריד טלצרַאװ קיטע עשידִיי יד;

 ,טייצ ,"טָאג ןקיצנייא ןא ןיא ןּביױלג . , . ןיא

 'ה""א ןופ םירקיע יד ןמזילּכ, .6 א| 1964 ,זמט

 םירקיע יד וצ ץאזנגעק

 טנעקעג תמאּב םוטנדִיי טָאה ,םזיאעטילַאּפ ןוֿפ

 ,וװ רָאק ,ײדִיי םענוֿפ םתוח רעד ןַײז



 םימכח-תנומא

 -ץגנַײא ,ןבױלג .1 .יד -- םימכח"תנומא
 ךיא, .םייּבר ,םיקידצ ,ןדיי-עטוג ןיא טייקטּביילג .

 "יא עטכער יד היכז יד טינ ךָאנ ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ןיּבר םוצ טֿפױל ןרע יּבַא .פי ,"ןּבָאה וצ 'ח |

 געמ רע ...דיסח א רע זיא . . .םייריש טּפַאכ
 טָאה רע יּבַא ...ירֿבע טרָאװ ןייק ןענעק טינ
 טַאהעג טינ טָאה יז, .34 אֵנ ,1866 ,מק ,י'ח-יא|
 טינ ןוא ןיּבר ןיא טּביײלגעג טינ ...יח"יא ןייק

 ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .מ ,"ןֿפנַארּב ןיא

 "עג וצ יורטוצ .2 1887 עשרַאװ ,וש טַײצ-
 ךיז, .םימכחידימלּת וצ ,םימכח וצ ,עטנרעל .

 ןֿפרָאװעגקעװַא ןוא 'ח-יא ןעמוקַאּב ,טנרעלעג
 ,(1928 גרָאּבענעד) דייר ,"קיטש עשידיסח יד

 ,ןּביױלג רעשידיי רעד .יד -- לארׂשי"תנומא
 ןַײמ ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג ןיּב ךיא, .לארׂשי-תד

 לעװ לארׂשי ןופ טָאג םעד ןוא ,יי"יא רעקילייה

 רעד ןַאמשַאק יבר ,ךרעב ץ"בי ,"ןעניד ךיא

 וצ רעדניק . . .ןַײז לדגמ, .ו"נרּת ענליוו ,םלענ

 ,ייי"א ןופ רקיע רעד זיא סָאד --- תווצמו הרוּת

 הניאצ וצ טקורדעגוצ ,תוֿבָא ףיוא תובָא תראֿפּת

 | יג"ערּת יײנ ,ּב"ח .הניארו

 .וּב ,םימכח"א וזז .יד -- םיקידציתנומא
 ןגירק םיא טימ דימּת ךיז טגעלֿפ ּבַײװ ןַײז,

 יד ןליֿפַא ןיּבר םוצ לָאמנייק ליוו רע סָאװרַאֿפ

 ץבטּב זיא רע ... ,ןטערטרעּבירַא טינ לעװש
 ,תויׂשעמ ירופס ,י'צ"א קיניײװ טימ ןעוועג

 רעקידתומימּת-שידניק טימ, .,1882 גרעּבמעל

 .י .ד ,"ןערּב ןשידיסח ןצנַאג םעד טימ ,...'צדא |

 ןיו ,ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז -
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 -כא רעד ןופ ןעמָאנ ן(רעמ'ע) רייומע} -- רומא
 'א (הרדס) השרּפ ןיא,, .יארקיוי ןיא הרדס רעט

 -ודק ,תומ ירחַא; .װש ,"רעמעל יד ןעמ טרעש

 ןעייג סָאװ תורדס יד ןוֿפ ןעמענ ידו *'א םיש

 ,רטפנ ןגעוו סטוג רָאנ גָאז טיוט ןכָאנ = ןרדסּכ

 ,טֿפַאשּביל .כרַא .ו82 ?צמ .יד -- ר"ומַא

 רימ אַײּב ךַײא ןגיג יא יקראטש ינייא? .הֿבהַא

 ,1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"יטריּפשרפ

 ןדנוּברַאֿפ ,עיזַא'חרזמ ןיא ךַײט .נג -- ר"ומַא
 .ןַאשזדיּבָאריּב טימ

 ,ןםיאָארױמַא! םי- ,רעד ןערױמַאו -- ָארומַא
 .ןשרּפ ,רעגָאז -- 'רמא  ןוֿפ .ב/כ ,אמויככ

 לֿבּב ןיא םימכח יד -- םיָארומַא .רעשטַײטסױא

 ךַײלג) ה"י .3 ּבײהנָא ןופ לארׂשייץרא ןיא ןוא |

 "יתח ךָאנ) ה"י .5 ףוס זיּב (הנשמה-תמיתח ךָאנ

 יד ןעוועג ךישממ ןּבָאה םייַא יד .(דומלּתה-תמ

 םיַא יד .הּפילעּבש הרוּת רעד ןוֿפ עיצידַארט -

 יד ;ילֿבּב דומלּת םעד ןֿפַאשעג ןּבָאה לֿבּב ןיא
 םייַא יד .ימלשורי דומלּת םעד --- ייא ןיא םייא

 "רב עקידנעטשּבלעז יװ טינ ךיז ןטכַארטַאּב

 ,םישרפמ יװ זיולּב רָאנ ,ןענעקסּפ וצ סאכמס !

 אדבוע רעייז .םיאנּת יד ןוֿפ סרעשטַלטסיוא

 עּברַאה יד ןַײז וצ ריּבסמ ןיא ןענַאטשַאּב זיא

 תוריּתס ןכַײלגסױא ,הנשמ רעד ןיא ןלעטש

 עשיטקַארּפ יד ןעיצ ןוא ןצנַאגרעד יז רעדָא

 םיַא לייט .ןּבעל ןכעלגעטגָאט ןרַאֿפ תונקסמ

 בור יּפילע םינייד ,תובישיישַאר ןעװעג ןענַײז

 ןוֿפ הנויח רעייז ןגיוצעג ןּבָאה ייז .תוריכׂש ןָא

 "ודכו רחסמ ,טפַאשטריװדנַאל ,הכָאלמ ,תונמוא
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 עג ,תורוד טיול םיַא יד ןַײא טלייט עמ .המ |

 ןיא ם"א יד רַאֿפ לטיט רעד .ןּביז ךעלנייוו

 .יּבר --- י"א ןיא ,רמ ךיוא ,בר ןעװעג זיא לֿבּב .

 טָאה ןםיאנּת יד ךָאנ} ךָאנרעד תורוד יד רעּבָא;

 יז ...רעדײשַאּב זיא סָאד ,םיַא ןֿפורעג ןעמ

 עַײרטעג, .גי/ב ,ישס ,"תוינשמ סָאד ןדיײשַאּב |

 "עג ייז ןּבָאה קרַאמ ןיא קידנעייטש . .. ןדִלי

 ןופ עלהׂשעמ ַא ,הרוּת טרָאװ א ןגעװ טכַארט

 .וכר ,1957 יינ ,ּבדל ,"ַא ןַא ,אנּת ַא

 ןָאטריַאמָאײװ ריומעַו -- תרמַאו ...רומא
 (...םינהּכ יד וצ) גָאי" .,1 ,אכ ,ארקיוכ? .חֹּת

 א יװ טצינעג ,(ייז וצ) ןגָאז טסלָאז ןוא

 רעּבירעד :י"שר טכַאמ} .גנונערָאװ עגנערטש

 םילודג ריהזהל, יּתרמאו' יא 'רומא יא טייטש

 ןרעטלע יד ןַײז ןלָאז לּכםדוק -- "םינטקה לע

 ןלָאז ייז ןוא ,ןרעװ וצ אמט טינ . . . טיהעגּפָא

 ןיערעיײז רעדניק יד ךיוא ןגרָאזרַאֿפ גנערטש |

 ךיוא 'עזרעּב' רענװָאק רעלַאגעלמוא רעד ףיוא !

 ןרָאי רע20 ּבײהנָא טָאה עמ ואוו ן?ואוושרעדנַא

 -- עטולַאװ טימ טלדנַאהעג ה"י .20 ןוֿפ

 ;ײצילַאּפ ןָא טמוק סע זַא ןכײצ-ןרָאװ (א

 רַאֿפ רָאנ ןרַאלָאד טֿפױקרַאֿפ עמ זַא גָאזנָא (ב
 (עטרַאה רַאפ) טלעג:דלָאג

 יָאק (לוטיּב טימ) .סע" ,רעד -- קישטיומַא
 ןיא ןליּפש* .רעּבָאהּביל .ןָאדיּפוק .קישטנַאכ

 -עלש יד ,, .עּביל ַא ןליּפש (לוטיּב טימ) = סעיַא

 ןרַאנּפָא ,סע'א ןיא לסיּב א ןליּפש . . . ,סערוּפ

 םלוע ,לַאגעס עּבױט ,ײגָאט ןטוג א ןוא לדיימ יד
 ,1883 עשרַאװ ,הׂשעמה

 טיַאעמ רייומע} -- הברה הׂשקו טעמ רומא
 ,ךי ,א ,תוֿבָאכ2 .חֹּת .ץַאז ןייּברַאה "יײסַאאװ

 -וּפָאּפ סיאמש ןופ| 'ךס א וט ןוא קיניײװ דיירי |

 טפרַאדעג ןעמ טלָאװ הּתע-תעל; .ןםסירמאמ ערעל
 ,י'ה יו ימ יא ...ןעגנורעלקרעד רעקיניײװ ןכַאמ

 ,25 טוו 1967 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד

 "ומ' .יד ןעירקַאה סיומיא) -- האירקהיתומא

 ,ה ,א -- תויתוא ריפ יד .יןענעייל ןופ סרעט |

 ןרעטכַײלרַאפ וצ ידּכ ךיוא ןעניד סָאװ -- י ,ו

 ,(אלמ ֿביתּכ) שדוק-ןושל ןענעייל סָאד

 ,לסמַא +- -- לומא

 יפָא 1 64 : 88 .ן" ,(יד) רעד -- טמא

 יזָאּפ ,דנַאטש .עשהכולמ צעפס ,לעטש עלעיצ

 עמריֿפ ,עיצַאזינַאגרָא ,עיצוטיטסניא ןַא ןיא עיצ

 "וצ ...ןוֿפ יַא םעד ןעמענראפ .יַא ןיא ןַײז .עא

 יַאֹּב ,ןעמענרעּביא) ןטלַאה .יא ןיא ןלעטשקיר

 ןרעװשנַײא ,ןריֿפנַײא .'א ןַא (ןטערטַאּב ,ןצעז

 -קיטעטשַאּב ,רעטמיטשַאּב) רענעּבילקעג .'א ןיא

 שמ .רעדײל קיַא .ןימ ר עטיַא .יַא (רעט

 ןַײד, :(13 ,מ ,תישארּב) 'ךנּככ טשטַײטרַאֿפ -
 מהס .חט ךיוא ױזַא ן"דנַאטש ןַײד :יּת| *טמַא

 ףיוא, :(38 ,אי ,לאינד) יונֹּכ לע" טשטילטרַאֿפ :

 ןיא ףלָאװ, .ן"טרָא ןַײז ףיואע :יּת| "טמַא ןַײז

 טינ רעד, .15 ,ּבגָארפ ,יןּבילּביג יַא ןַײז אֵַײּב

 טינ טלעג שדוח ןַײז טאה םיֿפוצר םינש ינש

 תונקּת' ,"ןיּבאה 'א ןייק ףראד ואולמּכ ןיּבעג

 ׂשד טער רּביא ךימ, .1676 ,'גרוּבסלָאקינ קייק

 טַאטשנעזַײא השמ ,ײלָאז ןירעגּב 'א ןייא ךיא

 ןעמעװ, .1746 ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד ,זּביא|

 "רַאֿפ ךיוא רע טיג םעד (ןיצ) טמא ןַא טיג טָאג

 רעּבַײרש-טמַא

 סָאד, .1875 ענליוו ,רסומ ירופס ,דמא ,ײדנַאטש

 טעּפעשטעגוצ ןעװעג זיא יא ןַײז ןופ לכעלּב

  .ןעגנולייצרעד ,זיי ,"טסורּב רעד וצ

 רכילקיא לוז ןיטמַא ילַאצ .רעטמַאַאּב .כרַא .2

 רע, .קקּת ,"ןּבאה ןּבירשיג שיוא הנקּת ןַײז

 ירדנַא 'נוא ןצנירּפ 'נוא . . .(םיכלמ) טכַאמ

 ,ב/דק ,ראש ,"טלעוו יצנַאג יד רּביא ןיטּפמַא

 ,טלַאטשנַא ,עיצוטיטסניא (יד ךעלנייוועג) 8
 ,וזד .ןַאגרָא ןשהכולמ ןרעסערג ַא ןופ לײטּפָא

 -יואו .יאךפַארגעלעט .יַא-ץיטסוי .ּבוטשדא

 "ַא .ךוּבײַא .ַארעַײטש ,טָאטש ןופ יַאיגנונ

 ןדרָאװ ןסָאלשג ךיא ןיּב א, .לאנרושז

 ןא ןדרָאװ טרֿבילג אד ןוֿפ ינוא ןןטייק ןיאו !
 ךיז יא ןיא ךָאנ ףרַאד עמ, ,388 ,הג ,ייַא םעד

 עצנאג יד, ןליוּפ ןוֿפ םױּב ַא ,געס ,*ןטָארַאּב

 'ַאֹּב יד טימ הליהק רעד ןופ ץנעדנַאּפסערַאק

 םיבתּכ ,םולּבלעגניר לאונמע ,*...ן'ַא ערעדנוז

 .טּפמַא +- .ָאטעג ןופ

 ,435 ,שטוטס ,לָאענ .ידַא -- קיטמַא

 .רנ .+- ךעלטמַא

 טָאטשנַא

 ןעמענרַאפ .טריטמַא ,ריט- .ווטוא -- ןריטמַא
 ַא .טנעדיזערּפ רעקידנריטמַא רעד .טמא ןַא
 .תנ/ .קילַײװטַײצ זיולּב

 -(סןטמַא +- .עטמַאַאּב .צמ .יד -- טַײלטמַא
 רעד, .טמַא ןַא ןעמענרַאפ סָאװ ןשטנעמ .ןַאמ -

 ֿבוה ןייא זַא ךַײלג זיא ןשנעמ ןעד ןופ ףוג

 טכענק ןַײז ןירואו ,גיניק ןייא ןוֿפ ןףיוה =}

 ,יןַײז טלעטשיג זיוה ןַײז רּביא טַײל טמַא 'נוא

 'ַא יד תונּתמ ןּבעגעג, .ב/חל ,1716 טשמַא ,הח-

 ןענעק טינ ָאד לָאז דַיי ןייק זַא רעשרעה יד ןוא
 ןוֿפ טריטיצ| אש לֹּבִיי ,סָאק ,"ןעלדנַאה ןעמוק ;

 .םיניע תריאמו םהשה ןֿבא רֿפס ּת"וש -

 סהּב ,ןטיול) ןוֿפ זיא סָאװ .יזַא -- ךעלטמַא
 עא .גנונעדרַארַאפ עא ןַא .טמַא (ןטימ םּכ

 -"רעטעּפ ןיא ןעװעג יא טלָאמעד זיא ,, .רעדיילק -

 ראדנעלַאק רעשידוי ,ןַאמניילק השמ  ,ײגרוּב

 -סירּפ רעד, .1908 גרעבמעל ,ט"סרּת תנשל

 "נוזַאּב ,טציושעג רדסּכ טָאה רעכלעוו .... וַאט

 ,"תוחילש ע'א ןא טאהעג טָאה רע ןעװ סרעד

 .רעּבשַאמ החפשמ ,סנ-

 ,רעטמַאַאּב .טַײלס/ ,רעד -- ןַאמ(ס)|טמַא
 ךַאז עצנַאג יד טלייצרעד טָאה . . ., .קינװַאנישט

 דחּפ ,דמא ,ײקינװָאניצ טסייה סָאד ,יַא ןזיד רַאֿפ

 ײַא .םענרַאֿפײַא .1855 עשרַאװ ,הלילּב
 .העובשיֵַא .טֿפַאש

 (לוַאלסיטסמ וזה נג -- לוַאלֿפישטמַא

 "ַאר רעװעליהָאמ ,דנַאלסורסַײװ ןיא טָאטשזַײרק

 -- 1926 ,ןדִיי 5,676 ,'וװנַײא 8,514 --- 1897} ןָאי .

 .וָאנּבוד ןועמש ןוֿפ טָאטש-ןריוּבעג .ןןדִיי 1

 ןופ ץישפיל ֿבקעי 'ר בר ןוֿפ הבושּת ַא ןיאו
 (ידַאילמ ֿברה ךורע ןחלש ןיא) ידַאילמ ברה וצ יִא

 ןדיי ַײס זא ףיורעד 'א ןופ ֿבר רעד טײטשַאּב

 יב" װַאלסיצמא :טָאטש יד ןֿפור ןדיי-טינ ַײס

 .'װַאלסישטמַא םיֿבתוּכ לארׂשי יֿבתּכ

 .סד ,עק- ,ןיי נװ .סי ,רעד -- רעּפַײרשײיטמַא

 "רַאפ ףרַאד סָאװ טמַא ןַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 יּתּב ןמוק רימ וצ, .עא ןּבַײרשרעּביא ,ןּבַײרש
 םידיבו .... רּבַײרש טמַא ינוא דקוּפ רעד הסיֿפ



 ָאגימַא

 ,379 ,הג ,ײ...רׂשה לש םתוחּב להעפיּב ןייא

 ןרּבַײרש טּפמא יד :טגאזיג חצורה תשא טאהג

 טּפמַא איד ןעד ,ןּבעל ןַײז םוא ןמ ןַײמ טגנערּב

 ּת"וש ,"ןיזעװג תיסמ םינחצר יד טאה ןרּבַײרש

 ,233 יז ,1679 מדפפ ,ינשה טוח

 ,רעטּבילעג ,דנַײרֿפ .ַאּפש .ס' ,רעד -- ָאנימַא
 ילַא .מ ,ייקסנעליװ יא רעַײא ןוא, .רעּבָאהּביל

 ןָאסרעּפ

 .מור .אּב .יד -- עטילַאדנימַא
 .ןעלדנַאמ יד ןוֿפ

 .2: 8תמטפסזנסמ1ז .מַא .ס' ,רעד -- טנעמזוימַא
 ןטכער א ןענופעג טרָאד ּבָאה ךיא, .גנולַײװרַאפ

 ,ץראל ריאמה ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,"יא

 -רַאֿפ .ורט -- ןזוימא 1900 סילָאּפַאענימ
 ,ןריזומא ,ןלַײװ

 (עיגָאלָאוּב) .רג22 ייאכ2 .רעד -- ז| ָאטימַא
 (גנורעמרַאֿפ) גנולייט רעטקעריד ןוֿפ סעצָארּפ

 יחילעּב ַא ןוֿפ ןּבעװעג ןיא ךעלרעמעק ןופ

 ,ןעמָאזָאמָארכ ןופ גנורימרָאפ ןָא ,סקיוװעג רעדָא

 ,גנולייטעצ עא .ידַא -- שיט-

 ,יַאמַא +- -- ַײמַא
 עיליכ .םײהַא (ןושל-רעמזעלק) .ודַא -- !ַײמַא

 טלעטשעגרעּביא} ײהמַא :ךיוא .םײהַא ייג = יא

 ,ןםייהַא :ןופ

 .יַאװלה ,רעּביל ,רעסעּב .דפ .חדִא -- ןײמַא
 טלָאװ יא, ."טנעקעג טינ םיא ךיא טלָאװ יַא;

 ןייװַאּב ךיא לַײװ ,ןרָאװעג ןטלָאשרַאֿפ גָאט רעד

 ידלַא וצ ךיא טלָאװ יַא, .לֿפ ,"ןרָאי עגנוי ענַײמ

 ,"ןזעװעג םורֿפ (ךימ ךיא טלעש) רָאי עצרַאװש

 .לגניי עמערָא סָאד' ,ץרּפ

 .117:6 : 8106:26 .ן" ,יד -- (ע)זײמַא ,סימַא
 ןסײמַא ידע .עקשערעמ ,עקשַארומ .וימ .כרַא

 ןושלּב ילשמ ,ײקלָאֿפ ךַאװש א ןנַײז ץםילמנהיו

 זדנוא טקיש ךלמה המלש , ,1713 מדֿפפ ,זנּכשַא

 -רעלוצּפָא םוא ...(עקסַארומ) עזײמַא רעד וצ

 ןּב רעד ,זמא ,"קיסַײלֿפ ןַײז וצ יװ ךיז ןענ

 ,595 ,ןסיימוא :לגרֿפ .1875 ענליוו ,דיחי

 ,קיסע טרָאס .אּב .רעד -- לָאהָאקלַאי-לימַא
 ייוי רעשילָאהָאקלַא רעדעי ןוֿפ טקודָארּפַײּב א

 טכייװ ןקעלֿפ עטרַאדראפ עטלַא רָאג, .גנור

 .ש ,"ַא-"א ןטמערַאװעגנָא טימ ּפָא רעירפ ןעמ

 - 1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק ,אריּפש

 -ומ ןַײמי+ .ןיסָארױמ ימיא| -- יהרומ ימא
 ץרא:ךרד ןופ קורדסיוא .ןירערעל ןַײמ ,רעט

 ןענַאמרעד םַײּב רעדָא ווירּב ַא ןּבַײרש םִַײּב

 'א דוֿבכלא ,"היחּת 'מ יא דוֿבכלע :ןעמָאנ ריא

 ."טגַאזעגנָא רימ טָאה 'מ יא, ,"ריאי הרנ 'מ

 ,"ה"ע 'מ 'א, :רענעּברַאטשרַאֿפ א ןגעװ צעּפס

 ,"ונילע ןגת התוכז ימ יא, ,"ןדע התחונמ 'מ יא;

 רַאֿפ ןירעטעּב עטוג ַא ןַײז לָאז ה"ע ימ יא,

 ןיא זדנוא רַאֿפ ןעימ ךיז לָאז 'מ יא, ,"זדנוא

 ןדע-ןג ןקיטכיל ַא -- 'מ יא; ,"ןדעןג ןקיטכיל

 רעטומ יד רעדָא רעטָאֿפ םעד, ."ןּבָאה יז לָאז

 עמ רָאנ ,ןעמָאנ רעייז ַײּב ןפור טינ ןעמ רָאט

 ,| ישס ,ייימ יא רעדָא יירומ אּבַא טנָאז

 -עכײצַאּב עניימעגלַא (עימעכ) .רעד -- ץימַא
 סָאװ ןעגנודניּבראפ עשימעכ עירעס א רַאפ גנונ

 רעדָא םָאטַא ןַא ןעװ ,עינָאמַא ןוֿפ ךיז ןפַאש

 גנודניצנָא
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 ןַא טימ ןטיּברַאֿפ ןרעװ ןעגָארדיה ןוֿפ ןעמָאטַא

 ,עפורג רעשינַאגרָא

 .װדַא -- ענ|פימַא ,ענט|םימַא ,ןט|טימַא
 ,ןװיּכּב .((595 +-) ענסימוא ,ןטסימוא ווזד

 ,לײ ,"ןעניוטש ריא טעװ ,ןטיֵא טרעה, .אּברדַא

 . . . ךיא ּבָאה, .65 'ז ,1876 רימָאטישז ,קינוּבילּכ

 רע טָאה, .פי ,"...ץירּפ םוצ טקישעג ענט'א

 יחבש ,"גורטק םעד טדערעגרעּביא ענטיא

 ,"...ןרעלקרעביא ענטיא רימָאל טָא; .ט"שעּב

 ייווא; ,1863 ןיוװ ,לעטטיק רעד ,ןַאמטַײר שריה

 ןופ טקארט םעד ַײּבראפ עניא ןזָאל סָאװ ענ

 ,13 ,ב ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"רשוי

 עקיטסַײג .ן ,יד ןסעצימַאו -- תוצימא

 הלועּפ ַא* .טייקטסעפ עשילַארָאמ ,טײקרַאטש
 ןריֿפ וצ ךיז ידּכ ךיז ןקרַאטש סָאד = 'א ןיא

 .סעקינרסומ רעקדערַאװַאנ ,טלעוו יד יװ שרעדנַא

 ןוֿפ רעמ םיא טלעֿפעג הרוּת רעקדערַאװַאנ ןוֿפ,

 רַאפ ןרעװ לעּפתנ טינ ,'א ףיוא ןָאט סָאד ץלַא

 -- חוּכ"א .װסַאלטַא חמצ ,גח "טלעוו רעד

 טלָאװ ריא ןעװ, .(תווחוּכ ןופ גנוגנערטשנָא

 .תועסמ ,סוממ ,ײסױרַא קַאז םענופ יּכיַא טימ

 ,בויאככ ,,,דיצימַא :צמ ,רעד -- חוּכ-ץימַא

 יֵלָעַּב ,קיטֿפערק ,יחוּכ ןיא קרַאטשי .ַאא 4 ,ט

 /  יחוּכ

 ימַא :צמ ,רעד {(וועל) ווייל ...} -- םל"ץימַא
 יַאֹּב 16 ,ב .סומעכ? ,{,..,?ײצימַא| ,..יצ

 ,,ל"ַא ,וד ןוא, .ליח:רוּבג ,רעקיטומ ,רעטצרַאה

 -רָאטשעג ןענַײז רימ ןעװ ןָאטעג וטסָאה סָאװ

 ,647 ,ֿבליץמוא +- .ןזיולק עֿבורח' ,גח ,"?ןּב

 ,בל"ץומיא +-

 -ןירג א ןוֿפ ןיטש .ן  ,רעד -- פוטַארימַא
 עטלַא ןיא טגעלֿפ עמ סָאװ רילָאק ןכעליולּב

 ןשיּבַארַא ןופ ןטנגעג ןיא ןּבַארגסױא ןטַײצ

 טגעלפ עמ סָאװ ןייטשלזיק ַא זיא יַא .!טײקגרַאּב

 -ורג, .םינינּב עכַײר שירעדנעװשראפ רַאפ ןצינ

 -ייא ןוֿפ טאיוּביג ןראװ יד ןרמֲאק יגיטכעמ יׂש

 ינוא יא ןדרעװ טנעניג יד ןנייטש ןכילטׂשעק ליט

 ...(הלוגס) ןייא ןּבאה איד ןייטש ןגיּבלעז יד

 ילַא ןדרעװ םעד טגארט םיא אֵַײּב איז רעװ שד

 ,ןוֿפיסוי ,"סטוג וצ טליֿפ רד גנורעגיּב ינַײז

 .חנ ,1661 טשמַא

 ,ב/חכ ,ןישודיק?2 .תור- ,יד ןערימַא| -- הרימַא
 :ןּבירשעג טייטש סעק .,לטרעוו ,רמאמ ,רוּביד

  ונייה . .. ןרָאװעג זיא סע ןוא טגָאזעג טָאה רעי
 עיגָאלָאעדיא ,רעניפיל והילא ,"'ַא ןייא זיולּב

 ןסייו רימ, .1967 א"ב תיּבףלַא ןשידִיי ןופ

 א טימ -- הּכר ןושלּב טניימ יא ...זא ךָאד

 ,12 וא 1968 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,"םיטש רעכייוו

 הרותכ? .חּת ןעמלַאייּננ -- אמלעּכ 'א
 טַאלג ץכעגָאז ,גָאז .1 ,ה ,ארקיו ,המימּת

 זיא סָאװ גָאזוצ ַא ,ןַײרַא טלעװ רעד ןיא (םּתס)

 'א זױלּב זיא החטֿבה ןַײז, .ֿבייחמ טינרָאג וצ

 ."םעזוּב ןיא ךעלעגייפ ןייק טינ ךיז גייל ןוא ,יּב-

 ןערוסַא יאגיײל ...} -- הרוסא יונגל 'ַא
 סָאד .2 ,הל ,תומש ,םייחה רואכ? .חּת .ץַאז

 םוא הכָאלמ א ןַאט לָאז רע) יוג ַא וצ ןגָאז

 ,(ןנּברדמ) ןטָאּברַאפ זיא (תּבש

 ןסואווש םוקַאייל . ..ן -- תֹובׁש םוּכעל 'ַא
 טקעריד ןגָאז סָאד .א/נק ,תבש22 .חּת .ץַאז

 ענשימַא

 םוא ןדִיי ַא רַאפ ןָאט סעּפע לָאז רע יוג א וצ

 ןוֿפ טָאּבעג ןֿפױא ןַײז רֿבוע :טסייה תּבש

 -- דיײרחַאלּכ ,טקערידמוא רעּבָא ּביוא} .ןעור

 תּבש טינ ןעװא :לשמל ,לח טינ ןיד רעד זיא

 ָאמַאס םעד לעטש ,ןאװיא :טגָאזעג ךיא טלָאװ

 'א :ךעלטעטש ןוא טעטש ,ץרפ ַײּב ,ןיי!ראװ |

 קינטנעצָארּפ א זַא; --- ןירכָאניל ...}ירכנל

 .. טסייה ןוא ,'ל יא טימ תּבש ללחמ זיא

 ,"סרעטכַײל-שטנעּב יד ןעמענּפָארא

 ;םעשַאה עצרִיי םיא| -- םשה(י*)הצרי-)םא
 -עצר'עמ ,םעשעצריימ טדערעגסױרַא ךעלנייוװעג

 -עג .ןעמָאנ רעד ןלעװ טעװ סע ּביוא ןםעש
 עו טעװ רעטשרעּבייא רעד ּביוא :3 ןטימ טצינ

 קורדסיוא רעטײרּפשרַאפ} ףליה סטָאג טימ ;ןל !

 רעטנוא ךיז טמענ עמ ןעװ ,ןּבַײרש ,ןדער ןיא

 א יװ רעדָא ,ןָאט וצ סעּפע (העדּב טָאה עמ)

 .ש"היא :תוֿביּתישַאר .שטנואװ א ,הכרּב

 ןלעװ ש"היא, :"ןּבעלרעד ןלעװ רימ זַא ש"היא;

 (רעטנוא) וצ עקדיחי-תּב רעזדנוא ןריפ רימ

 ףיוא רעדניק ערעַײא ַײּב ש"היא, :"הּפוח רעד

 ;"הוצמ'-רּב רעד ַײּב ש"היא, ;"הנותח רעד

 ש"היא, :"םולשּב ןעמוק לעװ ךיא ּביוא ש"היא

 ש"היא, :"ןענידּפָא קנַאד טימ ךַײא ךיא לעװ

 ךָאנ ש"היא, :"ןשטנעּב למוג תּבש ךיא לעװ

 ַײנ א ןעיוּב וצ ןּבײהנָא רימ ןלעװ תוצובש

 ןמ רדוא ןוט ךיא ליװ זד טער ןמ ןעװ, ."זיוה

 זאד ,'ה יי יא ןצעז ןירד ןמ ׂשומ אז ,טּבַײרש

 ,"ךרּבתי טוג ןלעװ טעװ רע 'נוא :שטַײט זיא

 ןופ ללּכ רעד, .נ קרּפ ,1676 מדֿפפ ,טנַארּב
 ךיז לָאז ןמ זַא זיא הנומא רעד ןא ןטֿפעהּב

 טימ שטַײט זיא ,'ה יי יא ןגאז וצ ןניװג רמיא

 ןוש ש"היא לעװ ךיא, .א/ח ,חע ,"ןליװ ׂשטָאג

 -זיוא ןדרעװמוא וצ טינ טלעג ריא יז זד ןכַאמ

 ,1774 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י ,יָןֹּבעג

 סָאװ ךַאז רעדעי ףיוא טגָאז עמ סָאװ םעט ןייא;,

 ןייא :טייטש סע לַײװ ,'ה 'י יא ןָאט ליװ עמ

 ס'כרּבתיםשה רעּבָא ,ליפ טכַארט שטנעמ

 תצעו ,שיא בלּב תובשחמ תוּבר,} "טּבַײלּב הצע

 ,םימעטמ רפס ,21 ,טי ,ילשמ ,"םוקת איה 'ה

 ,'ה יי יא ,ןַײז טעװ ןגרָאמ , .1905 װָאקירטעיּפ

 "הנח תרמ השאה' ,ץרפ ,"לזמ טימ תירּב רעד

 י"א רעד, .ידַא -- קימ'שה-הצרי-םא
 -םעשעצר'ימ :89 .עש וצ מָאנ ,ײגָאט רע'ה
 .ןרזוגה הצרי םא -- ּבװ לֵאק ןיא} .קיד

 .טסירק .טינָאנעמ .ן  ,רעד 6 ידַא -- שימַא

 ךיז טנכייצ סָאװ עקירעמַא ןיא עטקעס עכעל

 יֿפּפױא רעשיטע ,טייקמורֿפ רעטכע טימ סיוא

 ןוא גנודיילק ןיא טיהעגפיוא טָאה ןוא גנור

 -יילק עיֵא .ה"י .17 ןופ ןכירטש ךס א ריֿפסנּבעל

 ןענַײז עטקעס רעד ןופ רעדילגטימ יד,| .רעד

 -ליװ ןוֿפ גנודַאלנַײא רעד ףיוא ןעמוקעג רעהַא

 ןוא ה"י .17 ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןעּפ םַאי

 1961 ,זמט ,"עינעװליסנעּפ ןיא טצעזאּב ךיז

 ן.27 צווו

 ענשימוא װזד .מטפ .װזַא -- עצשימַא

 טָאה, ןַאלּפ א טול .ןװיּכּב .1 .(595 +-)
 -ײמ לָאז עמ זַא טלעטשעגנָא 'ִא המכח טימ רע
 ,ןופיסוי רֿפסמ ּב"ח ,לארׂשי תיראש ,=...ןענ

 עטיור טימ יִא ייז טריֿפ עמ, ?רָאי ,גרעּבמעל



 תויּת(י)מַא

 ןרעהרַאפ יא ןעמוק ייז , .רָאטַאיעט ,"רענלעק

 ןעמוקעג יא ןיּביכ, .ישינָאמי ;ץרפ ,"יוליע םעד

 ,ןַאמגרעּב .א ,"דליל'השקמ א ןגעװ ןיּבר םוצ

 ףיוא .2 ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק
 ףיוא יַא רַאפ ןטַײר .לעטשנַא ןַא טימ ,ןסַײלֿפוצ

 ןגערֿפ יַא טמוק . . . עשר רעסיורג אל .ןקעטש ַא

 ןכַאל לָאז רע ידכּב ןהװצמ ַא ןופ} םעט םעד

 .חספ לש הדגה ,ֿבקעי ילשמ ,"תווצמ יד סיוא

 ,ןילּבמעד .ּב ,"יַא רַאֿפ ּבַײװ ןַײד רָאנ ןיּב ךיא;

 .טכַאנ ברע

 ימַא :פפ .ן- ,יד ןסעײטימַא) -- תויּת(י)מַא
 ,טייקידתמא .ב/דק ,םיחסּפ ,תוֿפסוּתככ ,תֹות -

 יַא ןוא טייקיטכערעג יד ןּבַײרשַאּב ךיא לעװ;
 רַאװ רעע .5 אי ,1869 ,מק ,"ונמולשישנַא ןוֿפ
 טרעהעגנָא רימ ּבָאה ךיא . .,ןדמל רעסיורג א
 .שרעה ןוא עקטָאמ ,דמא ,"יא עסיורג םיא ןופ

 -תמא -- יודיװה"א .1872 ענליו .עק

 ךָאנ .יודיו רעתמא ,ןגָאזיודיװ ןופ טייקיד

 חקופ ,"רּבשנ בלּב יהא ןוֿפ זיא הלועּפ ןייא

 ,1832 ווָאלקש ,םירוע !

 ?ודרחי אל םעו ,ריִעּב רֿפוש עקּתי םא
 "צי יול םָאיײװ רייאייּב רָאפיוש ַאקָאטַיי םיאְ --

 טרעװ יצ .,6 ,ג ,סומעכ2 .חת .ץַאז ן?ודָאר(עוכ

 קלָאֿפ סָאד ןוא ,טָאטש ןיא ןזָאלּבעג רֿפוש ַא
 רקיעּב (א :טצינעג .יּת ,?ןרעטיצ טינ לָאז
 ,רפוש ןזָאלּב ןָא טּבייה עמ ןעװ לולא שדוח ןיא

 ןגעװ טרעה עמ ןעװ (ּב :הֿבושּת וצ ףור א יװ
 - :סױטשנעמַאזוצ ןשירעטילימ ַא

 ,הכ ,תי ישארבכ2 .נָאק .וז ןןייקמייא| -- ןּכ"םא
 .וזַא זיא סע דלַאּביװ ,ױזַא ָאא בוש 2

 ןופ ריפסיוא ןַא וצ ריֿפנַײא ןַא יװ טצינעג

 "א, .עיצַאוטיס א ןוֿפ רעדָא ,דייר עקידרעורֿפ
 ,סיורג ױזַא ָאי זיא ןגָארט ןוֿפ רעצ'ס זַא ,/ּכ
 .לװֿפ ,"לסּפענש ַא ןעמענ (רימָאנ) רימָאל ָאט
 רימ קוק ...ןעמוקעג טסניּב וד זַא יּכ"א
 ףיא, .חק ,"סיוא ךימ רעה ןוא ןָא ןךימ =!
 -סח ?דוי-לשיוצֹוק א ףיוא רֿבוע הלילח ןעד ןיּב
 ןדעי...ַײּב עשז סָאװרַאֿפ 'ּכ"א !הלילחו
 ,ליי ,"?חצר תוּכמ ךימ רע טגָאלש ...ןסע
 כ"א; .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ ,טױט טינ

 טלָאװ -- ּפַאלק א רַאֿפ ןּבָאה ארומ ,ךיא גָאז

 יקעװַא ךיז ןצנַאגניא רָאג טֿפרַאדעג ךַאד ןעמ
 יׁשיּב ,סוממ ,"ןויצ-יאנוש ,ןּברַאטש ןוא ןגייל

 וד זַא ,ּכ"א ,ונ !לשמ איס; .הלעמ לש הֿב

 .םרוטש ןיא ,עש ,*?סָאװ זיא ,טגָאזעג טסָאה

 רבדל ןיא +- -- ףֹוס רבדל ןיא ןּכיםא
 ,ףוס

 עז ָאמָאל ...} -- יכונָא הז המל ,ןּכםא
 ױזַא ּביוא, .22 ,הכ ,תישארּבכ? .ץַאז ןיכיונַא

 ךייר סהקֿברַו .יּת ,"?ךיא ּבעל ןעד סָאװ ךָאנ
 ןּבָאה רעדניק יד ןוא תרּבועמ ןעװעג זיא יז ןעוו
 זַא טכַאמ י"שר .ךיוּב ריא ןיא ןסיוטשעג ךיז
 ללפתמ טָאה יז סָאװ הטרח טַָאהעג טָאה יז

 -סיוא טצינעג ן.רעגנַאװש ןרעװ לָאז יז ןעוועג
 -גיזער ,גנושיוטנַא ,טייקנדירפוצמוא ןקירדוצ

 ;ךיוא} ןגָארט ןופ רעצ רעד זַא ,יּכיא,, .עיצַאנ
 ?יִא יז יל ,סיורג ױזַא זיא ,(עא ,ןֿפַאש ,ןּבַײרש
 ,"?ןטלעװ ןגײלנַײא טפרַאדעג ךיא ּבָאה סָאװ

 ױזַא ָאי זיא ןגָארט ןוֿפ רעצ רעד זַא ,יכא;
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 רימ ןֿפרַאד עשז סָאװ ?יִא יז יל טנַײה ,סיורג
 ,קעטָאילּביּב-סקלָאֿפ ידוי ,ימעןּב ,"?ןצנוק ןכַאמ

 :לדייאמוא ,שטַײט-רדח רעקיסַאּפש .1 או ,1888 .

 ,סָאװרַאפ -- המל ,ױזַא ָאי בוא -- 'ּכיא;
 .,"ךיא --- יכונָא ,סָאד --- הז

 -נקּתּב םימכח וליעוה המ ןּכםא
 -נאקַאטייּב םימָאכַאכ וליאיוה ַאמ ...} -- םֹּת

 ןּבָאה סָאו .א/י ,תובותּככ? .חּת .ץַאז ןסָאט

 ?הנקּת (רעַײנ) רעייז טימ ןָאטעגֿפױא םימכח יד

 םעַײנ א ןגעק גנודנעוונַײא ,הנעט ַא ַײּב טצינעג

 סָאװ, .עא ץנַאטסניא ןא ןופ סולשַאּב ,ריֿפנַײא

 יז ... המ יּכ"א ?ןטוטַאטס עַײנ יד ןעמ ףרַאד

 ."ןצונ ןייק ןעגנערּב טינ ךָאד ןלעו

 טרָאװ םעד טימ .ךמע, -- יקֿפװַאכמַא ,וכמֵא
 ןּבעגעג ךיז טַײז רעשירא רעד ףיוא ןדִיי ןּבָאה

 .מולּב ,"שילױּפ קידנדער ,ןענעקרעד וצ

 .ןדַײס .טינ ּביוא .חווד +- ןיול םיא| -- אל םא
 ,קיזמ רדָא ןַײז תיממ ןגיּבלעז םעד ןהוט יז;

 טאטש ןַײז ןא ןרדנַא ןייא טּביג ןמ (אל םא)

 ,שטַײט ףױא ןושל הנעמ ,"ןםיא טָאטשנא =|}

 ,ן"כקּת אדרויפ

 טינ בוא .ַאא א/ס ,אמק אנ12 -- ווַאל םִא
 נָא רעדָא החנה א ןגערפוצּפָא טצינעג .(יוױזַא)

 טָאה, .טייקכעלגעמ רעדנא ןַא ףיוא ןזַײװּוצ

 -- 'ל יא ;ןלַאפרַאֿפ זיא ןעזעג רעצעמע סע

 ."ןייּב ןוא ןייטש ןענעקייל רע ןעק

 ... ,רָאז יול ...} -- ךיֿפ זָא -- רז אל םא
 ,אל ,רּבדמּב ,תוטמ ,רהוזכ? .חּת .ץַאז ןָאכיּפ
 עד ,(טינ ךיד טּבױל) רעדמערֿפ א בוא 8

 טריזַאּב .,(ןּביול ךיד) ליומ ןַײד לָאז טלַאמ

 -- 2 ,וכ ,ילשמ ,"ךיפ אלו רז ךללהי, :ףיוא

 ,ליומ ןַײד טינ ןוא רערעדנַא ןַא ןּביױל ךיד לָאז

 .ןעניז םעד טיירדעגרעּביא ןוא -- .יּת

 .חֹת .עזַארֿפ ןדיגַאי יול ...| -- דיני אֹל םא

 .ןגָאזסױא טינ טעװ רע ּביוא .,1 ,ה ,ארקיוככ
 רע טעװ -- "ונוע תא אׂשנוא :קוסּפ ףוסָו
 עטס53 יד זיא סָאד ;דניז א ךיז ףיוא ןגָארט

 דרָאמ א ןוֿפ סייו רעצעמע ּביוא ;הׂשע-תווצמ

 וצ קיליװַײרפ ביוחמ רע זיא ,געלשעג רעדָא

 טצינעג ן.ןגָאז תודע ןוא ןיד-תיּב ןרַאֿפ ןעמוק
 הלווע ןַא ןגעװ סייוו רעצעמע ּביוא (א :בּב טימ

 ;ךערּברַאֿפ א רע טײגַאּב ,טגַײװשרַאֿפ ןוא |

 הרוחס רעד ןוֿפ רעֿפױקרַאֿפ רעד בוא (ב

 'ל 'א, .תונורסח עריא רעֿפױק םעד טינ טגָאז

 --יי יל יא; ."?גַײװש א וטסכַאמ סָאװרַאֿפ -- '
 ,עקַאט סייוו רֶע ,טוגע ,"טרגּפעג ךיז טכַאמ רע

 ,י?יי יל יא ןַײז רעּבָא טעװ סָאװ

 ָאי יול ...} -- קיזי אל -- ליעוי אל םא

 .ט"פר ,רסומ טנש?2 .חּת .ץַאז ןקיזַאי יול ,ליא
 (ןצונ ןעגנערּב) ןֿפלעה טינ טעװ סע ּביוא
 טָאה טייהרעמ יד, .יטינ (יאדװַא) סע טעװ ןטַאש

 טינרָאג טימרעד ןעק עמ זא ןענופעג רעּבָא

 ,גרעּבנעדײרֿפ .י .א ירד ,יייי יל ,'י יל יא ,ןרעװנָא
 -ףלג א ןעמענ לעוו'כ, .1938 לסירּב ,תונורכז

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,יייי יל ,יי יל יא .... ןהקשמ} עלעז
 ךיא ּבָאה ,טַײז רערעדנא רעד ןופ, .3 או 0

 'א ?ןרילרַאֿפ ַאד ןעמ ןָאק סָאװ ,טכַארטעג ךיז
 :קיסַאּפש .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,יי יל ,י יל

 ןָאק ,החמומ אֿפור רעד לאוי ּביוא -- יי יל יא

 .ר822ֿ ייאכ? .ן" ,רעד -- ט'טלמָא

 .דפ .ודַא -- ןטפ(נ)ײממַא

 סי ,רעד -- רעטעממַא

 .ודַא -- ןטפרעממַא

 -- ןמָא

 ןמָא
 רעד קיזַײא אטישּפַא -- יִל ,ןֿפללעה טינ
 ."!רעשדלעפ

 יול ,,,} -- ?יתמיא -- וישכע אל םא
 ,א ,תוֿבָאכ2 .חּת .ץַאז ן?ַײסָאמיײא --- וװָאשכיַא
 עמ ה"ד ,?ןעד ןעװ -- טציא טינ בוא .גי

 ,טייהנגעלעג עקיטציא יד ןזָאלכרוד טינ לָאז

 ,טציא ךַײלג ןָאטוצֿפױא סעּפע טייקכעלגעמ יד

 'מוא ןרעװ סע ןעק טַײצ רעדנַא ןא ןיא לַײװ

 עג לעטשקרעװ א ,טַאהעג הנותח, .ךעלגעמ

 ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"?'א -- 'ע 'ל יא -- טנפע

 .ןעיידיא ןוא

 .'מַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטפּבילמַא
 ןייא לָאז ןמ, .ןטסּבילמוצ .ץלַא ןוֿפ רעּביל

 רדוא טשיא ןטשפיל םַא רע ׂשװ ןגארֿפ טׂשזַאג|

 .טכ קרּפ ,טנַארּב ,"טׂשיא ןירעג |

 יוט קזחּת לֵא ,הּברה הרוּת תדמל םִא
 רַאה עריוט ָאטדַאמָאל םיא) -- ךמצעל הב
 .חּת .ץַאז ןָאכעמציַאייל עװיוט קיײזכַאט . . . ייּב

 .ט ,ב .תובָאכ? .רמאמ א סיַאּכז ןּב ןנחוי ןּבר
 םענ (א -- !הרוּת ךס ַא טנרעלעג טסָאה וד ּביואי

 סָאד טינ טלַאה (ּב :טימרעד רעּביא טינ ךיז

 ןוֿפ ףוס ;יז טײרּפשרַאֿפ רָאנ ,ךיז רַאֿפ סטוג
 וצרעד םערָאװ -- 'ּתרצונ ךּכל יּכ :ארמימ

 | ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב וטסיּב

 -1ַײֿפ 1
 .ןזעק ,ןסנירג ,סטכַאמעגנַײא טימ טליֿפעג ,ןכוק

 טקַאּב עמ סָאװ טױרּבשימָאק טרָאס ַא .סעּב .2
 .תונותח וצ צעּפס ,בוטיםוי רעדָא החמׂש א רַאפ

 ןטסרעממַא ווזד
 גאמ ןטׂשניימ ןא טרעיינ עכלעוו . ,,, .5ד

 סיַא, .ב/המ ,1686 מדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס ,יןּבאה
 ,סוממ ,"הנמלֲא יד טריסערעטניא םיא טָאה

 ןשיװצ ןסעזעג 'ַא זיא סָאװ השא ןַא; .המלש
 .יץנימ לסוי יר' ,יקסװַאשרַאװ .י ,"ןליּבצנַאמ יד

 רעדָא טסּברַאה ןיא יא ,ןטנװָא עכלעזַא ןיא,
 יא, .יסדה עמומ ידי ,יקסוָאנַאגַאק .א ,"רעטניוו !
 רַאֿפרעד אקװד ,ןריאמ-החמׂש ןקַאּפ רע לי

 ,"ַפָאק םענרעזַײא ןַא טָאה רעניילק רעד סָאװ
 זנּכשַא ... יי

 ןטסעמ וצ רישכמ
 .ןרעּפמַא ןיא םָארטש ןשירטקעלע םעד

 ,ןלַאֿפ בור םעד ןיא

 זגורּב ןרעװ יז ןעװ ,קנערק יד ייז טלַאֿפַאּב יַא,
 ,...רוּכיש רעד ,ףור.ּב.א ,"קנעש רעד טימ :

 סע ןעװ ,טכיל ןעמ טדניצ יא; ,1871 עשראוו -

 ,זדָאל ;םימעטמ רֿפס ,ײגָאט רעסיורג ךָאנ זיא

 ימַא ןוא רזכַא "א זיא דניק קיצנייא ןַא, ?רָאי

 ןעמעװ ןּבעגרעטנוא וצ .ךיז קיאעֿפ ןטסקיניײװ
 ןופ עידעגַארט יד ,ןיּבור לארׂשי ירד ,"זיא סע

 ,טולַאּב ןיא ךיז טניפעג , ,1926 ןילרעּב ,דיחירּב

 לייט ןעמערָא ןוא ןשינעיגיהמוא יא םעד ןיא
 ,1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש ,יזָאט' ,ײןשזדָאל ןוֿפַו

 ,רַאֿפ ,"רעטלעג עדמערֿפ יִא ,ןרױלרַאֿפ ץלַא;
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 .ַאא 22 ,ה ,רּבדמּבכ .ס' ,רעד ןןיימיאו
 .יַאולה ,ּביילג ךיא .םיּכסמ ,קיטכיר ,תמא ּב

 יִא ןייק ןוָאלכרוד טינ .יֵא ןרעֿפטנע .יִא ןגָאז



 ןמָא

 "ִא ןּפַאכרעטנוא .יַא ןגָאזכָאנ .הכרּב ַא ךָאנ

 | יָא םעד ןּפַאכקעװַא

 ;ןקיטעטשַאּב וצ ןפוא רעלענָאיצידַארט -- יַא

 -טנע ןעמ .גנומיטשוצ ,םּכסה ןופ קורדסיוא

 א וצ וצ טיג עמ רעדָא שטנואוו א ףיוא טרעפ

 ַײב ךיוא ;:רעשיטַאפמע ןכַאמ וצ ידּכ שטנואוו

 .תובַײחתה א ךיז ףיוא ןעמענ ַײּב ,גָאזצ ַא

 ׂשד ןיא ןריוֿב . ..ןדנעז חישמ ׂשנוא לוז טוג,

 ןּבעל רעד לא ׂשֹע רימ ׂשד .טנַאל קילייה
 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,"טנַאה וצ יִא טכערפש |
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 רעַײא ןוֿפ ,יָאע .ייָא ,ריא טלָאז ןּבעל גנַאל;

 ןּבָאה טלָאז ריא, ."ןרעיוא סטָאג ןיא ליומ
 ַאזַא, יֵזִא --- .רעטכָאט ,ןוז רעַײא ןוֿפ תחנ

 יּבר רעד} ."!'ַא -- .עדייּב זדנוא ףיוא רָאי

 -- ץמַאמ-עטַאט ,םידימלת ענַײז ןגָאזנָא טגעלפ

 -רָאפ טינ ,םשה-ןעמל ןלָאז ייז ,רעדניק ערעייז

 םַײּב :הכרּב רעדעי ךָאנ יִא ןרעפטנע וצ ןסעג

 יא סױרַא ןדיי עמורפ ןגָאז רוּביצּב ןענעװַאד

 = "'ִא ץֶלֲא ףיוא ןגָאז , {;ןּפיל עקידרעטיצ טימ

 ַא/ .רעגָאזיֵא ןא ןַײז .ץלַא וצ ןעמיטשוצ

 א זיא ,קיטכיװ זיא =} לװֿפ ,"ןדליג ןעצ זיא

 ןֿפױא (זייּב) סעּכ ןיא זיא רע, ן.ךַאז ערעַײט
 ריא ,לװֿפ ,"יֵא ןייק טינ רע טרעֿפטנע ,ןזח

 ןיא ןעמ זַאק ןסעּכ א רעדָא ןזגורּב א ןגעוו

 טינ יַא ןיק ןעמ רָאט ,ןזח ןפיוא סעּכ ןיא

 שטַאּפ ןייק טמוק יִא רַאפ, .װוש ,"?ןרעפטנע

 ןזיא ,םיּכסמ זיא רעצעמע ןעװ (א) װש ,"טינ

 שטַאּפ א טגירק עמ ּביוא (ּב ;ןדירֿפוצ ךָאד ןעמ

 ,עשז טקנעדעג, .{טנידרַאֿפ םינּפַא םיא ןעמ טָאה

 ,ןפָארטש טָאג ךַײא טעװ ,טינ ּביוא !רעדניק

 א ןופ יִא רעד, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ָא טגָאז

 יד ןיא ןַאטפיױא ליפ רעייז לָאמֲא ןעק דניק

 יד ןוֿפ ןענעװַאד עצנַאג סָאד יװ רעמ ,ןעלמיה

 ףיוא ןגָאז יִא נוא, .דוי-םיליהּת ,שֵא ,"עסיורג !

 יטוג ןייא ןּבאה זומ יּבר רעד ,הכרּב יכילטיא
 .ג/אל ,1686 תמדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס "הכרדה
 -עװַאד ןיוש ,ןַײז ץרַאה סָאד זיא טמעלקַאּב;

 עמ .הליהק עניילק יד ןזומ טעװ תודיחיּב ןענ
 טינ ,ןגָאז טנַײה ןענעק טינ שידק לָאמוצ טעװ

 -נעצ רעד' ,שָאוהי ,"וליפַא יא טנַײה ןרעֿפטנע

 ,הרוּת ןענרעל ,ןציז טעװ רע, .ןינמ םוצ רעט
 רעטוג ,ןרעשַאּב טסעװ .ןעמָאנ ןַײז טעװ ןעמש

 עליטש' ,למ ,"ֵוזיָא -- !ןרעשַאּב טסעװ .?ארוּב

 | ,יטכיל

 ,תּבש ,ןמאינ ךלימ ליא --- יז 'מ יִא :ןוקירטונ)

 יעא ;3 ,בל ,םירֿבד ,וניזאה ,רהוז ;ב/טיק

 ן} ישס ,(שֿפנ רסומ ךיז ןיּב'כ =} ישפ'נ רסוימ

 .רעד ןעכרַאקלַאּב ...} -- וחרוּכ-לעּב 'ַא
 -נואווצעג ,דלַאװעגרעּביא יִא .ב/טיק ,תּבשככ

 ,הרירּב (תילּביאּב המּכסה .גנומיטשוצ ענעג

 ...ןעװעג החמׂשּב תּבש לּבקמ טסָאה וד זַא;

 ארמג יד יװ ,יּכ יּב יַא ןרעפטנע ךאלמ רעד זומ

 ב/ומ ,י"רּת װעקלָאשז ,ט"שעּב יחבש ,ײטגָאז
 א ןוא רעטוג א -- םיכָאלמ ייװצ, :אּתדגַא)

 -קיטַײרפ ןדִיי םעד ןטיײלגַאּב -- רעטכעלש

 רע טמוק .לוש ןוֿפ טייג רע ןעװ סטכַאנוצ

 שיט רעד ,ןענערּב טכיל ,טניֿפעג ןוא םייהַא

 ,ךאלמ רעטוג רעד םיא טשטנעּב --- טיירגעג -
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 ,ן". . .יּכ"יּב יַא טרעֿפטנע ךאלמ רעזייּב רעד ןוא
 צג ןםָאכרָאק} טחרוּכ-ּב ןּבָאה עמַאמ-עטַאט,

 ךאלמ רעזייּב רעד, ."ךודיש ןֿפױא יִא טגָאז

 ןא יװ טצינעג ,לװֿפ ,ײיַא ןרעפטנע ךיוא זומ

 ,טײקגדירֿפוצ ןופ קורדסיוא

 ,אמ ,םילהּתכק ןןײמָאיײװ ..} -- ןמָאו 'ָא
 טָאג רעד ,'ה זיא טּביױלעג , ,.שיטאפממע 4

 ;"'ו יִא ,קיּביײא ויּב קיּביײא ןוֿפ לארׂשי ןוֿפ

 טלָאז ריא, :"'ו יִא --- ,ריא טלָאז ןּבעל גנַאל;

 רעטנוא ךעלקינייארוא ערעַײא ןריפ ש"היא

 ןלָאז לארׂשיילּכ, :"'ו יִא -- ,הּפוח רעד (וצ)

 ךןֹּב חישמ ,רָאװ ןרעװ לָאז סע {יו יִא ,יָא ןגָאז

 .לֿפ ,"רָאי סָאד ןעמוק לָאז דוד

 -רב22 .רעד ןעֿפוטַאכ ...} -- הפוטח 'ִא
 -עלַײא סיורג ןיא ,רעטּפַאכעגּפָא .א/ומ ,תוכ
 םעד טינ טרעה עמ} יִא רעטגָאזעגסױרַא שינ

 ןגָאז לָאז טינ ןמ זד םימכח ירזנוא ןגָאז; .{ָא

 רנעי יַא ןגאז (ןמא) טלעװ ןמ זד זיא זד ,'ח יִא

 רפ ןייא טׂשייה זד ,טאה ׂשיוא (הכרּב) יד

 טשמַא ,תוליפּת רודיס ,שּפע ,"(ןמָא) רטגוצ

 .ב/אכ ,ח"קת

 יימש ייהעי .,.ן| -- אבר הימש אחי ,יָא
 ,ַא .ב/טיק ,תּבשכ2 שידקככ .עזַארֿפ ןָאּבַאר

 ףיוא טּביױלעג ןַײז) 'ןעמָאנ רעסיורג ןַײז לָאז

 םלעל ךרבמ -- ןטייקיּביא עלַא ןוא קיּבייא

 טָאה רוּביצ:חילש רעד ןעװ .ןאימלע ימלעלו

 ורמאו בירק ןמזבו אלגעּב'י -- שידק ןיא טגָאזעג

 רכילטיא לָאז, .יר יש יי ,יַא :להק טרעֿפטנע .יָא

 רַאפ לז טינ 'ר יש יי יִא ןייק רע זד ... ןהעז

 ,םידעומה ינוקית .ןמגילעז ביל הירַא ,?ןמיוז

 ׂשד ןרעװ םוניהיג ןיא םיעשר יד, .1729 אדרויֿפ

 ךרד ,שּפע ,ײןגָאז יר יש יי יִא ןרעװ נוא ןרעה

 ,גכ קרפ ,1796 ּװָאלקש ,אּבה םלועל רשיה
 ךיוה ןגָאז ןעמ זומ 'ר יש יי יִא טּפיױהרעּביא;

 ,"הנוּכ סיורג טימ ןוא חוּכ ןצנַאג םעד טימ

 .ב/אי ,אח

 ייד 6 רעד ןעמיוסעי ...} -- המותי 'ַא
 -ירפ (א .'יִא רעטמותירַאפפ .א/זמ ,תוכרּבככ

 רעדייא יא טרעֿפטנע ןעמ ןעװ .יִא רעקיטַײצ

 ירַאֿפ (ּב :הכרּב יד טזָאלעגסיױוא טָאה ןזח רעד

 סָאװ הכרּב א ךָאנ יִא ןַא (ג :'ַא רעטקיטעּפש

 ףיוא טגאז יִא אד רעװ, .טרעהעג טינ טָאה עמ

 "א שד ףױרַא ואװ טינ ׂשייו ןוא הכרּב ןייא

 ןַײז שד םותי ןייא ׂשלַא ,יי יִא טשייה ׂשד ,טיג
 ןדנול המלש 'ר ,ןַײז ןּברָאטשיג ןרעטלע

 .טנע סָאװ רעד, .1744 טשמַא ,המלש תלהק

 יִד ,ןלציל אנמחר ,ןּבַײלּב --- יי יַא ןַא טרעפ
 .די ,ו ישס ,"םימותי רעדניק

 יָאר יהעי ןייק ...} -- ןוצר יהי ןּכ ,'ָא
 ףוס22 .חֹּת .ץַאז .רייּכַא :ּת"ר ךיוא ןןיוצ

 יֹוזַא א .דכ ,ה .הּבִר הכיא ;אי ,הּבר םירבז

 יװ (א :טצינעג .(טָאג ןופ) ןליװ רעד ןַײז לָאז

 םַײּב םירּבחמ עמורפ לייט ןופ טֿפירשוצ ַא

 א ןקירדסיוא ןכָאנ (3 ;רוּביח א ןקידנערַאֿפ

 ןּבעג ןכָאנ רעדָא לעפַאּב ,שטנואוו ,גנַאלרַאֿפ

 טימ שמוח א ןכַאמ ָאי ךיז טעװ, .הכרּב א

 -עסנק םיא רע לָאז . ..שרדמה:תיּב ןיא רואיּב

 רעזדנוא ףיוא ש"יי סעקָא עכעלטע ...ןענ

 טעװ סָאדק ,41 ןאפ ,1868 ,מק ,"רייּכא ,הרֿבח

 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא ןעמוקכָאנ רימ |

 "וויזּב ןעז וצ ןַײז הכוז ךיא לעװ םעד טימ ;רָאי

 תורוד ריפי ,ץרפ ,ייריייּכיא ,השודקה הניכשה -

 | | - "תואווצ ריפ ---

 .שיטַאֿפמע .רעד ןָאלעיס ...} -- הלס 'א
 הליפּתכק ןשדוח:שָאר ןשטנעּב םַײּב ,הליֿפּתככ |

 . ..ךלמ לאק :רוּפיּכ-םוי ןוֿפ ףסומ רַאֿפ ץישל
 שטַײט רעלענָאיצידָארט ."'ס יִא ;ילאוגו ירוצ

 טסעװ וד זַאק .א/דנ ,ןיֿבוריע ,קיּבייא == 'הלסי

 זדנוא טעװ ,הלּבק ןוא תוכלה עדייּב ןענרעל

 'ַא ,ןזיילסיוא ךיג יַאדװּב םימלועילּכ ךלמ רעד

 חיׂש רֿפס .סידנַארּב .ל.א ֿברה ,זּביא ,י'ס
 םלוע דעו התעמ ןלַאֿפרַאפ , .1843 סָאי ,םינוֿפס

 טעװ םולש ןַײז ןיא, .עקשימ ,טַאל ,י'ס יִא

 'רּב ,ןעדַאֿפדלָאג .ַא ,י'ס יִא ,ןַײז םולש זדנוא

 טימ גנַאגקעװא רעיא, .1909 גרעּבמעל ,אבכוּכ

 ,קיּבייא זיּב טציא ןוֿפ ןעמָאנ סטָאג ןיא דירֿפ

 לָאז ךָאװ עּביל ידע .תורימז ,סוממ ,ייס א
 צג :קערש ןָא ,תורצ ןָא ,טָאג רעּביל ,ןעמוק -

 ןוא רשוע ,הכרּב ןוא לזמ ,ןּבעל ןוא טנוז

 -רדח) .לפ ,ייס יִא ,ןּבעג זדנוא וטסלָאז החלצה -

 וצ; :ןווירּב ןּבַײרש ךעלדיימ ןענרעל םַײּב חסונ
 וצ ריד ךיא םוק סנטשרע . ... רעטָאֿפ ןּביל ןַײמ/

 סָאד טָאג ּביג ,טנוזעג ןּביל ןַײמ ןופ ןדלעמ

 .שי ,י'ס יִא ,ןרעה וצ ריד ןוֿפ עכעלמענ

 ,תוכרּבכ? .רעד ןעֿפוטק .. } -- הֿפוטק 'ַא
 סָאװ רעד; .ןמָא =| יִא רעטקַאהעגּפָא .א/זמ

 -ץגּפָא ןּבעל סָאד טרעװ 'ק יִא ןַא טרעפטנע

 | ידי ,| ישס ,ײטקַאה

 ..םיא) -- ךיניעפ ןח יתאצמ אנ םא

 ,תישארּב22 .חּת .ץַאז ןָאכעניײאיײיּב ןייכ יסָאצַאמ

 "עג ּבָאה ךיא ּביוא ךיד טעּב ךיא .ַאא 3 ,חי

 יּת ,ןגיוא ענַײד ןיא טײקילעזטַײל ןענוֿפ

 ,יּב יח ימ ינ יא, ,השקּב ַא וצ המדקה ,ריפנַײרַא

 ."ךסח:תלימג ַא רימ ּביג ןוא הֿבוט ַא רימ וט

 ,1 ,י ,הימחנכ? .תונ  ,יד ןענָאמַא) -- הנמַא
 טימ אוט ןישנעּב, .יורטוצ .2 .,ךַאמּפָא 1
 "נעמ ןייא ףיוא ,הנּכ רׂשורג טימ 'נוא החמׂש

 ,װ הׂש ,"ַא ןייא רדוא ןוחטּב ןייק ּבה ןיש

 ,ב/זט ,זײּפּת אדרויֿפ

 טצינעג .רעטומ רעזדנוא ןוניימיא) -- ונמא
 "סיוא ןַא יװ וירב עשידִיי ךיוא ןּבַײרש םַײּב

 .טפַאשּביל ןופ ,ץרא-ךרד ןוֿפ קורד

 ,ּב לאומשכ? .ןעמָאנ-רענעמ ןןױנמַא) -- ןונמא
 רעטסעװש-ףיטש ןַײז ןעװעג סנַאמ טָאה} .1 ,גי

 םיא טָאה ,רעדווּב ריא ,םולשֿבַא ןוא ,רֵמֹּת

 449 'ז ,רבדּב הױלּתה הֿבהַא +- .ןטייטעג

 סעקטַאליסיַא .50 יז ,רמּתו ןונמָא תֿבהַא +-

 ריא רַאֿפ ןקַאּבעג טָאה רמת סָאװ ,סנכוקנַאֿפ ---

 ףָארטש ,םלוע-לשיונוּבר :תונציל .יַא רעדורּב

 -טַאל-סיַא -- יא :ןיֿבָא =} ןטַאט ןַײמ טימ ךימ

 ,תימנושה גשיֿבא) עלעוװייא סכלמה דוד ,סעק

 ,רעַײש ןיא) קערש סעזעוּב -- 'ּב ;(21 +-

 ;(87 ,ג ,תור ;םיא וצ ןעמוקעג זיא תור ןעוו

 ;רמּת רונש ןַײז טימ) תועט סהדוהי -- ײ

 ,((18-- 15 ,חל ,תישארג

 ןעמָאנ .י"א ןרַאמַאטײװ ...} -- רמתו 'א
 סעלהנח .למילּבױטרָאג קירילָאקַײרד ַא ןוֿפ

 .51018 11100101 .לרעטומפיטש .ךעלעגייא



 - ץַאינמא

 עלעקעז .רג22 ייאכ? ,ןע- ,רעד -- ן'ָאינמַא
 רָאנא י .ןָאזרּבמע רעד ךיז טניֿפעג סע ואוו
 .ידַא -- שיט

 -עלַא רַאֿפי .ל22 ייא?? .ן" ,רעד -- םֹוּבינמ'ַָא
 ןוֿפ ןַאּפשעג ַא טימ ןגָאװ רעסיורג .1 .ןעמ
 עסיורג יד ןיא לטימרעקרַאֿפ .דרעפ ריֿפ-ַײלרד

 סע רעדייא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןוא טעטש
 "מַארט רעד ,ןַאּבנזַײא יד ןעמוקעגֿפױא ןענַײז

 ןענַײז סעטערַאק 480, .סוּבָאטױא רעד ,ַײװ
 לוֿפ ןענַײז סָאװ ןיִא 20 ןגעק ץוח ןרָאפעגכָאנ

 ,1865 ,מק ,"ךַאד םעד ףיוא וליפֲא ןעװעג

 ענעקורט עטסיװ, .סוּבָאטױא וזז .2 .13 אי
 ,ןקערשרעד טשינ ייז רַאפ ךיז וטסלָאז ,גרעּב

 רעד טימ טשינ ךרוד ייז רָאֿפ ,לייטנגעק ןיא

 זיּב ןיִלרעּב ןוֿפ ,אד ,"יִא ןַא טימ רָאנ ,ןַאּב

 ,1930 עשרַאװ ,שטקסיצנַארפךַאס

 .022 ייא2 .ן ,רֶעד 8 ידַא -- "'ָאװינמָא
 .ןשינעֿפעשַאּב עיִא .ץלַא טסע סָאװ (יח-לעּב)

 ."!ץֹפ ?'ִא ןַא שטנעמ רעד זיא;

 װזז .גמ .מטֿפ .ז ,רעד -- !ָאוו(ע)ינמָא
 ַאֹּב ןיא עיצנַאטס ןוֿפ ןָא טרָאֿפ, .סוּבינמָא
 גנַאלקנקָאלג טימ קינרעקַאיֿפ לרעּב יִא ןטקעד
 רענרַאמוק ,רעלזַײה .ק ,"ןַײרַא טָאטש ןיא/

 | ,1953 י"נ ,ןענױשרַאּפ

 לא / .022 ייאכ2 .ידַא -- טנ'ע|טָאּפינמַא
 .רעשרעה רעֶא .טֿפַאשרעה עיִא .קיטכעמ
 ןוֿפ יִא יד .טײקיטכעמלַא .יד -- ץננ'ע-

 .גנושרעה רעשירָאטַאטקיד |

 .ַאֹא 2 ,ט ,ֿבויא2? .װדַא ,וז ןסָאנמיָא) -- םנמָא
 יַאט ,תמאה-עמל ,ןתמאירעד-יא ,תמאּב .חּת

 וומ רע זַא יִא .טוג טינ עקַאט זיא ..., .עק

 טינ ךיוא םיא זיא . ..לּבלעװעג ַא ןיא ןייטש -
 ןּכ 'ַא ךיוא .װ סַאלטַא חמצ ,גח ,"טוג
 | יי .ןייק .. 1

 םימיכ? .חּת ןיסָאטָאכ ...} -- יתאטח 'ַא
 יִא :4 ,טי ,ֿבויא טיולכ? ,תוליֿפּת עקידמיארונ
 'טקידניזעג עקַאט ּבָאה ךיא ,תמאי .יתיגש
 ןַײז הדומ םַײּב טצינעג .הטרח ןוֿפ קורדסיוא
 "עקרענָא םַײּב ,הלוע רענעגנַאגַאּב ַא ןיא ךיז
 | יקידלוש ךיז ןענ

 -עג ןָא  .רגככ ייאכ2 .אּב .יד -- עיױטנמא
 עזַײװלײט רעדָא עקידנעטשלוֿפ סָאד .ישינעכעד

 --'א עשיגָאל ַא ט אפ .ןורּכז םעד ןרילרַאפ

 -רעווש א טימ תוכַײש ןיא ןורּכז ןוֿפ גנורעװנָא

 יָארכ .טנעדיצקַא רעדָא גנורעדורעצ-ןוורענ רע

 ןיטולחל ןעקנעדעג טינ ןוֿפ דנַאטשוצ רעשינ

 --- ַאט .ןעמָאנ םענעגייא םעד טינ וליֿפַא ,טינרָאג

 -רַאֿפ סָאד .החּכש עלַאטָאט רעדָא עזַײװליײט

 -כַאװשעגּפָא ;ןשטנעמ א טלַאֿפַאּב סָאװ ןסעג

 ,"ןרָאי ערעטלע יד ףיוא לעיצעּפס ,ןורּכז רעט
 ךיא; ןּבעל וצ ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג .ּב .י 'רד

 לַאזקיש ןשילַארָאמ ןוא ןקיטסַײג םעד רעױדַאּב -

 יד ןיא ןלעטשנַײרַא לָאז סָאװ ,דנַאל ןדעי ןוֿפ

 יַא יװ 'הווצמ' ַאזַא רעגריּב ענַײז ןופ ןטכילפ

 .:טלעװ ןוא דיא ,נירג ,ײןײלַא ךיז ןסעגרַאֿפ סָאד

 ,עיטסינמא :ךיוא .ס- ,יד -- עיטסענמא
 לחומ סָאד ..גנוסעגרַאֿפ' .רג22 ייאכ2 .רנ

 -רַאֿפ ַא רַאֿפ ףָארטש יד טכַאמ רעד דצמ ןַײז
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 ,גנוּבעגרַאֿפ .גנוקידענגַאּב .ךערּברַאֿפ םענעגנַאג
  יַאלקָארּפ ,ןזָאלסױרַא ,ןּבעגסױרַא ,ןרעלקרעד
 רַאֿפ יא (עניימעגלַא) עזַײװלײט א .יַא ןַא ןרימ

 טָאה עמ דלַאּביװ .סנכערּברַאֿפ עשיטילָאּפ

 ןֿפָאה רימ ןענָאק ,עיצוטיטסנַאק ןּבעגעג זדנוא

 ךיז טָאה רע, .םרוטש ןיא ,עש ,"ַא ןַא ףיוא

 טגעלפ . . .לייה ַא דלַאװ ןיא טרָאד טכוזעגסיוא |

 טכרוֿפ ןשיװצ טַײצ יד טרָאד ןעגנערּברַאֿפ וצ

 'ַא ענייק ןוֿפ רַאװ ךָאנ ןוא ,גנונעפָאה ןוא

 ןיא עּביל איד ,זמא ,"ןרעה וצ (גנואַײצרַאפ)

 .1871 ענליוװ ,דלַאװ

 .טריטסענמַא ,ריט- .ורט -- ןריטפענמַא
 ָארטש ןַײז לחומ .עיטסענמַא ןַא ןרימַאלקָארּפ

 סערַא עשיטילָאּפ יד יַא .סנכערּברַאֿפ רַאֿפ ןפ

 ףָארטש יד ןרענעלקרַאֿפ ,'ַא זַײװליײט .עטריט

 ףיא ..., -- ךיזו טימ .לטירד ַא ףיוא

 -סֿפרָאד םורַא עדנַאּב עצנַאג יד ךיז טָאה ןגרָאמ

 ןלָאז ייז . . .ףיוא טרַאװעג ןוא טלמַאזרַאֿפ טַאר

 ןיא ,סעקרע .ּב ,"'ַא ךיז טָאטש ןיא ןריֿפ יז

 ,1932 װעשטידרַאּב ,סּבעװניּפש

 "ןושל ףיוא םירֿפס ןיא} .נג -- םַאדרעטטמַא
 ֿמַא :ה"י .18 ןוא .17 ןוֿפ שידִיי ןוא שדוק
 ,ד"ַא :ּת"ר .םדרלטשמא ,םדלריטשמַא ,םדרטש

 -ןפַאה עטסקיטכיװ ןוא עטסערג ן.ד"שמַא ,דײמַא

 ךַײט ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ַײּב דנַאלַאה ןיא טָאטש
 'םיירעדיוז ןופ סעגערּב יד ףיוא לעטסמַא

 םַײּב ;ןדִיי 12,000 ,'ונַײא 864,940 -- 167

 -- המחלמיטלעװ רעטייװצ רעד ןוֿפ ךָארּבסיױא

 .ה"י .14 טניז ֿבושי רעשידִיי .ןןדיי 8

 ןסַאמ א ה"י .16 ןוֿפ גנילדנעצרָאי ןטצעל ןיא

 רקיערעד ,םיסונַא ןוֿפ יא ןייק גנורעדנַאװנַײא

 ַאֹּב יד ףיא טמוק סע ןוא .,לַאגוטרָאּפ ןופ
 חיּת תורזג ְךָאנ .'הליהק עשיזעגוטרַאּפ עטמיר

 -קוא ןוֿפ םיטילּפ 'ַא ןייק ןַײרַא ןעמוק טײּתו

 טלַא יד טימ םענייאניא .ןליוּפ ןוא ענַײר|
 עשיזנּכשא יד ייז ןֿפַאש םיזנּכשַא ענעסעזעג

 -עגוטרָאּפ יד לָאצ ןיא רעּבירַא טגָאי) הליהק -
 'א זיא ה"י ,18 ןוא .17 םעד ךשמּב .(עשיז
 -רעכיּב 'דִיי ןוֿפ רעטנעצ רעטסערג רעד ןעװעג
 -עקורד ידִלי גנילדנעצ ייווצ רעּביא יד ןיא .קורד
 יד טַײצ רענעי ןיא טקורדעג ךיז ןּבָאה ןעַײר

 .שידֵיי ןוא שדוק-ןושל ןיא םירֿפס עטסקיטכיװ |
 ןיא עשזנַארּב רעקורד 'דיי רעד ןופ םש רעד

 -רעטסמַא; :גָאזסקלָאֿפ ןיא ןּבילּברַאֿפ זיא יַא

 ןיא ."םיתילט רעדַאשרעּב ןוא תונוילג רעמַאד
 עטשרע יד (1687 ---1686) סױרַא ךיוא זיא יִא !

 ןטנַארוק' יד שידִיי ןיא עּבאגסיוא עשידָאירעּפ

 ּבײהנָא ,(ןטנרוק ישיגַאטשניד ןוא ישיגָאטַײרֿפ)

 ַא ןיא רעטאעט רעשידִיי א ה"י ,9

 ךּברוח עשיצַאנ יד זיּב ה"י .20 ּבײהנָא טניז

 ןופ טַײצ א יא ןיא ןדִיי רַאֿפ ןעועג זיא ןרָאי

 -ַאזוצ ןשינָאמרַאה קנַאדַא ,גַײטשפױא ןקישַאר
 רעשיצַאנ רעד תעּב .ןדלייטינ טימ ןּבעלנעמ

 -ַאדילַאס גנורעקלעֿפַאּב יד ךיז טָאה עיצַאּפוקָא

 עשיצַאנ יד .סרעגריּבטימ עשידִיי יד טימ טריזיר

 ןרעװ סנגעמרַאֿפ עשידִיי ןוֿפ סעיצַאקסיֿפנָאק

 ןיא .רַאלַאד ןָאיליּב ןּבלַאה א ןיא טצַאשעג

 ךיז טָאטש עצנַאג יד טָאה 1941 רַאורּבעֿפ

 יָארּפ ןיא קַײרטש-לארענעג א ןיא טקילײטַאּב

 ,ןדִיי ןופ סעיצַאטרָאּפעד עטשרע יד ןגעק טסעט

 ,לטסמַא :39 .ןע- ,יד -- לֹפמַא

 .דג22 יא? .ס- ,יד -- ע|ּבעמַא

 .רג22 ייאכ2 ,ס" ,יד --- ַאגעמַא

 טסײטעמַא

 רעיא .רחוס רעוא .רעד 6 ידַא -- רעי
 ואוו רעמַאק ַא ןיא ,קענַאדַײמ ןיא, .ןעַיײרעקורד

 ןַא ךנּת ַא ,םַאטש ןַײמ טזַאגרַאֿפ טָאה עמ

 .  .צוס ,"םס ןוֿפ טרירעגנָא טינ טגיל רעַא

 רעצרַאװש

 ,החּפשמ-לסָארד רעד ןוֿפ עלעגייפגניז .לסָארד

 .טקעלֿפעג סַײװ ןרעדעפ עניורּב לקנוט טימ

 ףיוא םוטעמוא רעדעס ןוא רעדלעװ ןיא טּבעל

 צרעדנַא ןופ סיוא ךיז טלייט ,ךעלַײקדרע םעד

 טינ טרעדנַאװ יז סָאװ טימרעד לגיײֿפ-לסָארד

 דטנ;סטפ 1מס- .םורד ףיוא טסּברַאה ןיא סיוא

 'סמחּת רַאֿפ װט זיא תועט יּפילעו .2
 -- טמחּת :יּת .'ַא ןרָאװעג (16 ,אי ,ארקיו)
 ן."רעּברַאּפשטכַאנ;

 ןיילק ַא וצ ,עלעֿפוע ןַא וצ ןדייר םַײּכ) -- עמַא
 סָאד זיא ָאד ,ןסע ףרַאד עמ ,סע :ב (דניק

 ."(עלעּביל) עלעקנַאי ,'ַא ,'ַא .עא ןסע

 .ןרעגנוא .8/7:6: סעב6 .ס" ,(יד) רעד--(ע)מָא

 ןַא ,רעטיל 150 ךרע ןַא ןוֿפ לסעפ .עיצילַאג
 .ןַײװ ,ריּב יִא ןַא ,סרעמע עשיסור 8 ךרע

 -װעטַײּבי

 יח:לעּב רעשיּפָאקסָארקימ רעטסטושּפ .יקיד

 .עמזַאלּפָאטָארּפ עלעקַײק א ,לרעמעק ןייא ןופ

 ךרוד ךיז טגעװַאּב ,םערָאֿפ רעטסעפ ַא ןָא

 רעדָא 'רענרעה' ןעיצנַײרא ןוא ןקורסױרַא
 טּבעל יא יד .'סיֿפ עשלַאֿפי עקידמערָאֿפ-לצרָאװ
 יד, .ַאא רצסַאװ ןסיז ןיא ,רעטרע עטכַײֿפ ןיא

 לטַײװ ןּפָארט ןקניניילק א ןופ טײטשַאּב יַא

 ײפ ַא טימ ... ןענַאגרָא םוש ןייק ... ףָאטש

 רעסַאװ לסיּב ַא ןיא ... . ןטימ ןיא לדנרעק עלעצ

 ,םױּבלעשנַײװ .מ 'רד ,"ס'ַא ןענָאילימ ןּבעל |

 ןיא לאעדיא ..., .9 ראו ,1925 ענליװ ,זעג9 -

 ץנלצנייא עטסקירעדינ סָאד ,א ... ןעװעג |

 -בַײלג טֿפרַאװ ןוא טסע סָאװ ,לרעמעקסנּבעל

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"קידנעטשַאּב ןוא קיטַײצ

 8 ידַא -- ךיאָא .ידַא -- ׁשיי .ןעיידיא

 טימ שיֿבורק רעדָא ךעלנע זיא סָאװ .רעד |

 .עּבעמַא רעד

 רעטס24 ,1
 ,0 יטעּבַאֿפלַא ןשיכירג ןיא תוא רעטצעל ןוא

 'ִא זיּב ַאֿפלַא ןוֿפ ,זָאו גנַאלק ןגנַאל ןרַאֿפ
 עקרַאמ"קירּבַאֿפ .2 ,ןויּת זיּב ףלַא ןוֿפ =!
 .רעגייז רעשירַאצײװש רעטסואוַאּב א רַאֿפ

 יָא ןא הנּתמ ַא ןּבעג .עיצַאקירּבאפ

 "טינ' ,1 .רג22 ייאככ .ן" ,רעד --- טס' יטעמַא

 ןוֿפ ןטיהרַאפ וצ הלוגס א ןייטש רעד} .'רוּכיש

 -ָאאװ א ןוֿפ ןייטשצרַאװק רערעַײט .ןתורּכיש

 ןעמונעגנָא ,רילָאק ןכעליולּב-םאלפ רעדָא ןטעל

 ,רענייטשריצַאּב עטסטּבילַאּב יד ןוֿפ רענייא יװ

 :לודג ןהֹּכ ןוֿפ ןשוח ןיא ןעוועג זיא 'א רעד
 ןוֿפ הלוגס יד, .19 ,הכ .תומש) 'המלחאו/

 ׂשד טקרעטש רע זיא ןה"טסיטמַא| ןייטש םעד
 ,"טיג המחלמ רעד ןיא ןאמ ןעװ טרפּב ץרעה |

 תיבו לארׂשי'תיּב ,ןזהטע רדנעס רדנסּכלא

 'ו ,1724 טשמַא ,הריחּבה

 ַאּב ןעװעג, .ידַא -- ן'ַא .ידַא -- ׁשיד
 .א ,"ּביטש םענע"א םענטומ א טימ טקעד

 לגעז ַא ,װעיַאטַאק ןיטנעלַאװ ,זּביא וָארינשוק

 | ,19238 עװקסַאמ ,טרירעמעש םַאזנייא



 עיּפָארטעמַא

 ,ןזָארג ןשיװצ טסקַאװ סָאװ למילּב יולּב .2
11610734. | 

 ימוא .רג22 יא? .יד -- עיױּפָארטעמַא
 שלַאֿפ ךיז ןכערּב גיוא ןיא ןעװ ,ןעז לַאמרָאנ

 ׁשי- .םזיטַאמגיטסַא ַײּב יװ ױזַא ,ןלַארטש יד

 | : : .ידַא --

 ָאילעמ(ַא) ,ריר- .ורט -- ןריױלָאילעמ(ַא)
 .ןרעסעּבראֿפ ,ןרעדניל .1822 ייאכ2 ,טריר

 - ַאווַאּב טימ ןדָאּב םעד יא .בצמ ןרעװש םעד יִא

 טנַא- ,רָאטַא .גנוקיטסימַאּב ןוא גנורעס
 לטימ .2 .יַא טימ ךיז טמענרַאֿפ סע רעװ .1 --
 - עיצַא .ידא -- וויטַאה יא םוצ
 ,םנורי- יד

 ןכַאלּפָא םַײּב טצינעג -- עמ'ימ --'ימעמַא
 .ןעמ זומ ,זומ עמ זַא :דּפ ןוֿפ סרעדייר ןופ

 "72: {ס .טרידנעמַא ,ריד- .וורט -- ןרידנעמַא
 -ןַײרַא .1 .רנ ,מַא ,ןדנעמַא :85 .ג06
 ,בָאנוצ ,הֿפסוה ,גנורעסעּבסיוא ןַא ןעגנערּב
 יָארּפ ץעזעג א ןיא גנורילומרָאֿפ רעדנַא ןַא

 ,עיצולָאזער יד יא ,ןַאלּפ ,עיצולָאזער ,(טקעי

 סא ללכב .2 .ץעזעג םעד ,עיצַארַאלקעד
 "נוגנידַאּב-סטעּברַא יד יא .ןטכיררַאפ ,ןרעסעּב

 יא, .ףָארטשטלעג א ןגײלֿפױרַא .מור .8 .ןעג
 -ןעמָא +- ."טיילק יד קיטנוז ןֿפָא ןטלַאה רַאֿפ

 ,ה3/ עד

 ==: 8נמסמס- .מַא .סי ,רעד -- טנעמרדנעמַא
 ןַאלּפ א ןופ גנורעסעּבסיוא ,ּבָאגוצ .תסמז

 ןעמעננָא .יא ןַא ןגָארטנַײרַא .עיצולָאזער ,ץעזעג
 יֿפניֿפ -- ''א רע טפניֿפ .יַא םעד (ןפרַאװּפָא)

 "טיטסנָאק רענאקירעמא רעד וצ הפסוה עט

 ףיוא ןרעפטנע וצ טינ טכער סָאד טיג סָאװ עיצ

 ּביוא ,ץנַאטסניא רעשהכולמ א ןיא עגַארפ ַא

 טינ ןוא ,ךיז ןגעק ןגָאז-תודע ןא ןַײז ןעק סָאד

 -רעּביא ןרַאֿפ לָאמ טייווצ א ןרעװ וצ טּפשמעג

 | | .ץעזעג סָאד ןזַײרּפש

 רַאֿפ , .סנק .ףָארטש .מור .סי ,יד -- עדנעמַא
 ןעמ ףרַאד ,טעליּב ַא ןָא ןַאּב רעד טימ ןרָאֿפ
 ןַײז ןיא ןַײרַא טשימ סע רעװ, .י'א ןלָאצַאּב
 ."ַא ןלָאצ ףרַאד ,טרָאװ שינעמור א שידוי

 ==הצ: .טעצנינעמַא ,עצ- .וורט -- ןֶע|צנינעמַא
 רַאֿפ ןּבָאה ארומ (טינ) .ןעשַארטס .2זמסתוַעֹג
 ,קינושַארטס .ס' ,יד -- ערַא- יא סנצעמע

 .==20: םזמזמסז .247 ,שטוטס .ןי ,יד -- רעמַא
 ןשיװצ ,זָארג ןיא טסענ א טיוּב סָאװ עלעגייפ

 .םממטס1178 001112112 .רעּבָאה רעדָא שזריה

 -עּב .1 .14064: 1ס-תח8ז .נָאק ,ודַא -- ר'עמַא
 לָאז יַא, .ייהעלע ,רעיַאדּכ ,רעכיג ,רעּביל ,רעס

 "מורא וטסֿפרַאד סָאװע ."רעירפ ןעמוק רע

 ."םייה רעד ןיא ןציז קיאור וטסנעק יַא ?ןרָאֿפ

 ,מפ ,"ןַײרַא ףיוה ןיא ריד וצ סע םענ יא;

 יַא, ."קירוצ ןינע םעד ןָאט יירד א רימָאל יַא;;

 ,סמ ,"החכוּת ןַײמ ףיוא םוא רָאנ ךַײא טקוק

 ןייטש ןעמ ףרַאדַאּב; .23 ,א ,ד"עקּת ילשמ

 טּבָארג עמ יװ יא ?ןּבָארג ןוא טכַאנ ןוא גָאט

 'א; םכחמ הֶׂשָעִמ' ,ּבחנ ,"...לָאמ ןייא ּפָא

 -לימ א . . .רעדנעלגנע ריד אנ ?סָאװ ריא טסייוו

 'ךלישטָאר ןיּב ךיא ןעוו' ,עש ,ײדרַאי

 סָאד ןעז טעװ רע ?(טינ) עשז ןעד יצ .2
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 -רעּביא רע טעװ ,. . . חסּפ"ןּברק םעד ןוֿפ טולּב

 "ילח ןמיס א ת"ישה ןעד ףראדאּב יִא . ... ןּפוה

 תוריֿבע לֹּכ רימ ןעוט יַאע .ב/גס .2צנ ,7?הל/

 סָאד ,ליי ,"?םידיסח ךָאנ ןסייה ןוא . . ,םלועּבש

 טָאג טָאה סָאװּוצ , .ן"לרּת רימָאטישז ,תחלשמ

 יא ?טלעװ רעד ףיוא המשנ יד טקישעגרעטנורַא

 א ףיוא ,למיה ןיא ןזעװעג רעירפ ךָאד זיא יז

 יכרּב ,ןאמקילג ןרהַא השמ יר ,"טרָא טוג ץנאג

 סע 'א :רע טליֿפרעד, .1898 עשרַאװ ,ישפנ

 רעד ףיוא ןשטנעמ עטוג ָאד ָאי ךָאד ןענַײז

 .צש ז יַא  .יגנאגרעּביא רעדי ,וו סַײװ ,"טלעוו

 ,תוצראה-םע + -- פעצַארעמַא

 ןופ רעגרע .ימַא + .װדא -- ןטפנרעמַא
 ןעװ ,טנַײֿפ רע טָאה יַא; .ןטסגרעמוצ .ץלַא

 טרַאװנגעג ןיא ןעמָאנ אזַא טימ םיא טפור עמ

 ,'טָאטש-טלַא ,זיי ,"ןירעריסַאק רעד ןוֿפ

 ,הרוחס-טינש טרָאס .אּב .רעד -- ךוטרעמא
 טרָאֿפסרעמַא טָאטש רעד ןופ טעטילַאיצעּפס א

 טאהעג טָאה סָאװ (טכערטוא ץניװָארּפ ,דנַאלָאה)

 טלָאז . ..ש .עירטסודניא-ליטסקעט עטלקיװטנַא ןַא

 עטוג ,ןלַאקרעּפ ענייש ןקיש רימ .. .ןעז ריא
 רעלַא ןעַײטיק ,ּבעװ ,'ַא ,ןענילסומ ,עטנירּפ

 ,24 ווירּב ,1858 עשרַאװ ,תרגא רדסמ ,ײטנַאה

 יב ןוֿפ גנלמַאז .מּב .יד -- אנַאקירעמַא

 תוכַײש א ןּבַאה סָאװ םיצפח ,ןטנעמוקָאד ,רעכ

 .עקירעמַא (ןופ עטכישעג רעד) וצ

 -ַאקירעמַא ,ריז- .ורט -- ןרי|זינַאקירעמַא
 רענאקירעמא ןטיול ןכַאמ(רעּביא) .טריזינ

 -עמַא ןיא יװ (ןרעװ) ןַײז לָאז עמ ןכַאמ .טינש

 ,ןטנַארגימיא יד יא .עקירעמַא חסונ יּפ-לע ,עקיר

 ןעמ טריזינאקירעמַא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא; -

 רָאג ןיא 'א ךיז -- ךיז טימ ."ןלעטָאה יד

 -ץמַא .רָאטַא- .ץעיצַא- .טַײצ רעצרוק א
 .םידוהַאי עיַא .רַאּפ ,ידַא -- םריזינַאקיר
 סייװ ,שילגנע ןטסרעמ טדער ,רעיַא ןַא .. 4

 ,ַאּפָא ,"הכמ עדמערֿפ א סעּפע זיא שידִיי . ...זַא
 | ,טייק- .ורּביה

 ןוֿפ טרָאװ .1 .ןעי ,רעד -- םוינַאקירעמַא
 ןטנַארגימיא עשידִיי סָאװ שילגנע רענַאקירעמַא

 ןכעלגעטגָאט רעייז ןיא ןצינ ןעמונעג ןּבָאה

 ,ןקישט ,ּפַאשטעװס ,עדייּפ :תוָאמגוד .שידִלי

 .מַא טנכיײצַאּב ּבװ רעזדנוא ןיא .וזַאא עדניוו

 -ידװעריּפשמוא דַארג ןקיטנַײה רעזדנוא ַיּב;

 -ןרָאװ ערעזדנוא ןענַײז ןעיַא תוכליה ןיא טייק

 ,װַמ ,"וטֿפױא רעשּפיה ַא ,ךיז טכוד ,סנכייצ

 | | .אאאצ לּבוי

 רענַאקירעמַא ןוֿפ ךירטש רעקיטרַאנגײא .2

 ,ןטכַארט ןפוא ,גנוריפ ,ןּבעל

 .ס ןיי נװ .ץ ,רעד -- טס'ינַאקירעמַא

 ,עטכישעג ריא ,עקירעמַא ןוֿפ רענעק ,רעשרָאפ
 ידַא -- ׁשי- .װזַאא ןעגנוריֿפ

 -עטקַארַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שינַאקירעמַא
 רעדליװ רעד זיא יַאק .עקירעמַא רַאֿפ שיטסיר
 ,"טעטש-טלעװ עשיאעּפָארייא יד ןוֿפ ָאּפמעט
 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב ןופ ,אד

 ןיא| יה ןענַײז . . . קיטנוז ןקיטנַײה; ,0

 ,עכעלנייוועג 8 ,תוּפוח 49 ןעוועג ןװעשטידרַאּב

 ,לָאֿפי ,"שינעּבילרַאֿפ ַא ענייא ןוא עץִא 0

 עקנַאקירעמַא

 -רַאֿפ טימ -- ךעלּבעּב עיַא .25 ןאנ ,1882

 -יּבר .סעקשאטסיפ -- סינ עיֵא .ןקעלֿפ עקיּב
 יא יד,--- טייק- .ךעלסיניוניּבר-השמ ,ךעלסינ

 -סודניאךויר עריא טימ ךיז טסעמרַאפ סָאװ

 ,138 יז ,...ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקװיר .ּב ,...ןֶעירְט

 .ךעלרינלקעדמוא .ידַא -- רענַאקירעמַא
 וצ ךייש זיא סָאװ ,עקירעמַא ןופ זיא סָאװ

 'א .ןטקודָארּפ יא .טנעניטנָאק יא .עקירעמַא

 ,עיטַארקָאמעד יַא .תורישע יא .סרעצַארק"ןקלָאװ
 רעד .רעכיּב עשידִיי 'א .רעטעפ יא רעכַײר רעד

 .ןדִיי 'א ןגעװ = םידמושמ יא ,םִייוג 'ַא דיי יַא

 -סָאס יַא .םיטֿבש יַא .עטלָאגעג = סעדרָאמ יַא

 רעלדָא 'א  .לידָאקָארק 'א .ריּפַאט יא .ענ
 .ברעה יַא ןיא ,ּפָאק ץיּפש ןֿפױא ןרעדעֿפ ןָא ---

 יד טַײטַאּב ..'א יא ידע -- עיײדיא א

 -יװיטלוק רעייז ,ןטײקנדײשרַאֿפ וצ טייהַײרפ

 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןצישַאּב סָאד ןוא גנור

 םויק ןוא עיצַאפיצנַאמעי ,ןעלַאק .מ סַארָאה

 -- ןעלסקַא 'יא .29 ,אווװ לֹּבי ,,המואה

 יװ רעמ עטַאװ טימ טגיילעגרעטנוא (ילרעדַײנש)

 -- (גמ) סעקרעּבידנַאּב 'ִא .ךעלנייוועג
 'א ,לּפָאטרַאק עכעלסיז ,עטלדיירדעג עלָאמש

 "יא ךיז טזָאל סָאװ רעסעמ א טימ -- לּבוה

 (ןלעטָאה ןיא) -- ןַאלּפ 'ַא .ןלעטשרעּב
 זַײרּפ ןטמיטשַאּבסיורָאֿפ א ןלָאצ ןופ םעטסיס

 -- ןָאילק יַא .ןסע ןרַאֿפ ןוא רעמיצ ןרַאֿפ
 המחלמ -- עיצולַאװע ר יא .ןָאילק-רעקוצ
 רענאקירעמא עריא ןוא עינַאטירּב-סיורג ןשיװצ

 -סיורטש יא (83 -- 1775) סעינָאלָאק

 א ןוֿפ רענעלק) לגױֿפ רעסיורג -- לגיוֿפ

 ַא טימ ,ןעלגילפ עניילק טימ (לגױֿפסױרטש

 עקיד ,עקראטש ,עגנַאל טימ ,זדלַאה ןגנַאל

 טפיול ,ןעִילֿפ טינ ןָאק .רעגניפ ַײרד טימ סיפ

 ןענַײז רעּפרעק ןפיוא ןרעדעֿפ יד .ךיג רעייז
 -וטשּפָא יװ טצינעג ןרעװ ,עכייוו ןוא עגנַאל

 זס מס4 2ת10- .עקירעמַא-םורד ןיא טּבעל .סרעּב |
 ירַאֿפ ןסיורג ַא טימ -- טינש 'א .1102ת20

 -- ךַארּפש 'ַא  ןלָאצ עסיורג ןיא ,טסעמ

 .עקירעמַא ןיא יװ ןּבירשעג ןוא טדערעג ,שילגנע

 ,רענַאידניא יד ןוֿפ -- ןכַארּפש יא
 ,עק- ,ןי- נו .צא יװ צמ .רעד -- רענַאקירעמַא

 יד ןוֿפ רעניואװנַײא רעדָא רעגריּב .1 .ס'
 עלַאג .עקירעמַאןוֿפצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאֿפ

 ןײלַא רעדָא ןענַײז 'א ןָאילימ קיצכַא טרעדנוה

 סנטסכעה ןוא רעדניק רעדָא ,רערעדנַאװנַײא

 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןטנַארגימיא ןוֿפ ךעלקינייא

 עקירעמא ןיא טנעדוטס 'דִיי רעד, .7 או 4

 ןַײז טימ ןעמעש ךיז לָאז רע זַא יַא ליֿפ וצ זיא

 ךיז לָאז רע זַא דיי קינייװ וצ ןוא טייקשידִיי

 ,רַאֿפ ,רענפעש .ּב ,"ןריסערעטניא טימרעד

 ,24 טוו 7

 ,קַאיװַאּפ ןיא עטרינרעטניא ,ןדִלי יד -- יַא, ,2 =

 -סיוא ןענַײז ייז זא ןריּפַאּפ טַאהעג ןּבָאה סָאװ

 יז לָאז עמ טרַאװעג ןוא סרעגריּב עשידנעל

 ,"ןרעגַאל-רינרעטניא עלעיצעּפס יד ןיא ןקישּפָא
 ,מולּב

 -ַאקירעמַא .0 .ס' ,יד -- עקנַאקירעמַא
 עטצוּפעגסיוא שילרעטסיוא ןא ךיוא .ןירענ

 טריטרָאּפמיא ,ןישַאמקורד עניילק .2 .יורֿפ
 טציא סָאד יז טלָאװ ךַא .יא ןַא; .עקירעמַא ןוֿפ



 םויקירעמַא

 -ַאמאלקָארּפ ןקורד וצ ףיוא ןעמוקעג ץינ וצ

 ולָאװער ןוא גירק ךרוז ,ןַאמגערּב .ש ,"סעיצ

 ,1931 סעדַא ,| עיצ

 רעּבָארג ,זָאנ רעטיירּב א טימ ךוש (ענליוו) .4

 .ךעטש עטיירּב טימ טנַאק רעד ןוא עװשעדָאּפ -

 | - .סיַא ןגָארט

 רעשילַאטעמ (עימעכ) .רעד -- םויקירעמַא
 מָאּב ןוֿפ טקודָארּפ ,טנעמעלע רעװיטקַאָאידַאר

 -ךיוה טימ םוינָאטולּפ ןוא םוינַארוא ןרידרַאּב

 ןַײז .95 רעמונ רעשימָאטַא .םוילעה ןשיגרענע

 .גזמ לָאּבמיס

 ישטוּפסעװ ָאגירעמַאככ ייאככ .נג -- עקירעמַא
 רעֿפסימעה עקידברעמ .1 )1451.--1512(. 

 טול טנעניטנַאק רעטייוװצ .ךעלַײקדרע םענוֿפ

 עַײנ יד יװ .ךיוא טנכייצַאּב טרעװ ,סיירג ןַײז

 רעטלַא רעד ןופ דיישרעטנוא ןיא 'טלעוו

 -עמא רעד .עקירפא ,עיזַא ,עּפָאריײא -- טלעוו

 ףיא טלײטעגנַײא זיא טנעניטנָאק רענַאקיר

 (עדאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאֿפ) יַאןופצ

 רעדָא 'אםורד ןוא 'א:לארטנעצ ףיוא ןוא |

 רַאֿפ גנונעכיײצַאּב עכעלנייוועג .2 .יַאךײטַאל

 יַאןופצ ןוֿפ ןטַאטש עטקינייארַאֿפ יד

 ימ א ןגעװ ,ריא = יא טקעדטנַא טָאה רע*

 ןייק .ךָאנ רָאפ ךיא* .סַײנ א ,גָאזסױרַא ןַא ,גנונ

 ,טינ ףױלטנַא ךיא = קעװַא טינ עקירעמַא

 (ןרָאװעג) ןלַאֿפרַאפ :59 .ןעיורטעג רימ טסגעמ
 (צנכַאי -ענכיו יװ ךיז ןּבַײלק .יַא ןיא יו

 "קעװַא רימ ןלעװ יא ןייק, .'ַא ןייק עשָאװד
 זיא יַאק .לֿפ ,"ןלעטש הּפוח ַא ןטרָאד ןוא ןרָאפ

 (טינ) זיא טעּברא (ןייק) לַײװ ,דנַאל רעַײט א

 ּפָאק ןטימ ץלַא זיא יא ןיא, .װש ,"דנַאש ןייק

 'ַא ןיא; .װש ,"ףיורא סיֿפ יד טימ ,ּפָארא

 טסע דנַאלסור ןיא ,ןסע לָאז עמ ןעמ טּבעל

 ַײרד ןלעֿפ יא ןיא, .װש ,"ןּבעל לָאז עמ ןעמ

 טצריא רענייק =| ,?(תֿבט ,ֿבא ,רייא) :םישדח
 עמ ;'רעטלַא רעד' ןעמ טֿפור רעטָאֿפ םעד ,טינ

 ,ןדל ןטיול "סעװייט, ,תובוט ןייק טינ טוט

 .לענַאיצָאמע ,ריא ,ֿפצ -- עקשטירעמַא
 עמ ,גולק ץלַא זיא יא ןיא --- !בנג יא לא;

 ,עז ,רָאנ עז ..., ."ןכיירגרעד ךס א ָאד ןעק

 ַאזַא ! ןװי ַאזַא !? ךמלמ א סָאד טרעוװ יא ןיא

 .ורּביה ,ַאּפַא ,"!עדרָאמ עלָאג

 .מור ,סעּב .אּב .יד -- עקירעמַא
 ,טנװַײל ןימ רעלעג

 .::926: 2זחטגזס .ַאּפש .סי ,יד -- ערַאּפמַא
 ףיוא גנוקיטעטשַאּב-ייצילָאּפ ,עיצקעטָארּפ ,ץוש

 עקאט טייג רע, .לגדא טכערלדנאה ,טכערניואוו

 "רעד טָאה רע רעכלעװ ףיוא יַא רעד ןגעװ ןעז

 "ניּבור .מ ,ירֿפרעדניא דלַאּב עטיּב ַא טגנַאל
 ,1952 עקיסקעמ ,עקיסקעמ ןיא ןּבעל ַא ,ןייטש

 ,ָאכיײּב אגָאּפ םיא|-- הז לוונמ ךּכ ענּפ םא
 ;ב/בנ ,הּכוסכ? .חֹּת .ץַאז ןעז לװּונעמ (ךָאּב)

 לװנמ רעקיזָאד רעד בוא .ב/ל ,ןישודיק

 רעטייװצ| 'טנגעגַאּב ךיד טָאה (ערה-רצי =)

 םיא ּפעלש -- "שרדמה:תיבל והכשמ, :לייט

 ןטימ :ב ןטימ טצינעג .ןשרדמ-תיּב ןיא ןַײרַא

 םעד ןַײז רֿבוג וטסעװ הרוּת ןענרעל ןופ חוּכ

 ,לװנמ רעד זיא סע רעװ קיטכיוו טינ, .ערהדרצי

 ,רעלעװלַאװ

 - לּֿפָאטרַאק ןימ .רקוא 9
 .לפָאטרַאק עכעלנייועג יװ רעסיז זיא סָאװ

 סד ,יד -- ע(ק)לוּפמַא

 .כרַא .טמַא +- -- טּפמַא
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 רע טעװ -- 'ה"ל 'מ ,םוטעמוא ָאד זיא רע

 טעװ ןַײרַא שרדמה-תיּב ןיא ,ןֿפױלטנַא דלַאּב

 ,זמט ,יאגרש .ז .ש ,"ןטײלגַאּב טינ ךיד רע

 ןיא םיא ּפעלש ... 'ז 'מ יב יפ יא; .8 אוו 1965

 םיא רעגנירג טעװ . ..ָאד ,ןַיײרא שרדמה-תיּב

 - 6 וצ 1969 ,רָאֿפ ,סענעמ .ַא ,"ןַײז וצ רֿבוג

 ייאכ2 ,טריטוּפמַא ,ריט- .ורט -- ןריױטוּפמַא
 לייט) א ןדַײנשּפָא עיצַארעּפָא ןַא טימ// .לכ2
 ,סוֿפ ןשינערגנַאג א 'א ,דילג קידנסיורד (א ןופ

 ,טעשטעלַאקעצ טָאה ןישַאמ יד סָאװ טנַאה ַא יַא

 ןּבָאה טנעה עקיטיוהןיורּב ענַײז, .רעיוא ןַא יא

 ,זיי ,"סיֿפ עשירענלעז ךס א ,סיפ טריטוּפמַא

 -ָאס ןענַײז רעטכיר עכלעזַא; .גיֿפ .יקסווָאנרַאק

 םירֿבא עכעלדעש יד יא סָאװ ןגרוריכ עלַאיצ

 .טלעװ ןוא דיא ,1ירג ,"םזינַאגרָא ןלַאיצָאס ןוֿפ

 ץיֵא ןוֿפ םירוסי .רֿבא רעיַא -- טריטוּפמַא
 :סױרַא טנעקעג ןיוש טָאה רע זַא; .רעדילג

 ןעגנאגעג דלַאּב רע זיא ,עילוק א טימ . . .ןייג

 ,"סוֿפ ןיֵא ןַײז ןּבָארגַאּב טָאה עמ ואוו טרָא םוצ

 םעד ןעװעטַאר -- ץיצַאה 39 אט ,רעטעלּב
 -/ .פנורי .רָאטַא- .יַא ןוֿפ הלוח

 יא? .ל'ָאּפמא :ךיוא .ז- ,רעד -- ל'וּפמַא
 סָאװ ילּכ ענרעזעלג רעדָא ענעדרע .1/ .לכ2
 ,ןַײװ רַאֿפ טצינעג ןּבָאה רעמיור עקיטנַא יד

 םערָאֿפ ןיא ּפמָאללייא :ךיוא .םוֿפרַאּפ ,לייא

 יָאמ ןיא) 2 .ּפָארַא טגנעה סָאװ לָאש א ןוֿפ
 ןטכַאמרַאֿפ טימ ּפמָאלגנעה (ןטַײצ ערענרעד -

 ,קעדוצ

 -כעלַײק-ּבלַאה (עימָאטַאנַא) .ס: ,יד---עלוּפמַא
 .רעיוא ןיא לַאנַאק רעקיד

 עלעשעלפ (ןיצידעמ)

 לזדלעה לָאמש ַא טימ קיטסַאלּפ רעדָא זָאלג ןופ

 רעקיסילפ א רַאֿפ לרער םענרעזעלג ַא רעדָא

 רעטנוא ןצירּפשנַײא ףראד עמ סָאװ ןיצידעמ

 ײרּפשנַײא רעשימרעדָאּפיה א ראפ ,טיוה רעד

 רַאֿפו וצרעד ןענַײז עטסעּב סָאד . .., .גנוצ

 ןופ סיא עלעיצעּפס טסאטעגוצ ןןעגנוצירּפשנַײא

 רעַײֿפ ןֿפױא ןרעװ עכלעוו ,סיירג רענעדײשרַאֿפ

 טפול ןוֿפ טירטוצ ןייק זא ױזַא ןצלָאמשעגוצ
 ,16 אי ,1930 ענליװ ,זעג9 ,ײזַײז טינ ןיהַא ןעק
 ןטלַאהעג רעשדלעפ רעד טָאה טנַאה ןייא ןיא,

 ש ,"לגנעווצ ַא --- רעטייווצ רעד ןיא ,עקיַא ןַא
 עװקסָאמ ,קיאורמוא זיא חרזמ ןֿפױא ,ןַאמגערּב

 טאה רע זַא ךַײלג םיא רֶע טעט אד . . ,, ,4

 ןייא ןםַאזלַאּב םעד ןוֿפ} םיא ּבאג 'נוא טעריג
 מדֿפ9פ ,םילשמ רֿפס ,ײטעלוּפמַא ןייא ןיא גיניוו
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 סנקּב ..., .'ַא ןריֿפ

 םינּבר ירדנַא אַײּב, .קקּת ,"ט"ּפמַא תא דוּביא
 ימכח תונקּת' ,"ןּבָאה תונייד ןוֿפ ןטּפמַא ָאד איד
 'ז ,א"ּת ,ד ,תומושר| ב"עש ,.גָארּפ יגיהנמו

 ירדנַא טׂשנוז 'נוא ןטשריפ 'נוא ןגיניק} .7

 םינטוק רזיל 'רּב ןהילא ,"ןטפמַא יגידנעו טינ

 טרעװא .1692 טשמַא ,ירסומ ןקחצ דימלת ,זּביא

 ,יַא ןַײד ףיוא ןלעטש סופ ןַײד ףיוא רדיוװ ךיד
 אדרויֿפ ,רשיו םֹּת ,זּביא והיתּתמ 'רּב בקעי יר
6,8 

 םיײלטּפמַא
8. 

 ,זט ,םירֿבד ,הרוּתה ראּב --

 1822 ייאכ2 .אּב .רעד -- ר'יּפמַא

 .לוּפמַא?? .ןע- ,רעד -- לֹפֹמַא

 ַא א ערעסערג א ןסַאּפ ךיז ןָאק

 זיא ןוא עיִא

 ,ןטייקיאעפ

 עדוטילּפמַא

 .8=6: טזמקנעס .מַא .ס' ,רעד -- רעַײּפמ'ַא
 טסעמרַאֿפ ,ליּפש ַא ַײב רעטכיר .ײרעֿפער .1

 רעד .ךוסכס ,טוּפסיד ַא ַײּב רעטיּברַא 2 עא
 ןּבעגרעּביא .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא יַא

 .ןעגעקסּפ לָאז רע ,'א םעד

 ןיא ליטסה
 ןיא ,רעדיילק ןיא ,לּבעמ ןיא ,רוטקעטיכרַא

 ,ללכַּב טסנוק רעוװיטַארָאקעד ןיא ,ןרוזירפ

 .ה"י ,19 ּבײהנָא ךַײרקנַארּפ ןיא ןעמוקעגפיוא

 -נעמַאנרָא רעטַאקילעד טימ סיוא ךיז טנכייצ
 ןוא עשיסַאלק ףיוא ןשינערעהוצנָא טימ ,קיט

 "א רעשיזױצנַארֿפ .ןװיטָאמ עלַאטנעירָא ךיוא

 -גנוריגער עטלַא ןוא ... סעדַײּבעג ערעַײנ;

 ןשיסור ןטלַא ןוֿפ סעדַײּבעג-עיצארטסינימדַא ןוא

 .1934 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה ,סנ ,"'ַא

 ּפמָאלטכאנ |

 'ַא ןַא .רושזַאּבַא ןקירילָאק ןקידכעלַײק ַא טימ
 :יז --= .ַא רעקידעגנעה ַא .לשיטטכַאנ ןפיוא
 טכַאנַײּב ,ץרפ ,"טסעירט ןופ :רע -- ?'א ןא

 .קרַאמ ןטלַא ןֿפױא

 1822 ייא2 .ס  (יד) רעד -- 'ַאולּפמַא
 ,. ..רַאֿפ, .עיציזָאּפ עלעיצעּפס ,גנוקיטֿפעשַאּב .1

 -טנארַאפ רעמ

 ןַאמּפיל ,"גנוגעװַאּב רעד ןיא טעּברַא עכעלטרָאװ
 ,1939 עװקסָאמ ,נגעקטנַא מערוטש מעד ,ןיװעל

 ןוֿפ יַא .עלַאר ַא ןוֿפ רענַאשז (רעטַאעט) .2
 זיא יא ; ןַײז, .עקטערּבוס ַא ןוֿפ ,רָאינַאזער א
 ,ןריא- .?ןלָאר-רעטקאראכ

 .ַאּפש ,טריאילּפמַא ,ריא- .ורט -- ןריאילּפמַא

 -ערגרַאֿפ ,ןרעטיירּגסיוא 526: 81
 ףיוא טֿפעשעג סָאד 'ַא .ןרעטײרּברַאֿפ ,ןרעס
 .טנעצָארּפ טרעדנוה

 .סוא .רפ?? .סי יד -- עיצַא(י)לּפמַא

 -טנַאקַאּב רערעטיירּב ןוֿפ עיצקַא .יגנורעטיירּב
 ישֲא להקד . . . םיסנרּפ ׂשד תויהל . . ,, .גנוכַאמ

 -להקד תונקּתה ׂשד ןיּבאה ןדנוֿפ רטנוא ....םיזנּכ
 וניתלהק יֿבושחו םידיחי המּכ ידי לע ... ונית

 יצַאילּפמַא ,"ןדרעװ טריֿפרעסּבוא ןוגהֹּכ טינ
 ,1759 טשמַא ,יונתלהקד תונקּת לע

 לכ2 ייא2 .ן" ,סי יד -- ע|דוטילּפמַא
 ןוֿפ טײרּפשסױא ןַא ןוֿפ םענרַאֿפ ,טייקטיירּב 1
 ןופ יַא סרעגניז םעד .גנַאלקּפָא ןַא ,עילַאװכ ַא

 עטָאנ רעטסקירעדינ רעד זיּב רעטסכעה רעד

 רעד ןוֿפ גנוקריוװ יד ... .? .ןעמענ ןעק רע סָאװ

 ַײב םַאלֿפזַאג ןופ םערַאֿפ רעד ףיוא םיטש

 ןעק רענערּבױעזנוּב ַא טימ ןטנעמירעּפסקע

 ןוא ץנעוקערפ רעד עגונּב ןעגנוזַײװנָא ןּבעג

 ןענרעל םַײּב לטימֿפלעה קיצונ ַא
 -ענַאֿפ ןוֿפ סערגנַאק . ..' ,"ןעגנַאלק עדמערפ

 "ערג .2 .ן2:1 ,אוש לּביְו יןטֿפַאשנסיװ עשיט
 רעד, .גנוטײרּפשסיוא רעדעי ַײב חטש ,ץענ

 .טע טקעלּפטנא ... טָאה שטנעמ רענרעדָאמ

 רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןרעטיצ ענַײֿפ עכעל

 ץֵא עניילק ץנַאג ,עניילק ַײרדיייװצ א ,המשנ

 ,"ץרַאה ןכעלשטנעמ ןיא ןעגנולַאװ:טולּב ןופ |
 ןשיװצ חטש .2 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ
 ןַא ןיא ויטַאגענ ןוא וויטיזָאּפ זיא סָאװ םעד

 ןוֿפ םענרַאֿפ .םענרַאֿפ רעקיטסַײג .גנולעטשנַײא

 וצ גנואיצַאּב רעד ןיא ןליפַא;



 ןריציֿפילּפמַא

 ,װמ ,"ע'א עשּפיה א ןַארַאפ זיא . . .םידמושמ

 .,14 ,אאאש לּבי

 .טריציֿפילּפמַא ,ריצ- .ורס -- ןריציֿפילּפמַא
 יסוא .ןריֿפילּפמַא : ךיוא .72 /ייאככ
 רעכעה .ןקרַאטשרַאֿפ ,ןרעסערגרַאֿפ .ןרעטיירב

 יַאװכ עשירטקעלע יא .ןעגנַאלק יד יַא .ןכַאמ
 ,23/7 .סעיל

 -רַאק) 2406: סוזמטסנ .ס" ,רעד -- רעּפמ' ַא

 :ַאֿפוי| רעיוא ןייא טימ סעֿפעג .רעמע (סורָאטַאּפ
 ,םענורּב ןוֿפ רעסַאװ ןפעש וצ רעמע ,ן3 ,9
 -וֿפ רעסאוו-עצינרעק . . .ןעמ טָאה ןעקנורטעג,
 ףיֹוא ןטרָאװק =} לדַײז ןסיוא ןוא ...יִא םענ

 לארשייתיּב ,ןַאשּפָא לצרעה ,"סָאג רעַײרפ רעד

 .1939 טצגיס ,ףיױה סיּבר רעצינשזיװ --

 סָאמ ,סנייא (ערטקעלע) .ןי ,רעד -- ר'עּפמַא
 םָארטש ןשירטקעלע ןוֿפ טייקויסנעטניא ןופ

 'רעדיוװ א ַײּב ןוא טלָאװ ןייא ןוֿפ חוּכ ןטימ

 -קעלע םוכס -- הצש"א .םִא ןייא ןופ דנַאטש

 א ןוֿפ ךשמּב 'א ןייא ןופ טָארטש א ןיא ערט

 ,העש

 0: גת .ן ,רעד -- רעֿפמַא ,רעּפמַא
 ןטכַײֿפ ףיוא טסקַאװ .חַאשטש .1 .וימ .1
 טאמילק ןקיסעמ ןיא טריוויטלוק טרעװ ;ןדָאּב

 -רעיוז א ןּבָאה רעטעלּבײַא יד .גַײצנירג ַא יװ
 -טכָאקעג רעדָא יור ןסעגעג טרעװ .םעט ןכעל

 ןעד ףיוא ןיסקַאװ אד שאו תוקרי, .טייהרע

 רּבירד ןמ טכַאמ ןירּפמַא יראיוז ׂשלַא דלעֿפ

 ואװו -- רעסַאװײַא .ג/ונ 4 הׂש ,"לּכהש

 .תטזממסא 2001054 יא טכָאקעג טָאה עמ

 זַאע :(14 ,א ,םירישה-ריש) ירֿפוּכ' רַאֿפ וט .2
 אפניֿפ-ריו טסקאװ ׂשד רפּפמַא זד ליגנעה ןַא

 ּבאג רֿפ 'תי טָאג ךיוא וזַא ,ראי םיא טלומ

 לגנעה ַא, :יּתו חט ,"דניז ןַײמ טֿפוא רימ
 ,ן"ןעמולּברעּפיצ

 -ָארּפ .שינרעּפמַא וזד .ןעי ,יד -- ירעּפמַא
 ןיוש ןםיא} טָאה יא יד, .ךיז ןרעּפמא ןופ סעצ

 ,ג"ה זּביא ,רערעל ַא זיא עקיטקַארּפ ,"ןסערעד

 ןשיװצ ןע'א עטסקיניװעניא יד, .1877 ענליוו

 ייַנ ,אעו טישז ,"ןעגנוטכיר ערענָאיצולָאװער יד

 יד רעּביא ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ןע'ֵא; ,9

 ,"םזינויצ-טלעוו ןטריזינַאגרָא םעד ןופ סעיצקנופ

 ןענעז ייזפ .שטטט-ירבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 ןּבָאה ייז זַא 'א רעייז ןיא ןָאטרַאפ ױזַא ןעוועג

 ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,ײ...טקרעמַאּב טינ

 ,טרעּפמַאעג ךיז ,ךיז רע- .וזק -- ךיז ןרעּפמַא

 -טנַא טגָארט עמ סָאװ .ךיז ןרעּפמַאה 9

 = ךיז ןעלּפַאצ .:7770/: 8תמקם016 = ןגעק
 (מורַא 1 .ופתוקסומ :שטַײדכױהירֿפככ
 טימ ןראּפש ךיז .שירעגירק:טינ ךיז ןגירק

 -נגעק .ןעגנוריטנעמוגרַא ,תויַאר עקידנגעקַא

 ןכעלדנַײרפ א ןריֿפ .ךייר טימ ךיז ןלעטש

 ןגעװ ןעגנוניימ עקידנגעקא ןגָאזסױרַא .חוּכיװ

 רעּביא ךיז יִא .ןריפ וצ ךיז יװ ,ןָאט וצ סָאװ

 ךיז יא .ןגָאז וצ טניימ קוסּפ רעד סָאװ םעד

 -םויּב (הדלונ אלש) הדלונש הציּב א רעּביא

 טיולא .דוילש-וצוק א רעביא ךיז יא .ֿבוט

 (טינ) יז טייג סע זַא ןעמ טעז ךיז יא רעייז

 ךיז ךיוא ןּבָאה ןיַאמש טימ ללה, ."ןּבעל ןיא |
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 ,ןילוח'תחיׂש ,גלי ,"טרעּפמַאעג תוקֿבד טימ

 ךיז טָאה ....הׂשעמ רעד רעּביא , .1889 עשרַאװ

 "עג ,חומ םעד טפראשעג קרַאטש הרֿבח ןַײמ

 ,סוממ ,"הנװּכ טימ טנשרדעג ,ךיז טרעּפמַא

 ,אירטו-אלקש עטלַא ןא זיא סע, .!םייהַא קירוצי

 "וט טניז ךיז טרעּפמא ןעמ רעכלעוו רעּביא

 ןטלַא רעזנוא ןופ ,ןָאזשואי .ּב ,"ןרָאי רעטנז

 זיא אמּתסמ ,רערעמ יא טינ ךיז טליוװיס, .רצוא

 ןיוש לָאז, .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב ,"טכערעג רעדעי -

 ןיִּבר םעד זָאל ,ךיז טרעּפמאעג גונעג ןַײז
 יייצרעד ,זיי ,"ןסע סָאד ןעמוקַאּב ןּבעל לָאז

 עקיד'ַא .גיו א ךיז טוט זיולק יד, .גיֿפ .ןעגנול

 רעכעטסַאּפ ,ןַאמדירֿפ בקעי ,"תואּפ ןוא דרעּב

 טימ ךיז 'ִא :ךיא .1953 ַא"ּת ,לארׂשי ןיא-

 ךיז טימ ךיז טרעּפמַאעג ךיא ּבָאה, .אפוג ךיז

 'םרוטש ,סוממ ,"תונורסח ץלַא טכוזעג ,ןיילַא

 ךיז ןּבָאה םכחידימלּת ןטימ רחוס רעד, טַײצ

 ןוא רסיק ,שז ,"טרעּפמאעג קידנעטש םיא ןיא

 .|יּבר

 ןוֿפ ןסױטשּפָא .ךיז ןעלגנאר ,ךיז ןרעװ .2
 םיׂשעמ ןַארַאֿפ , .שיזיפ ךיז ןלעטשנגעקא .ךיז

 ייז ןיא ךיז לָאז עמ זַא םעד ןגעק ךיז יא סָאװ

 .ג ,זּביא רעגנַאװשלָא לאונמע ,"ןַײז הדוותמ

 ,1922 ןילרעּב ,אנָאַאס ןוֿפ רֿפוּכ רעד ,ןַאמטּפוַאה
 םעצולּפ טרעװ ... לשֿפנ גנוי ַא ,ןלצל אנמחר;

 ,"ןּבעל ליװ סע ,ךיז טרעּפמַא סע ... ֿפורח

 -ַאנ םיא ןָאטסיױא---. .חמק ,1957 י"נ ,ּבדל'

 טַײרש ,ןיינ :ךיז טרעּפמַא ןמחנ ... -- !טעק

 "עג רעדַײלש א ךיז, .ןמחנ רֿבח ,זיי ,"ןיינ ,רֶע

 "עג סעגר עכעלטע ךיז ,רעטכעװ ןפיוא ןָאט

 ,"דרע רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א םיא ,טרעּפמַא

 טּפוטש רע, .בנגידרעֿפ ַא ןופ ןַאמַאר ,אּפָא

 טימ ןוא טנעה יד טימ קידנטעּברַא ,ךיז טיֵא ןוא

 .לטעטש א ,סַײװ ,"ןטַײז עלַא ףיוא ןעלסקא יד

 ןוֿפ סעצַארּפ .ן ,(יד) סָאד -- שינרעּפמַא
 ידע .העש עכעלטע ףיוא יא ןַא .ךיז ןרעּפמַא

 רעשידיא רעד ,"ןּפורג עזַאושזרוּב יד ןוֿפ יא

 ןייק ָאטינג ,71 ןאפ ,1904 װענעשז ,רעטעּברא
 -ליג ןַײז לָאז סָאװ ץַאשּפָא ןוֿפ םוירעטירק |

 ,שַאֿפ ,ןידרָאג ַאּבַא ,"ןא ענייק ןָא ... קיט

 ,31 טוו 3

 .ברַא .ןעגנַאֿפמַא ,גנַאֿפמַא .ורט -- ןעגנַאֿפמַא
 .ןעמענפיוא .=22: 601014026ת .רנ .משטד
 רע טרעװ טכַײל, .ןעמוקאּב ,ןגירק .ןעמעננָא

 רֿפס ,ײןגנַאלש טנוא ןרטוא אב . . . ןיגנֿפּפמַא

 ןַאמ רעמורפ רעד, .ב/ב ,1686 מדֿפפ ,םילשמ

 ךָאנרעד ּבַײװ א רַאפ ןוא יא יז טָאה ןזעוּב})

 תועוֿבש רַאפי ,רצ ,יןעמונעג

 .ריֿפַא ,רָאֿפַא +- .ז- ,רעד -- ר'ַאֿפמַא

 רעקיטנַא  .רגכ2 ייאככ .ס- ,יד -- ערָאֿפמַא
 ןַײװ רַאֿפ ךעלטנעה ייװצ טימ גורק רענעמייל

 ןעוועג זיא יא עטריצעגסיוא יד .ַאא לייא רעדָא

 .ןעגנוטסעמרַאֿפ ַײּב זירּפ א רעדָא הנּתמ א

 ,שיבירג ןוֿפ רעטרעװ ןיא סקיֿפערּפ -- "יֿפמ
 ,(ט)לּפָאט ,עדייּב ,ייווצ :ּב

 יָאז)  .רג22 יא? .ז ,רעד -- ֿפופקָאיֿפמַא
 ךעלנע ,שינעפעשַאּב םי .ישיפזיּפש' (עיגָאלָא

 עקידמַאז יד ןיא טּבעל .שיֿפ ַא וצ ןעזסיוא ןיא

 ןוֿפ רעטסקירעדינ רעד, .ןעמי לייט ןוֿפ ןגערּב

 ולש

 רעטַאעטיֿפמַא

 "א רעד .זיא סעקינהרדשה:טוח עדנריטסיזקע יד

 ןָא ,שינעפעשַאּב עוויטקניטסניא:ןייר א זיא רע

 םיוּב רעד ,םולּב .ש ,ײדנַאטשרַאפ ןוֿפ קנוֿפ ַא

 | ,257 יז ,1931 יײנ ,ןּבעל ןוֿפ-

 .רג2 יא? .סע- ,ז ,יד -- (ע)ל'ַָאּביֿפמַא
 א רעּביא ךיז טמוקַאּב סָאװ טײקיטַײטַאּבייװצ

 .רדס:רעטרעװ ןרעּביא ,הּביס רעשיטַאמַארג

 ,ידַא -- ש'יד

 ָא)  .רג22 יא .סי ,י ,יד -- עי|ּביֿפמַא
 ןיא ַײס ןּבעל ןעק סָאװ שינעֿפעשַאּב (עיגָאלַא
 רעד ,עּבַאשז יד) השּבי רעד ףיוא ַײס רעסַאװ

 עקיסיֿפנָא ,עקיקענָא ,עקיקע .(ַאא לידָאקָארק
 ילְעּב עקידלדנייּבּפָאנק ןענַײז -- ס'ַא; .סיֵא
 "נוי .טיוה רעליוה א טימ עקיטולּבטלַאק ,םייח

 -קַאװרעד ,סערּבַאשז טימ ייז ןעמעטָא טייהרעג

 יז ןגייל ֿבור'ס .ןעגנול טימ --- טייהרענעס

 רעדָא ,סיפ ןענַײז רעדילגדנע ערעייז .רעייא

 לעסיא ירד ,"רעדילגדנע ןייק טינ ללּכ ןּבָאה יז

 ,1924 ענליװ ,עיגָאלַאָאז ,לַײמש ָאטָא ,זּביא

 עכלעזא ,טסייה סָאד) ןעייא יד יװ ןּבעל רימ,

 ןעייג ןוא רעסַאװ ןיא ןּבעל סָאװ םיאורּב

 סָאד ,(השּבי רעד ףיוא גנורעג ןכוז סױרַא

 ּפָארַא ןעייג ןוא למיה ןיא ןעניואוו רימ ,טסייה

 ןכוז וצ גנורעגנ םוא דרע רעד ףיוא זַײװנטַײצ

 רעד ,דמא ,"למיה ןיא קירוצ רעדיוװ ןעילֿפ ןוא

 "א; -- ןיש אמ"א .1875 ענליו ,דיחי ןּב

 ,סנקלָאװ יד ןיא ףיוא ךיז ןּבייה סָאװ ,סענישַאמ

 ךיז ןזָאל ,םי ןופ קעד ןפיוא ּפָארַא ךיז ןקוט

 ,"טעטש ןעװעמרוטש ןוא גערּב םוצ סױרַא

 -סָאמ ,עמַאכלימ ,וָאנָאכיט .נ ,זּביא ןיסָאר .ש

 - ׁשיטָאי .ידַא -- שייד .1932 עווק

 יָאלָאָאז ןוֿפ לייט -- עיגָאלָאיּביֿפמא  .ידא
 .סעיביֿפמַא יד טרידוטש סָאװ עיג

 .ג2 יא? .ז ,רעד -- ך'ַארּביֿפמַא
 ינורעפ .ץרוק ןטַײז עדייּב ןוֿפ (עידָאסָארּפ)

 ןוֿפ טרימרָאֿפ זיא סָאװ ,זרעפ א ןופ סופ ,סָאמ

 .טינ ייװצ ןשיװצ ףַארט ןטריטנעצקַא ןייא

 "רַאֿפ/ ךימ טיָאה סעג .ןפַארט עטריטנעצקַא

 / ןעמיולּב טימ / ןוא סניירג טימ / טרעטנָאלּפ

 ןוֿפ / ןציענ ןיא / ןעלּפיַאצ ךעל / רעטיַאלֿפ ֹואו

 .ע | עץ .ידַא--ׂשי- .קילַאיּב .נ .ח ,ןלַארטש

 -כיג 1822 ייאכ? .סי ,יד -- עירָאגיֿפמַא
 .ןעניז םוש ןָא ַײרעדיײר

 .וג22 יא? .ס- ,רעד -- רעט|ַאעטיֿפמַא
 טימ ןעגנולעטשרַאֿפ רַאֿפ ךַאד א ןָא ײּבעג ,1

 רעצעלּפציז ןעייר

 ןַא טימ ,םורַא

 "נעצ ןיא ענערא

 רַאפ 'ִא .רעט

 -סעמרַאפ-טרָאּפס

 -בלַאה א .ןעגנוט

 םעד ןוֿפ קינטסעמאנ םעד ַײּב, .יִא רעקידנור

 א טעיַארטסעגנַײא ןעװעג זיא עטלַאמ לזדניא

 ַא ,'מ 'א ,"א רעטיירּב א ןוא רעכעלרעדנואוו

 רעטטיר ןיטמיריג םעד ןוֿפ עטכישיג ענײש

 טָא ןוא, .1878 עשרַאװ ,רענייש רעד ףעזָאי

 יד ןעזוצ ןעמ טעװ םורפ ואװ ,'ַא רעד זיא

 "אלפ ריא ןוא קוצ ריא ןוא דַײל ריא ,ןענעצס

 ,"ןענערב ןוא יז טעװ ךיז ןעשטרַאק יװ ,רעט



 (םי)סקיימיֿפמַא

 -ּבלַאה .2 .ַאריעוגענ ַאקסיצנַארֿפי ,וװ לַא
 רעד ןגעק רעטַאעט ַא ןיא חטש רעקידנור
 עדַארטסע ןַא טימ לַאז רערעסערג .2  .ענעצס
 ײדַא -- שירט- .טעטיסרעװינוא ןַא ןיא

 .ג22 ײא22 רעד -- (סי)טק'ימיֿפמַא
 -זַאלּפ ןוֿפ ךיז ןסיגֿפױנוצ סָאד (עיגָאלָאֵיּב) .1
 רעלעוסקעס ַײּב ןעמזינַאגרָא ייווצ ןוֿפ סעמ
 : .עיצקודָארּפער
 עכעלרעטומ ןוא עכעלרעטָאפ ןוֿפ גנוריניּבמָאק
 -ֿםיונוצ (זילַאנַאָאכיסּפ) .8 .ןצנַאטסּבוס-השורי
 ןיא םזיטָארע ןלַאטינעג ןוא ןלַאנַא ןוֿפ דנוּב
 .טעטילַאוסקעס ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד

 .רנ .משצד ,ןדנוֿפמַא ,דניֿפמַא .ורט --- ןדניֿפמַא
 זיא ...2 .ןֹריּפש ,ןליפ =: סתנץ'104ס8

 ןטיול טגָאזעג רעסעּב רעדָא ,ַא סרעטכיד ןטיול
 גנומיטש סעמעװ ,ןטכיש עלַאיצָאס יד ןוֿפ יַא

 װָאקרַאכ ,טילָארּפ ,*. . .טערטרַאֿפ רעטכיד רעד
 ,574 ןאפ ,1

 -ניא רעקידלסיֿפייװצ .ז  ,רעד -- ד ַאּפיֿפמַא
 לרעּפרעק ןרעּביא לדליש טרַאה ַא טימ טקעז
 | ,(ױלֿפדמַאז ַא ַײּב יװ)

 -רַאֿפ .רג22 ייאכ? .ס" ,יד -- עינַאיטקיֿפמַא
 םעד םורַא, .לּפמעט ַא םורַא םיטֿבש ןוֿפ דנַאּב

 ןיא טָאה הוהי ןשיניס םעד ןוֿפ םוטקילײה
 -עלטכירעג-זעיגילער ַא טריטסיסקע ןטַײצ עטלַא
 ןַא . .. םיטֿבש עקימורַא יד ןוֿפ דנַאּברַאֿפ רעכ

 הדוהי טרעהעג ךיוא ןּבָאה סע רעכלעוו וצ ,יַא

 ךיז ןּבָאה ייז רעדייא ,םיטֿבש עשיבורק יד ןוא
 ירוא יד' ,רוטסַא .מ ,יןענּכ ןיא ןסירעגנַײרַא
 | ,5'6 ,ווו לּבִיי ,'הוהי ןוֿפ עטכישעג

 וצ האוֿפר א ןוֿפ ןעמָאנ -- ןימַאטעֿפמַא
 וצ ,םעטסיס-ןװרענ עלַארטנעצ יד ןרילומיטס
 .עא טיִטעּפַא םוצ ,גנומיטש עטקירדעג ַא ןּבייה

 ,ה ,ןיֿבוריעכ? .םיי ,רעד ןיאָאצמעו -- יִעצמא

 ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ רעד ,רעטסלטימ .1 .ב
 -ֿבוד 'ר ןוֿפ ןעמָאנַײּב .2 .,רעטנעצ ןיא ,ןטימ
 ילטימ רעד ,(1827 --- 1773) ןָאסרואינש רעּב
 רעדּבח תורוד ַײרד עטשרע יד ןיא גניר רעטס
 סרטנוק ןַײז ןימ טמשעג טָאה 'א רעד .םייּבר
 םיהולא אריו', .רעלטימרַאֿפ .28 .תולעפתהה
 ןַײז ךרוד טכַאמיג ץלַא טָאה רע -- יֿבוט יּכ
 ,א/וט ,וצנ ,"'א ןייא ךרוד ןַײז וצ טָאּביג
 ונּבר השמ ףיוא טגָאז אוה ךורּב שודקה?
 ,"םייא ןָא יוּב רּבדא הּפ לא הפ' .םולשה וילע

 .ןעלטימ .צמ זיולּב .יד .4 .יק ,1957 י"נ ,ּבדל
 ."ןכיירג טינ סע ןעמ ןעק םייא ןָא;

 ָאטא ןטָאק םיאְו -- ךיניִעּכ הּתַא ןטק םא
 ,17 ,וט ,א לאומשכ? .חֹּת .ץַאז ןָאכעניײאייּב

 רעטייווצ} 'ןגיוא ענַײד ןיא ןיילק טסיּב וד ּביוא'
 וטסיּב -- "הֹּתַא לארׂשי-יטֿבש שָאר, :לייט

 ;לארׂשי ןופ םיטֿבש יד ןופ ּפָאק רעד רעּבָא .
 לואש ךלמ םעד לאומש טרסומעגסיוא טָאה ױזַא
 ןוֿפ גיניק םעד ,גגַא טניושעג טָאה רע תמחמ
 טלקַאװ סָאװ רעריֿפ א ןגעװ טצינעג .ןקלמע
 יא, .סולשַאּב א ןעמענוצנָא טרעגעצ סָאװ ,ךיז
 עסיורג א עקאט זיא תווינע -- 'ּב יא יק

 רעריֿפ ַא ןַײז ףרַאד ֿבר א רעּבָא ... הלעמ
 ,8 וו 1965 ,זמט ,"הליהק ןַײז ןוֿפ

 / -ֿפיונוצ (עיגָאלָאירּבמע) .2
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 .ימַא +- .וויטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטסנילקמַא
 'ַא זיא ..., .ןטסגילקמוצ .ץלַא ןוֿפ רעגילק
 -סױרַא ןצנַאגניא רָאג ייז ןוֿפ ךיז לָאז עמ סָאד

 .1867 עשרַאװ ,לוגלג רעד ,דמא ,ײןכַאמ -

 ,- םימחר אלמ לא :ןוֿפ תייר ןרַאמָאו -- ר"מא

 ,8 יז ,ייּבַא +- ןעיַאּבַא רַאמָאו -- יײּבַא רמָא

 -- 'ַא 'ַא; :ןעמַארגסקלָאֿפ ןוא ךעלטרעװ ןיא

 ּבָאה -- 'א יא ן"עַײנ א עטָאּפאק א ףרַאד ךיא
 ָאטק ,'א יַאק :"היח יז טסייה ,עלעּבַײװ ַא ךיא

 םָאקשעיּפ ָאט ,עיַאמ עינ (ישָארה) ינָאק (קַאי)

 (ןעמ ּבױא) סע רעװ =) *עַײכַאמ (עקשיּפ)
 ןייג ףרַאד (טלעג ןייק) דרעֿפ ןייק טינ טָאה

 ,"היֵאר ןייק טינ ךָאנ זיא יא יִא ןופ, ;ןסוֿפ וצ

 ,ַא יִא ןופ ןוגינ םעד טרעהרעד רע ןעוו, .וש

 .לדוי ,סוממ ,"עַײנ ַא המשנ א וצ םיא טמוק

 יװ ,עַײנ ַא ךאוּפש א ןכַאמ וטסליװו רשפא,

 .צ .י ,"?'א יִא ןענרעל ןעֿמ טעװ עשז ױזַא

 .א"נרת סעדא ,ץנַארק רעדיל רעד ,ןירעּפלייה

 ... צַײרֿפ יד טעװ העש יד ןעמוק זיּב ןרעל;

 .ןעגנַאזעג עליטש ,אד ,"'ַא יִא ,יוא ,יַא יִא !יוא

 טגנילקיס ,טנלע ןוא טסוּפ --- שרדמהזתיּב ןיא;

 -תמ ךעלגנִיי ןוֿפ יא יִא ןוא ןנּבריונּת ןייק טינ

 .א"כשת ,לולאיֿבא ,שימייה ,רילאק .ַא ,"םידימ

 :װעיוא ...} -- גיִׁשֲא ףודרא :ביוא רמָא
 רעד' .9 ,וט ,תומשכ? .חּת .ץַאז ןגיסַא ףיודרע

 לעװ ךיא ,ןגָאא לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה דנַײֿפ

 -עמירַאּב ,םירצמ-ךלמ ,סהערּפ ןופ} .יּת ,'ןּפַאכ

 'א יא יַא :ןיּבר רעקצָאק ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ן.ןעַײר
 ,ןשטנעמ ןופ דנַײפ רעד ,ערהירצי רעד -- יא

 ןיש םיא לעװ ךיא -- ךיז טגָאי רע :טגָאז
 י"רדח ןשיװצ שינעטער רעלוּפָאּפ א| .ןכיירגרעד
 ךיז טּבייה 'תומש' ןיא קוסּפ רעסָאװ :ךעלגניי
 'א יַא ?ןרעדנא ןכָאנ רענייא ןפלַא סקעז טימ ןָא
 ן,ט ,וט ,תומש ,. . .קיריָא . ..יַא יא יא

 ָאסיאָאר םיא) -- ומִע ץוריתו בנג תיאר םא
 ,םִילהּת טיולכ? :ץַאז ןיומיא ץערעטייוו װענַאג

 :קיסַאּפש טצינעג .(ץעריטַאװ) "ץרּתוע :18 נ

 א ,ןגיל ַא ַײּב) טנַאה רעד ַײּב ןצעמע וטסּפַאכ

 ןטיירג א ךַײלג רע טָאה ,(הלװע ןַא ,זַײרג

 .ץוריּת

 יינב נָא ,םיכָאלמיינּב םינושאר םא
 ,םיכָאלַאמ-יינּב םינישיר ..} -- םישנַא

 .ב/ביק ,ת1022 .חּת .ץַאז ןםישָאנַא ...

 ןוֿפ רעדניק ןענַײז תורוד עקידרעירֿפ יד ּביוא

 עטייווצ| .ירעדניק-ןשטנעמ רימ ןענַײז ,םיכָאלמ/

 ונָא -- םישנַאײנּב םינושאר .םאוא :טפלעה

 תורוד עקידרעירֿפ יד ּביוא ןוא, -- "םירומחּכ
 ,"ןעלזייא יװ רימ ןענַײז ,רעדניק-ןשטנעמ ןענַײז
 ,ן1967 יצעד ,קוצ ,ישורּב .ז

 ןװױקַאיעל םעשַאה רַאמַאו -- בקעיל 'ה רמָא
 ,ךעלטרעװ ןיא .ֿבקעי ידֿבע ָאריּת לֵא +-
 -- יל 'ה יַא, :סעידָארַאּפ ןוא ןעמַארגסקלָאֿפ
 ברע ,טָאג וצ ןעַײרש בקעי ןופ ךעלרעדניק יד

 ַײז גינעק רעזדנוא ,רעטָאפ רעזדנוא :רקוּבו

 ךָאד ןענַײז רימ ,ךָאד ןענַײז רימ ,םחרמ ךיז

 ןוֿפ לֿפ ,"םשה דיּב םירׂשו םיכלמ ,םעלק ןיא
 -אקס יא; .(דנאלסור ןשירַאצ ןיא סעקינוויזירּפ

 / בקעי ידֿבע אריּת לַא / בקעי וצ גָאּב ןַאּפ לאז

 ינ טעינ ,טעינ / .בקעי ןירַאּב ,איסיַאגוּפ עינ

 קינַאשמָא -

 ַאהָאּב ָאקליט / ָאהָאקינ ַאי סויַאּב עינ / ָאװעשט
 / ... ןצ טָאג רַאה רעד טגָאזעג טָאה .ָאהַאנדעי

 ,ןיינ ,ןינ / .ֿבקעי לצירפ ,ארומ טינ ּבָאה

 ארומ ןייק םענייק רַאֿפ ּבָאה ךיא / ,טינרָאג'ס

 רעניײלרקוא) לפ ,ײטָאג ןקיצנייא ןרַאפ רָאנ / טינ

 | - ,(םידיסח

 .עזַארֿפ ןמיהיולייל ורמיא| -- םיחולאל ורמא
 עטשרע .טָאג וצ טגָאװ .3 ,וס ,םילהתככ
 ןטמַארגעג-ךַאֿפֿפניֿפ ַא ןוֿפ ןעמָאנ ןוא רעטרעװ
 טיול ךיטסָארקַא ,תירחש וצ רוּפיּכ םוי ,טויּפ
 טרעװ עפָארטס רעכעלטיא רַאפ ;ּבײַא ןוֿפ רדס

 יולק ןּב םלושמ 'ר :רּבחמ} יל יא טרזחעגרעּביא |

 לװֿפ עשיטסַאקרַאס ןיא טצינעג .ןה"י .10 ,סומינ

 ןֿפרָאװעגסױרַא זיאס -- 3 םענײמעגלַא ןטימ

 -- 'ל 'א; :ךיז ןהנעטסיוא סָאד ,ךיז ןטעּב סָאד

 שטָאכ) דער -- יל יא, ,"דייר ענעֿפרָאװעגסױרַא |
 רעד וצ ,ּפמָאל םוצ דער ;טנַאװ רעד וצ (יײרש

 ָאד ַײדַאג -- '? 'א; ,"קישַאד םוצ ,הנֿבל

 'א, ,"םיקו-יח ַײרש שטָאכ -- יל יא, ,"ַאקשַאד

 ."סעקנַאּב ןטיוט ַא יװ ןפלעה טעוו'ס --- יל

 ,ןיטיג22 .חּת ןעשניא ערמיַא) -- יׂשניא ירמַא

 ונייה :טָאטשנא טצינעג .ב/הצ ,ןירדהנס ;ב/ל
 טייג'ס ,ןגָאז ןשטנעמ .יא ירמאדּכ ,'א ירמאד
 רעשידומלּת .טגָאז םלוע רעד .לװֿפ ַא םורָא

 .הכלה:רֿבד א ךיוא ןַײז ריּבסמ םַײּב קורדסיוא

 ךיוא רע טיג ,תואמ טיג טָאג ןעװ ... יא יַא;ק
 .1875 ,רסומ רודיס ,דמא ,"תועד

 ... רַאמָא) -- (םושמ) הימשמ ... ומָא
 .ב/אכ ,אמק א3322 .חּת ן(םיושימ) יימשימ

 ןיא) ןעמָאנ ןַײז ןיא טגָאזעג טָאה ... רע'
 ,הכלה ַא וצ ריֿפנַײרַא ןַא .!(. . .ןופ ןעמָאנ |

 ןיא רעּביא טיג דימלת א סָאװ ,הדגֲא ,ארמימ

 ןייק ?סָאװ זיא -- 'מ 'ָאע .ןיּבר ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ

 --- . . ."מ יָא ."!טינ ךָאד רע זיא ישַא ֿבר רֹּב רמ
 ."רע טגָאז

 ;ב/ג ,ןישודיקכ? .חּת ןָארק ...} -- ארק ױמָא
 א זיאס ,!טגָאז קוסּפ רעד .א/הע ,םיחסּפ

 רעד ןיא טייטש ױזַא ,קוסּפ רע(קיד)שוריֿפּב

 ַא ןקיטסעפַאּב וצ היֵאר א יװ טצינעג .הרֹוּת

 -אלקש עצנַאג יד רימ גיוט סָאװ, .הכלה-רֿבד
 ייכ ןּבעגכָאנ טינ לעװ'כ ןוא ,'ק יַא ?אירטו |

 "!הז"אוה

 יּבַאר ...} -- (רזעלא) רזעילא 'ר רמָא
 טָאה .א/דס ,תוכרּבכ? .ווז ן(רָאזָאלע) רעזעילע
 :אנינח 'ר ןוֿפ ןעמָאנ ןיאו "א 'ר טגָאזעג
 ּבײהנָא .ן"םלועּב םולש םיּברמ םימכח ידימלּת;
 -קיטַײרֿפ טגָאז עמ סָאװ ארמג לקיטש א ןופ

 -ךמ המּבי ךָאנ ֿבירעמ ןענעװַאד םַײּב טכַאנוצ
 'ר יָא; :קיסַאּפש .שידקדןנּבר רַאֿפ ןוא ןיקיל

 -עלג יד ןכָארּבעצ (טסָאה וד) טָאה עמ -- יא

 (עשז-ףיוק) ןֿפױק ףרַאד עמ -- ַײּבא יִא ,רעז
 ,"ץַינ

 041 סאזוזסנזעא .סע- ,רעד -- קינַאשמָא
 ךשמּב ןקָאטשניּב יד ןטלַאה וצ לזַײה לעיצעּפס

 "ילק ןטלַאק א טימ רעטרע ןיא רעטניװ םעד
 א .יִא םעד קיטכיזרָאפ ףיוא טנֿפע, .טַאמ

 ןטרָאד ןוֿפ טיג טײקמערַאװ עמענעגנָא ענעקורט

 רעד ,יקסוװַאטס .װ ,זּביא רענידַאג .ש ,ײגָאי א

 זיא גָאטימ ךָאנ; .1932 עװקסָאמ ,ךָארּברעּביאי



 ןטסֿפרַאשמַא

 למירד א ןּפַאכ ןעגנַאגעגקעװַא רעטלא רעד

 עװקסָאמ ,נקַאטשניּב נשיװצ ,ןיּבָאד .ה ,"יָא ןיא

 יי ,1

 ,"מַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטפֿפרַאשמַא
 הללק יד .ןטסֿפרַאשמוצ .ץלַא ןופ רעֿפרַאש

 ןעװ ,'א ןעמ טליפ ... ןגָאמ ןטכעלש א ןוֿפ

 .ג ,"שיט ןטריװרעס טוג א ַײּב טציז עמ
 ,9 ןאפ ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ערַאּבַאז

 ,"מַא +- ,ויטַאלרעּפוס ,ודַא-- ןטסקרֿאטשמַא
 טפרַאװ יַא; .ןטסקרַאטשמוצ .ץלַא ןוֿפ רעקרַאטש

 ,אד ,"...טכוזַאּב עמ ןעװ ,ןגיוא יד ןיא ךיז

 ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארּפ"ַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ

 שידיי רעסערג .וּונָאשטמככ .גג -- ווָאנישמ' ַא
 ---1921) עשרַאװ ןוֿפ מ"ק 42 ,ןלױּפ ןיא לטעטש
 ןוֿפ טרָא-ןריוּבעג .ןןדלי 2,188 -,!וונַײא 4
 ;'סעקילושז רעיא :ןעמענוצ .גרעּבמָאנ .ד .ה

 ררוס םע' ;יאנוׂש םע' :שװ .יםינָארַאנ רע'ַא
 טרַאּפשרַאֿפ סיצַאנ יד ןּבָאה ,1940 ןיא .'ער

 -עגקעװַא ןוא םישרדמ-ייּתּב ןוא ןלוש ןיא ןדִיי

 .רעַײפ ןטימ םינינּב יד טזָאל

 ,ימַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודַא -- ןטפמילשמַא
 -טנאה עלַא ןופ, .ןטסגרעמוצ ,ץלַא ןוֿפ רעגרע

 סָאד) ןעמוקעגקעװַא יַא ןענַײז ... רעקרעװ
 עשידיא ,דמא ,"רענוריק יד (ןטילעג טסייה

 ,1871 ענליוװ ,גנולסקעװמוא רעדיילק

 .ימַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודא -- ןטפנעשמַא
 -סיוא טָאה יַאע .ןטסנעשמוצ ,ץלַא ןוֿפ רענעש
 טָאה יּתְשְו לַײװ ,רּתסא טינ ,יּתשו ןעמונעג

 .בּפ ,"ןגָארטעג טינ ךיז ףיוא ךַאז ןייק טעמּכ

 ,"מַא +- .ויטַאלרעּפוס ,ודא -- ןטפטעּפשמַא
 זיב 'א ןרעיודעג ןעק .לֿפיװא .ןטסטעּפשמוצ

 .תודוס ,פס ,ײ?ןעמוק טעװ הניד

 ךתלעמ לא ;ןוֿפ ת"ר ןריַאשמַאו -- ר"שמא
 .חּת --- ןװַאר םיױלָאש ָאכסָאלַאַאמ לעו ֿבר םולש

 ּביײהנָא .ןדירֿפ ךס א ,טייקטצעשעגכיוה ןַײז וצי

 . ,ֿבושח םדַא ןא וצ ווירּב א ןופ

 אמ רַאמיוט םיא) -- לפאנ המ רמאת םא

 ... ורמאת יכו :20 ,הכ ,ארקיוכ? .ץַאז ןלַאכיונ

 ,?ןסע רימ ןלעװ סָאװ :ןגָאז טסעװ וד זַא'

 ;ןגרָאמ ןרַאפ גרָאז (א :ןענעכיײצַאּב וצ טצינעג

 לדוי 'ר וצ, .תוקחד ןוא טיונ ןוֿפ דנאטשוצ (3

 ןוא ןשרד:לעּב א ןעמוקעג לָאמַא זיא רענלַאט

 א ןגערפ ךַײא לעװ'כ ,יּבר --- :טגָאזעג טָאה

 ןרעֿפטנע ריד לעוװ'כ -- ?י'נ ימ יּת יא :אישק

 רעד םיא טָאה רענלאט רעד ןוא !ץוריּת א

 ןשרדילעּב רעד זיא סנגרָאמוצ .לּבור ַא טגנַאל

 -יּבלעז יד טגערפעג טָאה ןוא ןעמוקעג רעדיוו

 ךַײא ךָאד ּבָאה ךיא ?שטַײטס -- .אישק עק

 -רעּביא ןטכענ ּבָאהכ -- !טרעֿפטנעעג ןטכענ

 ןּבילּבעג רימ רע זיא ,ץוריּת רעַײא טַײקעג

 רעשידִיי רעד ,רעשלעגנע םהרבַא ,"השק רעטַײװ

 ,ונתפרחּב ,געלֿפ ךיא, .ו"כשּת ַא"ּת ,רצוא

 סע ןוא ךוּב רעדנַא ןַא ןקַאפפיוא לָאמ סעדעי

 ,םיוּבנענעט .ש ,י?'נ 'מ 'ּת יא לַײװ ,ןֿפױקרַאפ

 ,1967 יינ ,גרעּבמעל ןוֿפ ֿבויא

 רעמיול עצמיט ..| -- רמול אצמת םא
 .אא א/ט .,םיחס922 .חֹּת .ץַאז ן(רַאמיול)

 :'ט רעשידומלּת ,ןגָאז ןלעװ טסעװ וד ּביוא

1810 

 א רעדָא ,הרבס רעדנא ןא וצ ריפנַײרא ןַא

 ןריפ טעװ הרבס ערעדנא יד זַא ,גנונרָאװ

 ַאד זיא סע זַא ,ןזַײװ וצ טצינעג .הריּתס ַא וצ

 וצ ןוא ,(ץוריּת ,ריפסיוא) גנוניימ רעדנַא ןא

 ,גנוניימ רעדנַא ןַא רַאפ געװ םעד ןֿפױלרַאֿפ

 ןייק טינ טיג ןוא ,ןצמקּבש ןצמק ַא זיא רע;

 ןַײז ךָאד טגָארט ?טינ טָאה רע יל יּת יא ;הקדצ

 ."גנוריצ ערעַײט ּבַײװ

 אט ...} -- ךבזעא םימוי ,םוי ינבועת םא

 .חּת .ץַאז ןָאכװָאזעע םִייַאמיוי ,םיוי יניײװזַא

 ךימ טסעװ וד ּביוא 12 ,אי ,םירֿבד ,ישרכ2

 ןזָאלרַאֿפ ךיד ךיא לעװ ,גָאט ןייא ןזָאלרַאפ
 ,ןרענרעל םוצ הרוּת יד טגָאז ױזַא) געט ייווצ

 ןעמ טסעגרַאֿפ ,גָאט א טינ טנרעל'מ בוא ה"ד

 :קיסַאּפש .געט ייװצ טנרעלעג טָאה'מ סָאװ

 ,אלימ -- ,רימ וצ ןעמוק טינ וטסנעק טנַײה,

 -רעּביא ןוא ןגרָאמ ךיא לעװ ,יא יי -- יי יּת יא

 הבזעּת םא :99 .ײןעמוק טינ ריד וצ ןגרָאמ
 | ,ךבזעּת םימוי --- םוי

 ןיא סע סָאװ .װװד +- .ידַא ןסעמעו -- תמא
 ,ךעלרע טולָאסּבַא .תמא ךיז ןיא טָאה סָאװ .תמא

 ןיא סָאװ .טכע .םוקלוֿפ ,קיטכירפיוא .טכערעג

 ,קיטנעצַארּפ-טרעדנוה .טקַאֿפ א טימ םּכסה ןיא

 רעדָא טייקשלַאפ ןופ שימוצ םוש ןָא זיא סָאװ

 .ןעניז ןטרעקרַאֿפ ןיא ,ריא ךיוא .שינעטכַאדּפָא

 עיא ,ןּברָאדרַאֿפ 'א .עא גולק 'א ,ןייש יא

 ,םַאטשּפָא ,רעטָאֿפ רעיא .עא ןטנעמיד ,לרעּפ

 רע'א .(היהש) הׂשעמ עיא .ךלמ-ןּב רע'א רעד

 ,ןליפעג עיא .עא טּפשמ רעיא .רעזַײװגעװ ,יּבר
 ץיא .ןליו רעיא .תוֿבצע ,החמׂש עיא .תונווּכ
 -לעּב רעיא .געװ רעיא ,טֿפַאשדנַײרֿפ ,תומילש

 .דיסח שיא רעיא ,דָיי רעמורפ רעיא .הֿבושּת
 יא, .רשּכ-טַאלג = רשּכ טאלג 'א .תורשּכ עיא

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,ײשײלֿפ-רשּכ-טַאלג

 :לגרֿפ .טֿפַארקפױק סיורג טימ = טלעג 'א

 ,ֿבנג ,ןַאמערָא ,דיגנ ,ריֿבג רעיא .טלעג-תמא

 "ניק רע'א .רילֲאק רע'א רעד .שטנעמ רעיא

 .ײרעראנּפָא ,עקוטש ,ץנוק עיא ןַא .רעלטס

 ,קרעװ סיורג יא ןַא ,טמעטַאּב יא זיא'ס

 ןיטולחל ,רעשוריפּב א = ןגיל רעיא ןא זיא'ס

 .טלעווענעי (א= טלע װ עיא יד* .ןגיל א

 רע = טלעװ רעיא רעד ףיוא ןיוש זיא (יז) רע

 ,טלעװ עלאעדיא (ּב ;רֿפע-ןכוש א ןיוש זיא (יז)

 טכיורּב שודק:םוקמ א, .טייקשלאפ םוש ןָא

 עלא ןענַײז טָאג ןגעקא ,טלעװ ע'א ןַא ןַײז וצ

 ןַא .1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"ךַײלג

 -עצ ,(ר)עשלַאֿפ א :ךיוא --- הרוחס (לקיטש) עיא

 טימ ןעמוקסיורַא .(ר)ענעסַאלעגסױא ,(רןענעזַאל

 -ךיז טימ ,קיטירק רעגנערטש טימ = ןושל יא

 .ןּביולג רענװַאלסָאװַארּפ = הנמאנ ע'א* .ַײרעל
 ,שינעכָאק ,למוט (ריא) = הנותח עיא יד*

 -נָארּב סרעמשטערק םעד) ךלימ סענעדִיי רעד;

 טכַארט סע רעװ, .לװֿפ ,"רעסַאװ יא זיא (ןפ

 (טגרָאװ טרעמיק רעד ,טלעװ רעיא רעד ןגעוו

 ןרערט עשלַאֿפ יד רעּביא, :"טלעג ןגעוו טינ ךיז

 ןַא, :"למיה ןיא ףיורא טינ עיא יד ןיוש ןענעק

 :"עץא ןא יװ רעגרע זיא קנערק עטדערעגנַײא

 ,"רעיא ןא ןוֿפ רעגרע זיא הפשכמ עטכאמעג א;

 ,טלעװ רעד ןוֿפ טפוש רעד טסיּב וד; .װש

 תמא

 רעד, .ב/גי ,הרלמ ,"?ןטּפשמ 'א טינ ןטסלָאז

 ,תוֿבישח סיורג ןיא טנַײה זיא .. רעיא לטיט -
 ּפָא ליװ עמ ןעמעװ ןרעדעי םיא טקנעש עמ

 א, 'הטמ לש הבישיּב' ,סוממ ,"דוֿבּכ ןּבעג

 ךיא ,טכַארּבעג רימ ייז ןּבָאה ןליפַא ןַײװ שאלפ-

 'א -- ליומ ןטימ טרירעגנָא טינ וליֿפַא יז ּבָאה
 רעדניק יד; 'הנח תרמ השאה' ,ץרפ ,"ךסנ

 ,לָאֿפוי ,ילגי ןּב יקוּב ,"םיארּפ עיא יװ ןסקַאוו -
 | ,32 אפ ,7
 וטסלָאז טייקסטוג ןוא יא ןופ, -- טייק- |

 ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"ןזָאלּפָא טינ לָאמנייק ךיד |
 י ,3 וג

 .ַאא 48 ,דכ ,תישארּבכק .ז{ ,רעד -- המא
 ןוֿפ םתוח רעד זיא יא; .רָאװ עטולָאסּבַא .1

 ,ריװַאּפ .א ,"יא טסייה לגיזּבַײרש ןַײד, ."טָאג |
 ןכַאמ וצ, .א/מ ,ה"סקּת װעקלָאשז ,םלוע תוניחּב
 ןוֿפ יא םעד ,הלעמל ןוֿפ יא םעד ןוֿפרעד ןסקַאװ
 זיא ָאטינ רעמ זיא'ס סָאװ, .איק ,אינת ,"טָאג
 ףכַאז ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא ,לה ,ייא ןוֿפ שי
 טרָאװ סָאד טצינעג טיִנ טָאה יּבר רעקצָאק רעדו

 ,ן'רָאװרַאֿפ ןגָאז רע טגעלפ םעד טָאטשנַא ,י'א

 זיא סָאװ סָאד .טײקנענַארַאֿפ עוויטקעיבָא .2
 ףיוא זיא סָאװ סָאד .טקאפ א (טימ םּכסהּב)

 ןזיװרעד ןעק סָאװ סָאד .(ןעװעג) רָאװ רעד

 ןוא ןשרַאֿפ ךעלטפַאשנסיװ (טימ) ןיא ןרעװ -

 .ןצעזעג-רוטַאנ ןוֿפ יא רעד .גנורַאֿפרעד  ןוֿפ .

 ךַײלג ןוא ןגאז םינּפ ןעד רעטנוא ׂשע ליװ ךיא;
 זיא ׂשֶע -- ליװ ןמ ואװ 'ינוא ד"ּב םעד רַאֿפ

 ,ןו שהְו 1640 ,יא"מרה ּתיושי ,ייא לטייא

 עשיטע טימ םּכסה ןלוֿפ ןיא זיא סָאװ סָאד .9
 וצ ןא טינ ךיד ימהעש , .קדצ ןוא יא .ןלַאעדיא

 רטכעלש ןייא טגז ךַא סריד ןעװ ,יא םעד ןמעני

 ,םינינפה רחבמ רפס ,ײןַאמ ןרעכעלנייוועג =!
 טלעג סָאד זיא 'א םוצ, .א/ז ,טײצּת גרוּבמוה

 .'הליפּת-לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טינ תילכּת ןייק

 -סיוא ,ןכוז .'א םעד ןגָאז .3-- 1 ּבּב יד וצ

 ןטכער ןֿפױא ןעניימ .יא םעד ןייגרעד ,ןעניֿפעג
 "רעד .יא ןטימ ןעמוקסיוא .יא ןפיוא ןרעוװש ,יא

 ,ןענעקיילרַאפ .יא םעד עא ןענעקרעד ,ךיז ןסיוװ

 ,ןּברַאפוצ .'א םעד עא ןלױהרַאֿפ ,ןטלַאהַאּברַאפ

 "א םעד ןצוּפוצ

 רערעטיול ,רעכַײר ,רערַאלק ,רעצנאג ,רעלופ

 "א רענעּברָאפַאּב-טינ ,רעטכער ,רעטושּפ :'א |

 -נעמאדנוֿפ ,רעכעלטעג ,רעטולָאסּבא ,רעקיכוּת

 -ץגנָא ,רעַײנ ,רעטלַא ,רעלענָאיצידַארט ,רעלַאט

 "א רעשיריּפמע ,רעכעלטפאשנסיװ .יא רענעמונ

 רעשירָאטסיה .יא רעקיפיואנּביױא ,רעוװיטימירּפ

 -נעמעלע = יא-תיּב-ףלַא .'א רעשירעלטסניק יא

 .דנַאל-יא ןוֿפ יא .תמאּבש יא .יא רערַאט

 ,עקיטכיר סָאד יװ סיוא טעז סָאװ סָאד 4
 רעד .עא ענייש סָאד ,עטכע סָאד ,עלַאעדיא סָאד

 ןייק טינ ןֿפרַאד ןטעָאּפ, .רעלטסניק ןופ יא

 רַאֿפ .'א רעד זיא ןוגינ רעד ייז רַאפ ,סעמעט -

 ,שטַאקט .ז .מ ,"ךיל סָאד זיא 'א רעד רימ

 שימצעלָאּפ'

 (טגָאזעג) קידנגָאז תמא םעד חזד .װז .9
 עֿבטּב רעּבָא ,טרָאװ ןטלַאהעג טינ טָאה רע ,יא;

 ."רענגיל ןייק טינ רע זיא

 ארּב תישארּב , (א :תמא ןופ תויתוא ַײרד יד

 טשַײװ --- 'ת ימ יא תוֿביּת יֿפוס זיא --- םיהולא



 תמא

 זיא ןטלעװ .יד זַא טזַײװַאּב ==} םלוע רעד זד

 ;1 ,א ,תישארּב ,חט ,ייא טימ ןדרָאװ ןיֿפַאשיּב

 ,ףוס םַָײּב 'ת ,ןטימ ןיא 'מ ,ּבײהנָא ןיא יא (ב

 ןיא ידעלּבמו ןורחַא ינֲא ,ןושאר ינֲַאט :ה"ד
 ףרַאד עמ, .המ ,א ,הּבר םירישה ריש ,"םיקולא

 "עג ןיוש ןעמ טָאה ,יא םעד ןגָאז יװ רעמ טינ

 ןופ ּבײהנָא ,יכונָא -- 'א (ג ;טיײצ ,ײץלַא טגָאז

 ןופ ּבײהנָא ,יתמיאמ -- 'מ :תורּבדה-תרׂשע יד

 ןופ ּבײהנָא ,'יאק אכיה אנּת'---'ּת :הנשמ רעד

 "א יד (ד :תמא -- ןעמאזוצ עלַא .ארמג רעד |

 -- ּפָארטא רעד :םילהת ,ילשמ ,ֿבויא ,םירֿפס

 "א יד ןעמ טנעייל םיא טימ סָאװ ּפָארט רעד

 דסח ןוֿפ םיכירכּת ,הטמ ,ןורָא (ה ;םירֿפס |

 יב | .'א לש
 ,הרוּת יד יװ ,גָאט רעד יװ ,דלָאג יװ יא :98

 רעד ףיוא טָאג א ָאד זיא סע יװ ,השמ-תרוּת יו

 זיא סָאד יװ ,...טנַײה ןּבָאה רימ יװ ,טלעװ

 א יװ ,ןזַײּפש ףיוא ןוַײװנָא םַײּב| ּבָאג סטָאג

 טקנירט עמ תעּב ןדייר םִַײּב) טָאג ןוֿפ לּכהש
 לּכהש' :הכרּב יד ןעמ טכַאמ ייט ףיוא --- ייט

 (ךיז ןרעטַאמ) ןּבעל ןדִיי רימ יװ יא .ץורבדּב היהנ
 :שיטָאּפש} .עא תולג ןיא ןענַײז ,טלעװ רעד ףיוא

 זיא ןטק רּפסמ ןיא} ןַײנ יו יא .ןןדירעמ יװ יא

 יא :ריא {4= ת ;44= מ ;1 = א ;9 = תמא |

 ,עקשטעג רעייז יװ ,לזיוי יװ ,ןשקָאל-תרוּת יװ

 רעד ןיּב ךיא יװ ,רעסַאװ עטעשער א ןיא יװ

 ךַאלֿפ ,טושּפ ,רָאלק ,ןייר ,קיטכיל .רָאטַאנרעּבוג
 | "א רעד יװ

 ןוֿפ ,ןצנַאגניאָז ויּת זיּב ףלַא ןופ יא :לװפ

 ;"ןצרַאה ןיא יא םעד ןּבָאה, .ןףוס ןזיּב ּבײהנָא

 'א ןטימ טייג רע? :"ןיילא 'א רעד זיא רע,

 'א אזא ךָאנ לָאמניײק טָאה רע, :"טנרָאֿפ ןוֿפ

 ַײּב ןוא טָאג ַײּב רָאנ זיא יא, ;?טגָאזעג טינ

 טינ זיא סע, ;"'א זיא יא סָאװ, ;"לסיּב ַא רימ

 זיא סע? :"'א (ןַא) רעד זיא סע יװ ךַײלג ױזַא

 רעקינייװ, :"'א ןַײז (עקַאט) לָאז סע ,טוג וצ

 ןוא רעקינײװ טרָאװ א, ;י'א ןַא יּבַא ,טרָאװ ַא

 יװ טרָאװכַײלג אזַא טינ זיא סע; ;"י'א םעד

 "ציּפש ןָא יא ןַאק :"'א (רעטעקַאנ) רעד זיא סע

 סָאד ןעמ טניפעג ואװא ;"תומכח ןָא ,ךעל

 ןגיוא יד ןיא ךַײלג יא םעד ןגָאז ,, 12? עלעטניפ

 טלייצרעד עמ ןעוו = יא םַײּב ןסָאנעג* ."ןַײרַא

 זַא ,ןמיס א סע זיא ,טסינ רערעה ַא ןוא סעּפע

 (עקאט) זיאס, :שיטָאּפש .יא זיא עטגָאזעג סָאד

 יןסָאנעג טָאה ץַאק יד ,יא

 תודע טוג (רָאנ) זיא ('א ןַא ףיוא) יא, :װש

 ףרַאד) טסָאק יא; ;"ךיז טזַײװַאּב יא, ;"ןגָאז וצ

 דרע רעד ןופ טסקַאװ יא; ;"טלעג (ןטסָאק

 סעװָאטַאק ַא; :ןחמצּת ץראמ תמא +| "סױרַא

 ןוא לכׂש יא; ;"'א רעּבלַאה א זיא (ץיוװ א)

 -- טָאה רע לפיוו גונעג ןשטנעמ א ןענַײז רשוי

 ןיא טרָאד יא ואװ} ;"קינייו םיא זיא טלעג

 טייהרעקידעּבעל =| "תמ א -- 'א; ;"החלצה

 ןיא 'א רעד, .ן'א ןטימ ןּבעל וצ רעװש זיא

 רע רעּבָא ,טעּפש טמוק 'א רעד, ;"רעכירק ַא

 ןיא ןגיל רעד ,ןגיוא יד ןיא יא רעד, ;"טמוק

 זיא 'א רעטסגרע רעד; :"ןגיוא יד רעטניה

 ;"ןגיל (רעטסנעש) רעטסעּב רעד יװ רעסעּב

 רעד, ;"?'א רעד יװ רעסעּב ןַײז ןעק סָאװ;

 -ערנַײא עסיז יד יװ רעסעּב זיא יא רערעטיּב
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 תמא +} "רודיס ןיא זיא 'א .(רעד)א :"שינעד !
 'א רעד; :ןָאטינ יא זיא ןּבעל ןיא ה"ד .ֿביציו
 טינ םיא ןעק רענייק רעּבָא) ןּברַאטשעג זיא
 טָאה רע) ,טעקַאנ זיא 'א רעד, :"(ןּבָארגַאּב
 זיא יא רעד, ;"(שוּבלמ א ףיוא טלעג ןייק טינ
 'א רעדע ;"לדניוװש (רעטסעּב) רעטסערג רעד
 םיא ןגָארט (רעּבירעד) ,רעװש (ץנאג) זיא
 ,תולעמ עלַא טָאה 'א רעד, :"קינייװ רעייז
 'א רעדע :"רעקידועמעש א ניא רע רעּבָא
 רקש רעד ,ןֿפָאלטנַא רע ןזיא ,סיֿפ טָאה

 ,ןםילגר ול ןיא רקש =) סיֿפ ןייק טינ טָאה
 םעד טעװ יא רעד, ;"ןּבילּבעג (ָאד) רע זיא

 ;"(גנַאב) ייװ טוט יא רעד, ;"ןוַײװַאּב רקש

 ,טינ טּברַאטש 'א רעד ,טינ טּבעל יא רעד, |

 (יװ טּבעל) זיא יא רעד, ;"ךיז טרעטַאמ יא רעד |

 -נוׂש ןַײא ךיז טֿפױק יא רעד, ;"ןַאמערַא ןַא
 למיוּב יװ סױרַא (טמיווש) טמוק יא רעד; ;"םיא

 ַא ןײגמורַא ןעק 'א רעד, ;"רעסַאװ ןֿפױא -
 ;?ןדײלקַאּב ןעמ ףרַאד רקש םעד ,רעטעקַאנ

 "ףלימ סענעדִיי רעד ןיא טקעטש 'א רעד; -

 ;ןרעסַאװ ןסָאגעגוצ טימ זיא ךלימ יד ,ריא =!

 ;:"'א (רענייר) רעד זיא ןגיל רעטסעּב רעד;
 (רעקראטש טגָאלש) רעּברַאה ןַײז ןעק זמר א.
 רעד זיא תוליכר עטסגרע ידע ;"א רעד יװ
 "עג יוזַא טינ זיא תוליכר עטכַארטעגסיוא יא
 ;ןתמא ןסואימ א ןטײרּפשרַאֿפ יװ ךעלרעֿפ
 טמוק 'א (ןןטימ, ;"ּביל טָאג טָאה יא םעד;

 :"'א םעד טגָאז לגיּפש רעד, ;"טָאג רַאפ ןעמ
 וליֿפַא ןגָאז ןעמ (ןעק ,ףרַאד) געמ יא םעד;
 געמ יא םעדע ;"ןטַאט םענעגייא (ןפיוא) םעד
 רעכעלטיא; :;"ןגיוא יד ןיא ןכעלטיא ןגָאז ןעמ
 טגָאז רעכעלטיא טינ רעּבָא ,'א םעד ּביל טָאה

 (רעּבָא) רָאנ ,'א ןטימ ךיז ןעמיר עלַא, ;"םיא |
 וצ ץלַאז ןוא טיורּב, ;"טינ םיא טָאה רענייק
 ןוא ץלַאז, :"ןסעגרַאֿפ טינ יא םעד יּבַא ,ןסע

 טינ יא םעד ןוא ןסע (וטסגעמ) וטסלָאז טיורּב

 -סיוא) ןייגסיוא ןעמ ןעק יא ןטימ, ;"ןסעגרַאֿפ

 רעװש זיא יא םעד, ;:"טלעװ עצנַאג יד (ןרָאֿפ

 "םיא טלעטשרַאפ רקש רעד לַײװ ,ןעניפעג וצ

 ןוֿפ תויתוא יד :שטַײטסיױא ןקידלטשּפ ַא טימו

 ןיא -- א :תיּב-ףלַא ןיא ןפרָאװעצ ןענַײז תמא

 עמַאס םַַײּב -- ת ,ןטימ ןיא -- מ ,ּבײהנָא עמַאס

 ן.םינכש ןענַײז רקש ןוֿפ תויתוא יד רעּבַא ,ףוס

 (ךיז) ןעמ טרָאּפשרַאֿפ ,'א םעד טגָאז עמ זַא,
 טגָאלש 'א (ןראפ) םעד רַאֿפ; ;"ןרעװש וצ

 טגָאלש רעירֿפ לַײװ ?סָאװרַאפ} "ןעמ (טסַײמשו

 ;"זגורּב ןעמ (טרעו) זיא יא םעד רַאֿפ, ;ןיא רעד

 אב 'א רעד, ;"'א םעד טזַײװַאּב טיוט רעד,

 "ַאנ ןוא רעדניק, ;"טייגרַאֿפ רקש רעד ,טייטש

 טינ ןעמ רָאט ןגיל ַא, ;"'א םעד ןגָאז םינָאר

 טינ ןעמ (ןעק ,ףרַאד) זומ יא םעד רעּבַא ,ןגָאז

 א רעסעּבק :"ןגָאז (וצ ֿביוחמ טינ ןעמ זיא)

 טימ 'א; ;"ןגיל רענייש א רעדייא יא רעסואימ

 -לַאה א, :"ןּבילּבעג טשינרָאג זיא ןּבירעצ ןגיל

 א טגָאז ןעװ, ;"ןגיל רעצנַאג א זיא יא רעּב

 א; :"העוט ךיז זיא רע ןעװ ?'8 םעד רענגיל

 ןֿפױא זיא ,ןגיל לָאמ ןַײנ טגָאז רע זא רענגיל

 ;"'א ןַא זיא סע זַא רע טניימ לָאמ ןטנעצ

 טשינ םיא ןריר ןוא יא םעד ןטיה סרענגילע

 טּביילג ,יא טגָאז רע זַא וליפַא ,רענגיל א? ;"ןָא

 רבדה תמא

 קיניײװ ןוא םיצוריּת ךס א, ;"טינ ךיוא םיא ןעמ |
 ףלַא ןַא טימ ןָא ךיז טּבייה תמא רעד, ;"יא
 רעצנַאג א רָאנ =| "ויּת א טימ ךיז טקידנע ןוא
 -רַאפ ןעמ ןעק ערה-רצי םעד, ,ן'א ןַא זיא יא

 .ךורּפש רעקצָאק ,ייא ןטימ רָאנ ןּבַײרט

 ײסֿפַאט ...| -- יאהל היטפת תמא תמא

 :טָאטשנַא .ב/די ,תוכרב22 .חּת .ץַאז ןיַאהעל

 -ץגנָא םיא טָאה תמא רעדד ....'א יא לּכ
 טנכײצַאּב .(ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה) יטּפַאכ

 :עמש-תאירק ןיא) יא לָאמ ייוװצ טגָאז סָאװ םעד

 טצינעג .ריא ,(. ,,.ביציו 'א ,!א םכיהולא 'ה |

 זַא ןכַײרטשרעטנוא ןייא ןיא טלַאה רענייא ןעוו

 / 'א יא; ידשח א סױרַא טפור ןוא 'א טגָאז רע |
 'א, ן"'א ןטימ ליֿפ וצ ךיז טלדנח רע -- יל יּת

 עקלעמש רעצנאג ַא סעּפע זיא רע ,'ל 'ּת יא |

 | | "יא ןטימ

 ,רעקידנעטשלוֿפ ןרומָאג ...} -- רומנג תמא
 ןעמונעגנָא סע ּבָאה ךיאק .תמא רעקידניטולחל
 ,1876 סעדַא ,ו עפעשטירפ ,ליי ,ייג יא ןַא רַאֿפ
 הרׂשי ,ץרפ ,יייג יא ןַא ,הׂשעמ עכעלרעדנואו ַאע
 7 "םיֿבוט תֹּב

 רשּכ ,טלעג ךעלרע .1 .סָאד -- טלעניתמא
 רימ גָאז, .טלעג שלַאפ ןייק טינ 2 .טנידרַאֿפ

 טַײז -- ?'ג"א עקַאט סָאד זיא ,ץָאקש וד

 ענייש ערעַײא תמא זיא סע יװ יג-יא ... קיאור

 .'איֿבנה והילא רענרעדָאמ רעד' ,רֵא ,"תויׂשעמ

 .חֹּת .ץַאז ןיטרַאּביד ..,} -- יהרּפד תמא
 .'א קר ילא רֹּבדּת אל :16 ,בכ ,א םיכלמ טיולככ
 רעטגָאלקעגנָא רעד, .יתמא םעד טגָאזעג ּבָאה'כ'

 -רַאֿפ ןענַאק טינ ךיז טעװ ערה-ךושל ןיא

 ,17 וא 1965 ,זמט ,ייד יא טימ ןרעפטנע

 דפ ןיא .ידַא ,תמא װזז .יזַא - קידתמא
 טציא, .תמא רעיא .דד ערעדנַא ןיא יװ רעטּפָא

 .ןיא הנומא עיא יד ."רעירֿפ יװ רעיא רע זיא

 ַײּב דלעה רע'א ןַא זיא רע ,ָאיע .םלועיארוּב |
 זַא תמא זיא סָאד רַאנ; ."הכָאלמ-ליומ רעד

 טָאה ןוא טולּב ןַײז ךיז טסיגרַאֿפ שטנעמ א

 ,"טונימ עלַא 'א עקַאט רעּבָא ,ןיז ןיא טָאג

 ןוא ןּבױל וצ 'א רעפעשאּב םעד, .רָאטַאיעט
 ,זביא רעגרובמַאה קחצי 'ר ,"*...ןעקנַאד וצ

 "רעד ךַײא לעװ ךיא, .1898 ענליוו ,ץעוי אלּפ

 -רעדנואו א ,עלהׂשעמ ךעלרעדנואו א ןלייצ

 ענעדלָאג' ,יקצילָא ּבייל ,"סיא ןַא רעּבָא ,סכעל

 רעייא

 ,טפַאשנגײא .ן ,סָאד) יד -- טייקידתמא
 עלופ .טײקירָאװ .תמא זיא סָאװ םעד ןוֿפ תוהמ

 ָאד טרעװ סָאװ םעד ןוֿפ יא יד .טייקיטכירפיוא

 -פיוא עלעקערּב סָאד ,, .יא עקיסיוכרוד .טגָאזעג

 םיא טָאה . . .יא עלעקיטש סָאד ןוא טייקטקעדעג

 ָאסַאנַאי .י ,"ךעלשטנעמ ,שיטַאּפמיס טכַאמעג

 .דנַאלסור ןיא רעּבַײרש עשידיי טימ .שטיװ

 רָאנ ,טלייצרעד טשינ טרעװ סָאװ ףוס א ..;

 1967 ,זמט ,טייצ ,"טקיטעטשַאּב טרעװ יא ןַײז

 - יפו

 .חּת .ץַאז ןרָאװַאדַאה ..} -- רֿבדח תמא
 .ךַאז יד זייא תמֲא .5 ,ט ,3 םימיה ירבדככ

 -רעלרפ יד טצענערגַאּב סָאװ ּבָאגוצ ַא יו טצינעג

 סע זַא זיא רקיע רעד ... 'ה יא, .דייר עקיד |



 .ביציו תמא

 ,טּפק ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"ןוצר רעד ןַײז ףרַאד

 סָאװרַאֿפ .גרַאק עלעסיּב ַא ןיּב ךיא זַא 'ה יא, |
 -סולג ,ערעַײט ענַײמ ... ןּבעגקעװַא ךיא לָאז .

 לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"?סרעגנילק עקיט

 .1898 עשרָאװ ,בהזה

 עמש'תאירקככ ןוויצַאיעװ .. } -- ביציו 'א

 ןוא קיטכירי .א/ה ,זימּת ;ב/אי ,תוכרּבככ

 ןוא ןעמָאנ .טלעטשעגטסעֿפ ןוא סיוװעג ,!רעכיז

 תירחש וצ טגָאז עמ סָאװ ,הכרּב ַא ןוֿפ ּבײהנָא -

 ילרד יד ּפָא טסילש|} תיציצ ןוֿפ השרּפ רעד ךָאנ

 ;9--4 ,די .םירבד :עמש-תאירק ןופ תושרּפ -

 41 --37 ,וט ,רּבדמּב ;21--13 ,אי ,םירבד

 ןצכעז יד ;(תווצמ לועו םימש תוכלמ תלּבק)

 ןכָאנ רענייא ןװָאװ ןצפוֿפ יד טימ ןעמינָאניס

 זמרמ ןענַײז (... םייקו ןוכנו יו 'א) ןרעדנַא

 זיִּב ןמאנ ךלמ לא ןופ םיקוסּפ ןצכעז יד ףיוא

 -ײשרַאֿפ ןיא טצינעג .ן'ץראה לע םימשה ימיּכ
 ץטולָאסּבא ןא ןענעכיײצַאּב וצ סעיצַאוטיס ענעד

 סיװעג -- 'ו 'א .קֿפס םוש ןָא ,טייקרעכיז

 "צג ןּבָאה רימ סָאװ רעטרעװ יד, ,ּבװ לֵאקַו

 | .א/טי ,צונ ,ייו יא ןענַײז ןּבירש

 ןעק עמ ,יו יא זיא'ס ,ָאיא .ריא טפָא טצינעג

 ,לװֿפ ןיא ."רעטסיולק א ןלעטש םעד ףיוא

 (ןַײד) ןַײמ יװ 'ו יא, :ךעלגנניירדח ןשיװצ

 | 'א זיא הׂשעמ יד, ;"ֿבצק א זיא עטַאט
 ."ןמָא רמאנו ,ֿבצק עלעּבייל

 יד ןוֿפכ2 ןקעדיעצָאװ ...} -- קדצו 'א
 ,"צו 'א וירבד לּכשי הרוטפה ַײּב תוכרּב

 ןוא טייקכעלרעע} .12 ,הּפ ,םילהּת טיולכ2
 ןענַײז סָאװ דייר עכלעזַא ןגָאז , .יטייקיטכערעג

 ַײב ףרַאד ,טרָאװ ַא טגָאז דיי א זַא; :"יו יא

 יחבש רֿפס ,ייו יא ,ןַײז קילייה טרָאװ ןַײז םיא

 -נָאּפסערַאק רעד סָאװ, ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר

 טָאטש רעזדנוא רעּביא ןּבירשעג טָאה ...טנעד

 ןוא 'א :ךיוא .30 וט ,1866 ,םק ,יײיו 'א זיא
 ליֿפ וצ,, .יצ ןוא יא רַאֿפ ףמַאק א ןריפ -- קדצ

 .י+ ןריֿפרעד וצ לולע לָאמטפָא זיא יצ ןוא יא

 ,זמט ,אֿפא ,"'צ םוצ טינ ןוא 'א םוצ טינ -

 ,30 או 4

 "כתב רשּכ .1 ןרעשָאק ...} -- רׂשַּכ 'א -
 -ךהמה ןמ ןירדהמל וליֿפַא רשּכ .תורשּכהיתיל

 יּכ 'א :עקטַאי א ףיוא דליש א יװ טצינעג .ןיר !

 םענייק ּבָאה ךיא, .טנידרַאֿפ רשּכ .2 .שיילפ
 ענַײמ .טגירטַאּב טינ םענייק ... טּבױרַאּב טינ

 'הו תמאה רֿפס ,יאלּפ ומש ,י'ּכ 'א זיא טלעג

 -המשנ 'ּכ 'א ןא, .1893 גרעּבמעל ,םולש

 רוטַארעטיל ,ץרפ ,"שדוק-ןורָא . .. ןיא לּפמעל

 ןּבעל ןוא

 סעלסַאמַאו תוא ,יד ןעלסַאמַא -- אלתמַא
 ,ץוריּת ,דיירסיוא .ט ,ט ,ןיטיג22 .ן(סעָאלסַאמַא)

 ןֿפרַאד ןטלָאװ ייז יװ ױזַאק .(גנו)ורעפטנערַאפ

 עלַא יד .ןדִיי וצ תועשר ערעייז וצ יא ןַא ןכוז

 ,1890 ,לָאֿפוי ,"םינפל רָאנ זיא סָאד --- תואיַא
 .עגַאלַײּב ,1 אי

 יּת א םּתס ןעמלַאייּב ...} -- אמלעּב 'א
 -כַארטעגסיױא ,ןַײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג ,ץור

 רעד זַא ץורית רעדע .רעטכַארטעגוצ ,רעט

 ןַא זיא סוחי תמחמ ןרָאװעג לטּב זיא ךודיש
 "יב 'ַא
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 .חּת ןױטימַאַאל סעמעו -- וממאל תמא
 'טייקידתמא ןַײז ןיא 'א רעד .א/י ,תּבשכת

 ,רעקיטכיר ,רענייר ה"ד ,(זיא רע יװ יא רעד)

 טלַאה עמ זַא תודיסח ַײּב, .י'א רעטכע ,רעתמא

 ,ּבדל ,"תודיסח ןייק טינ זיא יל יא םעד טינ

 .חמ ,1957 יײנ

 יציט ץערעיימ ...} -- המצת ץראמ תמא
 תמא .12 ,הֹּפ ,םילהּתכק .חֹּת ץַאז ןרָאמ

 :ב ןטימ טצינעג .יִּת ,'דרע רעד ןוֿפ טצָארּפש

 םיא ןעק עמ ,ןטלַאהַאּב טינ 'א םעד ןעק עמ
 .ןזַײװסיױרא ךיז טעװ רע -- ןּבָארגרַאפ טינ

 תמא רעד לַײװ ?סָאװרַאֿפ -- 'ּת 'מ 'א, .ריא
 תמא רעד טגיל סָאװרַאֿפ, ."דרע רעד ןיא טגיל |

 ."'ת ימ 'א :קוסּפ רעשוריפּב ַא ?דרע רעד ןיא

 םעד ןּבָארגַאּב טעװ עמ זַא -- 'ּת 'מ 'א;

 'מ 'אע :"תמא רעד ןסקַאװסױרַא טעװ ,רקש

 ַײב .װש ,"לארׂשייץרא ןיא זיא תמא -- 'ּת

 קצָאק} "חמצּת קצָאקמ תמא, :םידיסח רעקצָאק

 ןיא ןטסינַאלַאק ַײּב .ן291 = ץרא :אירטמינגּב

 ףיוא ןצעזַאּב ךיז ןפרַאד ןדִייא :דנַאלסור"םורד

 .:ײּת ימ יא לַײװ ,דרע רעד

3 2 1 

 ֹת מ א 1

 ץ רא מ 2

 חמ ּצ ת 3

 .ודַא -- ןָא

 .פערפ ןרקוא ו ;דפ ,ו עגנַאל} -- ןָא

 לָאז עמ זַא ,ױזַא רעטרעװ יד סיוא טלעטש עמ

 רָאנ ,לַאטנָאזירָאה רָאנ טינ ןענעייל ןענעק ייז

 ,לאקיטרעװ ךיוא

 .לָאענ .טתמאעג ,תמא .ווטוא ןןסעמעו -- ןתמא
 ןגָאז ןעװ ןעװעג טלָאװ סָאװ, .תמא םעד ןגָאז

 ןוא ,לָאמַאטימ סיוא טכערּב ךיז ןגעו תמא םעד

 ,14 ווו 1969 ,זמט ,טייצ ,"?'א וצ ןָא ןּבייה עלַא

 וניא ;755 ,+- ןעמַאנ ןרעטנוא :ןוֿפ ת"ר -- 27 א
 +- ןמאנ שיא ;+- הארנ

 .רַאה רעֿבושח| דּבכינ ןודיָא :ןוֿפ תיר -- 2" א
 ,ןווירּב ןיא טצינעג

 ןוֿפ ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא ןיא סקיֿפערּפ -- "צא

 -- "נָא ,ימוא -טינ :ּב ןטימ ןַײטַאל ןוא שיכירג

 ןענַײז סקיֿפערּפ םעד ןָא סָאװ רעטרעװ ןיא (א

 (עיכרַאנַא :לשמל) אצמנּב טינ שידִיי ןיא ייז

 ןיא ךעלריטאנ ןענַײז סָאװ רעטרעװ ןיא (3 ןוא

 ,שירטקעלענא :לשמל) סקיפערּפ םעד ןָא שידִיי

 רעטייווצ רעד ןוֿפ רעטרעװ יד .(שיטַאמגיטסַאנַא

 ,טנכערעגסיוא טינ רעטַײװ ןרעװ עירָאגעטַאק

 ָאלָאענ ֿבור'ס ,ןוויטקעידַא ןיא סקיֿפערּפ -- "צא
 ט67-, טימ רעטסומ לס טול ןֿפַאשעג ,ןעמזיג

 יקיררעטעלּבנָא ,קיגײלּפָאנָא :תוָאמגוד ,003-

 ,קידלכׂשנָא ,קידתונמחרנָא

 טָאטשנא טמוק .?לקיטרַא רעטמיטשַאּבמוא -- ןא
 ,גנַאטפיד א ןוא לאקָאװ א רַאֿפ (1 +-) א

 וע/ ןֶצֵ יי: = י--פ ,הריבע ןַא ;בוטרךבא ןַא ,תמא ןַא ,לּפע

 ןָא

 עגּפָא ןַא .טנװָא ןַא .רערעדנַא ןַא ,םינּפ-תוזע -
 ןַא ,שטנעממוא ןַא .לודג'םדַא ןַא ,רענעמוק

 -רעּביא ןַא .ןינע ןַא .קינװַארּפסיא ןַא .זַאקוא
 ןַא ,ייא ןַא .(דנַײרֿפ) רעמיטניא ןַא ,רעּבַײלק

 ןַא ,גיױא ןַא .שינעלַײא ןַא ,ןזַײא ןַא .קסע

 הוואג לטכַא ןַא ןופ לטכא ןַאע .רעטרעלקעגפיוא
 ןַא;ע :"ןגָאמראפ םכחידימלּת ַא (געמ) ףרַאד |

 ןַאפ :"קַאז רעקידרעכעל א יװ זיא ןַאמערָא

 רערָאּפשנַײא ןַא, ;"רׂשֹוי ןייק טינ טָאה רֵׁשֹוע

 טָאה לקינייא ןַא, ;"רענידרַאֿפ א יװ רעסעּב זיא

 ןַאכ2} .װש ,"דניק ןגייא ןַא יװ רעּביל ןעמ

 .ןלָאנ א -- לָא

 טייטש ןָא .וּב (856 ,+-) טָא וזד
 -כָאט ןַײמ ,טרָאד יז טציז ןָא; .ןטרָאד ןָא .רע

 ?טסעז ודע .הלעמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"רעט

 .ןינעפמעטס ,עש ,"יז טייטש ןָא ,יז זיא ןָא

 ,ײַלּברַאֿפ לגיוֿפ ַא ךיז טגָארט סע ,ריא טעז ןָא;
 "ורּב רעד זיא ןָא ןוא רעמע רעד זיא טָאק .רַא

 ןעזעג ריא טָאה ..., .יקסּבוילעש .י .מ ,"ןענ

 !טקוק !רע זיא ןָא ,ֿבתּכ ןכעלרעזייק רעזדנוא

 ,ץעלַאטיקס ,זּביא ריּב י"ח ,"?טעז ריא !ןָא
 ,1907 עשרַאװ ,טכירעג-דלעֿפ
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 .ןהָא :ךיוא גיילסיוא ןרעטלע ןיא .800 2
 ,טלעפ סע זַא טזַײװ ,טַײטַאּב ןויטַאגענ טָאה

 ,ךיז טיצַאּב ּפערּפ יד סָאװ וצ סָאד ָאטינ זיאס
 ןָא :ןלַאֿפ עטפָא לָאצ א .טימ ןופ ךוּפיה

 רעהֿפױא ןַא ןָא ,(ללּכהןמ-אצוי) םענסיוא ןַא
 -רעטנוא ןַא ןָא ,(עא ךָארּברעּביא ,סַײררעּביא)

 ,+- לַאג א ןָא ,(עא ץענערג) גערּב ַא ןָא ,דייש
 ךַאד א ןָא (עא הסנרּפ ,ןעלטימ) טלעג ןָא

 ,ןַאלּפ) ךרד ַא ןָא ,=- ָאנד ַא ןָא ,(ּפָאק ןרעּביא)
 רעדָא גיא ,סופ) טנַאה ַא ןָא (עא םעטסיס

 -אג ,עטַארט) לסקעװ א ןָא ,(דילג רעדנא ןַא

 יז ַא ןָא (עא רעפעֿפ) ץלַאז ןָא ,(עא עיטנַאר
 ,(עא תוָאצמה ,ךעלציּפש) תומכח ןָא ,=- (ןעננ

 ַא ןָא ,קשח ןָא ,(עא גנונעכער) ןוּבשח (א) ןָא

 י) ןושל ןָא ,(ליצ) הנווּכ א ןָא ,ןדִיי ןָא ,םעט

 ַא ןָא ,(עא הצילמ ןָא ,רעטרעוו ,דייר עקירעּב

 ריד) רימ ןָא ,((עא רעלעֿפ) םומ ַא ןָא ,סָאמ

 א ןָא (דנע ,קע) ףוס א ןָא ,תחנ ןָא ,(װזַאא
 םינּפ א ןָא ,+- ךרע ןא ןָא ,(טנורג) הּביס

 לָאצ א ןָא ,=- סָאװרַאפ ַא ןָא ,- (הארמ)
 ,(עא ֿבר ,דמלמ) ןיּבר א ןָא ,=- ּפָאק ַא ןָא ,-
 ,רעפטנע) הבושּת א ןָא ,+ רועיש א ןָא

 ,(ץוריּת

 ,המשנ ןָא ןוא ץרַאה ןָא :ןע נָא ייווצ טימ

 א ןָא (קעװַא) ,סיֿפ ןָא ןוא טנעה ןָא (טכַאמעג)
 ,ץלַאמש ןָא ןוא ץלַאז ןָא ,געטש א ןָא ןוא געוו

 חוּכ ןָא ,(םַארג ,םאר) חיר א ןָא ןוא םעט א ןָא

 ףוס א ןָא ,ןּבעל ןָא ןוא ּבַײל ןָא ,חומ ןָא ןוא

 ןָא ,(רדס ןטרעקרַאפ ןיא ךיוא) קע ןַא ןָא ןוא
 ןוא רענייצ ןָא ,ןעװ-רַאֿפ א ןָא ןוא סָאװרַאפ א

 ַא ןָא ,(רדס ןטרעקרַאֿפ ןיא ךיוא) רענייּב ןָא
 "םוי ןָא ןוא םיתּבש ןָא ,דניר א ןָא ןוא דניק

 ,המכח ןָא ןוא הרוּת ןָא ,םיֿבוט

 טעװ עמ ,ריא = ןּפָאה ןָא ןוא ריד ןָא*

 ןָא ?ךיז וטסזָאלּב סָאװ, .ריד ןָא ןעמוקסיוא

 ,"?ןַײז ןענעק טינ הנותח יד רשפא טעװ . . . ריד



 .ןָא

 ןַא =ק(י ןרָאק ַא ןָא שַאלֿפ ַא* .(ענליו) דייר
 =רפעגניֿפ ןָא רָאנ" ,(קינָאס) רעגנערּבסיוא |

 -ןיפ ןייק וצ טינ טגייל ,גָאװ עקיטכיר יד טיג

 א ןיִּב ךיא ,רימ ןָא* .לָאשגָאװ רעד וצ רעג

 :סורַא ןלעװ םַײּב ,קיסַאּפש = (ןהֹּכ א) רוחּב

 סע = םעד ןָא יױזַא םעד טימ יוװ* .ךיז ןעיירד

 .עלָאר ןייק טינ טליּפש סע ,קיטכיװ טינ זיא |

 -- "קעװַא זיא הׂשעמ יד ,קע ןא ןָא רעּב א;

 .הׂשעמ-רעדניק ַא ןלייצרעד םַײּב ץַאז רעטצעל

 יװ זיא רימ ןָא וד ןוא ריד ןָא ךיא; 98

 ןָא רע :ןוֿפרעד) ל9 ,"ריט ַא ןָא עקמַאילק ַא

 יקע ןא ןָא רעּב א יװ קעװַא ;ן. . .יװ זיא ריא

 "רַאפ = ךיז ןָא יװ (עא ןײגמורַא ,ןַײז) קעװַא*
 .ּפָאק ַא ןָא יו .טלמוטעצ ,ןגָאלשעגרעדינ ,ןריול

 םעד ןָא ןַײז יסָאמ א ןָא = ךיז ןָא יװ ןעקנירט*
 ןָא קידניא ןא יװ (ןּבַײלּב) ןַײז .טנַאה א ןָא יוװ

 -עג ַא ... ,עּברָאט ַא ןָא רעטעלּב ... ,קיּפ ַא
 ַא . .. ,טנוה א ןָא ףרָאד ... ,םַאצ ַא ןָא טפעה

 ,(לדייװ) קע ןַא ןָא טנוה . . . ,םַאק א ןָא ןָאה
 ןָא =) דירי ןפיוא חרז ...+ ,רעסַאװ ןפיוא ...

 לוק א ןָא ןזח ... (טלעג ןָא ןוא הרוחס

 הנותח . .. יקידצ ַא ןָא דיסח א ... ,(ןַאטרעמַאק)

 ענעדִיי .. . ,הנעט א ןָא ןעֹוט . .. ,רעמזעלק ןָא

 א ןָא זיומ ... ,(הניחּת) הניארו-הניאצ א ןָא

 (הנותח) החמׂש א ןָא רעװרַאס ... ,ךָאל

 א ןָא לדיֿפ ... ,לפַײֿפ א ןָא ךעטסַאּפ ...

 ןָא רעטסיולק . ... ,ןגיצ ןָא ּפַאצ . . . ,קישטימס

 ףָאש . . . ,(טָאטש) ןיציּבר א ןָא ֿבר . . . ,קָאלג א

 -ייש . .. ,ךַאד א ןָא ּבוטש . . . ,ךעטסַאּפ א ןָא
 ,לשטַײּב א ןָא רעסַײמש .... ,לֿפַײפ ַא ןָא ץעג
 ,קיטַײרפ זיא'ס, .ןֿפנַארּב ןָא הרוּת-תחמׂש ...

 טגײל !קיטַײצ זיא תחת רעד ,קיטַײרֿפ זיאס

 .לק ,יימ ןָא ןסַײמש ךיא לעװ ,ינק יד ףיוא ךַײא

 ןייק ןעמ ןעק ץלַאמש ןָא ןוא רעייא ןָא; :װש
 טלעג ןָא לטַײּב א, :"ןכַאמ טינ עצינעשזערּפ
 ןייק זיא טלעג ןָא ;"רעדעל קיטש א רָאנ זיא

 - {"ןארַאֿפ טינרָאג זיא לקעּפ א ןָא דִיי ַאע ;"טלעוו
 א ןָא ֿבר א; ;"ךיור ןייק ָאטינ זיא רעַײֿפ ןָאמ |

 ּבַײװ א טימ, ;"הׂשעמ עּבלַאה ַא זיא ןיציּבר

 ןָא ןעמ זיא ּבַײװ ַא ןָא ,ּפָאק ַא ןָא ןעמ זיא
 סעקסילק ןייק ָאטינ זיא חמק ןָא ;"טנַאה ַא

 רעדייא קע ןא ןָא רעּב א רעסעּב , :"(סעקסוילק)
 דרָאּב ַא ןָא דיי א רעסעּב; :"רעּב א ןָא קע ןַא
 ןָא זיא םי רעד; :"(ןןדִיי א ןָא דרָאּב א רעדייא
 א; :"גערּב א ןָא תורצ עשידִיי ןוא טנורג א

 זַא; :"לָאװ ןָא ףָאש א יװ זיא לוק ַא ןָא ןזח

 יודיװ ןָא ןעמ טּברַאטש ,ןוּבשח ןָא טּבעל עמ

 א יװ זיא המדקה א ןָא רֿפס ַא, ;"(םיכירכּת)

 זיא עקמַאמ ַא ןָא דניק א; ;"המשנ ַא ןָא ףוג
 לגוק א ןָא תּבש, :"עקמַאילק א ןָא ריט א יװ

 ."לגילפ ןָא לגױֿפ א יװ זיא

 טנאה עקניל יד יװ זיא םירֿבח ןָא שטנעמ ַא,

 לוריֿבג ןּבא המלש ,זּביא ,"רעטכער רעד ןָא
 ןיוש ךַײא טעװ הריֿבע ןַא ,{22 א1 1964 ,זמטְו

 ןוא טנעה ןָא ןַײז טעװ סָאד ... ןעמוקַאּב טינ

 ,זמט ,טייצ| רעװעלצַארּב ןמחנ 'ר ,"סיפ ןָא

 ןעװעג טינ טלָאװ שדוק-ןושל ןָאא ,(29 1 5
 ןלא ןוא שנוא טגאז, .מי ,"שידַיי רעשידִיי אזַא

 ןיא שייה, .1302 עפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ׂשאה

 איד ,טַײל איד, .61 ,ךוּביאֿבּב ,"ןַײז ןגרוז ןוא

 {.ןיא ףיוא ןטיּברַאפ רקוא ,רּפ
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 םיכאלמ יד, .קקּת ,"הקזח ןָא ןנואוו איה אד |

 ,"טולּב ןָא 'נוא שיילפ ןָא ןֿפַאשיּב ה"ּבקה טאה

 "ומ ןָא ,תוחוּכ ןָא רעטלַײּבעצ א, .1/א ,וטל

 ,1873 ענליוו ,עקשרעה נוא עקטָאמ ,דמא ,"תוח

 ,ץלַאז ןוא ץלַאמש ןָא . . . טיורּב טרעַײזעגמוא;ג

 ,1866 ,מק ,זרא ,"רעפעֿפ ןָא ... ,רעייא ןָא

 ,המכח ןָא ,הָרוּת ןָא -- ןַײרא תמא ןיא , ,11 א

 .'עלעּבַײט' ,עש ,ײטֿפַאשגסיװ ןָא
 טָאטשנַא ,ויטיניֿפניא ןַא טימ -- ֹוצ ןָא

 טרעפטנעעג, .שטַײד22 .כרַא  .,ווידנורעג + טינ

 לע, .קידנטכַארט טינ ... -- "ןטכַארט וצ ןָא
 ןּבַײרש וצ ןא ןזאל רטנוא טינ ךיא ןאק ןּכ

 רודיס ,שפע ,"...(הריֿבע) יׂשורג רעד ןופ

 ָאד ויא שידִיי מטפ ןיא .ח"קּת טשמַא ,תוליפּת

 :וצ ןָא עיצקורטסנָאק יד ןּבילּברַאֿפ טרָאד ןוא

 ."רוציקּב סע ךיא ךַאמ ןעַײרּב וצ גנַאל ןָא;

 -טרָא ןַא טָאה .1 2406: 8ת46) .פערּפ -- לא
 ףיוא ,רירנָא ןקידנסיורד א ףיוא טזַײװ ,טַלטַאּב
 ךיז ,ןטלַאהנָא ךיז .ןכַאז ייווצ ןוֿפ םוקפיונוצ ַא
 -נָא ךיז .סעּפע ןָא עא ןּפַאכנָא ךיז ,ןרַאּפשנַא
 ןָא ןטלַאה ךיז .ערעדנַא יד ןָא ענייא ןגָאלש

 ןַא ןרירנָא ךיז .ךעטרַאֿפ (סּבַײװ) סעמאמ רעד
 -נעטש ןָא ןגָאלשנָא ךיז .טנַאװ רעטלַאק רעד
 ןגָאלש ךיז .ןרעדנַא ןָא סוֿפ ןייא ןּפַאלק .רעד

 ,ןייטש א ןָא ןייטש א ןּבַײר .טנַאװ ןָא ּפָאק

 (תחּת) עציילּפ ַא ןָא (תחּת) עציילפ ַא ךיז ןּבַײר
 טֿפרַאש רעסעמ א, {גנע לעייז זיא סע ןעווֶו

 א ןָא ךיז טּבַײר עמ זַא; :"רעסעמ ַא ןָא ךיז
 ןקוּב, .װש ,"ךָאל א סיוא ךיז ןעמ טּבַײר ,דיגנ

 עטרַאנעג ,"דרע רעד ןוצ =} ןָא זיּב םידומ ךיז

 ,ףיוא =} ןָא עטַאט ןַײמ טָאה; 11815 ,טלעװ

 .ּב ,"ןכָארּבעצ לקנעּב ץנַאג א םיא ןרעּביא

 שרא ,ּבז ,לעגעיפש רעשידוי רעד ,ןַאמרעקעּב

 עג םיא טָאה סע ,ןרָאװעג טרעטיצרַאפ,, ,5

 ,"ינק ַא ןָא ינק א ,ןָאצ א ןָא ןָאצ א טּפאלק
 רענָאדנַאל ַא ןופ עטכישעג יד ,ןַאמטיירּב החמׂש

 יּפָא ךיז ןעמ זומ עלַא ןָא; .1882 עשרַאװ ,בר

 ןגָאלשעג, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ײןּבַײר

 .עשרַאװ ,שַא ,"סעילַאװכ יד ןָא טערּב ַא יװ

 ,"יַאלס ןָא טרַאּפשעגנָא לּפעק ןטימ ,טלמירד,

 ןגָאלש + . . רעטרע ערעייז ןוֿפ ךיז ןסַײר, .װק

 ,ףלָאװ רעד' ,לה ,"ערעדנַא יד ןָא ענייא ךיז
 ןטסניד ןָא ןטלַאה ךיז זַײרּפ ןדעי םוא, .גיפ

 רעדיל ,לה ,ײטכעלֿפעג-תוא ןטסדנימ ןָא ,גנַאלק

 ןעגנונעֿפָאה ענַײד דלומ ןָא טָאה, .ןדע-ג ןוֿפ
 ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"ןעגנַאהעגנָא

 טימ רעטנָאלּפ א ןדַײמוצסיױא ידֹּכ) .טּפַאשּביל

 לָאצ א ןיא ןָא טרעװ (װֿפד +-) ןַא רעדנַא ןַא

 ןזַײװ וצ ידּכ

 ןקוק .ןָא טצינעג ךיוא טרעװ ,גנוטכיר יד זיױלּב

 ןעװא .טַײז א ןָא (עא ןרעק ךיז ,ןדנעװ ךיז)

 םינּתוחמ יד ןקוק ,טַײצ רעד ףיוא זיא הלּכ יד

 ןוא טלקַײקעגרעּביא ךיז, .װש ,"טַײז א ןָא

 ,ַאפַא ,"רעַײֿפ ןוֿפ טַײז א ןָא ןגיל ןּבילּבעג

 יירעשטניל'

 ךײרסױרַא) טַײטַאּב-ט ַײ צ ַא טָאה .כרַא .2

 .ןיא ,(509 ,וּב ,םוא +-) םוא ווזד ,ןְזַא :אמּתסמ

 גה ןא ןַײז ןהעשיג שאד םיאטחה תודוא;

 טאהפ .333 ,הג ,"ן1714) ה"עּת הרוּתה-תחמׂש

 ,"גאט ןגיּבלעז םעד ןא ... הרוֿבד ןיגנוזיג

 ןָא

 רעד ךאנ חסּפ ֿברע ןא, .1 ,ה ,םיטפוש ,מהס -

 ןּבאה רעמ ץמח ןייק רנייק לָאז דנוטש גאטימ

 ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"דנומ ןַײז ןיא !

 ןייק תּבש ןא ןַײז וצ טנראווג , .ב/טַאלּב "רעש

 ,י. . .זיּב ,סיוש יד ףיוא ןמענ וצ טינ דניק ןיילק
 .ג/זמ ,חע

 ,ןענַאמרעד :ןּברעװ יד ךָאנ טמוק 9
 :צדעג ,ןסעגרַאפ ,ךיז ןענַאמרעד

 ףױא ןָא טזײװ ןוא ןענעקרעד ,ןעק
 ךיא :יטַאזוקַא םעד יּבגל 3 ןקידשרעדנַא םעד

 םעד ןָא ּבָאה ךיא -- ןסעגרַאֿפ טינ סע ּבָאה

 יקעל יד טנָאמרעד ךיז טָאה רע ;ןסעגרַאפ טינ

 .עיצקעל רעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע -- עיצ

 טײג ברעװ רעד זַא טזַײװ וויטַאזוקַא רעד) !

 טזַײװ ן ָא ן.טקעיּבָא ןצנַאג םעד ףיוא רעּבירַא

 ,יבגל ,עגונּב :װזד טעמּכ ,תוכַײש א ףיוא

 ןעמ טנעקרעד לזייא ןַאפ .טיול ,ןגעװ

 רעגנַאל רעד ןָא רַאנ א ,ןרעיוא עגנַאל יד ןָא

 יד ןעמ טנעקרעד רָאה עיורג יד ןָאפ ;"גנוצ
 גנאלק םעד ןָא לקעלג סָאד ןעקרעדא ;"רָאי !

 יקעװַאא .װש ,"גנַאג םעד ןָא לסקיֿפ סָאד ןוא
 "ןעמעלַא ןוא ץלַא ןָא ןסעגרַאפ ןוא ןרָאֿפ -

 וצ לּבלעק םעד ןָא ןגעװרעד טינ ךיז טסלָאז,

 טקנעדעג טינרָאג טָאה, .םילשמ ,טע ,"ןעקנעדעג

 ,ריד ךיא ליװע .10 אפ ,1866 ,מק ,"םעד ןָא
 -רעד לדרעפ ןטימ קַאװטיל ןָא ,םלוע-לשיונוּבר

 ייז;/ .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,יןענַאמ-

 ,שַא ,"ןסעגרַאפ טשינ סעמַאמ עטלַא יד ןָא ןּבָאה

 רעטעג ןוא ןשטנעמי

 ןענעק סָאװ ןּברעװ ךָאנ ךיוא ןעמוק ןעק ןָא
 רעירֿפ יד וצ ןעמינָאניס יװ ןרעװ טכַארטַאּב

 ,ןקרעמַאּב ,ןעזנָא :לשמל ,עטנָאמרעד

 ןָא ןעק עמע .ןטכַארט ,ךיז ןדנעװ
 רעלעדייא ןא ןופ טמַאטש רע זַא ןעזנָא םיא

 עמ,  .(ןסַײר ןוֿפ דיי רערעטלע) דייר ,"החּפשמ

 רעד ףיוא זיא יז זא ריא ןָא ןיוש טקרעמַאּב

 תודגַא ןיא ןדניפיג רימ , ,(עטיל) דייר ,"טַײצ

 יז זאד הנֿבל איד טֿפארטשיג טאה ה"ּבקה שד

 ,טנַארּב ,"ןוז רעד ןא טכער טינ טעריג טאה

 רע, .םיא ןןופ == ןָא ךיז טדנעװ סָאד .גי קרּפ

 . סָאד ךיז טיג ןוא ןעצנח ןָא טכַארט ,טכַארט

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,ײ. ..טרָאװ

 "וה א (דלַאװ ןָא םיא ןָא ןענידרַאֿפ

 לקיטרא ןטימ רחסמ ,טפעשעג א ןיא = רעטרעד

 דצ =| ןָא ןענידרַאֿפ .רחוס ןטימ רעדָא

 ,ןןפלעה םיא =| הוצמ א ןצעמע ןרעּביא ,ּביל

 -- הװצמ א םיא ןָא טנידרַאֿפ טסָאה, :קיסַאּפש

 םקונ ךיז :ךיוא .רענייּב יד ןכָארּבעגנָא םיא

 ןָא ןּבָאה .... .ןצעמע ןָא (ןעמענ המקנ) ןַײז
 "מעל ,...קוּביד רעד ,"המקנ א טּבעלרעד ייז

 ,1899 גרעּב -

 רע .ןשלעפ ,ןענעקײל :ךָאנ ךיוא
 ,קחצי תּב עטנעי ,"טָאג ןָא טנקיילרַאפ טָאה

 / ביוא ..., .ה"י .19 ּבײהנָא ,לכיּב תורּבדה תרׂשע

 ,אכ ,תישארּב ,יּת ,"רימ ןָא ןשלעֿפ טסעװ וד

 ןלָאז אייז 'נואג .ןּבײלג ךָאנ ךױוא 3

 ,"ןצראה ןצנַאג ןריא טימ הי"ּב טָאג ןא ןּביױלג
 -יא| ב/בי ,1798 טרופנרהיד ,תושקֿבו תונחת

 רעייז ןּביילג טַײל יד, .ן1858 ענליוו קורדרעּב

 "רַאּב ,חנעפ תנפצ ,ץיװרוה לקַײח ,"םיא .ןָא



 ןָא

 טּביילג ןיילא ריא ןוא ,ייוװיייװ, .1817 וועשטיד |

 ,טלעװ עטרַאנעג ,"טשינ ךיא --- ?עבט א ןָא ָאי

 ךייוא ליװ ךיאפ :ןכ ער ךָאנ כרַא 85

 ,1183 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,יןכער םיא ןא

 -- ןּבײלג ,ןשלעֿפ ,ןענעקייל ,ןַײז םקונ ךָאנו

 ךיוא כרַא .ןיא טימ ןטַײּבראפ ,רנ ןָא טרעוו

 םירוא ךרוד ...ןיטגערֿפ יז? .ןגע ר פ ךָאנ

 .1 ,א ,םיטפוש ,מהס ,"...טָאג ןא םימוּתו

 ןנייאג .ןל עפ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ךיוא כרַא

 ןטוג ןייא ןא ןרדנא ןעד ,דלעג ןא זע טלהעֿפ

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י ,"רטׂשנַײמ ּבַײוש

 .ך"לקּת אדרויפ

 .וצ ןקידרעטעּפש םעד טָאטשנַא .כרַא 4

 ווירּב ילרד' ,"ןניראד ריד ןא ךא ןײלֿבירּב ןייא,

 לֿבויה רֿפס ןיא קורעמש .ח} 1630 ,'עקָארק ןוֿפ

 ןירדור לָאז ןמ, .ןא"כשּת םילשורי ,רעּב קחציל

 ריא טלָאז;, .ב/ג ,ראש ,"דנל ןא ןמוק וצ םוא !

 ירהיא איד ןיטַײל ןא ןּבעג רּביא טינ המכח ריד |

 ,םינינפה רחֿבמ רֿפס ,"ןאיטש רפ טינ הלעמ

 ןעד המשנ איד טהיצ וזָא; .ט"צּת גרוּבמוה |

 ךרד ,שפע ,"טענגאמ ןייא ׂשלַא ךיז ןא ףוג

 ןיּב ךױוא ?ה"מּת מדפֿפ ,אּבה םלועל רשיה

 יירׂש) יׂשורג ןייא .וצ זיּב טָאטשנַא ,ןא

 תיּב ׂשד ןופ ... טרוֿפקנַארפ ןיא ... (הפ

 ךיוא .הכק ,ראש ,"ראט רּבוא ןא זיּב (תסנּכה

 רטאפ ןייא ןעװע .װיט ַאד םעד טַאטשנַא

 ,1716 טשמַא ,הח ,"דניק ןַײז ןא שטוג טוט -

 .ב/דמ

 .ַיב ןקידרעטעּפש םעד טָאטשנַא .כרַא 9
 ןריא ןא רתויּב ןַײז רהזנ ןילָאז םירֿפוס יד,

 ןא דייה רעד ׂשד טרעװש ׂשד, .קקּת ,יןּבַיײרש

 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,=...גורט ןטַײז רנַײז

 טוה 'נוא ןנורּב םנייא ןא טצעזג ךיז טה;} 5

 ,טנַארּב ,"טאוריג טוה 'נוא ןגָאציג שיוא ךיז

 ןא ןציז טאה טַײל ידמערפ איז ןעוו, .גי קרּפ

 רעד ןָא ןּבילּבעג זיא תור, .ב/הנ ,וטל ,"שיט

 | ,ב/דמ ,צונ ,"הנומא רעשידִיי

 ,ףיוא עקידרעטעּפש יד טָאטשנַא .כרַא .0
 ּבַײרש -- ןליטש רו וצ םדג .טימ ,ןיא

 ,?הליֿפוא ןזןרעטש ןֿפױא =} ןריטש יד ןא םיא

 ׂשד גנוטיירּפש ןא טכיל ןַײז לוז זע, .1474 ייּכ

 ,חט ,יןלמיה ןופ טײרּפשסיױא ןיא =} למיה

 םיׂשעמ יזיּב יכילטע ּבאה ךיא,, ,14 ,א ,תישארּב

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ךיז ףיוא =} רימ ןא

 ןעײרֿפ ךיוא ךימ לָאז רע; ,1713 טשמַא ,ּב"ח

 שניװ, ,19 ,ט ,םיטֿפוש ,מהס ,ײךַײא ןטימ} ןָא

 ,"ןהעז םיא ןא תוחמׂש טַײצ לא טסלָאז ריד

 ןייא; .1774 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי

 ,הניאצ ,י"רׂש ןייא ןטימ =} ןא ךאשעג הׂשעמ

 ןָא טָאה רע סָאװ םירוהרה עטכעלש , ,תישארּב

 טָאה , .1822 װָאלקש ,םירוע חקופ ,"ךיז ןןיא =)

 ,"רכׂש רמוש א יװ ןיד םעד ךיז ןףיוא =! ןָא

 .א/גל ,מהש

 ןוא װיטאזוק ַא םעד טָאטשנַא .כרַא 4{ |
 טעז געט יגנל טימ, .סעיצקורטסנַאק ערעדנַא

 םיא זַײװ ךיא 'נוא ןמיא =| ןיא ךיא ןקיטעז =ן

 ,"ן"ףליה ןַײמ ןזַײװ לעוװע :יּת| ףליה רענַײמ ןא

 איז ןדראוו טכַײל ליפ , .16 ,אצ ,םילהּת ,מהס

 ,ןוֿפיסוי ,"ןטיוט וצ ןךימ ==} רימ ןא ןנגעגיּב

 טנעקיּב טינ המכח ןַײד ךַאמ ינוא, ,1661 טשמַא
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 ,1716 טשמַא ,הח ,"םנייק ןא איז ןרעל 'נוא
 ,"טעּפש גוא ירֿפ ןּביױל וטׂשלָאז רימ ןָא .א/טצ

 ּבײהנָא ,לכיב תורּבדה תרׂשע ,קחצי תּב עטנעי

 רעפעשַאּב ןַײד ןופ תוצע יד ןַא; ,ה"י .,19 -

 אנליוװ ,בל ירשי ,"ןסואימרַאֿפ ןָאטעג וטסָאה !

 ןצרַאה םנַײמ ןא רימ ּביג; .ט"עקּת אנדורוהו

 ,תושקֿבו תונחּת ,"טפַאשּביל טימ ךיד ןניד וצ

 ן1858 ענליװ קורדרעּביא| 1798 טרוֿפנרהיד

 ,במ ,"טשראד ןא וזַא ּברעטש ךיא רׂשעַב,

 ןיא ןּבילּבעג ףיואא טָאטשנַא ןַא .זע הׂשעמ

 טדער סָאװ הכרּב ןייק זיא םעד ןָאק :װש

 ,(טעמאז ,דנַאלרוק) "החּפשמ ןַײז ףיוא

 ,ןייא ,סנייא .(םיֿבצק ַײּב צעּפס) גנעלס .ווצ -- ןא

 ,ייװצ ,סנייא =| "עַײד ,יָאצ ,ןָא :וטסָאה טָאג !
 | ,ןילרד
 ,רַאפ ןוא ֿפניא ןיא ןדנוּברַאפ) ּברעװנַאק -- ןא

 ,(ציא ןוא ּפמיא ןיא םַאטש ןכָאנ ןוא רעדנוזאּב -

 םעד ןטַײטַאּב ענעדיישראֿפ וצ טיג .1776: 2ם-

 -לעז םעד ַײּב ךיוא טֿפָא ןוא ּברעװ ןופ םַאטש

 :ןענַײז עטסטֿפָא יד .ּבֹּב לָאצ א טימ ּברעװ ןקיּב

 ןריֿפכרוד ןצנַאגניא ,ןקידנערַאֿפ ףיוא טזַײװ .1

 נוא ךיז טמענ עמ סָאװ ,קיטיינ זיא סע סָאװ

 ,ןגָאינָא ,ןגײזנָא ,ןזָאלּבנָא :לשמל ,ןָאט וצ רעט

 נָא ,ןענעכייצנָא ,(קירטש ַא) ןעֶיצנָא ,ןלייצנַא

 .װזַאא ןגָאלשנָא ,ןפרַאשנָא ,ןּבַײלקנַא ,ןעמוק

 ,ןָא טשרע ךיז טּבייה גנואוט יד זַא טזַײװ .2

 א רָאנ טריפעגכרוד זיא טעּברא יד זא רעדָא

 ,ףיואנּבױא רעדָא ךַאלפרעּבײא רעד ףיוא ,לסיּב

 ,ןסַײװנָא ,ןשַאװנָא ,ןענערּבנָא ,ןגייּבנָא :לשמל

 ,ןרימשנָא ,ןפַײלשנָא ,ןקוקנָא ,ןערַאּפנָא ,ןּפַאזנָא

 ףיוא ,ךס א ףיוא טזַײװ .9 .חזַאא ןקעמשנָא
 ,ףרַאדַאּב עמ יװ רעמ ךיוא) לָאצ רערעסערג ַא

 "נָא ,ןענעֿבנגנַא ,ןעגנערּבנָא ,ןקַאּבנָא :לשמל
 "נָא=| ןכַאמנַא ,ןגָארטנָא ,ןשטניװנַא ,ןעװעדָאה

 .װזַאא ןטלַאּפשנָא ,ןפיוקנָא ,ןכָאקנָא ,(ןטעּברַא

 ןַא ףיוא טזַײװ ןוא טַײטַאּב-טרָא ןַא טימ .4

 ,ןדניּבנָא :לשמל ,סעּפע ףיוא סעּפע ןוֿפ רירנָא

 נָא ,ןעּפעשטנַא ,ןּפַאטנָא ,ןעגנעהנָא ,ןטלַאהנָא

 .וזַאא ןפיורשנָא ,ןרַאּפשנָא ,ןקיטסעּפנָא ,ןּפַאכ

 סנייא זַא טזַײװ ןוא טַײטַאּב-טרָא ןַא טימ .ס

 ,ףיוא -- ּבּב טימ ,ערעדנַא סָאד ףיוא טמוק

 ןרָאלנָא ,ןעלטָאזנַא ,ןעױּבנָא :לשמל ,ףיורא

 ןלעטשנָא ,ןעײלקנָא ,ןעּפַאקנָא ,ןעײננָא ,ןגײלנָא
 טַײטַאּב םעד ןטַײּב ןצנַאגניא ןעק ,0  .װזַאא
 ןייגנָא :לשמל ,םַאטש ןופ טַײטַאּב םעד יּבגל

 נָא ,ןןדלעמ =} ןּבעגנָא ,(.,.טינ טעװ סָאד)

 רורּברַאֿפ =} ןכַאמנָא ,ןָאטנָא ,ןצעזנָא ,ןּבייה

 ןעֶיצנָא ,ןפַײֿפנָא ,ןעגנַאֿפנַא ,ןלַאֿפנָא ,(ןקיד

 "נָא ,(ףליה ךָאנ ןצעמע וצ) ןעמוקנָא ,(ןצעמע)
 ןּבָאה ןעק -- ךיז טימ ,{ .װזַאא ןייטש
 ,ךיז ןָא ברעװ רעד יװ טַײטַאּב רעדנא ןא רָאג

 ,ךיז ןּפַאכנָא ,ךיז ןצעזנָא ,ךיז ןזָאלּבנָא :לשמל

 ןדניצנָא ,ךיז ןעקצַאצנָא ,ךיז ןסענָא ,ךיז ןגײלנַא

 טימ .8 .ַאא ךיז ןגָאלשנָא ,ךיז ןלעװקנָא ,ךיז
 .ךיז ןָא ּברעװ רעד טלעפ'ס ןעװ -- ךיז

 ,ךיז ןטכירנָא ,ךיז ןדַײלנָא ,ךיז ןרעזייּבנָא

 ךיז ןעלגיּפשנָא ,ךיז ןֿפַאלשנָא ,ךיז ןפיטשנָא

 .ַאא

 ןופ סעיצַאנּבמָאק יד ןוא ּבּב ערעדנא יד

 .ןּברעװ עקידרעטַײװ יד ַײּב ןעז ןטַײטַאּב

 .עיצקנוינַאק -- ןָא

 ..הלוגס ַא ,סוממ |

 .ַאא 17 ,נ ,תישארּבככ .חז -- אנא

 .רגככ -- "אנא

 םעד וצ טיג .שיכירג ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ןעמזיל -

 אמעט ָאנימ8 ָאנַפ

 .ןוא טָאטשנא קיסַאּפש

 .יקליוו ןיא ןרָאֿפעג זיא עטַאט רעד ,יּפ-יפייּפ,

 סעיט רעװ .יק ןוֿפ ךלימ ?ןעגנערּב רע טעװ סָאװ

 עסָאי .רעווש ןָא רעגיווש ,רע ןָא ךיא ?ןעקנירט

 יסיוא טָאה רעניילק רעד עקשיימ ,רעכיוה רעד

 | .לק ,"רענייצ ענעצרַאפעג

 רעטצעזעגפיונוצ ןוֿפ לייט רעטייוװצ -- ןֶא ,. .
 ןטימ ןעמאזוצ סָאװ ,ןָא ... ןופ פערּפ

 ַא םעד ןופ טרעװ ןלייט עדייּב יד ןשיװצ טרָאװ

 ,ןטכענ ,טנַײה) טציא ןוֿפ .גנומיטשַאּב-טַײצ

 .ןָא גנַאל ןוֿפ .ןָא ןרָאיַארַאֿפ ןוֿפ .ןָא (ןגרָאמ
 ;ּבָאגוצ ןטימ טפָא .ןָא (טנגוי) טייהדניק ןַײז ןופ -

 'נוא ןא לאמ ןעד ןופ/ .רעטַײװ ןוא

 וצ גאט ןעד טצעזיג ה"ּב שודקה טאה רטַײװ

 ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"סינֿפעשּב ילֲַא ןטכיר
 רֶע טָאה ןָא טַײצ רעד ןוֿפ, ,1721 גרוּבמוה

 .ירופס ,זּביא ,"רעיורט ןיא טּבעלעג קידנעטשאּב

 תוחור רַאֿפ ארומ יד, .1850 ֿבוֿבל ,תואלפנ

 ,דא ןריוּבעג ןופ טלצרָאװעגנַײא ... זיא
 ...ןֵא טונימ רעד ןופ, . .

 ,זי ,"ןדער טרעהעגֿפױא טשינ רֶע טָאה

 ןוֿפ ריפ וצ טמוק רע, .יקסוװַאנרַאק ...

 "ימ עטסכעליירפ ןיא ןדימּת=| ןַא קידנעטש

 ךיא, ....ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,יןטונ

 ןָא ירמָאש ךורּבכ ןופ הליפּת רעד ןיא ּבאה

 תודמעמ ינוא םיליהּת טצעזג ןַײא רטַײװ 'נוא
 רשיה ךרד ,שּפע ,"תושקֿבו תוניחּת טשנוז 'נוא

 ךעלגעמ זיא ָאד) ?ה"מּת ,מד99 ,אּבה םלועל
 ,ןגנומיטשַאּב-טרָא ןַא יװ ןָא -- ןוֿפ ןעמענוצנָא

 זיא ןָא זיוה םעד ןוֿפ , .גנומיטשַאּב-טרָא ןַא ןז

 .(ןג"ּתמר ,י"א) דייר ,ײקרּבײנּב ןיוש

 טעּב ךיאי

 םַײּב ןושל רעכעלגנירד ןוא רעלעדייא .'ךיד

 טַײז ,ָאק :השקּב א ,גנאלראפ א ןקירדסיוא

 ןיא קידנעטשּבלעז טצינעג} "השקּב ןַײמ לחומ

 יא; ןתוניחּת ןיא ךיוא ךיז טֿפערט ;וװוירּב

 'רעד ןַײמ קיש ,ךרּבתי טָאג ,ךיד טעּב ךיא

 ןַײמ ןוא ךימ ןזַײּפש טסלָאז וד ןוא ,גנורענ

 ןוא ,חור-תחנ טימ לארׂשיילּכ ןוא דניזעגזיוה

 ןַײמ ,גח ,"ךיד טעּב ךיא ,יָא ... רעצ טימ טינ

 .םיתּבש סעמַאמ

 -אנַאיצאנרעטניא ןיא סקיפערּפ

 יפַאּבַאנַא :תוָאמגוד .קירוצ ,ףױרַא ,ּפָארַא ;ּב
 | .םזינַארכַאנַא ,םארגאנא ,םזיט

 .ענַא- :ךיוא .אנַאי- :99 .ל .סקיפוס -- ַאנַא"
 ,ןכאז) עיצקעלָאק ַא ,גנולמאז א ףיוא טזַײװ

 .טיּבעג ןלעיצעּפס א ףיוא (ןטנעמוקַאד ,רעכיּב

 םעד) ןשטנעמ א ןופ ןעמָאנ א טימ טקינײארַאֿפ

 -רעטלָאװ ,אנאקירעמַא .(ןבדנ םעד ,רָאטקעלָאק

 .ענַאילַאטנעזַאר ,ענַאיצרּפ ,אנַאי

 יז טציז ָאדַא; .ָאד טָא חזז .װדַא -- /! אױַא

 ,ןַאמטכעש .א ,"ןלאינד ןּבעל עטלטױררַאֿפ א
 ךָא וטסעז סָאװ, .1 אפ ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס

 יא ,"ןרעה לָאמַא ןיוש ךימָאל ,ןיוש גָאז ?ַא

 .ךיירפ ,סינּפיק

 .ץַאז ןעמַײט ענימַא ...} אמעט ָאנימַא ַאנַא

 -נערּב ריד לעו'כי- .א/אכ ,הּבר ארקיוכ? .חֹּת

 יַאֹּב וצ טצינעג .{דייר ענַײד וצ| 'היֵאר א ןעג



 . .ּבאנַא

 ,הרֿבס א סמענעי רעדָא ענעגייא ןַא ןקיטפערק
 כי יגנוניימ ,קנַאדעג

 -- אניכּב ָאק תווצמו הרותַא 'ַא
 .חּת .ץַאז ןעניכּב ... סעװצימוא ערױטַא . .

 הרוּת רעד ףיוא ןייװו ךיא .ב/גק ,תובותּככת
 ןענָאק טינ לעװ ךיא סָאװ) 'תווצמ יד ןוא

 הדוהי 'ר טגָאזעג טָאה ױזַא .(ןַײז םייקמ
 ,הריטּפ ןַײז רַאֿפ ,הנשמ רעד ןוֿפ רדסמ ,איׂשנה
 ילֶעֹּב םעד ףיוא ןייו'כ :ב ןטימ ךיוא טצינעג

 ..ןרָאװעג רטֿפנ זיא סָאװ) תווצמו הרוּת
 ַאהייב .| -- ַאהּכ אריבס ָאהּכ 'ַא

 'א :ב/גק ,םיחס9פ22 .חֹּת .ץַאז ןָאהעק עריווס

 ליואו רימ זיא טרּפ םעד ןיא .יל 'ס אהּכ

 ןעװ טצינעג .(רענעי יװ) 'יוזַא דָארג ןלעֿפעג |
 ןשיװצ חוּכיװ ַא ןיא ןַײרַא ךיז טשימ רעטירד ַא
 | ,ייווצ

 -- יל אהינ אל אתנקת יַאהּב 'א
 .חּת .ץַאז ן... עכינ יול עטנַאקַאט יַאהייּב ..

 הנקּת רעד טימ ןיּב ךיאש .ב/ח ,אמק אבּבככ

 רעַײנ רעַײא טימ -- י'ּת יּב יא .ןדירֿפוצ טינ
 ,קימיטשנַײא טינ ךיא ןיּב ,יל 'נ אל ,עיצַאלוגער

 הזז .ּבֹאנ|ע|ה :89 .כרַא .מטֿפ -- ּבאנֲא
 ןנעק טרעװ ןמ זד ןּבעג י"שה טרעװ, .ּפָארַא
 ןופ ּבאנא ה"יא ׂשיוװיג ךיא ליוװ ןירדנאוו רכיז
 ךיא זד אמלשּב, :18 ,ּבגָארּפ ,"ןגעװ ןירקנע

 שנעמ ןייק טכיצ זע ןעד .ןאק ןיּבַײרש טינ -
 ,19"20 ,ןטרָאד ,ייּבאנה

 יֿפ) .רגכ2 ייא2 .ןע- ,רעד -- םזי|לָאּבַאנַא
 "בוס עטריצילּפמָאק ןריזעטניס סָאד (עיגָאלָאיז
 -ַאגרָא ןקידעּבעל ַא ןיא ערעטושּפ ןופ ןצנַאטס
 וצ ... תואוֿפר עיַאע .ידַא -- שי" .םזינ
 עקיסקיװעג:ןיילק ןוֿפ סקואוו םעד ןרילומיטס

 ,2 וא 1961 ,זמט ,טַאּפ .ע ירד ,"רעדניק

 ייאככ ,ס" ,ןיי וו .ז" ,רעד -- טפי|טּפַאּבַאנַא
 -סעטָארּפ ַא ןופ דילגטימ ,רעגנעהנָא .רגככ

 ןופ טרעװ םעד טנקייל סָאװ עטקעס רעשיטנַאט
 -רַאש ןיא זיא ,דניק א רעדָא עלעֿפוע ןא ןפיוט
 ,לַאוטיר ןוא סעמגָאד לָאצ ַא וצ עיציזָאּפָא רעפ

 ץעכעלכריק סָאד ןליײטּפָא ןרַאֿפ ןענַײז ן'ַא יד

 ןעמוקעגפיוא -- םזיי .ןכעלטַאטש םעד ןוֿפ
 ץּפָארײא ןיא סרעגנעהנָא טָאה ,ה"י ,16 ןיא

 טָאה עמ, .ידַא -- שיטסי- .עקירעמַא ןוא
 סָאװ ,רַאֿפרעד טייהרעקידעּבעל טנערּברַאפ םיא
 רעכיּב עיַא עכעלטע ךיז ַײּב טַאהעג טָאה רע
 יֿפּכ עיַא הֿפירט יד' טרידנַאגַאּפָארּפ טָאה ןוא
 ןוא טייהַײרּפ רַאֿפ ,ןיקַאּבור .נ ,זּביא רז ,"הר

 ?רָאי ,ענליוו ,טכער

 דוצ 1222 ייאככ .ּבנ צמ רעד -- ! ַאָיּפַאנַא

 טעז סָאװ דנַאטשוצ א ךָאנ ןּבעל םוצ רעקקיר

 .טיוט יװ סיוא

 טינ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- ןויטקעיּבַאנָא
 -יײימעגלַא ןַא ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא, .טקעיּבַָא ןייק

 יד ןיא רימ ןּבָאה, .וו רָאק ,"קיטָארע רעיַא רענ
 ,"גָאטײװ ץיִא ןופ ןקורדסיוא זיולּב םיטויּפ
 ,1946 עקיסקעמ ,ווו שג ,ּבמַאלָאג .א

 .עזַארפ {(ךַאיוקייּב) ךַאיוכייּב ...} -- הוכב ָאנָא
 ַײּב הליֿפּת א ןוֿפ ןעמָאנ ןוא רעטרעװ עטשרע
 ןַײד ןוֿפ . . .חוּכ ןטימ ,ךיד טעּב ךיא .תירחש
 -נוּבעג יד ּפָא פינק ,טייקסיורג סמערָא ןטכער
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 -ישָאר ידו ."הרורצ ריּתּת ךנימי תלודג; -- ענעד
 הליֿפּת רעד ןופ רעטרעװ 42 יד ןופ ןתוֿביּת -

 ןקורדּפָא רעדָא תועימק ןיא ןצינ ןעמ טגעלפ

 -עּפמיק ַא רַאֿפ הלוגס א יװ ןתולעמהיריש ףיוא

 ןּביז יד ןוֿפ תוֿביּת-ישָאר יד ....יּב יַא; ,ןירָאט
 -םש םעד ףיונוצ ןלעטש ןעמַאזוצ תורוש
 ךיז ןסילש ייז ןוא תויתוא ב"מ ןופ שרוֿפמה
 ןמלז ,"עמש-תאירק ןוֿפ קוסּפ ןטייווצ ןטימ|

 תוֿפיסַא ַײּב טצינעג 60 ןאֵנ ,1967 ,קג ,רזש
 א ןדַײמוצסױא ,םלוע םעד ןקיאורוצנַײא ידּכ

 -יּבר ,י'ָא; :ךיוא .יֵ!יּב יִא טינ ,ןדליק .געלשעג |

 טגָאלש ,יּב אֹל רעּבָא ,לגנִיי ןַײמ טנרעל ,ןּבעל

 ."טינ םיא
 - הװצמ ַאה דבעימל אניעּב ַאנַא

 אב322 .חּת .ץַאז ן...דעװעיימעל ָאניאעּב ..
 יד ןַײז םייקמ ןלעװ טלָאװ ךיא .ב/אצ ,אמק
 ןלעּב ַא ןיּב אפוג ךיא :ב ןטימ טצינעג .!הווצמ -
 רבד א ןגעװ ךיז טדער סע ןעװ) ןָאט וצ סע

 טינ ףרַאד ךיא -- 'מ ַאה יל יּב יַא; .(הקדצּבש

 ךיוא ליװ ךיא ... 'ל 'ּב 'ַא; ."חילש ןייק

 י"הווצמ לקיטש א ןענידרַאֿפ

 ןענימַאק עכָאה ...} -- אנימַאק יכה 'ַא
 ייווא ןימ ךיא .ב/בס ,תוכרּבכ2 .חֹּת .ץַאז

 -רַאֿפ עמ ןעװ טצינעג ,(טניימעג ױזַא ּבָאה'כ)
 -כיר-טינ (סיוא) ןַײא טשטַײט) טכעלש טייטש
 ריאק .קנַאדעג ,הכלה ,טרָאװ א סמענעי (קיט
 -- 'ק 'ה יא ,ןענַאטשרַאפ טכעלש ךימ טָאה

 טָא ,גנוניימ עתמא ןַײמ ןעװעג זיא סָאד טָא
 | ,"ןסיוא ךיא ןיּב סָאד

 -רֹּב וװַאל ָאנַא אחבט וואל 'ִא
 וַאלעװ ...עכוַאט..} -- ַאנַא אחכטמ
 ןיִּב ךיא .א/גצ ,ןילוחכ? .חּת .ץאז {...."רַאּב

 א ןופ ןוז א טינ ןוא (רעכוק) בצק ןייק טינ

 רעּבָא ,יַא יטייּב יו יַא יט יל יא; ..(רעכוק) ֿבצק

 ךיא ןיּב (סנטָארּבעג) שיילֿפ לקיטש טוג ַא ףיוא

 ,ןדמל ןייק טינ ןיּביכ ...יט יל יַאע .ןיֿבמ ַא!
 ...יַא יט יל יַא; ."ךיא סייוו סָאד דָארג רעּבָא

 ןופ ןוז ןייק טינ ןוא רענדער ןייק טינ ןיּב'כ
 א ףיוא ךיז יײטשרַאפ'כ רעּבָא ,רענדער א

 אֹל + ."טעּבעּבעג רע טָאה לָאמ סָאד ,עדער
 .איֿבנ ןּב אלו ינַא איֿבנ

 אנעדי קליּב אלו אנעדי קליח אל 'ַא
 ן. ..קָאליּב יולעװ ָאנַאדָאי קַאליכ יול . .,} --
 ןעק ךיא טיע .א/טי ,ןילוחכ? .חֹּת .ץַאז

 עויטקיֿפ ייװצ| 'קליּב ןעק ךיא טינ ,קליח
 ןעקרענָא ךיא .1 :ּבּב טימ טצינעג .ןןעמענ
 טינ ךימ טרַאס ,2 ;טעטירָאטױא ןייק טינ
 :ןטרָאד| .טגָאז רענעי סָאװ רעדָא רעד סָאװ
 ן.הכלה רעד טימ רָאנ ךיז ןכער ךיא

 יול ...} -- הוה אדבוע ,אנעדי אל 'ַא
 ,ןיבוריעכ? .חֹּת .ץַאז ןעװַאה עדװּוא ,ָאנַאדָאי |

 טצינעג .'טקַאֿפ א זיא'ס ,טינ סייװ ךיא .ב/ז
 רעּבָא ,ןוֿפרעד לכׂש םעד טינ סייוו ךיא :3 ןטימ-
 ,היהש הֵׂשעמ ַא ךָאד זיא'ס

 ן...רָאגַאנ ױל..} -- ַָאנַא רגנ אל 'א
 טינ ןיִּב ךיא .ב/נ ,הרז הדונעכ? .חֹּת .ץַאז

 הינקירּפו רגנירּב אלו, :רעטַײװ} 'רעילָאטס ןייק
 ןוא רעילָאטס א ןוֿפ ןוז א טינ ןוא --- "היל

 ןיּב ךיא :ּב ןטימ טצינעג .ןןרעלקרעד סע ןעק'כ

 עטנָאדָאנַא

 ײטשרַאפ ךיא רעּבָא ,ןַאמכַאפ ןייק טינ עקַאט
 ,סע

 ,תּבשככ .חּת .ץַאז -- ָאנַא והיינימ "ַא | 

 ןטימ טצינעג .יייז ןוֿפ רענייא ןיּבככ- .א/זטק
 טימ טנַאקַאּב ןיּב ךיא .הרֿבח יד ןעק ךיא :ב
 טינ ּבָאהכ ,'ַא ימ יַא; .עדנַאּב ,היֿפונּכ רעד
 ."ןּבעג הצע ןַא ךיז לעװ'כ ,ייז רַאֿפ ארומ ןייק

 :םיױרַא .רג22 ייאכ2 .,ס" ,יד -- עינָאגַאנַא

 המשנ רעד ןוֿפ גנוּבייהרעד (עיגָאלָאעט) .,יריֿפ
 טכיירגרעד ,םינינע עש(ילמיה ערעכעה וצ

 ןוֿפ ןעניז םענעלױהרַאֿפ םעד ןעמענַאּב  ךרוד
 -- שי .טֿפירש רעקיליײה א ןיא ץַאז א

 ,עשילַארָאמ וצ תוכַײש א טָאה סָאװ .ידַא
 -טסואווַאּבמוא ןוֿפ ןעגנוּבערטש עשיטסילַאעדיא
 ןוֿפ דיײשַאּב אק -- דײשַאּב רעַא .ןַײז
 יד ןלָאמסיוא ףיוא טליצעגנָא זיא ןסָאװ םולח

 ,זּביא װמ ,"המשנ רעד ןופ ןעגנואוט ערעכעה

 רעװ -- נָאנאנַא .זילַאנַאַאכיסּפ ,דױרֿפ
 .עיגָאגַאנא ןופ דנאטשוצ א ךרוד טּבעל סע)

 -יּברַאֿפ טינ זיא סָאװ .עזַארֿפ -- לֵאג ַא ןָא
 זיא רעע .קידלודעג .ןזָאלעגוצ ,טוג זיא .טרעט

 ןָא שטנעמ א, ."'ג א ןָא ,דלָאג קיטש א ךָאד
 טימ זיא רע, ."ץלַא םיא ַײּב טסלעוּפ ,ג ַא
 ַײרֿפ ...'ג א ןָא שטנעמ ַא ןרָאװעג טַײצ רעד
 שלש ,יקסװָאקינרעיװ .י ,"האנׂש ןוא האנק ןופ

 ןָא רוחּב ַא; .1899 װעשטידרַאּב ,טַײצ תודועס
 ,"רעקידנעלכיימש ַא ןוא רעקידלודעג ַא ,יג ַא
 ,220 ,ןעגנולייצרעד ,ןיי

 .טינ .עזַארֿפ ןעמזוג ..} -- אמזונג ַא ןָא
 . .סָאמ יד טּפַאכעגרעּביא-טינ .ןּבירטעגרעּביא
 רעד, .לָאצ רעקיטכיר רעד וצ ,תמא םוצ טנעַאנ
 סעיָאקָאּפ 20 רשפא ,ןגָאז וצ יג א ןָא ,טָאה ריבג

 יװ רעקינייװ טינ ,םיתרשמ ןוא ןטסניד טימ
 ,'ג א ןָא ,ןעװעג ןטרָאד ןענַײז ןשטנעמ,, 0
 ."ּפָאק ףיוא ּפָאק .טנזיוט ַײרד רעכיז

 ןָא .טריטיגַא-- ,ןָא ריט- .ורט -- ןריטיגַאנָֿא
 -עמע ,סעּפע רַאפ) ןריטיגַא ליֿפ רעייז ,רעהפיוא

 יד ןעמעלַא ןלודרַאֿפ ןוא יִא ..ןקריװ ןוא (ןצ -

 יד 'ִא .עיצוטיטסנָאק יד ןטַײּב ןגעק יִא ,ּפעק
 .גנוה .ףךיז טימ .ןטעּבַאפלַאנַא יד סרעלייוו

 ץיזַא ןיא לזייא רעדליװ .ס' ,רעד -- רעגַאנָא
 /491םט5 .(עידניא ,עימַאטָאּפָאסעמ ,עיסרעפ)
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 טרָאװ = .רג22 ייאפ .ןעד ,רעד -- ם'ַארגַאנַא
 יד ןלעטשרעּביא ךרוד טרימרָאֿפ טרעװ סָאװ
 ,ןטיש --- ןשיט :טרָאװ רעדנַא ןַא ןוֿפ תויתוא
 -י(זימַא/- .ךמל -- ךלמ ,ןטרָאג -- ןגָארט
 .ידַא -- ׁשיטַא-ה .װרט -- ןר

 יָאּפ (קיזיֿפ) .רגכ2 ייאככ .ן- ,רצד -- ד' ַאנַא
 סָאװ ןענָאי עוויטיזָאּפ טימ דָארטקעלע רעוויטיז

 סולָאּפ רעוװיטיזַאּפ .ןענָאי עויטַאגענ ןצ טיצ

 ויטיזָאּפ .(דָאטַאק וצ ךוּפיה) ײרעטַאּב ַא ןוֿפ

 ,לּביײרט שינָארטקעלע ןַא ןיא עטַאלּפ ענעדָאלעג

 .ידַא -- שיד

 ָאלָאָאז  .רג22 ייאככ .סי ,יד -- עטנָאדַאנַא

 .טַאמילק ןקיסעמ ןופ לשומכַײט ןימ (עיג

 טרעװ .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןֿפױא ,צעּפס

 טרעװ סָאװ לכלעש ןַײפ ריא ּבילוצ טריוויטלוק



 .ץידָאנַא

 -עיצַאטימיא ןוֿפ עיצַאקירּבַאֿפ רעד ןיא טצינעג
 ,גנוריצ

 (דעמ) .רגכ2 יא? .ןע  ,רעד -- ן'ירָאנַא
 .ןקיטײװ עֿפרַאש ןרעדלימ וצ טנעמַאקידעמ -

 ,לַײװ ַא ףיוא רָאנ טֿפלעה סָאװ לטימ ללכּב

 טגיל עמ !סָאד ןענַײז ןטסימיטּפָא . . . ענדָאמ,
 טימ ךיז טסיירט עמ ןוא ןדנואוו עטקַאהעג ןיא
 עמיטש יד ,בז ,ןאמרעּביל םייח ,*סנּפָארטײא

 ידַא -- שי ,1940 י"נ ,לָאט ןוֿפ

 ןייק טינ טָאה סָאװ .עזַארֿפ - אנד א ןָא

 ןָא עקשיק א" .יד ַא ןָא סַאֿפ ,רעּבעצ ַא .קעד
 טינ טרעװ ןוא ךס א טסע סע רעװ (א = יד ַא

 סָאװ ,גונעג טינ לָאמנייק טָאה סָאװ (ּב ;טַאז

 .ןלעטשנדירפוצ טינ ןעק עמ

 ,144 ,+- ןריסערדַאסיוא ווזד -- ןריפעררַא;נַא

 ,טעגשזדואעג *- ,ןָא עג- .ורט -- ןעגשזדואנָא
 נָא .ןעגשזדוה:- :99 .קָאטסילַאיּב ,לקָאל
 טנוה םעד 'ִא ןצעהפיוא .ןצײרֿפױא ,ןצייר

 ץירּפ ןֿפױא םירעיוּפ יד יִא .סעסוּבָאל יד ףיוא

 -  .טנוּב ַא ןפורסױורַא ןוא

 !ןרָאֿפ , .ַאדַײה ,סױרַאֿפ .רֿפ .וז -- ן'ַאװַאיזַא
 יד ַלַּב ,ץרפ ,"ףױרַא גנירּפש ךיא ןוא !יַאַא

 *טסָאג וצ שערפ

 ,שינעלייצסיוא ןַא ןוֿפ ּבײהנָא -- אנַאװיַאנַא
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 ,טרָאװ ןייא ןָא וזז .עזַארֿפ -- טרָאוװ א ןָא
 ןַא ןָא ,סעּפע ןגָאזסױרַא ןָא ,קידנרעפטנע טינ

 .רעטרעװ ןיא סעּפע ןקירדסיוא ןָא .רעפטנע

 ןוֿפ ןגָאלשרעד, .גנוציז יד ןזָאלרַאפ 'וװ ַא ןָא

 ךיז ןגָאז וצ 'װ ַא ןָא רע טָאה ,קילגמוא

 טגלָאֿפ יז ןוא, ."רעמיצ ןַײז ןיא ןסָאלשרַאפ

 טייג ,יז טקיש רע ןיהואוו ןוא ...'װ ַא ןָא םיא

 .םכילע-םולח ,ץּכ ףלַא ,יז

 ,ךעלכַאז .טסנרע :ךיוא .עזַארֿפ -- ץייוו ַא ןָא
 ."?ןָאט וצ וטסכַארט סָאװ רימ גָאז ,יװ ַא ןָא

 .םַאּפש 8 ןָא ,רעטכעלעג א ןָא :ךיוא
 .טריװַאעג-- ,ןָא ריװַא .וחרט -- ןריוו'ַאנָא

 ,ןזָאלסױרַא ,ןכַאמנָא .ןשוּפיענָא .ןעקניטשנָא .1
 ,ןעקניטשרַאֿפ ןוא חיר ןטכעלש ןּבעגסױרַא

 עלַא זַא ןָאגַאװ ןיא יִא ,טֿפול יד ןקיניירמוארַאפ -

 -םוקמּב .ּבָארג ,2 .,ןֿפױלעצ ךיז ןזומ ןלָאז
 עילַאק ןצעמע ,טכעלש סעּפע ןַאט רַאֿפ ּברעװ

 ,עסערּפ רעד ןיא לקיטרַא-לדיז א טימ יִא .ןכַאמ

 ּפַא ,ןרַאנּפָא = םיפּתוש יד יִא .עדער ַא טימ

 יןעלדניווש

 .ןריװַאנַא וזד -- ןרעוו'ַאנָא

 ,+- ןצשזוהנָא ווזד -- ןעשזואנַא

 טינ טָאה ,זיא סָאװ  .לָאענ .ידַא -- קיגיואנא

 'ַא ןַא .ןגיוא ןייק טינ טָאה סָאװ .גיוא ןייק
 ,שינעֿפעשַאּפ

 .ןגיוא ןייק טינ טָאה סָאװ -- קידנגיוא
 .רעלטעּב רעיֶא רעד .דנילּב זיא סָאװ

 .ןלײאנָא +- .םַא -- ןלױאגָא
 סָאװ .ראא ,לָאענ .יזַא--ךעליײגַאּבסױאנָא

 .ןעמוקסיוא ,ןיײגַאּב טינ ךיז ןעמ ןעק םעד ןָא
 ' ;עירטסודניא רעד ראפ ןלַאירעטאמ-יור עיִא
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 טנכייצעגסיוא ,1 - עזַארֿפ -- ֿםַאנפיױא ןַא
 רע טָאה טליּפשעג , .'א ןַא -- לכאמ ַא .טוג
 ,1940 וװעִיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"'א ןַא

 יא ןַא ףרואווסיוא ןַא .ךעלנייוועגרעסיוא .2

 ;287 ,םַאנסױא +- :עזַארֿפ -- םַאנפיוא ןָא
 עלַא .עלַא ,ללּכה"ןמ-אצוי ַא ןָא .292 ,םענסיוא

 ,םענסיוא ןָא :ךיוא .יא ןָא

 -נלעטשּפָא טינ ךיז .עזַארֿפ -- רעהֿפיוא ןָא
 יד .'א ןָא ןדער .רדסּכ ,סַײררעּביא ןָא .קיד
 ןטעּברא .יא ןָא ךיז ןעיירד לימ רעד ןוֿפ רעדער
 ןיוש טָאה רעּבָא ןרע .יא ןָא גנַאלןּבעל ַא
 טקערטשעג יא ןָא טלָאמעד ךיז ּפָארַא ןוא ףורַא
 -רעּביא . . ,, .קרָאיוינ ןיא ,הלמ ,"טקוּבעג ןוא
 ןיא ןָאטרַאֿפ קרַאטש ןוא .. .ּפָאק םעד ןגיוּבעג
 ףיש יד סָאװ רעסַאװ ןטעװרָאשעגֿפױא םעד
 ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .3 ,י'א ןָא ױזַא טדַײנש

 -ץג יא ןָא ןוא ןעוועג זיא םיוּב רעד, .רעטירד
 ,טייצ ,"טרעטעלּבעג 'א ןָא ןוא ןעװעג ,ןרָאװ
 .ןורטטמ

 סָאװ .וֿפד +- .לָאענ .ידַא -- קירעהפואנָא
 ,סַײררעּביא ןַא ןָא ,רדסּכ ,רעהֿפױא ןָא ךיז טיצ
 ןשטנעמ ןופ םָארטש רעיא ןַא .ןעגנואימַאּב עֶא
 .ןעקנַאדעג עיִא .סַאג רעד סיוא-גנעל ךיז טיצ
 ,ןטַארעּפער ייװצ ,מי ,"סרעייג עיִא ןענַײז רימ,

 ךיזע -- קידרעהֿפיוא-- :ךיוא 4
 .טייקי- .3ש 1957 ,זמט ,טייצ ,יָא ןּברעװרעד
 ןייג טגעלֿפ סעג -- ךעלרעהֿפױא;- :ךיוא
 -רעּביֿפ עיִא ןַא ןייאראפ ןיא טנעמָאמ ַאזַא ןיא
 ןוֿפ רהאי ַײרד ,קנַארֿפ .ה ,"טעּברא עטפַאה

 -סילַאיּב ,עיצַארעּפַאָאק-םוסנָאק רעקָאטסילַאיּב

 ,טייק- 1918 קָאט

 -- װטוא .טעקיואעגי- ,ןָא עק- -- ןעקיואגנָא
 ,ןרעיוא יד ןיא יא .(505 ,*-) ןעקיוא לָאמ ךס א

 ןצעמע יִא .ןעקיױארַאֿפ .ןצכערקנָא .1 --- װזוקַא
 ,ּבוטש ןוֿפ ןפיױלטנַא ןזומ לָאז רענעי ,ּפָאק א

 ,וא טֿפָא (ןעגנערּבסױרַא) ןּבעגסױרַא טימ .2
 ,קיטייוו ,גנורעדנואוװַאּב ,תולעּפתה ןקירדסיוא

 ןַײז יִא .עא טייקנדירפוצ ,רעצ ,קערשרעד
 .ךיז טימ ךיא  .תולעפתה ענרעּבלעק
 ,שינע- .ץכע-

 .ערה"ןיע ןָא ..עזארֿפ -- ןדָאש רעזדנוא ןָא

 טשינ ךָאנ ןענעז רימ, .סע ךיז ןשטניװ רימ

 ףיוא יש 'א ןָא יאולה .ןשטנעמ עטסגרע יד

 .קוּביד רעד ,ײטגָאזעג רעדניק ערעזדנוא עלַא
 ןַײז ןָא ,ןדָאש ןַײד ןָא :לגרֿפ ,1899 גרעּבמעל

 | .ןדָאש ןַײמ ןָא ,ןדָאש

 .רנ .משטד .עזַארֿפ -- ךיז רַאֿפ ןוא ןַא
 סָאװ ,ןַײוטסואװַאּב ןטימ גנודניּברַאֿפ ןָא .1

 זיא סָאװ ,ןעמענַאּב ןקידלכׂש םעד ץוחמ זיא
 ,טנַאק ןעד טָאה, .ןענעקרעד ןוֿפ קיגנעהּפָא טינ

 ןַא טלעװ יד זַא זדנוא טימ טנרעלעג טינ ...

 רַאֿפ עגאלרעטנוא ןא זיולּב זיא 'יז 'פ 'א

 .ןײלַא ךיז רַאֿפ .2 .ורָאק ,"ןעקנעד רעזדנוא
 ןלײטּפָא ןעק עמ סָאװ .טַארַאּפעס ,רעדנוזאּב

 ;"שטנעמ רענַײֿפ ץנַאג א רע זיא יז יפ יא ןַא;

 טריּפש ןוא, ."יז יֿפ יא ןַא ןינע ןַא זיא סָאד;

 'פ יא ַא -- ןילַא ךאז רעד ןוֿפ םעט םעד

 .'תומשני ,ץרּפ ,ייז

 ,ןָא רצֹוא .חרט ןךרעציוא ..,} -- ןרצואנָא

 טַײז ַא ןָא
 סָאװ סעּפע ןּבַײלקנָא ,ןעלמאזנָא + .טרצואעגיי=

 ,ןכַאז-קיטנַא יִא .רצוא ןַא ןופ טרעװ םעד טָאה

 צ .776: 20-92068 .ודַא -- ןעמַאזַאנַא
 ןַא רטרעװ אַײרד רדוא אייווצ ןעוו, .ןעמַאז

 ,לארׂשי ןֿבא ,ײ. . .ףקמ ןייא ךרוד ןגנעה ןמַאזַא

 .ב/אי ,1766 ץעמ

 -עג טינ .עזַארֿפ (ודַא) -- טנוזעג"יַײז ַא ןָא
 ,ןײגקעװַא .ןשטנואוװעגוצ טינ ;(ךיז) טנגעז

 .ג "יז א ןָא ןדניװשרַאֿפ .יגיַײז ַא ןָא ןרָאפקעװַא
 ,סוממ ,"ןעװעג רקֹוע יגיַײז ַא ןָא טכַאנַײּב;

 ,"חרזמ ןיא טָאטש א רעּביא

 שיטסירעטקַארַאכ .עזַארֿפ (ודַא) -- טַײז א ןָא

 ַא ןָא ןֿפורּפָא .טַײז ַא ןיא חזד .1 .דל רַאֿפ
 יז 'ַא ןַא ןקורּפָא ךיז .דוס א ןעמַארנַײא ןוא יז

 יד ןעװע .ז ַא ןָא לּפע עטלױפרַאֿפ יד ןגייל

 ,ןוז רעד םורַא טיירדעג טינ ךיז טלָאװ דרע
 ז"י ,"ז ַא ןָא ןֿפָאלעגקעװַא ץעגרע יז טלָאװ

 ,1894 ענליוו ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,הירַא ןּב

 ,"לשרעה ןַײמ טיירדעגנַײא טגיל יז ַא ןָא;

 רעטכעלעג ַא .ד"סרת ,חוליטדָאטש רעקסניּפ

 .קיטכיװ זיאס ,טסנרע זיא סע = טַײז ַא ןָא

 זיאס ,רעטכָאט !הנותח ךימ ךאמ ,ישעמַאמ,

 עג א ,הנותח רימ ךַאמ ,ישעמַאמ !טַײצ ךָאנ
 ,ךַײלג-טינ ,קיטַײז ,2 .לֿפ ,"!יז ַא ןָא רעטכעל
 ןַא ןכירקרַאפ ןוא עיניל עכַײלג א ןענצ .םורק

 רעדנַא ןַא ףיוא טצעזעגרעּביא ךיז טָאה, .יז ַא

 רעשידיא רענײמעגלַא ,ייז ַא ןָא קידנקוק ,קנַאּב

 ןַאדנַאל ,ןירוטלַאכ ןַאֿפעטס ,דנוּברעטַײּברַא

 טינ לָאז עמ) לסעג קיטַײז ַא ןיא ,'50 ,2
 לָאז רֶע ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא, ,(ןקרעמַאּב ,ןעז

 םיא לָאז עמ ןעגנוי עטנוזעג עכעלטע ןלָאצַאּב

 ּב ,"הועה רעד רַאֿפ ןַײז דּבכמ טוג יז א ןָא

 -רָאװ ,ןּבזו לעגעיפש רעשידוי רעד ,ןַאמרעקעּב

 .1895 עש

 -מיטשַאּב ַא ןוֿפ ןטָארטעגּפָא ,טגײנעגּפָא .4

 ַא ןטלַאה .גנוטכיר ,עיניל (רענעמונעגנָא) רעט

 ןרָאֿפרַאֿפ ןוא עמעט רעסיוועג ַא ףיוא עיצקעל

 ץכנַאמ ןיא רָאנע .ץָאלּפעצָאה ןיא ,ז א ןָא

 עיֿפָאסָאליֿפ ןיא ךיז ןפיטרַאפ ןַײז דצמ רעטרע

 זיא עיגָאלָאמסָאק-ימכח ןוֿפ תונויער יד ןיא ןוא

 ,ותועד הגוה ,ם"במ ,ייז ַא ןָא קעװַא לסיּב א רע

 ,1912 ענליוו

 -רַאֿפ טינ ,ןוּבשח ןיא קירנעמעננמרַא טינ 5
 עג םעד ץוחמ = יז ַא ןָא ןענידרַאֿפ* .טנכער

 גנורּפשוצ ַא יו ,הסנרּפ ןוֿפ רוקמ ןכעלנייוו

 -יכׂש עטלעטשעגנַלא יד ץוחמ ,הסנרּפ רעד וצ

 ןוא לּבור טרעדנוה ַײרד טנידרַאֿפ עמ; .תור

 ,גח ,"לּבור טנזיוט ַײרד ןעמ טכאמ יז א ןָא

 ןשָארג רָאּפ א ןגיילקעװַא* .,241ו01961 ,זמט

 ,לּפינק ַא ןיא ןגײלקעװַא ,ןרָאּפשּפָא = יז ַא ןָא
 רימ טסכַאמ וד, .קנַאּב א ןיא ןגָארטנַײרַא
 ןַײד רעסערג רָאנ טסכַאמ ,רעיוז טשינרָאג
 ןַײז טסליװ ,טַאז ַא ןָא ךימ טסגייל ,רעיורט
 ,...רוּכיש רעד ,ףור .ּב .א ,"טַארּפַאּב רימ ןופ

 סָאד ,טײגנָא ןענוואד םעד סָאװ, .1871 עשרַאװ

 | ,ןטרָאד ,ײטַאז א ןָא ךיא לעטש

 טינ ןלָאז עניב רעד ףיוא ערעדנַא יד .0
 ןושל םעד ףיוא טסייה סָאװ לעטש אח .ןרעה

 רענייא טדער סָאד י'ז א ןָא עניּב רעד ןוֿפ



 ןיז ַא ןָא

 ןיא טכַארט רע סָאװ עניּב רעד ףיוא סיֹורַא

 זַא ןייטשרַאֿפ ןֿפרַאד רעיושוצ יד ןוא ,ןצרַאה

 י"ערעדנַא יד טינ ןרעה -- ױזַא טדער רע ןעוו |

 ,9 ןאפ ,1939 קסנימ ,ןרעטש

 א ןָא :רעסעּב ןוא 89 .עזַארֿפ -- ןיז א ןָא
 ָאלמוא .קידלכׂש:טינ .טכַארטַאּבטינ .ןעניז
 א ןָא ןַײרא טלעװ רעד ןיא םּתס ןדער .שיג

 ךָאנ געט ןוא; .ןעניז א ןָא (םיׂשעמ) דייר .ןיז

 עטלַא יד ,לזיּפש א ףיוא ךעלגייא יװ ,געט

 ,אד ,"ךיז א ןָא ייז טקירטש יז ,ןירעקירטש

 ,טעלָאיװ

 ךרוד .רג2 ייא?2 .ס- ,יד -- עיױמָאטַאנַא
 יד טשרָאֿפ סָאװ טּפַאשנסיװ .1 .יגנורעדילגעצ
 -יִלעּב ןוֿפ ַײּבעג ןטסקיניײװעניא םעד ,רוטקורטס

 .װזַאא סרעגיוז ןוֿפ יִא .ןשטנעמ ןוֿפ יַא .םייח

 ןָאק יא ןיא עידוטש ַא .ןסקיװעג ןוֿפ יא :ךיוא

 -ףוריכ ךייש טינ זיא יִא רעטסכעלטנירג רעד

 יד ה"ד ,א ןיא תועידי עקיטיינ ..., ."עיג

 'רעק סנשטנעמ םעד ןופ יוּב ןגעו ןפירגַאּב

 יװע ,5 ןאפ ,1924 ענליװ ,זעגפ ,שצ ,"רעּפ

 רעמ ייז טריסערעטניא סָאװ ןגרוריכ עטסרעמ

 'ַא .גיֿפ .יקסװָאנרַאק ... ,זיי ,"קיכיסּפ יװ יַא

 טול רוטקורטס ריא -- טּפַאשלעזעג רעד ןוֿפ
 ,ןסַאלק ,ןטכיש ,סעּפורג

 (עשיגָאלָאטַאּפ) עלַאמרָאנ יא עשיֿפַארגָאּפָאט

 "א עשיטסַאלּפ .'ַא עקיכַײלגרַאֿפ .יַא

 ותלגשו רירעש ןייא, .גנוסעמלַאּפ .כרַא .2

 ןמ טעה םינש ז"ּכ רפ יװ ודיעה ןיורפ ןִַײזְו

 ןגעװ י"ּככ ,"טכַאמיג ימ ַאטנַא ןייא םתיֿבּב

 ן272 ,וװ שֿפ 1669 ,!םד-'תלילע רעצעמ םעד
 ָאטַאנַא ןיא טסילַאיצעּפס -- רעקי- ,טסיד
 ןַא ןוֿפ ןגיוא טימ ןקוק וצ גנוגיינ ַא, .עימ
 ,"טלַאטשעג רעכעלשטנעמ רעדעי ףיוא רעקייַא

 -.טלעװ ןוא דיא ,נירג

 רעד ךיא ןיּב לָאמטֿפָא ןוא/ .ידַא -- שיד

 טייטש סָאװ ןשיַא ךוּב ןיא טעלעקס רערַאד

 ,סימניא ,יקצולס עשטיא ,"קנַארש ןַײמ ןיא

 ָאק -- סאלטַא רעשיַא 1939 עשרַאװ

 -/ט רעש"א .רעדליּב עשיַא ןופ עיצקעל

 ַײּב ןינב רעלעיצעּפס רעדָא לָאז -- רעטַא
 ןטלַאהעג ןרעװ סע ואװ טעטיסרעװינוא ןַא

 -'רעק עטסעמלַאּפעג ןופ ןלייט טריוװרעזערּפ

 .עקמָאטַאנַא :ךיוא .סרעּפ

 :89 .טרימָאטַאנַא ,רימ- .ורט -- ןריױמַאטַאנַא
 -צצ ,ןדַײנשעצ .ןסעמלַאּפ .ןריזימָאטֿאנַא

 ןופ ןלייט ,ןענַאגרָא ערעדנוזַאּב ףיוא ןרעדילג

 םורָאװ ,טינ טניול םיא ןטֿפיגרַאפ, .רעּפרעק

 "סורַא ךיז טעװ סע ןוא יא םיא ךָאד טעװ עמ

 1895 ענליו ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,*...ןזַײװ

 "יור רעד סוטיט, .ןכַאמ בורח ,ןרעטשעצ .גיפ

 ךימ טָאה רע ,ןעמונעג רימ וצ ךיז טָאה רעמ
 רימ ןופ טכַאמעג ,קרַאטש רעייז טרימָאטַאנַא

 ןַײמ ,ף"ירּב לארׂשי ,ײגרַאּב ןצנַאג ַא רענייּב

 -םוי .גנורי- .1908 ענליװ ,הדגה סעדייז

 ,גנוריזי-- .ץיצ

 ,ץיטָאנ 1922.  ייאככ .ס" ,יד -- עיצַא|טָאנַא
 ידּכ טסקעט ַא וצ ּבָאגוצ ,הרעה ,גנוקרעמַאּב

 .רעכעלדנעטשרַאֿפ ,רערָאלק ןינע םעד ןכַאמ וצ

 ַא ףיוא ךיוא ,רוקמ ַא ףיוא ןזַײװּוצנָא ידּכ
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 -- רָאטַא- .,לקיטרַא ןַא וצ ס'ַא .װזַאא הריּתס
 ןוֿפ 'ַא ןוא ןטנרעלעג ןקיטַײזליפ םעד ךיוא,
 ,עי ,ײ;..ןַײז דשוח טלָאװעג ךיא ּבָאה . . . רהוז
 א .װרט -- ןריד .גנוריד 4 ,אאו פשוי
 יייסע םעד

 .ןיסקָאטיטנַא וזד .ןע- ,רעד -- ןיפקָאטַאנַא
 -ַארקימ ךעלדעשמוא טכַאמ סָאװ לטימ רעדעי

 יד, .טײקנַארק א סױרַא ןפור סָאװ ןעמזינַאגרָא

 -רעטסַאּפ ןופ םורעס רעדָא יַא טימ ןעגנופמיא

 ,זָאט ,"טעטינומיא ערעכיז ַא ןֿפַאש טוטיטסניא

 ,3 אפ ,1929 עשרַאװ .

 ,865 ,םעטָא +- -- םעטָא ןָא

 ןָא זיא סָאװ .1 .לָאענ .ידַא -- קידמעטָאנָא
 .שינעלַײא ןיא זיא סָאװ ;םעטַא םעד ןּפַאכוצּפָא
 ןוא ּבוטש ןיא ןלַאֿפנַײרַא יִא .טגערעגֿפױא

 ,הרוׂשּב ַא ןגָאזנָא יִא .גנוריסַאּפ ַא ןלייצרעד

 ןוֿפ, .ןעמעטָא וצ רעװש זיא ַײברעד סָאװ .2
 ךיז טרעיילש טכַאנרעמוז רעיֶא רענרַאּפ רעד
 דוד ,"גָאטרַאֿפ רעקיזָאר רעליטש א סױרַא

 -רַאֿפ סָאװ .8 .ירעּבַײלק-עטַאמשי ,רעכַאמצימ
 ךיז רַאפ ןעד וטסעז סָאװ, .םעטָא םעד טּפַאכ

 1963 'טקָא ,דוק ,על ,"?ףוס ץָא ץוחַא
 ,טייקי-

 טקַא ,1 .רגככ ייאככ .סי ,יד -- עמעטי ַאנַא
 .תוסרוקיּפַא רַאֿפ ךריק רעד ןוֿפ ןסילשסיוא ןוֿפ

 .רענעטלָאשרַאֿפ .רעד .8 ,ללכּב הללק .2
 -צי ןוֿפ לָאנמיס, .ןטׂש .4 .רענעסױטשרַאֿפ
 ןַײז רַאֿפ טכיורּב יַא ןכלעוו ...שטנעמ םענ

 ,1912 יינ ,| טישז ,"ןַאלּפ

 :85 .טמעטָאעג -- ,ןָא םעטָא -- ןעמעט'ָאנָא
 ,לוֿפ זיּב ןעמעטָא .ורט .1 .ןעמעטע--
 .טפול עשירפ יִא .ןעגנול עלוֿפ יִא .גונעג זיּב
 ,טפול טימ ןליֿפנָא .ןעּפמָאּפנָא ,ןזָאלּבנָא .2
 "נָא, ,םעלַאּב םעד ,עקליּפ יד יַא .ןָאלַאּב םעד יִא

 ,"טולּב ןטסייה רעזדנוא ףיוא טלעק טמעטָאעג

 .גיֿפ .װזוקַא 28 ,1928 קסנימ ,זױרּב ,שקַא
 סמענעי יִא .ךיז ןיא ןעמעננַײרַא ,ןּפַאזנַײרַא
 -םױרַא .ןכױהנָא .װטוא ,4 .עא ךײרֿפ ,קיטייוו
 ןופ ךעלזעלג יד ףיוא יִא .סעּפע ףיוא ןעמעטָא

 -- ךיו טימ .ןשיװסיוא ייז ןוא ןלירּב יד
 ,גנ/ .טּפול רעשירֿפ טימ ךיז יַא

 ןָא זיא סָאװ .רנ .ידַא -- םג'יילרעּביאנ'ָא
 טינ) ךַאז םוש ןייק לָאז עמ, .גנוגיילרעּביא

 ןַײז וצ ףרַאד טרָאװ סעדעי וליפַא ,יָא ןזָאט

 -רוּבמֲאה קחצי 'ר ,זּביא ,"גנוגיילרעּביא טימ

 ,1882 עקָארק ,קחצי חיׂש ,רעג

 טסַײר סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיֿפַײררעּביאנָא
 .רעּביא טינ טסַײר עמ סָאװ :רעּביא טינ ךיז
 בָא עיִא ןַא .עיגרענע ןוֿפ גנודנעװנָא עא ןַא
 ,טייקי- .עיצקורטס

 .װֿפד לגרֿפ .לָאענ .ידַא -- ךעלפַײררעּביאנָא
 ןלַאנַאק עיִא .ןסַײררעּביא טיג ןעק עמ סָאװ
 -- רַאּבסַײררעּביא-- .םָארטש רעיא
 ,טייקקה .רנ .משטד

 .ברַא .רעכעלטיא וזז -- רעכעלטיא ןַא
 ,"ןּבַײרש זיוא רכילטיא ןייא שכיז לאז ׂשע ...;
 .ב/וכ ,וטל

 קיטלַאהניאנָא

 .טלגייאעג-- ,ןָא לג .חרט -- ןעלניײאנָא
 םַײּב ךעלגייא לָאצ יד ןלייצנָא ,ןענעכערנָא

 .ןקירטש
 א .3 ,ןעלגייא +- .װזק -- ךיז טימ

 ךיז ןײגסױרַא ךָאנרעד ןוא ץנַאט םַײּב ךיז

 | ,ןליקּפָא

 ,ןָא (ךיז) ןגייא .ורט -- (ךיז) ןענעגיײאנָא
 ןוא ץיזַאּב ןיא ןעמענ .1 .טנגייאעג'+ (ךיז)
 .ןגעמרַאֿפ ןדמערפ (ךיז) יִא .ןופרעד ןסינעג
 ןיא טַײצ ןַײז טגנערּברַאֿפ סָאװ רענייא ןייק;
 סָאװ סָאד ךיז יִא טשינ לָאז ןָאט טשינרָאג
 .ּפ ,זּביא ןָאסירעמ ,"ןֿפַאשעג ןּבָאה ערעדנַא

 1913 י"נ ,ףליה עקיטַײזנגעג ,ןיקטָאּפָארק

 ַא ,היטנ ַא ,טֿפַאשנגייא ןַא ןעמענרעּביא .2
 -הירּב א ,טייקטקישעג א ,ךירטש:רעטקַארַאכ

 'ִא .קינכעט ַא (ךיז) יִא .טפַאשטנעק ַא ,טפַאש
 רַאפ ןכַאמ .2 .תויועה סנטייווצ םעד (ךיז)
 ךיז ןסַאּפוצ ,ןענעייל ,ןענרעל ןכרוד סנגייא

 .תודימ עטוג סניּבר םעד ךיז יִא .ןכַאמכָאנ רעדָא
 יד ךיז ןדיי עשיסור רַאֿפ קיטכיװ זיא'ס,

 ןסור יד ןוא ןענעגייאוצנָא ךַארּפש עשיסור
 ,32 אפ ,1867 ,מק ,"ןַײז ברקמ ייז ןלעװ

 ,1069 ,ןעלדייא + -- ןעלדיײאנָא
 "ִא ןענעק טינ ןוא ןעלדייאסיוא

 .ךיז

 יייא סע .קינָאזרעּפטירד ,וטוא -- ןרעטייאנָא
 ןעלצנָא ..טרעטייאעג-- טָאה סע ,ןָא טרעט
 טָאה רעגניֿפ רעד .(1080 +-) רעטייא טימ ךיז
 ַא יװ ןלָאװשעג ןרָאװעג ןוא טרעטיײאעגנָא
 ,ם3/  .גרַאּב

 נָא .טלייאעג'- ,ןָא לייא .ורט -- ןליײאנָא
 ,ןצירּפשנַײרַא .לייא טימ ןרימשסיוא ,ןרימש
 יז ,ןישַאמיינ יד יִא .לייא ןָאטנַײרַא ,ןסיגנַײרַא
 .עינלעטַאּפ ,ןַאֿפ יד יַא .רומזמ א יװ ןייג לָאז

 .טרימשעג יװ ןייג לָאז סע יִא .טַאלַאס םעד יא

 לָאז רע ,טַארַאּפַא ןװיטַארטסינימדַא םעד יִא .גיֿפ

 .רעכעלטקניּפ ,רעכיג ןטעּברַא

 ּוצ .טלַײאעג-- ,ןָא לַײא .ורט -- ןלַײאנָא
 טימ דרעֿפ יד יִא ,ןלַײארעטנוא .ןּבַײרטוצ ,ןגָאי

 רעגנערטש א טימ רעטעּברַא יד יִא .שטַײּב רעד

 -סנַארט םעד יִא .גנולעטשַאּב יד יִא .ןילּפיצסיד

 תולגתה יד ןעזעג ךָאד ןּבָאה יז, .הרוחס טרָאּפ

 ,אֿפא ,"הלואג יד ןלַײאוצנָא ארוּבה-ןוצר ןוֿפ

 .שינע- .גנ/ .ךיז טימ .28 וא 1969 ,זמט

 ,טרעֿפײאעג-- ,ןָא רעד .װרט -- ןרעֿפײאנַא
 ,האנק ,רעפייא ןֿפורסױרַא .1 .ןרעֿפײא +-

 יָאּפ) ןרילומיטס .2 .ןצעמע ןגעק ןצעמע יִא
 יד יִא .ןריריּפסניא .(ויטאגענ ךיוא יװ וויטיז
 ױזַא :ללּכ רעטלַא ןַא זיא'ס,; .רעטעּברַאטימ

 רעמ ךָאנ ןָא טרעפייא קנַאד רענײמעגלַא יװ טוג

 ,16 ואז ,1864 ,מק ,"קנַאדמוא ךיוא ױזַא ,ןוט וצ -
 | .ךיז טימ ךיוא

 ,+- ןעקואנָא וזד -- ןעקַײאנַא

 ןווּורּפ
 טימ ךיוא

 .לָאענ .ידַא -- קידטעּפמיאנָא ןָא זיא סָאװ
 .מי ,גנוגעװַאּב לֶא יד .טצּפמיא

 ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטלַאהניאנָא

 .ומ ,דייר עיִא .טלַאהניא



 ןריגירמניאנָא

 יד יִא .ןריגירטניא + -- ןריגירטניאנַא
 ןוא יִא .דוס םעד ןלייצרעדסיוא ןטימ הרֿבח

 יד טָאג ןכַאמ ךיז ןוא יִא .עשַאק ַא ןכַאקרַאפ
 ,קידלוש המשנ

 .ןעקיה;- :99 .ןעקיא + -- ןעקיאנָא
 -רָאֿפ טָאטשנַא; .ןצרעקולשנָא .ןעקיא רדסּכ

 ."טעקיאעגנָא רע טָאה ןענעיילוצ

 וזז - (ךיזו) ןעשוריאנָא
 ,5- (ךיז)

 יא? .ס יי נװ .ז ,רעד -- ט'ערָאכַאנַא
 רענעגיוצעגקירוצ ,רעטרעדנוזעגּפָא .רג2
 ןוֿפ ןּבעל ַא טריפ סע רעװ .טימרעה ,טימערע

 | ,קינרּבדמ א ,ריזנ א

 ,םעדכַאנרעד ,םעדכָאנ וזד מטֿפ -- םעדכָאנַא

 ,קיטכיװ טינ .רנ .ןיזיירד .ידַא -- קיטכַאנַא
 ןייק םעד ףיוא ףרַאד עמ סָאװ .קיטכיוומוא
 ,שינעעשעג יִא ןַא .ןגייל טינ טכַא

 .ברַא .טכַאעגי- ,ןָא טכַא .װרט -- ןטכַאנָא
 .ןענעכייצנָא .ןריקרַאמנָא ..2:06: 8-881ס0

 וצ ןא ֿביוחמ םינמאנ יג יד ןַײז אד, .ןטליג

 טלעג רדוא ןּבייה וצ ףיוא טלעג רפטנע ןטכא

 טימ םיא יז ,טעּב איד, .קקּת ,"ןיגנערּב ףיוא

 -יג ןא רדיוו רּתיה טימ ,ןַײז טכאיג ןא רוסיא

 ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רפס ,"ןדראו טכַא

 ןעשזריהנָא

 'רוחּב םעד טגעלֿפ הֿבישיהישָאר רעד ןוא, .ב/ד

 ןרעדנא ןַא ַײּב ךָאװ עלַא ןטכַאוצנָא ילּתֿפנ
 טָאה לָאמַא .ןסע ןטרָאד לָאז רע תיּבה-לעּב

 ןסיורג ַא ַײּב טכַאעגנָא הבישיה:שָאר רעד םיא

 ,םירמ ןוא ילתֿפנ ןופ הׂשעמ עניײש ןייא ,"ריֿבג

 ,1891 גרעּבמעל

 ךיז ,ןָא ךיז לכַא .װטוא -- ךיז ןעלכַאנָא
 נָא ,ןסענָא טוג ךיז (ךעלּבָארג)  .טלכַאעגיי
 ַא יװ ךיז יִא ,סָאמ רעד רעּביא ךיז ןסערֿפ

 ןענעק טינ ךיז ןוא קיוּפ ַא יװ ךיז יַא .טַאדלָאס

 /  .תוֿפרט (טימ ךיז) יִא .טרָא ןוֿפ ןריר
 .טעצכָאעג-- ,ןָא עצ .װטוא -- ןעצכָאנַא

 .טַײצ ערעגנעל א ,ךס א (+-) ןעצכָא

 ימָא .רג22 ייא2 .ןע- ,רעד -- םוי|נַארכַאנַא
 -רעּביא טָאה סָאװ סָאד .1 .יטַײצ ןיא דנַאטש
 ַא וצ טרעהעג סָאװ ,טַײצ ןַײז טּבעלעג

 "א ןַא -- ךוליה א .ןטַײצ ,טַײצ רעקידרעלרפ

 -עטיל עשידיייטלַא יד ...? .'ַא ןַא --- עיידיא ןַא

 רעד רָאג זיּב טּבעלעג יא ןַא יװ טָאה רוטַאר

 ןיא תועט .2 .3 ,וװ לּבַי ,רז ,"טַלצ רעטצעל
 סעּפע טימ תוכַײש ןיא טַײצ רעד ןוֿפ ןוּבשח

 םעד העדּב טאהעג ּבָאה ךיא; .שינעעשעג ַא

 "ןצסיוא ןוא ןרעסעּברַאֿפ וצ לסיּב ַא לקיטרַא
 .1912 י"נ ,ש טישז ,יןע'ֵא יד םיא ןופ ןקעמ

 רעד ןגעק ןקידניז; .יזַא -- שי(טסי)
 "סא ןַא טימ ,טײקשירעפסָאמטַא רעשירָאטסיה
 ,|רוד ןַײמ ןופ רעבַײרש ,לקיּב .ש ,"םגּפ ןשיט

 ןריוּבעג זיא סָאװ רענייא לָאז סָאװראפ ןוא;

 .-עגרעטנוא ןַײז ןזומ רענעמלוסומ ַא ןרָאװעג

 ןגעװ ןצעזעג'םַאלסיא עשיטסיא יד ןֿפרָאװ

 .טלעוו ןוא דיא ,נירג ,"השורי

 ןָאט וצ טָאה ,ךייש זיא סָאװ .ידַא -- ל'ַאנֲא
 ,טייהדניק ןוֿפ עידַאטס עיַא יד .+- סונַא ןטימ

 ירַאֿפ יװ סרעדנַא ןסעּפעו טינ זיא ןדירעמ,
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 םורַא ךיז ןעניפעג עכלעוו ןרעדָא עטרעטיירּב |

 ,11 א ,1936 ענליוו ,זעג9 ,"גנונעפע רעא רעד :

 סָאװ סָאד .רג22 יא? .ן- ,רעד -- ג'ָאלַאנַא
 ןֿפױא זיא סָאװ סָאד .עיגָאלַאנַא ךיז ןיא טָאה
 וצ 'א ןא ןעניפעג טעװ רעװ, .ןֿפוא ןקיּבלעז

 ןענַאגרַא עלעוסקעס וצ ץיַא יד ."?ןריּפסקעש
 עטולָאסּבא סָאד זיא סָאד . .., .ןסקיװעג ַײּב

 סָאד :עיצַאטימיא ןַײז ,'ַא ןַײז ןוא ,!ןעקנעד
 ,להוז םהרבַא 'רד ,"ןעקנעד עשיּביולגרעּבָא

 ,אע לּבוי

 לייט .רגכ2 ייא2 .ס: ,יד -- עי|גָאלַאנַא
 (ןטֿפאשנגייא) ןכירטש ןשיװצ טייקכעלנע עזַײװ
 ןעגנונַײשרעד) ןכַאז רעמ רעדָא ייוצ ןופ

 ןעמ ןעק ךמס םעד ףיוא סָאװ ,(ןענָאזרעּפ
 ַא ןוא ץרַאה ןשיװצ יַא .ךַײלגרַאֿפ א ןכַאמ

 -ךושל ןוא שידִיי ןשיװצ יא .(עּפמָאּפ) ּפמוּפ

 ןופ סרעּבַײרש עשידִיי יד ןשיװצ יא .שדוק
 טַײװ ַא .יַא עקיטכיר ַא .עכָאּפע-הלּכׂשה רעד
 ןַא; יא ןוֿפ ּפיצנירפ רעד .יַא עקידנֿפױל

 ןשימ ּפָאק ןיא; ."זַײװַאּב ןייק טינ זיא יא
 יליּב ענעדײשרַאֿפ גנונעדרָאמוא ןיא רימ ךיז
 ןטעּב ס'ַא ןוא ,סעכַאּפע ענעדײשרַאֿפ ןופ רעד

 ,"טנייה ןטימ לָאמַא ןוֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ ןיא ךיז

 -- םזי- 1934 וַאקרַאכ ,טעטשטּפיוה ,סנ
 ןַא ןופ ךמס ןפיוא גנוטּפוהַאּב ,גנוזַײװֿפױא

 ,טסיז

 ,ןטכַארט .עיגָאלַאנַא ןַא ןריֿפכרוד -- ןריזיד
 ןַא ןוֿפ ךמס ןפיוא ריֿפסױא ןַא וצ ןעמוק
 ,21/  .עיגָאלַאנַא

 .ידַא -- שי

 .עיגַאלַאנַא

 -קַאֿפ רעשירָאטסיה רעד;
 סָאד ,רדס רעטלעטשעגנַײא רעד זיא סָאד רָאט
 יּפ לע ץַאז םעד ןעױּבֿפױא ןוֿפ םעטסיס ַא זיא
 ,מי ,"ןצאז עטיוּבעגשײא בור ןסיורג םעד

 ןגעװ -- עיגָאלָאיּב עש"א .21 ,או ּפשיי

 ןריֿפ סָאװ םייח-ילעּב ענעדײשרַאֿפ ַײּב ןענַאגרָא

 גנוֿפַאש עשיַא .עיצקנוֿפ עכעלנע ןַא סיוא
 ןופ ןעמרָאֿפ רעדָא רעטרעװ עַײנ ןפאש סָאד --

 ןוא ענעמונעגנָא לָאצ א טימ םּכסהֹּב רעטרעוו

 ןרעטוּפַאּב :תוָאמגוד :ןעמרָאֿפ עטלעטשעגנַײא
 -מוא ,ןייּבעג טול ןייטשעג ,ןצלַאזַאּב טיול
 -שיד .ךעלכיירגרעדמוא טיול ךעלקילּברעד
 ' ,טייק

 .העמ) .רג'כ ייא'כ .ס- ,יד -- עיז|עגלַאנַא
 ,שיז .ןקיטײװ ןוֿפ ליֿפעג ןוֿפ ןלעֿפ סָאד

 -נליטש-ץרעמש עלַא טעמּכ, .ידַא -- שיט-/
 (ןליּפ עשיטיא ייז טֿפור עמ) ןעניצידעמ עקיד

 יןיל וצ ןפלעה ייז רעּבָא ,הּביס יד טינ ןלייה

 .י 'רד ,יןקיטייװ יד ןרעד

 ,12 עוו

 ֿפױא .רג22 יא? .ז ,רעד -- ז"ילַאנַא
 טײקצנַאג א ןרעדילגעצ סָאד .1 ,יגנודניּב
 'ַאֹּב רעדָא ןטנעמעלע ערעדנוזַאּב עריא ףיוא

 -עּפס ערעייז ןעניפעגוצסיוא ידּכ ןלייטדנאטש

 א זיא 'א .דנַאנַאוצ ןתוכַײש ןוא ןטייקשיֿפיצ

 טדנעװעגנָא ,ןענרעל ןוא ןשרַאפ ןוֿפ דָאטעמ

 .שינעטנעק ןוא ןסיװ ןופ ןגַײװצ עלַא ףיוא

 יןירוא .יַא-טולּב .טֿפול ןופ יַא ,רעסַאװ ןופ יַא

 "א :ףָאטש .גנודניּברַאפ ןוֿפ יִא רעשימעכ .יא

 1967 ,רַאֿפ ,ןעלג

 שיטילַאנַא

 רעשילַאקיזומ .יא רעשירטקעפס .יַא רעשיזיֿפ

 ןופ יא ?א רעשיטַאמעט .יא רעשינָאמרַאה .יַא

 ןופ יא .'א רעשימענָאֿפ .יא רעשיטקַאטניס .ץַאז

 'א .ליטס ןופ 'א .יא רעשירארעטיל .קרעװ א

 רעשיטילָאּפ א ןוֿפ יא .ןושל סרעּבַײרש א ןופ

 טָאק .טקעיָארּפץעזעג א ןוֿפ יַא .עיצַאוטיס

 ײּפש טיג ןליֿפעג עכַאפניא יד ןופ יַא רעד

 נייא ןא ןעיובוצפיוא טייקכעלגעמ יד ןאאזָאנ

 י"ג ,װ טישז ,"קיטע ןופ םעטסיס עכעלטייה

 .סיה א יװ ַײס ,רעקיטירק א יװ ייס, ,2

 טימ ןּבעגּפָא טזומעג ךיז רע טָאה רעקירָאט

 ןוא קיטירק ,נש ,"ןטקודָארּפ-ךַארּפש ןופ ןיַא

 -סיוא ןּבָאה סָאװ דומלּתה-ימכח יד, .רעקיטירק

 ןקידנעגנירדנַײא אזא ,ןֿפראש אזא טעּבראעג

 | רָאק ,יייז ךָאנ טינ רענייק טעמּכ יװ ,יִא

 -עטַאמ ןוֿפ גַײװצּפָא רערעדנוזַאּב .צעּפס .2

 ןרידוטש ןטימ ךיז טמענרַאפ סָאװ קיטַאמ

 ,ןסיירג עניילק-ךעלדנעמוא

 ןכַאמ .טריזילַאנַא ,ריז- ורט -- ןרי!זילַאנַא
 ידנַאטשַאּב ןעניפעגסיוא .װפד + ,זילאנַא ןַא

 ףיוא ,ןלייט ענלצנייא ףיוא ןרעדילגעצ .,ןלייט

 ןא ,םעלּבָארּפ א ,ןינע ןַא יא .םינמיס-טּפיוה

 ,גנולקיוטנא ןַא ,שינעעשעג א יא .עּבַאגֿפױא

 ...דלודעג טימ ןקוקרעּביא ריא טלָאז ץאז ןדעיג
 רעד ,שטַאגולד .מ ,"(ןרעדילגכרוד) יא טוג סע

 ,1883 גרעּבמעל ,רעגָאז ליטרעװ רעגידיכַאל

 ןלַאװק יד ןּבָאה ןיוו ןופ רעקימעכ עטסערג יד,

 "מוא רעייז טקיטעטשאּב ןּבָאה ןוא טריזילאנא

 רוגיפ עלַארטנעצ יד; .שו רמ ,"טרעװ ןרַאּבצַאש

 ךיז טכוז ,ןײלַא ךיז טריזילַאנא ןַאמָאר םענוֿפ

 .שֲא םולש ,נש ,"ןשטַײטרַאֿפ וצ ןיילא
 "ויסרוקסיד םעד ףיוא ךיז טיצַאּב הניּב . . .}

 ... לכׂש ןטרעדילגעגרעדנַאנוֿפ ןוא ןטלקיװטנַא

 תודוסי יד ןעלקיװרעדנאנוֿפ ןוא 'א סָאד ףיוא

 ,"טרילוטסָאּפ ןוא טריאוטניא המכח יד עכלעוו

 'טארעפער רעכעלרעי' ,קישטייװַאלַאס .ד .י ברה

 .רעריד .גנוריי .רָאטַא- .ביּכשּת

 ןשיגָאל ןגעו ערעל .ּבנ צמ .יד -- קיטילַאנַא
 ,קיטילַאנַא ןיא טסילַאיצעּפס -- רע"  .זילאנַא
 ןוֿפ דָאטעמ ןשיטילַאנא םַײּב ךיז טלַאה סע רעװ

 ,טריזילַאנַא סע רעװ .ןשרָאֿפ

 ףיוא טיוּבעג זיא סָאװ .ידַא -- שיטילַאנַא
 רעד .זילַאנַא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,זילַאנַא

 ןינע םוצ ןייגוצ .רעקנעד א ןופ חוּכ רעיא

 אב ןכָאנ לײטרוא רעיא .יא ,שיטירק

 עירטעמָאעג עא .קרעװטסנוק ַא ןטכַארט

 ןדנעװנָא ןטימ ,םעטסיס-ןטאנידרַאַאק ריא טימ

 עשירטעמָאעג רַאֿפ ןעגנוכללג עשיאַארּבעגלַא

 -- דָאטעמ רעיא .עימ ע כ  ע'ַא .סעיציזַאּפ

 עגלַא ןַא ןלעטשטסעפ סָאד .ןעקנעד ןיא ךרד

 א ןרעדילגעצ ךרוד (ללּכ) ּפיצנירּפ םעניימ

 "יס ערעדנוזַאּב ענַײז ףיוא (עזעט א) ףירגאּב

 עא .עיצקנוֿפ ע'א ;ןלײטדנַאטשַאּב ,םינמ

 רעטרעוו ןשיװצ ןעגנודניּב יד ואוו -- ךא ר ּפ ש
 -זַאּפערּפ ןופ ףליה רעד טימ רקיערעד ןענַײז

 ןוֿפ ףליה רעד טימ ,ןּברעװסֿפליה ןוא סעיצ

 טינ ןוא ,רעטרעװ עלענַאיצקנופ ערעדנוזַאּב

 :ןעמרָאֿפ עטריטקעלפ ןופ ףליה רעד טימ
 .טייק-



 טסילאנַא

 .ס ,עקק ןיי נװ .ז ,רעד -- טפילַאנַא
 ַאנַא .2  .יַא ןַא ףָאסָאליֿפ א .רעקיטילַאנַא .1
 טמענרַאֿפ סע רעװ .28 .ַאדץנַאניֿפ .רעריזיל
 .רעקינָארק .װװד +- ,ןלַאנַא ןריפ טימ ךיז

 יָאכיסּפ ןוֿפ רעריציטקַארּפ רעדָא רעגנעהנָא 4

 | ,זילַאנַא

 ,סעקינָארק .222 יא .םּב יד -- ןלַאנַא
 -ָארכ ןגנערטש א טיול ןשינעעשעג ןגעװ קרעו

 ריא ןיא עטכישעג -- 'ַא, .רדס ןשיגָאלָאנ

 'א .עיטסַאניד א ןופ יא ."םערָאֿפ רעװיטימירּפ
 רעד ,, .סנכערּברַאֿפ ןוֿפ יא יד .ץניװָארּפ א ןוֿפ

 ןופ םיכלמ יד ןוֿפ 'ַא יד --- םימיה ירבד רפס

 גנוריסַאּפ עװאקישט יד, ."לארׂשי ןוא הדוהי

 "א יד ןיא ןּבַײרשרַאפ ןעמ געמ

 ערעל .וג2 ייאק .יד -- קיױטּפעלַאנַא
 וצ (ןעלטימ םוכס ךיוא) ןעלטימ יד ןגעוו

 ןַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ םעד ןקראטש

 ָעשיֵא .ידַא -- שי- .טייקנַארק עטסנרע

 | | .ןעלטימ

 ,(צמ ןיא ךעלנייוועג) ז- ,רעד -- טק'עלַאנַא
 ןוֿפ (ןןלעטש ענעּבילקעגסױא = .1222 יאכ2
 ענעדיישרַאפ ןופ רעדָא רעּבַײרש ןייא ןוֿפ קרעוו
 רעֶד טימ ןָאט וצ ןּבָאה סָאװ ץַא .סרעּבַײרש
 .לארׂשי-ץרא וצ גנואיצַאּב

 .ס- ,עק- יי וװ .ז ,רעד -- ס'עּבַאֿפלַאנַא
 ןוא ןענעייל טינ ןעק סע רעװ 1222 ייאכ2

 יד ןעגנַאלרַאֿפ רימ ןענעק ױזַא יו, .ןּבַײרש
 יד ןיא ךַארּפש רעשידִיי רעד ןופ גנוריפנַײא
 א ... ערעזדנוא ןיא ןעװ ,ןלוש עכעלטנפע
 שילוּפ ךַארּפש יד זיא ןקעטָאילּביּב ןוא ןסרוק

 רעשידוי ,(גיטסָארפ השמ ידער} ,ײשטַײד רעדָא

 ,1911 גרעּבמעל ,ב"ערת תנשל  רַאדנעלַאק

 ָארּפ סקעז ךרע ןַא טָאה ןייארַאֿפ רעזדנואפ
 -- ץּבַאגֿפױא עטשרע רעזדנוא ... ןיַא טנעצ
 רעּברַאג יד ,ײזיַא יד וצ יטנאה ןיא ןעּפ א ןּבעג'
 ,3 א ,1928 עװקסַאֿמ ,עמיטש רעטשרעּב ןוא

 -  .טייקשי- .ידַא -- שי .,םזיד

 רעװ + ,ּבנ גװ .סע- ,רעד -- קינתיּב"ףלַאןָא
 יַא ןַא טּבַײלּב עמ, .תיּב ףלַא םעד טינ ןעק סע
 ,קיא ,ןַאמרעש לאלצּב ,יןושל םענעגייא ןיא
 .9 וו 2

 .1ג22 ייאכ? .אֹּב ,יד -- עיגָאלָאטַאמַאנָא
 -פיוא םעד טשרָאפ סָאװ קיטסיװגניל ןוֿפ גַײװצ -

 -רעּפ ןוֿפ) ןעמעננגייא ןוֿפ טַײטַאּב ןוא םוק
 ,קיטסַאמָאנָא :ךיוא .(רעטרע ,ןענָאז

 .רג22 ייאכק ,סי ,יד -- ע|יײּפַאטַאמָאנָא
 ַא ןכַאמכָאנ ךרוד טרָאװ ַא ןרימרָאֿפ סָאד 1
 ןטימ ,ךַאז רעד טימ ךיז טדניּברַאֿפ סָאװ גנַאלק
 אפוג טרָאװ סָאד 2 .עא גנואוט ,ףירגַאּב
 .סעצָארּפ ַאזַא ןופ טַאטלוזער רעד זיא סָאװ

 "װַאה ,ןעקומ ;לײװרעּפואוו ,עקוואקוק :תוָאמגוד
 ,ןעמושז ,ןעיאװ ;ןצלירג ,ןעּפילכ ,ןעווער :ןעק
 -רעװ עשיאָא .ידַא -- שיא .ןעשטשערט

 -נַאלק ןכַאמכָאנ סָאד זַא עירָאעט עשיאיַא .רעט

 יֿפיױוא ןרַאֿפ דוסי רעד זיא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןעג
 .ךַארּפש ןופ םוק

 ךַײװּפָאי .רג' .ייאלת ,ס- ,יד -- עיױלַאמָאנַא
 גײנּפָא ,ךַײװּפָא ןימ רעדעי .1 .יץעזעג ןוֿפ
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 .יַא עשיזיפ .טייקרעלוגערמוא .עמרָאנ רעד ןופ
 א ךָאנ ןוַײװ ךַײא לעװ ךיא? .יִא עשיכיסּפ -

 רעד ןופ גנוריֿפ רעזדנוא ןיא יא ערעסערג

 ןַא, .ג"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניפ ,ײטֿפאשטריװ

 ,ןיּבור .י ירד ,ײסיַא .- . ןוֿפ טדַײל דניק קיצנייא

 ,1926 ןילרעּב ,דיחיןּב ַא ןוֿפ עידעגַארט יד

 רעד ןופ יא יד ןרעלקרעד וצ ןעגנואימַאּב עלַא;

 -וינ יד ןופ טנורג ןפיוא גנוגעװַאּב-רוקרעמ

 ,ײגלָאֿפרעד ןָא ןּבילּבעג ןענַײז ןצעזעג עשינָאט

 .נטוג

 -נעװנָאק טינ זיא סָאװ סָאד .םענסיוא .2

 הריּתס א זיא סָאװ ,ןעמונעגנָא טינ ,לענַאיצ

 -ָאריײא ידע .טינשכרוד םוצ רעדָא ללּכ א וצ
 יד ןופ ץנעטסיסקע יד ןּבָאה רעקלעפ עשיאעּפ

 "נא טכַארטַאּב טינ לָאמנייק ךיז ןשיװצ ןדִיי

 ,1912 י"נ ,וװ טישז ,"'ַא ןא יװ ןדַײס שרעד

 ירֲא רעקידעּבעל ַא ... םוטנדיי-חרזמ סָאד;

 ,ןגײנּפָא ןוא ןעגנוגַײװצּפָא ײלרעלַא טימ םזינַאג

 ןטלָאװ רימ, .וװ רָאק ,"סיַא ײלרעלַא טימ וליפַא
 ייװידניא רעזדנוא ןעװ ,רעכעלקילג ךס א ןעװעג

 ַײרפ ןעװעג טלָאװ ןּבעל שיקלָאֿפ ןוא לעוד

 ,2 ,אאו לֹּבִיי ,שטיװָאדיװַאר .ש ,"סיַא עלַא ןוֿפ

 ןֿפַאשּפָא ךרוד ןכיירגרעד ץלַא סָאד רימ ןליװ,

 זדנוא טָאה עטכישעג יד רעכלעװ ףיוא יַא יד

 ,םזיי .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"טלייטרוארַאֿפ

 | ,גנונַײשרעד עשייַא .ידַא -- ש'יד

 יטסײַא (עימָאנַארטסַאו .ידַא -- שיטסיז

 רעד טמענ סע סָאװ טַײצ יד -- ש דוח רעש
 טקנופ םוצ געװזַײרק ריא ןכַאמוצכרוד הנֿבל

 .ררע רעד וצ ןטסטנעָאנ םוצ זיא יז ואו
 טרעיודעג סע סָאװ טַײצ יד -- רָאי שיטסיַא
 געווזַיײרק ןלוֿפ םעד ןכַאמוצכרוד טענַאלּפ א ַײּב

 רָאי עשיטסייַא סָאד .טקנוּפ ןטמיטשַאּב א וצ
 ..געט 365 .26 -- דרע רעד ןופ

 ָאנָא וזז .רגכ2 ייא22 .יד -- קי|טסַאמָאנָא
 יישר עשייָא .ידַא -- שרה +- עיגָאלָאטַאמ |

 .ןעמענ ןוֿפ המישר .רעד -- ןָאקי- .תומ
 -עגניא ,עידעּפָאלקיצנע ,ךוברעטרעװ :ךיוא
 ,םינינע טיול טלעטש

 .רג22 ייאכ2 .ס" ,יד -- עיזָא|ֿפרָאמַאנַא
 .צעפס ,2 .עירטעמיסמוא ,טײקטרימרָאֿפעד .1
 ןטייווצ ַא וצ ּפיט ןייא ןוֿפ יוניש רעזַײװכעלסיּב
 -ילעּב רעדָא ןסקיװעג ןופ עיצולַאװע רעד ןיא
 ןענעכייצ ןוֿפ דָאטעמ (ַײרעלָאמ) .8 .םייח
 טקעיּבָא ןֿפױא טקוק עמ ןעװ ,גנונעכייצ ןוא
 זיא רע יװ ױזַא רעדָא לקניוו ןלעיצעּפס ַא ןופ

 -- שי לגיּפש ןעמורק א ןיא טריטקעלפער

 - לגיּפש רעמורק (קיטּפָא) -- פָאקסָא- .ידַא
 טנעמורטסניא רעשיטּפָא ןימ רעדנַא ןַא רעדָא
 עג זיא סָאװ ,םערָאֿפ עטקערָאק יד טזַײװ סָאװ
 .  ציזָאַא ןוֿפ טיירדעצ ןרָאװ

 .יץעזעג ןָא .רג22 ייאכ2 .אּב .יד -- עי|מָאנַא
 דנַאטשוצ ַא, .טײקידרקֿפה רעלַאיצָאס ןופ בצמ

 -עג ענעמונעגנָא יד ןעװ דנַאטשוצ א ,יַא ןופ
 ןּבָאה ןֿפירגַאּב ןוא סעמרָאנ ,םיגהנמ ,ןצעז
 ,רָאֿפ ,סענעמ .ַא ,ײטעטירָאטױא רעייז ןריולרַאפ

 ,ידַא -- ׁשי- 20 וא 7

 .רג22 ייאככ ,ס- ,יד -- עזענמַאנֿא

 ,ךיז ןענַאמרעד
 סָאד .1

 -רעד סָאד (םזינָאטַאלּפ) .2

 רעדנַאנָא

 טסואווַאּב ןעוועג ןענַײז סָאװ ןעיידיא ךיז ןענָאמ

 ןטימ -- לוגלג ןקידרעירֿפ ריא ןיא המשנ רעד
 יספ) .8 ,ןריזילַאנַא ןקידלכׂש ןוֿפ דָאטעמ
 .טנעיצַאּפ ןגעװ תועידי םוכס רעלוֿפ (עירטַאיכ
 ךיז טָאה (עטכישעג:סנּבעל) 'א רעד ןופ,

 ןיוש טָאה דניק סָאד זַא ,ןעמענסיורַא טזָאלעג

 קַארַאכ ןדיאָאטּפעליּפע ןַא ןזיװעגסױרַא ר רעירֿפ
 ,ײןטקעֿפא-סעּכ וצ גנוגיינ ,טײקרַאּבצײר --- רעט
 ןיא ןטַײצ עלַאֿפַארטסַאטַאק יד ,ןָאסרואינש פ

 ?1925 ,ןילרעּב ,תורוד עקידנסקַאװ יד

 .סױא ןיא עזַארֿפ חדַא - רעפעמ ַא ןַא

 ןָאט ='מ ַא ןָא ןטכעש ,ןעליוק :קורד
 ןָא ןצעמע ןרידיוקיל ,ןריניאור ,סטכעלש
 טסָאה, .ןעלטימ עשיזיֿפ ןַא ,ןדאילס ,םינמיס

 עקידעּבעל טימ ּבוטש עצנַאג א ...ןעמונעג

 טעליוקעגרעּביא ייז טסָאה ןוא ... תושֿפנ

 טגעלֿפ, .היֿבט ,עש ,"'מ ַא ןָא זדלַאה םעד

 -עג ,ןטֿפערק עלַא טימ ןעַײרש וצ ןּבײהנָא יז

 רימ טָאה רע יװ ,קיציא ןרעװ לָאז טעליוק

 עטוג יד ,ןַאמרעקעוּב .ש ,יימ א ןַא טעליוקעג

 "עג ןיּב ךיא ,עטַאט ---, ?רָאי ,ענליו ,איױרֿפ

 ןּבָארגַאּב טָאה לזמילש ןַײמ !'מ א ןָא ןטכָאש

 ,!!טָארקנַאּב ןענעז רימ ןוא ןדנ ןצנַאג םעד

 ,30 אוו 1966 ,רַאֿפ ,וָאלרעּפ .י -

 ךיז ,ןָא ךיז רע- .װטוא -- ךיז ןרעּפמַאנָא
 ,ןרַאּפש ךיז :ןגירק(נָא) ךיז - .טרעּפמַאעג *

 .ןעמוקכרוד ןענעק טינ ןוא ןצעמע טימ ןהנעט

 רעּביא ךיז 'ִא .טײקשירַאנ ַא רעּביא ךיז יִא

 ,דוי לש ֹוצֹוק ַא

 ?טסעז וד; .ןָא װדַא ןוֿפ גנולּפָאטרַאֿפ -- ןַאיְוֲא
 סָאד זיא לָאט ןיא ןָאדןָאק ."ןָאזַא ,רע טמוק טָא

 ,7*8 אפ ,1940 קסנימ ,ןרעטש ,"ןענאטשעג לזַײה

 .רדסּכ .ערעדנַא סָאד ןָא .ודא -- רנַאנַאנָא
 :ךיוא .יִא ןייגַאּב טינ ךיז .יִא ןייג .ןעמַאזוצ
 איד ןנַײז רדננא ןא גנע, -- רעדנאנַאנָא
 'נוא ןּפוש ןייא ןשיװצ ןאק טינ ןמ זד ןּפוש
 ,7 ,אמ ,ֿבויא ,מהס ,"ןסיש רדוא ןקה ןרדנא
 טרינשג ףיוא ןירעװ רדננא ןא רכלקער ייוװצ,
 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ' ,"ןיזעװיג
 | וו ׁשפנ

 ןוא סקיװעג (טָאב .ז ,רעד -- 2 ַאנַאנַא
 טריוויטלוק טרעװ .עקירעמַא-םורד ןופ טכורֿפ

 ןיא ןלייטטלעװ ערעדנַא ןיא ךיוא

 טרעװ 'א רעד .טאמילק .ןשיּפָארט

 -נייא ןוא טריװרעסנָאק ,יור ןסעגעג
 עג ,ןַאע ,לּפענַײּפ :מַא ,טכַאמעג
 ןיא רעדנעל עמערַאװ ןוֿפ טכַארּב
 .זנּכשַא .. זײ ,"דנאלסור ןטלַאק

 .טָאּפמָאקיזַא .טפַאזױץַא .םיוּבױַא
38 1,02025. 

 .ןּברעװדַא לָאצ ַא ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב -- דנַאנַא

 -ַאכרוד ,דנַאנַארעּביא ,דנַאנַאנָא ,דנאנאניא :לשמל

 גיילסיוא ןטיול| .ַאא דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַאטימ ,דנאנ

 {.רעדנוזַאּב ןּבירשעג ָאווִיי ןוֿפ

 םעד רענייא .קיטַײזגעק .װדַא -- רעדנַאנַא
 ,"ןייטשרַאפ רעסעּב 'ַא ךיז ןטלָאװ רימ,, .ןרעדנא

 ץיּפשֿמ קיד'א ךיז, -- קיד- .ףגנ ןֿבא ,די
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 ;ּבנ פמיא ,ציא .װטוא -- ךיז ןשיוטנַאנָא
 ןשיוטנַא ךיז רדסּכ ,טפָא .טשיױטנַאעג'- ךיז

 טָא רַאֿפ ןּבָאה עלַא רימ לֿפיװ ,ייװ ,ייוו, ,(+--)

 ,?טשױטנַאעגנָא ןוא טֿפָאהעגנָא ךיז ןרָאי יד
 ,3 1 1964 ,זמט ,גצּב

 .רגכ22 ייאכ? .,ידַא -- שיטנַאנַא

 קע ןא ןָא רעדנַא ןא

 ימוא ןַא וצ רָאנ ,'ַא ןַא וצ רָאנ ןענעװַאד ייז
 .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,ײןטנַאקַאּב

 ןַא ַײּב יװ ױזַא זיא סָאװ .יזַא -- שיי

 ,טייקש'י- .ןשינעגָאזרעטנוא עשייַא .םינָאנַא

 טימ) .1 .וָאס .ציסור .סי ,יד -- עקמינָאנַא
 רעדָא הריסמ ַא טימ ווירּב רעמינַאנַא ןַא (לוטיב

 ,ָא'ּה ,סַײנ עטצעל ,יקסװָאקילקַאז ,ןעװעג

4 || 5. 

 (+) ערעדנַא צמ .ָארפ -- רעדנַא ןַא
 א רַאֿפ םערָאֿפ רעקיּבלעז רעד ןיא טּבַײלּב|

 :ןלַאפגייּב עלַא ןיא ןוא םינימ ַײרד עלַא ןופ ּבוס
 ןַא ןעז :דניק יא ןַא ,יורפ יא ןַא ,ןַאמ יא ןַא טָאה סָאװ

 ןּבעגּפָא ,יױרֿפ יא ןַא טימ ןּבָאה הנותח ,ןאמ יַא

 ,יד טינ ,רעד טינ ןדניק יַא ןא הנּתמ יד

 ןגעװ טדער עמ ,םיא טעז עמ סָאװ) סיָאד טינ

 ,רעטייװצ א רָאנ ,(ןעניז ןיא םיא טָאה עמ ,םיא

 "רעד טינ טרעװ סָאװ) סטייװצ ַא ,עטייװצ ַא

 םיא טימ טריֿפעגמורַא ךיז טָאה יז, .(טנָאמ

 צג זיא רוחּב 'ַא ןַא רעּבָא ,טַײצ רָאי ייווצ

 "עג זיא דניק עטשרע'ס, ."ןַאמ ריא ןרָאװ |

 יא ןַא טאהעג יז טָאה רעטעּפש רָאי ַא ,ןּברָאטש

 ןעמ טָאה ,סנדלָאג א ,עלעגניר יא ןַא, ."דניק

 ןעװעדַאה ןיילַא לָאז עמ יװ, ."טעבנגעגוצ

 ענּבָארדַאּפ ןדייר ... רימ ןלעװ סעצנעשזַאס

 ,"קעטָאילּביּב רעזדנוא ןוֿפ לכיּב 'ִא ןַא ןיא

 ענליװ ,דָאס א טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ

0, 

 רעדנא ןַא (ןיא) ַײּב = לָאמ רעדנַא ןַא*
 לָאמ עטייװצ סָאד ,לָאמ עטשרע סָאד, .לַאפ
 לָאמ 'א ןַא רעּבָא ,ןבעגעגנַײא טינ ךיז טָאה

 טרעדנַא ןַא מט ."ןּבעגנַײא ָאי ךיז טעװ
 ןטסַאֿפ וצ טינ ףרַאד ןירָאטעּפמיק ַא. .לָאמ
 'א ןַא ייז ןלָאז ךָאנרעד רָאנ ,(תינעּת רּתְטאָו

 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,"תינעּת םעד ןטסַאֿפּפָא ימ

 ינע ךיז -- שטנעמ 'א ןַא ןרעװ* ,0

 .ןרָאּבעגיַײנ יװ ןרעװ ;ןטַײּברעּביא ךיז ,ןרעד

 ךיז .'מ 'א ןא ןרעװ ןוא ןעלשטנעמסיוא ךיז

 'מ 'א ןא ןײטשֿפױא ןוא ןֿפָאלשסיױא . טוג

 ,ךַײר ןרָאװעג זיא רע טַײצ ,טינ םיא ןעקרעדיכ,

 ?טוג זיא'ס ,ָאיַאע .י'מ 'א ןַא ןרָאװעג רע זיא
 -ץעגרעּביא טָאה סָאװ קידצה ףסוי רימ וצ טגָאז

 'א ןַא ןרָאװעג ... ןוא ... רעגנוה םעד טּפַאכ

 יו רעדניק עשידוי רַאפ תויׂשעמ ,עש ,י'מ

 ,ָארּפ רעקיּבלעז רעד -- רערעדנַא ןַא
 ויטנַאטסּבוס א ןָא ,ךיז רַאֿפ טמוק רע ןעװ

 ,ערעדנא ןֵא :ןעמרָאֿפ יד .םיא ךָאנ רעדָא
 רערעדנא ןֿפ ,ןרעדנַא ןֿפ ,סרעדנַא ןא

 ןטימ טינ ןּבָאה הנותח .(ויטַאד ,ךעלּבַײװ)

 זיא קילגמוא ןכָאנ; .ןרעדנַא ןַא טימ רָאנ ,ןתח

 -רעדנא ןאק ."סרעדנא ןא דניק א ןרָאװעג סָאד

 תורצ ןגָארטרעּביא . . . ךיא יװ ליפ ױזַא לָאז רע

 -רַאֿפ גנאל ןיוש ,ןּבעלכ ,רֶע טלָאװ . . .דַײל ןוא
 ,סוממ ,"ליֿפעג ןַײז ,דנַאטשרַאֿפ ןַײז ןריול

 טלָאװ טרָא ןַײמ ףיוא רערעדנַא ןַא, .עשטַאילק

 טלָאװ טָאטש עּבלַאה א זַא ,יירשעג א טכאמעג

 ,םּּת לפמיג ,שַאּב ,"ןפָאלעגפיונוצ ךיז

 ,לָאמ סָאד טינ .װדא --לָאמ(ש)רעדנ'ַאנַא
 ןיא .טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ַײּב .לָאמ טייווצ ַא

 רעדנַא ןַא װזד ךיוא .עיצאוטיס רעדנַא ןַא (ַײּב) |

 םיא גייל שטָאכ ,טוג רע זיא לָאמ ןייא, ,לָאמ

 טַײרש ןוא ךיז רע טרעזייּב יא .הּכמ ַא וצ וצ

 וצ ךיא ייג לָאמַא; .'תולוק ענעמונַאּב טימ

 :לגרֿפ ."רימ וצ ייז ןעמוק יִא ,ייז וצ טסַאג |

 ,לַאמ רעדנַא ןַא

 .רגכ2 ייאככ ,ידַא -- ם"ינַאנַא

 ,ןסקיוװעג עיַא .ןעמולּב ןייק טינ

 ןוֿפ2 .עינַאנָא :ךיוא .אּב .רעד -- םזי|גַאנָא
 ,תישארּב + .ןוז סהדוהי ןופ ןעמָאנ) ןנוא נּת

 -טכעלשעג .עיצַאּברוטסַאמ ,ןנוא:הׂשעמ .(9 ,חל

 ענעדיישרַאפ ךרוד גנוקידירּפַאּב ןיילא עכעל

 ןַאגרָא ןכעלטכעלשעג ןטימ סעיצַאלוּפינַאמ -

 יּפילע ןָא סָאד ןעמענ טַײלעגנוי ךס ַא ...
 טשרמולּכ זיא סָאװ . . .ץנעטַאּפמיא רַאֿפ תועט
 .15 אנ ,1929 ענליװ ,זעגֿפ ,יָא ןוֿפ ןעמוקעג
 טנַאקַאּב קינײװ ןענַײז ... ןסאמ עטיירּב יד;
 -סנּבעל ןכעלטכעלשעג ןוֿפ ןגַארּפ יד טימ

 תוּביס יד ןופ ענייא ךיוא זיא סָאד .רעגייטש

 -רַאֿפ קידארומ ױזַא זיא ... יִא רעד סָאװרַאֿפ
 -- עיּבַאֿפַא .20 טו 1928 ,זָאט ,"טיירּפש
 ,םזינַאנָא ןוֿפ ןעגנוקריװסיוא יד רַאֿפ ארומ
 םעד ךוּתמ; .דַא -- שיטסיי .,טסיז

 -רַאֿפ טציא ךיז ןזָאל סקעלּפמָאק ןשיטסיָא

 .זילַאנַאָאכיספ ,דיורפ ,זּביא ומ ,". ... ןייטש
 ,םזינַאנָא טימ ןעמענרַאֿפ ךיז .װטוא -- ןריז

 זיא סָאװ .1
 רעיא .ווירּב רעיַא .רּבחמ םענוֿפ ןעמָאנ םעד ןָא
 א ןיא ןעגנולײטּפָא עיַא ,רֿפס רעיא .דייֿבתּכ

 -סקלַאפ ןופ סרעֿפַאש עא יד .גנוטַײצ-טַאלּב

 טימ ןדנוּברַאפ ,עיא ווירּב גירקיכ ...., .רעדיל

 טקעלֿפרַאֿפ ע'א ווירּב גירקיכ ,םעדָאּפ ןקיטולג

 .עקדיײרֿפ ,לָאמ ,"ןרערט עשרעּבַײװ טימ

 -רַאפ זיא רעוט םעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד סָאװ .2
 רעיא .דוס ַא ,ןלױהרַאֿפ ,טנַאקַאּבמוא ןּבילּג
 - .רעצעה רעיא .ןֿבדנ

 טינ ןעמָאנ ןייק םעד וצ ןעק עמ סָאװ .2
 ץנעי ןיא טָאה רע, .קיטילָאּפ עא .ןּבעגוצ

 "רעטנוא שירָאטסיה טקעװעגֿפױא ןסַאמ ע'ִא

 ןשטנעמ ,נירג ,ײןטשרָאד ןוא סרעגנוה עטקירד

 | .ןןטרעװ ןוא

 זיא רֿבק ןַײז, .ןעמָאנ ןייק טינ טָאה סָאװ .4
 ,נַאמ ,ײגָאט ןקיטנַײה םוצ זיּב יַא ןּבילּבעג

 ײֿפ עיר עטר א עא .ןטלַאטשעג עטנעָאנ

 יגָאלש רעטנעמַאנַאב טינ רעד --- (עיגָאלָאיז

 רעד ןופ ןטסטַײװ םוצ סױרַא טייג סָאװ רעדָא

 "קַא ןַא -- טפַאשלעזעג עַא .עטרָאַא
 ןענעק עטקילײטַאּב עריא סָאװ טפַאשלעזעג-ןעיצ

 -נַאראג ןֿפרַאד ייז תמחמ טנַאקַאּבמוא ןּבַײלּב

 ןוא לַאטיּפאק ןטריטסעװניא ןטימ רָאנ ןריט

 סנטסרעמ טריציטקַארּפ) ןעמָאנ רעייז טימ טינ

 טייק .טעטי- .(רעדנעל עשינַאמָאר יד ןיא
 ,הריסמ ַא ןוֿפ יַא --

 ,ןֿפַאשעג סעּפע טָאה סָאװ רעד .ּבוס ךיוא |

 -מוא זיא ןעמָאנ ןַײז ןוא טכיירגרעד ,ןָאטעג

 ןסיװ לָאז עמ זַא טינ ליװ רֶע רעדָא ,טנַאקַאּב

 יד' ןֿפַאשעג טָאה סָאװ 'א רעד .ןעמָאנ ןַײז

 -קירוצ ןלעװ ןשטנעמ ןעװ, .'טלעו עטרַאנעג

 ןלעװ ... ןָאט וצ הליפּת טנַאלַאט רעייז ןגירק

 .ףױקרַאֿפסױא ןַא ָאידַאר ךרוד

 עזַארֿפ -- קֹע ןַא ןָא

 א ןיא טעּברַא ןוֿפ םעטסיס .2 .הָארתה
 טינ טרעװ סע ןעװ ,טריװלָאק רעדָא קירּבַאֿפ

 טָאה (עדַאגירּב) עּפורג עדעי סָאװ טנכייצרַאֿפ

 -ריצודָארּפ עקידנעטש יד ואוו ןטרָאד,, .ןָאטעג

 זיא ןטרָאד ,טריזינַאגרָא קיטכיר זיא עדאגירּב

 -ערגרַאֿפ טרעװ ןטרָאד ... יא יד טרידיװקיל |

 םענוֿפ הסנכה יד ןוא עיצקודָארּפ . . . יד טרעס

 'צָאס רעד ןוֿפ קינכעט יד ןשרעהַאּב ,ײטריװלָאק

 װָאקרַאכ ,עיצקודָארּפ רעכעלטֿפַאשטריװדנַאל

 ,2 אפ ,2

 -טנַאקַאּבי .1922 יא? .ז ,רעד -- פנ ָאנַא
 ןלעיצרעמָאק ַא ןוֿפ עמַאלקער .1 .יגנוכַאמ

 א ןיא טסקעט ןטלָאצַאּב ַא ךרוד רעטקַארַאכ

 טָאּבנָא ,סרעכוזיטעּברַא ןוֿפ העדומ :;גנוטַײצ
 -רַאפ-רעטאעט ַא ןגעװ העידי ;עא טעּברַא ןוֿפ

 עטַאװירּפ, .ַאא עיצקעל ,טרעצנָאק ,גנולעטש

 -רַאפ ןגעװ ןשטנעמ ןוֿפ תושקּב ,ןעגנולייטטימ

 -ָאלש וצ טעּב ַא ןכוז ןגעוו ן'א ,ןכַאז ענעריול

 טימ -- 'ַאט כיל .ןעגנולייצרעד ,זיי ,"ןֿפ

 ןעמעװ רַאֿפ, .תויתוא ענעטכיולַאּב-שירטקעלע |

 ,"ןּביוא ן'ַא יד ןוא טכַאנ יד טסערֿפ סָאװ טכיל

 ן'א .ָארויּבְדַא .'המלש גינעק' .הלמ
 ןכַאמ וצ עמַאלקעריטסנוק ידע -- ײרעכַאמ

 ךיז טָאה ימיןא ... (ןכַאמ וצ טנאקַאּב ךיז)

 -רַאװ ,"ןעמונעגנָא זדנוא ַײּב דניושעג ױזַא
 ,34 אט ,1867 עשראװ ,גנוטַײצ עשידוי רעױש

 ,גנודלעמ .2 .(35 +-) טנעמזַײטרעװדַא :מא
 .רנ .הּפילעּב גנוכַאמטנַאקַאּב

 ןריַא .סנָאנַא ןַא ןּבעג .1 .װרט -- ןריז
 ,ןדלעמ .2

 ,םלוע ןרַאֿפ ןלעטשרָאֿפ .הּפילעּב ןַײז עידומ

 טעװ סע זַא ןרייא ןוא רעטעּברַא יד ןפור .רנ

 .רעגניז םעד ןרייַא .טעּברַא ןייק ןַײז טינ רעמ

 "וטלוק ערעזדנוא .... -- ךיז טימ ךיוא
 ןוֿפ טרעװ םעד ןסיײװ סָאװ ,םירחוס עלער
 ןיא ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ךיז ןרייַא ,ןסנָאנַא
 ,1914 ענליוו ,אטיל ,"טינ ןֿפוא-ןיאּב --- שידִיי
 זַא ,ןרייַא ןעגנוטַײצ עלַא ןיא טזָאלעג טָאה רע,

 טעװ םיא ןוֿפ ןדלעמ סעּפע ןטעוװ סע רעװ

 יד ,ע"רּבמי ,"טלעג עמוס עסיורג א ןעמוקַאּב

 "יא עלַא , . ., ,1878 טשערַאקוּב ,(זּביא} ,הניגע

 ןריפ ,ןרייַא יװ ,ןטעּברַא עקיטיינמוא עקירעּב

 -ריטַאנ ןלעװ ,ןכַײלג רעד ןוא ןטֿפעשעג-קנַאּב |
 ,זּביא ןיקסעפ .ש ,"ןרעװ טּפַאשעגּפָא ךעל

 ,1895 י"ג ,ןעטסילַאיצַאס איד טימ רעדעינ|

 ,.רערי- .גנוריד
 .ּב ןקיטשרע ןטימ .1

 ןָא חזד .2 .קע ןַא ןָא קעװַא זיא רעּב רעד
 קידנעקיימסיוא לָאמעלַא ןוא ...., (+-) ףוס א

 ץנַאג א ןסערֿפקעװַא {שיֿפַײה ייד) ייז ןענעק

 ,מק ,"ףוס א ןָא ןוא קע ןַא ןָא טַײצ עגנַאל

 --עגנָא ךיז ןּבָאה . .. ןעלמיה יד ,, .46 זאפ ,1869

 ןרהַא השמ ,"קע ןַא ןָא ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןּביױה !



 ךרע ןַא ןָא

 ,1898 עשרָאװ ,ישֿפנ יכרּב ,אװָאקילמ ןַאמקילג

 -צַארּב םעד} םיא ַײּב זיא םלוע-לשיונוּבר רעד;
 -כעליירפ ,רעגונעּת ןוֿפ רעגונעּת ןדיסח רעוועל

 טיצ ,"קע ןַא ןָא זיּב טייקכעליירֿפ ןוֿפ רעטייק
 ,29 | 1965 ,זמט ,טייצ

 .עזַארֿפ װדַא .1 ןךערע .. -- ךרע ןַא ןָא

 א !סָאמ א ןָא .ויטַארַאּפמָאק א רַאֿפ טמוק

 ,רענעש) רעסעּב 'ע ןַא ןָא .ךס ַא רָאג ,ךס
 "ידַיי רעד זיא יאדװַא, ,(װזַאא רעגרע ,רענעלק
 יװ רעסערג 'ע ןַא ןָא עקירעמַא ןיא ֿבושי רעש
 ,20 װ 1967 ,זמט ,אֿפא ,"רעשיניטנעגרַא רעד

 גַײצ זיא ... טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ... ףוס;
 טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"רעקיליּב 'ע ןא ןָא ןרָאװעג

 טינ .עזַארֿפ ,2 .1925 וועלק ,טנעה עטינעג
 ןשינעטנעק ענַײז .ןטסעמ וצ טינ .ןצַאשוצּפָא

 י'ע ןַא ןָא רָאג ןענַײז

 .טרעקנַאעג-- ,ןָא רע  .װרט -- ןרעקנַאנָא
 "רַאפ .ןקיטסעֿפרַאֿפ ןוא רעקנַא םעד ןזָאלּפָארַא

 ןרעקנַא ייזע .ךעלֿפיש יד יִא .ןרעקנַאוצ .ןרעקנַא
 ַײרד ןעור ייז ןרעװ ָאד ,ןגָאז ייז ,ףיש יד ןָא
 ,1875 עשרַאװ ,םיחא יגמ תואילפ הׂשעמ ,ייגעט
 ןיא ךיז ןרעמַאלקנָא ,ןּפַאכנָא ךיז -- ךיז טימ

 "עג א ןיא ךיז יא .ןטלַאהנָא ךיז טסעפ .סעּפע

 יָארּפ א ןעניוװעג ןוא ץעזעג א ןָא ךיז יִא .טפעש

 ךיז יִא .זַײװַאּב א ,עירָאעט א ןָא ךיז יִא .סעצ
 ,לגענ ןוא ןייצ יד טימ

 טָאה סָאװ .1 .עזארֿפ ןףָאס ...} -- ףוֿפ א ןָא

 ןָא גנולייצרעד ַא .(+-) קע ןַא ןָא .דנע ןייק טינ
 ַא ןָא ןוא ּבײהנָא ןַא ןָא הׂשעמ ַא .יס ַא
 ןָא ,ּבײהנָא ןַא ןָא טלעװ עטיירּב עסיורג יד;
 סָאװ .2 .'הטמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,ייס ַא
 ןָא ךיז טיצ סָאװ .ףיוא טינ לָאמניק טרעה
 ַא ןָא תורצ 'ס א ןָא תונעט ,דייר .רעהפיוא

 .ףוס םעד םעד ןוֿפ טינ טעז עמ סָאװ .8 ,'ס
 ,טיירּב) גנַאל רעייז .סיוא טינ ךיז טמענ סָאװ
 ןָא רעדלעֿפ ןוא רעדלעװ ,(קילָאצליֿפ ,סיורג

 .'ס ַא ןָא ןשטנעמ סעגנערעש .יס ַא
 עיא יד. .קיֿפוסנָא ווזד .ידַא -- קיֿפוסַאנַא

 .דַאנ ,"המשנ ןַײמ ןוֿפ תוחוּכ

 רעד .וג22 ייא?? .ידַא -- שיטַאטפַאנַא

 רעיא ןַא .טרעסערגרַאֿפ .טרעסעּברַאֿפ .,ןּביוה
 .קרעװ ַא ןוֿפ קורדרעּביא

 -וצ .רג22 יא .ןי ,רעד -- ז ָאמָאטסַאנַא
 -טולּב רעד ןוֿפ לַאנַאקיטּפױה א ןעוו דנַאטש

 טולּב סָאד ןוא טּפָאטשרַאֿפ טרעװ עיצַאלוקריצ

 רעדעיא .ןרער-וורעזער ערעלָאמש ךרוד טסילפ

 עלָאמש ,עקיטַײז ןופ גַײװצ ןסיורג א טָאה רעדָא

 -מוא ןעק טולּב יד עכלעװ ךרוד ,ןרער-וורעזער

 -רַאֿפ טרעוו'ס ןעװ לַאֿפ ןיא ןסילפ טרעטשעג

 ןֿפורעגנָא טרעוו סָאד .לַאנַאק-טּפיױה רעד טּפָאטש
 .7 אפ ,1924 ענליװ ,זעגֿפ ,שצ ,"יַא

 (דעמ) .רג22 ייאכ? סי ,יד -- עיז|עטטַאנַא
 -לייט רעדָא רעניײמעגלַא .1  .יטייקידװעליֿפנָא
 ַײּב| .ןליפ וצ טײקיאעֿפ רעד ןופ רעװנָא רעזַײװ

 ַא ףיא ןעמ טפַאש עיצַארעּפָא רעטסנרע ןַא
 ַא ַײב 'א עלַאטַאט ַא ןֿפוא ןכעלטסניק

 ץלַאקָאל א ןעמ טֿפַאש עיצַארעּפָא רערענעלק

 טרעװ גנורירפּפָא ןופ הגרדמ עטשרע יד, ן-יֵא
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 עטש ןוא ןֿפרַאש ןקידמעצולּפ ַא טימ טײלגַאּב
 רעלופ רעד טימ ... ןוא ... קיטייװ ןקיכ

 ,1940 ענליװ ,זעגפ ,"טיוה רעד ןופ ...יֵא

 טכַאמ סָאװ דנַאטשוצ רעקנַארק .2 .,3 א
 רעדָא רעלַאקָאל) ןקיטייװ וצ קידװעריּפשמוא

 -(יט)- .עיצַאז(יט)- .(זילַארַאּפ רענײמעגלַא
 עשישא .ידַא -- שיט .װרט -- ןריז
 יֿפמוא שילַארָאמ .גיֿפ ךיוא טצינעג .ןעלטימ

 רעד ןוא שיטע זיא דִי רעד תעּב; .קידװעל

 טייקכעלטסירק ןַײד טָא זיא ,שיטעטסע ךירג

 קיט-  .יענָאדַאמ ידי ,ווװ לַא ,"שיטיַא ןרָאװעג

 -יט .,קיטיַא ןַא ןּבעג ,לטימ-גנוּביוטראפ ---

 -סַאנַא יד ךרוד טריֿפ סָאװ רעטקָאד -- רעק
 ,עיזעט

 ייאכ? .(ןי) סי ,(רעד) יד -- (ע)ֿפַארטפַאנַא
 רעטרעװ ןוֿפ לעטשמוא  .'יירדרעּביא .רגכ2

 .רדס ןכעלנייועג רעייז טָאטשנַא ץַאז ַא ןיא

 :טָאטשנא 'רע טייג םייהַא .עיסרעװניא וזד

 ער א יװ טצינעג טרעװ 'ִא .!םייהַא טייג רע

 ,קורדנַײא םעד ןקרַאטשרַאֿפ וצ לטימ רעשירָאט

 ,145 ,+- ןרסַאסיױא ווזד -- ןרֿפַאנַא

 ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטלַאהּפָאנָא
 .ןטלַאהּפָא טינ (רָאט) ןעק עמ סָאװ ;טלַאהּפָא ןַא

 טרעדָאפ ןוא סע טייטשרַאפ רע יװ טול ...4

 דוד ,יקסוקַאז .י .א ,"שינעלקַאװ ןָא ןוא יא

 ,טייקי 1955 א"ב ,,..טַאטשלעדע

 ידניקכָאר .לָאענ .ידַא -- ךעלטלַאהּפָאנַא
 רעיִא .ןטלַאהּפָא טינ ןעק עמ סָאװ .ּבװ רַאילקש

 ,טייק- .עיגרענע םָארטש רעיא .ףירגנָא

 סָאװ .רג22 יא? .ידַא -- שיטָאטּפַאנַא

 -קעלֿפ ,ןעגנודנע ןרילרַאפ וצ ץנעדנעט יד טָאה

 רעַא ןַא .ךַארּפש עיא ןַא .ןעמרָאפגייּב ,סעיס
 .ךַארּפש ַא ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאירעּפ

 ךַײלגרַאֿפ ןיא יַא זיא שידִיי יא זיא שילגנע

 .שטַײדכיוה-לטימ טימ

 .רג22 ייאק .(ס ז' ,יד -- עפ|קיטּפַאנַא
 ַא ןסילשנַײא סָאד .יגנוטיירּבסיוא (ךַארּפש)

 ַײּב ,לשמל} ןטנַאנַאסנָאק ייווצ ןשיװצ לַאקָאװ

 טָאטשנַא םוזילאעדיא סױרַא ןדייר סָאװ יד

 רעד ןרעהעג ךיוא ןעק וצרעהַא .םזילַאעדיא

 ,ןךלימ טָאטשנַא ךעלימ :לַאקָאװיטקַאהּבַארַאװס

 .לַאקָא װ רעיא .ידַא -- שיט-

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיגײלּפָאנָא
 רעיֶא .סולשַאּב רעיֶא ןַא .ןגײלּפָא טינ (ףרַאד)
 ,טייקי- - .רעֿפטנע

 ןעק עמ סָאװ .רנ .ידַא -- רַאּב;ײנּפָאנָא
 םעד ןעמעננָאפ .םעד ןופ ןגיײנּפָא טינ (לָאז)

 ,'ַא םיא ןליֿפסױא ףיוא םונעלּפ ןופ סולשַאּב

 ן(3)10 ,פשי ,שנ| יצ 'װָאס

 סָאװ .עזַארֿפ ןמענ: ,םינָאּפ ...} -- םינפ ַא ןָא

 ןעזסיא עקיטכיר ,עקיסַאּפ סָאד טינ טָאה
 ךַאז ןייק טקירד ,קורדנַײא ןייק טינ טכַאמ
 ןָא זיא גנומענרעטנוא עצנַאג יד, .סיוא טינ
 .יּפ ַא

 ַארּפפ .רגכ2 יא? .ץ ,רעד -- טפ"עּפַאנַא
 טײטשַאּב סָאװ סופנזרעפ ,סָאמנזרעֿפ (עידָאס

 ןטנָאטַאּב ןייא ןוא עטנָאטַאּבמוא ייווצ ןופ

 עלעֿפָאנַא

 יד ןוא|שַײצ יד ןעמ|וק טעװ סע; .ףַארט
 .ידַא -- שי- .,ײ|טיַײװ טינ זיא|טיַײצ

 ,רדסּכ זיא סָאװ .עזארֿפ -- לעטשּפָא ןָא
 'ַא ןָא ילפ ַא .יָא ןָא שרַאמ א .סַײררעּביא ןַא ןָא
 גנַאג א .ילפייָא-ןָא .ֿביֿבָא-לּת ןייק קרָאייוינ ןוֿפ

 .ידַא -- קילעטשּפָאנָא .גנַאגַאדָא .יַא ןָא
 "ףעטַײװ םוצ ... ןיזנעב; .גנוגעװַאב עא

 ,קג .צוס ,"םי ןרעּביא ילפ ןגנַאל ןיִא ןקיד

 - 68 ןאפ

 סָאװ עזַאֿפ יד (עיגָאלָאיּב .רעד -- ז'ַאֿפַאנַא
 ענעמוקעגֿפױא יד ןעװ ,זַאֿפַאטעמ ךָאנ טמוק

 ןטייווצ ןוֿפ רענייא ּפָא ךיז ןקור ןעמַאזָאמָארכ

 -עק) לטלעצ ןופ ןצענערג עקידנגעקַא יד וצ

 ,(לרעמ

 ַא ןָא .עזארֿפ (ודַא -- ֿפָאװרַאֿפ ַא ןָא
 סָאװ .גנונרָאװ א ןָא ,גנודנירגַאּב א ןָא ,הּביס

 טָאה 'פ ַא ןָא .לכׂש ןפיוא טינ ךיז טגייל
 טכַאמעג םיא ןוא ןעלדיז ןּבױהעגנָא םיא רע

 ּביוא ,גערֿפ ךיא ןואק ."ךַײלג וצ עטָאלּב טימ

 ןרעװ לָאז טולּב עקילייה זַא ךעלגעמ זיא'ס

 ,ןוװ יּפנימ} ,ןיּבור .ז .ש ,"'ֿפ ַא ןָא ןסָאגרַאפ

 ןָא = ץעװרַאֿפ א ןָא ןוא 'פ ַא ןָא* .1956 י"נ
 ,הּביס םוש

 .רג2 יא? .ז ,ס ,יד -- (ע)|ד' ָאֿפַאנַא
 ַא רעדָא טרָאװ ַא ןרזחרעּביא סָאד (קירָאטער)

 וצ ידּכ (טֿפירש רעדָא דייר ןיא) עזַארֿפ עצנַאג
 רעדָא רערעהוצ םַײּב םשֹור םעד ןקרַאטשרַאֿפ

 ,ןעגנודנעװ יד, .יזַא -- שש"  .רענעייל

 ןּבָאה ליומ סרענעיילרָאֿפ םעד ןיא . .. ןֿפורסױא

 ייטש עלענָאיצַאמע יד טקרַאטשעג ןוא ןּביוהעג

 עשיַא יד טקריװעג ןּבָאה ךיוא ױזַא ,ןעגנומ

 וו יפנימ ,"הרוש א ןוֿפ גנורזחרעּביא יד ,תורוש

 "םיוא רערעגנעל -- עיציזָאּפמ ַאק עשיַא

 .תורוש עטױּבעג:שיגָאלַאנַא טימ ץַאז

 .רג22 ײא2 .ס: ,יד -- עיס|קַאליֿפַאנַא
 טייקידװעליֿפ עטרעכעהעג .יץושנגעק' (דעמ)
 -סַײװיײא ןַא רעדָא טֿפיג א יּבגל םזינַאגרָא ןוֿפ

 גנוצירּפשנַײא ןא ךרוד ןּפורעגסױרַא ,ףָאטש

 טרעװ) ףָאטשסַײװיײא רעדָא טֿפיג ןקיּבלעז ןופ

 -ןמיא :ךוּפיה .(זָאנגַאיד ַא ןלעטש םַײּב טצונַאּב

 סָאװ ןעגנונַײשרעד עטפַאהקנארקפ .+- ,עיצַאזינ

 -עגנָא ןרעװ זַײּפש רעד טימ ןדנוּברַאֿפ ןענַײז
 ,21 אפ ,1930 ענליוו ,זעג9 ,ײיַא-סגנורענרעד ןֿפור

 ּבילוצ זומ עמ ּבױא ..,, .ידַא -- שיטי

 ןעגנוצירּפשנַײא ןכַאמ תוּביס . .. זיאס עכלעוו

 ענעטלעז ןיא םגה ,סָאד ןעק םורעס-דרעֿפ ןופ

 ,זָאט ,"סעיצקַאער עשיט'א ןפורסױרַא ,ןלַאֿפ

 ,34 אפ ,1

 -ָאנַא :89 .רגכ2 ייאככ .ס" ,יד -- עלעֿפ ַָאנַא
 יד ןוֿפ ןימ .קומ-עיראלַאמ .רעד ,סעלעֿפ
 ןּפמוז ןיא ךיז ןרעּפכורֿפ סָאװ ןקומ עקיכעטש

 םעד ןָא ןקעטש ןוא ןרעסַאװ עקיאייטש ןוא

 -ץרא ןיא ןרענָאיּפ יד| .עירָאלאמ טימ ןשטנעמ

 ,רעּביפּפמוז ןוֿפ ןטילעג ךס א ןּבָאה לארׂשי

 ץא יד ...6 ן'תלפונא רעד ןופ טקעטשעגנָא

 -יל ליפ ייז זיא הנֿבל יד ,ןוז יד טנַײֿפ ןּבָאה

 .1954 א"ב ,סױאיגָאט ןַײאיגָאט ,ןייח .ל ,"רעּב

 ןדניּברַאֿפ וצ ךיז ןדנעטשמוא עקיסַאּפ יד ...2

 ןוֿפ רעּפרעק םעד ןיא {ןרָאּפס ידו ייז ןעניפעג



 עיסידָארֿפָאנַא

 ,"א טסייה רעכלעװ ָאטיקסָאמ ןימ ןסיוועג ַא

 .ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י ירד

 .רג22 ייאכ2 .אּב .יד -- עיןפידָארֿפָאנַא

 ןוֿפ גנוכַאװשּפָא רעדָא רעװנָא ןופ ֿבצמ (דעמ)

 שיקַאי .ידַא -- שי- .רעגַאּב ןלעוסקעס

 ןלעוסקעס םעד טרענימרַאֿפ סָאװ .יזַא --

 ,לטימ רעשיקאי'א .רעגַאּב

 ןיא .לָאצ ןָא :ךיוא .עזַארֿפ -- לָאצ ַא ןָא
 -רַאֿפ ,קילָאצמוא .ךס א רעייז .לָאצ רעסיורג ַא

 ילצוש ענעריורפרעד-ץנַאג , .'צ א ןָא סנכערּב

 םעד ּפמוז ַא ןיא ףיט ןגיל יצ א ןָא ךעלעּב
 רעד יװ ןוא; .הריש ,סוממ ,"רעּביא רעטניוװ

 רימ ןלַאפַאּב ױזַא ,טסערפ רעדלעֿפ קירעשייה
 סָאד לָאטש ןֿפרַאש טימ ןוא רעַײֿפ טימ יצ ןָא

 .קרָאי-וינ ןיא ,הלמ ,ײלָאמַא ןופ עטסעּב

 סָאװ .לַאנָאיצַאנ-טינ .ידא -- ?'ַאנָאיצַאנ'ַא
 -ַאנ זיא סָאװ םעד טימ תוכַײש ןייק טינ טָאה
 טֿפָא ץנַאג ןוא יַא ייז ןענַײז זיולּב טינ, .לַאנָאיצ
 ,טייק- 6 ווו 1964 ,זמט ,על ,ײלַאנָאיצַאנײטנַא

 .טַײצ עגנַאל ַא 1 .עזַארֿפ - טַײצ ַא ןָא

 ןַײד טימ רימ ךָאד טסעװ וד, .טַײצ ערעגנעל א
 טַײצ א ,ןּבַײרט ןַײרא דרע רעד ןיא גנוריפ

 ירעקעּב .ש ,"ןּבָאה ריד ןוֿפ ךיא לעװ יצ ַא ןָא
 .1887 סעדא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמ

 .(רָאי ,שדוח ,העש) עטַאד רעטמיטשַאּב א ןָא .2
 עטַארט א, .יצ א ןָא ןעגנוטעּברַאֿפ ןקישסורַא
 .י'צ'א ןָא לסקעװ א ןסייהעג זדנוא ַײּב טָאה

 ןייק ףרַאד עמ ,שטַײטס ,, .טַײצ רעד רַאֿפ .9
 א ןָא ןײגקעװַא ךָאד טסעװ וד ?טינ םַאּביײה
 ,רַאטקָאד סלַא רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,יייצ

 ,1927 ענליוו

 -ער) .רגכ2 ייאכ2 .ן ,רעד -- ט'ולָאקַאנַא
 ןשיטַאמַארג ןקיטכיר ַא ןוֿפ ןלעֿפ סָאד (קירָאט
 -ַארגמוא רעדנַא רעדעי רעדָא ץַאז א ןיא רדס
 וצ ןופ טָאטלוזער א זיא סָאװ ,טייקשיטאמ

 ,ןּבַײרש רעדָא ןדייר ןלענָאיצָאמע קרַאטש

 .אָאּב -רעסַאװ ('לֵאָאז סי ,יד -- עדנַאקַאנַא
 .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-םורד ןופ גנאלשנזיר

 ףיוא ךיז טלַאה

 ןיא סנטסרעמ

 ךיז ןעק ,רעסַאװ

 יַא ךיוא רעּבָא
 ףיוא ןעּפארדפיור

 ,רעמייּב עכיוה

 טימ ךיז טרענ |

 טרָא ןטייווצ ןֿפױא . . ., ,לגײֿפרעסַאװ ןוא שיפ

 ןיא טּבעל יז ;'ַא טסייה סָאװ גנַאלש א טייג

 1962 ,רָאֿפ ,ןָאזּבוקַאי .א ,"עקירעמַא-םורד ןסייה

 .םומסס165 תנוז1מונפ ,141

 ןקיטשרע ןטימ .1 .עזַארֿפ -- ּפָאק (ַא) ןָא
 'ק ַא ןָא :הללק .יק ַא ןָא גורה ַא ןעניפעג ;ּב

 ןגָאלשעג ןיוש זַא, .ןייגקעװַא רימ ַײּב וטסעװ

 -לכל טֿפרַאדַאּב ךַײא ןוֿפ רענייא טָאה ,ךיז

 יזֵמ איד ,ןירָאג .ּב ,"'ק א ןָא קעװַא תוחּפה

 -צצ ;טלמוטעצ .גיֿפ 2 .1900 י"נ ,...םיק

 'וצ ןטגערעגֿפױא ןַא ןיא .טשוחעצ ;ןגָארט

 א ןָא 'ק א ןָא ןעמ זיא ּבַײװ א טימ, .דנאטש

 יק א ןָא יו; .װש ,"טנַאה א ןָא ןעמ זיא בַײװ

1428 

 -רעטעּפ ןצלָאטש ןיא ןעגנַאגעגמורַא עלהנח זיא
 ,עטּבעילרעֿפ עטנַאקעבנוא יד ,להי ,"גרוּבס-

 ,קיסעמנַאלּפ טינ .לכׂש ןָא .2 1901 עשראװ

 טעּברַא ןַא (ןָאט) .יק (ַא) ןָא ןטעּברַא .רדס ןָא

 .יק ןָא

 ןוא םיוּב (טָאב .ז ,רעד -- דר ַאקַאנַא
 החּפשמ-ןסקיװעג רעטגַײװצרַאפ רעד ןופ טסוק

 ,ןטנגעג עשיּפָארט ןיא טסקַאװ .סעעצידראקאנַא

 יד סונ א ,'א ןופ טכורפ יד

 טוג זיא ,ענרַאּב א יװ סיירג

 ךיוא טמוקַאּב עמ .ןסע םוצ
 לייא ןפרַאש יא ןוֿפ סיורַא

 טצינעג טרעוו סָאװ (ל'ַאדרַאק)

 ןיא ןוא ןיצידעמ רעד ןיא

 סָאד .עיגָאלַאנכעט רעשימעכ

 (ץלָאהושזַאקַא) יַא ןוֿפ ץלָאה
 באפ רעד ןיא טצינעג טרעוו

 .לּבעמ רעַײט ןופ עיצַאקיר

 ...ןורּכז םעד ןפראש וצ הלוגס עסיורג א;

 ילרד ןוא 'אנידראקַאנא קיײטּפא רעד ןיא ןֿפױק

 סָאװטע םעד ןופ ןעמ לָאז ךָאװ רעד ןיא לָאמ

 ,(?)1910 ,זדָאל ,ו רוס ,יּבר רעלרַאט ,"ןעמעננַײא

 ./,220214וט46/ 6

 "יסּפ) .רגכ2 ייאכ? ,ן" ,רעד --- סיז|ילקַאנַא

 רַאפ טקעיּבָא ןַא ןּבַײלקסױא סָאד (זילַאנאָאכ

 א טימ טייקכעלנע ןופ ךמס ןֿפױא :ָאדיּביל'

 ןיא ביל רעדנוזַאּב ןעװעג זיא סָאװ ןָאזרעּפ

 .ידַא -- שיט .,ןרָאירעדניק עירֿפ יד

 ,טרעקַאעג-- ןָא רעקַא .חרט -- ןרעקַאנָא

 .ןרעקַא ךס ַא .ןרעקַאֿפױא .ןרעקַא(רַאֿפ) טוג .1
 ,רעדלעֿפ עלַא יִא .דרע עטנקירטעגסיוא יד יִא
 .ןעװערָאה רעש .2

 ןפיוא גָאט ןצנַאג א ךיז יִא -- ךיז טימ

 יװ ךיז יִא ,ּפָאנס א יװ ןלַאֿפקעװַא ןוא דלעפ

 ןרעקַא(נָא)* ,הנויח ףיוא ןענידרַאפ םַײּב סקָא ןַא
 -רַאֿפ וצ ןרעטשינ ,ןכוז = זָאנ רעד טימ (ךיז)
 ףיוא ןטעּברַא רעװש .שינעמוקסיוא ףיוא ןעניד
 ,הסנרּפ (ןּבָאה וצ)

 :ךױוא .רג22 יא? .ס' ,יד -- עזרקַאנַא

 רָאּפ א רעדָא ףַארט א  .רעד ,סיזורקז

 ןעייג סָאװ זרעֿפ א ןוֿפ ּבײהנָא םִַײּב ןֿפַארט

 ןַא .טקַאטנזרעֿפ ןוֿפ ןוּבשח ןיא ןַײרַא טינ
 ,קיזומ ןיא טקאטפיוא

 .רגכ2 ייאכק .ּבנ צמ .יד -- קיט|נָאערקַאנַא
 ,עטנחַאּב ,עטכַײל ןוֿפ טייטשַאּב סָאװ עיזעָאּפ
 ןֿפַאשעג טָאה סע יװ ױזַא ,רעדיל עקידיײרֿפ
 ןָאערקַאנַא רעטכיד רעשיכירג רעקיטנַא רעד
 ,ידַא -- שיטי ןצָא רַאֿפ 478 -- 5631

 .עדָא עשיטיא

 טינ ןלעװ רימ, .רָאנ וזז .מטֿפ -- ר ָאנָא
 'א; ;"ןינע רעזדנוא עגונ זיא סָאװ יא ,ןּבַײרש
 ַא טעליוקעג ייז ןּבָאה . ..ןַאמערָא םעד ּבילוצ
 תורישע ענַײז ךָאנ יא ,הקדצ ןּבעגעג , :"המהּב
 ןַאמדנַאג קחצי םייח ,"קיצניװ ןעװעג סָאד זיא
 ,םימי תוכיראו תורישעל הלוגס ,ןילרַאקמ

 ,גנונרָאװ א יװ צעּפס טצינעג .1904 עשרַאװ
 ןּבעל ּבַײלּב 'ַא ,ןליּפש ךיז ןייגסיורא טסנעקע

 ."זיוה

 ןטעּברַאנָא

 ןַא .לּברַא ןָא זיא סָאװ .ידא -- קידלּפרַאנָא
 רעייז ןיוש סָאד טלָאװע .טסעװ עמעראו עא

 עמ סָאװ ,דמעהדךעױורֿפ יִא ןַא וצ ןעװעג ךעלנע

 ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"דניצַא טגָארט

 ,1925 וועלק

 .טעּברַאעג'- ,ןָא טעּב .װורט -- ןטעכיַאנָא
 ערעסערג ַא ,ךס ַא ןקיטרַאֿפסױא ,ןריצודָארּפ .1

 .ןעלטיה ץוט ףניֿפ רשֿפא גָאט ןכרוד יִא .לָאצ

 יץגנָא ץלַא טכענק תוּתּכ ַײרד יד ןּבָאה סָאד;

 'זהמ הֵׂשֲעִמ' ,בחנ ,"הנידמ רעד ןיא טעּברַא

 ןָאט .2 .ךעלרעדניק יַא :לדייאמוא .יסרילטעּב
 .ןּבָאגוצ טימ ,טריצילּפמָאק טעּברַא ןימ רעדעי
 ןֿפױא דודגמ א יִא .טנעװו יד ףיוא ןרָאזוא יִא

 ,לזַײה םעד ףיוא ןרָאג ןטייווצ א יִא .לקעז-תילט

 ןוא םותיּפ יַא .טרָאט-הנותח ןפיוא םערוט א יִא

 | ,ססמער

 -ָאה ,ןטעּברַא רעװש טַײצ ערעגנעל ַא 9
 ,ריא .ןגעמרַאֿפ ַא יִא .ןכיירגרעד ןוא ןעוװער
 ;טנעה ענעלַאװשעג רָאּפ א יִא :קיטיײװ טימ

 -ַאק ,טכעלש ןטעּברַא .4 .רעלעֿפצרַאה א יַא
 ?טעּברַאעגנָא טרַאד וטסָאה סָאװ, ,ןכַאמ עיל

 ,יןטעּברַארעּביא ץלַא ףרַאד עמ

 ,ויטַאגענ ,טכעלש זיא סָאװ סעּפע ןכַאמנָא .ס

 ,המוהמ עצנַאג א יִא .אא הפירׂש ַא ,הרצ א יִא

 .ןתקולחמ יִא .ןכירקוצסױרַא טינ רעטנָאלּפ א יִא

 יֿפּב רימ טּבײלג, .שינעמירג א חומ ןיא יִא

 רע ידּכ ...ןטֹׂש רעד ךיז טערָאּפ ָאד זַא ,שור

 עג ,"ןדיי-עטוג יד ןשיװצ גירקעג א יִא לָאז

 ױזַא ןּבָאה םיזחוּפ יד, ?1815 ,טלעװ עטרַאנ

 סָאד זַא ,שרדמה-תיּב ןיא טעּברַאעגנָא הגירה ַא

 הׂשעמ ,"ןלעװש יד רעּביא ןענורעג זיא טולּב
 ןכאמ רעכיּב ןוֿפ תילכּת רעד סָאד זיא; .ןמוא

 ,גּבא ,"?טלעװ רעד ףיוא האנׂש ןטעּברַאוצנָא

 לָאז ץָאקש אזא; {| שהָו ֿבעיק ןיא דוי רעד

 עג יד ,ַאי ,"ןענינעשימ =} קיליּבלַאק אזַא יִא

 סעּכ ןיא זיא רע ,1870 סעדַא ,טלעװ עטרַאנ |

 עצנאג א רעש טָאה רֶע זא ,ןעמוקעגנַײרַא

 ,1880 ענליוו ,וו ןהָאזניּבָאר ,ײטעּברַאעגנָא הגירה

 טָאה ןוא ןעװעג ֿבשיימ ךיז טָאה רע ללּכח;

 פא בײװ ןַײז ןופ טזָאלעג טשרמולּכ ךיז

 ַא טעּברַאעגנָא ַײּבַאד טָאה ןוא ןרירטסעוװוקעס

 רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"ךָארק ןסיורג ץנאג

 רָאנ; .1898 שטיּבָאהָארד ,וש רערהעלטַאװירּפ

 ןַײמ טימ טעּברַאעגנָא סָאד ּבָאה ןיילא ךיא

 -עיּפש רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעב .ּב ,ײןגַײװש

 -ץגנָא טָאה'ס רעװ,א .1895 עשרַאװ ,ןּבז) לעג

 יד ןוא טָאקיַאּב םענעטינשעגוצ םעד טעּברַא

 א יַאֹ* .15411963 ,זמט ,גי ,"עקירעטסיה

 ןּבָאה לָאז עמ סנױזַא סעּפע ןָאט = הנותח

 -רַא לקיטש א ןָאטּפָא :ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ

 ריא טימ, .ןצַארק רעטעּפש ךיז לָאז עמ טעּב

 ןעווק ."הנותח א יִא ךָאנ יז טעװ עלעגניצ טַאלג

 עיפארגָאטרָא ענעגושמ אזא טַאהעג טלָאװ שידִזי !

 -םיאטח יד ןטלָאװ ,שיזייצנַארפ ןוא שילגנע יו

 ..* ןוֿפרעד סעמיצ ןצנַאג א טכַאמעג סרעכוז

 1952 ,שַאֿפ ,ימלַא .א ,"הנותח א טעּברַאעגנָא

 ,רעטנָאלּפ א ןכאמנָא = ה ש עמ א יַא* .8צוו

 סנױזַא סעּפע :עגירטניא ןא ,שינעײרדרַאֿפ א

 סעפע .ןענָאמרעד טינ שוריפּב ליװ עמ סָאװ



 ךיז ןטעּברַאנָא

 ןוא הׂשעמ א ,טעּברַאעגנָא טָאה רע, .ןָאטּפָא

 = םיׂשע מ .ָאֹ* ,"לַאנימירק םיא טמוק סע

 רעדניק יד לקז יד ןרעקרעּביא .ןעלמוטנָא (א

 ,ןטעּברַא שיגרענע רעייז (ּב ;םיׂשעמ ןָא ןטעּברַא |
 ּפָא טינ ךיז ,ןכיירגרעד וצ סעּפע ןּבערטש = |

 ידּכ םיׂשעמ יא ,ןטייקירעװש רַאפ קידנלעטש

 ַײה ןגיז לָאז ײטרַאּפ יד ידּכ ,יאּבג ןרעװ וצ

 רע טָאה ןאמחל| יאהּכ" םעד ןופ, ,ןלָאװ יד

 טָא ,םינּב העּברַא יד וצ ךַײלג סיֿפ טכַאמעג -
 רעד ,"םיׂשעמ טעּברַאעגנָא רע טָאה ףיורעד
 ַא א 1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ רעשידוי-

 .הׂשעמ ַא יָא ווזד .ּבָארג = קנוטש א שטַארס

 ִא עצנַאג יד ןֿפױקרַאֿפ -- גנו-

 33 צעּפס .וֿפד +- .וטוא -- ךיז ןטעּברַאנָא
 ךיז יִא .טרעטַאמרַאֿפ-טױט ןרעװ ןוא ךיז יִא
 יַא .הרצ א ךיז יִא .טנעה יד ףיוא סעילָאזַאמ

 יד ףיױא טלעג טימ לדנָאּב א ,לּפינק ַא ךיז

 רעד, .ןעמָאנ ןטוג ַא ךיז יִא .ןרָאי ערעטלע
 ןָא ךיז טרעטַאמ ןוא ןָא ךיז טעּברַא שטנעמ
 .1861 עשרַאװ ,םלוע ךרד ,"טלעװ רעד ףיוא -

 טסיזמוא גונעג טרָאד ןיוש ךימ ּבָאה ךיא,
 ,"רערָאנש רעד לסָאי טגָאז -- ,טעּברַאעגנָא

 וו רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ -

 טעּברַא רַאנ א, :513 םוצ .1898 שטיבָאהַארד
 ,10 ,י ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןּפיל יד טימ ןָא ךיז

 דמוא וזד .רג22 ייאכק .ידַא -- שינַאגרָאנַא
 עַא .עימעכ עיִא 525 +- ,23 צעּפס ,שינַאגרָא !
 "ניֿברַאֿפ עַא .ןצלַאז ,ןסרעַײז עיִא  ,ןֿפָאטש-

 | ,ןעגנוד

 הַא ךיז ריט- .וטוא -- ךיז ןריטנעמוגרַאנָא
 ;ךס ַא ןריטנעמוגרַא - .טריטנעמוגרַא-- ךיז
 זיּב ןריֿפרעד לעװ ךיא זיּב רעּבָא. .ןריטַאּבעד
 גונעג ןֿפרַא ךיא לעװ ,ריֿפסױא םעֶד טָא וצ
 .ןצנעדנעטי טנורג ,ןיקויר .ּב "יָא ךיז

 רַאנ ר ןעװעדורַא ווזד -- ןעװערורַאנָא
 | .רעשיטאפמעי

 .םוקמּב ,טרָא ןֿפױא .עזַארֿפ -- טרָא ןָא
 קחצי ןוֿפ יִא ןָא רעדיװ ַא ןעמענ לָאז םהרֿבַא;

 ,רופיּכ "םוי ,ןרהא ןּברק רוזחמ ,!ןּברק ַא רַאֿפ -

 ,1868 ענליוו

 .ּב ןקיטשרע ןטימ ./ .עזַארֿפ -- ריר א ןָא
 ,"'ר ַא ןָא !ּפָא ךיז קור, .ךיז קידנרירוצ טינ

 ןוֿפ ךיז קידנריר טינ ,ךיז קידנגעװַאּב טינ .2

 ,די א ןעמ טנעקרעד ןכַאז ירד ןיא, .טרָא
 ןיא :ל"צז ,רעקרואו לקחצי 'ר טגָאזעג טָאה
 ןוא קידנגַײװש ןעַײרש ןיא ,'ר א ןָא ןצנַאט

 .ה 'רד ,"טלעטשעגֿפױא -- ךיז ןגייּב ןיא |
 יי ,26 עו 1964 ,זמט ,ןַאמדַײז |

 ןעמָאנ רעקיסַאּפש ןלעיכ ..} -- . לאיכרַאנַא
 האצי ,הּכֹז הלֿפּת ,םזיכרַאנַא ןוֿפ ךאלמ ןרַאֿפ

 --- יֵרְׁשּת ,דנַײרֿפ רעטַײּברַא תדוגא ידי לע רואל
 /  .ןָאדנָאל ,ב"סרּת

 יָאמ .יטֿפַאשרעהנָא .ןע- ,רעד -- םזי|כרַאנַא
 ןרעװ ףרַאד סע זַא הטיש עשיטילַאּפ-שילַאר

 דצמ גנושרעה ןוֿפ םערָאֿפ עדעי טֿפַאשעגּפָא |

 עַײרפ .א זַא ;ןטייװצ א רעּביא ןשטנעמ ןייא

 ןעגנוקינײארַאֿפ עקיליווַײרפ .ןופ עיצַארעדעפ

 -ינַאגרָא-גנַאװצ ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענוַאֿפ ףרַאד !
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 וצ טּבערטש יַא, .טֿפאשלעזעג רעד ןיא עיצַאז -

 ."טייהילרפ רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ רעלוֿפ

 טלָאמעד ןיוש זיא ,םזילאודיװידניאײַא ץוחַא;
 ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"םזינומָאק"ַא ןא ןעוועג

  .,רעקיאַאזָארּפ

 -ןעהנָא .ס" ,עקי ,ןיד נו .ז- ,רעד -- טסיד

 סרענגעק עשיטסינומָאק יד .םזיכרַאנַא ןוֿפ רעג
 ןוא ןיַא יד סױרַא ןטערט ָאד ןוא, .ןיַא יד ןופ
 ירא יד ןסַײררעטנוא ןליװ ןוא ןטסילַאקידניס

 ילסעק ןיא ,עֿפָאי .י "ןענײארַאֿפ יד ןיא טעּב
 .ידַא -- ׁשיטסי- .1929 עװקסָאמ ,ּבורג

 .עירָאעט עשיַא (סגינוקַאּב) סניקטָאּפָארק
 -ניא עלַא ןכַאמ ֿבורח טעװ ןדרָאֿפו רע ...,-

 'עשיטסיא ענַײז טימ עקירעמַא ןיא סעירטסוד
 ,"רעטעּברַא יד ןלָאצרעּביא קידרקֿפה ןופ םיכרד

 .רעדמוא ןַא; .15 טוו 1955 ,שַאֿפ ,ןַאטסנָאק 9

 טסידנַאגַאּפָארּפ .רעטנשקערַאֿפ ... רעכעלדימ

 יַאי ןידרָאג .ַא ,"לַאעדיא ןשיטסיַא .םעד ןוֿפ -

 ,1957 ַא"ל ,יקסווָאנ

 רעה ןַא/ .רג22 ייאכ ,ס" ,יד -- עיױכרַאנַא

 ימוא עלַאיצָאס ןוא עשיטילַאּפ .1 ,טפַאש
 ואוו, .לָארטנָאק-סגנוריגער םוש ןָא ,גנונעדרָא
 ."ָאטינ טײהַײרֿפ עתמא ןייק .זיא יַא ...|

 טיול גנונעדרַא עכעלטֿפַאשלעזעג עלַאעדיא .2

 ּפָא יד זיא יא . .., .םזיכרַאנַא ןוֿפ הטיש רעד
 זיא ךעלגלָאֿפ ,טֿפַאשרעה רעדעי ןופ גנונעקייל

 סָאד יװ שרעדנַא סעּפע טינ סומזיכרַאנַא רעד -
 ואװ דנַאטשוצ ןלַאיצָאס ַא ןֿפַאש וצ ןּבערטש

 ןטייווצ א ךרוד ןשטנעמ ןייא ןוֿפ גנושרעהַאּב יד -
 יָאי ,זּביא רעקַאר .ר ,"ךעלגעממוא זיא ןשטנעמ

 ,סומזיכרַאנַא רעשיטסינומָאק רעד ,טסָאמ ןאה

 .ידַא -- שי 1906 ןָאדנָאל -

 קילגמוא ןסיורג םוצ, .קידרקפה ,גנונעדרָאמוא

 א םימותי-םָארגַאּפ ןוֿפ גנואיצרעד יד זיא
 יד ,ןָאסרואינש .9 ,"שיַא רעייז גָאט ןקיטנַײה

 1925 ןילרעּב ,...ןטַײצ עלַאֿפָארטסַאטַאק

 "ַא יד ןוא ןכורּפשרעדיװ יד, -- טייקשיד

 גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ טייקשי -
 ןזייל וצ טייקכעלגעמ ןייק ןּבעגעג טינ ןּבָאה

 .י ,"סעּבַאגֿפױא עטריצילּפמָאק עסיורג עכלעזַא
 עװקסָאמ ,רעפעינד מַאּב גיז רעד ,יקצענעמַאק
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 606 +-) לַאמרָאנמוא .יזַא -- ל'ַאמרָאנַא
 דיּב יד זַא טינ טנקייל דצ ןייק, .לַאמרָאניטינ -

 ןיא זַא ,'ַא ןעװעג ןענַײז ןעגנואיצַאּב עקירעהַא -

 ,"גירקטלעוו םעד ןופ רַאֿפעג יד ןגעלעג זיא ייז

 ,טייק- 1919 יײנ ,וא טישז

 ַא ןָא .עזַארֿפ ןריש ...} -- רועיש א ןָא
 "וצרעּביא טינ ,קילָאצמוא .ךס א רעייז ,סָאמ

 ןָא ,ךס א ,רדסּכ = יש .א ןָא ןענרעלכ? .ןלייצ -

 ,גָאט ןדעי רַאֿפ עיצרָאּפ רעטלעטשעגנַײא ןַא

 "ש ַא ןָא סעּפע ןָאט ,ןטעּברַא :ךיוא ןוֿפרעד

 ןרָאװעג טגײלעגנַײרַא זיא טעּברַא יש ַא ןָא;

 יד 'ש א ןָא ןשימ ."גנומענרעטנוא רעד ןיא

 -עגסיוא זיא עלהֿבישי ןיילק ַא ןוֿפ , .ּברַאֿפ
 א ןָא תוֿבדנו םירדנ טימ ....הֿבישי א ןסקַאװ |

 ךיז ַײּב יז זיא סיורג, ,21 אפ ,1868 ,מק ,"ייש

 ךַײר זיא טלעװ יד, .רעדיל ,טע ,"'ש א ןָאי
 תורצ ןוא דיירפ טימ ,קילגמוא ןוא קילג טימ

 . ןיא זיא סָאװ

 ןענעגעגַאּבנָא

 ןענַײז סעא .ןוװ יּפנימ} רעזיַאק .װ ,"'ש א ןָא

 -ץגנָא :ןוא ןעזעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ ָאד :
 יװ ךַײלג זיא'ס ןוא -- ןכַאז יש ַא ןָא טרעה

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"טשינרָאג

 א ןָא ךָאנ טנַײה זיא הביבס-שידיי יד, ,9
 ,װמ ,"ןּברוח ןזיּב רעדייא טריזימָאטַא רעמ יש

 עג ןּבָאה םיקחרמ עלַא רעּביא , .2 ,אוא פשוי .

 מ ,"ןגיוא עזיײּב-קידנשרָאֿפ יש ַא ןָא טרעיול

 -ריטַאנ רעד ןיאע .4 1946 ,קיא ,רעלגירטש
 ימוא יש א ןָא טגיל טייקכעלשטנעמ רעכעל
 ,29 וו 1962 ,רָאֿפ ,סענעמ .א ,"טייקכעלשטנעמ

 - .ןעגנואימַאּב עא -- קידרועישיַאדןָא

 ,ןטישנָא ..טשַאעג-- ,ןָא ׁשֵא .וורט -- ןׂשַאנֲא
 .שַא טימ ןקידורּבנַײא .שֵא ןֿפרַאװנָא ,ןטישרַאֿפ
 ,ןלַאפמוא טינ לָאז עמ געװ ןקישטילג םעד יִא

 -שיט ןרָאלק ןֿפױא טשַאעגנָא ןיוש טסָאה וד.
 ."ףקיַײפ ןַײד טימ ךעט

 .טלּבָאּבעגי+ ןָא לב- .חרט -- ןעלּבָאּבנָא
 -נָא ָאד וטסָאה סָאװ !רעדנעס, .ןעּבלָאּבנָא ווזד

 טימ קינַײשט א סעּפע וטסקַאה סָאװ ?טלּבָאּבעג

 .ןכַאל ןדיא ןלָאז ,רעלדַא .י ,ײ?ןֿפַײֿפנָא

 .טעבַאבעג-- ָא עּב- .ורט -- ןעּבַאּבנָא
 ןעזסיוא לָאז עמ ןעלקיװנַײא ,ןָאטנָא ,ןצלעּפנָא

 סעקַאי ףניֿפ ןיא עלעדיימ סָאד יִא .עּבַאּב ַא יו
 ,ץכע- .ןעּבַאּבנַײא +- .ןריצַאּפש ןרִיֿפ יז ןוא
 ,שינע-

 .טלצּבָאּבעג -- ,ןָא לצ .ורט -- ןעלצּכַאּבנָא
 טינ ןוא יִא .טכידעג וצ ןעיײננָא (יירעדַײנש)

 | /  ןענערטּפָא ןענעק
 -עג-+ ,ןָא ער" .חטוא 6 ורט -- ןערבַאּבנָא
 סעּפע יִא .ןשימפיונוצ .ןרעטנָאלּפנָא .טערּבָאּב -

 .ןערּבָאּבסױרַא ךיז ןענעק טינ לָאז עמ קסע ןַא
 ןיא יִא .ןריּפַאּפ יד ןשיװצ דָאלּפוש ןיא יִא

 -נַײא +- .,שַאמשימ א ןרעװ לָאז סע ,טרעֿפוק
 |  .שינע : .ןערּבָאּב

 יּבירג .1 .וֿפד +- .װטוא -- ךיז ןערּכָאּבנָא
 .סיה רעד .ךיז ןעקרָאּפ ,ןכוז ,ןרעטשינ ,ןעל

 טערּבָאּבעגנָא ךיז גנַאלןּבעל א טָאה רעקירָאט

 ךיז ןענרעלנָא (קיסַאּפש) .2 .תֹומָש עטלַא ןיא

 .הרוּת טימ טערּבָאּבעגנָא ךיז טָאה רע .ךס ַא
 ,ןּפוזנָא ךיז .9

 .ןסָאגַאּבי- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .וורט -- ןֿפיגַאּבנָא

 יןעמולּב יד יִא .טַײצ ערעגנעל ןַא ןסיגַאּב) .1
 יד יַא .ןסיגסיוא ..ןסיגרַאֿפ .2 .ןטייּב יד ,ּפעט
 | ,םישוּבלמ יד ףיוא יִא .ּבוטש עצנַאג

 ַאּב-- .ןָא ןגעג- .װזקא -- ןענעגעגַאּבנָא
 .לָאצ א רעדָא ןצעמע ןענעגעגַאּב .1 .טנגעג
 סַאג ןיא יַא .םינּפילא-םינּפ ןצעמע ןֿפערט(נַא)

 ףיוא ןסױטשנָא ךיז ,2 ,עטנַאקַאּב ךס ַא
 עג טינ טָאה עמ סָאװ סעּפע ןעזרעד .סעּפע

 עקיטכיוו יִא ןוא רֿפס ןטלַא ןַא ןרעטעלּב .טכוז

 ןיא ןטנעמוקָאד עקיטכיװ יַא .םיטרּפ ,םישודיח

 א ןיא זַא ,ךָאנ ןֿפָארטעג טשינ טָאה'ס, .וויכרַא
 ,"ןטסַאק ןימ אזא יִא טשינ ךיא לָאז געוו ןגנַאל

 .רעדיל ענעּבילקעג ,שיי

 .ןענעגעגַאּב ךיז קילעפוצ -- ךיז טימ

 -כיד ייווצ טנגעגַאּבנָא ךיז ןּבָאה לַאֿפוצ ןכרוד;

 ןטיילגַאּב ןכַאנע 306 1948 ,גָאט ,לה ,"רעט



 .ןּבָארגַאּבנָא
 -ךימלּת א רענייא טנגעגַאּבנָא רימ ךיז טָאה םיא
 ,זּביא יקצילַא .ל ,"טנַאה ןיא רפס א טימ םכח

 ,1961 ַײמרּפַא ,שימייה ,ןונגע .ש

 זַאּבי- ;ּבנ פמיא .ציא .ורט -- ןּפַארגַאּבנָא

 "יב יד ןכערּבנָא טוג .שירעגנויליואװ ,ןּבָארג
 .ןעַײרעלדיז טימ ןקידיײלַאּב קרַאטש .רענ

 ןָא ךיז ףַײרג- .װטוא -- ףךיז ןכַײרגַאבנָא

 ןּפַאכנָא .כרַא ,(ןֿפירגַאּבי--) טֿפַײרגַאּב-- ךיז
 םוצ ךאוּפש רנייא 'נוא, .ךיז ןטלַאהנָא ;ךיז
 רע זיא רעה ואוו 'נוא רעד זיא רעװ :ןרדנַא
 רוזחמ ,"דובּכה אסּכ ןא טֿפַײרגּב ןא ךיז רעד

 ,1713 טשמַא ,ּב"ח ,םילגר שלש

 ;ּבנ פמיא ,ציא .װטוא -- ךיז ןֿפירגַאּפנָא
 ערעגנעל א) ןסירגַאּב ךיז ,טסירגַאּב-- ךיז

 ןופ ךשמּב) טנװָא ןייא ןיא ,לָאצ א טימ (טַײצ
 -נעצ טימ יִא ךיז (טָאטש ןיא ןכָאװ רָאּפ יד
 .עטנַאקַאּב רעקילד

 ךיז ;ּבנ פמיא ,ציא .וטוא -- ךיז ןענידַאּבנָא
 "רַא .ןצעמע ןענידַאּב ,ןעניד רדסּכ .טנידַאּב י-
 ןיוש ךיז ּבָאה ךיא, .םענעי (רַאפ) ַײּב ןטעּב

 :סױרַא טַײצ .ןּבעל ןַײמ ןיא טנידַאּבנָא גונעג
 ."ךיז רַאפ ןייגוצ

 -עג'-- ךיז ,ןָא ךיז דָאּב .וטוא -- ךיז ןדָאּבנָא
 ,גונעג זיא סע זיּב ,ךס ַא ןדָאּב ךיז .1  .ןדָאּב
 ,םישדח:רעמוז יד ןופ ךשמּב םי ןיא יא ךיז

 -רוק) דָאּבמערַאװ ןייא ןוֿפ ןרָאֿפמורַא .ריא .2
 גונעג ךיז טָאה ּבַײװ ןַײמ,, ,ןטייוװצ םוצ (טרָא
 "וח ןיא ןדָאּברַאֿפ ךיז ּבָאה ךיא ןוא ןדָאּבעגנָא
 -כרוד ןרעװ ,ןּפַאזנַײא ,ןריּברָאסּבַא .9 ."תוֿב
 ןדָאּבעגנָא ךיז טָאה רע ....טימ ןעמונעג
 .הרוּתירֿבד טימ יִא ךיז .ןלַארטשנוז (ןיא) טימ

 ,+- ןקעדַאּבנַײא ווזד -- ןקעדַאּבנָא

 -עג'- ,ןָא עיל- .וטוא -- ןעילָאמַאהָאּבנָא
 (ןדיייטינ ןגעװ) .1 .רװכ2 .טעילָאמָאהָאּב
 ןדערנָא .גיֿפ .2 .ןעלּפערּפנָא ,ןענעװַאדנָא
 .ןעשטעּבעלַאּבנָא ,ןעלּפַאלּפנָא ,םירוּביד עטסוּפ
 ,ענטעדנַאט ,דניװשעג סעפע ןָאטּפָא .גיפ 3
 {.ןעילדָאמּפָא דפ ןיא| .ּפַאל-ּפַאכ

 ַאֹּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןציײהַאּבנָא
 רעייז ןַײז לָאז סע ןכַאמ .ןציײהנָא טוג .,טצייה

 -רעטַאעט ןטלַאק םעד יִא .ןעלסעק יד יִא .סייה
 ,שינע- .גנוז לָאז

 ַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןעגנעהַאּבנָא
 א ןעגנעהעצ ,ןעגנעהנָא .ןעגנָאהַאּב-- ,ןעגנאה
 -ָאטעשז יִא .רעדליּב טימ טנעװ יד יַא .ןכַאז לָאצ

 סעגנעטס יִא .עטרימערּפ יד ףיוא (ןלַאדעמ) ןענ
 יַא -- ךיז טימ .סעקּבוי יד ףיוא ןפיילש טימ -

 .ןַײרא געװ ןיא ןזָאל ךיז ןוא קעּפ טימ ךיז

 ףּכמ יִא .װװד +- רַאפ .ידַא -- טנֿפָאװַאּבנָא
 טימ יא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןופ ,ודקדק דעו ולגר

 ,תווצמ טימ ,םיבוט םיׂשעמ ןוא הרוּת

 ;ּבנ ּפמיא ,ציא .װרט -- ןענעֿפָאװַאּבנָא
 זָאװ ךס א טימ ןטַאטשסיױא ,1  .טנֿפָאװַאּבי-
 ףיוא ןגרָאמ ןעק סָאװ קלָאֿפ א יִא .ןייז-ילּכ ,ןֿפ

 ײלרעלּכ טימ ןגרָאזַאּב ,2 .ןלַאֿפנָא זדנוא

 עטסַײנ יד טימ עירָאטַארָאּבַאל יד יִא .םירישכמ
 עקיטסַײג (ךיז) ןֿפַאשנַײא .28 .ןטנעמורטסניא |

 טימ טּפָא .סעיצַאמרָאֿפניא ,תועידי ,ןטרעוװ
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 ךיז .רעװעג ןטסנרעדָאמ ןטימ יִא ךיז -- ךיז

 = ,83/  .תועידי ךס ַא טימ יא

 ַאווַאּב- ,ןָא םערי .װרט -- ןעמעראװַאּבנָא
 יא .ןעמערַאװרעטנוא .םערַאװ ןכַאמ .טמער

 ןרַאפ עלעטעב סָאד יִא .רעדילג ענערָארֿפעגּפָא יד
 .עלעֿפוע

 ,+ ןענערָאװַאּבנַײא וזד -- ןענערַאװַאּבנָא

 ךיז ,ןָא ךיז זַײװ- .װחטוא -- ךיז ןזַײװַאּפנָא

 ךיז (םעטַײּב ןוויטַאגעג ַא טימ) ,ןזיװַאּב =

 טימ) ןלעטשסױרַא ךיז ,ןזַײװַאּב ןלעװ רדסּכ

 טקרעמַאּב לָאז עמ ןלעװ .(ןשינעטנעק ,תולעמ

 -גיפ יד ףיוא ןטנַאילירּב יד טימ ךיז יִא .ןרעװ

 רעד טימ ןדנוּבעגסיוא זיא ןעמ זא ךיז יִא .רעג

 ,טַײל עקיטכיװ טימ ,טלעוװ-רעטאעט

 ,+- ןעלװַאּבנַײא וזד -- ןעלווַאּכנָא
 ךיז ,ןָא ךיז עװ .װטוא -- ךיז ןעװַאבנָא

 ןריזומא ךיז ..622: 0816 810 .טעװַאּבעגי-

 ,ןליּפשנָא ךיז ,ןלַײװרַאֿפ ךיז ,טַײצ ערעגנעל ַא

 ןַײז טימ טעוַאּבעגנָא ךיז טָאה עדייז רעד;
 ."לקינייא

 .טעקוָאּבעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקווָאּכנָא
 יִא .ןרעדױלּפנָא ,ןעלּפַאלּפנָא .::176: 0088
 ןּבַײלּב לָאז סע יִא .ןַײרַא רעיוא ןיא ןצעמע

 .שינע- .ןרעיוא יד ןיא שינעשזושז ַא

 .טערגזַאּבעג- ,ןָא ער- .ורט -- ןערגזַאּבנָא
 םַײּב ןרימשנָא ,ןעקשטַאּפנָא 6ׂ :22:. 

 ַא יַא ,רָאלק-טינ ,ןייר-טינ ןּבַײרשנָא ,ןּבַײרש
 ,סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק טימ ווירּב

 .טײזַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןעײזַאּפנָא
 טימ רעדלעֿפ עקימורַא יד יִא .ןעייזַאּב ךס ַא
 .עזורוקוק

 -ַאַּב-+ ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט -- ןעגניזַאּפנָא
 ןעמעש ןשטנעמ יו, .ןעגניזַאּב ךס ַא .ןעגנוז
 "נשר םעד ןעגניזַאּבוצנָא ױזַא טינ סָאד ךיז
 ,הלּכןתח יא

 ןַא .ןטָאּבנָא ןוֿפ טקַא .1 .ן  ,רעד -- טָאּבנָא
 יַא (רעטלַײאעגרעּביא ,רעקיניזטכַײל) רעטסנרע

 ,ןֿפױקרַאֿפ רעדָא ןֿפױק וצ עטרעֿפָא ,גײלרַאֿפ .2
 .ןריֿפוצכרוד סעּפע ,טעּברַא ןַא ןָאט וצ רעדָא -

 סָאװ ,רעפיוק ןופ יִא .רָאטקַארטנָאק א ןוֿפ יִא

 ַײּב 'ִא ,ןַײרּפ ןטגנַאלרַאֿפ ןוֿפ טפלעה ַא זיא

 ןֿפױקרַאֿפ וצ טייקטיירג .9 ,ןָאיצקיױא ןַא
 ןעמַאזוצ הרוחס ענענארַאפ ןלעטשוצוצ סעּפע)

 (טעּברַא רעדָא הרוחס רעד רַאֿפ חקמ ןטימ

 יד ןוא גערֿפכָאנ םעד רעּביא טגַײטש יִא רעד

 רעד זַא ..... ןזַײװ . . . ןטקַאפ יד, .ןלַאֿפ ןזַײרּפ

 יװ ךַאז עקיּבלעז יד טקריװ עגַארפכָאנ ןוא יִא

 עלַאער יד ףיוא ךיוא ױזַא ,עלַאנימָאנ ףיוא

 ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד ,"ןיױלסטעּברַא

 "ַא ןַא ןַײז זומ ,גנַאלרַאֿפ א ָאד זיא סע ואוו,

 -שטנעמ-ןיימעגלַא ןעגנַאלרַאֿפ ןסַאמ יד זַא ןוא

 םינלעּב ןעניפעג ןיוש ךיז ןלעװ ,רוטלוק עכעל

 ,1912 י"נ ,וש טישז ,"יז ןקידירפַאּב וצ ףיוא

 -נָא ךיוא .גָאלשרָאֿפ ,גײלרָאֿפ ןימ רעדעי .4
 ,גיילרָאפ א ףיוא זמר ,שינערעהוצנָא ,קנואוו

 ..ירעק .ןעגנולדנַאהרַאֿפםולש ןריפ וצ יא

 שריה' ,לֵא ,"טַארראפ ןוֿפ יִא םעד ןסיוא| טכאל

 גונעּת-עיציזיווקניא ןיא ןייגרַאֿפ וצ, .יטרעקעל

 ןטָאּבנָא

 טשינ טאהעג ןיוש ןּבעל ןַײמ ןיא ךיא ּבָאה

 רעזנוא ,יטַאדידנַאק-עקנילּבערט אי ,לה ,ײיָא ןייא

 יִא = 'ִא רעכעלדנעש .411946 ,ןרעַײּב ,געװ

 ןגעװ ךעלנייװעג ,סכעלדנעש סעּפע ןָאט וצ

 א רַאֿפ שטַאּפ א ןגירק .רעקרַאפ ןלעוסקעס

 שטַאּפ ןייק טמוק יִא ןַא רַאֿפ , .יִא ןכעלדנעש

 ,בנ/- .װש ,"טינ

 טינ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטַײטַאּבנָא

 ןטנעמעלע עשיגָאלָאסָאלג ןייר, .טַײטַאּב ןייק

 ..י רעטרעװ עיִא עטלעטשעגפיונוצ זָאלניז ןוֿפ

 -רעדניק ןוא -סקלָאֿפ עוויטימירּפ עטלַא ןיא

 ,1928 וװעַיק ,ןןטֿפירש ,רעניװ .מ ,"רעדיל

 -רָאֿפ .1 .ןטָאּבעג-- ,ןָא טָאּב .ורט -- ןטַאּפנַא
 .עיצקַאסנַארט-סלדנַאה א ,ףיוק ַא ןצעמע ןגייל

 םעד הרוחס ןַײז ןטָאּבעגנָא טָאה רחוס רעד,
 ןָאזרעּפ רעד רַאֿפ קידנעטש יװ ,וויטַאד} הנוק
 םיא ַײּברעד ןוא ןְוָא סעּפע טָאּב עמ ןעמעוו

 עדליװ א ןעלדנַאהנַײא טעװ רֶע זַא ,טדערעגנַײא

 ֿברה רדא ןשדוח סנוּפה =} ח"ּפה, ."האיצמ/
 ,"...טוחשיש בצקל ןטאּב ןא =) טוּפ ןא

 131444611 '1641 תנשמ סמרָאװ תלהק תונקּת'
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 ,ןָאט וצ סעּפע ןגײלרָאֿפ .2 .ןאג1מ2, 1904
 א ןלעטשוצפיוא יִא .ןיול א רַאֿפ ןריפוצכרוד

 .תופּתוש ַא יִא .גנושרָאֿפסױא ןַא ןכַאמ וצ ,ןינּב

 רענשזַאװ ַאזַא טשינ סע זיא ,יַא טמוק רע זַא;
 יד ןטָאּבעגנָא ןּבָאה ןשטַײד יד, ."ןּתמ-אׂשמ
 יז סָאװ דִיי ןדעי רַאפ רעקוצ טנוֿפ א ןקַאילָאּפ

 רעטקָאד ןַײמ , ."ןּבעגסיױרַא ןוא ןעניֿפעג ןלעװ
 ןָא ריא טָאּב ןוא לױֿפ טינ אמּתסמ ךָאד זיא

 המע ֿבֿבוח שיא ,"ןכוזרעטנוא ריא ליװ רע |
 ,ןעדרעװ וצ קנַארק ךיג יװ עדָאטעמ עַײנ ןייא

 -שירפ םעד ןטָאּבעגנָא טָאה . ..4 ,1884 ענליוו -

 םוא ,טלעג ךס א ... גינעק ... םענעקַאּבעג

 רדנסּכלַא ,"הנוהּכ יד ןּבעגרעּביא םיא .לָאז רע
 ,1892 י"נ ,ןָאיצולַאװער עשידוי איד ,יװַאקרַאה

 וצ ןצעמע ןעמעננָא לָאז עמ ןגײלרָאֿפ .9

 "לעב רעד ןָא טָאּב עקרעלקעמ יד .סעּפע .ןָאט
 רעדנַא ןַא עמריֿפ רעד יִא .טסניד ַא עטתיּבה

 .טַאקָאװדַא
 סעּפע רעדָא ןעמענוצנָא סעּפע ןגיילרָאֿפ .4
 יַא .גנונױלַאּב םוש ןָא ןצעמע רַאֿפ ןָאט וצ
 -ָאס רעד יִא .םיא טימ ןענרעל וצ לרוחּב םעד

 ,דנַאלסור ןייק תוצמ ןקיש וצ טכַאמױטעװ
 טָאה םיריֿבג עשידיסח רענלַאט יד ןוֿפ רענייא,
 רַאפ הלודג הדועס עטשרע יד ... ןטָאּבעגנָא
 י"נ ,ּבדל ,"ןוּבשח ןַײז ףיוא םידיסח עלַא

 סלא קנַאשעג א י'ִא טינ םיא לָאז רע, ,ז"ישּת

 טינ סע טעװ רענעי סָאד ,רָאלק ףיוא סייוו רֶע
 ,1871 ענליװ ,ץרא ךרד תוכלה ,דמא ,"ןעמעננָא
 ,גנונױלַאּב ַא יִא .סעּפע ןגײלרָאֿפ ללכּב ,ס
 -נַא ןַא יִא .טֿפַאשדנַײרֿפ יִא .תוריכׂש ערעכעה
 'ַא .ךודיש א יִא .טמַא ןרעכעה א ,לעטש רעד

 ןטעה, .םיא רַאפ ןריטיגַא וצ טַאדידנַאק םעד .
 אוז .טייזיג שנוא ןטעה 'נוא ןטוּפנא שנוא איז
 "יג שנוא ןטעה 'נוא ןמוק ךיוא רימ ןרעוו

 טאה רע, ,1616 עפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"טיירֿב -

 ,םילשמ רֿפס ,ײקנורט ןייא ןטאּביג ןא טשינ םיא
 ,טקערידמוא סעּפע ןגײלרַאֿפ 0 .1686 מד8ֿֿ



 טכארטַאּבנָא

 יַא רַאפ, .קנואװנָא ןַא ,שינערעהוצנָא ןַא טימ
 = הילע ןַא יִאֹ* .וש ,ײשטַאּפ ןייק טשינ טמוק

 ַא טימ ןָא ריא טָאּב רעג .קסּפ ַא ,שטַאּפ ַא
 .."לגייא ןַא טשטעװקרַאֿפ ןוא לכיימש

 ,ןייגרעד וצ סעּפע טייקכעלגעמ ַא ןּבעג ./
 .עא ןעמוקלוֿפרַאֿפ וצ ךיז ,ןסיװרעד וצ ךיז
 -נעטשרַאֿפ עפיט ןָא תמאּב טָאּב סרוק רעד;

 סָאד ןָא טָאּב ..., ."קימָאנָאקע רַאֿפ שינעד

 ,*ּשרַאװ ןשידִיי םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ךוּב

 ,30 וצ 1967 ,זמט ,סעשָאגרַאמ .ש

 ךיז יִא .תרשמ א רַאֿפ ךיז יִא -- ךיז טימ
 טינ רענייק טָאה םיא, .טסַאג וצ ןעמוק וצ
 ינעטש ךיז טָאה רע :ףליה ןייק ןטעּב טפרַאדַאּב
 ןא ךיז . ..רע טאה אז, ."ןטָאּבעגנָא ןיילַא קיד

 ןתוודעה ינוא . ..ןַײז ררֿבמ טעװ רע ,ןיטאּביג
 ,םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"ןַײז שיחּכמ
 ןוא .. .ָאּפַאק םעד טכוזעגֿפױא; .ןווו שֿפ9 9
 "נגרָאמ םעד ןטעּברַאטימ ףיוא ןטָאּבעגנָא ךיז
 ךַאילש ,ןאלּפַאק לארׂשי ,"םיא טימ גָאט ןקיד

 . | | .געװמוא ןוא

 -- (עקי ,ןיר) רע .שינע .ץכעז
 סעּכ ןיא טכער רעטָאּבנָא רעטייוװצ רעד טרעוו,
 רעד וצ טָאטש ןַײז ןוֿפ ןייג ךיז טזָאל ןוא
 .ַײרע : .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"המיּב

 ןיא ןעמענ, :ןקורדסוא ןיא -- טכארטַאּבנָא

 אב עגַאל ַאזַא ןוא אזַא ןוֿפ יִא ןיא, ,"ָא
 =' 2: זמ /8מ001120801 . . .4695סמ, ."(סולש

 קידנענעכער ךיז ,ןעגיז ןיא קידנּבָאה .רנ .4298

 ....טימ

 ,=- ןֿפערטַאּבנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָארטַאּבנָא
 .עמוס ענעיֶא יד

 זיולּב ;ּבנ פמיא ,ציא .װזוקַא -- ןֿפערטַאּכנָא
 ַאֹּב .1 .ןֿפָארטַאּב-- ,(213 +-) טֿפערטַאּבי-

 םורַא טרעװ ןַײז ,ןטסָאק .לּכהיךס ןיא ןֿפערט -
 ַא יִא רשפא ןעק ןגעמרַאֿפ ןַײז, .םורַא ןוא
 ַאּבנָא טָאה גנולעטשַאּב יד,  ."ןָאילימ ןצנַאג |

 יזָאּפערּפ טצינעג .2 ."רעטרעדנוה ַא ןֿפָארט
 ןוא, ....טימ תוכַײשּב .וצ ךייש סָאװ ,לענָאיצ
 -- טייקליטש ,טייקסטוג ריא טֿפערטַאּבנָא סָאװ

 ּבלַאה א רשפא ןגָאז תודע ןענָאק ףיורעד'
 ַא סָאװ, .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,ײןדִיי לטעטש

 -נַאלֿפּפ סָאד ,ײ. ..טֿפערטַאּבנָא ןדָאּב ןכעלנייוועג
 נָא טסנוק סָאװע .1899 עשרַאװ ,ןעּבעלנעצ
 סָאװ, .ׁש רמ ,ײ. ..תמא סיוװעג זיא טֿפערטַאּב

 עג ייז ןּבָאה ,רעדליּב םָארגַאּפ יד טֿפערטַאּבנָא !

 ווו מעּב ,"ךוּב רעדנוזַאּב א ןיא ןענַײשרעד טגעמ

 -שטַאּבעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקשטַאּבנָא
 "תוליכר יִא .ןרעדױלּפנָא .ןעלּפַאלּפנָא .לס .טעק
 זיא עטנכש ןַײמ, .ןגָארטּפָא ךיז ןוא ךעל
 ןצנַאג א טעקשטַאּבעגנָא רימ ןוא ןעמוקעגנַײרא

 | .שינע-  .ײּפָאק (ןלוֿפ)
 :89 .טכָאּבעג-- ,ןָא ךָאּב .ורט -- ןכָאֿבנָא

 נָא .ן(ע)כוּב=- :ךיוא .ןע(ק)כָאּב--
 ,רענייּב יד יִא .ןעצכוּבנָא ,ןגָאלשנָא ,ןּפַאלק

 .סעקסיּפ יד ןיא ןָא ךָאּב ַא ןּבעג ,ןטַײז יד
 ןגירקעג ,רעטיּב ןעװעג רימ זיא יִא סָאד;
 יש רעד ,ףור .א .ּב ,"רעטיר עשירֿפ קיצנַאװצ

 .שינ-/ 1871 עשרַאװ ,.. .רוּכ

 .ורט -- ןעשטעּבַאלַאּבנָא
 .ןעשעּבַאלַאּב-- :85 .טעשטעּבַאלַאּב(עג)י -
 ,ךס ַא ןדער .ןעּבלָאּבנָא .ןעלּפַאלּפנָא (ָאיעפ)
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 ףָא עשטי

 עמ זַאק .ןטײקשירַאנ יַא .רָאלקמוא ,טכידעג

 סָאװ טינ טסייװ עמ ןוא דַארג קיצרעפ .טָאה

 -נואװ ןייק זיא ,ץיה ןופ טעשעּביא טָאה עמ

 נוֿפ כעױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"טינ רעד

 ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל

 ןָא עט" .װרט 8 װטוא -- ןעטומַאלַאּבנַא

 .ןעשטומַאלַאּב -- :89 .טעטומַאלַאב(עג)י*
 .= 08: 68תגאזעצעצעא . 2 : 0212תמ6

 -נָא ,2 .טנװָא ןצנַאג ַא יִא .טַײצ ןרטּפקעװַא .1
 ױזַא ,ּפָאק םעד ןעיירדרַאֿפ ,ןדערנַײא ;ןעלמוט
 ןיא זיא ןעמ ואוו ןסיװ טינ לָאז עמ ,זדנוא יִא

 רעד סָאװ טּביױלגעג סעלַא טָאה; .טלעװ רעד |

 .ל ,"טעצומעלַאּבעגנָא ריא טָאה לאֿפר רערטיכ'

 ענליװ ,רעטכָאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל

 .ןעשטעּבַאלַאּבנָא ,ןעקַאלַאּבנָא װזד .) 8
 -נַאל רעד סָאװ ןרעה טינ ןרעיוא ענַײמ ןזָאל;
 רעד ,ןנַאמרהַאװ .ג .ע ,"ַא ָאד טעװ גנוצ רעג

 ,1893 ענליװ ,קילג רעכילצולּפ

 יַאּב-- זיא .װטוא .וזצ -- ןַײז טגנַאלַאּבנַא

 ןרעהעג .װװד +- .טגנַאלַאּב- ןעװעג ,טגנַאל

 (ןָא) ןיא טדנעװעג ןַײז .ןופ קיגנעהּפָא ןַײז ,וצ

 ןוֿפ יז 'ַא ,הרבח א וצ יז יִא .ןצעמע ,סעּפע

 רד ּבַײװ ןַײז לָאז ןַאמ רכילטיא, .תיּבה-לעּב

 ןליװ ןיריא ךאנ ןּבעג תקדצ לָאז יז זַא ןּבול

 ןעד ןַײז רׂשערג רכׂש ןַײז טרעװ וזַא ... ךאנ
 .ג/אע ,חע ,יזיא ןגנאלּב ןא םיא ןא ׂשע לַײװ
 ןיא יִא זיא גנידצלַא זַא ,ןעניימ םינָארַאנ יד;
 ,ןֿפלעה ךיא ןָאק -- רָאנ ליװ ךיא יּבַא ,רימ

 טלָאװס ןעװ, .עלעשנעמ עניילק סָאז ,סוממ
 ַא ,שטיװָאסַאנַאי .י ,"םיא ןָא ןעװעג יִא רָאנ
 : ,1951 זירַאּפ ,לטעטש ןיא ּבוטש

 -יזָאּפערּפ טצינעג ,טננַאלַאּבנָא קָאװ
 זיא סָאװ .ויטַאד ןוא וויטַאזוקַא טימ ,לענָאיצ
 ךיא לעװ ,רימ יִא סָאװ; .עגונ זיא סָאװ ,ךייש
 זאווע .(רימָאקליװ) דייר ,"םיא רַאפ ןָאט ץלַא

 ןמ הֹֿנהאּב לּבקמ ׂשילַא ןיּב טיגנליּב ןא רימ

 ןומש ךורּבו אוה ךורּב| ש"ּבו ה"ב םוקמה |
 ,טגנליּב ןא הוצמ ןייא שאוו, ,276 ,הג ,"לודגה

 ימע 'נוא םינדמל ןשיװצ טינ קוליח ןייק טזיא

 ינוקּת ,ןמגילעז הדוהי ירּב ּביל הירא ,"םיצראה
 -כָאט ןַײז יִא סָאװ ןוא, .1729 אדרויפ ,םידעומה
 ,ץרפ ,"...טֿפָאהעג רע טָאה ,םירמ רעט
 -רַאֿפ -םורֿפ עטלַא יד יִא סָאװע .ישֿפנ-תריסמי
 ..ןמעּב ,ײ. ..טלעװ עקיטַײצ

 :ךיוא) ןָא גנַאלַאּב .וטוא -- ןעגנַאלַאּבנַא
 עג .רל .וֿפד +- .טגנַאלַאּב-- ,(גנַאלַאּבי-

 ןָא יִא .ןסָאלשעגנָא ןַײז .ןעגנַאלַאּב .ןרעה
 וצ יִא .תורֿבה עכעלטע וצ יא .אשידק-הרֿבח

 טינ דנַאטשסגירק םוצ לָאמנייק, .ײטרַאּפ ַא

 י- ?ענַײה ךירנַײה' ,רמ ,ײטגנַאלַאּבנָא

 װזז .םערָאֿפ כרַא ,ןעגנַאלַאּבנָא סָאװ
 לוליח ןייא זד זיא ןגנליּב ןא זאוו, ,טגנַאלַאּבנָא

 זאוװ, .קקּת ,"ןמוק ןופ רד טכיומ ו"ח םשה

 ןעד ןופ ןלסקעוו ֿבתּכ ןעד זיא ןיגנליּב ןא

 זיא ןגנַאלּב ןא שא, ,6 ,ּבגָארּפ ,"רגנוא שנאי

 ךָאנ ןּבעג וצ רדניק איד ןעמ רעהג אינודנ

 ןעועטַאּבעלַאּבנָא

 א יװ סע ןזָאל טינ ,ןּבעל םַַײּב
 ,.א/די ,חע ,"גנוגעמ רֿפ יריאי

 .טעקַאלַאּב(עג) - ןָא עק .וטוא -- ןעקַאלַאּבנָא
 .ךס א ןדער (קיטומטוג) .:20/6: 68תגא2דעז

 עמ ןלײצרעדנָא ןַײרַא טלעװ רעד ןיא םּתֹס

 .דייר עטסוּפ ,םילטּב םירֿבד ןדערנָא ;תויׂש

 ַא יװ ךיז טעקַאלַאּבעגנָאא -- ךיז טימ טֿפָא

 "עג טנקירטעגסיוא שזַא זיא זדלַאה ןיא ,קיוּפ

 .דרע עליטש יד ,חָאליסורּב .נ ,"ןרָאװ

 .טעּבלָאּבעג י- ןָא עּב  .ורט -- ןעּבלָאּבנַא
 יָאּפ א יװ יִא .ןרעדױלּפנָא .ןעלּפַאלּפנָא (ָאיעּפ)

 .ןרעװ טוג-טינ לָאז סע ,ּפָאק (ןיא) א יִא ,ַײגוּפ
 טימ עשַאק ןשימסיוא ןוא םלוע םעד סעּפע יִא -

 שטַײד יד ןיא רָאלק טינרָאג טסיּב , .עניװשטָאּב !
 ריֿפַאס .י .א ,ײטעּבלָאּבעגנָא ָאד טָאה יז עכלעוו
 ,1881 ענליו ,| ...להקה תאטח ,קסנימ סױא

 2 | ,שינעה / .ץכע-
 רַאֿפ טגירק עמ סָאװ .יזַא -- קינױלַאּבנָא

 .טעּברַא עיִא .טלָאצַאּבמוא .ןיול ןייק טינ םעד

 -לַאּב(עג)- ,ןָא רימ- .ורט -- ןלימַאזלַאּבנָא
 .ןרימַאזלַאּברַאֿפ .ךס א ןרימַאזלַאּב .טרימַאז

 . .21/  .סהערּפ יד יִא

 ילָאּבעג-- ,ןָא עַײט- .װרט -- ןעַײטלָאּבנָא
 טָאה רע? .ןעּבלָאּבנָא .ןעלּפַאלּפנָא .לס ,טעַײט
 טימ ... עצנַאג ַא העש א טעַײטלָאּבעגנָא ךָאד
 רעכילצולּפ רעד ,ןנַאמרהַאװ .ג .ע ,"תואמר

 ,1893 ענליוװ ,קילג

 .ןטכױלַאּ-- ,ןָא טכַײל- .ורט -- ןטכַײלַאּבנָא
 .טכיל ףרַאש ,טרירטנעצנַאק טימ ןטכַײלַאּב ,1 |

 ,רָאטַאטקנוּפ) ּפמָאל-ריטקעיָארּפ םעד טימ יִא

 סָאד (רעפרַאװנַײש ,רָאטקעלֿפער ,רָאטקעשזָארּפ
 4 רעמונ ןטימ יִא .רָאיטקַא-טּפױה ןוֿפ םינּפ
 רעד ןוֿפ טנורגרעטניה םעד ןרָאטקעלֿפער =)

 -סיוא ןוא ןכַײרטשרעטנוא לעיצעּפס ,2/ ,עניּב
 ןוא טקנוּפ ןקיטכיװ ַא ןלייטסיוא ,ןשטַײט

 ץצזעג א ןוֿפ ףַארגַארַאּפ ַא יִא .ןריזילַאנַא

 טקנוּפ םעד יא ,(עא עיצוטיטסנָאק ,טוטַאטס}
 | .עיצוטיטסנָאק רעד ןוֿפ 1

 ךיז ,ןָא ךיז עיל- .װטוא -- ךיז ןעילָאּבנָא
 ךיז טָאה רע; .ךיז ןסערפנָא .מור ,טעילָאּבעג +
 יד ,קרַאמ ןַאטַאנ ,"סקָא ןַא יװ טעילָאּבעגנָא !

 | ,1937 טעגיס ,טסוֿפ ענעמייל

 -חוס) .טלַאּבעג-- ,ןָא לַאּב .ורט -- ןלַאֿפנָא
 לַאֹּב א ןגײלֿפױרַא ,ןפױהנָא ,ןגיילנָא (שיר
 .טיֿפוס ןזיּב הרוחס ןלַאּב יד יִא .לֵאֹּב א ףיוא

 ףֶא עװעט- .װטוא -- ןעװעטַאּבעלַאּבנָא
 -ץּתּבה-לעּב-- :ךיוא .טעװעטַאּבעלַא(עג)י-
 ַא יװ ןריֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל א .1 .ןעוו
 -עטַאּבעלַאּב סָאװ, .ןלעֿפַאּב ןּבעג ,תיּבה-לעּב

 רַאֿפ טכַאמעג ךיד טָאה רעװ ?ןָא ַאד וטסעװ

 ,טֿפעשעג ַא טכעלש ןריֿפ .2 ."?רעקַאנק אזַא
 -לטעּב וצ ןעמוקנָא ןפרַאד לָאז עמ זַא ױזַא יִא

 ערשּכ ןייק טינ טימ ןטֿפעשעג ןריֿפ .2 + ,טיױרּב

 .עצַארּפ סמענעי טימ וקיּתוּפַא ןא יַא .ןעלטימ

 ערעגנעל ַא .2 .יָא װזז .1 -- ךיז טימ
 (טֿפעשעג ןגייא ןַא ןיא) ןטעּברַא רעש טַײצ

 טעװעטַאבעלַאּבנָא ךיז גונעג, ,ןרעהֿפױא ןוא

 - ."ןעורוצּפָא ךיז טַײצ .גנַאל-ןּבעל א

 ךאנ ןהשורי



 ןעשטעּבעלַאּבנָא

 .ןעשטעּבַאלַאּבנָא = -- ןעשטעּבעלַאּבנָא
 -עלַאּבעג -- ,ןָא עוועל .ורט -- ןעװעלַאּבנָא

 רעדניק יד י'ִא ןעװעלַאּבעצ ,ןזָאלעצ .טעװ

 נָא -- ךיז טימ .דמש יד ןּבעגכָאנ ייז ןוא

 יז ןוא רעדניק יד טימ ךיז יִא .ךיז ןליּפש

 .ןעװעלַאּבעצ

 .לָאענ .װֿפד +- .וטוא -- ךיז ןעוװעלַאּבנָא
 רעלעּב (וצ) ףיוא ןעגנערּברַאפ ,ןצנַאט ןייג טפָא

 טצנַאטעגנָא ךיז ךיא ּבָאה טַאנַאמ םעד, .(ןלַאּב)

 ןוש רימ טעװ סע זַא ,טעװעלַאּבעגנָא ןוא
 - ."רָאי ץנַאג א ףיוא ןעַײטס

 ךיז ןָא ךיז עי- .חטוא -- ךיז ןעיעלַאּבנָא
 א ךיז ןדַײלנָא .- א : 60תסמ .לס .,טעיעלָאּב י+

 טעיעלָאּבנַא סע ךיז ּבָאה ךיא סָאװ, ,םירוסי ךס

 ."ןרָאי רעריּביס ענעי ןיא

 יַאּב-+ ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט -- ןלָאמַאּבנָא
 -ייצ עקיּברַאפ טימ ןקעדַאּב .ןלָאמנָא .טלָאמ

 טימ טנאװ יד יִא .ךאז א סעּפע ןעגנונעכ

 ןרילָאק יד טימ טוה םעד יִא .תויח ענעדיישרַאפ

 ,שינע  .ןַאֿפ רענאקירעמא רעד ןוֿפ

 -מָאּבי- ,ןָא ריד .חרט -- ןרידרַאּפמַאּפנָא
 ןוא) ןרידרַאּבמָאּב רעהֿפױא ןָא .1 .טרידרַאּב
 יַאידַאר יד יִא ,(ליצ ןטקרעמעגנָא ןיא ןפערט

 ןטסיוֿפ יד טימ יא .ןעמוטשרַאפ יז ןוא עיצנַאטס

 .גיֿפ .2 .ןעמעלַא ןקעוװפיוא ןוא ריט (ןיא) יד
 קיכליה ןוא ךיג ,לעטשּפָא ןָא ,קיטסַאה ןדייר

 רעדָא טַאמרַאה ַא ןוֿפ ןסיש סָאד טנַאמרעד סָאװ

 "נוזָאל עטסוּפ טימ םלוע םעד יִא .סקיּבנישאמ

 ןעמוק ןענעק טינ לָאז רענייק ּפָאק םעד יִא .ןעג
 ,21/- .טרָאװ םוצ

 ,טלּבמָאּבעגי- ,ןָא לּב- .ורט -- ןעלּבמָאּבנָא
 טסַאּפ שרעדנַא? .ןעװעקטָאילּפנָא .ןרעדױלּפנַא-,1
 -נעמ סָאװ ןרעה רָאנ טסלָאז וד ןוא !טשינ רימ

 ,סַײװ ,"ןַײרַא ּפָאק ןיא י'ִא ריד ןלעװ ןשט
 ךיז לָאז סָאװ סעּפע ןדניּבנָא 2 .'עלהרוֿבדי
 יד ףיוא ןּבױא יִא ,ןּפעלשכַאנ ךיז ,ןעלּבמָאּב

 .ךיז טימ .ךעלריּפאפ עטרילַאק לּברַא

 ,שינע-

 ךיז ;ּבנ פמיא ,ציא .וטוא -- ךיז ןעימַאּבנָא
 -ַאֹּב קרַאטש ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .טימַאּב יי

 (ןצעמע ,סעּפע רַאֿפ) ןַײז לדּתשמ ךיז ,ןע;מ

 לוסנָאק םַײּב ךיז יִא .לעטש א ןגירק וצ ךיז יא

 טינ ךיז ּבָאה ךיא לפיו, .עזיו א ןגירק וצ

 -ןַײרַא םיא לָאז עמ ,טילּפ םעד רַאפ טימַאּבנָא

 ."דנַאל ןיא ןזָאל

 ,טעקמַאּבעג- ,ןָא עק- .װוטוא -- ןעקמַאּבנָא
 .ןעמיטשוצ רדסכ 1 .ןעקמָאּב-- 9
 רעד טָאה ,טהנעטעגנָא טָאה יאּבג רעד סָאװ;

 -מָאקַא רעדָא ןליּפש ,2 .ײ"טעקמַאּבעגנָא שמש
 ,טכעלש ןוא ךיוה וצ (ַאנַאיּפ רעד ףיוא) ןרינַאּפ

 .רעגניז םעד ןרעה טינ לָאז עמ ,ױזַא יִא

 ,ןגָאלשנָא (קיסַאּפש) .9

 -נַאּב- ,ןָא רישז  .ורט -- ןרישזַאדנַאּבנָא

 ךס א טימ דנואו א ןדניּבמורַא .טרישזַאד

 ,רעגניפ ןטּפַאלקעצ םעד יַא .ןשזאדנַאּב

 -עדנַאּב- ,ןָא לָאר- .חרט -- ןלַארעדנַאּבנָא
 ןּפעלקפיורא .ןלָארעדנַאב ןעלקיװנָא  .טלָאר

 .ןרַאגיצ ךעלטסעק יד יִא .ןלָארעדנַאּב
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 ,טײנַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .וורט -- ןעיײנַאמנָא

 ,שוּבלמ א ףיוא ןעגנוצוּפַאּב ןעיינוצ ,ןעיײננָא ,1 |
 -עמילּב ןוא רעטעלּב יִא .עא רַאטַאק ,גנַאהרַאֿפ

 סעדרַאקַאק יִא .גנַאהרָאפ-עלרַאמ םעד ףיוא ךעל

 רַאֿפ ןעיינפיוא ,ןעיינַאּב 22 .ןעלטיה יד ףיוא
 סע ,דניזעגזיוה ןרַאֿפ שעוװרעטנוא יִא ,לָאצ א

 .ףיז טימ ןרָאי ףיוא ןעַײטס לָאז

 ,טַײנַאּב-+ ;ּבנ ּפמיא ,ציא .וורט -- ןעַײנַאּבנא
 ,טייקיטעט יד יא .רעשיטַאפמע רָאנ ,ןעַלגַאּב וזד

 .טעצנַאּבעג-- ,ןָא עצ+ .ורט -- ןעצנָאטנָא

 קרַאטש (טסיוֿפ א טימ) .ןעשטנַאּב- :פ
 ,שינע- .רענייּב יד יִא .ןגָאלשנָא

 ַאּב- ןָא עקק .ורט -- ןעקרַאמסַאּבנָא
 ןרימשסיוא .ןצומשראפ ,ןריזחנָא ..טעקרַאמס

 .עגָאלדָאּפ עצנַאג יד יִא .ץָאר ,(עןקרַאמס טימ

 .עטַאּפַאק יד יָא

 .ןלַאֿפַאּבנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- לַאֿפַאּבנַא
 ,הרוחס רעלעװלָאװ רעד ףיוא יַא ןא

 ןלַאֿפַאּב-- ,ןָא לַאֿפ .װרט -- ןלַאֿפַאּבנָא
 .ןריקַאטַא ,ןלַאפַאּב טכירעגמוא ,םעצולּפ .1

 -לז טימ יא .םורַא ןטניה ןוֿפ אנוׂש ןפיוא יִא
 ןַא ףיוא ךיז ןֿפרַאװנַא .2 .תוללק ,םילוז
 טפעשעג א יִא .סעּפע ןגירק וצ ,ןֿפױק וצ טרָא

 ןיא סָאװ רעיוּפ םעד יִא .ףיוקרַאפסיױא ןא ַײּב

 .שינע- .ץלָאה עלעגעװ ַא טימ ןעמוקעג

 יד, .+- ןלעֿפַאּבנָא רַאפ ,ידַא -- ןליוֿפַאּבנָא
 ייז ןּבָאה ןהנותח רעד ךָאנ) תּבש ךָאנ טכַאנ

 -הווצמ ןפור ייז ןכלעװ ,ץנַאט א ךָאנ ןןדִיי ידו

 ,זיא סָאװ ,ץנַאט םענעיֶא םעד טסייה סָאד .ץנַאט

 ,לשערפ .ט ,יָא טשינ ץעגרע ןיא ,תמא רעד
 1201 8212 114- ,ַאטירַאגרַאמ ןָאטנַא ןופ זּביא |

 /1 ,אאוו ּפשיְו םו8סת (3184ג 0, 1

 יַאּבי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןצנַאלֿפַאּבנָא
 -רע לָאצ א ןיא ,ןצנַאלֿפַאּב ךס ַא .טצנַאלֿפ

 ,לארׂשי ןוֿפ גרעּב יד ףיוא רעדלעוו יַא .רעט

 יַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט -- ןקעלֿפַאּבנָא

 ןקעדַאּב .ןקעלֿפרַאפ ,ןקעלֿפַאּב ךס א .טקעלֿפ
 םעד ,עגַאלדָאּפ יד יִא .ןכַאז לָאצ א ןקעלפ טימ

 םעד יִא טסעװ, .טניט טימ ווירּב םעד יִא .ךעּפעט -

 ."טנעה עטרימשעגסיוא ענַײד טימ ךעטשיט

 .ןלעֿפַאּבנָא ןוֿפ טקַא .ן  ,רעד -- לעּֿפַאּבנָא
 יַא רעגנערטש א

 -אבי-- ,ןָא לעֿפַאּב .ורט 4 וטוא -- ןלעֿפַאּבנָא
 לָאצ א) ןגָאזנָא גנערטש ,ןלעֿפַאּב  ,ןלױֿפ

 -רָארַאֿפ .(ןשטנעמ לָאצ א רעדָא ןָאט וצ ןכַאז

 ןטימ 'ִא .146 ,ןלעפַאּבסױא לגרֿפ .ןענעד
 'ַא ןדיי עלַא ןקיליטרַאפ וצ יִא .טרָאװ ןּברַאה

 ןוא ןלעֿפַאּב רעקילדנעצ טימ עטלעטשעגנָא יד

 רַאֿפ יוג-תּבש םעד יִא .ןעלמוטעצ ןצנאגניא יז

 םיא רָאט עמ לַײװ ,ןָאט וצ טָאה רֶע סָאװ תּבש

 ןייק הלילּב ןילאפיּב ןא,; .תּבש םוא יִא טינ

 ןגעװ י"כ' ,"ןיג ןיזאל ידוהיה ֿבוחרּב לרע

 רע טהע .וװ שפ| 1669 ,'םד'תלילע רעצעמ

 ךיא זד ,ןילוֿפּב ןא ךימ ןףַארגרוּב רעה רעד)

 ײַּכ' ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט"םוי 'ר ,"...לָאז םיא

 ...טפוש ןעד איז ןּבאה, .1703 ,'הֿביא תליגמ

 שלבַײט ןעד ןיא רדיוו ךימ לָאז רע ןלופּב ןא

 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאֿפ רעגָארּפ אי ,"ןצעז ךָאל

 ןעוענַאּבַארַאבנָא

 טאה וזַא? .ןָאוװִיי ,ךוּב ןייטשכאװ ;דנַאלדירֿפ .ש} -
 ןעד ןלופיּב ןא 'נוא ערה רצי ןעד ןפאשיּב רע

 ,"י"שה רדיװ ןוט וצ ןצייר וצ ןא ןשנעמ
 ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע

 -לעֿפַאּב-- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעקלעֿפַאּבנָא
 יא ,148 ,+- ןרעקלעֿפַאּבסױא חזד+ .טרעק

 ,2נ// .בגנ םעד

 ּבָאה ןָא םוקֲאּב .וטא -- ןעמוקַאּבנָא
 ,לָאצ ַא ןגירק ,ןעמוקַאּב .1 .ןעמוקַאּבר-
 -ארגעלעט) סעינַאװעשטניװ יִא .ווירּב ךס ַא יִא

 ,גנילצולּפ .2 .טלעװ רערָאג רעד ןוֿפ (סעמ
 ,ןריּפשרעד ,ןעמוקַאּב טרַאװרעדמוא ,טכירעגמוא |

 -נילּב רעד ןוֿפ לַאֿפנָא ןַא יִא .סעּפע ןליֿפרעד
 יַא לָאמַאטימ .עקשטוסערט יד יִא .עקשיק רעד
 רעשירפ רעד טימ ןגרָאז יַאש .טשרָאד ,רעגנוה
 .לװֿפ ,"ףיש

 אּבי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןדיײלקַאּבנָא

 ,גנודיילק טימ ןגרָאזַאּב .ןדיילקַאּב - ,טדיילק |

 יד יַא ,םיבורק עמערָא יד יִא .לָאצ א םישוּבלמ

 -ןּבעל א ףיוא ּבָארעדרַאג א הלּכ יד יא .םיטילּפ

 ןא ךימ וטׂשאה שיײלֿפ ינוא טיוה טימ, .גנַאל
 ,מהס ,("טדײלקַאּב ךימ וטסָאה , :יִת} "טיילקּב

 טיילקיג ןא ןַײז אד יד םיקידצ, .11 ,י ,ֿבויא

 טײלקיּב ןא םלוע םזיד ףיוא שנעמ ןייא יװ
 טשמַא ,ןןגה רפס ... אּבה םלוע רפס ,"זיא

 טדײלקַאּב(נָא) טוג זיא רע (שירָאיטקַא* ,9
 טימ סָאװ טינ סייוו ,!עגושמ' טוג זיא .רֶע = |

 טימ .ןכַאז 'עדליו' ּפָא טוט ;ךיז טוט םיא
 רעטַײװ רעד ףיוא םידגּב גונעג ךיז יִא -- ךיז
 | ,בנ/ .עזַײר

 -עג-- ,ןקַאּבעג-- ,ןָא קַאּב .ורט -- ןקַאּבנָא
 ףרַאד עמ לֿפיװ ,ךס ַא ןקַאּבסױא .1 ,טקַאּב
 ,ןטַאדלָאס קלָאּפ ַא רַאֿפ יװ יִא ,ליֿפ וצ רעדָא

 רשֿפא טיורּב יַא .החמׂש רעד רַאֿפ ךעלכיק יִא

 רימ :ןגָאז סָאװ טַײל יד, .שדוח ןצנַאג ַא ףיוא
 ןפיוא ןּבַײלּברעּביא לָאז סע ידּכ יַא ליפ ןלעװ
 סָאד| "טכער טינ סע זיא ,ֿבוט-םוי גָאט ןרעדנַא
 וד, .2טל ,ןןילישבּתיֿבוריע ןָא ןעמ טניימ
 וד ,תּבש םענייש ַא ןכַאמ ...טנַײה טסלָאז

 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"יָא ןוא ןכָאקנָא ךס ַא טסלָאז

 .ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט

 -רַאק יד יִא .ןעניורּבוצ ,ןקַאּב(וצ) לסיּב ַא .2
 ,לּפע יד יִא .רעַײפ ןפיוא לֿפָאט

 .עא ןעמערַאװנָא קרַאטש ,ןעלגערּפנָא ווזד .9
 רעד ןוא יִא ןעמ לָאז לגייט סָאד, .סעקטַאל יָא
 ,"ףלעצעלּפ סָאד ךיז וצ ןעמענ לָאז רעקנארק

 ?1910 ,זדָאל ,תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט

 גנוקריו רעטנוא טַײצ ערעגנעל א ןטלַאה .4

 םעד יִא .ןוז רעד ףיוא סעציילּפ יד יִא .ץיה ןוֿפ
 .ּפמָאל ןשירטקעלע ןא טימ ןקור ןקנארק |

 א יַא ,+- ןקַאּבּפָא ,(+-) ןקַאּבסיוא ווזד .דּפ .9
 .לפַאטרַאק ייווצ

 ,ןֿפָאלּבנָא .סנגיל טימ ןטיש ,ןעװערדַאילֿפ .0
 סע טָאה רע םירקש לֿפיװ, .סנגיל (עשירפ) יִא
 םעד ךיז י'ַא -- ךיז טימ ."!טקַאּבעגנַא

 .ץכע- .עקרעַײֿפ רעסייה רעד ףיוא רעגניֿפ |
 | .שינעד |
 -ַאּב- ,ןָא עוועג- .ורט -- ןעװעגנַאּבַארַאּבנָא

 נָא 1 .ןעינַאּבַארַאּב -- .:89 .טעװענַאּבַאר



 - גרַאּבנַא

 ןַאּבַארַאּב ןיא יִא .ןעלּבמיצנָא ,ןעלקַײּפנָא ,ןקױּפ
 ןכַאמ 2 .ףיוה ןצנַאג םעד ןקעװֿפױא ןוא
 ןצעמע ןעלמוטרַאפ .גיֿפ ,למוט ןקידלַאװג ַא

 סע רימ טָאה רע; .דייר עטסוּפ ןוא עכיוה טימ

 ."ַּפָאק ןלופ ַא טעװענַאּבַארַאּבנָא טנַײה

 ,+- ןגרָאּבנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- גרַאּבנָא
 יָא רעקידרדסּכ א

 ,טגרַאּבעג-- ,ןָא גרַאּב .װרט -- ןהרַאּבנָא
 לָאז סע) ןפיוהנָא ,ןטישנָא ,ןֿפרַאװנָא ,ןגיײלנָא

 רַאֿפ טסימ עפוק א יא ,(גרַאּב א יװ ױזַא ןרעװ
 .רעכיּב טימ (סיוטש) זוטש ַא יִא .ּבוטש רעד

 דלעֿפנעזָאר סירָאמ , .דָאס ןופ ןטימ ןיא לּפע יָא

 "רעװ טֿפױהעגנָא ןוא ןזָאלּבעגֿפױנוצ . . . טָאה

 טגרַאּב סָאװ ,טניװ רעד יװ ױזַא טכױהעגנָא ,רעט

 -סָאלַאיּב .י ,"טנַאװ ַא ַײּב רעטעלּב ךס א ןָא

 .1953 י"נ ,ךוּבקנעדעג טַאטשלעדע דוד ,יקצָאט

 ,טגרָאּבעג-- ,ןָא גרָאּב .ורט -- ןגרָאּבנָא
 רַאֿפ טינ ,גרָאּב ףיוא ןעמענ ,ןגרָאּב רדסּכ .1
 ַא ןּבַײלּב ןוא ןעמָארק עלַא ןיא יִא .טלעג רַאּב

 עלַא לָאצַאּב,; .ןּבעל ןצנַאג ןפיוא פבוח-לעּב

 טגרָאּבעגנָא ריד טָאה רע סָאװ ,ןדלוש ענַײד

 רעד טניימעג זיא סָאד ,רעמערק רעשלַאֿפ רעד

 ,1871 ענליוו ,ץרא ךרד תוכלה ,דמא ,"ערה-רצי

 עמ סָאװ סָאד -- תטמשמ הניא תונחה תֿפקה;

 טינ ןהטימש| יז טכַאמ םָארק ַא ןיא ןָא טגרַאּב

 טינ ריא טָאה לדנַײרּב, .א/הס ,םיערז ,יַירֿפ

 טגרַאּבעגנָא ךַאװ ץנַאג א טָאה יז סָאװ ןלָאצוצּפָא

 רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"טלעג ןָא ךָאנ טעּב ןוא

 ,1927 ענליוו ,טנעדיזערפ רעקשיּפמַאלג

 .ךעלדסח-תולימג יִא .(ןכַאז ,טלעג) ןעַײלנָא ,2
 ַײּב ,תונכש עלַא ַײּב יִא .עטנַאקַאּב עלַא ַײּב יַא

 א רעטייװצ ַא ַײּב ,סעּבלוּב רַאּפ א רענייא

 סָאװ סטוג יד רעסערג ןעוועג זיא סע, .עלעּביצ -

 סטוג יד יװ םי םורַא ןענוֿפעג ןּבָאה ןדִיי יד

 ,"םירצמ ןיא טגרָאּבעגנָא ןּבָאה ןדִיי יד סָאװ

 ,1894 עשראװ ,תמא ךרד רפס ,וָאקלַאמ .א

 -עגנָא ןיוש טָאה עמ ןסָאװ)} ןכַאז ענעדישרַאפ,

 "יעגושמ ,םולש-םכילע-םולש ,ײטגרָאּבעגנָא ,ןגיל

 -ופעג ךיז טָאה, .1908 עשרַאװ ,סעַײנ טלעװ ענ

 ךס ַא טָאה סָאװ ,ןדמל רעסיורג ַא דיי א ןענ
 ,ןַאמגרעּב .א ,"םירצמ יד ַײּב טגרָאּבעגנָא ןכַאז

 ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק

 סנטייווצ םעד יא .ןעמענרעּביא .ןגירקנַײרַא .9
 .ייז טימ ןלעטשסױרַא ךיז ןוא ןעקנאדעג

 ןּבָאה טשינ ךָאנ רע טעװא -- ךיז טימ

 סָאװ טלעג םעד ןופ טנעצָארּפ סָאד טלַאצעגּפָא

 .ז ,"טגרַאּבעגנָא ןוא ןגילעגנָא ךיז טָאה רע

 "ראט ,| גנוי רעליױאװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ

 ,"למערק ןיא ךיז טגרָאּבעגנָא . . ,, ,1925 וװָאנ

 .342 ,ןטֿפירש 'מַארד ץרּפ

 .דרָאּב א ןָא זיא סָאװ .יזַא -- קידרָאּבנָא
 ּב ,"םינּפ ץָא ,ןטעקַאנ ןטימ דיי רעכיוה רעד;

 .טכַאנ ֿברע ,ןילּבמעד

 ַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט -- ןֿפױרַאּבנָא
 לָאצ ַא ,ןשטנעמ לָאצ א ,ןּביױרַאּב ךס א .טּבױר

 .רעּבליז ןוא דלָאג יַא .יַא ןוֿפ ןרעוו ךַײר .ןכאז

 ,ןדערַאּבָא +- -- ןדיײרַאּבנָא

 נָא ,+- ןטײרּבנָא וזד מטֿפ -- ןטיײרַאּבנָא
 טייריּב ךונ רד, .החמׂש רעד וצ ץלַא יִא .ןטיירג

1438 

 ,"לגיֿפ ןוא שיילפ ןופ ,שיפ ןוֿפ ןסע וצ ןא רע-
 קדצ זא טיּביג הקדצ ריּבא רֶע ןעוװ, .2 ,א ,וטל
 םיא ןיגנערּב 'נוא ךרדּב ורמשלו ךלהי וינֿפל

 ,265 ,הג ,"טזיא טיירּב ןא םיא זאד ומוקמב
 ,גנַאג ןטצעל םעד ןייג וצ יִא ךיז -- ךיז טימ

 ,גנוידנַאש .ּבנ צמ .רעד -- רעטיײרַאּבנָא
 לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד ןוֿפ ןַײז טינ לָאז סע;
 ֿבּכשמ ףיוא טײרּבעגנָא זיא רֶע סָאװ יִא ןַא
 ,18 ,גכ ,םירֿבד ,טעח ,"רוכז

 הנז .כרַא ?ס' ,יד -- ןירעטיײרַאּבנָא
 -- 'השדקי ןשטַײטרַאֿפ ּבׂש ,שמ .(רעלעדייא)

 ןןעניד וצ טיירג קידנעטש =} "ןרטייריּב ןא;,
 .= 24110: ט0-1ס1

 ַאּב-- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .װרט -- ןעמירַאּבנָא
 ,ןעמירַאּב ןּבירטעגרעּביא ,קרַאטש .טמיר

 "רעד ןוא יא .רעדניק ענעגייא יד יִא .ןּביױלנָא |

 -גארטירד א יִא .ןַײרא למיה ןטעּביז ןזיּב ןּבייה
 רעטכעלש =} יגנָארד א יִא .רעּבַײרש ןקיג

 ןּבָאה ייז זַא ןוא; -- ךיז טימ  ,ןרָאיטקַא
 טמירַאּבעגנָא סָאמ רענעגונעג ַא ןיא ןיוש ךיז
 ענעריּפַאּפ עלוֿפטכַארּפ ערעייז טימ ריא רַאפ

 ,עקינוז יד ,יקסװָאקושט .ק ,זּביא ,"ןעלטיה

 | ,1934 וועְיק

 רעדָא טקַא .לַאענ .ז ,רעד -- רירַאּכנָא
 ףיוא זָארגדליװ סָאד; .ןרירַאּבנָא ןופ טַאטלוזער

 טנערּברַאפ זַײװכעלסיּב טרעװ טייּב רֿבק םעד |

 ,זמט ,רעקיטש ריאמ ,"טנעה ענַײד ןוֿפ יִא םַײּב
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 ,טרירַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .וורט -- ןרירַאּבנָא
 ,(ןצעמע) סעּפע ןּפַאטַאּב ,ןּפַאטנָא ,ןרירנָא .1
 -נילּב רעד .עלעּפעק סדניק םעד ןּפיל יד טימ יִא

 םעד טרירַאּבנָא רעגניֿפ יד טימ טָאה רעד |

 -פיוא .2 ,ןעמולּב יד יִא .םינּפ סנטנַאקַאּבמוא

 ןסיועג ַַא ןדיירכרוד ,ןסעומשרעּביא ,ןעמענ

 יִא .(עא טקנוּפ ,עגַארֿפ ,םעלּבָארּפ ,עמעט) ןינע

 טייקכעלדעש יד יִא .רעדניק ןופ גנואיצרעד יד

 .שינעק .גנ- .ףיז טימ .ןרעכייר ןוֿפ

 ַאּב-- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןדערַאּבנָא
 .לָאצ א ןדערַאּב .ןצעמע ןדערַאּב רדסּכ .טדער

 ןיא סָאװ סעטרֿבח יד (ףיוא) יא .תונכש עלַא יִא

 ,טייטש טרָאק רעד

 זַאּב-+ ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןענעכערַאּבנָא
 ישח) גנונעכער עשלַאֿפ א ןכַאמ .1 .טנכער
 -וצ .ןרעֿפיצ עטכַארטעגסיױא ןענעכערוצ .(ןוּב

 שלַאֿפ ןוא (ןוּבשח) גנונעכער א ןלעטשֿפױנ

 טנכערַאּבנָא טָאה רענלעק רעד, .ןעיצרעטנוא

 א יִא ,"ןזַײּפש ענעסעגעג-טינ רַאֿפ טסַאג םעד

 װזד .2 .תוריֿבע עדמערפ (רַאֿפ) ןופ לטעצ
 ,ןענעכערֿפױנוצ

 -רעדמוא וזז .כרַא .ידַא -- ךעלמער'ַאּבנָא
 ןכַארט רעד טֿפיג רפ,, ,(567 ,+-) קידמערַאּב

 "מראּב ןא רטונ רּפיּפ רד טּביױה 'נוא ןַײװ ריא |

 ,33 ,בל ,םירֿבד ,חט ,"ךיל

 ןָא ערי .װרט ןערַאבנָא
 ָארּפ םעד יִא .ןצעמע ןרַאנּפָא :ןעלדניװשנָא .1
 עשיטָאטשסיורג א ןֿפױקרַאֿפ םיא ,דלָאי רעצניוו

 -ַאּבסױא וזד .לואו ,2 ,קירּב יד -- האיצמ |
 ,149 ,23 ,ןער

 - .טערַאּבעג ר

 ןעלבּבנָא

 -עגי-+ ךיז ,ןָא ךיז ער- .וטוא -- ךיז ןערַאּפנָא
 ןעלגנַאר ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .1 .לס .טערָאּב
 ןיוש ךימ ּבָאה ךיא זַא ףוס םוצ, .ןצעמע טימ
 ,גּבא ,ײ.. ,רבד-לעּב ןטימ טערָאּבעגנָא טוג ץנַאג-

 .ןרעהֿפױא ןוא ןערָאּב ךיז 2 .1876 ,ךוטקעד
 ."טערָאּבעגנָא ןיוש ךיז ,גונעג;

 .טשרַאּבעג - ,ןָא טשרַאּב .וורט -- ןטשרַאּבנָא
 -לעֿפ סָאד יִא .טשרַאּב א טימ ןעמעקעצ טוג ,1 |

 -נָא ,2 .עַײנ ַא יװ ןצנַאלג לָאז סע קיטָאק לכ
 ,ּברַאֿפ יִא .טשרַאּב א טימ ןרימש

 זאּב-+ ;בנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןֿפַאשַאּבנָא
 עמ לפיװ ,לָאצ ַא ,ךס א ןֿפַאשַאּב ,ןֿפַאש

 ,םיאורּב יילרעלּכ יִא .רעמ ךָאנ רעדָא ףרַאד
 ,הני  .סעקטעוטַאטס ליֿפ ױזַא יא

 ַאֹּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןפושַאּבנַא
 יַא .לָאצ א ,ךיש ךס ַא טימ ןגרַאזַאּב . .טכוש /

 ,2ג1/ .טַאנרעטניא ןוֿפ ךעלמימותי יד

 -ַאּבי+ ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןֿפָארטשַאּבנָא
 ָארטש ענעדיישראפ טימ ןּפָארטשַאּב .טֿפַארטש |

 ִא .טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא ןפָארטשַאּב .ןֿפ

 ,ןטנַאטסערַא יד ,םידימלּת יד

 ַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןישַאּבנָא
 -ןתח יִא ,לָאצ ַא ,ךס ַא ןטיש(ַאּב) .| .ןטָאש
 -נָאק טימ ,ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר טימ הלּכ

 יִא .דמַאז טימ געװ ןקישטילג םעד יִא .יטעֿפ

 ,ןטישרַאֿפ .ןטישסיוא .2 ,ןטנעמילּפמָאק טימ

 טימ עגָאלדָאּפ עצנַאג יד ןטָאשַאּבנָא טסָאה;

 - .,"לצמ |

 יַאּב-+ ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןגָאלשַאּבנָא
 ,ןגָאלשרעּביא ,ןגָאלשַאּב ןצנַאגניא ,ןגָאלש

 א טימ ןע:צרעּביא .לָאצ א) ןגָאלשרעטנוא

 ,ךעלּב טימ ןריט יד יִא .ןכַאז לָאצ א לַאירעטַאמ

 ץלעּפ םעד יִא .רעדעל טימ לוטשרעטָאפ םעד יִא !

 .קַאלשרעטנוא םענעדַײז טימ

 זַאּבי-- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .װרט -- ןצומשַאבנָא
 .ןקידורּבנָא .ןצומשַאּב קרַאטש .+ .טצומש

 .גיפ .2 .ךעּפעט םעד ,עגָאלדָאּפ עצנַאג יד יִא !
 ,דנַײרֿפ עטנעָאנ יד יִא .תוליכר ןדער(אּבננָא

 דַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןרימשַאּפנָא

 ,ןרימשַאּבנַײא .ןרימשַאּב קרַאטש ,1 .,טרימש
 טימ רעדער יד יִא .סטעפ טימ לוויטש יד יִא

 .ץלַאמש טימ טיורּב סאיצומ יד יִא .ץכעגעשזד

 יַא .ןעקשטַאּפרַאֿפ ,ןעקשטַאּפנָא .ןרימשרַאפ .2 |
  טימ רעטצנעֿפ יד יִא .ןעגנוזָאל טימ טנעװ יד

 ,טיוק ,ךלַאק

 ַאּב-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןעקנעשַאּבנָא
 (לָאצ א וצ) תונּתמ ךס א ןּבעג .ןעקנָאש

 יד טימ יִא .ּפָאק ןרעּביא זיּב ןצעמע יִא

 .תונּתמ עטסנעש

 ַאּבי-+ ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןּפײרשַאּבנָא

 ןּבַײרשַאּב םיטרּפ טימ ,ךס ַא .1 .,ןּבירש
 -רעּביא ּבָאה ךיא סָאװ יִא טינרָאג סע ןעק ךיאג

 עלַא ןוֿפ טכידעג ןּבַײרשַאּב .2 .ּבפ ,"טּבעלעג
 םעד יִא .דייר עקיצומש טימ טנַאװ יד יִא ,ןטַײז

 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ווירּב-טפול

 -עג-- ,ןָא לֿבּב .וורט ןןעלוָאּב .. .} -- ןעלבּבנָא
 "וחס ענעדײשרַאֿפ ןּבַײלקנָא ,ןֿפרַאװנָא טלֿבּב

 .ןפָאטש עקיליּב ןוא ערעַײט יַא .תור



 ןענחדּבנָא

 ךָא ןחדּב .ורט ןןענעכדיַאּב ...} -- ןענהדבנַא
 -װָארּפמיא ךס ַא ןוא טכעלש  .טנחדּבעג =

 זיא ,טרעהרעד טָאה ... רֿבח ןַײמ ןעװ, .ןריז |

 רע זַא ,זַאטסקע ןשיטצָאּפ אוַא ןיא ןַײרא רע

 ,רָאֿפ ,"הׂשעמ עצנַאג א טנחדּבעגנָא שזַא טָאה

 .5 טוו 7

 ןָא (עװע ,עללט- .חרט -- ן(עװ)עלטוּבנָא
 ,ןַײװ טימ) ןליֿפנָא ,ןסיגנָא  .ט(עװע)לטוּבעג +

 עװַָארטיל יד יִא .רעשעלֿפ ,סעלטוּב (עא ריּב

 .סקאווירט טימ ןסיגרַאֿפ ןוא טריּפס טימ רעשעלפ

 טַאטלוװזער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- יומנָא
 "ִא (רענייש) רעסואימ ַא .+ ןעױּבנָא ןופ

 ןוא דרע . .. ןֿפױק וצ ... טּבױלרעד זיא ןדִייפ

 ,1870 ,מק ,"רעציזַאּבטוג וצ ןרעהעג סָאװ יִא

 | ,2 ךא

 -עג-- ,ןָא עװענ .הטוא -- ןעװענַאױּבנָא

 ןטַײצ ערעגנעל א ןעװענַאוּב .טעװענַאיוּב

 :סױרַא ,ןדָאש ןכַאמנָא ,ןָאטנָא ןוא דליװ ןרעװ

 ףיוא יִא ןוא ןעקָאילשזנָא ךיז .געלשעג ַא ןפור

 יִא ךיז -- ךיז טימ .הנותח רעשיֿפרָאד רעד

 .עזָאק ןיא טכַאנ ַא ןֿפָאלשרעּביא ןוא

 ,גייּבנָא +- -- ןגיוט-- ,גנוניױּב-- ,גױבנָא

 ,ןגייּבי- ,גנוגייּב =

 ,טעטיּבעגי- ,ןָא עט .װחרט -- ןעטױּבנָא
 ןוא) טייקיסילפ א טימ ןליפנָא ,ןסיגנָא .רקוא

 -ַאמ רעטכידעג ַא טימ ןשימפיונוצ ,ןשימסיוא

 ײז טקַאה עמ ... סעקניזָאר טמענ עמ, .(עס

 ןָא טעטיוּב עמ ןוא סַאֿפ רעסיורג ַא ןיא ןַײרַא

 יירתּכיַײנ ,עש ,"רעסַאװ טימ עקירעּביא סָאד

 ,"ץצינומָאּפ עצנאג א יִא ןעמענ יז לָאז, .עקוועל
 | .לּפעט סָאד ,עש

 רעדעי ןָא :ךיוא .עזַארֿפ -- קיטייווכיוּפ ןָא
 "רעד .גנוגנערטשנָא ןָא ,תורצ ןָא ,קיטייװ ןימ

 ןַײז ןרעװ ןיו טעװע .יּב ןָא סעּפע ןכיירג

 ,3 וו 1962 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"'ּב ןָא רעטכָאט

 יסורַא ןַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיפױּבנָא
 ,טשיוּפעגסיױא טינ זיא סָאװ .ךיוּב ןקידנצרַאטש

 ,קעז עיִא עטליֿפעגנָא טוג .רעיֶא ןַא ,רערַאד א

 "נָא .1 .טכיוּבעג- ,ןָא ךיוּב .ורט -- ןֿפױּבנָא
 ןעזסיוא לָאז סע (סעפע טימ) ןקַאּפנָא ,ןגייל

 םיא לָאז עמ ,ןַאדָאמעשט םעד יַא .ךיוּב א יו

 טימ רָאיטקַא ןראד םעד יִא .ןכַאמוצ ןענעק טינ

 ןקיבַײּב א ןליּפש ןענעק לָאז רֶע ,'עקדַאלקוװ א

 םיא טָאה עמ, .ךיוּב ןיא ןגָאלש .2 .,ץירּפ
 .קידעגָארט ןכַאמ .לואו ,8 .,"טכיוּבעגנָא טוג
 :עגסיוא ,ןסיורג א ןגירק .1 -- ךיז טימ
 .ןרעגנַאװשרַאֿפ .2 .,ךיוּב ןטשיוּפ

 .טלמיוּבעג-- ,ןָא למ- .װרט -- ןעלמױּבנָא
 .גיֿפ .עינלעטַאּפ יד 'ִא .למיוּב טימ ןרימשנָא

 ךיז טקַאּב ,ןָא טלמיוּב עמ זַאק .ןפיוקרעטנוא

 | ."רעסעּב

 -םיוא .1 .טיוּבעג-- ,ןָא יוּב .װרט -- ןעיוּבנָא
 ןוא ןלַאטש ףיוה ןיא יִא .םינינּב ךס א ןלעטש |

 ענייש יִא .טָאטשרָאֿפ עַײנ א יִא .ךעלכלעטש

 -נָא טָאה רע, .ביֿבָאילּת ןופ ןוֿפצ ןיא רעזַײה

 סע ןעװ, ."ןילקורּב ןיא ןסָאג עצנַאג טיוּבעג

 טַאה לדיי רעד יװ טכעלש ױזַא ןַײז טלָאװ -

 עכלעזַא טעױּבעגנָא טינ ןעמ טלַאװ ,טדערעגנַא
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 ,רעדירּב רעיֿפ ןופ הׂשעמ יד ,"...רעזַײה

 רעייז = ססמער ןוא םותיּפ יַאֹ* ,1906 עשרַאװ

 ןהָערּפ רַאפ םירצמ ןיא ןדִיי יװ ױזַא ,ךס ַא

 ,"ססמער טימ םותיּפ טיוּבעגנָא טָאה סָאװ דֶיי ַא;

 ןעיוּבוצ ,2 .ד"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניפ

 -עקכַאד יִא .לגילֿפ א זיוה םוצ יִא .ןעױּבֿפױרַא

 ,ךעלרעמ

 ןּבעגעג טָאה ןֿבואר ןעװפ .ןריוויטלוק .2
 'נוא ךיז טמענ ןועמש ןוא רעדלעֿפ ןענועמש

 ןוא ןעױּבוצנָא ןעמָאנ ןַײז טימ רעדלעפ יד רעט

 רֿפס ,ץיװרוה .מ ֿברה ,...ןטעּברַאַאּב וצ יז
 ייװצ י'ִא טינ לָאז עמ, ,1866 ,יכדרמ תשרפי

 רעסיוא רעּבָא ,לארׂשייץרא ןיא םיערז גנוטַאג |
 ,תווצמה רֿפס ,"ַא ָאי ןעמ געמ לארׂשי-ץרא

 ןלעטשֿפױא ,ןגיײלרָאֿפ ,0 .1935  וָאנָארװ
 ,עשיטקַארּפמוא ךיוא) רענעלּפ ענעדיישרַאֿפ

 טימ עירָאעט א ןעלקיװטנַא ,(עשיטסַאטנַאֿפ

 ץצנַאג א יִא (םעטַײּב ריא) םיטרּפ יילרעלּכ

 סָאװש .החנה רעכַאװש ןייא ףיוא עירָאעט

 ?טונימ ןעצ ענייא ןיא טױּבעגנָא ָאד ןטסָאה

 טימ ךיוא ."רָאיזַאטנַאפ א עקַאט ךָאד טסיּב

 | | .ךיז
 ,רע-// .שינע-/ .ץכע- ,גנוד

 .טרעיוּבעג-- ,ןָא רע .חרט -- ןרעױּבנָא
 -נעצ יִא .ךס ַא ןעװעלערד ,ןלירד ,ןרעיוּב .1
 יַא .רעמענירּב יִא .טנַאװ ןיא רעכעל רעקילד
 ,טֿפַאנ ןייק ןעניפעג טינ ןוא חטש ןצנַאג א

 א טרעױוּבעגנָא רימ טָאה רעטקָאדדָאצ רעד;

 :גיֿפ .?טריּבמַאלּפרַאֿפ טינ ןוא ןייצ ליומ ּבלאה

 טימ ּפָאק םעד ןצעמע יִא .ּפָאק ןיא ךָאל ַא יִא
 - ,ןגיולפעג-טינ ,ןגיוטשעג-טינ

 ,לקָאל ,טעקיוּבעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקיוּבנָא

 ,ןכערּבנָא .ןרעקױּבנָא חזד .יגמוא ןוא קינָאס |
 -עסַײװ יד יָא .ןטסיופ יד טימ ןצעמע ןגָאלשנָא

 יַא* .יןטנעצ א ןגָאזרַאפ ןלָאז ייז סעקינהרבח

 -שינ ןּבעג ,ןעגנַאלרעד = ןטַײז יד ,רענייּב יד !
 ,ּפעלק עקידהשק |

 ,טרעקיוּבעג-- ,ןָא רע .ורט -- ןרעקיױּבנָא
 ,טסױֿפ ַא טימ ןגָאלשנָא .ןרעקיײיּב --- :ךיוא
 עב א טימ םיא טָאה ּבַײװ'ס, .רענייּב יד יִא

 ,"ןַײרַא םיא ןיא זיא'ס לפיוו ,טרעקיוּבעגנָא םעז

 -ריזח םעד ... טרעקיוּבעגנָא טוג ּבָאה'כ, .מֿפ

 ,"ןעקנעדעג וצ ןּבָאה ךימ טעװ רע זַא ,קינ

 -- 'ַא רעדָא ןרעקיוּב ןוא ןפיק, .סקופ .מ .א

 יד טימ ןגָאלש) ןֿפיק .טגעמעג ןעמ טָאה סָאד

 -רעד) ןרעקיוּב ןוא (ןַײרַא ןטַײז יד ןיא ןטסיופ

 טסייה ןענַײז (טלַאֿפ טנַאה יד רָאנ ואוו ןעגנַאל

 ,בנ/ .,3011953 ,שַאֿפ ,ימלַא .א ,"רשּכ סע

 -כוּבעגי- ,ןָא ע(צןכ- .ורט -- ןע(צ)כוּבנָא
 .ןעשטנכוּב - :ךיוא .ןעקכוּב--= :59 .טע(צ)
 רעדורּב ןַײמ זיּב , . ., ,ןטסיופ יד טימ ןגָאלשנָא

 .לטָאמ ,עש ,"טעכוּבעגנָא טוג ךימ טָאה והילא

 -עגנָא םיא ןוא ןַײרַא ןייצ יד ןיא טגנַאלרעד;,
 .1 א 1967 ,רָאּפ ,רעקצעמ .י ,ײןטַײז יד טעשטכוּב

 ,שינע-

 .חוד וזד -- ןעלּבלוּבנָא

 :דל .טעּבלוּבעג = ,ןָא עּב- .ורט -- ןעּבלוּבנָא
 .רעסַאװֿפײז יִא .ןעלזעלּבנַא .1 .ןענעּבלוּב--

 "נָא חזד 2 .רעסַאװ ןוֿפ ךַאלפרעּביײא יד יִא

 טײקזַאושזרוּבנָא

 .ךעלקנערּפש ,ןקעלֿפ ןכַאמ ,8 .+- ןעּבלָאּב
 ,טֿפעה ןופ טַײז עצנַאג א יִא .ןעשזַאמנָא

 עז ,ןוּבשח םַײּב ּפָאק טלַאה; .ןתועט ןכַאמ .4
 ןעײרדרַאֿפ (שירָאיטקַא) .0 ."'ַא טינ טסלָאז
 םַײּב (צלָאר רעד ןוֿפ) רעטרעװ ןעיירדרעּביא

 -עגנָא טנַײה רע טָאה;, .עניּב רעד ףיוא ןדער
 טכַאלעג טַײצ עצנַאג יד ּבָאה'כ .טכאנ ַא טעּבלוּב

 ,שינע-  ."סעּבלוּב ענַײז ןוֿפ

 .+- ןדניּבנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- רנוֿבנָא
 יָא (רעזיול) רעטסעפ א

 -עגי- ןָא עװעט- .װורט -- ןעװעטנוּבנָא
 ַא (ןכַאמ) וצ ןצעהנָא ,ןדערנָא ..טעװעטנוּב
 ןגעק םירעיופ יד יִא .ןסָארטַאמ יד יִא .טנוּב
 ,םיצירּפ יד

 -טנש) .טפוּבעג- ,ןָא ףוּב .ורט -- ןֿפוּבנָא
  טימ שוּבלמ ןופ לייט ַא ןטעּבסיױא (שירעד
 ךיז לָאז לייט רעד ידּכ ,,ךעלעשיק' טימ ,עטַאװ

 ַא .לּברַא ןטשרעּבייא םעד יִא ,ןּבייהסיורא
 ,רידנומ ןוֿפ טסורּב יד יִא .ןעלסקא יד

 ,טעקצוּבעג-- ןָא עקק .ורט -- ןעקצוּבנָא
 "מב .2 ,+- ןרעקױּבנָא ,+- ןעצכוּבנָא ווזד ,1
 ןטָארעג:טינ ,טכעלש ,קילַײא רַאֿפ ברעוו-םוק

 .עא ןּפַאלקנעמאזוצ ,ןעײנֿפױא ,ןּבַײרשנָא סעּפע

 'מוא .װֿפד + .װטוא -- ךיז ןעקצוּבנָא
 ףיוא ןסיוטשנעמַאזוצ ,ןסױטשנַא ךיז טכירעג

 יֵנָא ךיז גנילצולּפ ,ןֿפוא ןטרעּפמולעגמוא ןַא

 ןטימ יִא ךיז .ןעקסַארטנָא ,ןקַאנקנָא ,ןּפַאלק
 עג ןטימ ריט ןיא יִא ךיז .טנַאװ ןיא ּפָאק

 ימוא ןַא טימ סַאג ןיא יַא ךיז .ןכש יןקאמש

 ייװצ ,ןקידלושטנַא (טינ) ךיז ןוא ןטנַאקַאּב

 ,טקַארט ןפיוא טעקצוּבעגנָא ךיז ןּבָאה ןדיוּב

 ,שינעי

 .טלקוּבעג-- ןָא לק- .ורט -- ןעלקוּבנָא
 .ןּביױא ףיוא ןצרַאטש לָאז סע ןכַאמ (רָאה ןגעוו)

 | ,רָאה יד יִא

 -עג'+ ךיז ,ןָא ךיז קוּב .וטוא -- ךיז ןקוּבנָא
 ןגײנרַאֿפ ,ןגיינ(נָא) ךיז לסיּב ַא .1 .טקוּב
 ןטשרעּביא םעד ןגיײּבנָא לסיּב ַא ,ןגייננַײא

 ןקוּבנָא טוג טשינ ךיז לָאז יז; .רעּפרעק לייט

 ןרעװ ןגרָאּברַאֿפ לָאז סע זיּב ןהליבט תעשּבו

 א ךָאנ ךיז לָאז יז ,רעטרע ענעגרָאּברַאפ עלַא

 .מ ֿברה ,"גייט טרעגלַאװ יז יװ ױזַא ןקוּב לסיּב

 ?טרָא ,רוהט ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיוּבלטייט

 ,ןגײנרַאֿפ ,ןקוּב ןייא ןיא ןטלַאה ךיז 2 ?רָאי
 יד רַאֿפ ךיז יִא .טטַײצ ערעגנעל א ןקוּב ךיז

 .תוררׂש

 .טלּברוּבעג-- ,ןָא לּב- .ורט -- ןעלּברוּכנָא
 ,ןסירעגּפָא ,ליטש ןדערנָא .ןעלּברוּבסױא +-

 -ֿפיוא ןצנַאג א יַא .ןרעיוא עלוֿפ יַא .רָאלקמוא
 ,ןײטשרַאֿפ טינ טרָאװ א לָאז רענייק ,טכאנרעד

 .שינע 2.  1 ּבּב ,ןעּבלוּבנָא װזד ךיוא

 -נגייא ,ֿבצמ .ּבנ צמ .יִד -- םײקזַאושזרױוּבנָא

 ןשיװצ, .עיזַאושזרוּב ןייק ןּבָאה טינ ןוֿפ טֿפַאש

 ןעגנַאגעגמורַא זיא ךעלטנעגילעטניא עקינייא

 ןשידיי םענופ יִא ... רעד ןגעװ עירָאעט יד

 ךאנאמלא ,ןרעטש רעד ,רעקציול םייח ,"קלָאֿפ

 | יי ,1948 וועיק ,וו |



 ןעשטרוּבנַא

 -רוּבעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטרוּבנָא
 ימוא ןדערנָא .ןעשטרוּב ךס ַא .1 .טעשט
 ,ליומ ןפָאיּבלַאה א טימ טײהרעטקַאהעגּפָא ,רָאלק

 רענייק זַא סעּפע יִא .זָאנ רעד ךרוד (יװ ױזַא)
 -עדירפוצמוא .2 ,ליװ רע סָאװ ןסיװ טינ לָאז
 ױזַא ,ןָאט ןזייּב ַא (ןיא) טימ ןדער טייהרענ

 ןַא סעּפע 'ִא .רעדניק יד ףיוא יִא .ךיז וצ יו |
 -- ןיז טימ  .ּפָאק ןלוֿפ א ןעמעלַא יִא .גָאזנָא

 .,ןײגקעװַא ןוא יִא ךיז |

 -נָא .1 .טערוּבעג-- ,ןָא ערי .וורט -- ןערוּבנָא
 ייז ,םיצקש יד יִא .ןצעהֿפױא .ןצעהנָא ,ןצייר
 ןגעק רעטעּברַא יד יִא .ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז ןלָאז
 .(וּב ,398 +-) ןערוּבפיוא ווזד .2 .סָאּבעלַאּב
 ,.ךיז ןערוּבפױוא + -- ךיז טימ

 ,טינ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידהׂשוּבנָא
 רעיַאק .השוּב ןוֿפ ליפעג סָאד ,טינ טגָאמרַאֿפ

 עשידיי טימ ,שטיװָאסַאנַאי .י ,"דַארַאקסַאמ

 -עסַײר-לקנעּב עיִא ןַא, .דנַאלסור ןיא רעּבַײרש
 .טייקי- .1811963 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ַײר

 -וּבעג-- ,ןָא עועש  .וטוא -- ןעװעשוּבכנַא
 ןוא דליװ ןרעװ ,ןעװעשוּב ךס א .1 .טעװעש
 ,ןגָאלש ךיז ,ןכעטש ןוא ןכערּב ,ןעלמוט ךיוה

 -ירּפ ערוּכיש יװ ,סעקישטשמָארגָאּפ יד יװ יִא
 טיפ .ןעװעדנַאמָאק ,ןֿפיטש .2 .סעקינוויז
 ןלַאֿפקעװַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ךיז יִא -- ךיז

 .רעטעגרהעג ַא י

 ,ןָא רוחּב .װרט ןןרעכָאּב ...} -- ןרוחּבנָא
 "עג; .רעגנַאװש ןכַאמ (בָארג)  .טרוחּבעג ר

 עכעלטע טרוחּבעגנָא ןוא לטעטש ןיא ןעמוק

 ."תומהּב רעצניװָארּפ

 (ךיז) עװעד- .חטוא -- (ךיז) ןעװעדיּבנַא
 .=114: סעהעּפגנא .טעװעדיּבעג-- (ךיז) ,ןָא

 ערעגנעל ַא טיױונ ,תורצ ןּבָאה ;ךיז ןגָאלּטנָא

 "עג רָאי סקעז יד ןיא ןיוש ךיז טָאה יז; .טַײצ
 "מייהעג יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טעװעדיּבעגנָא גונ
 טָאה רע ,השקשינ, ,1885 סעדַא ,סעדַא ןופ סינ

 ךיז טָאה רע זיּב ,טעװעדיּבעגנָא גונעג ךיז |
 נָאלּב ,עש ,"תילכּת עלעקיטש ַא וצ טרעּבָארעד
 ךיז טָאה יז סָאװ ... גונעג, .| ןרעטש עדנעזד
 םַײּב ,גרעּב ,"ןרָאי-רעדניק יד ןיא טעװעדיּבעגנָא
 .וװ רעּפעינד

 .ןע- ,יד -- גנוטיּבנַא

 ,(גנו)טָאּבנָא
 ,+- ןטיּבנָא ןופ טקַא

 וזד .1 ,ןטיּבעג-+ ,ןָא טיִּב .װרט -- ןשיּבנָא
 וצ ׂשקינ וצ להעֿפּב שד םוא, .+- ןטָאּבנָא

 ,"יַא טלעג ליפ גניק ןעד ןא ןטזאל איז ןכַאמ

 ןטיּבוצנָא טגַאװעג ךיז ... טָאה'ס רעװ, .ראש |

 טשינ ךיוא םיא ןעמ טָאה ,חקמ ןרעלעװלעװ ַא

 א ןעזעג, .33 ןט ,1864 ,מק ,"טזָאלעגסױרַא

 ךיא סָאװ יד ןופ תיּבה:-לעּב ןשיטַײל ַא ... ןדִיי

 "ףוליח רעד' ,סוממ ,"הרוחס ןַײמ יִא געלֿפ

 גָאט ןדעי ריא טיּב זיוה ןופ רעעזֿפױא רעד,

 רעד, .טנורגּפָא םַײּב ,שַא ,"ןרָאטַאקָאלּבוס ןָא

 לֿפיו רעמ ןענָאמ וצ ןשטנעמ ןוֿפ זיא רעגייטש

 יּפָא = םולש יָא* .ןמחנ רבח ,זיי ,יזָא טיּב עמ
 אד רעװ, .םכילע'םולש רעטשרע רעד ןּבעג

 רע טגעלפ ,טנגעגיּב םיא רֿבח ןַײז ןעװ שיװ

 .ז ,רעד -- היײבנָא

1488 

 ןא| ןטשרע םיא רע לָאז ,ןוּבעג .וצ םולש | םיא/

 .ןויע ,"םולש .ןטיּב !

 146 28 ,+- !ןטעּבנָא וזד .כרַא .2|
 ןא םיא אוד ׂשאװ טימ רֿבח ןַײד, .טסם
 איז . .., .ב/כ ,ןויע ,ןֿפלעה ריד טרעװ טׂשטיב

 ןיא ןטלָאז ינוא ןטלה טָאג ןייא רֿפ םיא ןטלָאז
 ַאֹּב ןטיּב ןיא י זַא ךעלגעמ| .ּבמ ,"ןטיּב ןא
 ןגירּביא ןייא ראפ, ן.ע גנַאלק םעד ָאד טנכייצ

 רעז ןוש ריד ןמ ןעװ ,ןטיה ךיד אוט קנורט
 .1723 אדרויפ ,וו הׂש ,ןטיּב ןא טאוטו

 וד 'נוא, .ןענערָאװ ןוא ןגָאזנָא .כרַא .2
 .ןריא יז ׂשד ןגז ןטיּפנא רטומ רנַײז טשלָאז

 ,59 ,ךוּביאֿבּב ,"ןגאלש רד ךילמייה טׂשול ןוז -
 ןקנורטיג טעה רע ןטיּבנא םיא ׂשיל גניוק רד;

 ןײטשכַאװ ,קלַאֿפ .ֿפ} ,ךוּב-םיכלמ ,ײןַײװ ליו וצ |
 ,ןָאװִיי ,ךוּב-

 -עשטיּבעג-- ,ןָא עוועשט- -- ןעוועשטיּבנַא

 "נעל ַא -- װטוא .:= 2: 0468 .מֵא .טעװ
 ,טנוה ַא ,עטבלּכ ַא יװ ןריפפיוא ךיז טַײצ ערעג

 -- װרט .םינכש עלַא טימ ןגירקעצ ךיז ןוא יִא

 "מוא טימ סטוג-ןואיּבָאה ןעלמַאזנָא ,ןּבַײלקנָא

 -עגנָא טָאה רע? .רעזַײה יִא .ןעלטימ  עכעלרעי
 :?שוּבטעלֿפ ּבלַאה טעװעשטיּב

 ,טעשטיּבעג--- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטיּבנָא
 טלעג טימ ןּפָאטשנָא  ,(קעװַאלצָאלװ) לקָאל
 טעשטיּבעגנָא טָאה ריֿבג רעד, .(םיצפח ערעַײט)

 .ךיז טימ ךעלנייװעג ."םעדייא ןטוג םעד

 ןרָאװעג = ?טעשטיּבעגנָא טוג ךיז טָאה'ר,

 | .ךַײר רעייז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 רעמורק .עיניל ַא ןוֿפ יא .(ךיז) ןגייּבנָא ןוֿפ

 .ירעמע ןוֿפ יִא .יִא

 :ךיוא) ןגיוּבעג'- ,ןָא גייּב .ורט -- ןגיײבנָא

 ףיוא ןגיינ ,ןגייּב לסיּב ַא ,1 ,(טגייּבעגי-+
 ַא ,לגַײװצ ַא יִא .טַײז ַא ןיא רעדָא ּפָארַא

 ןזָאלסױרַא ןוא רַאװַאמַאס םעד יִא .למייּב גנוי

 סַאפ יד יִא .(ייט) רעסַאװ לסיּב עטצעל סָאד -

 םַײּב ּפָאק םעד יִא (טבַײל) .ינק יד יִא .ריּב

 םעד יַא* .ךיז ןסירגַאּב רעדָא ךיז ןטכַארטרַאֿפ

 רעדָא רעיורט ןוֿפ קורדסיוא (א :ךיוא -- ּפַא ק

 ןרעהסיוא םַײּב ּפָאק םעד יִא .טײקטמעשרַאֿפ

 יַא .ּפָאק םעד קיד'ַא רסומ ןרעהסיוא ,דּפסה ַא
 -ךרד ןוֿפ קורדסיוא (3 :הּפֹרח רַאֿפ ּפָאק םעד

 ןכלעװ רַאֿפ ,שטנעמ ןרעסערג א רַאֿפ , .ץרא

 םעד ןעמ ךיורּב ַײשּפָא ןוא ץרא-ךרד טָאה עמ

 421 ,רעּפרעק רעכילשנעמ רעד ,עי ,ייֵָא ּפָאק

 ,טייקינעטרעטנוא ,עיצַאנגיזער ןוֿפ קורדסיוא (ג

 ּפָאק םעד ןגױּבעגנָא עלַא ןיוש ןּבָאה טלָאמעד,

 יקייטסימ רעד' ,עש ,"גַײװש א טכַאמעג ןוא

 סָאד טסייה, 42 אפ ,1961 ,דנַאלמייה ּיװָאס)

 ןּבַײלק -- ,ּפָאק םעד יִא דנגַײװש ...?ןּבעל

 ןוֿפ טנוה ַא יװ ריד טֿפרַאװ רע סָאװ ,ךעלקערּב
 ,עטכידעג-סקלָאֿפ ,טַאטשלעדע .ד ,יּפָארַא שיט

 ךיז ןלעטש, .הליפּת ַא ַײּב (ד :ד"סרּת יײנ

 ,גרַאװגנוי ןוא רעּבַײװ ,ןליּבצנַאמ ,ףיוא עלַא

 :ןגָאזװצכָאנ ןוא יוכרּבי ַײּב ּפָאק םעד ןגייּבוצנָא

 ירעּבליז .י .ד ,"'דעו םלועל ךרובמה 'ה ךורּבי

 םעד יַא* .1916 ןיװ ,...ךעלַאכערטש ,שוּב -

 ."ןרער 20 רשֿפא ןגיוּבעג

 .וֿפד +- -- ךיז ןגיײּפנָא
 -רַאֿפ .ךיז ןגיינוצ ,ךיז ןגייּבוצ ;ךיז ןגייּבנַײא :
 רימ וצ טנעָאנ טענָא ךיז טגייּב; .ךיז ןגיינ

 !םייהַא |

 ןעמענ לעװ ךיא, .דרע רעד וצ זיּב ןגייּבנַײא

 ,רעד -- רעזייּבנ'ַָא

 .וֿפד +- .וטוא -- ךיז ןרעזייּבנָא

 ךיז ןרעזייּבנָא

 ינוא ךיז ,ןּבעגרעטנוא ךיז :ךױא -- ןקור
 .רעגיז ןרַאפ ןקור םעד יִא .ןֿפרַאװרעט

 ןופ ןעייװ לָאז; .ןגיינוצ ,ןגייּבוצ ווזד ,2
 ידו יז ןעקשוש ,עלעטניװ ַא סעּפע ץעגרע
 ּפעק יד קידיָא ,ךיז ןעדֹוס ,רעּביא ךיז ןרעמייּב
 יד יַא* .המלש ,סוממ ,"ןרעדנַא םוצ ענייא
 סמ .ןרעהוצ ךיז סערעטניא טימ -- ןרעיוא
 ,ילשמ) 'ךנזָא טה יתנוֿבּתל ... . ינּבב טשטַײטרַאֿפ
 וצ ןרעיוא ענַײד ןָא גייּב ,דניק ןַײמ, :(1 ,ה
 ן"רעיוא ןַײד גיינע :יּת) "טּפַאשתוניֿבמ ןַײמ

 טָאה טניװ רעד, .דרע רעד וצ זיּב ןגייּב .9
 ,"ןֿפרָאװעגמוא םיא ןוא ןַאקרַאּפ םעד ןגיוּבעגנָא

 עכיוה יד ןגױּבעגנָא טַאהעג טָאה דָארלקיװ יד;
 ,"לצרָאװ םַײּב ןטינשעגרעטנוא .ץייװ ןעייר
 ,1928 וװעַיק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ַארזיא .ע

 .ףרַאד עמ לֿפיװ ,לָאצ ַא ,ךס ַא ןגייּבסיױא 4
 -נעה ןכַאמ וצ סעקעוושט גונעג יִא .ןעמירקנַײא
 "נָא טנַײה ּבָאה ךיא, .ןרער ,ןטָארד יִא .סרעג

 ,ןדלַאֿפ ןכַאמ .9
 ,טנַאװעג יִא .ריּפַאּפ יִא ,ןשטיינק

 (לסיּב ַא 1

 ,". . .לוק קידרעטיצ א ףיוא רעּביא רימ טיג ןוא

 ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז .... .עקשיֿפ ,סוממ -

 קירוצ ןָא גייּב א ןּבעגעג ךיז ךיא ּבָאה ,סיֿפ יד
 קירוצ ,סוממ ,"ןלַאפעגמוא רעדיװ ןיּב ןוא

 ךיז .ןצנַאגניא ןגיײּבּפָארַא ךיז .2

 רעד ףיוא ןפרַאװּפָארַא לעװ ןוא לרעגניֿפ ַא

 ,לרעגניֿפ סָאד ךָאנ ןָא ךיד גייּב ןוא ,דרע
 םוצ ךיד טסקוּב וד ,ןעניימ ןלָאז טַײל ידּכ
 יז; ?רָאי ןגרעּבמעל} ,אצמק רֹּב אצמק ,"דליּב
 -רעד םעד ןיא .. .יינש םוצ יַא ןיוש ךיז לי
 -ץדלָאגי ,געס ,ײןעַײרש רעדניק יד יװ יז טרעה

 -נַאפעג א, ,ן1946 י"נ ,עיגָאלָאטנַא) יסעװַאּפ ענ |

 םעד ןּבייהפיוא ידֹּכ ,ןָא ךיז טגייּב רענעג

 ,ײןסָאריּפַאּפ רעטרעכייררעדיטינ = יקָאשטיבי
 ןרעװ .8 ,3 אט ,1961 ,דנַאלמייה יװָאס ,ועל .מ
 -עגסיוא ןרעװ .ןּפמורשעגנַײא ,טרעקיוהעגנַײא
 ,.רעטלע רעד ףיוא ךיז יִא .ןגיוּבעגנַײא ,ןגיוּב
 םעד ןּפעלש ןוֿפ ןגױּבעגנָא ךיז טָאה ןקור רעד
 ,21/  .הסנרּפ ןוֿפ לוע ןרעוװש
 ,שינע-

 .ץכע-

 ןרעזייּבנָא ןוֿפ טקַא

 -טסיזמוא יִא ןַא .אזגור ,רעזייּבעג .(ךיז) !

 ,טשינמוא

 ,טרעזייּבעג-- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעזייּבנָא
 -עפיטש טימ ןיּבר םעד יִא .זייּב ןצעמע ןכַאמ

 ןיא רע .ןרעזייּבוצנָא גנירג זיא םיא;, .ןעַײר

 ןַאטיּפַאק רעד יװ ןעזעג טָאה יז, ."ןסעּכ ַא
 ,זּביא סנ ,"טרעזייּבעגנָא ןעמערּב ענַײז טָאה

 ,1929 וװעלק ,םַאד:רטָאנ ,ָאגוה

 -סױרַא 1
 עגונּב טייקזייּב ,סעּכ (לסיּב ןיילק ַא) ןזַײװ

 הרוּתּב קסֹוע טשינ זיא סָאװ רעד, .ןצעמע

 שטנעמ ַא--(3ּב ,ו ,תוֿבָא) 'ףיזע א רע טסייה

 ןיא ןוא טרעזייּבעגנַא ךיז טָאה ה"ּבקה סָאװ

 ןַא . . . טָאה ןיּבר רעדן .2צנ ,"זגורּב םיא ףיוא



 ןטַײּבנַא

 יַא ךיז ... ,ןטׂש ןטימ ןגָאלש ךיז ... טעּברַא

 רעניילק רעד ,ןלייו ,"לוגלג ןקידתוזע ןַא ףיוא
 -עג ןּבָאה לייט, .1885 סעדַא ,ּבז ,קינוּבילּכ

 ךיז ןּבָאה ןוא קזוח ייז ןופ ךַאמ ךיא זַא טניימ

 רעװעשרַאװ ,יטרעזייּבעגנָא טוג ץנַאג רימ ףיוא
 | ,43 ןאפ ,1867 ,גנוטַײצ עשידוי

 יזייּב טימ ןעלדַאט ,ןדיירסיוא ,ןרסומנָא .2
 ןרָאװעג זייּב רעייז רע זיא , .םיטש ןיא טייק
 רע טָאה ,ןענרעל ןוֿפ םיא טשימעצ יז סָאװ

 -ץגנָא ריא ףיוא ךיז טָאה ןוא ריט יד טנפעעג
 ?רָאי ,לשימעשּפ ,קידצ ילהא רֿפס ,"טרעזייּב -

 .ןעלכיימש ןּבױהעגנָא ןּבָאה . . + םידימלּת יד;

 טרעזיײּבעגנָא דלַאּב רעּבָא ךיז טָאה יּבר רעד
 יד טגיטעּפש רַאֿפ ,רענװעל .ח .ג ,"ייז ףיוא

 ךיז יז טָאה ןעמעלַא טימ, ,1900 ענליװ ,הלּכ
 ײּבעגנַא ךיז ןעמעלַא ףיוא ,טגירקעגרעּביא

 ךיז טָאה רע ןוא, .דירַאי םענוֿפ ,עש ,"טרעז

 יז סָאװ ,לָאמ רעדעי טרעזייּבעגנָא ריא ףיוא
 לָאטש ,זי ,"םעד ןגעװ ןדער ןּבױהעגנָא טָאה
 .שינ .גנז ןזַײא ןוא

 .רפ .ןטיּבעג-- ,ןָא טַײּב .ורט -- ןטַײּט;ָא
 ,ץכע- .וּב ,=- ןטײּבנַײא ,+- ןטַײּבסױא ווזד
 ,טשטַײּבעג - ,ןָא שטַײּב .ורט -- ןשטַײּבנָא

 רעד .ןסַײמשנָא .שטַײּב ַא טימ ןגָאלשנָא .1
 ןלָאז ייז דרעפ יד טשטַײּבעגנָא טָאה הלגעילעּב

 .ןצעגילשסיוא ,ןרסומסיוא .2 .רעלענש ןֿפױל -
 -יטס .8 .ןוז ןַײז טשטַײּבעגנָא טָאה עטַאט רעד |

 .ןקרַאטש ,ןּבַײרטרעטנוא ,ןגָאירעטנוא ,ןרילומ

 ןוא ןעמונעגנָא םיא טָאה קערש רעַײנ א;
 ,שז ,"תוחוּכ עקידנזָאלּפָא ענַײז טשטַײּבעגנָא
 1963 ,זמט} 'ןרעטלע ערעייז ןופ דניז יד רַאֿפי

 15 וא |

 -סיוא ווזד ךיוא .ןכױּבנָא +- -- ןעלכַײּבנָא
 | 151 +-) ןעלכַײב

 נָא ,1 .טלַײּבעג -- ,ןָא לַײּב .ורט -- ןלַײפנָא
 ,טסיוֿפ א טימ ןגָאלשנָא .לַײּב א ןצעמע ןכַאמ

 ןקירדפיונצ .2 .סעצײלּפ יד ,ּפָאק םעד א
 .רעגניֿפ יד יִא .טסיוֿפ ַא ןיא רעגניֿפ יד

 .ןעלמױּבנָא +- -- ןעלמיײּבנַא

 .טלמייּבעג ןָא למ- .ורט -- ןעלמייּבנַא
 .ךעלמייּב (טימ) ןצנַאלֿפנָא ,ןצנַאלֿפרַאֿפ .לָאענ

 . ,זיוה םעַײנ םעד םורַא חטש ןצנַאג םעד יִא

 .טלדנייּבעגי- ,ןָא לד- .װרט -- ןעלדנייּפנָא
 ןוֿפ רענרעק ןעמענסורַא .ןעלדנייּבסיױא .1
 ןֿפרַאװעצ ,ןֿפרַאװנָא .2 .ןשרַאק יִא .ןטכורפ
 ענעדיישרַאפ רעּביא (רענרעק) ךעלדנייּב יד

 -ךןשרַאק טימ ּבוטש עצנאג יד יִא .רעטרע

 | .ךעלרעק
 א) ב ןקיטשרע ןטימ .עזַארֿפ -- רענייפ ןָא

 ,ןכאוש א טימ :ךיוא ןוא (יּב ןָא שיפ לקיטש

 -יימ רענעגייא ןַא ןָא :רעטקַארַאכ ןקידלקַאװ

 ךיז) ןעיוּב טינ ןעמ ןעק םיא ףיוא, .גנונ
 ,'ב ןָא זיא רע, ."'ּב ןָא זיא רֶע ,(ןזָאלרַאֿפ -

 ךַײלג רע טעקמַאּב ,סעּפע םיא טגָאז סע רעװ
 וי ,6 ---3 ,שו פשוי ,ײוצ

 ייּב ןָא זיא סָאװ .1 .ידַא -- קידרעניײּבנַא
 סָאװ .2 .ערדיה עיִא .םערָאװ רעיא ןַא .רענ
 טָאה ענעדִיי יד, .ןרָאװעג טרענייּבעגסיױא זיא

 .סָאד 6 רעד -- ןטַײּבנָא

 א ךָאנ סַײּבוצ צעּפס .תעל-תעמ

 רוּכיש רעד ,ףור .ּב .א ,ײטרעװרַאֿפ
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 ַא ןַא ןּבעג ריא לָאז רע ,ֿבצק םעד ןטעּבעג
 ,קיבײלכײװ .װֿפד +- .8 ,"שײלֿפ לקיטש

 ַא רעד, .רעטקַארַאכ ןטסעפ א ןָא זיא סָאװ |

 אנמחר ,זיא ,ןָא םיא טקוק ריא יװ ,ןױשרַאּפ
 ןוא ןיהַא ןגייּב םיא טנָאק ריא ,יִא ןלצל -

 יד ןענַײז קיטומטוג וצ ,יִא ןוצ; ."רעהַא |

 ,6 ןאפ ,1926 ,סַײנ ,מי ,"ךניירֿפ -

 .ן- ,רעד -- ֿפַײּבנָא

 .טייקי-

 רעד .ןסַײּבנָא ןוֿפ טקַא

 ,ןישַאמ א ןוֿפ דָאר רעקידרענייצ ַא ןופ יִא

 רעד ,קיטשירפ .1
 ,ירפרעדניא ןײטשֿפױא ןכַאנ טילצלָאמ רעטשרע

 יִא ןא ,885 ,+ ןסַײּברעּביא 6 סַײּברעּביא ווזד

 ,עלעקלּביצ ַא טימ טיורּב לקיטש רַאד ַא ןוֿפ
 .עקרעגוא רענירג א טימ רעדַא לּבַאנק לדנייצ ַא

 טָאה ןענעװַאד ןכָאנע .יִא םוצ עירָאקיצ לסיּב ַא

 לָאז רע, (שטַאשטוּב) דייר ,יייֵא ןסעגעג ןעמ

 -- געט ַײרד ןייגמוא ךָאנרעד רע ןעק ,יַא טוג

 ןניויג ךיז לוז ןמ, .לװֿפ ,ײרעטנװַאדעג-טינ ַא

 ןׂשַײּב ןא םוצ ןיִׂשע וצ טורּב ןיילקיטש ןייא
 -כעז ינוא אַײרד ןיגאז ל"ז םימכח ירזנוא ןעד |

 -קיטש ןייא 'נוא לאג רעד ןא ןַײז םיאלח גיצ

 ריׂשװ גיניװ ןייא ןוא ןגרומ ׂשד טורּב ןייל
 טְשמַא ,םיגהנמה רפס ,"קעװ ןיה איז טּבַײרט

 עמשטערק רעד ןיא ןּבָאה ייז, .ב/ד ,3

 יז ןּבָאה ירֿפרעדניא ןוא טקיטכענעגרעּביא
 ןטיירגוצ ייז לָאז רֶע ,תיּבה-לעּב םעד ןסייהעג

 ,1914 ןילּבול ,םימשה ןמ םיסנ ,ג .פ ,"ָא ןַא

 למעדייא םעד וצ טגָארט ןוא דניװשעג טֿפױל, |

 -רעטוּפ א ,לגייּב ,רעייא רָאּפ א :יַא ץַאט ַא ףיוא

 ,סוממ ,"עירָאקיצ לזעלג א טימ לסקעּבעג

 רעסעּב א רעלקניוו ןַאּפ טסע קיטנוז, .ֿפשטניװ
 ירֿפרעדניא רעגײזַא ןַײע ,עלרעפ .י ,"יָא
 4946 ,...עיגָאלָאטנַאו

 ןוֿפ טַײצ רעדעי ןיא סַײּבוצ רעטכַײל ,2/

 ּבׂש .תינעּת

 ."ןיסַײּב ןָאק -- 'הארבה תדועס' טשטַײטרַאֿפ

 תינעּת אוד ןעװ זיא ןּבעג הקדצ ןופ רכׂש רעד;

 םוצ טנֿבא וצ ןמ םירא ןעד טׂשּביג נוא טשאה
 ,ןויע ,ײןיּבעל ןַײז ןיטלה רעד ןעק זַא ןסַײּב ןא

 רע .רָאי 40 טסַאֿפעג טָאה קודצ 'ר, .2/א

 ,"גַײֿפ א ןעשטקָאמשסיוא יִא ןַײז וצ געלפ

 בוט'רצי רעד, .1868 ,רענַאילימ רעד ,דמא

 ךיוא החדנ א ןיא זיא יִא סָאד .טרעקרַאפ טַײרש

 עשרַאװ ,. ..

 יַא ןקיטכענ ןטימ,, .טַײצלָאמ םּתס ,גָאטימ 3
 םיאנוׂש יד, .װש ,"טאז טינ טנַײה ןעמ זיא

 טיול, .הללק ,"יָא ןא ףיוא ןּבַאה (סָאד) סע ןלַאז

 ,ןסַײּברעּביא יװ עּבלעז סָאד יַא זיא יװַאקרַאה

 "יא זיא ןעטיל} ןײסַאר ןיא ,קיטשירֿפ ונַײהד

 ,גָאטימ -- יא ,קיטשירפ ןעװעג ןסַײּברעּב |

 ,גרעּבנַײּפ .ל יר ,ײטױרּבטנװַא -- ערעשטעוו ןוא

 הדועס ןייא איז וצ ןיסַײּב ןא טכַאמ, .צוו פשוי

 -שרמרהליוו ,א/ביק ,םיכלמ ,מהס ,יייׂשורג ןייא

 עג ןַאה םעד יז טָאה טחוש םוצ, ,1716 ףרָאד

 ,טע ,"טקילֿפעגּפָא םיא יִא ףיוא ןוא טקיש

 שיײלֿפ לֿפיװ ןגערפרעּביא טסֿפרַאד, .םילשמ

 .מ ,"ַא ףיוא ןַײרַא טגייל עטתיּבה:לעּב יד

 אוד טׂשוט; .1881 ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד

 ןצייּבנָא

 ןיא טַײצ ילַא טשּביג ינוא .ןימרַאּב רעד טינ ךיד
 קיטַײרֿפ, .ג/אל ,עּב ,"לאג ןיסַײּב ןא ןַײמ .

 ןייק ןוא טכָאקעג יִא ןייק ץעגרע ןיא טרעװ
 רזוע ,דמא ,"גָאט ןייק טינ טָאה רוחּב םערָא
 ֿבר רעד, .1868 ענליו ,גיצ איד נוא סעקניצ

 ףיוא ךיז וצ דיגמ םעד ןטעּבעג טָאה אתמד
 ןסעזעג עלַא ןענַײז רימ , .זיישּת יײנ ,ּבדל ,ײיָא

 טָאה רעגייז רעד . . . יִא ןסעגעג ןוא שיט םִַײּב
 ,ףלעװצ ,ףלע . . . ,ייוצ ,סנייא ... ןגָאלשעג
 .רעגייז רעד' ,עש ,"ןצַײרד

 ַא 1 ,ןסיּבעגי-* ןָא סַײּב .ורט -- ןֿפַײּבנָא
 לפע רָאּפ ַא יִא .ןסַײּבּפָא טינ רעּבָא ,ןָאט סַײּב
 .רעיוז ןענַײז ייז לַײװ . ,ןֿפרַאװקעװַא ייז ןוא
 טנוה רעד יװ עז, .ןייצ יד טימ ןּפַאכנָא .2
 סױרַא םיא טגָארט ןוא ןקעטש םעד ןָא טסַײּב
 ןסַײּבוצנָא ףיוא עלעדער-טנַאר ַאע ."רעסַאװ ןוֿפ
 ןוא ךיש ,ַארזיא .ע ,ײטנַאר םעד םורַא ךעלדנייצ

 ידע .ןסַײּבּפָא חזד .9 .1928 וװעיק ,ןשָאלַאק
 ןַא ןוֿפ םוטיּפ םעד יא הּבר-אנעשוה לָאז תרּבועמ
 ,(יּבר רעלרַאט) גרעּבנעזָאר לדוי הדוהי ,"גורתא
 -וצ ,ןּפַאכרַאֿפ .גיֿפ 4 +.| תואוֿפרו תולוגס
 ָאד ןַאק דנַאלגנע לַײװ טשינ, ,דלַאװגּב ןעמענ
 ןעװעג טלָאװ ןָאנרַאקוס| אפוג רע לַײװ רָאנ ,יָא

 ,זמט ,גצּב ,"עירָאטירעט קיטש א ףיוא ןלעּב ַא
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 םעוט .ןסע סעּפע .װֿפד +- ,ןסַײּבנָא ןסע .5
 --- אלו; .ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד ,ןקיוקרעד ,ןַײז

 ,ןכערּב ןצ רדוא ןֹׂשַײֹּב ןא ןלוז .איז טינ 'נוא
 טינ לוז תוליֿבא הדועס טשרע איד טניימ זאד
 יז ,זט ,רירעש ,"ןעניא אַײּב ןדרעװ ןטלַאהיג

 טכַאנ רּביא ךאנ ןלָאז ןוא ןסַײּב ןָא רנייקע

 ןסקָא עסיורג ַײרדש .1722 ,מהמ ,יןטׂשַאפ

 "עז ... קרַאמ םעד ןוֿפ ןרָאֿפעג ןענעז םירחוס
 . .. עמשטערקדדלעֿפ א ןיא ןרָאֿפעגנַײרַא ייז ןענ |

 ,תואלֿפנו םיסנ ,"ןסיּבעגנָא ןטרָאד ןּבָאה ןוא
 -מוא'ס = יִא ןגעמ =! ףרַאד להק* ?רָאי ?טרָא

 ךיז געמ עמ ,ילברַאֿפ זיא ,סיורג טינ זיא קילג

 ,וַאלדנעט ,ןטֿפעשעג עכעלטנייוועג וצ ןעמענ

 ןכָאנ ןסַײּבוצנָא ןַײז קדקדמ לָאז רע, 5

 ןעװ, .ה"לרּת ,הק ,"לארׂשי תּפ טימ ןתינעּת

 ,גָאטַײרֿפ םוא טלַאֿפעג טַײצרָאי רעטשרע רעד

 ףלעװצ רעגייז ךָאנ החנמ ןענעװַאד רע לָאז
 ףיוא קוק ַא וט ךיא, .ב/דנ ,אח ,ייַא לָאז ןוא
 -ןצנָא טַײצ ןיוש רימ ןָאמרעד ןוא ןרעטש יד

 רוחּב הֿבישי א רשפא , .עקשיֿפ ,סוממ ,"ןסַָײּב

 רָאה אי ,רַא ,"?ןסיּבעגנָא טשינ גָאט םעד טָאה

 ,'ךרָאּב ןופ

 -רַאֿפ 17 ,ד ,ד"עקּת ילשמ ,סמ .ןסערפ 0

 :וּתשי םיסמח ןייו עשר םחל ומחל יִּכי טשטַײט
 ןעקנירט ןוא טיורּב עקסַײטלוה ןָא ןסַײּב ייז;
 .שינע/ .ץכע-  .יוצרעד ןַײװ-הליזג

 .רפ ,טעַײּבעג-- ,ןָא עַײּב .חרט -- ןעַײבנָא

 רע סָאװ, .תויׂשעמ עשיטסַאטנַאֿפ ןליײצרעדנָא

 "קנערק ענַײז ןופ . . .תויׂשעמ טעַײּבעגנַא טָאה

 1963 ,רַאֿפ ןַאמלעטייק .י ,"סעיזאטנאפ עכעל

 ,21 וצ |

 א .טצייּבעג-- ,ןָא ץייּב .ורט -- ןציײּבנַא
 רעטשרע טימ ,ץייּב טימ ,ןרימשסיוא לסיּב

 ,רעטערּב יד יַא .ּברַאֿפ רעכעלניורּב !



 ןרעקייּבנָא

 .ןרעקױּבנָא +- -- ןרעקיײיּבנָא

 ;ךיוא) טליּבעג-- ,ןָא ליּב .וטוא -- ןליֿבנָא
 -כרוד יד ףיוא יִא .ןעקװַאהנָא .1  .(ןלוּבעג י-
 הנֿבל רעד ףיוא ןָא טליּב טנוה רעד .סרעייג

 כרא .עדוּב ןַײז ןיא קירוצ ןַײרַא טכירק ןוא
 ןליטשנַײא טלָאװעג טָאה ֿבנג ַאק -- װרט ךיוא

 רֿפס ,ײןליּב ןא טלָאז טינ ןיא רע זאד ןֿבלּכ א

 נָא ,ןעַײרשנָא .גיֿפ 2 .,1686 מדפפ ,םילשמ
 רעטעּברַא יד ףיוא יַא .תוליכר ןדערנָא .ןעלדיז
 ךיז ןעק .םיאנוׂש גונעג ןּבָאה רימ, .ֿבלּכ ַא יו
 ,ןײטשנרַא לארׂשי ,ַָא ןוא ןעניֿפעג רענייא ךָאנ

 -- ןיזו טימ .1893 סָאי ,לארׂשי תונויער
 לװּונמ רעד, .ךס א ןליּב .ןרעהפיוא ןוא ןליּב

 וליֿפַא ."רימ ףיוא טליּבעגנָא ךיז טָאה רע יװ
 -ץגנָא גונעג ךיז ןּבָאה סָאװ טניה-עקטַאי יד
 "עג, .רעדַײנש רעטפושיּכרַאֿפ ,עש ,"טליּב

 -עגנָא ךיז גונעג !ּפָארַא !ּפָארַא --- :ןעיירש
 "ןרמוא זיא כערזימ נֿפַא ,ןַאמגערּב .ש ,"ןלוּב

 ,1934 עװקסַאמ ,קיא

 .152 ,+- ןעלּבמיּבסיױא וזז -- ןעלּבמיּבנָא

 רפ .ןדנוּבעג-- ,ןָא דניּב .ורט -- ןדניּפנָא

 "וצ ,ןעּפעשטנָא .ןדניּבוצ .1 .,ןעניּב -- :ךיוא
 א ךרוד רערעדנַא ןַא טימ ךַאז ןייא ןטפעה

 ןייק ןָא זיא רָאי ַא, .עא טָארד ,קירטש ,רונש
 ןןחישמו םיא ןוֿפ , .װש ,"ןדנוּבעגנָא טינ ןקעטש
 ןייא ןא ןדניּב ןא טרעװ רע זד טרעװ טגאזיג
 =ןלָאֿפי =} "ןלופ יגנוי ןַײז קָאטש ןַײװ

 ,םילגר שלש רוזחמ ,ן"לזייאגנוי, :יּת ,לקישָאל

 ,תישארּב ןוֿפ ןשטַײטרַאפ םַַײּב| 1713 טׂשמַא

 -עגנָא טָאה ...ןיּבייה יד, .ן'ונתא ינּב :11 ,טמ
 ,תישארּב ,יּת ,"םעדָאֿפ ןטיור א טנַאה ןַא ןדנוּב
 א ןדנוּבעגנָא טָאה ... דמלמ רעד, .28 ,חל

 ,"ךעלדנער יד ןופ עלעטַײּב םעד ןָא לרינש גנַאל

 זיא דימּת'רנ רעד, ?רָאי ?טרָא ,תואלֿפנו םיסנ
 ,"שרוקה'ידומע ןרַאֿפ ךעלרינש ףיוא ןדנוּבעגנָא
 ,דוי-םיליהּת ,שֵא

 זַאע .קרַאטש ןּפינקרַאֿפ .ןדניּברַאֿפ טסעֿפ ,2
 רַאפ יִא .װש ,יַא ךיד זָאל -- עגושמ טסיּב וד
 יװ ,טנעה יד רַאֿפ ןעגנעה ןזָאל = טנעה יד

 טימ ןידנוּביג ןא ה"ּבקה יז טאה, .ףָארטש ַא
 "עג ןָארטַאּפ רעד טָאה, .וצנ ,"ןטייק רנרזַײא
 -סיוא טוג ןוא םיױּבטסַאמ רעד ןָא יא םיא ןסייה
 עמ, .1877 ענליוו ,הרונטרּב רעד ,דמא ,ײןסַײמש

 יד ןופ ןעלדייװ יד ַײּב ןדנוּבעגנָא ייז טָאה

 ,"םירוסי עסיורג ןָאטעג ייז טָאה עמ ןוא דרעפ
 לַײז ןייא טאה, ,1889 עשרַאװ ,םילשורי הׂשעמ

 'נוא ,םיוּב ןלעראק םעד ןא ןטנוא ןדנוּבג ןא

 ליגעז םעד ןא לַײז םעד ןוֿפ דנע ןרדנַא םעד

 ,זּביא אנרמאק ק"קמ ןזח םיקילא 'ר ,י...םיֹוּב

 .1770 טשמַא ,יש

 ןייא ףיוא ןטירג זיא רע, .ןעלקיװמורַא .9
 ןא ּפָאק ןַײז ףיוא גנלש ןייא טאה 'נוא ּביל
 ,8 ,ד ,לאינד ,מהס ,"ןידנוּביג

 -סיוא טינ רָאט יז, .ןדניּב ךרוד ןָאטנָא .4
 ףיוא ןָא טדניּב יז סָאװ ךעלּב םעד טימ ןייג

 אהרטסוא ,תּבש ינוקיּת ,זּביא ,"ןרעטש םעד
 עקניל יד ףיוא די לש ןיליפּת יִא לָאזימ, ,8

 םעד ףיוא שָאר לש ןיליֿפּת יַא לָאזימ ,טנַאה
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 -יַנּב יד תעשּבע ?רָאי ,זדָאל ,א"מיגרּת ,ּפָאק

 רַאפ י'הׂשעננ ןעװעג םידקמ ןּבָאה לארׂשי
 ןדעי ןדנוּבעגנַא תּבשהייכאלמ ןּבַאה .יעמשני

 ןוא ,'הׂשענ' דגנּכ -- ענייא ,ןעניורק ייװצ דִי
 יָא" .א/חּפ ,תּבש ,זּביא ,י"עמשנ' דגנּכ ענייא
 ןּביולסיוא ,ןעמיר קרַאטש = ןעניורק ןצעמע
 וצ ןּבייהרעד (א = עדרַאקָאק א יַא" .רָאג זיּב

 .רעקַאנק ַא רַאֿפ ןכַאמ (ּב :טמַא ןַא

 ללנספיוא ,ןטלַאהנַײא .ןלעטשנַײא (רעדיוו) ,9

 עידניא, ,ןטקַאטנָאק .יִא .ןעגנולדנַאהרעטנוא יִא
 "ורי טימ ןדנוּבעגנָא טינ טציא זיּב ךָאנ טאה
 -נואיצאּב עשיטַאמָאלּפיד עלַאמרָאנ ןייק םילש

 --סעומש א יִא .142411964 ,זמט ,"ןעג
 א ןדניּבוצנָא טװּורּפעג ךָאנ רע טָאה לָאמנייא;,
 :װַאשרַאװ רזוע ,"גנוניואו רעד ןגעװ סעומש
 ,1924 זיראּפ ,וז ערטסַאילַאכ ,יקס

 ןצעמע ןעלקיװרַאפ .ןעגנעהנָא .ןעּפעשטוצ .0
 .עװארּפס א ,עלעיד א יִא .עיצַאקילּפמָאק א ןיא

 ףיוא רעּבעל-ןוא-גנול א יא* .עגירטניא ןַא יִא

 טכעלש ַא ןיא ןצעמע ןריֿפנַײרא = זָאנ רעד

 ,טפעשעג

 עמ ןכַאמ .ןעגניװצפיורַא .,ןקירדֿפױרַא .4
 ןּבױלג םעַײנ א יִא .ןעמענרעּביא סעּפע לָאז
 -עייל יד יִא ךיז טימַאּב רע סָאװ ,קנַאדעג רעד;

 -עמַאד .א ,"קסעטָארג ןוֿפ ףליה רעד טימ רענ

 רעדעימ .11710 גאז ,1932 קסנימ ,נרעטש ,קעס

 ןּבָאה רימ יװ זיא גנוריסערד עשיגַאגַאדעּפ

 ,ײןסקעלֿפער עטגנידַאּב יִא ןוֿפ סעצַארּפ א ןעזעג

 | ,1946 עקיסקעמ ,וו שג ,ּבמָאלָאג .א

 ןעּפעשט ,ןעשטוקרעד :ךיױא -- ךיז טימ

 ןדנוּבעגנָא ךיז ןטסָאה סָאװ, .ךיז ןצעזנָא ;ךיז

 יַא ךיז" .םענעי ךיז יִא .דַאנ ,"?דניק םעד ןיא

 רעקרַאטש א וצ ןייטשוצ = ףיש רעסיורג א ןָא

 ,ןשטנעמ ןסיורג ַא ַײּב ףליהעג א ןרעװ ,עּפורג

 (עק- ,ןיי) רער .שינע .ץכעז
 .יירעד
 ,טלטניּבעג'- ,ןָא לט  .ורט -- ןעלטניּבנָא

 דמורַא ,ןדניבֿפױנוצ ןוא ךעלטניּב ןיא ןלייטנַײא

 .עא ןרעמ ,סעלעּביצ יִא .ייז ןעלקיוו

 .טעװעקיּבעג-- ,ןָא עװעק- -- ןעװעקיּבנָא
 ןַא יװ ןעװערָאהנָא -- וטוא .סקָא = קיּב 22

 ןיא טעּפש זיּב ןעניגַאּב עמַאס ןופ יִא .סקָא

 ךרוד ןגעמרַאפ א ןּבַײלקנָא -- װרט .טנװָא
 טעֿפ א יִא .יקיּתוּפַא ןַא יִא .טעּברא רערעוװש

 .ךיז טימ ,לכיּבקנַאּב

 ןָא (ךיז) עּב- .וטוא -- (ךיז) ןענעּבריּבנָא
 "ייװנָא = 111: טו104 .טעּבריּבעג-- (ךיז)

 .טעּבריּבעגנָא ךיז גונעג .ָאיעּפ ,(ךיז) ןענ

 װזד .ידַא ןקידעװָאקעּב ...} -- קידובּכּבנָא
 .גנוטלַאה עא ןַא (538 +-) קידובּכנמוא
 ,טייקיד

 ןָא .ידא ןקידנוװייקעּב ...} -- קידנוויּכּבנָא
 טָאה יָאק .גגֹושּב .קידנליװ טינ .ןרעגמוא .הנווּכ

 טָאה ןוא טרָאװ ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז רע

 ."ןעוועג דובּכּב עגֹוּפ םיא

 היכּב .ורט 8 ווטוא ןזעיכעּב ...} -- ןהיכּבנָא

 טָאה ןזח רעד, .ןענייװנָא  .טהיכּבעג-- ,ןָא

 סָאד יִא ."ןעגניז טינ ןעק רע לַײװ ,טהיכּבעגנָא

 .ז- ,רעד -- וָאלּבנָא

 .וֿפד +- -- ךיז ןזָאלּבנָא

 ךיז ןזָאלּבנָא

 -- ןיז טימ ךיוא .ּפָאק םעד יִא .ןענװַאד
 | ,טייקיניילק א רעּביא יִא ךיז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 .ןַאלַאּב ןופ יִא .ןזָאלּבנָא ןוֿפ

 -עג'- ,ןָא זָאלּב .וטוא 2 װרט -- ןוָאלּבנָא
 ַא טָאה דימש רעד .ךס ַא ןזָאלּב .1 .ןזָאלּב

 -זָאלּב םעד (טימ) יַא ןיא ןטלַאהעג גָאט ןצנַאג !
 ןעו ,טסּברעה ןיא; .ןזָאלּב ןּבײהנָא .2 .קַאז

 יד ןוֿפ ןָא ןזָאלּב ןטניװ ןוא ןלַאֿפ רעטעלּב יד

 טינ"* וימ ןיא .23 וא 1966 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"גרעּב

 ןזָאלּב ןּבײהנָא ןענעק טינ = יִא ןענעק
 ןּבייהוצנָא יװ וליפא ןסיוװ טינ = רֿפוש

 ן.9ב לגרפ} .172 ,וַאלדנעט ,ןָאט וצ סעּפע

 טניװ רעד .(ןֿפױהנָא ןוא) ןזָאלּבֿפױנוצ .9
 יטסּברַאה רעד .יינש גרעּב עצנַאג ןָא טזָאלּב
 ּפָארַא טימ סעּפוק עצנַאג ןָא טזָאלּב טניוו רעק
 .רעטעלּב ענעלַאפעג

 .זַאג טימ ,טֿפול טימ ןליֿפנָא ,ןזָאלּבנַײרַא .4

 .דָאר ענעמוג ַא יִא .עקליפ ַא יִא ,ןָאלַאּב ַא יָא
 רע טרעװ ,ןָא ןרעכנעּפ םעד| םיא טזָאלּב;
 ,"קידכעלַײק ,ןטַײז עלַא ןיא ןגיוצעגסיוא דלַאּב

 .ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעּבַא רעטניװ ,סעדלעז ה"יח

 -עגסיוא ןַא וצ ןריֿפרעד ןוא ןזָאלּבֿפױא .9
 טניװ רעד .םערַאֿפ רעטכעלַײקרַאֿפ רעטלֹוּב

 .ןעלגעז יד ןָא טזָאלּב

 -כעלַײק ,רעטלֹוּב (ןעמעטָאסױרַא םִַײּב 0

 ַא ךָאנרעד ייז ןוא ןקַאּב יד יִא .ןכַאמ רעקיד
 סָאד יִא .קַאנק ַא ןרעה ךיז לָאז סע ,ןָאט קירד

 ךיז טסַײלֿפ ןוא ןּפיל יד ןָא טזָאלּב, .,םינּפ
 ,גח ,"ןעזסיוא ןגנערטש:-טסנרע ןַא ןטלאהוצנַײא

 .10 או 1967 ,זמטי

 -כיר עַײנ א יִא .ןעגנערּבנָא ,ןגָארטנָא .גיֿפ .7
 צג ןּבָאה ןטניװ עטלַא יד, .תוקֿפס יִא .גנוט

 רעטְלֹוּב .0 ."טייקכעלמייהמוא ןַא יַא ןעמונ
 ,ןקַאּב יד יִא .ןלעטשסיורַא ,ןזַײװסױרַא .ןכַאמ

 ץעטסופ ערעייז טימ םירּבחמ יד, .ךיוּב םעד

 ךיא  ןשירַאנ ןַײז ןָא טזָאלּב רעכעלטיא ,םירֿפס

 טכעלש .9 .1896 ,לטלעװ ןיילק ,צלא ,יזיּב

 א יִא .טנעמורטסניאזזָאלּב א ףיוא ןליּפשסיוא

 -שירַאנ יַא .ןעלּפַאלּפנָא ,ןדערנָא .10 .שרַאמ

 .רעיוא ןַא (ןיא) יִא .ןטייק
 ןָא רעגנַאװש ןכַאמ .שירעגנויליואװ ,1

 יִא ,ןֿפַײֿפנָא .ןרַאנּפָא .12 .(ןישודקו הּפוח

 "מורא ,ןעלסיירט (שיֿבצק) ,19 .דלָאי ַא
 ןעמ טזָאלּב סּפעש א רעדָא לּבלעק א; .ןֿפרַאװ

 ןוא שיילפ ןוֿפ ןײטשּפָא לָאז לעֿפ יד ידּכ ןָא
 .וטוא ,14 ."ןדניש וצ רעגנירג ןַײז לָאז סע
 רעד .טקעיּבוס א טרעװ טקעיּבָא ןופ .33 +-

 יּפ-לע; .ןָא ןזָאלּב רעטעלּב יד ,ןָא טזָאלּב יינש

 ,"טרָא קירעדינ א ףיוא יינש ןָא טזָאלּב ֿבור
 .1918 ינאשָאּפ ,טײהרַאװ יד ,דחא ֿבר

 שימנַײרַא ןָא .1
 .ןזָאלּבעגֿפױא ןרעװ טעּברַא רעטקעריד ןוֿפ

 ךיז .2 .טניװ ןוֿפ ןָא ךיז טזָאלּב לגעז ַא
 יָאפ עקידכעלַײק רעמ א ןגירק .ןטײרּפשסיױא

 ךעלַײל רעד .ןָא ךיז ןזָאלּב ןקַאּב יד .םער

 טזָאלּב קידניא רעד .טניװ ןיא ןָא ךיז טזָאלּב

 ןיא םינּפ עגנוי סָאד, .ןרעדלָאה םַײּב ןָא ךיז



 ןקיטָאלּבנָא

 "נָא ךיז ןּבָאה ךעלקעּב יד ,קיכעלַײק ןרָאװעג
 .חספ זיּב חסּפ ןוֿפ ,עש ,ײןזָאלּבעג

 ןיא יִא ךיז .ַײרעטלַאהסױרג ןזַײװסױרַא .9

 ַא ,קידניא ןַא יװ יא ךיז .ןדייז ַא ןופ תוכז

 ןּתוחמ רעכַײר ַא יװ ,רעקַאנק רעצנַאג א ,ץירּפ

 ,ןושאר יאּבג רעד יװ ,הנותח רעמערָא ןַא ףיוא

 טזָאלּב רשֹוע רעד, .רַאנ רענעסיררַאֿפ א יװ

 .װש ,"ןלָאװשעג טרעװ ןַאמערַא רעד ןוא ןָא ךיז

 טעװ רעטקַאד רעד .םוקמל םיחולש ןענַײז עלַא;

 ,"ַא ךיז זומ רע .ןַײז הדומ טשינ סָאד ךַײא

 ,ןּבָאה שטנעמ א ףרַאד תולדג; .שידיסח ,ץרפ
 ױזַא רעדַא ...תולדג עשירַאנ ןייק טינ רעּבָא

 ָאנַאזַאח אדוהי ,יןָא ךיז טזָאלּב קידניא ןַא יו

 ,1888 'װענעשעק ,ףרַאש ןוא ץרוק ,שטיװ

 סעּפע יװ ךיז ןוֿפ טזָאלּב ןוא ןָא ךיז יז טזָאלּב,

 סֿבר רענזיוּפ םעד ןַײז לָאז יז יװ יױזַא ,סטכער

 -ערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"לקינייא ךעלּבַײל ַא

 ,1916 ןיװ ,...ךעלַאכ

 לּביארַאֿפ ,טײקנדירֿפוצמוא ןזַײװסױרַא .4

 טזָאלּב ,ןליּב ןסיורד ןיא טנוה א טמענ, .עא

 ,רעדיל עשיריל ,געס ,ײזייּב לצעק סָאד ןָא ךיז

 ןוא ןזָאלּבעגנָא יװ ךיז טָאה ןרעוע .1919 וועיק

 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,ײּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא

 קידנּפַאכוצ, -- שינע- .ץכע- .גנוז
 רענירג ,רעקיטפַאז ,רעקַאמשעג רעד וצ ךיז

 ףױא ןרעװ קנַארק יחילעּב רעד ןעק ,עשַאּפ
 יסַאּפ ַא ףרַאד סָאװ ,ןירוט .ק ,זּביא ,*ַא"ןגָאמ

 ,ןיי) רע 1932.  עװַאטלַאּפ ,,..ןסיװ ךעט

 .יירע- = .(עקד
 ,טקיטָאלּבעג-- ,ןָא קי- .ורט -- ןקיטָאלּפנָא

 ױרּבנָא ,ןצומשנָא ,ןקיטיױקנָא ,קיטָאלּב ןכַאמ

 .עגָאלדָאּפ יד יִא .ןקיד

 .טעועטאלּבעגי- ,ןָא עועט- -- ןעװעטַאלּבנָא
 -סױרַא .חָאס .2 .,ןצעמע ןרַאנּפָא .1 --- װרט
 ,גנודניּברַאֿפ ,טפַאשטנַאקַאּב ךרוד סעּפע ןגירק
 ּבוטש ַא יִא .רעטוּפ טנופ א יַא ,טֿפַאשדנַײרֿפ

 ,ןעװעטַאלּב ךס ַא -- װחטוא .ֿבוטילּכ ןוֿפ

 ןיא ןרָאי עלַא יד ןיא יִא .ןעלדניווש ,ןקילושז
 .ףיז טימ ףךיוא .טָאטש רעסיורג רעד

 ריּב- .ורט -- ןריּפמָאלּפ-- ,ןריּפמַאלּבנָא
 -ֿפױרַא .1 .טריּבמָאלּפ- ,טריּבמָאלּב(עג)-- ,ןָא

 ךעלטסעק עלַא יִא .(עּבמָאלּפ) עּבמָאלּב ַא ןגייל
 עקנַארק יד יִא .ןָאצ ַא ןריּבמָאלּב .2 .הרוחס
 ,בנ/ .רענייצ

 נָאלּב .װטוא -- (ךיז) ןע(ש)זד|נַאלּבנָא
 :89 .טע(שןזדנַאלּבעג-- (ךיז) ,ןָא (ךיז) ע(שוזד

 ןָא .1 .ת: ט14026 .ןעיוד- ,ןעיד- ,ןעד-
 -מערֿפ רעד, .הנווּכ א ןָא ץעגרע ןעמוקנָא (ךיז

 ןיוש זיא ןוא רעהא טעשזדנַאלּבעגנָא טָאה רעד

 .ןעשזדנַאלּב ךס ַא .2 ."זדנוא ןשיװצ ןּבילּבעג

 -מורַא .8 .תעל-תעמ ייוװצ עצנַאג דלַאװ ןיא יִא
 יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעלגָאװמורַא .ןרעדנַאװ

 ןייק ןעניֿפעג טינ ןוא רעדנעל ליפ ױזַא ןיא

 ןענעק טינ ןוא שירעכוז ןַײז 4 .החונמ-םוקמ
 ןטלַאה ךיז טַײצ רערעגנעל א ףיוא ןוא טסעֿפ

 רעּביא י'ִא .עא הטיש א ַײּב ,עיידיא ןַא ַײּב

 ענעדיישראפ רעּביא ,ןעמעטסיס עשיֿפָאסָאליֿפ

 .שיגע "7 .ןעמויא

 .לָאענ .ידַא -- קיטולּבנָא
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 זָא (ריז) עק- .וטוא -- (ךיז) ןעקנָאלּבנָא
 .וֿפד װחזז ,טעקנַאלּבעג-- (ךיז)

 ,153 ,+- ןסַאלּבסי}וא ווזד -- ןֿפַאלּבנָא

 .ןעױלּבנָא +- -- ןעָאלּבנָא

 -עג- ,ןָא ףָאלּב .ורט 6 וטוא -- ןֿפָאלּבנָא
 ןיא רעּבירַא מא ןופ .:= 2: 10 0108 .טֿפָאלּב

 ,ליצ םעד ןכיירגרעד ןוא ןֿפָאלּב .ךַארּפש-ללּכ

 ,ןשטנעמ לָאצ א רעדָא ןלַאפ ךס א ןיא ןרַאנּפָא

 יִא ,ןקילג עסיורג ןגעװ יִא .ןרענגיל ,ןַײז םזגמ

 טָאה, .רעקַאּפ ןליּפש םַַײּב יִא .דנַײרֿפ יד וליפַא
 ...תויׂשעמ טֿפָאלּבעגנָא ליֿפ יוזא רעּבָא רע

 טרָאד ךיז טָאה רע סָאװ ןוא ףיש רעד ןגעוו

 יידוי ,רעדַאּב םשרג ,"טרעהעגנַא ןוא ןעזעגנָא

 ,גרעּבמעל ,ב"ערּת רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעש

 ,ןצנַאגניא  .רֿפ 22 ייא ?2 .ודַא -- ק' ָאלּבנַא
 יד 'ַא ןעמיטשּפָא .המישר רעלוֿפ רעד טול

 עלַא יא ןעמעננָא .ןטַאדידנַאק המישר עצנַאג

 ,סעיצולָאזער עטגיילעגרָאֿפ

 ,טולּב ןָא זיא סָאװ

 .עיצַארעּפָא עא ןַא .טולּב ךס ַא ןרילרַאפ ןָא
 גונעג ,ןּבעל גונעג ךיז ןיא טינ טָאה סָאװ .גיפ

 זיא העוּפ, .עא סעזַארפ ,ןזרעֿפ עיֵא ,טלַאהניא

 עלוֿפ טימ .עקנידִיי ענעשַאלעגסיוא עניילק ַא

 ענעשַאלעגסױא עצרַאװש ןוא ךעלעקעּב עיָא

 עװקסַאמ ,מירכָאס ,סילָאגרַאמ הידידי ,"ןגיוא

2, 

 .טקיטולּבעג- ,ןָא קי  .ורט -- ןקיטולּבנָא
 ףיוא ןקעלפטולּב ןזָאלרעּביא .ןקיטולּברַאֿפ .1
 יַא ןוא רעגניֿפ א ךיז ןדַײנשעצ .רעטרע לָאצ א

 .ץגָאלדָאּפ (רעד ףיוא) יד יִא .ךעטשיט םעד

 ,הֿבינג ,הליזג ,החיצר ךרוד סעּפע ןכיירגרעד .2
 זיא ןגעמרַאפ ןַײז, .טולּב ןסיגרַאֿפ ךרוד שממ

 ."טקיטולּבעגנָא זיאס ,טעּבראעגנָא טינ

 :89 .טיולּבעג-- ,ןָא יולּב .ורט -- ןעױלּבנָא
 .רקוא ,ןעולּב -- ,ןווָאלּב - ,דל ,ןעָאלּב-=
 .עקניס טימ שעװ יִא ,יולּב לסיּב ַא ןכַאמ .1
 רעיױלּב ַא טימ ןרימשנָא 2 .רעסַאװ יִא
 ,שינע- .ץכע-ה .טנעװ יד יַא .ּברַאֿפ

 ַא ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קימולּבנָא
 ןייק, .ןסקיװעג עיִא .ןעמולּב ןָא רעדָא םולּב

 ,"ןסקיװעג עיִא זיא סָאד ,טינ ןעילּב ךעלמעווש

 ,1929 װעלק ,סקיװעג סָאד ,יקסנַאיטרוּב .י

 ַא, .ןעמולּב ןָא זיא סָאװ -- קידנעמולּב -
 | ."רעיַא ןַא ,ןטרָאג רענדָאמ

 ךיז ,ןָא ךיז עכ- .וטוא -- ךיז ןעכַאילּבנַא
 .סָאמ ַא ןָא ןרוּכישנָא ךיז  .טעכַאילּבעג ר*

 ,(ריזח א ,רומח א) לזייא ןַא יװ ךיז יִא

 ,װרט ,ןעקסַאילּבנַײא וזד -- ןעקסַאילּפנָא
-4, 

 עלַא ,6- ורט ,ןכיילגסיוא ווזד -- ןּכײלּבנָא
 ,154 ,בּב

 -- הטוא  .טילּבעג-- ,ןָא ילּב -- ןעילּבנָא
 ."טילּבעגנָא ןיוש טָאה זעּב? .ןעילּב ןּבײהנָא
 סָאװ גָאט א; .ןעולּב לָאז סע ןכַאמ -- ורט

 -חר טילּבעגנַא ןוא ... ןָאטעג דנעלּב א טָאה

 ,צוס ,"ךעלּבַײש עדנילּב ףיוא ןַײש עקידתונמ

 .גנוטסעפ

 ןקילּבנָא |
 .טצילבעג-- ,ןָא ץילּב .וטוא -- ןצילּבנַא

 ַא .1  .קינָאזרעּפטירד רעדָא פמוא ךעלנייוועג
 "נָא ןוא טצילּבעגנָא טָאה סע לפיוו, .ןצילּב ךס

 .!טכַאנרַאפ ןקיטכענ םעד ןיא טרענודעג

 צג ןעגנערּבסױרַא ,ןגָאזסױרַא .חרט ךיוא .2
 ,ןפרַאש ,םענייש) ןקיצילּב א ףיוא ןעקנַאד

 יַאֿפא (טימ) םלוע ןרַאֿפ יִא ,ןֿפוא (ןטכירעגמוא

 .ןעמזיר

 -סיוא .1 1106: 8ת-ט1ס .ן" ,רעד -- קילּבנָא
 רענעגײא רעד .םינּפ ,טלַאטשעג ,הארמ ,ןעז

 ןכָאנ טעז שטנעמ רעד, .ןטַאט םַײּב סָאװ יִא

 לאומש ,יּת ,"ןצרַאה ןכָאנ טעז טָאג רעּבָא ,יָא

 עדמערפ ןופ ןשטנעמ זַא ,ךיז טכודיס, ,7 ,זט ,א

 רימ, . מעּב ,"ַָא ןייא עלא ןּבָאה רעדנעל
 .פשטניװ ,סוממ ,"ןלעפעג י'ִא ןפיוא וטסניּב
 ןוֿפ יִא םעד טּפַאכ רעשרד:ילעּב רעַײנ רעד,

 ,1881 ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד .מ ,יֿבנג ַא

 ַא ןיא רענלעקרעּבָא ןַא ןופ יִא םעד טּפאכ,

 עדנעזדנָאלּב ,עש  "ןַארָאטסער ןקיטרַאסיורג

 ריא זיא ךיילּב יװ ,הנֿבל יד ..., .װ ןרעטש

 קיסַאּפש .וו גורפ ,יָןַלש ריא זיא טלַאק יװ ,ַא

 ַארַאס רָאנ עז, :ןעזסיוא טרעמואראפ א ןגעוו

 ."טָאה רֶע יקילגמוא

 ןעק עמ סָאװ ;טעזרעד עמ סָאװ סָאד .2
 -סיוא זיא'ס, .עמַארַאנַאּפ ,קילּבסױא ,ןקילּבנָא

 ַא טימ גנַאהרָאפ רעיולּבילקנוט א טײרּפשעג

 -נַאילירּב ןוא טימ רעד ןיא הנֿבל רענרעּבליז

 יַא ןפיוא סיוא ךיז טמענ סָאװ ,ןרעטש ענעט

 "םילוגליגג ,סוממ ,"טכאנרעמוז ענייש ַא יװ

 םעד ןקעדראֿפ טעװ ןקירעשייה רעדְו רע ןוא;

 םַײּב ײס, .5 ,י ,תומש ,יּת ,"דרע רעד ןוֿפ יִא

 ןיטש ןוומ תיּבלעּב לטימ םַײּב ילס ,ריֿבג

 ,מק ,'יֵא ןטשרע םעד ףיוא ןעגנוריצרַאפ יד

 עמ ןעװ -- ...ןוֿפ "א ןיא - ,19 ןאצ ,9
 יא ןיא .טכארטַאּב ןיא טמענ עמ ,טעזרעד

 א ןיא; .עגָאל רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 ךרוד טּבעל סע עכלעוו עידעגַארט . . .רעד ןוֿפ

 ,םולּבלעגניר .ע ,"ןליוּפ ןיא קלָאֿפ עשידִיי סָאד

 יו ָאטעג ןופ םיבתּכ

 -סַאה ַא .ןעזרעד ןוֿפ ,ןקילּבנָא ןוֿפ טקַא .
 ׂשנוא קילּב ןא ןטשרע ןיא ןיּבאה, .יֵא רעקיט

 ,"טצעניּב ןירערט ןידיירפ טימ ןיראווצ וידחי

 לכיימש א ןעמוקעג םיא זיא ןגעקטנא, ,214 ,הג

 ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,יָא ןכעלדנַײרֿפ ןוֿפ

 ךיא תעּב ,ךוּב םעד ןופ יִא םַײּב, .געװמוא ןוא

 -עלּב עלעג ענַײז ףיוא ןָאטעג קוק ַא ּבָאה

 ,הכלמה רּתסא ,זּביא קינּבורט הנוי ,*...רעט

 טערומכרַאֿפ גיוא ןַײז, .1888 װעשטידרַאּב

 יליז .י .ד ,"קעלֿפ ןטסנעלק ןוֿפ יא םַײּב ךיז

 ,1921 ןיוװ ,ןעציקס ,שוּברעּב

 יד ןוֿפ} יא ןופ, .לעטשעג ,רוטקורטס .4
 יז יװ סיוא טעז ןייטש רעייז ןופ ןוא ןרעזַײה

 טינ סעּפע ןרעדנא םעד טימ רענייא ןענַײז

 רע, .עיזיו ,9 .תועסמ ,סוממ ,"הוושּב הווש
 ןעז וצ ןוֿפ שֿפנ םעד ןופ ןגיוא יד טלקנוטרַאֿפ

 ץעכעלנע ןוא תוֿבָא יד יװ יוזַא ץֵא עכעלטעג

 ,262 ,אינּת ,יייז וצ

 .טקילּבעג- ,ןָא קילּב .חרט -- ןקילּבנָא
 זַאֹּב קרעמפיוא טימ ,ףראש ןקוקנָא ,ןעזרעד



 ןעשטשילּבנָא

 תומה-ךאלמ רעד יװ יִא .ןריװרעסּבָא ,ןטכַארט
 יז ךילּפיל רג יװ; .ןגיוא טנזיוט ענַײז טימ)
 ,"ןרָאו ינוא ןטניה ןא ןיא ךז יז ,טקילּפ ןא ןיא
 םנייא ןוט ןאמ לָאז וזלַא . . ., ,107 ,ךוּביאבּב

 -מייה איד טקילּב ןא ...אד רעד ןַאמ ןכילטיא

 ,ןופיסוי ,"שגיניק שעד תודוס יד נוא ,טייקכיל

 יד ,םיהַא ןיילא טמוק עילעדַא, .1661 טשמַא

 ןוא טֿפיג סיורג טימ יז טקילּב ןירעדניז עטלַא
 עשרַאװ ,עזָאר-עילעדַא ,ףור .ּב .א ,ידָא ןרָאצ

 דניק סעקידלושמוא ןַא ךָאנ לָאז סָאװּוצ, ,5

 ,טַאטשלעדע .ד ,ײ?'ֵא טלעװ ערעטצניֿפ עזיד

 ןענאטשרַאפ טָאה יז, .1909 ןָאדנָאל ,ןטפירש

 טימ טקילּבעגנָא םיא טָאה ,טנימ רע סָאװ

 -רַאפ ןעױרֿפ יד ןכלעוו רעטניה קילּב . ..םענעי

 ,זּביא ןירּבָאק .ל ,"תודוס ליפ ױזַא ןגרָאּב

 ןעמוקעג, .גיֿפ ךיוא ,1914 י"נ ,וװ ןַאסַאּפָאמ
 ךימ טָאה ןוא קידתוירזכַא ץרעמש רעד זיא
 סנּבעל םעד' ,שָאוהי ,ײטקילּבעגנָא ןּברק ןַײז יװ

 ךיז ןוא יִא ךיז .וזק -- ךיז טימ .י'םימׂשּב
 - ,ןדיישעצ

 .טעשטשילּבעג--- ,ןָא עשטש- -- ןעשטשילּבנָא
 טָאה יז לֿפיװע .ךס א ןעשטשילּב -- טוא
 װרט .,"ןטנַאילירּב עריא טימ טעשטשילּבעגנָא
 לָאז סע ןּבַײרנָא .ןרעַײשנָא ,ןקיניײרנָא טוג --

 ןלָאז ייז ,לויטש יד יִא ,ןעשטשילּב ,ןצנַאלג

 ,ןעלקניפ לָאז רע רַאװָאמַאס םעד יִא .ןקַאנק
 ,ּבוטש יד ןענַײשרַאפ

 400 ,+- ןעלועלּבֿפױא וזז -- ןעלזעלּבנָא
 .ךיז טימ ךיוא

 -עלּב ןָא זיא סָאװ .ידא -- קידרעטעלּבנָא
 ףיוא ןטסענ יד טזָאלרַאֿפ ןּבָאה לגייֿפ יד, .רעט
 ירָאװרַאֿפ ַא ןיא ,ןַאמ לדנעמ ,ײןגַײװצ עא יד

 םַײּב םױּבנגַײֿפ ַא טייטש, .ףרָאד ןטזָאל
 גָאט ןקורט -- ןגַײװצ טימ ,יָא ךַאילש ןסַײװ

 ןופ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"טכאנ זיּב

 טקוקעגנַײרַא טָאה רעטצנעֿפ ןכרוד, .טֿפַאשּביל
 .ע ,"ןטרָאגלשנַײװ רעד רעיא ,רעטעקַאנ ַא
 ,19235 עװקסָאמ ,רַאיֵאּב לוגניא ,ןָאדרַאג

 ,טרעטעלּבעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעטעלּבנָא
 ,לעװש םַײּב יִא .רעטעלּב ןֿפרַאװנָא ,ןטישנָא 1
 עטס יד 'ִא .ךיש יד ןקינײרוצּפָא ,ןשיװּוצּפָא
 ןָא טרעטעלּב טניװ רעד .לגעטש סָאד ,עקשז

 .רעטעלּב טימ ןקעדַאּב 2 .סעּפוק עצנַאג
 -טסַאּפ ַא רַאֿפ ּבורג ַא יִא .רעטעלּב ןּבעגנַײרַא

 "ירַאמ יד ןופ יָאלס םעד יִא .עקּפַאלוּפ ,עק

 ןרעגלעװסיוא ,ןרעגלעװנָא .0 .שיֿפ עטרינ
 ףיוא גייט ךעלטעלּב יִא .גייט רעטעלּב (עניד)
 .ךעלּפערק ףיוא ,לדורטש א

 ,154 ,+- ןכעלּבסױא ווזד -- ןכעלּבנַא

 -עלּבעגי-- ,ןָא ץכעק- .ורט -- ןצכעקעלּבנָא
 .ָאיעּפ ,1 .דל ,ןצרעקעלּב-- :89 ,טצכעק

 א ןיא יװ יִא .ןטעּבעג עשידיי-טינ ןגָאזסױרַא
 א ןיא יװ יִא .ן(ענעעקײמנָא .רפ .2 ,הלפיּת

 ,קנעש

 חטוא .טעקעלּבעג- ,ןָא עק- -- ןעקעלּבנָא
 -- װרט .סּפעש ַא יװ יִא .ןעקעלּב ךס א --

 יװ ױזַא ןעגנַאלק טימ ,רָאלקמוא ןגָאזסױרַא

 -עלּבעגנָא סעּפע ָאד טָאה דניק סָאד , .עלּב"עלּב
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 ."ליו סע סָאװ טיײטשרַאפ עמַאמ יד רָאנ ,טעק

 .ךיז טימ ךיוא .ופד וזד ךיוא

 :ךיוא .טעּבעּבעג- ,ןָא עּב- .ורט -- ןעּבעּפנָא
 .+ ןעּבלָאּבנָא וזד ,ָאיעּפ .1 .ןעקּבעּב--
 -עּבעגנָא ,טעּבעּבעג סעּפע . . . טָאה סּכוד רעד;
 טימ עשַאק טשימעגסיוא ,ּפָאק עלופ ַא טעּב
 -גָאז סָאװ, .יחרזמ ןיא טָאטש אי ,סוממ ,יןָאמ
 -יורטש רעד ,טעּבעּבעגנָא ָאד טָאה יז סָאװ ,וטס
 ,קירטעפ נוא מַאיל ,ָאקטיװק .ל ,*?קַאזָאק רענע

 ,רָאלקמוא ןוא ןדער ךס א .2 1932 וועיק
 םַײּב גנוצ יד ןעּפעשטרַאֿפ .שינרעטַאמ טימ

 עמ ינ ,עּב ינ ,הׂשעמ ַא סעּפע יִא ןוא ןדער
 .שינע- .ךיז טימ ךיוא ,וקירוקוק ינ

 ,טמעזעּבעג-- ,ןָא םעז- .ורט -- ןעמעזעּבנָא
 ךעלטיר טימ ןסַײמשנָא ,ןעמעזעּבסיוא טוג 1
 לָאז סע ,עצײלּפ יד יִא .(לָאּפ ןֿפױא דָאּב ןיא)

 -טנע(ּפָא) .ןרסומנָא .2 .טיור-רעטנוצ ןרעוו
 .(עדרָאמ ַא ןּבַײרנָא :מט9) .קיניזֿפרַאש ןרעֿפ
 ,רעקיטירק יד ,עיציזָאּפָא יד יִא .ףוצח םעד יִא

 .סיוא ,גיילרעטנא 1 .} ,רעד -- טעּבנָא
 טגײלעגרעטנוא טָאה רעיוּפ רעד .טיײרּפש

 טעּבסױא לגרֿפ .יק יד רַאפ יִא ןַא ,יורטש

 .| ןטעּבנָא ןוֿפ טקַא .כרַא .יד 22 .(154 +-)
 .טעט דוד גיניוק זַא געװ ןטכער ןעד גניג רע;

 ןא רׂשורג טימ 'נוא דרעּביג םנַײז לֵא טימ

 ,1769 ץפָארטס ,ךוּביםיכלמ ,ײטעּב

 ,טלטעּבעג-- ,ןָא לט .װרט -- ןעלטעּבנָא
 רעקיטש יִא .ןעלטעּב ךרוד (תוֿבדנ) ןּבַײלקנָא 1

 תוֿבדנ ןּבַײלקנָא .2 .עּברָאט עלוֿפ ַא יִא .הלח
 .ןטעּב (קידוֿבּכּבמוא ןא) ךרוד ךַאז-הקדצ ַא רַאֿפ

 ןרַאֿפ ןּבילקעגנָא סע ּבָאה ךיא זַא טניימ ריא;

 ."טלטעּבעגנָא סע ּבָאה ךיא ?טעטימָאק

 ןרקוא ,דּפ ןיא ע עגנַאל} .װרט -- 1 ןטעּבנָא

 .2106: 2ת-06604 .ןטעבעג-- ןָא טעּב

 ןלעדייא ןַא ףיוא ןקירדסיוא .ןטעּב קרַאטש .1
 םעד ,ץירּפ םעד יִא .עא רעגַאּב ,השקּב ַא ןֿפוא
 וצ םיּתּבײלעּב יד יִא .... לָאז רֶע ,עא רַאה
 טוג ןַײמ לומ לא טרעװיג ךימ,, .הקדצ ןּבעג
 עפָארטס ,ךוּבלאומש ,יןא טיּב ןיא ךיא ןעוו
 "אשידק-הרֿבח ַא ,הווצמ-תדועס א ןַײּבע/ ,6
 ןעּפיצ ןטעּבעגנָא ןיוש ןעמ טָאה המודכו הדועס
 עקטָאמ ,ןהָאזדוּב .י ,"ןסעקינערַאװ ןכַאמ וצֵנ
 זדנוא ַײּב טָאה רּבחמ א, .1927 ענליװ ,. . .ךילפ
 .ל .י ,"רֿפס ןַײז ןפיוק לָאז רע םענייא ןטעּבעגנָא

 .רסומ תחכות רֿפס ,ץיװָאלעסָאי

 ןרעוא .ןטעּבנַײא ,השקּב ַא טימ ןייטשוצ .2
 תודע ןַײז ןלָאז ייז זַא ןטעּבעגנָא ייז טָאה
 .ש ,"ןדער וצ ױזַא יװ טנרעלעג ייז ....ןוא
 ,1884 סעדא ,ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,ןנַאמרעקעּב

 רע זַא ...ףַארג םעד ןטעּבעגנָא טָאה יז ןוא;
 ץ"בי ,"המרח דע םידוהי עלַא ןַײז ףדֹור לָאז
 ."נרּת ענליוו ,םלענ רעד ןַאמשַאק יּבר ,ךרעּב

 -סמ ?ַײרעּבַײרש וצ ,סנַײמ דניק ,וטסמוק יו,
 ,"?ןכורּב יצ ןלאומש ןטעּבעגנָא וטסָאה אמת

 ןֿפױק וצ יִא .לָאצ ַא ,ךס ַא ןטעּב .8 .שטד
 ןטעּבעגנָא ןיז} טָאה, .רעדניק עלַא רַאֿפ תונּתמ
 ,"ןזייל וצ ןּבעג . . .ןלָאז ייז ,סענידנַײרֿפ עריא

 ענליוו ,רָאטקָאד סלַא רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי מ

 - .שינעד

 (ן-) רע- ,סָאד -- ץפעטעּבנָא

 (ךיז) ן(עוו)עּתּבח-לעּבנָא

 ,טרעװ זיא סע לפיװ רעמ ןטעּב 24 7
 -ַאּבמוא ןַא ןופ דליּב ַא רַאֿפ טלעג ליֿפ וצ יִא

 ,רעלָאמ ןטנַאק

 (טָאג ןַא) וצ יװ) ןעניד .ןָאט הליֿפּת .
 ינַײז וצ רע טגאז אד ...ןדקומ רדנסּכלא;

 ןטלה טָאג ןייא רֿפ םיא ןטלָאז איז ןטכענק
 .אמק הׂשָעִמ ,ּבמ ,"ןטיּב ןא ןיא ןטלָאז ינוא
 יד = איז ןופ יכילטע ׂשד טּבַײרש ןינדה דדלאופ

 ינוא ,ןטעּב ןא ראַײֿפ שד ןםיטבשה תרׂשע

 לָאז, .ראש ,יןמענ רֹּבַײװ רפ שרעטסעוװש יריא
 ,הרוּת ןַײז שד ןטעּב ןא ת"ישה שנעמ רעד
 םיֿבוט םיׂשעמ ינַײז ,תווצמ ינַײז ,הליֿפּת ןַײז
 ,"ןרעװ ןמוניג ןא ןליוו ןטוג טימ ןיא רֿפ ןלָאז

 ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 ןרעװ רָאנ לָאז ךיא ליװ טָאג זַא ,ךָאד טסעז;

 יד ןיוש טָאה ,סיוא טזַײװ סָאד ...רחוס א
 ,"ןטעּבעגנָא ןתמאה-םלוע ןֿפױא} טרָאד החּפשמ

 ,1911 סעדַא ,רעטסוש רעד למהרבא ,ריפַאש .ב

 הװצמ'רב רעד וצ .לָאצ א) ןטעּברַאֿפ .0
 ,טסעג ךס ַא ןטעּבעגנָא ןעמ טָאה

 .טסַאג וצ ןעמוק וצ יִא ךיז -- ךיז טימ
 ןוא דניק סָאד ןעװעטַאר וצ יצַאנ םִַײּב יִא ךיז
 עלַא ַײּב לדסח-תולימג ַא יִא ךיז .ןלעוּפ טינ

 .ץכעי ,שינע- .עטנַאקַאּב
 ןדד עלַא ןיא ע עצרוק| .ורט -- 11 ןסעּפנָא

 ;155 ,װ ןטעּבסױא +- .טעּבעג-- ,ןָא טעּב
 טימ רעגעלעג ַא ןכַאמ .1 ,400 ,ןטעּבֿפױא +-
 סרעגעלעג ןטיירגוצ ,2 .טנַאװעגטעּב ךס א
 -מורַא .8 .םיחרוא עלַא רַאֿפ יִא ,לָאצ ַא רַאֿפ
 -נָא .4 .טעּב-ֿבסיה ַא יִא .ךעלעשיק טימ ןגייל

 .ןעלסקַא יד יִא .ןעװעטַאװ

 ,גיילרעטנוא

 ןדִיי ןענַײז ,ץַארטַאמ ַא טָאטשנַא; .טײרּפשסױא

 סעטַאמש ןוֿפ יִא ןַא ףיוא ןגעלעג ָאטעג ןיא

 ."סעכַאל ןוא

 רעװ .ס' ןי נװ .ס' ,רעד -- רעטעּבנָא

 יַאֹּב ,רעגנעהנָא .(| ןטעּבנָא +-) ןָא טעּב סע
 טימ קנעדיג רטעּב ןא ינַײד וצ .רערעדנואוו

 ןּביז ןסיג שיוא אד איד ,רׂשאוו רד גנוקנעדיג

 ,"רׂשאוו רד גנוסיג שיוא איד תוּכוס ןופ גאט

 א, .1713 טשמַא ,ינש קלח .םילגר שלש רוזחמ

 ,"ךיז םורָא יז טלמַאז יִא ןופ טרָאס םעַײנ

 טלייצ סָאװ עיגילער א; .1912 י"נ ,וש טישז

 ןוֿפ, ,49 ןאפ ,1867 ,מק ,"ָא ןָאילימ 200 זיּב
 יטׂשנרע ינַײמ ןרעװ שוּכ ךאּב שעד טַײז רעד

 ?ּפ"קּת ןָאדנָאל ,ברע תעל רוא ,"ׂשרטעּב ןא
 .הענכה רעיֶא טימ .ידַא -- שיז

 .טעקכעּבעג-- ,ןָא עק" .װרט -- ןעקפעּבנָא
 טסױֿפ ןטימ ןצעמע ןגָאלש .ןעכעּב - :ךיוא
 רעדניק ןעװ ֿבוריס} סעציילּפ יד (ןיא) ףיוא
 יװ טעקכעּבעגנָא םיא טָאה רע, .ןךיז ןגָאלשעצ
 ,ןכָאּבנָא לגרֿפ ."ןַײז וצ ףרַאדַאּב'ס

 -עלַאּבנָא +- -- (ךיז) ן(עוו)עּתּבהילעּבנָא
 ןופ} ןעלסילש יד ּפָא ריד ַאנ --. .ןעװעטַאּב

 ?זיא סָאװ !קנַאד א -- !ןטײקשיטַאּבעלַאּב רעד

 ,מק ,"!?טעּתּבהלעּבעגנָא ןיוש ךיז טסָאה ודי



 ן(עװ)הכַאלמ-לעּבנָא

 ןזעכַאלעמלַאּב ...} -- ן(עװ)הכַָאלמילעּבנָא
 .ט(עוװהכָאלמ-לעּב(עג)-- ,ןָא (עווהכ- .װרט
 -עג טינ (סעפע) ןעװערטסַײמנָא ,ןטעּברַאנָא .1

 -וק א יִא .ןֿפוא םענשטַאטרַאּפ א ףיוא ,ןטָאר

 ךרוד .2 .ןלַאֿפעצ דלַאּב ךיז לָאז יז עקטעש

 ןַא וצ ןריפרעד דייר ,םיׂשעמ עטרעּפמולעגמוא

 רעד, .עא טײהנגעלרַאֿפ ,ךוסכיס ,רעדורֿפױא

 א טהכָאלמ-לעּבנָא סע טָאה םכח'דנַאל רעסיורג

 לָאמניק םעד ןופ טעװ עמ זַא ,שינעיירדראפ

 ."ךיז ןעיירדסיורא טינ

 -עלֿפ 22 .טלעּבעג--- ,ןָא לעּב .וטוא -- ןלעּבנָא
 .רנ .דנַאלַאה ןוֿפ שידִיי ןיא ,061168 :שימ
 .ןרינָאֿפעלעטנָא) .ןָאפעלעט ןכרוד ןעגנילקנָא

 -(עג)'* ,ןָא עשט- .וורט -- ןעשטעּבעלעּבנַא
 ןףעשטעּבַאלַאּבנָא װזז ,.1 .טעשטעּבעלעּב
 -ניק םַײּב יװ ,ּפעלק עכַאװש טימ ןגָאלשנַא .2

 ,ךיז ןליּפש ןשרעד

 ,+- ןעשטעּבַאלַאּבנָא ווזד -- ןעשטעמעלעּבנַא
 ,+- ןעּבעּבנָא

 -עגיי ,ןָא (עו)עק- .ורט -- ן(עוו)עקלעּבנָא
 סעקלעּב ,סנקלַאּב ןגײלֿפױרַא .ט(עװ)עקלעּב

 טנעװ ידע (ץליהעג ןוֿפ זיוה א ןעיוּב םַָײּב)

 -עגנָא ךיוא ןיוש טָאה עמ ןוא ןיוש ןעייטש

 -נעהפיוא ןעמ טעװ םורא ךָאװ א ןיא .טעקלעּב

 ."ץנארק םעד ןעג

 .טשטנעּבעג י- ,ןָא שטנעּב .ורט -- ןשטנעּבנַא
 םימי-תוכירַא ,טנוזעג יִא .ךס ַא ןשטנעּב 1

 -ייו ןסעגעג , .עטסעּב סָאדלַא ,ֿבוטילּכ ,םינשו

 ,ּפָאק ןלוֿפ א יַא ."ךס ַא טשטנעּבעגנָא ןוא קינ

 .,םלוע-לשיונוּבר, .ןשטניװנָא ,ןעקנַאדנָא .2
 לָאז טשטנעּבעגנָא רימ טָאה רע סָאװ יַאולה
 ,ןלודנָא .ריא ,8 ."ןרעװ םייוקמ עקַאט סע
 רע !קינדונ ארַאס, .ןעלּפַאלּפנָא ,ןעיירדרַאפ

 ךיוא ,4 ."ּפָאק ןלוֿפ א טשטנעּבעגנָא רימ טָאה
 ּברעװםוקמּב .0 ..ןטלעשנָא טָאטשנא
 ,ןעוערטיכרעּביא ,ןֿפױק םַײּב ןרַאנּפָא :ראפ

 ּפעלק ןעגנאלרעד ,ןעמאזקע םַײּב ןפראווכרוד

 .ץכְ)- .קיטַײזנגעק -- ךיז טימ  .ַאא

 | ,שינע-

 ךיז ,ןָא ךיז קנעּב .וטוא -- ךיז ןעקנעּבנָא

 ןגָאלשרעד ןַײז .ןעקנעּב רדסּכ  .טקנעּבעגיד

 ,םייה רעטלַא רעד ךָאנ ךיז יַא .שינעקנעּב ןופ

 ,ןרעװ קנַארק הלילח ןוא ךיז יא

 -עצעּבעגי-* ,ןָא עועצ- .ורט -- ןעװעצעּכנָא
 עמערַאװ ךס א ןָאטנָא .ןצלעּפנַא .רפ .טעװ

 ךױוא .טלעק אזא ןיא רעדניק יד יא .םידנּב

 .ךיז טימ

 -עּבעג-- ,ןָא עק- .ורט 8 וטוא -- ןעקעּבנַא
 -נַאלק ערָאלקמוא ןּבעגסױרַא ךרוד .1 .טעק
 יװ יִא .ןקירדסיוא סעּפע עּביעּב וצ עכעלנע ןעג

 ןײטשרַאֿפ טינרָאג לָאז רענייק ,ּבלאק א

 .ךיז טימ ךיױא .+ ןעּבעּבנָא וזז .2
 - ,שינע-

 סע רָאנ ,(+-) ןגרַאּבנָא וזז -- ןעלנרעּבנַא
 ןילק א יװ ױזַא (ןעמוקאּב ךיז) ןרעװ לָאז
 טינ תמאּב זיאס, .ךיז טימ ךיוא .לגרעּב

 טלגרעּבעגנָא ךיז טָאה'ס ױזַא יװ ןיײטשרַאֿפ וצ

 ,15 א 1962 ,טַאֿפ ,"דלָאגמוא ןוא דלָאג ליֿפ ױזַא
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 יִא עפרַאש יד ןגיוא יד טימ טזַײװ, --- גנו"
 ,ד"בשּת חסּפ ,קיא ,ינטורקָא .י ,"םעזוּב ריא ןופ

 ןייק טינ ןּבָאה סָאװ .1 .ידַא -- קידרעּבנָא
 ,קידרָאּבנָא וזד ,2  ,ןדִיי עיִא .דרעּב

 -רעּבעג'- ,ןָא עוועד  .ורט -- ןעוועדרעבנָא

 נָא 1 . שא: 6ס080 ,2: ט6140 .טעװעד
 ,עדרעּב רעד ףיוא םעדעפ ךס א ןגײלנַא ,ןעלצ

 ,ןָאטנָא .ןצלעּפנָא 2 ,לוטשּבעװ ןוֿפ ,םאק רעד
 .םישוּבלמ עמערַאװ ,ערעװש ןיא ןעלקיװנַײא

 ןריר ןענעק טינ ךיז ןלָאז ייז רעדניק יד יִא

 ,טרָא ןופ

 .ןערַאּבנָא וזז .רּפ -- ןערעּבנָא

 -רעּבעג- ,ןָא לט- .ורט -- ןעלטשרעּבנַא
 ןיא ןעגנערּב לטשרעּב ַא טימ ,1 .טלטש
 ןימ ןדעי ןריֿפכרוד .2 .רָאה יד יִא .גנונעדרָא
 ,סקַאלֿפ יִא .לטשרעּב א טימ סעצָארּפ-טעּברא

 .ךיז טימ ךיוא

 ,+- ןטשרַאּבנָא וזד -- ןטשרעּבנָא

 ָארּבעג- ,ןָא עשזד -- ן(ענ)עשורָארּבנָא
 -- װטוא .ןע(י)זדָארּב-- :89 .טעשזד
 וקנָא .2 ,ןּפמוז ךרוד יִא ,ןעשזדָארּב ךס א 1
 -- ורט ,רעהַא יִא .ןעשזדָארּב (ךרוד) ןכָאנ ןעמ
 ,קידנעשטּפָאט ןצומשנַא ,ןגָארטנָא ,ןעגנערּבנָא
 .שינע  .ןַײרַא ּבוטש ןיא עטַאלּב יִא

 ןָא עג .ורט 6 חטוא -- ן(ענ)עגוַארּכנָא
 טימ ןטלַאּפשנַא ,ןקַאהנָא .1 .טעגזַארּבעגי-
 ןלָאז ייז ןּביוש יד (ןיא) יא .ךליהעג ,גזַארּב ַא

 ןיא רעדניק יד .ךעלציּפ ףיוא ןעלשירקעצ ךיז

 ןעק עמ זַא ּפָאק (ןיא) א ןָא ןעגזַארּב ףיוה
 -ַאלוק יד טימ יִא .ןּפַאלקנָא .2 .ןרעװ עגושמ
 -נָא .8 .ןקעװפיוא ןעמעלַא ןוא ריט ןיא סעק
 יַא .ןכערּבנָא .ןענעגרהנַא ,ןתיממנָא ,ןגָאלש

 .עקילַאק א רַאפ ןכַאמ ןוא ןטַײז יד ,רענייּב יד
 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 ןטָארּבעג-- ,ןָא טָארּב .ורט -- ןטַארּמנָא
 ּבָאגוצ א ןָא רעדָא טימ) רעסַאװ ןָא (טעמּכ) .1
 לָאצ א רעדָא ןַײּפש ךס א ןטיירגוצ (סטעפ ןוֿפ

 (ַאא לפָאטרַאק ,לּפע ,שיֿפ ,שײלֿפ) ןטכירעג

 עקידנענערּב ַײּב רעדָא ,רעַײֿפ ןפָא ןַא ןּבעל ,ַײּב
 ןַא ןוֿפ ןטָארד עטילגעגנָא ַײּב רעדָא ,ןליוק
 ,סעקשטַאק ןוא זדנעג יַא ,.רישכמ ןשירטקעלע

 הלוגס) .ֿבוט-םוי געט עדייּב ףיוא שיײלֿפ יִא

 ,עלעּביצ א ןטַארּבוצנָאא ן:קיטיײװןרעיױא וצ

 -לדנַאמ טימ ןשימסיוא ,טפאז םעד ןקירדוצסיוא

 ןוא עטַאװ עלעקיטש א ןעקנוטוצנַײא ,לייא

 ,לאֿפר ךאלמ רֿפס ,"רעיוא ןיא ןגײלנַײרַא

 .ןענערּבּפָא ,ןעניױרּבנָא 2 ?רָאי ,לשימעשּפ
 טעז רע זַא ןטַארּבעגנָא ױזַא םיא טָאה ןוז יד,
 -ערַאװנָא קרַאטש .9 ."רענַײגיצ א יװ סיוא
 ױזַא טָאה ןוז יד; .ןענערּבנָא ,ןציהנָא ,ןעמ
 "עג ןיוש טלַאװ סע ...גָאט ןכרוד ןטָארּבעגנָא
 רעד ףיוא לסיּב ַא ןשירפרעטנוא . . . טגעמ

 טימ ךיוא .ןּבעלירעמוז ,עש ,"עשטַאד רענייש
 .שינעע .ץכע- .ךיז

 :89 .טעיָארּבעג -- ,ןָא עי- .ורט -- ןעיָארּפנָא
 = םא: .רקוא ,ןענעיָארּב -- ,ןעיורּב --
 ןַאטנָא .2 .ןעװענַארּבנָא חזז .+ .60סונע
 קורזממ א לגנִיי א; .ךעלציּפש ןָאטּפָא ,סעקטיּבז

 ןע(יננקַארּבנָא

 רע, ."ןיִּבר םעד טעיָארּבעגנָא סע טָאה רע יװ
 "ןעױרּבנָא טשינרָאג טעװ רע ,קיטרַא ןַײז טעװ
 א יַא .ןצעהנָא .ןעלּפַאלּפנָא .ןֿפָאלּבנַא 8 .ׁשֵא
 ןייק טינ םיא ּביילג ךיאק .ענינעשימ עצנַאג

 ךיוא ."ןעיָארּבוצנָא זיא עבט ןַײז לַײװ ,טרָאװ

 .שינע .ףךיז טימ

 ןוֿפ טקַא .ךורּבנָא + .ן ,רעד -- ךַארבנָא
 - גָאט (ןֿפיוא) ןוֿפ יַא .ןכערּבנָא

 .טעמַארּבעג-- ,ןָא עמ- .װרט -- ןעמַארּבנָא
 יד ,ןגָאװ םעד 'ִא .אׂשמ ךס ַא ןגיילנָא .ררװ
 ,טרָא ןוֿפ םיא ןָאט ריר א ןענעק םיוק ןלָאז דרעפ

 ,ןָא (ריז(ד)נָארּב .ורט -- ן(רי)ז(ד)נַארּבנָא
 ןקעדַאּב לסיּב א .1 .ט(ריו(ד)נָארּב(עג)יר*
 .לָאצ א ןריז(דונַארּב .2 .ּברַאפ"ז(ד)נָארּב טימ
 ,גנ/ סרעטכַײל יד יא

 -עגי- ןָא עװעד  .וטוא -- ןעװעדנַארּכנָא
 ,הדמתה טימ ,ןטעּברַא ךס ַא .1 .טעװעדנַארּב
 ץלַא העש ַײרד-ייװצ ןיא ןוא יִא .ןערּב טימ

 .ןזײלנָא .שיגרענע רעיײז ןַײז .2 ,ןָאטּפָא

 א, ,ןֿפױקרַאפ (ןטָארעג) ךס ַא רעדָא ןֿפױקנָא
 -נארּבעגנַא רָאנ טָאה יז סָאװ ,דנארּב ַא ,הירּב
 ,ןֿפיטשנָא ,ןעלמוטנָא .9 ."דירי ןֿפױא טעװעד
 יןָא ןעוועדנארּב סעשטַאגנוי

 .וטוא -- (ךיז) ןעינורּכ-- ,ןעינַארּבנָא
 :ךיוא .טעינָארּבעג-- ךיז ןָא (ךיז) עיני
 לקָאל א :38סקעעמעסה .ןעיַאינַָארּב -
 ,ןּפסָאנק ןגעװ) ךיז ןסיגנָא ,ןֿפױלֿפױא .(ןילָאװ)

 יד ןוא גָאט א ךָאנ ,גָאט א ךָאנ; .(ןעגנאז

 ןעק שטשירּפ א ךיוא .יָא ןלעװ ךעלגײאצָארּפש
 ןרעװ ןלָאװשעג :ךיױא -- ךיז טימ .יָא

 דַארּבעג- ,ןָא עוענ  .ורט -- ןעװענַארּבנָא
 .דלעֿפ סָאד יַא .ןעװענָארּב ןּבײהנָא .1 .טעװענ
 ,רעדלעֿפ יִא ,לָאצ ַא ןעװענַארּב .2

 .טקָארּבעגי- .ןָא קָארּב .ורט -- ןקָארֿבנָא
 יַא .לֿפרַאֿפ יַא .ןעלקערּבנָא .ןעלשירקנָא .1
 -ץגֿפױנוצ א ןופ ןדַײנשנָא ךעלטנגייא) ןשקָאל

 -עגיײֿפ יד רַאֿפ טיורּב יִא .(ןשקָאל טַאלּב טגייל

 יד יַא* .גרַאװנסע ךעלעציּפ דניק ןרַאפ יִא .ךעל
 -ייּב יד ןכערּבנָא ,ןגָאלשנַא ,ןּפַאלקנָא = רענייּב
 ,ןסַאּפ עגנאל ןדַײנשנָא :ךיוא = ןשקָאל יָא* .רענ

 ,טָאה ןרע1, .סנגיל ןלייצרעדנָא -- סנגיל א*
 ,"סנגיל סאפ עלוֿפ א טקָארּבעגנָא ,סיוא טזַײװ

 ,װ סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש

 ,1933 עװקסָאמ

 ךעלקיטש ףיוא עא ןּפוצעצ ,ןלייטעצ) .2
 א יַא ,זַײּפש (רעקיסילֿפ) א ןיא ןטישנַײרא (ןוא

 טימ טשרָאּב םעד יִא .טשרָאּב ןיא ייא טרַאה
 הצמ יִא חסּפ גָאט ןטצעל םעד .ייא טרַאה א
 עג ןיוש ןּבָאה רימ סָאװ, .ךלימ רעסייה ןיא
 סייה ןיא טיורּב טראדרַאפ טקָארּבעגנָא !ןסעג

 .שינע .ךיז טימ ךיוא ."רעסַאװ

 -עג-- ,ןָא ע(ױנ .וטוא -- ןע(י)נקארּכנָא
 -ֿפיוא .1 ..208: םססקהאמעזע .טע(י)נקַארּב

 רירֲאּב ןיא ףַאטש ןדילָאס-טינ א ןגעװ) ןפיול

 .ןרעװ ןזָאלּבעגפיוא .ןרעװ עילַאק .(רעסַאװ טימ

 טעינקַארּב םויטסָאק רעניורּב רעד, .ןריויפיוא

 ,ןןגער ןוֿפ} "רעמ ןוא רעמ ץלַא םיא ףיוא ןָא



 ןעװעקַארּבנָא

 ןוֿפ} ךעלרעמעק ידע .װ רעפעינד םַײּב ,גרעּב

 ,רעּבערג ,רעטיירּב ןרעװ ,ןָא .ןליוושעג ןץליהעג :

 ןלָאװשעג .2 .רעּב ,"ןָא ןענקַארּב רעדָא
 -ַארטנעצנָאק ןיא טעּברַא רערעװש ןופ, .ןרעוו
 -עגנָא טנַאה עטכער יד םיא טָאה רעגַאל-עיצ

 ,."טעינקַארּב

 א ןָא עועק- .ורט -- ןעװעקַארּבנָא
 ןקַאּפנַײא טכעלש .קַארּב ןכַאמנָא ..טעוועק
 ּפָא ןוֿפ רעמייּב לייט א יִא .'ַא ייז ןוא םילּכ
 .דלַאװ ןטפיוקעג

 -- ץכעקָארּבנָא
 טקָארּב עמ
 יָא טימ

 סָאװ זייפש .(") רע" ,סָאד
 ךיוי .רעלעט ,לסיש ַא ןיא ןַײרַא

 .ָא-הצמ

 ןןזעגורַאּב ... ,ןזעגייורּב ...} -- ןזתורּבנַא
 ןצעמע ןכַאמ .טזגֹורּבעג-- ,ןָא זגֹורּב .ורט
 ןַײז ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןעגנערּבנַײרַא ,זגֹורּב
 ימוא קרַאטש ,טלװעַאּב ךיז ןליֿפ ןופ ,סעּכ ןיא

 -כעטש עשירַאנ טימ דנַײרֿפ םעד יִא .ןדירֿפוצ
 לָאמנייק ךיז ןלָאז ייז ,םינכש יד יא .ךעלטרעוו

 .םעדייא ןֿפױא רעש םעד יִא .ןטעּברעּביא טינ
 -ַאמָאלּפיד א וצ ןריֿפרעד ןוא רעדנעל ייווצ יַא
 עריא טזנורּבעגנָא יז טָאה, .טקילֿפנָאק ןשיט
 1966 ,זמט ,שז ,"ןעמערּב עניד עטּברַאֿפעגוצ

 ןֿפױלסױרַא ןוא ךיז יִא -- ךיז טימ .טװ
 טעװ רע; .סָאװרַאֿפ א ןָא ךיז יִא .ּבוטש ןוֿפ

 ,"ָא טסנרע ריא ףיוא לָאמ עטשרע סָאד ךיז
 יַא ךָאנ ךיז ןָאק רידַא-ריֿבג רעד, .תודוס ,פס
 1964 ,זמט ,גי ,"לקנעּב ןוֿפ ןּבייהפיוא ךיז ןוא

 טוגֹורּבעגנָא סנקלָאװ יד ךיז ןּבָאה, .גיֿפ .9א

 ןיא ,רעשטַאימוש רּתסא ,"קירעדינ ןגיוצעג ןוא

 .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש

 יעג'- ,ןָא קי  .װרט 8 װטוא -- ןקידורּבנָא

 יָאלּב ,ץומש ןֿפרַאװנַא .ןקיטיױקנָא ,טקידורּב
 ומש יד טימ ךעטנַאה םעד יִא .ןצומשנָא .עט
 יד א סעלַאװיטש עקיטָאלּב טימ .טנעה עקיצ

 .עגָאלדָאּפ (רעד ףיוא)

 "ורּבעג'-- ,ןָא עשט- .וטוא -- ןעשטורּבנַא
 ץַאק ַא יװ ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא ,1  .טעׁשֹט
 .(קירעֿפעלש רעדָא קירעגנוה זיא יז ןעװ)

 ,+- ןעקורּבנָא ,=- ןעשטרוּבנָא ווזד ,2

 .רפ .טעגיורּבעג == ,ןָא עג- .ורט -- ןעגיױרפנָא
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 יא י ייה סָאד ןעגױרּבוצנָא טַײצ ןיוש, .גיוטס ַא
 ."ןגיורּב יד

 ,טזיורּבעגי- ,ןָא .ןיורּב .תרט -- ןזױרּבנָא
 ייא ,ןריוי .ןעלזעלּב ,ןזיורּב לָאז סע ןכַאמ .1
 .רעסַאװ-עדָאס עטּפעװעגסיױא יד יַא סַײנארעּב
 .סיורא ;גנוגערפיוא וצ ןצעמע ןריֿפרעד - .2
 ףּתוׁש ןייא יִא .ןרָאצ ,סעּכ ןצעמע ןיא ןֿפור
 ייוש רעד ןגעק םעדייא םעד יִא .ןרעדנַא ןגעק
 ילמ ,מּפ ,"םיא גנַארד טימ טזיורּבעגנַא; ,רעג
 . המח

 ,טניורּבעגייי ןָא ןיורּב .ורט -- ןענורּבנָא
 סָאד יִא .ּברַאפ רעניורּב טימ סעּפע ןלָאמנָא .1
 ןא רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ ךיז ןוא קנימש טימ םינּפ

 "וצ .ןכַאמ ןיורּב (לסיּב ַא) 2 .רענַאידניא
 ןלָאז ייז ךעלעמעז יד יִא .ןעניורּבוצ .ןקַאּב

 .עקטסורכ ןרעוו !

 ,2נ/ .ןוז רעד

 .ןעניגַאּב .גָאט ןוֿפ ּבײהנָא .ן- ,רעד -- ךורּבנָא
 ןיא טַײצ-ענסעװ גָאט ףיוא יִא רעד זיא ןיישע

 רעד יװ ןייש ןוא, .עשטַאילק ,סוממ ,ײדלַאװ !

 -לעֿפ ענטפוד ףיוא ןעניגַאּב סגנילירפ ןופ יִא !

 .טַאטשלעדע .ד ,"ןעיליל ןוא ןזיור ןוֿפ רעד

 -עגּפָארַא רע זיא ןעניגַאּב ןופ יִא םַײּב טשרע;

 "רעלדנעה:לגײֿפ רעד עינומ' ,קמ .,"ןכָארק

 ןוא ןייטש ַא ףיוא טכַאנ רעד ךרוד טציז .. 2

 ,זמט ,גח ,"גָאט ןוֿפ יִא םעד ףיוא טראו |

 טעּפש ויּב רָאיאק ףיוא יִא ןוֿפ, .21 וש 1967

 'װָאס ,ןַאמטכעש .א ,"ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא |

 טָאה גָאט ףיוא יִא ןטימ, .7 ןאנ ,1962 ,דנַאלמייה

 ,3 אט ,ןטרָאד ,"ןּביוהעגפיוא ךיז רֶע

 ףיוא ךיז יַא -- ךיז טימ

 -עג'-- ,ןָא םורּב .ורט 8 וטוא -- ןעמורּבנָא

 .טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןעמורּב ,1  ,טמורּב

 װזד ,2 .ןרעיוא יד ןיא יִא .רעּב ַא יװ יִא

 יא .לָאצ א ןגעװ רָאנ ,(156 ,+-) ןעמורּבסױא

 .ןרסמנָא .ןצעמע ףיוא ןדערנָא .9 .ךעלמינוגינ
 ןעמוקעג ןהרׂש וצ רחוס ַא יװ זיא ןטֹׂש רעד,
 ,"ַא ...ןָאטעג ןעמהרֿבַא ףיוא ריא טָאה ןוא
 -נָא 0 . אט ,רָאלקלָאֿפ ידיו קחצי תדיקע
 ןוא ןאיײרש ןא טימ, .ךיז ןרעזייּבנָא ,ןעלדיז

 םונהיג ןיא ךראד רעד רע טוט ןמורּב ןא טימ
 .ףיז טימ ךיוא .ןויע ,"ןמוק ןַײרַא

 ךיוא .157 ,+- ןטסורּבסױא ווזד -- ןטפורבנָא
 .ךיז טימ

 .טריקורּב(עג) * ,ןָא ריק- װרט -- ןריקורּבנָא
 ,לגיצ ,רענייטש טימ ןגיילסיוא ,ןקעדַאּב .1
 נָא .2 .ךעלסעג עקיטַײז יד יא .עא סרעקנילק
 ,גנוה ,ןריקורּב ןּבייה

 | ,- ןעשטרוּבנָא ווזד -- ןעקורּכנָא

 -ירבעג ,ןָא עיזד- .ורט -- ןע(י)דירּבנָא
 ,קידלקע (ןרעװ) ןַײז לָאז סע ןכַאמ .טעטוזד

 -- ךיז טימ .ףוניט טימ זױהריֿפ סָאד יַא
 .."םיא ןופ טעזדירּבעגנָא ךיז גונעג טָאה יז,

 ךיז הירּב .וטוא ןזעיִרעּב ...} -- ךיז ןחירּבנַא
 ,קנילפ ךיז ןטעּברַאנָא .טהירּבעג- ךיז ,ןָא

 זַאֹּב ךיז ַײּברעד ןוא ןָאט סעּפע .הירּב ַא יו
 רעד ףיוא ךיז י'ִא .ןָאטוצפױא ךס א ןעימ

 ,הנותח סעטרֿבח

 ,טעגזירּבעג-- ,ןָא עג" .װרט -- ןענוירּבנָא

 ,ןסערּפסױא ןרַאֿפ רעכעלַײל יד יִא .ןצירּפשנָא
 יִא ןענעק סָאטיױא יד .ּפָא ךיז קור, .טיוק יִא
 .שינע  ."ןזיוה ענַײד ףיוא עטָאלּב

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- טיײרּכנָא

 יָא רעסיורג ַא .טײרגנָא .ןטײרּבנָא ןופ

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנוטיײרּבנָא
 -רדסּכ א .גנוטײרגנָא .ןטײרּבנָא ןוֿפ טַאטלוזער
 ,ןַאלּפ רעטמיטשַאּבסיורָאֿפ .כרַא ,2 יָא עקיד
 ןיא קירעװ ריא ףיול ןרעטש איד ךרודפ .געװו

 עלַא וצ גנוטיירּב ןא ןייא ןיּבעג טרעװ למיה
 אוד שאו נוא; .ב/וט ,עּב ,ײ. ..שינפעשּב

 ,גנוטירּב ןא ןַײמ זיא ןאט וצ ןגאז רימ טׂשעװ |
 ריֿמ ןופ וטׂשלָאז ןרעטיּב ןעד טוט ןעד רונ

 אנדרוהו אנליװ ,17 ירשי רֿפס ,"ןירעק ּפָא

 ,שמ ױזַא 'ןוכמ' רַאֿפ װט .3 .ט"עקּת

 ןטײרּבנַא!

 טעװ טָאג ןוא, .ן"טרַאא :יּתו 17 ,וט ,תומש !
 "ירֿבע שוריפ ,היעשי ,ייַא םעד ףיוא ....ןֿפַאשַאּב

 ןצנַאג, :יתנ .5 ,ד ,1877 גרעּבמעל ,שטַײט

 | ,ן"ץאלּפ

 ןַײז טיירג .כרַא .װחזצ -- ןַײז טיײרּפנָא
 ןּבעג וצ זניצ ראי ילַא ןַײז טיירּב ןא ןלָאז,

 רע, .1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ליּפמעט ןעד וצ

 רֿפס ,"ןָאט וצ תואמר טַײל איד טיירּב ןא זיא
 - ,ן"צּת אדרויֿפ ,הדׂש חיׂש

 ,טיירּבעג-  ,ןָא טיירּב .ורט -- ןטיײרּבנָא
 ירעּביא םַײּב ןוא כרַא ,ןטיירַאּב-- :ךיוא
 ערעדנא עלַא ןוא יןנוּכ ,ןכה' רַאֿפ װט ,ןצעז

 שמ ,ןריזיליטס םִַײּב טצינעג .יןוּכ ןופ ןעמרָאֿפ

 'נוא, :(14 ,זכ ,תישארּב) יׂשעתװ טשטַײטרַאֿפ

 'םורע' טשטַײטרַאֿפ ללמ ;"טיירּב ןא איז

 יײרגנָא .1 ."ןא טיירּב, :(122 ,טיק ,םילהּת)
 ןעמ לָאז ןַײװ ןיטוג ,ריּב טוג, .ןטיירגוצ ,ןט

 טסטיירּב וד סָאװ, ,1723 אדרויֿפ ,װ הֹׂש ,ייָא

 ענליו ,ןרהא ןּברק ,"האופר א הּכמ א וצ ןָא
 ,םיקידצ יד ןצ יקידצל ,הדועס ןייא, ,כ"חרּת

 ירֿבע טימ ,תומדקא רדס ,י"יֵא טעװ רע ןקתי

 ודע ה"י .19 ּבײהנָא ?גרעּבמעל| ,. . .שטַײט

 ןַא ןָא טיירּב עמ יװ ױזַא תּבש םעד יִא טסלָאז

 טזָאל, .א/מק ,צונ ,"זיוה ןַײז ןיא ֿבושח חרוא-

 .תורימז ,סוממ ,יָא רימ ענַײמ שינעֿפרעדַאּב יד
 ַא רַאֿפ ןרינַאלּפ ,ןקרעמנַא .ןעמיטשַאּב .2

 -נאגעגסיורַא טסיּב וד רעדייא , .קעוװצ ןסיוװעג

 -נָא ךיד ךיא ּבָאה ּבַײל סרעטומ ןַײד ןוֿפ ןעג
 זַא; .רוצ ,"איבנ א וצ ן'ךיּתשדקהיו טיירּבעג

 ןַײז רּבחִמ וצ ןעװעג םיּכסמ ןיוש ּבָאה ךיא

 ,"ןדנורג ענַײז טײרּבעגנָא ךיא ּבָאה ,רֿפס םעד

 ןיא ןשטנעמ םעד טֿפַאשַאּב רעכלעו רע, .הח |

 .ווװ רמ ,"תוֿבשחמ ענַײז ןָא טיירּב ,ּבַײל סרעטומ
 סָאװ רענעמ ףלעװצ יד ןפורעג טָאה עשוהיג

 ,"לארׂשי ןופ רעדניק יד ןוֿפ טיירּבעגנָא טָאה רע

 44 ,ד ,עשוהי ,יּת

 (תננוּ) ןטָאג =} טוג וד, ,ןלעטשֿפױא 1
 ,מהס ,"תורשּפ (םירשימ) טיירּבג ןא טׂשאה

 טלעטשעגֿפױא טסָאה,; :יִּתת 4 ,טצ ,םילהּת

 איד ןּברד רֿפ .ןטכירֿפױא ,4 .ן"רשוי
 ןטיירּב ןא טׂשלָאז וד 'נוא ('ןנוכתוי) ,םיעשר
 פיוא, :יּת) 10 ,ז ,םילהּת ,מהס ,"קידצ ןעד
 ,"טיירּבעגנָא אקיּתע טָאה זיוה א, ,ן"ןטכיר

 .ןורטטמ .,טייצ

 -טנא וצ יא ךיז, .זַײּפש יא ךיז -- ךיז טימ

 ,אשידק אמע ןסייה לארׂשיפ ;"הרוּת יד ןגנַאֿפ

 ןימאנ ןעד ןַײז וצ דחיימ ןא ךיז ןטיירּב איז

 רמ ינוקּת ,ןמגילעז ּביל הירא ,"ה"ּבקה ןוֿפ

 םלוע ןזיד ףוא ךיז רעוו, .1725 אדרויפ ,םידע

 ,שּפע ,, . .םיֿבוט םיׂשעמ טימ טיירּב ןא לואוו

 ,חכ קרּפ ,1796 וװָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 לָאז ןאמ רגולק רד ךיז זד טכער ןעד זיא;

 ,ב/ד ,עּב ,"גנוהעמש רֿפ וצ ןטיירּב ןא ןּבלעז

 ,זױהריֿפ ןיא ןָא ךעז טיירּב :טגָאז אנּת רעד,

 ןענעק טסלָאז וד ידּכ ,הזה םלוע זיא סָאד
 םלוע זיא סָאד ,ןַײרַא שילַאּפ ןיא ןײגנַײרַא

 ,רסומ טבש ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ י'ר ,"אּבה
 טיירּב :טגָאזעג טָאה ןדורמנ|, .1833 װָאקלדוס

 "ױט א ןעיוּב :זדנוא ןלעװ רימ ןוא ןָא ךַײא



 ןירעמײרּבנָא

 ,ןרהא חצמ רֿפס ,שֿבירטמ ןרהא 'ר ,"םער

 .רע- .ג"רּת עשראוו

 ןיא .ןירעטײרַאּבנָא +- .יד -- ןירעטיירבנַא
 רַאפ װט .ה"י .20 ּבײהנָא ,דָאּפ ןופ םירדח

 .'השדקי

 .ט(עןַײרּבעג-- ,ןָא (ענַײרּב .וורט -- ןעַײרּבנָא
 -נעמרעפ לָאז סע ןכַאמ .ןּפָאה טימ ןכָאקנָא 1
 .ךס א ןדערנָא ,2 .ריּב יַא .דעמ יִא .ןריט
 ,ןגיולפעג-טינ ,ןגיוטשעג-טינ סָאװ תויׂשעמ יִא

 "רעד ךס ַא ָאד ךַײא ךיא לָאז סָאװ, ,סנגיל יִא

 = הצ מ יא .עלעקרעס ,טע ,"?'ַא ןוא ןלייצ

 טימ) רעסַאװ סייה ןיא לֿפרַאֿפ-הצמ ןקָארּבנָא (א

 א ףיוא ןעלגערּפ לסיּב א (ב ;(ץלַאמש לסיּב א
 .ץמע .הצמ ףךעלקיטש עטקיײװעג ןַאֿפ

 ,שינע-

 .טלירבעג-- ,ןָא לירּב .װטוא -- ןלירּבנָא
 רעװַאסַאּב ַא טימ ןעַײרשנָא .ּבייל א יװ ןלירּב
 ,םיטש

 ,157 ,+- ןטסירּבסױא ווזד -- ןטפירּפנא

 .ןעגזירּבנָא וזד -- ןעקסירּפ - ,ןעקסירּבנַא

 :ךיוא) טירּבעג-- ,ןָא ירֹּב .ורט -- ןעירּבנָא

 ןדיז ןזיּב ןכַאקֿפױא ,ןכָאקנָא 1 ,(טעירּבעגי-
 :רַאֿפ .2 .רעסַאװ קידוז גונעג יִא ,ךלימ יִא
 קרַאטש רעײז ,0 .ייט יַא .ןעֶיצנָא ;ןעירּב
 -עלּפ ענעטשרעג טימ עװעלּפ ענעצייוו, ,ןציהנָא
 טוג ּפערקָא םעד טימ ןוא ןדיז ןעמ לָאז עװ
 טימ .1850 בובל ,הכורא הלעת ,"דנואוו ַא יִא

 .שינע/ .ץכע יז

 יירּבעג-- ,ןָא עק- .חרט -- ן(ענ)עקירּפנָא
 "נָא ,ןעּפָאקנָא .ןעוועקירּב -- :ךיוא .טעק
 עקירּב א טימ ,סיוטש א טימ ןגָאלשנָא ,ןקַאה

 רע יןטניה' א ןַאמ-הרֿבח םעד יִא .סוֿפ א ןוֿפ
 רע ,דרעֿפ םעד יִא .ןטלַאה וצ ךיז ןּבָאה לָאז

 ַא יִא .ןריּפָאלַאג (ּפָאלַאג א ןיא ןזָאל ךיז) לָאז
 -רַאפ ןוא (עקליפ יד) םעלַאּב םעד גָאט ןצנַאג

 .ךיז טימ .טעּברַאמייה יד ןכַאמ וצ ןסעג

 סָאװ .ידַא ן....עריירּב ...} -- קידהרירּבנָא
 (לאװסיוא ןייק) הרירּב ןייק ַײּברעד טָאה עמ
 -יס רעיֶא ןַא ןיא .הרירּב ַא ןָא זיא סָאװ ,טינ
 רעקינעטרעטנוא רעיא רעד טלמרומ , .עיצַאוט
 .טייקי .15 או1957 ,קיא ,גי ,"שטנעמ

 ,גערב ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קינערּבנָא
 'ַא .קיפוסנָא .גערּב ןַײז טינ טעז עמ סָאװ

 םורַאא .הפצוח עיַא ןַא .םי רעד ךיז טיײרּפש

 יװ טכַאנ ערעטצניפ ןימ אזַא טגנעה םורא ןוא

 ,גָאלַארּפ ,זּביא ,אקוָאלַאה .א ,"םי רעיא ןַא |

 'ַא יוזַא .ַײרֿפ יױזַא זיא םורָא, .1935 וװעיק
 י ,"ךיירֿפ רַאֿפ ךיז ףיולעצ שטָאכ ,טיירּב

 ,1937 װעשטידרַאּב ,סעקּפָאס ןשיװצ ,ןַאמקילַאֿפ
 ,טייקיד

 ,+- ןעז)דערּבסױא וזד -- ןעי(ז)דערּבנַא
7, 

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ךערּבנָא
 ,רוּכיש םעד ןופ יא רעסואימ א .ןכערּבנַא ןופ

 .רענייּב ןופ יִא ןַא

 ןכַארּבעגי-* .ןָא ךערּב .ורט -- ןפערּפנַא

 א סעּפע ןוֿפ ןכַאמ .לָאצ ַא ,ךס ַא ןכערּכ .1

 .וֿפד +- .װטוא -- ךיז ןפערּבנַא

 ,ידַא -- קי(דנע)מערּבנָא

 .ןע- ,רעד -- ןערּבנָא

 ןע- ,רעד -- גנערמנַא
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 יִא .לרּב ןרַאֿפ הצמ יא .ךעלקיטש ,ןלייט ךס

 ּפָא לסיּב ַא .2 .רעַײֿפ א ןכַאמ וצ ךעלדנעּפש
 .פָאט םענעמייל ַא יִא ,טלַאּפש א ןכַאמ .ןכערּב

 ןקַאה, .ןטַײז יד ,רענייּב יד יַא .ןגָאלשנָא .8
 יייּב יד 'ַא ךיוא ןוא תופסוה רַאפ רעטצנעֿפ

 יסָאמ ,רעקלא םנופ ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"רענ

 רוּכיש רעד .ךס ַא ןענעקײמנָא 4 1927 עק

 םעד ףרַאדימ,, .ּבוטש עלופ א ןכַארּבעגנָא טָאה

 רעלרַאט ,ייָא לָאז סע ,ןַײװכָארּב ןּבעגנַײא דניק

 .כרא 9 1910 ,זדָאל ,וו תואוֿפרו תולוגס ,יּבר
 אירֿפ ןגראמ ,, .ןע;רַאש .ןגָאט ןּבייהנָא .װטוא

 ,טסק הׂשעמ ,ּבמ ,"טכערּב ןא גאט רעד ןעוו

 ןענעז ,ןכָארּבעגנָא טָאה גָאט רעד יװ ךעלדנע,

 ,"ןורש לָאט ןופ ץענערג רעד וצ ןעמוקעגנָא יז

 ,1875 ןילּבול ,תימלוש ,זּביא ץ"נה

 נָא .1
 סנַאיאֿפ , .ןכערּבנַײא לסיּב א ךיז :ךיז ןטלַאּפש

 ַא טימ ןקַאּפרַאפ טינ טע'מ ּביוא ,יָא ךיז ןעק

 טימ ךיז לָאז עמ קיטכיזרַאֿפ יו, ."יורטש ךס

 טינ ןַאק ןעלצרָאװ יד טימ} ןייגַאּב טינ ייז

 ,"ַא טינ לצרָאװ ןייא שטָאכ ךיז לָאז סע ןַײז

 ענליװ ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ

 -ַאמנָא .ןעװערָאה ;ןטעּברַא רעװש .2 .0
 ,ןישַאמיינ רעד ַײּב עציילּפ יד יִא ךיז .ךיז ןרעט

 "רַאֿפ טינרָאג ןוא סיֿפ יד גָאט ןצנַאג א ךיז יָא;

 ךיז יַא .ןענהגאד ךיז ;ןגרָאז ךיז .0 ."ןעניד
 -רעּביא גָאט ַא ףיוא טמענ עמ ואוו ּפָאק םעד

 ןהעש ּפָאק םעד ךיז ןכערּבנַא) .ןעמוקוצ
 רע, .ןטכַארטרעד טינרָאג וצ ךיז ןוא דנַאנַאכָאנ

 טָאה רע .ןטכַארט טשינ םעד ןופ ןיוש ליװ

 -נייטש .י ,יּפָאק םעד ןכָארּבעגנָא גונעג ןיוש ךיז

 ,1922 ןילרעּב ,לקניװ ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ,גרעּב

 4696 +-) 33 ,ךיז ןכערּברעטנוא וזז 4
 ,שינע- .ץכע- .גנוז

 א ןָא זיא סָאװ

 ריא ףיוא טפרַאװ רעק .ןעמערּב ןָא ,םערּב

 ָאלּב ,עש ,"ןגיוא עקידנעמערּבנָא ... טימ

 -ניא םינּפ עקימערּבנָא סָאד, .| ןרעטש עדנעזד

 ,"ךעלקנירּפשרעמוז טימ טעשָארָאּפרַאֿפ ןצנַאג
 ,19231 עװקסָאמ ,ערדנולָאּפ ,זּביא ןיקלַאה .ש

 ער רעדָא טקַא 1
 רעקידקיטײװ א .(ךיז) ןענערּבנָא ןוֿפ טאטלוז

 ףיוא ןלױקצלָאה ןענערּבוצרעּביא לטימ א, .יָא

 סױרַא סע טפור לַײװרעד .ןליּבָאמָאטױא ערעייז

 וצ טֿפָא סא טמוק סע ןוא יִא ןקרַאטש ַא

 ,זּביא סעדניה .א ,"ןליּבָאמָאטױא יד ןקינייר

 ,עניכ עטגיזַאּבמוא יד ,גנָארטס עזיאול אנֲא
 טימ לעמ .+ ןערּבנַײא ווזד .2 1940 וװעִיק

 א ףיוא טנערּבעגנַײא רעדָא טנערּבעגנָא סטעפ

 ,סעּברַא ןוֿפ פוז ןיא יִא םעד ןסיגנַײרַא .לדנעפ

 ראש יד טימ ןוה יד| טזָאלימ , .סעילָאסַאֿפ

 יַא ןַא טכַאמ עמ .טַײצ העש ַא ןכָאק ןתוקרי

 ,ןַארֿפַאש .ּב ,"סָאס ןטימ סיוא טשימ עמ ןוא

 ,1930 עשרַאװ ,ךיק עשידִוי

 -לוזער רעדַא טקא

 ןוֿפ יִא רעטכירעגמוא .ןעגנערּבנָא ןופ טאט

 ,תונּתמ

 ,טכַארּבעג-- ,ןָא גנערּב .ורט -- ןעגנערּבנָא
 תונּתמ יִא .ךס ַא ןעגנערּב ,1 ,טגנערּבעגי-

 ןעגנערּבנָא

 טציא רעּבָא ריד טָאה עמ זַא, .ןטַײז עלַא ןוֿפ

 ,טכַארּבעגנָא ,ערה-ךיע ןָא ןטלעג} ליפ ױזַא

 םינּפ-לּכ-לע ןּבעג טשינ רימ וטסלָאז סָאװרַאֿפ

 יװ, .פי ,"?ןךעלּברעק|} קיצעּביז ןוא ףניפ שטָאכ

 טימ ןרעװ רעטלע טלָאװעג ןיוש ךיא טלָאװ

 יִא סָאד ןלעװ ייז סָאװ ןעז ןוא געט עכעלטע

 רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"טרָאד ןוֿפ

 טָאה ריּפַאּפ ןוא , ,1895 עשרַאװ ,ּבז ,לעגעיּפש

 ,"ךלַאװג א ,קערש א טכַארּבעגנָא דלַאּב רעדעי

 -ַאל ,סעטַאמש ,סעכַאל) סעטכָאמש יִא .וז גורפ
 ּבוטש ןיא ןעגנערּבנַײרַא ,ןפיוק ,ריא = (סערדוכ

 ,םישובלמ-ןעיורפ לעיצעּפס ,תואיצמ עטשרמולּכ

 א טימ) טכירעגמוא .םעצולּפ ןעגנערּב .2
 -צרַאװש ,לװַײט) חור רעד .(טַאטלוזער ןטכעלש

 ,קילגמוא ןַא יִא .טכַארּבעגנָא םיא טָאה (רָאי

 ."ןדיי ףיוא תוריזג יִא ןלעװ םיׂשעמ ערעייז,

 -רָאװרַאֿפ יד ןיא טרעמרַאֿפ ךיז ןּבָאה ןצַאר;
 ."הֿפיגמ א 'ַא ךָאנ ןענעק ייז ןוא רעזַײה עטזָאל

 ןטַאט ןַײד רַא-רעטוג רעד טָאה גנולצולּפ,

 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,ײטכַארּבעגנָא

 יַא ,ןּפעלשנָא ,רעטרע ךס א ןוֿפ ןגָארטנָא .9

 עלסימָארָאק רעד טימ יָא .ךיק ןיא (ץלָאה) ןליוק
 ןפיול וצניהֲא, .םענורּב ןוֿפ רעסַאװ סרעמע

 -ינומָאּפ עשיּתּב-לעּב יא ךעלקעטשניר ,ןַײרַא

 ,"ֿבוטילּכ ןופ ןָא ךיז טימ ןעגנערּב ןוא סעצ

 .תועסמ ,סוממ

 -רָאֿפניא .תועידי ןעגנערּב .ןעגנערּברעֿפַא .4
 ןעגנערּב לגייפ יד, .ןסַײנ יִא .ןדלעמנָא ,ןרימ

 ןאד זיא יזע ."רעדנעל עטַײװ ןופ ןסורג ןָא

 ןָא טנטידוא לארינעי ןעד אירֿפ תּבשה םויּב

 םורדיװ (ןנוש ראּפ} 'ג יד ןיזד ןיראוו טכארּבג
 .שינרעגעלַאּב ,"ןנַײז ןיזעװג אד

 .ןגָארטוצ ;ןגָארטּפָא .ןגָארטרעטוא .9
 'נוא יטעפ טּביג ןַאמ איד רּבַײרט-תוליכר .. 4

 ןא (ערה ןושל) ׂשאװ יז ןעװ ,זַײּפש יטוג

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"ןגניירּב

 ןזעװג (אנקמ) םיא ןא ךיז ןּבאה (תומוא) איד;

 טכארּבג ןא (תונישלמ) םיא ףיוא ןּבאה 'נוא

 טשייה תוליכר, .ב/המ ,ראש ,יגניק ןעד אַײּב

 ,"טה טרעהיג ןמ שאו טגנערּב ןא ןמ ןעװ

 ,?ה"מת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 ינוא טגרָאזיּב רעז ןַאמ רעד זיא אוז, .ב/זכ

 םיא ףיוא (הריסמ) ןייא טאה ןמ ארומ טאה

 ,1722 טשמַא ,מהמ ,יטכַארּביג ןא

 םעד יִא .ןסַאּפוצ .ןריקילּפַא ,ןדנעװנָא .0
 ץטסנעלק יד ףיוא טייקכעלרע ןופ ּפיצנירּפ

 עגנָא רע טָאה, .טייקכעלגעטגָאט ןופ םיׂשעמ

 ."םיׂשעמ ןוא רעטרעוו ענַײז טכַארּב

 ןעװעלַאשז ןדִיי יד, .ןצינסיוא ,ןצינרַאֿפ .7
 יד םוא יִא רעסעּב ןָאק עמ עכלעװ ,טַײצ יד

 ײמעסיטנַא ,זּביא ,"ןריטַאולּפסקע וצ ןרעיױּפ

 ,21 ןאפ ,1887 ,לָאפִיי ,רושַארּב עשיט

 רעד ףיוא (הּפרח) דוֿבּכ יא ,ןַײז םרוג .8
 תונויזּב עסיורג ,, .סעקדנָארַאּפ עַײנ יַא .החּפשמ

 ,קיא ,רעגַאה .ּב ,ײּפָאק ןַײז ףיוא ןָא רע טגנערּב

 .ךיז רַאֿפ זיולּב -- ךיז טימ .ז"כשת ה"ר

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוז

 ,יירע-



 שירעגנערּבנַא

 עֿבט ַא טָאה סָאװ .ידַא -- שירעגנערּבנָא
 רעיא ,רעטוג רעד ,רע טמוק טָאק .ןעגנערּבוצנַא
 ."רעטעֿפ

 .ןע- ,יד -- הגונערּבנָא

 .ןענערּבנָא ןופ טַאטלוזער

 .ץכעליווש

 .טנערּבעג-- ,ןָא ןערּב .ורט -- ןענערּבנָא
 עמ יװ רעמ ,ךס ַא ןענערּב לָאז סע ןכַאמ .1
 ,ץלָאה 'ַא .ףרַאד עמ יװ טקנוּפ רעדָא ףרַאד

 ןויוא ןַא יַא .ןליוק (טימ) טײרגנָא ןצנַאג םעד
 ,םערַאװ ןַײז ןגרָאמ ךיוא לָאז ּבוטש יד ,ױזַא

 ,רעַײֿפ ךרוד סייה רעייז ןכַאמ .ןעילגנָא .2
 ֿברע יִא .ןזַײאסערּפ םעד יִא .המודכו ןליוק

 ןֿפױא ןטלַאה גנַאל וצ .9 .ןװיוא םעד חסּפ
 ,ןטנוא ןוֿפ ,לייט םוצ טרעװ סע זיּב רעַײפ

 'ַא (יױוַא) .שיילפ יִא .(טנערּבעגוצ ,טנערּברַאֿפ

 ,ןֿפרַאװסױרַא ןפרַאד םיא לָאז עמ זַא ּפָאט ַא

 שיײלֿפ סָאד ,ןָא טנערּב ּפָאט רעד --- וטוא ךיוא

 -עגנָא טרעװ :יסַאּפ םעד טָאטשנַא} יִא טעװ
 טנערּב אד ,זיא ןטָאזג ןיוא ּפוז יד, .ןטנערּב
 יַאק =| "היילּכ טרעװ ןׂשע ׂשד ינוא ןא ּפָאט רד

 סע טכָאק עמ; .11 ,דכ ,לאקזחי ,מהס ,ןעיל

 לָאז סע זַא ןטיה ףרַאד עמ .רדסּכ קידנשימ

 ַאװנָא קרַאטש .4 .6 411966 ,רָאֿפ ,"ָא טינ
 ןוז . . .יד; .ןקַאּבנָא (ןכַאמ טיור ןזיּב) ןעמער
 יד טוג רעשיפ עקירעפייא עדייּב יד . ....טָאה

 ַאּפָאמ ,זּביא ןירּבַאק .ל ,"טנערּבעגנָא סנקור
 ,1914 יינ ,וו ןַאס

 טימ סטכעקעג ַא ןשימסיוא ,ןשיײרנָא .8
 ,ךיוי יד יִא .קידוז ,סייה רעייז זיא סָאװ סעּפע
 ,לגיצ יא .ןענערּב ךרוד ןעװעטרַאהרַאֿפ .0

 -םיוא ,ןקעװֿפױא .ןעמַאלפפיוא .ןעמַאלֿפנָא ./
 קידנליֿפ, .ןָא םיא טנערּב ערה:רצי רעד .ןצייר
 ןקילּב עקיטסולג יד ךיז ףיוא טעװעליצעגנָא

 טימ טנערּבעגנָא יז טרעװ ,רענעמ ...ןוֿפ
 ....ןצנעדנעטיטנורג ,ןיקוויר .3 ,"טסול

 ןקרַאטש ַא ןגירק לָאמַאטימ .קינָאזרעּפטירד ,8
 .?טנערּבעגנָא ױזַא ריד טָאה סָאװ; .רעגַאּב
 ַאזַא ןָאטוצּפָא טנערּבעגנָא םיא טָאה םעצולּפ,

 ."טעּברַא לקיטש

 רעד? .ןוז רעד ףיוא ךיז יִא -- ךיז טימ
 -עגנָא ךיז טָאה רע סָאװ טימ טקעמש ּפָאט
 רָאג טעװ יִא סָאדע -- ץכעע .װש ,יטנערּב
 ןפראד טינ טעװ ריא ןוא ןקיניײרּפַא ךיז טכַײל
 .שינע .,23װ1966 ,רָאֿפ ,"ןטעּברַא רעװש
 .יירע-

 .טלקערּבעג"- ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקערּבנַא
 ,ךעלקערּב ,ךעלעקשירק ןכַאמ ,ןקָארּבנָא .1
 װזד ,2 .תוֿפוע יד רַאֿפ טיורּב יַא .ךעלציּפ
 .ךעלמיקלח ערענעלק ןגעװ רָאנ ,23 ,ןקָארּבנָא

 ,הלח טימ עלעסיש א יִא .ןעלציּפנַא ןוא יא

 .דניק םעד ןּבעג ןוא ךלימ עמערַאװ ןסיגפױרַא

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .טעשערּבעג'- ,ןָא עש- .ורט -- ןעשערּכנָא
 -שירַאנ ןדערנָא .-- א: 880מס|אג1, -תנצ

 ןרענגילנָא .ןעלּפַאלּפנָא .סנגיל רעדָא ןטייק

 טינ רעמ ןיוש טלָאז ריא, .סנגיל עדליוו יִא

 ײז סָאװ ,סעקישטנילרעּב יד ןופ ןעמענֿפױא

 רעדָא סעצָארּפ .1
 .דָצג .גנודניצנָא .2
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 י"םלוע-ידומע ערעזדנוא ףיוא יִא ךַײא ןלעװ

 ָאד זיא הבינג םוש ןייק, .11 ןאמ ,1867 ;מק

 נָא סעּכ רַאֿפ עדייז רעד רָאנ טָאה סָאד .ָאטינ

 ,"עלעיד יד טפַאשעגּפָא ןיוש טָאה'מ .טעשערּבעג

 ,טייג זַײא סָאד ,וָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינפיק .י

 ,1930 וועיק

 .ידַא ן...מעלַאשעּב ...} -- קידמולשּבנָא
 םולש טינ טכַאמ סָאװ .םולש ַא ןָא זיא סָאװ

 ןַא .רעיֶא ןַא םייה רעד ןופ קעוװא .סעּפע טימ

 קסנימ ,ּבװ רַאילקשידניקכָאר .דנַאטשוצ רעיא

 ,טסוקעוזאקעזאזעז4 יוזַא טשטַייטרַאפ 0

 טיג עמ סָאװ סָאד .1 .ן ,רעד -- ּבָאננָא
 -ַארַאּפ .טַאטיצ .גוצסיוא .טרּפ .זַײװַאּב א יװ ןָא

 רעד טָא זַא ...ןָא טזַײװ רעלדא, .לַאטעד .ףַארג

 ןשיטירּב ןופ טּפירקסונַאמ ןיא ָאטינ זיא יִא

 ,"דוסי ןרַאֿפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ייזומ

 טלָאצ עמ סָאװ סָאד .2 .1 ,אצווו ּפשֶיי ,סָאק
 טה ..., .33 ,ץּבַאגנָא וזד .בוח א ףיוא ןַײא

 "םוי 'ר ,"ּבאג ןא יטשרע איד טימ ןיֿפלאהג רימ

 ,1703 ,'הֿביא תלגמ' י"ּכ ,רעלעה ןַאמּפיל בוט

 נָא .1 .רנ .וֿפז +- .ןּבי ,סי ,יד -- עּכַאגנָא
 רעד ןיא ןּבֶא .טרּפ .טייהלצנייא .ענעּבעגעג

 סיָא .ןלַאװ יד ןופ גנַאגסױא םעד ןגעו עסערּפ

 ,טנייא .2 .טנָארֿפ ןפיוא ןשינעעשעג יד ןגעוו
 יד, .ץיצַאקיֿפיצעּפס .ןוּבשח א ןיא עיציזָאּפ

 רעד, ."עשלַאֿפ ןענַײז גנונעכער ןיא ןּבַא

 ןוא ןּבֶא ,ןרעפיצ ןוֿפ למיוועג רעטנוּב רעצנַאג

 ינַײרַא ךַילט ןיא סעקשטיר יװ ןענַײז ,סעלעּבַאט

 ימייה 'װָאס ,ײגָאלָארדיה-טּפיױה םוצ . . . ןסָאלפעג

 .טלעגטנַאה .ףױרעדַא 8 4 אפ ,1965 ,דנַאל
 .דלַאװ ןטפיוקעג םעד ףיוא יִא ןַא ןּבעג

 -- װטוא .טרעדָאגעגי- ,ןָא רע- -- ןרעדָאגנָא
 וצ ךעלנע ,רָאלקמוא ןוא ךיג ,ןדערנָא ךס א

 יװ ןָא טרעדָאג, .קידניא ןַא ןופ ןרעדָאג םעד

 ."ליו רֶע סָאװ טינ טסייו עמ ןוא קידניא ןַא

 "רַאֿפ ןוא ןטײקשירַאנ יִא .ןעלּפַאלּפנָא --- וורט

 ,ּפָאק םעד ןעלמוט

 -נעװַאגסױא + -- (ךיז) ןע(ז)דנעװַאגנָא
 ,159 ,ךיז ןע(ז)ד

 -- װטוא .טרעװַאגעגי- ,ןָא רעד -- ןרעװַאגנָא
 ןדער ןתעּב ליומ ןופ טײקיסילֿפ ןלייטסיוא

 ,רעװַאג טימ ןצומשרַאֿפ ,ןצומשנַא .ןעַײק רעדָא

 .ךרַאּב רעד ףיוא יִא .דמעה ןפיוא יא ,ץכעַײּפש

 א ןיא (טימ) ןּבַײרשנָא רעדָא ןדערנָא -- וורט

 "סַאּפ ןקיליװזייּב ַא יַא .ןָאט ןשירעלַאפנָא ,ןזייּב

 א טרעװַאגעגנָא טָאה רענדער רעד, .ליווק

 .שינ ."תושלח א טּפַאכעג טָאה'ס זַא עדער

 -- װטוא .טזַאגעג-- ,ןָא זַאג -- ןוַאננָא
 יִא .זַאג ןדיישסיוא ,ןזָאלסױרַא ,ןזָאלנָא 1
 ,סַאג עצנַאג יד ןעקניטשרַאֿפ ןוא ָאטיױא ןטימ
 -- ורט ,רעמיצ ןיא יִא .ןהחיֿפננָא .ןעחרסנָא .2
 ןענָאלַאּב יד יִא .זַאג ןסערּפנַײרַא ,ןזָאלנַײרַא

 ,2נ/- .ןענָאלַאּב:דיסקָא יד יִא .רעסַאװ-רעצלעס

 ,שיינע-

 ,טרישזאגנא ,רישז .ורט -- ןרישזַאגנַא

 ףיוא ןעמעננָא ,ןלעטשנָא .1 .רֿפ 22 (ייא 22)
 -ַאמ ןֿפיױא רעטלַאװרַאֿפ א יַא .ןטסָאּפ ,לעטש ַא

 -קַארטנַאקרַאֿפ (ןושל-רעטַאעט) .2 .קיטנָאי

 גנַאגנָא

 יָעס ןצנַאג ןפיוא לרָאּפ עשימָאק סָאד יא .ןריט

 ירעּפער םעד טמיטשַאּב טעטימָאק רעד; .ןָאז

 ןָא טלעטש ןוא ןרָאיטקַא יד טרישזַאגנַא ,רַאוט

 'וצ ,9 .ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"רעסישזער א
 ,טעּברא ןא ןיא ןצעמע ןריסערעטניאראפ ,ןעלצ

 רעכעלטֿפַאשלעזעג וצ 'א .עא גנומענרעטנוא

 .טעּברא רעשיּפָארטנַאליפ ןיא יא .טעּברַא

 -ָאט עטסערג יד טשרעה טרָאד, .ןטעּברַאֿפ 4
 וצ) ךעלדימ עכעלטסירק יא ןדִיי ,ץנארעל

 ,45 אפ ,1866 ,מק ,"טרעקרַאֿפ ןוא ןןצנַאט

 יעגסיוא רעטייװצ רעד רַאֿפ ענייא ןּבָאה יז,

 ,ןצנַאט טרישזַאגנַא טָאה'ס רעװ . . . ,טלייצרעד

 רעד ,ָאדיוג .י ,"ןריצַאּפש ייז ןלעװ ןעמעװ טימ

 ,1893 ץנליוו ,קינטנעצַארּפ רעַײנ

 ןענעז יז, .ידַא -- טרישזַאגנַא  ,גנוז
 ,עש ,"ןָאזעס ןצנַאג ַא ףיוא יא עדייּב טרָאד
 ,טייקקה .ו ןרעטש עדנעזדנָאלּב

 ךיז .1 .װֿפז +- .װטוא -- ךיז ןרישזַאננַא
 ֿבייחתמ ךיז .ןריֿפוצכרוד סעּפע ןעמענרעטנוא

 םייהַא ןיא ךיא שלא; .ןינע ןַא ןיא יא ךיז .ןַײז
 ןגעג אדלא ךימ 'נוא ןריֿפ ןגטעניּבַאק ןַײמ ןיא

 טיּב ןַײמ רע טוט טכַײל ליפ ןרישַאגנַא םיא

 וזלֲא; .1713 מדֿפֿפ ,ףסוי תריכמ ,"ןריטסוידַא

 נא ךיז ןלאומש ר"רוהמ ןיד תיּב ֿבא) ד"ּבא

 - ,314 ,הג ,"גנירטול סּכודה לצא טרישג
 .ןעגנידנָא ךיז .ןריטנולָאװ .ןסילשנָא ךיז .2

 ירעװּוג ַא רַאֿפ ךיז יַא .טעּברַא ןַא ןיא ךיז יַא

 יײרֿפ ךיז רֶע טָאה המחלמ רעד ןיא, .עקטנַאנ

 ןיא רעדנעלסיוא ןַא סלַא טרישזַאגנַא קיליװ

 ,זמט ,ןירעּפלַא .א ,"ײמרַא רעשיזייצנארפ רעד

 ןונ, .ןקילײטַאּב ךיז .ןייטשוצ .8 .27 או 0
 ןןּכ םגו ּכ"ג ךיז טאה ל"נה השמ 'ר רעד רצקל

 .הג ,"טריֿפילג ףסּכ עּבטמה ןא ןוא טרישגנא
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 -ַאגנַא :99 .ז ,רעד -- טנעמ(ע)שוַאגנַא
 נָא .טקַארטנַאק .,טנַאמשזַאגנַא ,אמשז
 ַאגנַא ןַא ןיוש ּבָאה ךיא, .גנוקיטפעשַאּב .גניד

 .(שירָאיטקַא) דייר ,"ץניװָארּפ רעד ףיוא אמשז

 יָאװ ןיא טנַאמשזַאגנַא םעד ןגירק רימ ףלעה,

 .ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"ליוועד

 רע טגעלֿפ, .לַאג ַא ןָא +- .עזַארֿפ -- לַאג ןָא
 "נוה ןוֿפ קידנעַײרש יג ןָא ןּבַײלּב קיטשרענָאד

 ןכַאמ סַאג ןיא קעװַא זיא רעטומ יד לַײװ ,רעג

 -עטרַאֿפ רעד ,דמא ,"תּבש ףיוא ףױקנַײא ןָא

 .ח"לרּת ענליוו ,טסינַאיּפ

 ֿברעמ-םורד ןיא עירָאטירעט .נג -- ַאלָאננַא
 ןיא םיסונַא .לַאגוטרַאּפ וצ טרעהעג ,עקירפַא

 -רָאטירעט 1913 ---1911 ןיא .ה"י .17 ןוא 6

 ןעמָאנָאטױא ןַא ןֿפַאש וצ טקעיָארּפ רעשיטסילַאי

 ,ֿבושִיי 'דָלי

 .טריּפָאלַאג -- ,ןָא ריפ- .וטוא -- ןריּפָאלַאננַא
 ןטסיצילַאּפ יד, .ּפָאלַאג ןיא קידנטַײר ןעמוקנָא

 עצ ןוא דרעֿפ ערעייז ףיוא טריּפָאלַאגנָא ןּבָאה

 ,?ןטנַארטסנַאמעד יד ןּבירט

 ןוֿפ טקַא .1 .גנעגי- ,ןע" ,רעד -- גנַאגנָא
 .הפיגמ רעד ןופ יִא .יִא רעקילַײא ןַא .ןײגנָא

 .רעקרַאטש ץלא טרעװ המחלמ רעד ןוֿפ יִא רעד

 ,למעזעג .םוקֿפיונוצ .ןייגנָא ןוֿפ טַאטלוזער .2
 .ןןרעװ וצ טקיטשרעד ,ןשטנעמ ןוֿפ יִא ןַא



 ןרענַאגנָאו

 ,גנוגעװַאּב רעקידרדסּכ ןיא זיא סָאװ סָאד ,8/

 רעסַאװ ןוֿפ יַא .ּפָא טינ ךיז טלעטש סָאװ סָאד

 רעדעי ןופ ץנעטסיסקע םצע יד; .ערעזָא ןיא

 ןדנוּברַאפ ,םעטסיס רעשינַאגרָא רעזַײװליײט

 ,לל ,ײןלייט ערעדנַא יד ןוֿפ יִא ןלַאמרָאנ ןטימ -

 .גנואיצרעד ןוא עיגָאלָאכיספ

 יַא רעכעלגעטגָאט .גנוריאוניטנָאק .ךשמה .4
 ,סולֿפוצ-םי ןוא סולֿפּפָא-םי ןוֿפ יִא .ןּבעל ןופ !

 ,"דרע רעד ףיוא יִא ןַײז וצ גנַאגּפָא רע טגָארט;

 -יפ ,טייהניואועג ,0 .לַאװק ...רעטיױל ,אֿפא
 (ןסיירג ךיז) ןעמעש ךיז .גנוריקיטקַארּפ .גנור
 זדנוא ַײּב זיא יוזַא? .יִא רעשיטע ןַא .יַא ןטימ

 טינ רימ ןלעװ ןריֿפנַײא עַײנ ןייק :'ַא רעד

 ,ַא אזא טזַאלרעד סָאװ םישזער א, ."ןכַאמ

 -רַאֿפ וצ טיירג זיא סָאװ םישזער ַא ךיוא זיא

 עטַאװירּפ וצ סעירטסודניא עלַאנָאיצַאנ ןֿפױק

 | ,2 וו 1954 ,זמט ,גצּב ,"ןשטנעמ

 הרוחס יד .שינעּפַאכסױא .גנַאגּפָא .ץַאזּפָא 0

 רעקרַאטש א זיא ןֿפלָאװ 'ר ַײּב, .'ִא ןַא טָאה

 ךָאנ ןוא עלערד ףיוא ,ךעלכיק-עלעּביצ ףיוא יָא

 -יסח ךעלדִיי לסיּב רעזדנוא סָאװ םילכאמ ענױזַא

 -אּבייל ןוקיּת ,ןייטשנעסמיפ .ל ;"ּביל ןּבָאה םיד
 יִא םעד טוג קידנסיװ, .1894 גרעבמעל ,על

 סהיֿבט עּבייל טָאה ,לטעטש ןיא זעק ןןּפָאש ןופ

 עג ידי ,רא ,"ןעגנונעֿפָאה טַאהעג טסיזמוא טינ

 ,'םָארק ַא ןוֿפ עטכיש

 --װטוא .טרענָאגעג- ,ןָא רעד -- ןרענַאגנַא

 ןעגנערּבסױרַא ַײּברעד ןוא ןדערנָא ,ןעַײרשנָא

 .רענַאג א יװ יִא .ָאגיָאג וצ עכעלנע ןעגנאלק

 סָאװ .ןרעדױלּפנָא .ןעלּפַאלּפנָא ךיוה -- װרט

 ּפָאק ןלופ א יִא ?טרענָאגעגנָא ָאד רע טָאה

 .ךיז טימ ךיוא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןז ,רעד -- ֿפָאננָא
 .רעזעלג יד ןיא ןַײװ ןוֿפ יִא .ךוילּפ .ןסיגנָא ןוֿפ

 ןוֿפ יװ ױזַא ,יָא ןַא טגנַאלרעד טנַײה סע טָאה;

 ןלעפ טשינ םיא לָאז סע ."סרעּבעצ (טימ)

 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,"ןצקנירט ...ןופ יַא רעד

 ,1843 סאי :

 ןקוקנָא .טֿפַאגעג-- ,ןָא ףַאג .ורט -- ןֿפַאגנָא
 -עדנואװרַאֿפ טימ ,שודיח טימ (סעּפע ,ןצעמע)

 -אּב ןוֿפ ןגיוא יד ןלעטשסיוא ,ןרַאטשנָא .גנור |

 סָאװ ןדנילּב םעד יִא .גנושַאררעּביא ,גנורעדנואוו

 ינואו םעד יִא .טירט ערעכיז עכלעזַא טלעטש
 ;האר' טשטַײטרַאֿפ חּתֿפמ ןילמ שָאר .רעד
 .יןרַאטשנַא ,יַא,ע :(17 ,חכ ,לאקזחי) 'ךֹּב הוארל

 טָאה רָאטיזיװקניא רעד ןעװ,א -- ךיז טימ

 ,יַא טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה ,דליּב סָאד ןעזרעד

 ,"תֿפוֿמ א זיא סָאד זַא ןענאטשרַאֿפ טָאה רע
 ווו רָאק

 ,ןינּב .רֿפ 22 (יײא 22) ,ן' .,רעד -- ף'ַאננַא

 עמ ואוו ,טרָאּפטּפול ,דלעפילפ א ףיוא שזַארַאג

 ,ןענַאלּפָארע טלַאה

 ץניװָארּפ א ןוֿפ טָאטשטּפױה .נג -- ַארַאגנַא
 -אּב ןעװעג .ןעמָאנ ןקיּבלעז ןטימ ַײקרעט ןיא
 -רעמָאק רעסיורג ַא יװ ןטַײצ עקיטנַא ןיא טמיר
 ,ארַאקנ'א -- 1923 טניז ,רעטנעצ רעלעיצ
 ,יײקרעט ןוֿפ טָאטשטּפױה

 .וֿפד +- .וטוא -- ךיז ןטלטרַאגנָא
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 עכַאלֿפ עגנַאל טָאה סָאװ .גיצ -- גוצַא
 ךיז טנכייצ ןוא רענרעה

 ךעלנייוועג טינ טימ סיוא = .טטקאקקי
 ,רָאה עכייוו ןוא עגנַאל - 4 א

 ןעמ טניּפש יז ןוֿפ סָאװ- 00 0
 "ַא עטמירַאּבטלעװ יד "קא

 .רע(הנָאמ = לָא װ

 ענעסקַאװַאּב קרַאטש עסַאר א -- ץאק"'א
 ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ץעק
 טריטרָאּפסקע טרעװ .יַא

 .טלעװ רערָאג רעד ןיא

 גנעל א טָאה יק"א יד

 ײּפש א ,רעּפרעק ןכעל

 ןקיד א ןוא עדרָאמ עקיצ
 ייװצ , ,לדייוו ןקירָאה ןוא

 "רוט א טגָארט ,קרעט א רע זיא ןקרעט ןש
 ,זמט ,טייצ ,ײקַא ןַא יװ ליופ זיא ןוא .... ןַאּב
 ןטֿפעהּפױנוצ יד ןיא| .זָאה-'א :ךיוא .1

 ן.ערָאגנַא זיולּב ךיוא ןוא -ערָאגנַא :ךיוא

 ,טלטרַאגעג- ,ןָא לט- .חרט -- ןעלטרַאגנָא
 א טימ ןעמענמורַא ,ןדניּבמורַא ,ןדניּבנָא |/1, 

 ,ןלַאֿפּפָארַא טינ ןלָאז ייז ,ןזיוה יד יִא .לטרַאג

 ןטיירגוצ .2 .רעװלָאװער ןטימ לטרַאג םעד יִא
 ןרַאֿפ הרֿבח יד יִא .טומ ןּבעגוצ .סעּפע וצ
 .ןיזיילּכ טימ ןגרָאזַאּב .8 ,טסעמרַאפ-טרָאּפס
 דרעװש רעד טימ טלטרַאגעגמורַא ןיּב ךיא עז;
 ,?טלטרַאגעגנָא רימ ןּבָאה ןויצײלֿבא יד סָאװ

 נָא + ןדנעל יד יַא* :ךיוא .דוי-םיליהּת ,שַא

 -וק טימ שטנעמ א רָאנ טסיּב וד ןעװא .ןטרוג

 ,"ןדנעל ענַײד דלעה א יװ יא וטסלָאז . . .שזַאר

 ,231  ?רָאי ןגרעּבסגינעק} ,י"ראה יחבש

 "מורַא .1
 ךיז .לטרַאג ַא טימ ךיז ןעמענמורא ,ןדניּב

 יז ואװ טרָא םעד ףיוא ןוא; .ןענעֿפָאװַאּב
 ןטרָאד ... לטרַאג רעייז יִא טרָאד ךיז ןגעלֿפ

 ןוא ןלַײּב ןופ ןטינשעצ ּבַײל סָאד ןַײז טעװ

 ,שטַײטײרֿבע שוריפ ,היעשי ,"תוּכמ ןוֿפ ןכייצי
 ,1877 גרעּבמעל |

 א ןכיירגרעד וצ תוחוּכ ,ןעלטימ עלַא ןריזיני

 וצ הנותח ךיז יִא .סעּפע ןריֿפוצכרוד ,,ליצ

 -ַאגרָא ,ןעגנערטשנָא ךיז .2

 ןכַאמ וצ ךיז יַא .רעטכָאט עקיצנייא ןַא ןכאמ

 ךיז .8 .ןשטנעמ עטעדליּבעג רַאֿפ רעדניק יד

 ןָאט םַײּב ,קיטומ ,טסעֿפ ןַײז .ןטיירגוצ טוג

 .עיציזַאּפָא רעד טימ ףמַאק םוצ ךיז יִא .סעּפע

 טוג ךיז טזומ ריא, .סענעמאזקע יד וצ ךיז יִא

 ,'ַא טוג ךיז ריא טזומ םיא וצ .םיא וצ ןעמענ

 ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא

 ,ּב"ח ,םישרשה רצוא .װװז + -- ןטרַאגנַא

 יא -- 'רזא טשטײטרַאֿפ ,1891 וועשטידרַאּב

 דֿפאה ֿבשחּב ול ּתדֿפָאװ טשטַײטרַאפ ללמ

 ןַײד ןָא טרַאג, ."ןיטרַאג ןא; :(5 ,טכ ,תומש)
 וצ רעקרַאטש וד ,טכיד ןַײד ףיוא דרעװש

 :'הרוגח -- דפא טשטַײטרַאֿפ ּבװש

 .עזַארֿפ -- ט(ש)ינױַאג ןָא

 ךיז ןרעדױגנָא

 ,םילהּת ,"הרוּת רעד ןוֿפ טַײרטש יד ןטַײרטש
 ,1848 עשרַאװ ,(4 ,המ)

 טפיול ףלָאװ א, .+- ןטרוגנָא וזד -- ןטרָֿאגנָא
 ענַײז ןָא טרָאג . .. רעה ןוא ןיה קידנעגנירּפש

 טגנירּפש ןוא זָאל א קנילֿפ ךיז טוט ,ןדנעל

 טימ .עשטַאילק ,סוממ ,"רעסעמ םעד רעּבירַא

 ןוא ןּרעצנַאּפ ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןּבָאהא -- ךיז
 ךיז ייז ןּבָאה ןזיּפש טימ ןוא ןדרעװש טימ
 ,ש"ח ,םילגר שלש ןמ רוזחמ ,"טערָאגעגנָא |

 ןיא ןָא ךיז טרָאג הרוּת יד,..1848 ץיװָאנרעשט |
 הנוי וניּבר ,ײןוגינ ןָא טנעייל יז סע רעװ קַאז א

 ךיז טלטרַאג, ,1851 בוֿבל ,האריה רֿפס ,ןזּביאַו
 טימ ןדנעל יד ןָא ךיז טרָאג ןוא םורַא דיי ַא

 ךעלזַײה ענעיורטש רָאּפ יד ןוא . . . ךעלרעצירּפש |

 טשינ ַײז ,רעריױמ .ז ,"סיוא לַײװרעד ןרעקַאלֿפ

 -- 231 1911 וָאנרַאט ,| גנוי רעליואוו ןייק

 ןא .ןייא;
 .?גנוטרָאג

 ,ןּבָאגוצ ןָא ,1
 ,(ש)טשרַאּב ַא .טכירעגוצ טינ .טעװַארּפעגוצ טינ

 -- יא ןַא ןָא ,ענעטעמס ןָא ,טיורקרעיוז ַא
 -עשזערּפ א .יג ןָא עװַאק ,ייט זָאלג א .יג ןָא
 ,רעֿפעֿפ ןָא ,ץלַאז ןָא --- לכאמ א .'ג ןָא עצינ

 ַאב ןָא ,ןטַאדוצ ןָא .2 .ג ןָא -- סטעֿפ ןָא
 ,לדיילק ךעלנייוועג א .ךַאֿפנײא .טושּפ .ןעגנוצוּפ
 סָאװ .8 .יג ןָא ,ךעלעדנעּב ןָא ,עלעטיה ַא .יג ןָא
 -סיוא-טינ .טיירגעגוצ-טינ .טינרָאג טגָאמרַאֿפ
 רעּביא עזַײר ַא ףיוא ךיז ןזָאלסױרַא .טַאטשעג
 -- ילּכ עטסוּפ א זיא (יז) רע .יג ןָא טלעװ רעד
 .לװֿפ ,טינ רָאֿפ --- יג ןַאג .יג ןָא

 ..טנרָאגעג- ,ןָא ןרָאג .ורט -- ןענערַאגנָא
 ,ןגײלנָא .ןרָאג ףיוא ןרָאג ןעיוּבנָא .װמ ,לָאענ

 יד 'ִא .ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ןלעטשפיוא

 יד יא .רעזַײה עכיוה ןוא עלָאמש טימ טָאטש -

 עירָאעט ַא יִא .גיֿפ .טיפוס ןזיּב האוֿבּת קעז

 ןייגרעד ןענעק טינ לָאז עמ עירָאעט א ףיוא

 ןענַײֿפסױא טינ ךיז ןעמ ףרַאד, .קלָאט ןייק

 ףיוא ןצאז ןייק יִא טינ ,רעטרעװ עכיוה טימ
 ,108 ,! פשיי ,װמ ,יזצַאז -

 -עגי-- ,ןָא (ע)טשרָאג .וורט -- ן(ע)טשרָאגנָא
 ןֿפױה א ןיא ןעמעננָא ..לס .(טע)טשרָאג

 טימ טנעה יד יִא .ןֿפױה ןלוֿפ א ןעמעננַײרַא
 פָאהכ, .טנעה יד ןיא ךעלסינ יִא .ךעלסיג

 טגיילעגוצ ןוא קעּבַאט עלעפַײה א טשרָאגעגנָא

 .ח"כשּת ה"ר ,קיא ,יננח ףסוי ,"זָאנ רעד וצ

 -עדלַאװגעגי- ,ןָא עװעד- -- ןעװעדלַאװננָא
 טימ ,ךיוה רָאג ןעַײרשנָא -- װטוא .טעװ

 יִא .תולֹוק ענעמונַאּב טימ ןרעדליטנָ ,ןדלַאװג

 יד ןוֿפ יִא .טסניד רעד ףיוא ,רעדניק יד ףיוא

 -ַארשעצ יד ןקעװֿפױא ןוא יִא .ןקיטיײװ עסיורג
 ןעלוגנָא ןעװעּבַארנָא -- װרט .םינכש ענעק

 סָאװ רעזַײרּב ,רעזַײה עלַא יד, .ןגעמרַאֿפ ַא יִא

 .ךיז טימ ךיוא ."טעװעדלַאװגעגנָא טָאה רע

 ךיז ,ןָא ךיז רע" .װטוא -- ךיז ןרעדױגנָא
 םעד ןֿפַײטשנָא ןוװיּכ א טימ .1 .טרעדיוגעג ר*
 ךיז ,ןעמוקַאּב ךיז) ןרעװ לָאז סע ,זדלַאה ,פָאק

 ,רעקיד ןעזוצסיוא ידּכ) רעדיוג ַא (ןלייטסיוא
 -ַאטָאפ ךיז ןוא ךיז יַא .(רעקידֿבשוימ ,רעֿבושח |



 ךיז ןעילוגנָא

 -ץגּפָא ןקורט טָאה . ...ַײּבַאר .רעד, .ןריפַארג

 יעגנָא ךיז טָאה םיא ַײּב זדלַאה רעד ןוא טסוה !
 ןופ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנפ ,"טרעדיוג

 .ןזָאלּבנָא ךיז 2 1939 ןרוּבלעמ ,עילַארטסױא
 יװ יִא ךיז .ףַײטש ןריפ ךיז .סיורג ןטלַאה ךיז

 ןליּפש ןוא יִא ךיז .ריֿבג רענעמוקעגפיוא ןַא

 ,קידנא ןא יװ ךיז יַא .םַאדעּבעטיאי םעד
 טָאה םַאדַאמ יד. .גָאװ ןעמענוצ .קיד ןרעװ 9
 ןגָארקעג טָאה יז .טרעדיױגעגנָא סנטצעל ךיז
 .ןקידײלַאּב ךיז .4 ."עּבמָאג עקידנרָאגַײרד ַא
 .רונש רעד ףיוא ךיז יִא .זגֹורּב ןרעו

 -עגי-- ךיז ,ןָא ךיז עיל- .וטוא -- ךיז ןעילוגנַא
 לָאז עמ יִא ױזַא ךיז .ןרוּכישנָא ךיז .טעילוג

 .טלעו רעד ףיוא זיא ןעמ ואוו ןסיוו טינ

 ןימ .2 .+- סָאגנָא וזד .1 .ץ ,רעד -- םֹוגנָא
 ='ַא ןכַאמ ?הריטפ .8 .ָא רעסַײװ .לּפע
 .קבא ?ןּברַאטש

 ;ףוג ןייק טינ טָאה סָאו .ידא -- קיֿפוגנָא
 רעיא .עוטַאטס א ןופ ּפָאק רעיא .ףוג ַא ןָא זיא
 ,טכַאנַײּב ,םענורּב םוצ טמוק ןרעטש א, .טסַײג
 ,"רעגניז םענוצ ,יָא ,דיל א ןוא טסַאג וצ ױזַא

 ,1967 ָאייּת ,טֿפַאשּביל ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי

 רַּפַאּב טימ) לטרַאג .1 .ן ,רעד -- טרוגנָא
 טמענ עמ ,טדניּב עמ סָאװ טימ סעּפע .(ןעגנוצ
 זיא ןדנעל ענַײז םורַא יִא רעד, .ןדנעל יד םורַא

 רַאֿפ לטרַאג צעּפס .2 .ׁשַאּב ,"לרעּפ לטייא
 םעד ןויװעג טָאה סָאװ לטרַאג .טַײלסגירק
 יז ןוא, .(עא עּפורג עֿבושח ,םַאטש) גנַאר
 טרוג סָאװ ןכעלטיא ןוֿפ טלמַאזעגנַײא ךיז ןּבָאה
 ,21 ,ג ,ּב םיכלמ ,יּת ,"רעכעה ןוא יִא ןַא ןָא
 ןייא ןוֿפ יַא ןַא ןַײז טעװ רַאֿפרעד, -- גנוד
 שוריפ ,היעשי ,"ןדנעל ערעייז עלַא ףיוא קַאז
 -י ,1877 גרעּבמעל ,שטַײטיירֿבע

 :ךיוא .טרוגעג- ,ןָא טרוג .װרט -- ןרוגנָא
 .געמ ,רּפ ,ןטרַאג-- .גמ ,רקוא ,ןטרעג =
 ,ןרוג-- .קסירּב ,דָאּפ ,גמ ,רפ ,ןטרָאג-

 .ןעלטרַאגנָא .1 1106: 2ת-9טז/6 .טעמַאז
 טָאטשנַא טצינעג) לטרַאג ַא ןדניּבנָא ,ןָאטנָא

 ןדנעל טימ גנודניּברַאֿפ ןיא רָאנ ןעלטרַאגנָא
 ,ןריזיליטס םַײּב ,ןושל םענעּבױהעג ןיא ןוא
 ,'רגח' רַאֿפ װט .ןעלטרַאגרַאֿפ .(ןריזיאַאכרַא
 טרוגעגנָא ןדרעװש ידו יז טָאה ןדוהא| רע ןוא;
 ,"ךיד ןטכער ןַײז ףיוא רעדיילק ענַײז רעטנוא
 ...ןֿפוריג טאה רע ינוא, .16 ,ג ,םיטֿפוש ,יּת
 ּפָאק ןעד ןלַאק 'נוא ןגָאלק וצ 'נוא ןנייװ וצ
 ,בכ ,היעשי ,מהס ,ײקַאז ןעד ןטרוג ןא וצ 'נוא

 -רעטיר א טימ ןוא, .1716 ףרָאדשרמרהליװ ,12 -
 .1910 י"נ ו גורֿפ ,"ןדנעל יד 'ִא םיא דנַאּב
 ןוֿפ דרעװש עסיורג יד טרוגעגנָא הדוהי טָאה;
 זיא סע .ייּבּכמה הדוהי' ,לֵא ,"דנַײֿפ ןטלא ןַײז
 -גניי-רדח ןגעלפ בָאּב-העשּת זַא ,גהנמ ַא ןעוועג

 -דרעװש ענרעצליה טימ ןדנעל ערעייז יִא ךעל
 ןכערּבעצ ייז ןטרָאד ,ןימלעיתיּב ןֿפױא ןייג ,ךעל

 זַא ,זמר ַא יװ םירֿבק יד ןיא ןקעטשנַײרַא ןוא |
 ן.ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא הרוֿבג רעזדנוא |

 םוצ ,לטרַאג םוצ טגעלֿפ עמ יװ ױזַאו .2
 ַאֹּב ,רעוועג ןּבעג ןרעװעג ןקיטסעֿפוצ ,טרוגנָא
 יידצ עלַא ןוא, .ײמרַא עצנַאג ַא יַא .ןענעֿפָאװ

1448 

 ,רעוועג יִא ןוא ןעניורק ןןחישמ| םיא ןלעװ םיק

 ייופ ,ַאּפָא ,"תומש עקילייה טימ טצירקעגסיוא

 .רעדלעװ עשיל |

 -נוא .רעװעג קיטסַײג טימ ןענעֿפָאװַאּב .8
 ַא טימ יִא .טומ ןּבעגוצ ,ןקרַאטש ,ןטלַאהרעט
 (טימ) יִא .הרוֿבג טימ יִא .גנורעדָאֿפ רעסייה
 -נָאש ןוא ּביול טימ יִא םיא לעװ ךיא, .טֿפַארק

 רעשט ,ש"ח ,םילגר שלש ןמ רוזחמ ,"טייה

 רזוא) זיא הכרּב עטֿפלעװצ יד, ,1848 ץיװָאנ

 לארׂשי יד יִא טוט רע סָאװ (הרוֿבגּב לארׂשי

 -נומ ,וװ הכרּבה רוקמ רֿפס ,"טייקרַאטש טימ

 טרוג ןטּפַאלקעצ ןַײמ ץרַאה ןַײמ,, .ה"נרּת שטאק

 .לה י"ךָא

 (רעטוג) א ןיא ןריֿפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .4
 גָאלק ןַײמ טסרעקרַאֿפ וד, .דנַאטשוצ ,גנומיטש

 טימ טרוגעגנָא ךימ טסָאה ןוא ץנַאט א וצ
 .שטַײטײרֿבע שוריּפ ,תירחש תלֿפּת ,"החמׂש

 ךימ ןוא ...טרעהעג ךימ עקַאט טסָאה וד ןוא;

 ,סוממ ."ךיירֿפ טימ ןוא החמׂש טימ טרוגעגנָא

 .ענעגנוזעגסיוא רעדיל יד טכַארּבעגקירוצ; .הריש

 ימוש .א ,"טרוגעגנָא גנוכַאװרעד ןַײד ןּבָאה ןוא

 .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש ןיא ,רעשטַאי

 'רזא ןוֿפ גנודניּברַאֿפ ידָו ןדנע ל יד א*

 לָאמ ךס א 'םיצלח' ןוא םינתמ טימ 'רוזָא ןוא

 ,ףמַאק םוצ טיירג ןכַאמ ךיז (א -- ןךנּת ןיא

 ,תומכח ןייק טינ טסייװ רעּבָא ּפַאצ רעד;

 טרוג רע ,קנואװ ןֿפױא טינ ךיז טייטשרַאֿפ

 וצ םָאטּפַאר זָאל א ךיז טוט ,ןדנעל ענַײז ןָא

 טייטש, .תומהּבה רֿפס .סוממ ,"לזמילש רעזדנוא

 אל . . .ןוא ןדנעל ערעַײא ןָא טרוג ,ןדִיי ףיוא

 עלַא; .עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"ןייג רימ

 -ןעמַאלרַאּפ רעד וצ ןדנעל יד טרוגעגנָא ןּבָאה

 1964 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד ,"טכאלש רעשירַאט

 טימ ןעמעננָא ךיז .ןעגנערטשנָא ךיז (3 :15 אוו

 ןוא ןדנעל ענַײמ ןָא טרוג . . .ךיא ןוא, .טומ -

 רעטעלק ןוא ךימ קוּב ןוא ךימ ינק ןוא ךימ גָאי

 ,סוממ ;ײלארׂשייינּב וניחַא טימ עקאט םענייאניא |

 -"רוא טַאהעג ןּבָאה סָאװ עלַא; ,יתֿפי ןוא םשי

 ,ץנעטסיסקע ןַײז ראפ ןקערש וצ ךיז ןכַאז

 ןענַײז ןוא ,ןדנעל ערעייז טרוגעגנָא ןּבָאה

 ןַא ןיא ךָאנרעד ןוא םייהעג ןיא רע;רֿפ ,סױרַא

 "יארע ,סעשָאגרַאמ ףסוי ,"המחלמ רעכעלטנפע

 טימ סעּפע וצ ןעמענ ךיז (ג ;....ןעגנורענ |
 ןרָאװעג שממ ןיּב ךיא, .הדמתה טימ ,סַײלֿפ

 -עגנָא ףּכיּת ךיא ּבָאה ,שינעפעשאּב עַײנ ַא יו

 סָאד ןעוװעג רּבחמ .בָאה ןוא ןדנעל ענַײמ טרוג

 .הק ,יירפס

 יא ךיז :וּב םוצ  .וֿפד +- -- ךיז ןטרוגנָא
 יַא ךיז ןלעװ ייז ןוא, .דרעװש ןטימ ןעמיר םעד

 ,לאקזחי רֿפס ,ײתוליֿבַא ןוא רעצ ןגעװ ןופ קעז

 רָאפ א ןּבָאה, :21 םוצ .ד"לרּת עשרַאװ

 ,"ןסקיּב ןוא קעה טימ טרוגעגנָא ךיז ...ןדִיי

 טינ הכולמ יד טָאה, .1920 ,'ףלָאװ רעד' ,לה

 ,ןדנע ל יד טרוגעגנָא ךיז טָאה ןוא ןגיוושעג

 -רעטנוא ןעגנומערטש עכעלרעֿפעג עקיזָאד יד

 ;433 ּבּב ֹוצ .'רערשּכ רעד' ,רא ,"ןקירדוצ

 טעװ ריא רעּבָא ,טײקרַאטש ןָא ךַיײא טרוג;,

 ,שטַײט-רבע שוריפ ,היעשי ,"ןרעװ ןכָארּבעצ

 ןָאטּפָא ןלָאז ןדיי טיּבעג רע .1877 גרעּבמעל

 ןייגנָא

 ןוחטּב טימ יַא ךיז ןוא רעיורט םעד ךיז ןוֿפ
 ךיזע .ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"דיײרֿפ ןוא
 .שיניק .יקסוװָאנראק . . . ,זיי ,"דלודעג טימ יִא

 ןלָאז, .(עטיל .טעמַאז) ,ןטרוגנָא וזד -- ןרוגנָא

 ,"ןדנעל יד יָא; .1923 ,סַײנ ,מי ,"ןדנעל יד יָא

 | / ,19 יז ,לַאװק םַײּב ,יקסמַאטסַאּב

 ןָא הליזג .װרט ןזעלייזג ...} -- ןהליזגנַא
 -נַײרַא .רל ,ןענהליזג = :ךיוא .טהליזגעג =
 ,ןעלוגנָא ,הליזג ךרוד ךס א ןכיירגרעד ,ןגירק
 עמערָא ןוֿפ יִא .ןגעמרַאֿפ א יִא .ןעװעּבַארנָא
 .עכַײר ןוא

 ןָא הריזג .װרט ןןערייזג ..} -- ןהריזגנָא
 ,תוריזג ךס ַא ןּבעגסױרַא ,1 ,טהריזגעג =
 עקַײלָאקינ סָאװ,ע ,תוריזג עטֿפָא ךרוד ןרעװשַאּב

 ןטסעֿפ .א ןּבעגסױרַא .2 .,"!טהריזגעגנָא טָאה -

 טרעצ רפ, .(ןיד-ןקסּפ ןקיטליגדנע ןַא ,סולשַאּב

 ןדרָאװ ּתרזגיג ןָא זיא םיא זַא רעמ ליפ רע

 .א/טנ ,וטל ,"ןדָאש ןַײז זיא זאד ,(הנשה שאר)

 -עג'- ,ןָא לזג .ורט ןזעלזַאג ...} -- ןעלוגנַא
 א) ןּבַײלקנָא .רל ,ןענעלזג-- :ךיוא .טלזג
 .לָאצ א ןעװעּבארַאּב ,ןעלזנַאּב ךרוד (ןגעמרַאפ

 רַאֿפ דלָאג טימ רצוא ןַא יִא ןוא ןענעֿבנגנָא
 ."רעדניק-סדניק ןוא ךיז

 רעד .רג 22 יא 22 .יד -- עיגָאל|ַָאיגנַא
 "טולּב יד טרידוטש סָאװ עימָאטַאנַא ןופ גַײװצּפָא

 יד ןוֿפ ץכעליװשעג .יד -- ע8- .ןסעֿפעג
 ןקעלפ יד ןענַײז רעקיטכיוו, .,ןסעֿפעגטולּב

 רָאנ אֿפוג טוה רעד ןיא טינ ןגיל עכלעוו
 ענעֿפורעג ױזַא יד ןענַײז סָאד .ריא רעּביא
 ,זעגֿפ ,ײןסעֿפעגטולּב עטרעטיײרּברַאֿפ היד ,ןעמיַא

 .ידַא -- שיטַאמ'א .עז א ,1932 ענליוו
 יַאֹּב סָאװ זָארװענ .רעד -- וָארװענ'ַא

 זיאס, .ןסעֿפעגטולּב יד ייר רעטשרע ןיא טלַאֿפ
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד זַא רָאלק
 רעסיװװעג א ףיוא ה"ד ,'ַא ףיוא ןדַײל עילימַאֿפ

 יד ןגרָאזַאּב סָאװ ,ןוורענ יד ןוֿפ טײקכַאװש
 ,1930 ענליוװ ,זעגֿפ ,"טיוה רעד ןופ סעפעגטולּב

 יב .5 ןאפ

 ענַײז סָאװ סקיװעג .רעד -- םרעּפס'ַא
 ,(65 יז ,23 ,+-) עירַאװָא ןַא ןיא ןענַײז ןעמָאז
 ,ידַא -- שיד

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- ײגנָא

 .ןשטנעמ ךס ַא ןופ יִא ןַא .גנַאגנָא +- .ןיגנָא

 .ןעגנאגעג-- ןיּב ,ןָא ייג .וטוא -- ןייגנַא
 ןעמוקנָא .1 .רפ ,ןענַאגעג-- ,ןַאגעג- :ךיוא
 ןענַײז ןריט יד, .ךיז ןעלמַאזנָא ןוא סוֿפ וצי

 רעסיורג א ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןוא ןֿפָא ןעוועג
 ,טכירעגמוא ןעמוקנָא 2 ."עקירעגַײנ םלוע
 יַא .ןענירעד ןטימניא יִא .ןזַײװַאּב ךיז םעצולּפ
 רעסייה רעד ףיוא יִא .םַארַארַאט ןצנַאג ןתעּב
 יד ,ךיז טיה, .דייר סמענעי ףיוא יִא ,טונימ
 ןוא גוצ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע ."ןָא טייג ןַאּב
 ,ןיּבָאד .ה ,ײטכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא םיוּבגאלש רעד

 (ןװיּכ ַאזָא) .20 .2 אי ,1961 ,דנַאלמייה יװָאס
 א ןצעמע ףיוא ןייגפיורַא ;ןסױטשנָא ךיז

 יַא .סוֿפ םעד םענעי ןטערטנַא ןוא ןצעמע ףיוא
 | - .ּפולס ןֿפױא |



 ןיגנָא 146 ןייגנָא

 טייג ךיש יד ןיא ..ןעגנירדנַײרַא .ןײגנַײרַא .4 ןרעיודעג ,טַײצ ערעגנעל א ךיז ןעוצ 19 + ,זּביא|טַאטשנעזַײא השמ ,ײןזעװג העוט ...טָאה

 .רעסַאװ ןָא טייג ןעײשנַארט יד ןיא .רעסַאװ ןָא -

 ."ביטש י'ִא טעװס ,רעמע םעד וצ קעדא

 יוצ .(ןייג ךרוד) ךיז ןּבַײלקנָא זַײװכעלסיּב .9
 "נָא טכַאנרעּביא זיא יינש רעד; .ךיז ןעמוקפיונ

 יִא ןלעו'סע ."רעטצנעֿפ יד וצ זיּב ןעגנַאגעג

 "נָא ןרעװ טעװ לאז רעד ןוא ןשטנעמ ךס ַא

 יי ,"טקַאּפעג

 ןַײז טגונ (ןצעמע) סעּפע וצ ךייש ןַײז .0
 רעד ,ךַאז .יד) ןינע רעד .ךיז ןרעהעגנָא .ןצעמע

 .ןָא (טינ) רימ טייג (עא ךוסכס רעד ,סעומש
 ךיחי א טייג ךַאז סלהקע .טינ טימ רעטֿפָא

 ,ןםיסנרּפ עשיטארקָאטיוא ןגָאז יוזַא} "ןַא סקינ

 ןה ןטכיר סיוא טלָאװ רענייא, .225 ,ואלדנעט
 ׂשֶע אייז ׂשע .ןּבַײרש הריסמ . . . םיּבר וא דיחיי

 .קקּת ,"ןא טינ ןיא טיג ׂשע רדוא ןא ןיא טיג

 ׂשאוו דובּכ ןעד ףיוא זיא (ריהזמ) ךיוא ה"ּבקה, |

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,ײטיג ןא ןטַײל ןעד

 ןניג תורּבד ריֿפ יטשרע יד ןעד,- .ב/חר ,3

 סאווע .ב/אנק ,וטל ,יןא דוֿבּכ שטָאג גיניילא

 ןַײד וטׂשלָאז ,טיג ןא דוֿבּכ רּבא ןכַאז טלעג
 ,ויע ,"ןגַײװש ,טוט שאו ריד רֶע ןעװ ,רֿבחי

 םעד ןָא רָאנ טײג ׂשאװ םינינע יד, .ב/אמ

 רוּפּכ םוי ךוא , ,344 .הח ,"ןיילַא ףוג סנשטנעמ
 טיג םעט רעד ןוש ןעװ תלוז ןייק ןמ טגאז

 רעד, ?ז"עקּת ?זקּת ,םידיסח רֿפס ,"ןא טינ אד

 ןוא טייקשידִיי ,ריּב ,ײיַא טינ ןעק םעט רעטשרע
 .1930 ,שידוי

 טימ רעטֿפָא .ןריסערעטניא ,ןרעמיק ,ןרַא .7
 יצלַא ןופ רעמ ןָא ךַײא סע טייג סָאװע ,טינ

 רעקירָאיאראפ רעד יװ ןָא ךימ טייג סע, ."?ןעמ

 רעטַײװ א יװ ,ןעמיוק ןוֿפ ךיור רעד יװ ,יינש

 רעד ןיא ןָא טינ רימ טייג סע, .לװֿפ ,"טניוו

 טלעװ עצנַאג יד .לװֿפ ,"(עטַאיּפ) האּפ רעקניל
 רימ טייג סע? .ןָא (טינ) (וזַאא ריד) רימ טייג |

 ןופ חירטמ ךיד אַײז, ."ץיז ךיא ואװ ןָא טינ

 טינ ךָאד ןיּב ךיא ךערּפש טינ ,ןגעװ להק שאד |

 .ב/בנ ,וטל ,"ןא ךימ ׂשע טיג שאו (להקה שאר)

 ךימ טייג סָאװ --- .תרשמ א רָאנ ךָאד ןיּב ךיא,

 -עקרעס ,טע ,ײ?טכַארט תיּבהילעּב רעד סָאװ ןָא

 ןַײז !ןיינ ,ןייג ,ןיינ ?דֵיי א סוטסירק ---, .על
 ןַײז ,ונ -- !ןײלַא טָאג ןעװעג ךָאד זיא עטַאט

 רעּבָא וטסעװ סָאװ ,ןָא טינ ךימ טייג עטַאט

 ןיא דוי רעד ,גּבא ,"=?ןָאט ןעמַאמ רעד טימ

 יד ,ןָא ךימ יז טייג סָאװ ,יוא, .ןו שהְו ,ֿבעיק

 יז זיא ערעדנַא רַאפ ?ןח ריא טימ רוטַאנ ענייש

 ,סוממ ,ןדִיי זדנוא רַאֿפ טינ ,ןייש ןוא טוג
 ןענַײז ... טײל הרֿבח ייוװצ ענעי, .'םיֿפרׂשני
 -נַאגעגנָא ייז ןענעז ןעמעוו . . . רעדניק עשינצּבק
 זיא עמאמ יד, .יטעליּב ענשירגיוװ ,עש ,ײ?ןעג

 טינ םיא טָאה רעטָאֿפ ןרַאֿפ ;ןעגנאגעגנָא םיא
 . ,ןוז ןוא ןַאמסָארג ,שֵא ,"טראעג

 ,הכרּב א ןגעװ) ןרעװ םייוקמ .ןעמוקנָא .8

 לָאז .רימ יִא לָאז ריא שטניוװ ךיא סָאװ .(הללק

 םיא לָאז, (טֿפלעה) ּבלַאה א שטָאכ יִא םיא

 ."םיא שטניװ ךיא סָאװ קלח:טנעצ א יִא שטָאכ

 רענייא סָאװ ךָאװ עצנַאג א יִא ןדייּב ייז לָאז,

 לָאז, ."גָאטקרַאמ םעד ןיא ןטייווצ םעד טשטניוו

 קרַאטש וזַא ךיז רע לַײװ ,ןייג ןא ןיכולֿפ ןייא

 ןיא; .1746 !טרָא ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד

 עלַא טעמּכ . . .טּפעלשעג רע טרעװ קָאטסַאשטוא

 געמ סע --- םִייֹוג יד ןופ טָאה ןוא ןכָאװ ייווצ

 אד, .ןטלעװ ייװצ ןוֿפ ,עש ,*ּבלַאה שטָאכ יַא ייז

 תולאו םירוראה לּכ :לּבקמ רימ ףיוא ךיא ןיִּב

 ,ןמוק ךימ ףיוא ינוא ןיג ןא ךימ ןלָאז הרוּתּבש

 "גארפ יגיהנמו ימכח תונקּת' ,י...ךיא ןעוו

 סָאװ 'הלּבק' רעד ןופ .ו"ּפרּת ,תומושרו ב"עש

 -ענ ןֿפרַאד ןגעלֿפ הליהק רעגָארּפ ןוֿפ םייונמ

 ןעמענרעּביא םַײּב העוֿבש א יװ ךיז ףיוא ןעמ

 | ,ןטמַא ןַא
 -עגנַא .ןרעװ טנכעררַאֿפ .ךיז ןסַאּפנַײרַא .9

 רַאפ ןָא טייג סע .יִא טינ ןעק סע .ןרעװ ןעמונ

 שאד. .ןָא ךעלַײרג טייג לשמנ רעד .טלעג טוג

 מדפ9 ,םילשמ רפס ,"ןא רכיז טיג ליּפש אַײּב

 -רעװ עשילגנע עטשימייהעגנלא לָאצ א ,6

 יָצק רעטרעװ עשידיי עטשילגנעעגכָאנ ןוא רעט

 ,װמ ,"ךַארּפש רעטקערָאק רעד ןיא יִא ןענ

 יטסירק ענַײז ןעגנאגעגנַא זיא רע, .41 4 פשי -

 עשילוטַאק עמורֿפ ןוֿפ לגנִיי א יװ םירֿבח עכעל

 .ןגיױא עשידִיי ,יקסניגרעשטַאק .ש ,"ןרעטלע

 עּבטמ אזַא .גנַאגּפָא ןַא ןּבָאה ,ןטליג ,0

 עכלעזַא .יָא טינ רעמ ןעק סנױזַא .ןָא (טינ) טייג

 טינ רימ ַײּב ןעייג (סעקוטש ,תומכח) ןצנוק

 טייג הרוחס יד .ןָא טינ ָאד טייג סניוזַא .ןָא

 טיג ןא אד ..., .טוג ךיז טפיוקרַאפ יז = ןָא

 ,המ ,םילהּת ,מהס ,"םכח דימלּת וד ,חֿבש ןַײד

 ןּבעג וצ ּפא ןוּבשח ןמוק טעװ ריא ןעו, 2

 ,1 ,ה ,חע ,"ןא טינ דיר שיוא ןייק טיג אד ןעד

 טָאה ,ןָא טינ רעּבױצ ןייק טייג בקעי ַײּב,

 .תורימז ,סוממ ,יןָאט וצ טינ רעכַאמ-ףושיּכ טימ

 רעּבָא רע טָאה ,דיגמ טרָאס םעַײנ םעד טימ;

 רעד' ,רַא ,יייֵא טינ ןצנוק עניוזַא ןלעװ טליֿפעג

 ןַײז ,הרוחס ןייק זיא הרוּת ןַײז , .'דיגמ רעטלַא

 יז ,עּבטמ ןייק זיא העד ןַײז ,לטייא זיא המכח

 עשרַאװ ,ןנַאמערָא רעד ,.ר .א .פ ,"ןַא טינ טייג

 טינ ךיוא טייג ןטרָאד דחוש ןייק ןוא;- ,9

 יילק .ה ,ײגָאמראפ ןייק ןעמ ףרַאד ןטרָאד ,ןָא
 ,1908 ענליװ ,ליגײֿפ ענדולּב יד ,וָאנַאּב

 רע .ןטַאטלוזער ןעגנערּב .ךיז ןּבעגנַײא ,1
 לָאמנייק טעװ סָאד .יִא ךָאנ םיא טעװיס ,טניימ

 ןַא טינ רָאװ רֿפ טיג לידנַאה רעד, .יֵא טינ

 ,ןאט 'נוא ןיטלה ןימענ ןיז ןיא ךילא טזומ ריא

 ,"שקינ םולשו סח קסע ריצנַאג רד טרעװ טשנוז

 ,הדוהי יריש ,רֿבַאחילעז השמ י'רּב ביל הדוהי יר |

 י"שה ןוֿפ טקישעג זיא הכָאלמ יד, ,1697 טשמַא

 'יד זַא ןוא ןרעװ טזַײּפשעג ריא ןופ לָאז רע זַא

 ןזַײּפש י"שה םיא ןָאק יִא טינ טעװ הכַאלמ

 רענעי ןיא, ,341 ,הח ,"ךַאז רעדנַא ןַא ךרוד

 ןעגנַאגעגנָא זיא סע יװ ךָאנ ןוחטּב זיא טַײצ

 ,"טצרַאװשרַאפ טימרעד ןעמ טרעװ טנַײה רעּבָא

 .עשטַאילק ,סוממ

 ןריֿפֿפױא .ךיז ןעמענאּב .ךיז ןייגַאב ,2
 סָאד טָאה דיי רעד יװ, .ןייש יִא .ּבָארג יִא .ךיז

 .מֿפ ,"ןעגנאגעגנָא ןייש רֶע זיא ָאד ,טרעהרעד

 ןייק טשינ ןיוש ּבָאה ךיא ?ןעגנַאגעגנָא ּבָארג,

 ףיוא יַאֹ* .םיבנג ,ַאקמיּב ,"ןטרַאװ וצ חוּכ

 .רעװעג ןצינ ,חוּכ ןצינ = חוּכ

 טייג עדָאמ אזַא .ןעשעג ,ןעמוקרָאֿפ ,ןטלַאהנָא

 .ןדִיי ףיוא תוֿפידר ןָא ןעייג סע .ןָא גנַאל ןיוש

 ןיא ׂשאװ ןיזעװיג דיעמ ןיּבאה םהמ תצקע

 ,"טיג ןהא ללּכה שאו תצקו טיג ןא טנַאלָאה

 ,ןוװ שפ} 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײכי

 ןעגנאגעגנָא טלָאמעד ןיוש זיא טַײצ רָאי ןּביז

 ,191װ1965 ,זמט ,גצּב ,"גירק רעקיזָאד רעד

 יַא יאדװַא גנושרָאפ עקיזָאד יד טעװ ױזַא ןוא;

 ,שיי ,"תורוד עטקורעגּפָא עטַײװ יד ןיא זיּב

 ןענַײז ןכערּפשעג עמייהעג, .רצוא רעזדנוא ןוֿפ

 וצ רעּבַארַא ןוא לארׂשי ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא

 .יצ ,"עגַארֿפ-םיטילּפ יד ןזייל

 -נָאק ,ןָאט רעטַײװ .ןַײז ךישממ .מא 4
 .ןַאלּפ ןטימ יַא .טעּברַא רעד טימ יִא .ןריאוניט
 ןּבעל עקיטכיר סָאד, .ןָא טייג עינראסערפ יד
 ךעלֿפיש יד ואװ ,ךַײט ןֿפױא ןעגנַאגעגנָא זיא
 -ָאמ ,זּביא ןירּבָאק .ל ,"ןגָארטעג ךיז ןּבָאה

 רעסיורג וצ א זיא ןרעוע ,1914 י"נ .וװ ןַאסַאּפ

 -טסניק ןענַאק לָאז רע זַא ,רעּבַײרש רעפיט ןוא

 ,"רקש ןטימ יִא קידרעיודעג ןוא גנַאל שירעל

 ןָאק סָאװ, .| רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש

 ּבָאה ךיא) ןריסערעטניא רענעייל ןשידיי ַא

 א םיא סע ןָאק סָאװ :ןּבַײרש טלָאװעג

 ןשינַאקירעמא ןיא טָאה 'ןייגנָא רעּבָא ,{73 +-}

 "עט רעד טימ יִא : . ..שטַײט רעדנַא ןַא שידִיי |

 ךיא, .26 וו 1965 ,זמט ,טייצ ,"(המודכו ,טייקיט

 ,"רעטַײװ ןּבעל ןַײמ טימ ןיײגוצנָא יװ טינ סייוו

 ,עדנַײרפ ענַײמ --, ....עקנילּבערט ןיא ,לה

 ןַײז טימ ןעגנַאגעגנָא רערושטקעל רעד זיא

 סקעז ,דַאנ ,"עיגָאלָאנימירק רעּביא עיצקעל

 ,רעכיּב

 ,ןּפַאכנָא ,ןּפַאכמורַא ,ןלַאֿפַאּב .כרא .8
 זאל ריד טיּביג ךיא שאו זלַא איז וצ דיר 'נוא,

 ,17 ,א ,רירעש ,"...ןיג ןא טׂשגנַא ןייק ריד

 --- ךלמ ןייא רֿפ רדוא רסיק ןייא ראֿפ גניג זַא;
 ןייא 'נוא ןיג ןא (ארומ) ןייא םיא טרעװ יװ

 ףירּב ןעד ךיא איו, .ב/ז ,וטל ,"סינרטיצ

 רעדנא ןַא ןיא| תושלח רימ טזיא ּבאה טאייליג

 ןּבילּבעג .233 ,הג ,"ןיגנג ןא ןהשלוח :לעטש

 = תוש לח ַא ןָא טייג סע" :רעטעּפש ךיוא
 ןָא טייג סעק .טוג'טינ טרעװ סע ,טלקע סע

 ןָא טייג סע .". ..וצ קידנקוקוצ ךיז תושלח ַא

 .עא עטָאנדונ ַא ,לקע ןא ,לגימ א

 ךָאנ ןעק רע = רעטכעלעג א ןָא (ךָאנ) טייג'ס*
 | .ןעײרֿפ ךיז ,ןכַאל

 לָאז, .ןעמוקּפָא ,ןייגּפָא טָאטשנַא .דפ 0
 טריפעגסיוא ןיוש טָאה'ר זַא ןעניימ טשינ רע

 טשינ קיטַאלג יוזַא םיא טעװ עס ,עקינַײזס
 "יא |

 ,ןסַײרַאּב .זַײרּפ ןֿפױא ןעמענרעּביא .דפ .7
 ּביל טָאה'ר, ,"?יִא וטסליװ רימ ַײּב,, .ןרַאנּפָא

 .ןענידרַאֿפ ךס ַא = "יַא ּבָארג ,ןײגוצנָא

 שכלעװ, .ךיז ןדניצנָא ,ךיז ןּפַאכנָא .כרַא ,8
 ןייא ׂשלַא קלאֿפ גידנעטש רֿפ םוא ןעד אַיּב

 רפ נוא טיג ןא דלַאּב ראַײֿפ ןעד אַײּב סקַאלֿפ

 רשיה ךרד ,זּביא| טַאטשנעזַײא השמ ,"טנערּב

 / .1146 ?טרָא ,ןחוּב ןבאל

 ראו עשוהי אַײּב, .סיורָאפ ןייג .כרַא 9



 - ךיז ןײגנָא

 ,"ןיג ןא ראפ .ןורא רד טזומ םורד ,ןיקלָאװ ןייק |

 ,6 ,ג ,עשוהי ,מהס

 ןייג .ןייג ךס ַא .1 .װֿפד + -- ךיז ןײגנָא
 ךיז ךיא ןיּב, .טרעטַאמרַאֿפ ,דימ ןרעװ ןזיּב

 יװ ןלַאֿפקעװַא ןוא ךיז יַא .=!ןעגנַאגעגנָא טנַײה -
 ױזַא ךָאנ; .סיֿפ יד ףיוא ןדנואוו יִא ךיז .ּפָאנס א
 ןרעקמוא םעצולפ געװ ַאזַא ךיז יִא ןוא ימ ליֿפ
 -עגנָא ןיוש ךיז זיא רע .תועסמ ,סוממ ,"!ךיז
 -רעקעּב .ּב ,"סופ וצ לַײמ סקעז רשפא ןעגנַאג

 עשראוו ,( בו לעגעיּפש רעשידוי רעד ,ןנַאמ

5, 

 וצ, .ךיז ןעלמַאזֿפױנוצ .ךיז ןעמוקֿפױנוצ .2
 -עגנָא ךיז ןענַײז גנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ רעד
  ."טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ ןשטנעמ ןעגנַאג

 רעד -- ןענוַאלק עַײנ, .15 ּב ,וֿפד וזד 8
 ךיז ןזַײװַאּב ,ןרעװ רעטנַאסערעטניא לָאז קריצ

 יד ןָא ךיז טייג קיטילָאּפ רעד רַאֿפ ןוא טשינ
 ןעייזיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"לַאג ענירג

 ערב א ןוא תושלח א ןעגנַאגעגנָא ךיז זיא'ס,

 סע זַא הוואג טימ טרעװַאג רע, .ָאקמיּב ,"גנוכ
 .  .לװֿפ ,"תושלח א ןָא ךיז טייג

 ,ןיד) רעד ,שינעע ,ץכע-  .גנואד |
 זיא ןרעוא .רעײגנַײא וזז ךיא -- (עקד
 יב .ל .י ,"ַא ןַא ּבוטש ןיא רימ ַײּב ןעװעג
 ,6 אל ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קָאטש

 | ,יירע- |

 .טסַײג ןָא זיא סָאװ  .יזַא -- קיטסַײננַא
 רעיֶא .עדער עיִא .טלַאהניא ןָא .טסוּפ .ךַאלֿפ |

 ןיא ןַײרַא טקוק סַאג ןוֿפ, .ייסע ,לקיטרַא
 ,עקיטכיל יד ןגיוא עיִא עריא טימ רעטצנעפ
 ד ,יקרָאג .מ ,זּביא ,"טכַאנ עטהנֿבלעגסיוא

 ,טייקי- .1931 עװקסָאמ ,רעטומ

 (עיגָאלָאטַאּפ) = .ל 22 ייא 22 סי ,יד -- עפיגנַא
 ןוֿפ יַא יד טמוק ֿבור סָאד, .גנודניצנָא-זדלַאה
 .+.סעירעטקַאּב ענעדײשרַאֿפ טימ גנוקעטשנָא
 ,"טיײקנַארק רעקיּפעלק ַא רַאֿפ יא יד ןטלַאה רימ
 עלַא ןוא עקנַארק יד, .11 אפ ,1923 ענליוו ,זעגֿפ

 ףרַאד עמ .ןקערשרעּביא ןעמ ףרַאד ... .םורַא
 "ושפ ַא ןוֿפ ,סוֿפיט ַא קיטייוװכיוּב ןוֿפ . . . ןכַאמ
 ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ײןטירעטּפיד| הרּכסַא -- יַא רעט

 | .ןעיידיא ןוא
 ןיא טֿפַאשגנע -- סירָאטק'עּפ אניגנַא

 תמחמ קיטייװטסורּב ערעװש, .!ןטסַאקטסורּב
 ךרוד ןצרַאה םוצ סולפוצ:טולּב ןקידנגונעג"טינ

 .י 'רד ,"סירענָארָאק --- סעירעטראיןיורק יד

 .1967 יײנ ,ןּבעל וצ ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג

 חזד .ןײגנָא ןוֿפ טירעטערּפ .כרַא -- ןעניגנַא
 תורּבד ריֿפ יטשרע יד; .ןעגנַאגעגנָא ןענַײז
 .ב/אנק ,וטל ,יןא דוֿבּכ שטאג גיניילא ןניג

 נָא +- .ןסיגנָא ןוֿפ טקַא .ן" ,רעד -- פיגנָא
 ."?ליד ןֿפױא 'ִא ןַא רַאפ סָאװ .סָאג

 ,ןסָאגעג-- ,ןָא סיג .וורט -- ןֿפיגנָא
 ייסילפ (טימ ילּכ ַא ןליֿפנָא רעדָא) ילּכ א ןיא

 ןַא יַא .ּפוז רעלעט א ,ייט זָאלג ַא יִא ,טייק

 ןייא ךיא ליװ אז; .םייחל א יִא .רעסַאװ רעמע

 עיצענעװ ,ילייו ירהמ ּת"ושי ,י"ןשיג ןא אֿפייוז
 םעד לָאז טסּבלעז תיּבה-לעּב רעד, .ןו שהְו 9

 ןַײװ ַא ױזַא טימ ןשטנעּב םוצ יִא ןײלַא סוּכ

 ןסיג ,1

 .װֿפד +- .װטוא -- ךיז ןפיגנַא

1444 

 רעד ןיא; .ב/גנ ,207 ,"םוגּפ טינ זיא סָאװ

 ךָאנ שיײלֿפ םעד רעּביא טקנעװש עמ סָאװ ילּכ

 רעִירֿפ ןָאטנַײרַא טשינ ןעמ לָאז ןצלַאז סָאד

 רעסַאװ רעירֿפ רָאנ ילּכ רעד ןיא שיילפ סָאד

 ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיוּבלטייט .מ ברה ,ייָא
 (ןטייװצ) דנַײרפ א ןָא טסיג עמ סָאװ, .רוהט

 ליֿפ ...ךיא; .װש ,"ןיײלַא סיוא ןעמ טקנירט

 ןַײמ ןָא סיג ןוא ןעלטייט טימ לטַײּב ןַײמ ןָא
 הׂשעמ ענייש ןייא ,"רעסַאװ טימ לופ גורק

 טָאה ..., .1862 רימָאטישז ,{ערוטנעװ ערוטנעצ) |
 ,"טריּפש לזעלג ַא קידָא טדערעג רעטַײװ יז
 'רעמ ענייש יד ,בוניהלָאד סיוא ,ןיּבור לאירֿבג

 = עקשיק יד ,זדלַאה םעד ָא* .1889 ענליוו ,ןירעד

 .ןרוּכיש = ּפמָאל םעד ,זדלַאה םעד יָא* .ןסערפ
 רעזדלעה יד ןסיגוצנָא ןוא ןעװעדָאה וצ ...;
 ,לָאֿפיי ,"סרעֿפױז ןוא סרעסערֿפ עשלהק ןופ

 ,44 ןאַפ ,2

 עלַא יִא ,לָאצ ַא ןיא ןסיגנַײרַא ,ןסיג ךס א .2
 ןעװעקרַאקרַאֿפ ייז ןוא ןַײװ טימ רעשעלפ

 וצנָא ןָא טּבייה ,ןלַײא לסיּב א ךיז ןזומ רימ,-
 רעמ טשינ ךיז רימ 'רָאט רימ !ןרער יד ןסיג
 ,"ןרעװ קיטרַאֿפ תּבש רַאפ זומ עמ ,ןלַײװרַאֿפ
 סָאד ןוא לוק עכעלרעמעי סָאד, .רעדיל ,טע
 עקַאט ,ןייטשרעד ַײּברעד ןעד ןעק רעװ ,ןייװעג

 ןעמ טסיג ןרעהוצוצ תוצח ןופ רעטרעװ ייװצ
 .רַאטַאעט ,"ןרערט טימ רעכַאט עליֿפ ןָא
 קידורּב) ןכַאמ סַאנ ןוא ןסיגרַאֿפ ,ןסיגסיוא 9

 ףיוא פוז יָא .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא יִא .(ןכַאמ |
  ,ךעטשיט םעד

 -יישרַאֿפ טימ גיֿפ .ןּפָאטשנָא ,לוֿפ ןכַאמ .4
 טָאה ןגער-םערוטש רעד .סעיצַאטָאנָאק ענעד
 טימ יװ ןסָאגעגנָא טָאה'ס ,ןכַײט יד ןסָאגעגנָא
 ןַײז לָאז סע זַא ןעז = ןטסירּב יד יִא* .סרעּבעצ
 ,ץלַאמש טימ יָא* ,דניק ַא ןליטש וצ ךלימ גונעג

 -נרענרעד טימ ןעמרָאק ,ןּפָאטש = דלָאג טימ
 יד ,לטַײּב יד ,רעטַײא םעד יָא* .ןזַײּפש עקיד
 ,ךעלרעדניקפ .רעגנַאװש ןכַאמ ,לואוו = עּברָאט

 "נואוו ןייק טינ .ענייא ןיא ענייא .ערה-ןיע ןייק
 ןןעלצרָאוװןע ."דלָאג טימ ןָא ייז טסיג עמ ,רעד

 ,לה ,ײלּפאצעג ןסייה טימ ןָא טכַאנ יד ןסיג

 ..:טַײצ גונעג טָאה רעש .םיוּבלּפע ...טַאלּב
 "ערב יד רעּביא זיּב תומולח טימ יִא יז ןָאק רע

 יד ןָא טסיג . . .ןוז יד, .'הילּת ידי ,טייצ ,"סעג

 -ַאה .א ,"ןַײש רעקיטכיל ןימ אזא טימ טלעװ

 -רַאטש .0 1935 וועיק ,גָאלַארּפ ,זּביא ,אקוװָאל
 ,ןשיּפנָא :טָאטשנַא (לדיא) ,0 .קֿבא ?ןּב
 ,ןסָאגעגנָא טָאה עלעדניק'ס

 ךיז ןופ .1
 ןָא ךיז ןסיג רעּבירג יד .טליפעגנַא .לוֿפ ןרעוו
 ןָא רעמע יד ךיז ןסיג סע, .גיֿפ .רעסַאװ טימ

 סע, .רעדירּב ,מפ ,"םיליהּת ןקידתּבש טימ

 ,ריד ןוֿפ םור רעד ןּבױרטנַײװ ןיא ןָא ךיז טסיג

 'װָאס ,װָאקציא .י ,"רענַאטסיקעּבזוא םייה ןַײמ

 ,1 ןאפ ,1962 ,דנַאלמייה

 רעדנא ןַא ןעמוקַאּב .סעּפע טימ לוֿפ ןרעװ .2

 טימ ןָא ךיז טסיג ץרַאה סָאד .קורדסיוא ,םערָאֿפ

 חומ רעד .וזַאא תונמחר ,גנורעטסַײגַאּב ,ןרָאצ

 ךיז ןסיג ןגיוא יד, .טכיל טימ ןָא ךיז טסיג

 טֿפױל םיוש ,סעּכ רַאפ טולּב טימ ייז ַײּב ןָא

 .טרָא ןוֿפ ןריר ןענעק טינ -

 לגנַא

 ענליוו ,םירוּפ ףיוא עדער ַא ,"ליומ ןופ ייז ַײּב

 ןּבָאה ןגיוא עצרַאװש ,עסיורג סעקלייּב, ,7

 ,"ןגערּב יד זיּב שזַא ,דשח טימ ןסָאגעגנָא ךיז

 װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַֿפ

 רעקיד סנטָאש יד ןענַײז זַײװכעלסיּב,+ ,2

 ,זמט ,שז ,"טולּב טימ ךיז ןסָאגעגנָא ,ןרָאװעג

 ךיז טזָאל פיל עטשרעטנוא ןַײז, ,17 א 3

 ,גרעּב ,"ענעַײלּב א יװ ,ןָא ךיז טסיג ,ּפָארַא

 .| רעפעינד רב |

 "רעג רעד, -ןטָארעג ,ףַײר ;קיטַײצ ןרעװ .9

 יד ןיא ןעמעלַא רַאפ שממ ָאד ךיז טָאה ןטש

 ,ַארזיא .ע ,"ןרָאװעג קיטַײצ ןוא ןסָאגעגנָא ןגיוא

 טסיג סע, .1928 וָעִיִק ,שיט םוצ דלעפ ןופ

 סָאד ןיוש טעסָאק עמ .ןרָאק רעד ןָא ןיוש ךיז -
 -ַאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערב .ש ,""ייה

 סיװעג ןענַײז םיא ַײּב , .גיֿפ ,1921 סעדַא ,ן עיצול
 ,ןעילּב ןופ ,ןּפסָאנק ןופ ןטַײצ ךיוא ןעוועג

 רעד וצ ךיז ןעֶיצ ןוא טּפָאז טימ ךיז יא ןוֿפ

 .ו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"ךוז

 ךיז יִא .גָאװ ןעמענוצ .טעֿפ ,קיד ןרעװ 4
 ךיז ןוא סַאפ א יװ ךיז יַא .טייקנַארק רעד ךָאנ

 .ךיז ןרוּכישנָא ,9
 ןעמונעג ןוא עצינַאיּפ ַא יװ ןסָאגעגנָא ךיז טָאה;
 ."ןדלַאװג ןכַאמ

 ,רעד -- רע .שינע .ץכע- .גנוז
 ןַײרַא טסיג סָאװ רעד (דאירדָאּפ-הצמ) צעּפס .סי
 ןקַאּב ןתעּב לעמ ןשימרַאפ םַײּב רעסַאװ סָאד
 .יירע-  .עקרע- ,ןירע-  .תוצמ

 :85 .טריסּפיג =- ,ןָא ריס- .וורט -- ןריסּפיגנָא
 יא .לָאצ ַא ןריסּפיגרַאֿפ 1 .ןעװעסּפיג--
 סעֿפנָא .2 .סיֿפ ענעכָארּבעצ 5 גָאט ןכרוד
 'ַא .סּפיג טימ ןקיטסעֿפרַאפ .ןקיטסעפוצ ,ןקיט

 ,סעוטַאטס יד ןוֿפ ּפעק ענעכַארּבעגּפָא יד

 -נעד םעד י'ַא .סּפיג טימ ןליֿפנָא . ,ןטסויּב
 ןוֿפ קורדּפָא ןא ןעמענוצּפָארַא רישכמ ןשיטסיט |

 "נָא .ןגָאלשנָא .שירעגנוילואװ ;4  ,ןייצ יד
 פיגנָא טוג םיא ּבָאה'כ, .רענייּב יד ןכערּב
 ,םנוה  ,"טריס

 .0406: 61 דעד יד 8 רעד -- לננַא
 ,עדנעװ ,עקטנעװ .(עקטנעװ ןוֿפ) קישטַאה .1
 ,םירֿבד תומש ,ּבא .יַהּכח' רַאֿפ װט ,+- עדוא
 ;"ליגנַאע -- 'הּכח' טשטַײטרַאֿפ 1542 ענזיא

 :(15 ,א ,קוקבח) 'הּכחּב טשטַײטרַאפ השמ ראּב

 ךישמּת' טשטַײטרַאֿפ ללמ ;"ליגנַא רעד טימ;
 'נואע ."ליגנַאע :(25 ,מ ,ֿבויא) יהּכחּב ןתיול
 ןא טׂשאפ םיא טכַאמ 'נוא םירָאװ ןייא טמענ
 טמוק ,םי ןיא ליגנא ןעד טוט 'נוא ליגנַא ןייא

 'נוא ןיקולש ןיא םירָאװ ןעד ליװ ןוא שיֿפ ןייא
 ,1722 טשמַא .מהמ ,"ןגנאֿפג ךרוד רעד טרעװ
 רַאֿפ הפינח זיא שיפ רַאֿפ יא ןא סָאװ, .1 ,חי

 יד ןעמ סָאד ,'א עסיורג ןַײא, .װש ,"םיכלמ
 -פה ,רוצ ,ײןעגנַאֿפ טימרעד טוט שיפ עסיורג

 ׁשיֿפ א 'ַא יד ליואװ טּפאכ סע, .אראו תרט
 -רַאֿפ םיוקא .שינָאמ' ,ץרפ ,"שיֿפ א ךָאנ
 יא ןַײמ ףיוא שיֿפ רעקידלּפַאצ ַא טקיטולּב
 ,דַאנ ,"ןַײרַא רעסַאװ ןיא קירוצ םיא ךיא ףרַאװ

 טלַאפ לארטש-הנֿבל ַא זיולּב ןוא, .רעכיּב סקעז

 טימ קירוצ ףיוא טגנירּפשרַאֿפ ,עדנעװ ַא יװ

 .טָאטשמיײהעג .,צוס ,"ַא ןפיוא רערט ַא



 לגנַא

 עיליּפשרַאֿפ, .עלעקעה .ןקָאה ,קישטַאה ללכּב ,2 -
 ."ןסיורדניא טלַאק זיא'ס .לטנַאמ ןופ-'יא םעד

 ֿבוסּת תלדה' טשטַײטרַאֿפ ללמ .עסעיװַאז .8

 חקל} "ליגנא רעד, :(14 ,וכ ,ילשמ) יהריצ לע

 ףיוא ןיוש ךיז טיירד ריט יד, --- יּת ןוא בוט

 ריצ .ט ,ריצ טשטַײטרַאֿפ ּבװש ;ן"ַא ריא

 ריט ןשיװצ, ."רהיט רעד ןופ ליגנַא, --- 'תלדה

 ,יןקעטשנַײרַא טינ רעגניֿפ ןייק ןעמ לָאז יא ןוא

 טגיל ךיז רעװ ליגנַא 'נוא ריוט ןשיװצ, .װש

 טמעלק רעד ,ןטלַא איד ןגאז וזַא .טלַאװיג טימ

 ,1489 עפַארטס ,ךוּבילאומש ,"דלַאּב ראג ךיז

 ףיט ןייא זַא ךַײלג (הריצ לע ֿבוסּת תלדהוע

 ינוא ןיה 'ַא רעד ףיוא טראקיג םוא טרעװ איד

 'נוא, .ןײּפש ןילּבול ,14 ,וכ ,ילשמ ,מהס ,"רעה

 םנהיג ןיא ןסכומ רעד איו ןזַײװ ריד ליוו ךיא

 םנהיג זאד ריט רעד ןוֿפ ליגנֲא יד 'נוא טציז

 ,"רוא םנַײז ןיא וצ 'נוא ףיוא םיא טיג איד

 םוא| ריּתמ זע ןנַײז טַײל לייט, .חפ הׂשעמ ,ּבמ

 ,"ליגנַא רד זיוא ןּביה וצ זיוא ריט יד ןתּבש

 קירזייה ךיז טעּפירקסעצ 'ַא יד, .א/חע ,וטל

 עצנאג'ס טּבַײלּב טרעטיצרַאֿפ זַא ױזַא ,זייּב ןוא

 רצ טומ-א .רצוא סעּבָאּב רעד ,לוא ,"!ןייהעג

 -לךל תותוּפהוי טשטַײטרַאפ ללמ .עקרעטומ --

 "ךטומ לגנַא, ;(50 ,1 ,א םיכלמ) 'תיּבה תות

 -רַאֿפ בװש ;ן"ןריט יד רַאפ ןעקנעלעג יד, :יּתו

 ."רטומ ליגנַא; -- 'ריצה םא .א ןהןתוּפי טשטַײט

 ;קַאּבניק ןוֿפ קנעלעג ךיוא .םיוצ ,גניר/ ,4
 יּתתנװ ןשטַײטרַאפ השמ ראּב ,ללמ .סיּבעג

 ןיא ליגנַא ;(4 ,חל ,לאקזחי) 'ךייחלּב םיחח
 טשטַײטרַאֿפ בׂש :"גניר רדוא -- ןיקּב ענַײד

 עג םיא זיא ליומ סָאד ,, ."ןילגנַא, --- !םיריצ'
 טימ טָאהמ זַא ,טרעמַאלקרַאפ גנע ױזַא ןעוו

 -פיוא טנַאקעג טינ ןעַא יד םיא תוחּכ ענייק

 טימ ליומ סָאד, .יסעלעשנַא לשעה' ,סנ ,"ןסַײר

 ןילרַאשט ַײּב, .רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,ײןע'ַא יד
 -כָאנ ןקוצ ןפיילש יד ןוא ןע'ֵא יד ןטעּברַא

 -עג טייק א ןיא 'א ןַא .גיפ .םייל ,רה ,ײדנַאנַא
 ,ןשינעעש

 ןיּפש ןייא ןעד, .ךָאטש רעקיטֿפיג ,ךָאטש .8

 'נוא ןגילפ = אגילו ןייא םענ רעד ,טיה ןשיּבג

 טיג אז ,סיּב =| אׂשיּב ןעד ףיוא איז אגיל

 -ופרה רֿפס' י"ּכ ,"אגילו איד ןיא ליגנַא רעד

 ,ן17 אפ ,אקווד| 1474 ,'תוא

 -רַאֿפ השמ ראּב ,לטיררעסַאװ .רָאר ,ריאַא .0
 ןייא זיא, :(5 ,חנ .היעשי) "ןומגַאּכ- טשטַײט

 -רַאֿפ ֿבוט חקל ;ן"לטיררעסַאװ, :יּת| *ליגנַא

 ;(26 ,25 ,מ ,ֿבויא) ןומגַאי ןוא 'הּכחי טשטַײט

 בקּת חוחֿבו וּפַאֹּב ןמגַא םיׂשתהי :יּתו "ליגנַא;

 ןַײז ןיא רָאר א ןָאטנַײרַא וטסנעק, -- 'ויחל

 ,ן"זָאנ

 ישטַײטײװצ רעד רעּביא} .ןעייווטרוּבעג ./

 הילע וכֿפהנ יִּכ .ןץ'ריצי טרָאװ םענופ טייק

 ןרָאװ זיא סע םורָאװ, :(19 ,ד ,א לאומש) 'הירצ

 ירֿבע שוריפ' ,"ןילגנַא עריא ףיוא טרעק רַאֿפ

 -רעּביא ,תולודג תוארקמ ,'ך"נה לֹּכ לע שטַײט

 ."ןעייו עריאע :יּתו ט"סרּת װָאקירטעיּפ קורד

 רעװ ךיא ׂשד טַײצ יד ןמוק טעװ ׂשע ינוא ...,

 ףיוא טרעק רפ ןרעװ טינ ןלָאז אד ןניװג ןלעז

 ןייא ןיא לָאז דניק ׂשד 'נוא ןילגנַא יד רימ
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 הנעמ ,"גנירג טלעװ רד ףיוא ןיג קילּבנגױא

 .ז"כקּת אדרויפ ,שטַײט ףיוא ןושל

 .צא יװ צמ ,רעד -- רע|נַאקירעמַאיַאלגנַא
 ןוֿפ טמַאטש סָאװ רענַאקירעמַא .סי ,ןיי נו
 -- שי" .החּפשמ רעשילגנע ןַא ןופ ,דנאלגנע
 ידַא

 -ָאלגנַא :ךיוא .ז- ,רעד -- ספק ַאוָאלגנַא
 -רעג יד ןוֿפ ּפָא טמַאטש סע רעװ .1 .סקַאפ
 ןַא .ןסקַאז יד ןוא יןעלגנַא יד םיטֿבש עשינַאמ
 .עיזַאװניא רעשינַאמרָאנ רעד וצ זיּב רעדנעלגנע
 -ירּב ןוֿפ ןָאזרעּפ .8 .ללכּב רעדנעלגנע .2
 ןא :ךיוא .עינָאלָאק א ןיא םאטשּפָא ןשיט

 ,םַאטשּפָא ןשיטירּב םענייר ןוֿפ רענַאקירעמַא
 ןייר טושּפ .שילגנע .ידַא 6 סָאד -- שי*

 | ,שילגנע

 ,טריזַאלג(עג)- ,ןָא ריז .חרט -- ןריזַאלגנָא
 -רעּביא ,ןרימשנַא .1 .ןר(יר)וזַאלג -- :ךיוא
 לָאז ךַאלפרעּבײא יד ,רוזַאלג טימ סעּפע ןעוצ

 ,ןצנַאלג לָאז סע ;קיזָאלג (יװ ױזַא) ןרעוו

 -רַאּפ םעד יַא .שיט םעד יִא .ןענַיײש ,ןעשטשילּב

 -קעּבַאט עלַא יַא .ךס א ןריזַאלג 22 .טעק
 ,23/ .ךעלעטעקש

 .טזָאלגעג-* ,ןָא זָאלג .װחרט -- ןוַאלגנָא
 ןיא ןּביוש ,זָאלג ןסַאּפנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .1

 עמערָא ַא ,סע טעװ יצ , .עא םער א ,רעטצגעֿפ ַא

 ,רַא ,"?ןקעלק יִא שטָאכ רעטצנעֿפ יד ,רעדירּב
 סָאװ ,זָאלג לקיטש גנַאל ַאק .'ריא טכַאמ סָאװ'

 ,רעזעלג םעד ךענעה ַײּב ןלַאפעגּפָארַא זיא

 ַאלקש ,שז ,"ןכש םַײּב רעטצנעֿפ יד יִא תעשּב

 ץלֲא יִא .ךס א ןזָאלגַאּב 2 .רעדניק רעװ

 יליַּב יד טימ ןעמער יד יַא .ןינּב ןופ רעטצנעֿפ

 רַאּפ א ןלעטשסיוא ,ןלעטשנָא .װטוא ,8 רעד
 ַא יִא .ןצָאלגנָא .ןגיוא עקיזָאלג ,עקידרעסַאװ

 ,גנו/ םֹּת םעד ןליּפש ןוא סרעקוק רָאּפ

 ,ס ,עק יי נװ .ןע ,רעד -- ץ'ַאמ|ָאלגנַא
 ןיא סָאמ רעדעי רעּביא טּבילעגנַײא זיא'ס רעװ

 ב'ַאֿפ .עינַאמ- .שילגנע זיאס סָאװ ץלַא
 ,שילגנע זיא סָאװ ץלַא טנַײֿפ טָאה'ס רעװ --
 זיִּב א טָאה סע רעװ -- ל"יֿפ- .עיּבָאֿפ-
 וצ ,דנַאלגנע ןצ גנואיצַאּב עכעלדנַײרפ רָאג

 ,ץיליפ- -.רעדנעלגנע

 ,טצנַאלגעג-+ ,ןָא ץנַאלג .װרט -- ןצנַאלגנָא
 ןסקעװנָא ,ןּבַײרנָא ,ןרימשנָא ,ןרעַײשנָא ,ןצוּפנָא

 ףעקסַאילּב ,ןענַײש ,ןצנַאלג לָאז סע ,סעּפע

 -מאילק ענעשעמ יד יִא .ךיש יד יִא .ליד םעד יָא

 ,טנעה יד ןופ לגענ יד יִא .רָאה יד יִא .סעק

 טימ ... ,ןָא יז טצנאלג ןוא יז טּבַײר רע;

 ענעדלַאג ןריװַארג םַײּב רעגניֿפ עלעדייא ענַײז

 ,זמט ,ןרעגנוא) רענרָאט .א .מ ,ןטעלסַארּב

 .שינע/ .גנ-ה+ .ףיז טימ .7שװ 6

 .חחד ווזד -- ןצנָאלגנָא

 עג-- ,ןַא ץַאלג .װהרט 8 װטוא -- ןצָאלגנָא

 סא ,ןלעטשנָא טימ ןקוקנָא .1  .טצָאלג
 -רעּביא ,שודיח רַאֿפ) ןגיוא רָאּפ א ןצרַאטש
 טאה רֶע זַא דלַאּב וזַא 'נוא, .(רעגַײנ ,גנושַאר
 עג =! רַאז 'נוא טצולקיג ןא רדיװ זיוה זאד
 עדייּב, ,1686 מדפפ ,םילשמ רֿפס ,"...ךעו

 -עגנָא ןגיוא עטסיירד וצ ערעייז טימ ןּבָאה

 ,טריזילגנַא ,ריז- .ורט -- ןליזילגנַא

 ךיז ןשטילגנָא

 ,װ ןטסינָאלָאק יד ,להי ,"עלחר רעזדנוא טצָאלג
 םעד טימ לשעלֿפ סָאד טָאה, .ץ"רּת עשראװ

 רָאנ טָאה ןוא ןטנַאה .ןיא} ןטלַאהעג ...טפיג

 ,םיקרעזיוא .מ .מ ,ײטצָאלגעגנָא ןדמערֿפ .םעד
 ךימ טפערט; ....טיירפשעצ ןוא עטעייזעצ

 ךימ טצָאלג ןוא ןייטש רע טּבַײלּב ,. ..ץעמע
 י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד| 'רעגַײטשגרעּב' ,פד ,ײזָא |

 .ן1913ר

 ,סעּכ ,האנׂש ,סָאה טימ ןצעמע ןקוקנָא .2
 ,קילּב ןֿפרַאש ,ןגנערטש א טימ ןעמענכרוד

 טגָאזעג טסּפױּפ רעד טָאה -- ךלמה ינודַא;
 ענַײז טימ רעסייק םעד טצַאלגעגנָא ףרַאש ןוא
 .גיֿפ ,23 ש 1959 ,גָאט ,טיי ,"ןלוקַאּפש עסיורג

 ןדלעפ רעטיוט רעדעי סָאװ ,ןּבעל-ּבלימ א;

 ןוא םענרענייטש טימ טצָאלגעגנָא טָאה םורָא
 ,1907 ,ןַאעקָא ןוא גרַאּב' ,שָאוהי ,"סַאה ןטלַאק

 ,טצָאלגעגנָא טינ רעמ םיא טָאה גנוטכינרַאֿפ,
 ,"טצָארּפשעג טסיירט םיא טָאה המשנ רעד ןיא
 ,21/ .קיטַײזנגעק -- ךיז טימ .וש רמ

 .שינע-

 ךיז ,ןָא ךיז טסולג .חטוא -- ךיז ןטסולגנָא
 ,ךס א וצ ןּבָאה קשח ,ןרעגַאּב - .טסולגעג'-

 ןיא טסולגעגנָא ךיז ןּבָאה רעדניק יד סָאװ;

 םענייא זַאע ."!ךעלכעליּפש יד טימ טפעשעג

 ,ןוֿפרעד טשינ טסע ןוא לכאמ ַא ןָא ךיז טסולג

 ץכעַײּפש סָאד ןעגנילשּפָארַא לָאז רע הנּכס ַא זיא
 לָאז רע .לױמ ןיא טלָאמעד טָאה רע סָאװ

 ,שפנה תרימש ,ײןעַײּפשוצסיױא סָאד ןַײז טנרָאװ

 1953 םילשורי

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- ילגנָא
 -נָא ,2 .ןזילאדימש ןוֿפ יַא .ןענלגנָא ןוֿפ טַאט
 טָאה גָאטרעמוז ןוֿפ יִא רעד, .ןערּבנָא .גנוציה
 .גנוא- .דַאנ ,"רעטצנעֿפ ןכרוד ןעגנולקעגנַײרַא

 ,טעּברַא-דימש ַײּב יַא --

 .טרעדילגעג-- ,ןָא רע- .חרט -- ןרעדילגנָא
 -םױרַא ,ןּבעגֿפױרַא ,ןּבעגֿפױנוצ ,ןּבעגוצ .1
 ןוֿפ ןלייט יד יַא .ךילג ַא ףיוא דילג ַא ןעיוּב
 גניר ַא יִא .ןלעטשֿפױנוצ יז ןוא ןישַאמ רעד
 -נָא .2 ,טייק ַא ןלעטשנַײא םַײּב גניר א ףיוא
 עּפורג ַא ןיא דילגטימ ַא יװ ןעמעננַײרַא ,ןסילש

 .עלַארטנעצ רעד וצ וויטַארעּפָאָאק םעד יִא .עא
 .גנ- .23--ךיז טימ

 ןסַאּפוצ
 סא ,רוטלוק ,ןושל ,רעגייטש ןשילגנע םוצ

 -נדער-שילגנע רעדָא רעדנעלגנע טימ ןרילימ
 ,בנ- .ףךיז טימ ךעלנייועג .עקיד

 ךיז ,ןָא ךיז שטילג .וטוא -- ךיז ןשטילגנָא
 יילג ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .1 .טשטילגעגיר
 ,(דימ ןרעװ ןזיּב) זַײא ןפיוא ןרַאש ךיז ,ןשט

 ,םעצולּפ ,2 .סיֿפ יד ןליֿפ טינ זיּב יִא ךיז
 -ַאּב ,ןעמוקרעטנוא ,ךיז ןקורנָא טקרעמַאּבמוא

 .עיצנַאטס רעד וצ ןַאּב ַא יװ ךיז יִא .ךיז ןזַײװ

 -עגנָא ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס יד טימ ךעלֿפיש יד,

 גָאט רעד, .גיֿפ ."גערּב סאנוׂש םוצ טשטילג

 טשטילגעגנָא ךיז טָאה טכַאנ יד .ןעגנַאגרַאפ זיא

 ,ןײטשדלָאג .מ ,"טײקשירֿפ ןוא טייקיולּב טימ

 ,1934 עװקסָאמ ,רומַא ןֿפױא רענאשזדיּבעריּב

 | ' ,שינע-



 ךיז ןּבײלגנָא

 ךיז ,ןָא ךיז ּביײלג .װטוא -- ךיז ןּכײלגנָא
 יניא ךיז ,ןצעמע ןיא ןּביילג - ,טּביילגעג
 יִא .טייקכעלרע סנצעמע ףיוא ןזָאלרַאפ ןצנַאג

 -צרַאװש םעד ךיז יא .עא ףֹּתוׁש ,רֿבח ןיא ךיז
 -נָא ךיז וטסָאה ... עקמייח ןסַײװ םעד; .רָאי

 ייצילָאּפ רעד טימ עיצַאקָאװָארּפ יד . . ,טּביילגעג

 ,עֿפָאי לדוי ,"טכַאמעג ןיילַא עקַאט סָאד רע טָאה

 | ,1936 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 וזד ,1 .טזיילגעג--- ,ןָא זיילג .וורט -- ןזיילגנָא
 .בנ/ .+- ןזָאלגנָא וזז ,2 .+- ןריזַאלגנָא
 ,שינע- .ץיכע-

 זיא .שינעכַײלג ַא ןָא .עזַארֿפ -- ןֿכַײלנ ןָא
 ןַײז, .ןרָאװעג טנגעגַאּב רעדָא טרעהעג טינ ךָאנ

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא 'ג ןָא ןעװעג זיא גיז

 רענעי זיּב) ןלַאװ:טנעדיזערּפ רענַאקירעמא

 ,18 41 1964 ,זמט ,גרעּבסָאלש ףסוי ,!(טַײצ

 .טכַײלגעג- ,ןָא ךַײלג .װרט -- ןכײלגנָא
 א רַאֿפ ןצענערג יד ןלעטשנַײא (טַאמ 1
 סָאװ סָאד זיא א ּביױא .ךיז טַײּב סָאװ םוטנַאװק

 .{מ 25 א 25 ם ייר א וצ לשמל ןעמוק ,ךיז טַײּב

 .גנ/ 165(,  +-) ןבַײלגסיױא ווזד .2

 ךַארּפש .ס" ,עק- ,ןיד נװ .ן ,רעד -- טסילגנַא
 רעשילגנע רעד ןיא טריזילַאיצעּפס ,רעטנרעלעג

 ןשרָאֿפ ,ןסיװ סָאד .יד -- קיד .ךַארּפש
 .ךַארּפש עשילגנע יד

 נָא .1  .טילגעגי- ,ןָא ילג .וורט -- ןעִילגנָא
 ערעגנעל א ןטלַאה ךרוד סעּפע ןענערּבנָא ,ןציה

 םעד יַא .ןזַיײא (םעד) סָאד יִא .רעַײפ ןפיוא טַײצ

 -לָאגניג יד, .ןוויוא םעד יִא .ןליוק יִא .ןזַײאסערּפ

 יד קיד'ָא ,ןעילַאמס ןטכער ןיא טלַאה ןוז ענעד

 -עמ ,עש ,"עדָארעװַאקס ענרעזַײא ןַא יװ ,דרע

 עטשרע יד, .װ רעדניק עשידוי רַאֿפ תויׂש
 ןציּפש ערעייז ןּבָאה ןלַארטשנענוז עכעלטיור

 װזד ,2 ,יגנַאגרעּביא רעד' ,וו סַײװ ,ײטילגעגנָא

 ןרשּכ םוצ רענייטש יִא .+- 23 ,ןעולגסיוא

 ,רישעג קידחסּפ

 -ציהעגנָא ןיא ןריֿפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .9
 ,דנאטשוצ ,גנומיטש רעטרעדורעגפיױוא ,רעט

 ,הװאת יד יִא .עיזַאטנַאֿפ יד ,טימעג סָאד יִא

 רעד ןעוו, .טסעמרַאֿפ ןרַאֿפ סרעלטרַאּפס יד יִא

 סָאד םיא ןיא יִא -- ןעװעג טינ לָאז ערה-רצי

 ,"טֿפַאשדנַײרֿפ עקידנּפעלק-טסעֿפ ןוֿפ ליפעג

 ףיוא טנַאלַאט ןעמונעגטימ טָאה ,, .המלש ,סוממ
 יָאק טימ ףיוא טייג יז זיּב ,טפול יד ןע;לגוצנָא

 -ןעט -טנורג ,ןיקװיר .ּב ,"ןשזַארימ עלוֿפריל
 רעַײא ןָא טילג !גרָאז ןופ ןשטנעמ, ....ןצנעד

 סע טגָארט ןוא ,ןזַײא ןופ סעּבַאטש יװ ,גרָאז

 ,נכַאװרעד סעריוד ,ןיװעל ןַאמּפיל ,"ףמַאק ןיא

 ןצעהרעטנוא .ןצעהנָא 4 1924 עװקסָאמ

 "נַאנוֿפ ,הקולחמ א וצ ןעגנערּברעד ,ןריֿפרעד

 .לַאדנאקס םעד יִא .ײרעגירק א ןרעקאלפרעד

 -תוש יד ןשיװצ ןעגנואיצַאּב עטֿפרַאשרַאפ יד יא

 ,הֿפיסַא ןא ףיוא טפול יד יִא .םינכש ,םיֿפ

 ,ןכייצ ַא יַא .166 ,+- 43 ,ןעילגסיוא ווזד .9
 רעטרעמָאירַאֿפ ןַײז רע טָאה רעטרעוװ יד ַײּב,

 -עגנַא . . שוק ןסייה א ןוא ןעמונעגמורַא יורפ

 -רעֿפ רעכילקערש רעד ,רערעדעל .ש ,"טילג

 יּפמעלא -- ךיז טימ .41897 ענליוו ,רעכערּב

 ןעללג ... ךעלמעדעֿפ ענעלַאטעמ טימ ךעל
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 װָאקטישז .ּב ,"םָארטש רעקינײװ ַײּב ןָא ךיז

 ,1930  װעַיק ,םייהרעדניא ערטקעלע ,זּביא

 ,שינע- .ץכע--

 -סיוא רעדָא טרָאװ .ןע- ,רעד -- םז|יצילגנַא
 רעדנַא ןַא ןיא טצינעג ,שילגנע ןוֿפ קורד

 .שידִיי רענאקירעמא ןיא ןעיֶא יד .ךַארּפש

 ײלגנַא ךס א ןעגנערּבנַײרַא .װרט -- ןריז-

 רעד ןופ ךַארּפש יד, .ןושל ַא ןיא ןעמזיצ

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא עסערּפ רעשיסור

 ןטריזא ןַא ףיוא ןדער ."טריזיַא קרַאטש זיא

 ןעמזַא טצינאב סע רעװ -- 807 ,ןושל

 רע . . .א ,ןֿפוא ןקידאמזוג א ףיוא רעדָא הנווּכּב

 לאירוא ,"טס'ַאיטנַא רעפרַאש א ןעװעג זיא

 .אאווו לּבִיי ,'. . .ךַארּפש עשילעוו ידי ,ךַײרנַײװ

 -עכיײצַאּב. .'רעדנעלגנע .ן ,רעד -- קילגנַא
 צג ,טַײז רעשירַא רעד ףיוא ןדִיי א רַאֿפ גנונ

 יוּפ קידנדער ,'רעירַא ןדִיי ןופ בור'ס טצונ

 ,3 ,אעו ּפשִיי ,מולּב ,"שיל

 ןוֿפ םעטסיס .אּב .רעד -- םזי|נַאקילגנַא
 יָארּפ רעקיסעמ א ןופ ןּפיצנירּפ ןוא ןענירטקָאד

 ,16 ןיא ןעמוקעגֿפױא .גנוטכיר רעשיטנַאטסעט
 "רעד םזיצילוטַאק ןוֿפ טכַײװעגּפָא טָאה יַא .ה"י

 ןוֿפ טפַאשרעהרעּבײא ןגעק טלָאװער ןיא רקיע

 ֿפָא -- ךריק עא .ידַא -- שיה ,טסּפױּפ
 טריזַאּב ,הכולמ רעשילגנע רעד ןוֿפ ךריק עלעיצ

 ןטיולו םזינַאקילגנַא ןוֿפ ןּפיצנירפ-טנורג יד ףיוא

 רעד וצ טנעָאנ ךריק עשייא יד זיא לַאוטיר

 .רֶע- .ןרעשילױטַאק

 ,שטוטס .רֿפ .רעד -- ז"עלגנַא
 ,ץנַאטסקלַאֿפ רעשילגנע

 ,ץלָאה ןופ טנעמורטסניא

 רעטלַא .1
 רעשילַאקיזומ .2

 װטוא .טרעזעלגעג- ,ןָא רע- -- ןרעזעלגנַא
 -רעסַאװ רָאּפ א ןעשולַאּבסיױא ,ןלעטשנָא ---

 -עצ טסייה סָאװ --- .ןגיוא עקיזָאלג ,עקיד

 ,"װָאריל ןגיוא עיורג ענַײז ןָא טרעזעלג ?טקיטש
 סעדא ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש

 טימ ןגרָאזַאּב ,ןסַאּפוצ ,1 -- װרט 2
 -ֿבשומ ןיא עקשטיטלַא עלַא יִא .לָאצ א ןלירּב

 סָאװ; .רעזעלג ליֿפ וצ ןלעטשנָא .2 .םינקז
 ."?שיט םעד טרעזעלגעגנָא וטסָאה

 ַא .1 .טעלגעגי- ,ןָא טעלג .ורט -- ןטעלגנָא
 .ןעשטשַאל ,ןעלטרעצ ,ןטעלג ךס א רעדָא לסיּב

 יָאק ןקנַארק א ןופ ןעקוַאימ א טרעהרעד יז;
 טימ ןליהמורַא ןוא יַא םיא וצ יז טפיול ,רעט

 ,1959 לימ ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"ערדלָאק רעד

 עטשטיינקעצ יד יִא .ןכַיײלגסױא ,ןסערפסיוא .2
 "נייא ;ןקיאורַאּב .8 ןטנעמוקָאד ,ךעלריּפַאּפ
 .דניק עטנײװרַאֿפ סָאד יִא .ןעמעננַײא ,ןליטש
 "נוא .4 .עלעקדיחי-תּב עטעשטשעיּפעצ סָאד יִא
 תיבה לעּב םעד יא .ןענעֿפנחנָא .ןענעֿפנחרעט
 יד 'ַא ןלעוּפ סעּפע ןוא ךעלעדייר עסיז טימ

 "נגעק -- ךיז טימ ,ןטנעמילּפמָאק טימ דיומ

 , .שינע  .קיטַײז

 -נָא :ךיוא .טלגנַאעג ,לגנַא .ורט -- ןעלגנַא
 -נַאפ ,ןּפַאכ .16/0: 8968 .ןלעגנא ,ןעלג
 'א .עדנעװ ,עקטנעװ ,לגנא ןַא טימ (שיֿפ) ןעג

 ענטומ ןיא שיֿפ (ןּפַאכ) יא* .ערעזָא ןיא שיפ
 -רָאפ א (ךיז רַאֿפ) ןצינסיוא (ןלעװ) = ןרעסַאװ

 טסגנַא

 ,הקולחמ ַא ,ךוסכס ַא ,עיצַאוטיס עטרעטנָאלּפ
 ןוא טגָאיעג .טרעקָאלעג ןןּבעל סָאד) טרעװא

 ..ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ײטלגנַאעג

 .טעֿבנגעג-- ,ןָא עֿבנג .ורט -- ןענעבנגנָא
 .ןעמענוצ .הקיּתשּב ,ךס ַא ןענעֿבנג ,רדסּכ 1
 ןלַאֿפנַײרַא ףוס םוצ ןוא גנוריצ טימ דלָאג יִא

 יִא רעמ ךָאנ ליוו רֶע . .. תועמשמ , .עזָאק ןיא

 ,1923 לירּפַא ,ענוװָאק ,ד ,עּפסיװ ,ײ. . . זיוה ןיא

 טוומעג טָאה רע ,הׂשעמ א ףיוא הישק ַא;

 .1898 ענליוװ ,ןַאמ רעטוג רעד ,3 .ש ,"טלעג יִא

 ןעלטימ ערשּכ-טינ ,עכעלרעמוא (טימ) ךרוד .2

 .ןענהליזגנָא .ךַײר ןרעװ ,ןגעמראפ ןּברעװרעד

 ןפיוא ןּבעגרעד:טינ ןופ ,ןגעוורעדיטינ ןוֿפ יִא

 -עי ןענעגייאוצ ןוא ןעמענרעּביא ,8 .גָאװ

 -נַײא ,ןעיידיא ,ןעקנַאדעג עדמערפ יִא .סמענ

 ךיז ןעק עמ סָאװעש -- ןיז טימ ,ןלַאֿפ

 .'ז"הנקיי ,עש ,ייָא ריא ַײּב ןיוש

 "מה רֿפס ,ץיװרוה .מט9 .װװד וזז -- פנֲא

 וצ ַײּב ןרָאװק .(ןעץַא:טיוט .1903 סעדַא ,םיל

 ןוא .טימעג רעװש ליפ וצ זיא המכח ליפ

 ,סמ ,"ןסקנַא רעמ זיא ןײטשרַאֿפ רעמ סָאװ
 ץנַאג ןיוש זיא סע, .18 ,א ,ט"עקּת תלהק
 ןיא ןסעזעג ןענעז טַײל ענַײז ןוא ןעוועג טעּפש

 ךימ טָאהס, .ט"שעּב יחבש ,יןסקנַא סיורג

 םייח ,"ןגָאלשַאּב ּבַײל ןצנַאג ןרעּביא ןסקנַא

 רעװָאנַאטַאס לדנעמ 'ר וצ ווירּב א ןופ ,עגַאלַאמ
 ,ן8-7 ,אווו לּביו

 יא ןיא ךעלנייועג) ן ,יד 6 רעד -- טפננַא
 ,כרַא ןוֿפ םעטַײּב .14706: 208086 .(ןעמָאיד

 ןקיטַײצטנַײה ןיא ךיוא ןקורדסיוא לָאצ א ןיא

 ואּב .המיא .דחּפ .וט .1 .רּפ צעּפס ,שידָיי
 'םיהלא תֹּתחי טשטַײטרַאֿפ השמ ראּב ,הרוּתה

 'א יד ןעװעג זיא סע ןוא, ;(5 ,הל ,תישארּב)

 טשטַײטרַאֿפ שמ ."טעטש יד ףיוא טָאג ןופ

 התמיאי ;"טׂשגנַא רעַײא 'נוא; -- 'םכּתחו'

 ללמ ."טׂשגנַא 'נוא,; ;(16 ,וט ,תומש) ידחֿפֹו

 ;(6 ,ל,היעשי) יהקוצו הרצ ץראּב' טשטַײטרַאֿפ

 טשגנַא ןטַײז ןדייּב וצ ּבאה ךיז, ,"טׂשגנַא . ..;

 ,ךוּבילאומש ,ןיירשעג =} "לאש רׂשורג ןוא

 ׂשאװ זלַא איז וצ דיר 'נוא; .119 ץפָארטס

 ,"ןיג ןא טׂשגנַא ןייק ריד זאל ,ריד טיּביג ךיא

 "יואוו יד ןעמונַאּב טָאה 'א ןַא; ,17 ,א ,רירעש

 ,14 ,וט ,תומש ,יּת ,"תשלּפ ןוֿפ רענ
 יד 'נואע א ןיא ןַײז .ַא ןּבָאה .רַא

 ייט ידליו טימ ןלוֿפ =} ליופ רואוו אילנטסיװ

 'נוא טכרוֿפ ראֿפ ןירטיצ ראוו רע 'נוא ... . ןיר

 -רעטיצ ןׂשורג טימ ינוא, ,42 יז ,הג ,"טׂשגנַא
 רעד ןשורג טימ ינוא יא ןשורג טימ 'נוא סינ

 "רַאפ ןַײז טינ טסעװ,א .ב/ו ,וטל ,"סינקערש

 'א ןייק ןוא טכרַאפ ןייק טסעװ ןוא טקוצ

 ןיא ֿבאומ ןוא; .חנ תרטֿפה ,רוצ ,"ןּבָאה

 ,"לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד רַאֿפ יא ןיא ןעװעג

 ,2 ,בכ ,רּבדמּב ,יּת

 א רַאֿפ ןּבָאה יַא :ןושל ןקיטַײצטנַײה ןיא

 .ערה-ןיע ןא רַאפ ןּבָאה ארומ = רּפ ,גיזא:טוג

 טלעװ עצנאג יד, .קערשיטיוט = (ן/ַא-טיוט

 ,ֿפס ,"תונּברק ןוא 'א ,טיונ ןופ טיײטשַאּב

 רעד טקוקעגסיורא טָאה םינּפ ריא ןופ; .תודוס

 רָאנ טצינעג .דויםיליהּת ,שֵא ,"יַא ןוא שואי



 טסגנַא

 ץא ןיא ןּבָאה רעדירּב עטקינַײּפרַאֿפ, :צמ ןיא
 ץֵא ןיא ןגירשעגפיוא טָאה רע, .לה ,"ןפורעג

 ,זמט ,טיי ,"טמלצעגרעּביא לָאמַאכָאנ ךיז ןוא

 ֿפיוא ןַײד ,דניק ןַײמ ,רעה ךיא, .27 טווו 0

 ןַײד טגנילק ן'ַא עדליו טימ ,ףָאלש ןיא קערש

 .רעדיל ,רעשטַאימוש רּתסא ,יףור

 .יַאּב ,טקירדרעד קרַאטש ןַײז ןופ ליפעג .2
 ףיואק .,(ןקַא ןייטשסיוא .טהרצרַאפ ,טגרָאז

 רעד ףיוא גוא .ץנט נוא דיײרפ טַײז רעד

 ,ףויע ,"טׂשגנא ןוא דיל רטיול טַײז הרדנַא

 טרעװ דייל 'נוא טׂשגנַא לטייא טראיינ, .ב/זט |

 ןיאק .1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ןלגניר םוא ךיד

 ,ןדִי א ךיז טֿפערט סָאװ ,ַא ןוא הרצ רעדעי

 ,"ןימלע-תיּב ןטלַא ןפיוא רעהַא ןעמ טמוק

 קידנעטש יז טגעלפ יַא ןיא ןעקנוזרַאפ, .וטיל

 סָאז ,וסַײװ ,"ןיײגקעװַא ןַײז ךָאנ ןּבַײלּב

 ריא ןקערש ןוא 'ַא טימ טכַארטַאּב יז, .יןּבעל

 לּפְע ידי ,רַא ,"טליורג ריא ןוא ןגעמרַאֿפ

 ןוֿפ ץַא טימ ןקיטש ךיז, .יןירעֿפױקרַאפ

 טגָאלק םעדיוּב ןפיוא  ,לה ,ײזדלַאה ןיא םימחר

 טמוק סע = ןיַא טימ ןָא טמוק סע" .'ךַאד רעד

 ,תורצ טימ ,ןטייקירעװש טימ ןָא -

 גָאט םעד טנַײה, ,(טייקי)טכרָאֿפ ,הארי ,9)
 סיורג ןיא ןוא ן'ַא ןיא רימ ןענַײז (רוּפּכ םוי)

 השלש הניחּתה ,םיבוט תֹּב הרׂש ,"טכרָאפ

 ךיוא רעּבָא ךיז טעװ עמ, .1864 ענליוװ ,םירעש
 ןעמלצרעּביא טינ ,ריא רַאֿפ ןקערש רעמ טינ

 רעמורֿפ א ןָאטעג טלָאװ סָאד יװ ,'ַא ןיא ךיז

 -מורַא יז טָאה'ס, ,1912 י"נ ,וט טישז ,יטסירק-
 עמ ביוא זא ,'א רעכעלמייהמוא ןַא ןעמונעג |

 ,"טלעװ יד ןרעװ ֿבורח ןעק ,ןסיװרעד .ךיז .לָאז
 .6 עוו 1962 ,זמט ,גח

 השא יד ןעװא .שינרעטיצ עכעלרעּפרעק .4
 , ,.טייקלּביא ,יַא . . . טייקידימ ,טײקכַאװש טליֿפ

 ןגָארט םעד וצ טּפָא ןעניד ןענָאק סנכייצ עלַא יד

 יקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"(טפַאשרעגנַאװש)
 ןשיװצ שיורעג ַאק .1836 ענליװ ,רעטומ עכיל
 'א טימ ןלַאפ רעטעלּב יד ןוא -- רעמייּב יד

 ,לטעטש ַא ,סַײװ ,"דרע רעד וצ

 יַאּב ן'ַא .צמ ןיא ךעלנייוװעג ,4---1 ּבּב טימ

 .ךרוד ןעמעג ,םורַא ןעמענ ,ןָא ןלַאֿפ ,ןלַאפ

 ,ענרימס ןוֿפ םינּבר יד ןעמונעגכרוד ןּבָאה ןיַא;

 ,זּביא מי ,"סניוזא טרעהרעד ןּבָאה ייז ןעוו
 -עגנָא 'א ןַא זיא ןײלַא ריא ףיוא, .שוו דש

 טנעקעג טשינ ןֿפוא-םושּב טָאה יז סָאװ ןלַאֿפ

 עטסיװ א, .ףגנ ןבא ,די ,יןּבַײרטרַאֿפ ךיז ןופ

 ץרַאה סָאד טקירד ןוא לוש יד טלַאֿפַאּב יא

 .יעלהׂשעמ-רוּפּכ-םוי ַאי ,שָאוהי ,"ןעגנַאװצ טימ

 .רעווש רעדָא קערש ןוֿפ סייווש (רעטלַאק) .פ

 ןטעּברַא .םּתס סייוש ךיוא .עיסערּפעד רע

 ךיז ןסיג ץַא .ןַא טימ ךיז ןסיגַאּב .ןַא טימ
 צג םיוק טָאה, .סױרַא ןגָאלש ץיַא .רימ ןוֿפ
 ,ןגָאלשַאּב םיא ןּבָאה ןַא ,ץיה רַאפ טמעטָא
 .עקשיפ ,סוממ ,"טצכערקעג ,טצֿפיזעג טָאה רע

 סע זיא לָאמַא סָאװ ,לטיה ןכוט ןַײז ןופ;

 "ןיורּב ןַײז רעּביא ןיַא ןעניר . . . ץרַאװש ןעװעג

 ןמחנ ,זיי ,"םינּפ ןסימשעגסיוא ןוא קיכָאנק

 ךיז טפרַאװ רע ןוא םיא ןוֿפ ךיז ןסיג ץַא;

 ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"תחדק א ןיא יװ ןצנַאגניא

 .כרַא .ידַא -- קיטֿפַאהטסגנַא

 .ידַא -- קיטסננַא
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 ךיז ןסיג סע ,טעװעצַארּפ רע רעװש יו, .יײרָאג
 "עג יד ךיוא .לל ,"םינּפ ןופ ןיַא שזַא םיא

 ,"...'ַא ןוא סייוש ןטלַאק ןיא --- ןירעניװ
 ,1966 ץװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה

 סעּפעע--שינעגָאלשַאּבײַא .קַאטַאיַא
 -ָאלשּפָא ,שינעגָאלשרַאֿפ א ,אידג-"דח רעצנַאג א

 ,סוממ ,"'ּב"ַא זיּב שינעגָאלשקעװַא ,שינעג

 ליפעגײַא .לה -- ןײװעג"א  .תוֿפיסַא

 ןסקַאװעגסױרַא ףכיּת זיא יג"ַא םעד ןופ, --
 ,ןַאמ םעד וצ תהאנׂש רעטלַאק ןוֿפ ליפעג א

 וצ רעד רַאפ יג"א ןַאע .1919 י"נ ,וא טישז |
 ...יֿפ"ַא ןַאע -- עזַאֿפ"א .וצ מעּב ,"טפנוק

 אב ,ןשיק ןוֿפ ּפָארַא ךיז טקור דניק סָאד ןעוו
 ןוֿפ עיגָאלָארעטקַארַאכ יד ,*. . ,ּפָאק םעד טלאה

 "א .1936 עשרַאװ ,רעדניק ַײּב ןּבעלרָאלש

 ןלַאֿפרעּביא זיא יש"ַאןַא,--סײװשײַא .ףור

 ,"רעטכיר עכעלרע יד רעּביא קילּבנגױא ןזיד ןיא
 ענַײז נוא ֿבַאחַא גינעק ןאפ גנורעדלישּבַא ענייא

 טעז רע זַא ןוא, .1862 עשרַאװ ,לבזיא אױרֿפ
 ןיא זַײא יװ --- ןייגעצ טולּב םערָא ןַײמ ללּבַאד
 יד ,הלמ ,"ןייװעג ןיא ישיַא ןוא ץיה-רעמוז
 | .עמַאד עגנוי

 טָאה סָאװ
 'נוא, ,טסגנַא (ןוֿפ ןעמונעגכרוד טרעװ) ךיז ןיא
 סאווטע טוט אד רעד יוג ןנייא טׂשכיז וד ןעװ

 אייז אד הקדצ רדוא סגיטפאהראוו רדוא ססוג -

 ןרקלוֿב רעד טייקמורו איד ןעד גיטֿפאהטשגנַא
 האריה רֿפס ,ײלארׂשי ןעד וצ דניוז ןייא זיא איד

 .ןוו שֿפ 1546 ךיריצ ,הנוי 'רד

 ןעמונעגכרוד זיא סָאװ ,1
 ןַא גנולצולּפ ָאד ךימ טלַאֿפַאּב, .קערש ןופ

 סָאװ .2 .םוּבלּפע .....טַאלּב ,לה ,"שודיח רע'ַא
 שינעלקנוט עיַא, .קערש ןסיורג סױרַא טֿפור
 ,ה ,היעשי ,יּת ,"טײרּפשעגסױא שינכשוח ןוא
 םעד ןשיװצ ןרָאי עיַא ענעי ןוֿפ ךשמבע 2
 םעד ןוא דנַאלשטַײד ןיא ןרעלטיה ןוֿפ םוקֿפיוא

 ,"המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד ןוֿפ ךורּבסיוא
 ,קידרעטיצ ,0 ,81װ1957 ,גָאט ,רעדניל .ּב י
 .ה ,נש ,"ןָאטעג הליֿפּת יַא טָאה רעש .קיטכרָאפ
 -הליֿפּת ןוא גנוטכַארטרעּביא רע'א ןוֿפ, .קיװייל
 ,זמט ,לקיּב .ש ,"גנוטיירגוצ רעשילעז רעקיד
 -צג ןרעו טָאה ַאד, -- טייקי- 27( 3

 -פיוא טימ --- םיליהּת ךעלטיּפַאק ןגָאז ןעמונ

 ,28 וא 1962 ,זמט ,טייצ ,ייַא רעֿפיט טימ ,רעדור

 -גנַא לגרֿפ ,טקיטסגנַאעג ,קיט -- ןקיטשננַא
 ,דחּפ סיורג ןיא ןַײז .1 -- װטוא ,ןטס |

 טקיטסגנַא םלוע, .קערש רַאֿפ ןעלסיירט ךיז

 ,ןשַאװעגּפָארַא םָארטש םענופ ןרעװ וצ טשינ

 .ןגרָאז ךיז :2 .קישטשמָארַאּפ רעדי ,קינַאמ .י

 יַאּב .8 ,ןטַאט ןקנַארק ןגעװ יא .ןרעמיק ךיז
 ,דחּפ רַאֿפ סייווש א טימ ןרעװ ןגָאלשַאּב ,ןסָאג

 ,ןסייווש ןּביז ןיא יַא* .שינרעטיצ ,גנוגערפיוא

 םא, .ארומ א ןפרַאװנַָא .ןקערשנָא --- ורט

 ,"םירצמ רזַײה איד טגיטשגנַאיג רע טאה חסּפ

 ךיא; .1713 טשמַא ,ש"ח ,םילגר שלש רוזחמ

 א .ליֿפעג ןַײמ רעּביא ןיילַא ךימ רעדנואוו

 ,טיי ,"טקיטסגנַאעג סָאװ ךימ טָאה סָאװ ליֿפעג

 טָאה ךיא, -- ךיז טימ .11 41958 ,גָאט

 'א ךיז לָאז עלחר ןַײז סָאד טלָאװעג טשינ רע

 .ידַא--ךעלטסגנַא

 .ברַא .סי ,רעד -- רעטסשגנַא

 ,ס ,רעד -- רעטסננַא

 רעטסגנַא ||

 ,טסַײג רעשידיא רעד ,ַאריּפש .ל .י ,"םיא חכמ |

 ,רע-  .גנו 1932,  ,שטַאקנומ

 ,טסגנַא ךיז ןיא טָאה סָאװ

 רעדיװ יז טָאהק .קידװעקערש ,קידרעטיצ

 יװ ,וצ סַײװ ,"טייקרעטיּב רעיא טימ טגערפעג

 סנעמעוו ףיוא שטנעמ רעד וד, .'טריפ לרוג רעד

 ןיא ,הלמ ,"דניצַא ּפָאק ריא טגיל סע ץרַאה יא

 ,רעירֿפ יװ ןעװעג ךָאנ זיא ץלַא; .קרָאירינ

 םעד ףיוא ןעװעג זיא ליֿפעגרָאפ רעיא רעּבָא
 -- בייקה .טירט עטנערּבעג ,געס ?ײץלַא
 ו"ח ןלָאז ןדִיי ,'א ענעּבירטרעּביא עשירַאנ רָאנ;

 ,דעצ ,"תופירט ששח א ןיא ןרעוו דּכלנ טינ

 ,ןקיטסגנַא לגרֿפ .טסגנַאעג ,טסגנַא -- ןטפגנַא

 'תחּת לאוו טשטַײטרַאפ הרוּתה ראּב .װט .כרַא
 שמ ,ײןטסגנַא טינ טסלָאז וד, :(21 ,א ,םירֿבד)
 ,א ,םירֿבד) 'תחֹּת לאו אריּת לֵא טשטַײטרַאפ
 אריּת אלי :יּת| ."ןטשגנא טינ טׂשלאז ודע 1
 ארומ טינ טסלָאז,, --- 8 ,אל ,םירֿבד ,'תחּת אלו

 יתוקיצהוי טשטַײטרַאֿפ ללמ ן.ייַא טינ ןוא ןּבָאה
 ,"ןטׂשננע, :(2 ,טב ,היעשי) ילאיראל

 -יצ ,ךיז ןקערש .ןּבָאה ארומ .1 -- חטוא

 ך"לקּת אדרויפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי .ןרעט
 ליװ רעװא .,ײןטשגנַא ,ןגאלּפ ,ןרילוּבירט; --
 גנוטשעו ןרזנוא ןיא ןוא ןלַאו רּביא זנוא

 ,יןטׂשגנַא םיא רו ןטלעז ךיז רימ שאד ןעמוק

 איז ךיױה רעד ןופ ךיוא, .13 ,אכ ,רירעש

 ,בי ,תלהק ,חט ,ײןטשגנַא איז ןוא ךיז ןטכרוֿפ
 ןרעטיצ רע לָאז ןעמָאנ ןַײמ ןגעװ ןוֿפ ןואג 5

 רַאֿפ טָאה רע, .תודלוּת תרטֿפה ,רוצ ,יַא ןוא
 רע טָאה ןעמָאנ ןַײמ רַאֿפ ,טַאהעג ארומ רימ
 טלָאז לארׂשי ריאע .5 ,ּב ,יכאלמ ,יּת ,"טסגנַאעג

 עידומ וצ יא טינ טלָאז ןוא ןּבָאה טינ ארומ ןייק
 ,היעשי ,"תומוא יד ןשיװצ ןעמָאנ ןַײמ ןַײז -

 טסגנַא --= .1877 גרעּבמעל ,שטַײטיירבע שוריפ

 װזד ,2 .סעזָאמ לקנָא ,שַא ,"םיא רַאפ יז
 יַײז תורצוא ענַײמ, ,.+- 23 ,װטוא ,ןקיטסגנַא

 ךיא ןוא ךיא טסגנַא סָאװ ןוא -- דמַאז ןענ
 6 בעװעג ןיא ,שָאוהי ,"טיה

 עו. .ןקערש ,ןקירד .ןקיאורמואַאּב -- ורט

 וצ סיזיּב טאוטע םהיא ןופ להאמַא ןעד ריד
 ,ײןיטׂשגנַא טינ (םיכרד) הנַײז ריד ןיזאל ,טמוק

 טָאהע .ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ רֿפס

 ןוֿפ רעצרעה יד טסגנַאעג קערש רעמייהעג א

 יִּכ טשטַײטרַאפ יּת .שא ,"עדנזַײר ערעזדנוא

 ךָאנ טסגנאעג, ;(12 ,א ,הכימ) 'בוטל הלח
 טינ ךיד טׂשלָאז אוד, -- ךיז טימ ."סטוג

 וד ןעד ,ןרדנַא ןעד ףיוא גאט ןייא ןיטׂשגנע

 טרעװ גאט ןייא רפ שאו ,ןׁשיװ טינ טׂשנעק

 וטסלָאז דייר ערעייז רַאֿפ, .ב/ו ,ןויע ,"ןמוק

 ךיז וטסלָאז ייז רַאפ ןוא ןּבָאה טינ ארומ ןייק
 ,295 ,הח ,"ןסגנַא טינ

 יראפ סע רעו

 רַאֿפ ללמ .רעקירדרעטנוא ,ןטסגנא טֿפַאש

 ;(13 ,אנ ,היעשי) 'קיצמה תֿמח היאוי טשטַײט

 ,"ריטׂשגנע ןעד ןופ;
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 .זדלַאה ןלָאמש ,ןגנַאל א טימ גורק רענרעזעלג

 -- 'תנצנצ טשטַײטרַאֿפ םירֿבד תומש ,ּבא
 ןכוק ןייא ...וצ טלייט רע 'נוא,-.,"רטׂשגנא,



 .לוֿפטסגנַא

 יב / לאומש ,חט ,"ןיײװ רטשגנא ! ןייא ינוא טורּב
 | .19 ,ו

 סָאװ .לוֿפנמסננַא :89 .ידַא -- לוֿפטטגנַא
 ,גנוּבעלרעּביא עא ןַא .קערש טימ לוֿפ זיא

 ,סיצַאנ יד רעטנוא ןרָאי עא |

 ןוֿפ סניא .שטוטס -- ֿפנײא"םָארטפגנַא
 צג .רעטעמילימ א ןוֿפ לטנָאילימ-ןעצ א ,גנעל |

 -ץנגַאמָארטקעלע ןוֿפ גנעל ןטסעמ םַײּב טצינ

 ןשידעװש ןופ ןעמָאנ ןטיול} .סעילַאװכ עשיט

 ן,םָארטסגנַא רעקיזיפ

 טניֿפעג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- "עגנא
 םעד + נָא + ...עננַא טימ טינ
 .םַאטש ןוֿפ תוא ןטשרע

 -נָא ןעמוק :עיצקורטסנַאק רעד ןיא -- "עננָא
 .עא ןגױלֿפעגנָא ןעמוק ,ןרָאֿפעג

 ןיא .+- ןריװַאנָא רַאּפ ,ידַא -- םריוזַאקגנָא
 ,טייק- ,דייר עיִא .לרדח ןיַא ןַא

 -ֵנָא רַאּפ ,ידַא ןטרעציוא ...} -- טרצואעגנַא

 -ענער רעד ןופ רעדליּב עֶא יד .+- ןרצוא |
 ,טייק- .הֿפוקּת-סנַאס

 .+- ןעמעטָאנָא רַאּפ ,ידַא -- טמעטָאקגנָא
 "רע- .ןלירּב ןופ ךעלזעלג עיִא .טֿפול עיִא ידי
 ,טייק- ,טייה

 ,+- ןענעגײאנָא רַאּפ ,ידַא -- םנגייאעגנָא

 טריניפעד, .תודימ עטוג עיִא .סדמערפ עיִא סָאד

 "ורי עשירָאטסיה א יװ .. .ךַארּפש יד ריּפַאס .ע
 ,אקווד ,"עיצקנוֿפרוטלוק עיִא ןַא זיא סָאװ הש

 ,טייקק 0

 רעיא .+- ןלײאנָא רַאפ ,ידַא -- טלייאעגנָא
 עיציזיווקניא רעד ןוֿפ עירענישַאמ יד, .רָאטָאמ
 .טייהרע- 21 וא 1965 ,זמט ,ייַא טוג זיא

 ,טייק- = |

 ,+- ןרעֿפײאנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעֿפײאעגנָא
 -עגנָא ךיז טעװ טנגוי יד, .טסעמרַאפ רע'ַא
 ,"ןכַאמ וצ ןעידוטש ערעכעה ןליפ טרעֿפײא

 .טייק- ,18 א ,1865 ,מק

 .+- ןרעקנַאנָא ראפ ,ידא -- טרעקנַאעגנָא
 ,ןפיש עיִא

 עִא .+- ןרעקַאנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעקַאעגנַא
 .רעדלעֿפ

 ,+- ןטעּברַאנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּברַאעגנָא

 ,תונצל ,סעקוטש עיִא .סעקשטנעה ,ןקָאז עיִא יד

 ,"סעילָאזַאמ טימ טנעה עיִא;ע .תורצ עיִא .קיטש

 -רע- .1904 וענעשז ,גנַאגֿפױאנוז ןרַאֿפ
 ,"קַאמשעג רעייז יא ןפָאלש ייז, -- טייה

 ,טייק- לייט .2 ,1880 ענליוװ ,ןהָאזניּבָאר

 ,=- ןעלּבָאּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טלּכָאּבעגנָא
 ,טייקק .ךעלהׂשעמ עא

 ,+- ןעלצּבָאּבנָא רַאפ ,ידא -- טלצּכָאּבעגנָא
 .ןענערטסיוא זומ עמ סָאװ לּברַא רעיא ןַא

 ענעיַא .+- ןטָאּבנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאּבעגנָא
 ןַא, .תוריכׂש ענעיַא .טסניד ענעיַא .הרוחס |

 "רעי .װש ,"טינ הֿבוט ןייק זיא הֿבוט ענעיָא
 ,טייק- .טייה

 .ןעשטָאבנָא רַאּפ ,ידַא -- טעשטַָאּכעגנָא
 ,זייּב .טערומכעגנָא .(קינָאס) לקָאל

1481 

 .+- ןעּבלָאּבנָא רַאפ ,ידא -- םעּבלָאּבעגנָא
 .טייקק .טייהרע- .;ןטייקשיראנ עיִא

 ןרימַאזלַאּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טרימַאזלַאּבעגנָא
 יַארט עיַא .רעּפרעק רעיֶא .הערּפ רעיא = ,6- |

 | - ,טייק- = .עיציד

 ןעװעלַאּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעלַאּבעגנָא
 ,טייקק .טייהרע- .רעדניק עיִא = ,6-

 ךיז ןעיעלָאּבנָא רַאּפ ,ידא -- טעיעלַָאּבעגנַא
 ןֿפױא יִא זיאס .טקיטײװעגנָא -.לס .+-
 | ,ןצראה

 ,+- ןעקמַאּבנָא רַאפ ,ידא -- טעקמַאּבעגנָא
 (קיסַאּפש) .םיא וצ טמיטשעגוצ טָאה עמ סָאװ |

 ָאסָאק רעד ירואפ .ןגָאלשעגנָא טָאה עמ סָאװ
 ,"רע'ַא ןַא שרדמ-תיּב ןוֿפ םײהַא טמוק רעק
 .טייהרעי .רעדניק רעװַאלקש ,שז

 :89 .+- ןקַאּבנָא רַאפ ,ידַא -- טקַאּבעגנָא
 ןוז ןוֿפ ַא .סעילֿפָאטרַאק עטיִא .ןקַאּבעג -
 -רע- .סנגיל ענעיָא .טיורּב יָא .קרַאק רעטיָא

 . ,טייק- ,טייה

 יא = ןגרָאּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טנרַאּבעגנָא

 .ןעיידיא עיִא .ךעלדסח:תולימג עא .,טלעג

 | ,טייקקה .טייהרעז

 .ןרָאּבעג-+ ;בנ פמיא ,ציא .ורט -- ןרָאּבעגנָא
 ןרעּבעג- ,ןריוּבעגה :89 -- דל

 .רעטכעט ןוא ןיז יִא .רעדניק ךס א ןּבָאה 1
 ןַײמ רימ טׂשאה; .ןרעּבעג לָאז עמ ןכַאמ .2
 תלודג ,ריװַאּפ .א ,"ןירָאּבג ןא ןוז ןירעילאט
 ןטוג ןייא ןופ ןיּב ךיא, .ח"צקּת ווָאפעזוי ,ףסוי
 יג ןא טײקמורֿפ יד ןונ ךימ טאה ,טכעלשיג
 .א/ול ,1686 מדֿפפ ,וו םילשמ רֿפס ,יןרָאּב

 טמוק סָאװ .סַאּפ ,ידַא -- ןרָאּבעגנַא
 .טײקכַאװש ענעיִא .ןרעװ ןרָאּבעג ןטימ ןעמאזוצ
 ,ןּפַאכוצפױא ךיג היטנ ענעָא .עיגרענע ענעָא
 זיא טייקצרַאװש איד, .םזיטימעסיטנַא רענעיָא
 ךימ טנערּברַאפ טאה זע ןירָאּביג ןא טינ רימ

 טינ רעע ,6 ,א ,םירישהיריש ,חט ,"ןוז איד
 ,ןרָאּבג ןא םיא זיא תורישע שאד זד ןניימ לָאז |

 ,הח ,"ןרָאל רֿפ ןרעװ טינ םיא ןופ טרעװ ׂשע

 .טייק- ,טייהרעד .המדקה ,1716 טשמַא

 ,+- ךיז ןערָאּבנָא רַאּפ ,ידא -- טערָאּפעגנָא
 יד טציא ךיז ייז ןּביג ,עטציװשרַאֿפ ןוא עיֶא;ע
 .טייהרע- ."טנעה

 עא .+- ןענחדּבנָא רַאפ ,ידא -- טנחדּכעגנָא
 ,טייק- .ןדלעמ וצ טקעּפסער טימ ,עיזעָאּפ

 ,+- (ךיז) ןגייּבנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגױּבעגנַא

 ,ךיא, .ּפָאק םענעיִא ןַא טימ (ןציז ,ןייג) ןייטש

 ןטלַאהנָא ךיז לָאז רע ,םירֿפא וצ יִא ןיִּב ,טָאג

 תּבש תרטפה ,םירֿבדַו ,טעח ,"רימ ןיא טנַאה ןַײז

 םעד יִא ,ַײהוּב רעד, .9 ,די ,עשוה ןהבוש

 טעכַאפ ,טקעמש ,דרע רעד וצ טראה ןרעטש

 לקניוו ןיא , .עקשיֿפ ,סוממ ,"רעכעלזָאנ יד טימ

 ,הלמ ,"ןעגניז ןוא ענע'ַא ךעלדיימ עכיילּב ןציז

 טקנירט ריאע -- םייהרע- .קרָאירינ ןיא
 ךַײלג ,'ָא רָאנ ,סרעכעּב ןייק ןוֿפ טינ רעסַאװ

 ,זּביא סינפיק .יא ,"ןעװקיט ןוֿפ} עלעזדלעה ןופ

 ,טייק- 1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש

 טערוּבעגנָא -

 ילנ יד .+- ןעױּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טױּבעגנַא
 סָאװ ,תוא ןייא ףיוא, .סנרָאג עיִא .רעזַײה עיָא
 יִא ןעייטש ,קירעּביא ךיז טכַאד םענעי-םעד
 תומהֹּבִה רֿפס ,סוממ ,"טייקשידלי גרעּב עצנַאג
 ,טייקקה .טייהרעד

 ,+- ןעטױּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טעטיוּבעגנָא
 ןענַײז טנעװ יד, .רעסַאװנגער טימ יִא רעסעפ

 ,?שטָאגליװ ןוא .יינש ,ץענ .ןופ ןלָארדעג ןוא יִא

 | .רעּבשַאמ החּפשמ ,סנ

 רעיָא -.+- ןכױּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טכיוּפעגנָא
 םלוע רעדע .קַאּפ רעיא .עיִא ןַא ךעּבענ ,ץירּפ

 ,ןָאלּבעגֿפױא זיא סָאװ ץלַא ...ּביל טָאה

 רעד ,רעקידעּבעל רעד ,'יַא ןוא טשוּפעגנָא |

 .24 א| 1912 ,י"נ ,סדנוק רעסיורג

 .+- ןעלמױּבנָא רַאּפ ,יזַא -- טלמױּבעגנָא
 ןגעק לטימצוש א זיא סָאד, .עינלעטַאּפ עא |

 'ייה ,ןַאמסָארג .מ ,"םיחבש עיִא ,עטלבויעגנָא

 ,טייק- .א"כשּת ,זומּת-"ןוויס .שימ

 6 ןרעקיוּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעקױּבעגנָא
 .ןַא ןַא ןזָאלּפָא .סנקור  ןוא סעציילּפ עא
 | ,טייהרעד

 .רקוא .דּפ ,(=-) ןרָאּבעגנָא ווזד -- ןריוּפעגנָא
 -..,ֿטייקקה .טייהרע- .שרטיל ןיא טֿפָא

 -כוּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טעק" ,טעצ|כוּבעגנַא
 ירע .ןטסיופ טימ רעיֶא .+- ןעק- ,ןעצ
 יי ,טייה

 ,=- (ךיז) ןדניּבנָא רַאּפ ,ידא -- ןדנוּבעגנָא

 קיּביצ ַא .לדרעפ יִא ןַא .ןטייק ,קירטש ענעיָא/
 יַא ןַײז .הרוּת סטָאג ןָא יִא ,לטערד יִא ןַא טימ

 ןַא יװ ןדער* .ןּבעל ןוא ּבַײל טימ ןצעמע ןָא

 .יֵא יװ ןדער :ךיוא ,רענעגושמ ַא יװ = רענעיא |

 סע =| לװֿפ ,"לקירטש ַא ןָא יא זיא גנוצ יד,
 ,ןטינ רָאט עמ רעדָא טינ ןעק עמ ,טינ ךיז טדער

 ײג ןא קירטש רגנל ןייא זיא ץענ םעד ןא;

 טאה םי רעד, .6 ,מק ,םילהּת ,מהס ,"ןדנוּב

 ןא רטַײר םעד טימ דרעפּפ שאד ןיפראווג זיוא

 ןַײז ןדנוּבג ןא טׂשלָאז, .ב/אי ,וו הׂש ,"ןידנוּבג
 טימ ןַײז ןדנוּבג ןא ,ןגידנּבעל יד דנוּב ןעד ןא

 .ו"כקּת אדרויֿפ ,שטַײט ףיוא ןושל הנעמ ,"טָאג
 -עה א ןיא יִא ןיּבר םַײּב טושּפ ךיז טליֿפ עמ,

 ,טייהרע- .דוי םיליהּת ,שֵא ,"טלעװ רערעכ
 ,טייק-

 ןַא .+ ןֿפוּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפוּבעגנָא
 ןַײז טגעמעג טלָאװ ןטניה ןוֿפ, .לּברַא רעיא -

 יָא קיצניװ ןענעז לּברַא יד ןוא רעכעה לסיּב א

 רעד ףיוא -- לטפַאק ריא; .סעידעמָאק ,עש

 יַאֹּב טֿפַאה טימ ןוא יִא -- טנרַאפ ןופ טסורּב
 ,סנ ,"טסאֿפעג לָאמש ןקור ןיא ןוא טגייל |

 .רעּבשַאמ החּפשמ -

 .+- ןעלקוּבנָא רַאפ ,דא -- טלקוּבעגנָא
 ,"רָאה עֶא ,עויס יד ףיוא . . .ןיורק א טימ,

 | יּבר ןוא רסי ק ,שז

 עא .+ ןערוּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טערוּבעננַא

 מורא .סעדעגַאי טימ רעשעלפ עיִא .סרעגעלש

 רעייז זיאס, .םינּפ רעיוז ַא טימ רעיא ןא ןייג

 קלָאֿפ ןסעזעגנַײא-טלַא ןַא ןעוו ,וליֿפַא טכעלש



 טרעזייּבעגנַא

 .מ ,"ץלָאטשרעּפיה ץיִא ןופ ןלַאֿפַאּב טרעװ

 .טייהרע- .ד"כשּת חסּפ ,קיא ,רעלגירטש -
 : ,טייק-

 (ךיז) ןרעזייבנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעזײּבעגנָא
 ןעַײרש ןעמונעג רע טָאה ,רעיֶא ןַא 6
 ,טייהרע- .ןעמערּב עיִא טימ .ץירּפ רעיא
 ,טייק-

 .+- ןשטַײּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טשטַײּבעגנָא
 ,טייהרע- .ךעלדרעֿפ עיָא

 טימ .+- ןלַײּבנָא רַאפ ,ידַא -- טלַײּבעגנַא
 עיִא טימ ,רעטסעּכעצ ַא ןרע) זיאא .ּפעק עא
 ,"ןַײרַא ּבוטש ןיא דָאס ןופ ןפָאלעגכרוד ןטסױֿפ
 ,3 ןאפ ,1961 ,דנַאלמייה ּ'װָאס ,ןַאמקילַאֿפ .י

 ,טייהרעד

 .לָאענ .ףןענייּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טגײּבעגנָא
 גיוא סָאדע .ןצרַאטשסיױרַא ןייּב א טכאמעג

 יִא ןוא -- ... ךַאװ רעגניפ יד ,ףרַאש טרעו
 .שג ,קינלָאר ףסוי ,"ןקאנ רעד

 א ןַא .+- ןסַײּבנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפיבעגנָא

 טמוק --, .לֹּפֶע רענעֶא ןַא .טיורּב לקיטש

 "רענעיַא ןַא ןיוש ןיּב ךיא קנַאד א --!שיט םוצ
 ,עכױה א? .(+-) ןסַײּבנַא ןסעגעג ןיוש =}

 םענע'ֶא ,ןקיצערק ַא טימ עּפאקש ץרַאד רעייז
 "רע  .עקשיֿפ ,סוממ ,"רעטייא עלָאג ,ןקור
 ױזַא טנַײה סעּפע רימ וטסעז סָאװ, -- טםייה
 םירפא ,ייָא טינ ךָאנ סיוועג . . .סיוא טכעלש
 ,1894 עשרַאװ ,ןערעטלע ענענוֿפעג ,תוילגרמ

 .ןעלסקיּבנָא רַאפ ,יזַא -- טלטקיּבעגנָא
 ןּבָאה ןטַאדלָאס עיַאק .לסקיּב ַא טגָארט סָאװ
 ןַאגַאק ענװַאלכ ,"סעקינימג ַײרד יד טײלגַאּב

 | ,1935 עשרַאװ ,ךַײט ןפױא

 ,ליּפשנָא .זמר ,קנואו .ךע- ,סָאד -- לּפעגנַא
 טגָאזעגסױא ָאי טָאה רֶע סָאװ סָאד, טַײדנָא

 ."רעמ טינ ,'ָא ןַא ןעװעג רָאנ זיא

 .+- ןעױלּבנָא רַאּפ ,ידא -- טװָאלּבעגנָא
 ןַײז טֿפרַאדַאּב טָאה רעײלש רעד, .רקוא
 "עגסיוא ןוא יִא ,טלמכָארקעגנָא ,יינש יװ סַײװ

 ,טייהרע- .המלש ,סוממ ,"טלקיוק

 ,+- (ךיז) ןזָאלּבנָא ראּפ ,ידא -- ןזָאלּבעגנַא
 .יינש רענעיִא .ךוּבלערט רענעיא .ןָאלַאּב רענעיַא

 ןעלסקעו ענעיא .ךיור רענעיא .רעטעלּב ענעָא
 ענעיַא .ןסעמוס עטרעסערגרַאפ שלַאֿפ ףיוא =!
 ,סרעּבעל"ואיגנול ענע'ַא .םינּפ יִא .עזַארּפ

 .עא ןסחי ,רשֹוע רענעיַא .(רע)קיטירק (רנענעיָא

 םורַא רע טייג סָאװע .רענעיֶא ןַא ,רעזגֹורּב א

 ןּברָאטשעג םיא זיא עבַאּברעטלע יד ?יִא ױזַא

 ,רענע'ַא ןַא רָאנ טינ זיא רע, .לװֿפ ,"?סָאװ יצ

 ."רענעזָאלּבעגפיוא ןַא ךיוא זיא רע

 ןסיורד ןיא ךיד ןעמ טעװ ,יַא טסיּב וד זַא;

 רעטסוּפ א = קידניא רענעיֶא ןַא .װש ,"ןזָאל

 ןזאלּביג ןא ןַײז רגנוה ןופ איד, .הוואג-לעּב

 עקנארק א? .ב/אס ,ןויע ,"ןפאליג ףיוא 'נוא

 ,"'ַא ךיוּב רעד . . . הריג-הלעמ טינ זיא . . . המהּב

 עטשרע}) ענליו ,שיליוּפ ןוֿפ זּביא ,ףסַאמה

 רָאנ ,,..סעמַאד עקיטנַײה; .ןה"י .19 טפלעה

 רעד ,"סענילעדרַאק טימ ,ךעלדיילק טימ יא

 -ליוו עקיּבלעז יד, .1868 רימַאטישז ,קינזיצקא

 םענעיַא ןא ןריֿפ וצ ... ,טלעג וצ טשרוד עד
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 עשראװ ,הׂשעמה םלוע ,לַאגעס עּבױט ,יטַאטש

 טזגֹורּבעגנָא ,יִא ,זייב ןרעװ ןשטנעמ, ,3
 .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"ןרעדנַא ןֿפױא רענייא

 יװ יא :עּבַאשז א יװ ,קידניא ןַא יװ יִא 8
 ,קַאזוָאלּב א יװ ,(רעכַאּפ ,ריכוּפ) רעכנעפ א

 ןיא גייט יװ ,ענישטשָאר א יװ ,ןווייה ףיוא יװ
 -ערַאװ א יװ ,שטעליוק:-םירוּפ א יװ ,עשזייד ַא
 ,עילוּפ ענרעזעלג א יװ ,לגָאל א יװ יִא ;קינ

 ;רֿפוש ַא יו יִא :ךיוּב סחלג םעד יװ ,קיוּפ א יו

 רעטקיײװעגנָא ןַא ,םָאװש א יװ ,סענילומ יװ יא
 שטשירּפ א ,ריוושעג ַא ,הּכמ ַא יװ יִא ;םָאװש
 ,דצ סנתח יװ ,רעטעפ ַא יװ יִא ;הּכמ ַא ףיוא
 ַא יװ ,ןתח רעזדלעט ַא יװ ,ןּתוחמ רעזגֹורּב א
 א יװ יא :ךרַאּפ א יװ ,ץירּפ ַא יװ ,קיּפמעּפ
 יװ ,שדוח ןטנַײנ ןיא יװ ,(ענעדִיי עתרּבועמ |

 .טנעצָארּפ יו יִא ;רההירה יװ ,גרַאּב ַא

 טָאה --- !הגאד רעַײא טינ, -- טייהרע-
 -יּברַאפ רעד' ,רַא ,"טרעפטנעעג ריא יא לרעּב

 ,ַא ןַא יָא עשידיגנ -- טייקה .ירעטרעט
 יד ןיא ריד יז זיא קידנעטש, .טײקנסיררַאֿפ ַא

 עטכעלש אי ,סַײװ ,יַא ןַא טימ קידנעטש ,ןגיוא
 - ױרֿפ
 ,+- ןקיטָאלּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטָאלּבעגנָא

 ,טעשטָאלּבעג -- :ךיוא .עגָאלדָאּפ עיַא יד
 .טייהרע- .מטֿפ

 .מַא .+ ןֿפָאלּבנָא רַאפ ,ידַא -- טֿפַאלּבעגנַא
 תולדּב ַא ,רעיֵא ןַא ןּבַײלּב .ןטפעשעג עיִא

 | ,רעטלעטשעג

 ,+- ןקיטולּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטולּבעגנַא
 ,"ציָא ןּביולג טימ . . .הׂשעמ-סקלָאפ עשידלי יד,

 ,טייקה .רעקיאַאזַארּפ ערעזנוא ,ןיקויר .ב

 -עגנָא +- .ןעױלּבנָא רַאּפ ,ידא -- טױלּבעגנַא
 עג ןיא ןקוררַאֿפ ךיזפ .שעװ עיִא טוװָאלּב
 רע טגעלֿפ . . . סעדעגַאי . . .ןכוז ןוא שינעטכיד

 .מ ,ייָא סעצנָאװ ןוא דרָאּב א טימ ןעמוקסיורַא
 .1 אפ ,1947 וועִיק ,ןרעטש ךַאנַאמלַא ,ןַאמטלַא

 .+- ןעלזעלּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טלזעלּבעגנַא
 עגנַאל טימ,, .ךעלזעלּב טימ סױרַא טמוק סָאװ
 ץיִא ,ןטשרעּבייא םעד . , .טּפעלשעג סערעשטַאק

 יןָאקער ,ץילערטש .א ,"קַאלש םעד -- לַאטעמ
 ,טייק .1933 עװקסָאמ ,עיצקורטס

 .+- ןרעטעלּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטעלּבעגנָא
 .דַאנ ,"רעמייּב עיָאירעוװש יד,

 ערעדנַא) ןּבעגעג-- ,ןָא ּביג .װרט -- ןֿפעגנָא
 2406 : 2תם- 1169 ,ןּבעגסיא +-  ןעמרָאפ |

 ןרעדעי תונּתמ יִא .ךס ַא ןּבעג .1 .סטטסמ
 טָאה טָאג, .תוֿבדנ ךס ַא יַא .החּפשמ רעד ןופ

 ענַײד עלַא ןוז רעד רעטנוא ןּבעגעגנָא ריד
 9 ,ט ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"געט עינלזמילש
 'נוא הֿבדנ ןייא רַאֿפ יִא ןטָאג} רע לָאז ןגער יד;

 ה"ר רוזחמ ,"אייז ןקראטש וצ ןגול לָאז רע

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו

 םעד יִא .טַײצ יד יא .ןפורנָא .ןזַײװנָא .2
 רע, .ךיז טניֿפעג סע סָאװ ואוו יא ,טורשרַאמ
 טעװ רעעק ."ןּבעגעגנָא טינ ןעמָאנ ןַײז טָאה
 סָאד םיא ןּבָאה סָאװ טַײל יד יִא ןלעװ טשינ

 .פי ,י"ןּבעגעג לוװירּב

 סָאד זא טַײטַאּבַײּב ןטימ רעּבָא ,23 ווזד

 ןּבעגנַא

 .ץוריּת א ,הּביס א יִא .תמא טינ רשפא זיא

 רע זַא ןּבעגעגנָא טָאה רע, .ןוּבשחו"ךיד ַא יִא
 ךעלטעצ יד ןיא, ."סורדוט ןּב לקַײח טסייה

 -רָאװעגרעטנוא יד וצ טגײלעגַײּב ןרעװ עכלעוו

 סלא ןּבעגעגנָא ֿבורס טרעװ רעדניק ענעֿפ
 ,"טיײקמצרָא ןוא טיונ ןֿפרַאװרעטנוא ןוֿפ הּביס

 םוגרּת טדערעג, ,1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש יזָאשי
 טמוק רע זַא ןּבעגעגנַא ןוא שדוק-ןושל ןוא
 ,ילֿבּב ןוֿפ דיי רעד' ,שַאּב ,ײלֿבּב ןופ

 םיטרּפ יד יִא .ןַײז עידומ .ןרימרָאֿפנא ,4
 .ןעשעג זיא סע סָאװ ןוא יװ יִא .(ןטייהלצנייא)
 רעד ןעװעג זיא סע רעװ יִא ךַײא ןעק ךיא;
 ."ןילּבול ןוֿפ הזוח

 יַא .ןרירַאלקעד ,ןזַײװנָא לעיציֿפָא ,ןדלעמ .ס
 יַא .ןרָאי עקיטכיר יד יִא (טינ) .ןטסנידרַאֿפ יד
 .תודע יד ןוֿפ ןעמענ יד יִא .גנוקיטפעשַאּב יד

 'ַא ןַײרַא טריפ עמ סָאװ הרוחס יד יונעג יא
 ןיא, ,טעטילַאנָאיצַאנ יד יִא .דָיי ַא זיא ןעמ זַא

 ,ןדיי ןָאילימ רעּבלַאה א טָאה דנַאלסור-טעװַאס

 ןּבעגעגנָא ,ןּברוח ןוא המחלמ רעד ךָאנ ןיוש
 .'צ ,"ךַארּפש-רעטומ רעייז רַאֿפ שידִיי

 ןַא ןיא סעּפע ןּבעגרעּביא ,ןעגנַאלרעד .0
 א ,עיציטעפ א ,השקּב א יִא .טמַא ןלעיציֿפָא
 ןיא ןצעמע ףױא גָאלקנָא ןַא יַא .עינעשָארּפ
 -רָאפסיױא ןַא ןופ ןטַאטלוזער יד יִא ,טכירעג

 ,עיציטעּפ =} טעקר ןייא ןמ טאה וזַא, .גנוש
 עג ןוֿפ טמַא =| שַאילַאבל ןיּבעג ןא ןהשקּב

 רעצעמ ןגעװ י"כ' ,י...ןזיוג 'נוא ןטכיר
 ךיא ּבאה 'ב םויא ,ןוו שפ 1669 ,'םד-תלילע

 ןא םיֿבתּכ ןלַא ןינעּב להעֿפיּב ןַײמ ייצעוי ןעד
 טָאה . . .הלודג הנּכס תמחמ, .362 ,הג ,"ןיּבעג
 "יג ןא ן"צי להקה יֿפולא ינֿפל ונתלהקמ דחא

 טׂשאה אודק .ב/חי ,המלש תרגא ,*...ןּבעג

 ,בּפ ,יײֿפלעדעליפ ןיא ןּבעגג ןא רגינ ןעד טינ

 -עג רעשירָאטסיה ימַא ןוֿפ ילּבוּפ ילגנעו 3
 טָאה ןײלַא דגנתמ רעד, 34 'ּב ,טפַאשלעזי

 זַאע .פי ,"ןּבעגעגנָא ךאז עצנַאג יד דנַאס םַײּב

 רע טעװ ,רָאטַאנרעּבוג םוצ יַא וליפַא טעװ ריא

 םוצ יַא* .קי ,"רימ ַײּב ןגערֿפנָא ךיוא ךָאד

 טעװ גָאלקנָא ןייק ,שיטָאּפש = 'ףקוּת הנתנוי

 עַײװַארימ ןיא ןָא ןךימ =! רימ ביג, ,ןֿפלעה טינ

 "עג ןיא ןָא ךימ גָאלק ,שירעכַאלּפָא = עקדוד

 ױזַא זיא סע ןעװ ךיוא .ענליװ ,לװֿפ .טכיר

 ךעלטֿפירש טָאה ...טעָאּפ רעד, .לעיציֿפָא יװ
 סָאװרַאֿפ ,ןלייטרוא עקיגָאװ רעייז ןּבעגעגנָא

 ןוא קיטירק ,נש ,"ןרימערפ ןגעק טמיטש רע

 םעד ןעגנַאלרעד = לטיװק א יַא* .רעקיטירק

 א טימ ןעמַאזוצ ,השקּב א טימ לטעצ א ןיּבר

 שינרעטַאמ טימ טָאה רעטומ יד, .הנּתמ-טלעג

 םוצ לטיװק א יִא ךיוא לָאז רע . . .טלעוּפעג

 ,סנטָאש ענעּפָאלרַאֿפ ,שטיװָארעזייל .א .י ,"ןיּבר

 | ?רַאי ?זירַאּפ

 הריסמ ַא טכַאמ רעד ןעגנַאלרעד --- צעּפס ,7
 ליװ ךיא ןּבעל ןַײמ אַײּב , .ןרסמ .ןצעמע ףיוא
 .זנּכשַא ,יןּבעג ןא ריד ףיוא הריסמ ןייא
 ןא םיא רֹּביא זיא זד הריסמ איד ןגעװ ...;
 ידפ .א/ג ,וצנ ,"רסיק ןעד ןירָאװיג ןיּבעגיג
 רעּביא ןּבעגעגנָא טָאה עשר רעד סָאװ הריסמי
 חצמ ,שֿבירטמ ןרהא 'ר ,"לארׂשי קלָאֿפ םעד



 ךיז ןּבעגנָא

 ,תוליכר 'ִא :ךיא .,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא|

 רּביא תוליכר ןּבאה אד איד, .עא סעקטָאילּפ |

 ,25 ,ו ,לאינד ,מהס ,ײןּבעג ןא ןיא

 ןעװ ןוא ואוו ןרימרָאֿפניא (ךַארּפש-םיֿבנג) .8
 טכַאמעג סעּפע טסָאה --? .ןענעֿבנגאּב ןעק עמ

 ןעװעג -- .רעגָאמ -- ?גנורּפש ןפיוא ןטרָאד |

 | - .םיֿבנג ,ָאקמיּב ,ײ?ןּבעגעגנָא טכעלש
 -ייחתה יד יִא .ןענָאמוצֿפױא ןּבעגרעּביא .9

 לסקעוו סָאד טנעק ריא, .טנעסַאקניא םעד ןתוֿב
 ילֵא עכילקילג ןייא ןוֿפ הׂשעמ ,ײטלעג רַאֿפ יָא

 ןוא ץרַאה א טַאהעג, ,1898 גרעּבמעל ,הנמ

 ןוֿפ ןשָארג א טינ טמוק רימ ןעװ ,יָא טלָאװעג

 ,ןעללַאּפרעֿפ זיא טסעװָאס רעד ,ָאדױג .י ,"םיא

 ,1894 ענליוו

 "וה עלַא ןוּבשח ןיא יִא .ןענעכערנַײרַא .0
 טלעג =| ש"חר (םעד) ךיוא- ןדנ ןיא יִא .תוָאצ

 א סעּפע סוחי ןיא יִא ,ןשמש ,ןזח ,ֿבר ןרַאפ

 לקיניא ןַא סעװעקדָאּפ 'סופ סדרעֿפ ,לבר

 ןענעכערסיוא = ןדנ ןיא יַא* .(לקעװשט)

 ,ןטָאּבנָא םַײּב ךַאז א ןוֿפ תולעמ

 ,למוט ַא ןּבײהֿפױא .ןעלמוט ןוא ןֿפיטש .1
 יװא .םיׂש עמ יא" .ןעװעיָאװ .לַאדנַאקס א

 ןיא ןּבעגעגנָא טלָאמעד ןּבָאה ןטורקער יד סָאװ

 ,"םיׂשעמ ןָא ןּביג רעדניק יד, ."לטעטש

 ןַא רַאֿפ ךיז יִא .וֿפז + -- ךיז ןּבעגנָא

 ,רעקַאנק ןצנאג ַא רַאפ 'ִא ךיז .רָאטקעּפסניא
 ךנַײרֿפ א רַאֿפ ךיז יִא .םַאדדעּבעטיאי א רַאפ -

 ימעד ןיא ךיז יא .לסיֿפ א ןלעטשרעטנוא ןוא

 רעצנַאג רעד; .ןרינגיזער ,ןרינָאיסימעד = עיס -

 -עד ןיא ןּבעגעגנָא ךיז ןטכענ טָאה טעניּבַאק
 ןּבָאה ןדִיי ליפ יוזַא ןוא ליֿפ ױזַא, .יצ ,"עיסימ

 -עגנָא השקּב א טגנַאלרעד =} ןּבעגעגנָא ךיז

 -טלַא ,עש ,ײטעטיסרעווינוא ןיא ןזרעװ וצ ןעמונ |

 םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע; .עקוװעלירתּכ טנ

 רַאפ ןּבעגעגנָא ךיז טָאה ןוא רָאנערּפערטנַא

 ןיא טמשעג טָאה סָאװ טסיטרַא ןטמירעג םעד

 רעד ,ןנַאמרעקעּב ןועמש ,"טלעװ רעצנאג רעד

 .ץכע- .גנו 1884 סעדַא ,ןרעטש ןעגרָאמ

 | | .שינע-
 יִא .+- ןעלטעּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טלטעּבעגנָא

 הֿברוח רעד וצ ןעמוק, .סנשַארג עיִא .טיורּב

 טעטש ,ץרפ ,"לקעּפ עיִא סָאד ןגיילקעווא שטָאכ

 ,טייהרע- .ךעלטעטש ןוא

 ןַא .+ ןטעּבנָא רַאּפ ,ידַא -- ןסעּבעגנָא
 ענע'ַא .הבוטילעּב רענעַא רעד .הֿבוט ענעַא

 רע ,ןיילא ןעמוקעג טינ זיא רע? .ןעגנאלרַאפ

 זיא ןַאמ-תורֿבק רעד; ."רענעיא ןַא ןעוועג זיא

 ריאמיֿבקעי ,ײדוסּב ןַײז לָאז ךַאז יד יִא ןעװעג

 1892 ענליװ ,ןיסיּב רעלעװלָאװ ַא ,ץישֿמיל
 .טייק-  .טייהרעד
 ,+- ןשטנעּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טשטנעּבעגנַא

 ,טכיל סטָאג טײרגעגנָא זיאס, .רעיֶא ןַא קעװַא

 .טייהרע- .ילייה ידי ,אֿפא ,"דרע עיִא ןַײמ
 | ,טייק-

 ןעװעצעּבנָא רַאפ ,ידַא -- טעװעצעּבעגנָא
 ?ַא ןײגסױרַא = ,5ד (ךיז)

 רעװ ,1  ,ס" ,עקי ,ןי- גװ ,ס" ,רעד -- רעּבעגנָא
 "ילז'ס , .יַא-הריסמ .יא-השקב .ןָא סעּפע טיג סע
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 ייוצ ןןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיאַו ָאד ןענ
 צעפס .,11 א 1942 ,גָאט ,לה ,ייָא-שידִיי ןַאילימ

 יד ןָא טיג יִא ןַא; ,ןּבעגנָא +-} 83 ןטימ
 ...טלעג ;ןטלַאהַאּב סעּפע טגיל'ס ואוו םיֿבנג

 טרָאֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוו .. .,םיצפח ערעַײט
 ןיאס רעסעלש א רַאפ סָאװ ףיוא ...קעװַא

 טקיש סע רעװ ,2 .םיבנג ,ָאקמיּב ,"טכַאמרַאֿפ
 .יירע- .טסָאּפ ךרוד רעּביא סעּפע

 .+- ןעלגרעּבנָא רַאפ ,ידא -- טלנרעּבעגנַא
 -רַאק קעז עיִא ןופ סנטָאש ...., .ריוושז רעיא

 ,ךַײט ןֿפױא ,ןַאגַאק ענֹוַאלכ ,"תואוֿבּת ,לֿפָאט
 .טייהרע- .19235 עשראװ

 ןעװעדרעּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טעוװעדרעּבעגנָא
 -צלעּפעגנָא ןַא ןײגסױרַא .םעדעֿפ עא ,+
 -  ירעיַא ןַא ,רעט

 .טרעּבעג- ,ןָא רעּבעג .ורט -- ןר'עּבעגנָא
 ,ןרָאּבעגנָא 4

 ןעלטשרעּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טלטשרעּכעגנָא
 טימ יָא . ..ןקַאּבש .םעדעֿפ עיִא .רָאה עיִא .+-
 ,"סקואװנָא ןטריזַאר טשינ ,ןכעליולּביקידורּב ַא

 ילַארטסױא ןוֿפ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנּפ

 ,1939 ןרוּבלעמ ,עי

 יָא ,+- ןטָארּבנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטָארּבעגנָא
 ףיא רענע'ַא ןַא .סעקשטַאק ןוא זדנעג ענע
 ,טייקק .טייהרע-  .ןוז רעד

 ,+- ןעגנערּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טכַארּבעגנָא
 ָארּפ רעיֶא .תונּתמ עיִא .טננערּבעג-- 59
 ,קנערק עיַא .הריסמ עיִא .הרוחס עיִא .טנַאיװ
 -וצ ,טקיטסעֿפעגנָא .1 :ךיוא = ן ר ע וו יִא טֿפָא
 יד לָאמעלַא טינ ןּבָאה לגיצ, .ןרעװ טקיטסעפעג
 סָאד ,עמרָאֿפ עּבלעז יד ןוא סיירג עּבלעז

 ןרעװ לגיצ יד ואװ טרָא םעד ןַא ךיז טדנעוװ
 ;ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד ,סקַאז .ש.א ,"ַא
 רעד זַא; .ןרעװ טקישעגוצ ,טכַארּבעגוצ .2
 ,ןזעװעג אלממ ענַײז סָאד ןיוש טָאה שטנעמ
 ,"היּבקה םיכלמה-יכלמ ךלמ ןָא יִא רע טרעװ

 ,ב/ב ,1819 אנדרוהו אנליװ ,17 ירשי רפס

 ,טייהרע-

 ,*- (ךיז) ןכערּבנָא רַאּפ ,ידַא.-- ןפָארּבעגנַא

 ,ברעשטש א טימ לּפעט יִא ןא .הצמ ענעַא

 רענעֶא ןַא טימ ןעגניז .ךעלעגַײװצ  ענעיא
 -עיורט א ,טימעג יִא ןא טימ ןײגמורַא .םיטש

 ןענַײז סָאװ ןעלצרָאװ יד ןדַײנשּפָא; .רעקיר

 ,רעללעװ .מ 'דער ,"קנַארק רעדָא יִא ,עילַאק

 ןַא /.1900 ענליװ ,דָאס א טצנַאלֿפ ןעמ יװ
 = גָאט רענעיַא ןַא .רעטכירּבעג א = רענעַא

 ןיא ןעמ ,טינ ךיז טעּברַא סע) רעטרטּפעג ַא

 יד יִא ןגירק .,(גנומיטש רעטכעלש א ןיא

 רַאֿפפ -- טייקק .טייהרע- .רענייּב

 ןצנַאגניא יז טרעװ יִא רעסיורג ןוא טייקדימ

 יסַײװ רעד ֿפַא ,ןיּבַאד שריה ,ײטכאװשעגּפָא

 ,1947 עװקסָאמ ,דרע רעשיסור

 = ןקָארּבנָא רַאפ ,ידַא -- טקַארּבעגנָא
 ,סנגיל עיִא .ןשקָאל עיִא .טיורּב ךעלקיטש עא

 טשרָאּב חסּפ טַאהעג טלָאװ םעט א רַאֿפ סָאװ;

 :ַאזַא ןסע ןַא .עש ,"?הצמ עא ,זדנוא ןָא

 -קיטש עצרַאװש טימ רעסַאװ ענעצלַאזעג עסייה |

 א ןיא סָאד טָא -- יא עלעּביצ ןוא טיורּב ךעל

 טיײרּבעגנָא

 וועשטידראּב ,ןטייקיניילק ,ןיװעל הנח ,*עכימ

 ,טייק .טייהרע- 1923

 -קַארּבנָא רַאּפ ,יזַא -- טע(י)נקַארּפעגנַא
 ַא .ןלָאװשעגנָא ,ןֿפָאלעגפױא = .+- ןע)}נ |

 עצינעמיט עַא ןַאק .זָאנ עיַא ,עטקיטולּברַאפ

 רעיֶא רעצנַאג ןַײז , .ליי ,"לּפעק ןצנַאג ןרעּביא
 .1 ,"ּפָאק ןקידכעלַײק ןרעװש ןטימ רעּפרעק

 -צלַא; .1929 װָאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב ,עירולי
 -עגנָא) ,יִא טקוקעגסיוא סופ רעד טָאה לָאמ

 ידע .5141958 ,זמט ,ןָאמַײס המלש ,"(ןֿפָאל
 רע ןוא ,ךעלעשיק יװ יא ןיוש ןענַײז סעטַאיּפ

 ,דײרֿפ ,סינּפיק .יא ,"ץלא ךָאנ טייג

 ןעװעקַארּבנָא ראפ ,ידַא -- טעװעקַארּבעגנַא
 רעיֶא ןַא טנַאװ-חרזמ ףיוא; .םילּכ עיִא ,+-

 ןענעז סָאװ ...ןּביל טימ טלָאמעגנָא ,חרזמ

 -שמ סָאד ,ליי ,"סרעטָאנרעּפיּפ ףיוא עשזָאכָאּפ

 .,ן"לרּת רימָאטישז ,תחל

 (ךיז) ןזגורבנָא רַאּפ ,ידַא -- טזנורּבעגנַא

 .זָאנ רעטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ רעיֶא ןַא -+, 

 יִא ןַא .רעיֶא ןַא (ןייגקעװַא ,ןעמוקנַײרַא) ןציז
 ,"ַא יװ סעּפע יַאדמשַא רעד טכַאמ .. ., .םינּפ
 ,דנעװ ַא דלַאּב ךיז רע טיג, .עשטַאילק ,סוממ

 רעװַאלקש ,שז ,"ןרעטש ןיִא ןַא טימ לָאמ סָאד

 ,"רעיַא ןַא ןעועג זיא סנגרָאמוצ רעד, .רעדניק
 ,ײרֿפרעדניא רעגײזַא ןַײע ,עלרעפ עשוהי
 ןרעװ ןשטנעמ, .ןרעװ 6 ןַײז טימ טֿפָא
 .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,ַא ,ןזָאלּבעגנָא ,זַײּב
 .לװֿפ ,"ףשיק ַא סַײּב -- 'ִא טסיּב וד ןעװ;
 יָאפ םעד ןּפַאזנַײא -- טייק- .טייחרעז
 יַא סרעט

 .+- ןקידורּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טקידורּבעגנַא
 .טייקק .טייהרע- .ּבוטש רעיא ןַא ןיא

 ,+- ןוױרּבנָא רַאפ ,ידַא -- טוױרּפעגנָא

 ,סרענגעק עיִא ,עטסעּכעצ .ןעקנַארטעג עיִא
 טרָא רעדעיא יִא זיא טײקטעַײטרַאֿפ טימ,
 ,| המחלמ ,מפ ,ײטרָאד -

 עיִא .+- ןענױרּבנָא רַאפ ,ידַא -- םנױרּבעגנָא

 .ןוז רעד ןוֿפ רעיא ןַא .טסָאט רעיִא .ךעלעמעז
 ,טייקקה ,טייהרעד

 , ןריקורּבנָא רַאּפ ,יזַא -- טריקווּבעגנָא
 "טינ ןסַאג יד ןזָאל -- .טייהרע- ,ןסַאג עיַא

 - ,טייק-  .ָא

 עא +,  ןעזרּבנָא ! רַאּפ ,ידַא -- טירּבעגנַא
 ,טייהרע- .ייט עיַא .ךלימ

 ױצ .+- ןטײרּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טיײרּבעגנָא
 "רק ףיוא רעיא ןַא .טיירג .טײרגעגנָא ,טיירגעג
 -סיוורַאפ וצ עיִא יד ,לֿבּב ןוֿפ רעטכָאט, .תונּב

 -טָאג רעד טסיּב, ,8 ,זלק ,םילהּת ,יּת ,"גנוט

 ,"רעריפ רעיֶא רעד טסיּב ,איֿבנ רעטּבלַאזעג

 "רַאפ הרוּתה ראּב .לאומש ןוא ילע' ,שַאוהי

 רעיָאע :(21 ,וט ,ארקיו) ייּתַע שיא טשטַײט
 0 ."ךַאמ

 וצ יִא ןַײז .וזצ ,ןַײז טימ ךעלנייוװעג
 וצ 'ִא ןיּב, .(ןָאט) ןעמוק וצ יִא ןַײז .סעּפע
 רעשידמלמ ."רעגַאּב סנטשרעּבייא םעד ןָאט-

 יז, ."ַא ןיּב ךיא, --- 'יננה' :(דָאּפ ןיא) שטַײט
 ,תומש ,יּת ,"גָאט ןטירד ןפיוא יִא ןַײז ןלָאז

 רעד וצ ,ןָאט הֹֿנושּת ןייק וטסעװ, .11 ,טי



 טַײרּבעגנָא

 "ארּב ,רוצ ,"ןַײז יִא וטסרעװ םנהיג ןוֿפ ריט

 איד טיירּביג ןא ןנַײז איז ,ןעז =)} ךעז, .תיש

 ןיׂשעג רֿפ טרעװ הרוּת איד זד םינורחא תורוד

 ןַײז שעק .ב/ו ארקיו ,וצנ ,"אייז ןופ ןירעװ

 ,"טיירּבג ןא ךַײא רֿפ ןןצַאלאּפ =! ןישלַאּפ יניש

 ,ַא זיא טַײצ יד, .ב/טיר ,1722 טשמַא ,מהמ

 ,סומע ,יןרעװ טֿפָארטשעג ןלָאז לארׂשי יד
 סָאװ יד ןופ . . .תומשנ עלַא, .ה"לרּת עשראװ

 ,שַא ,"ןַײרא ןּבעל ןיא ןעמוק וצ יַא ןענעז

 ,ָא-טסניד -- םייק- .דוייםיליהּת

 :89 .+- ןעַײרּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טַײרּבעגנָא
 עֶא .דעמ רעיא .סנגיל עא .טעיירּבעג-

 ,טייהרע- .הצמ

 סָאװ .ןלירּבנָא רַאּפ ,ידַא -- טלירּבעגנַא
 טוה א ןיא ,עיִא --- ןגיוא יד, .,ןלירּב טימ זיא

 עקטעּפ ,זּביא רעניטָאריס ,"טסענלגױֿפ ַא יװ

 ,1931 קסנימ ,לַארימדַא רעד

 ,טכַארּבעגנָא + -- טגנערּפעגנָא

 ,+- (ךיז) ןענערּבנַא רַאּפ ,ידַא -- טנערּבעגנַא

 וצ ןייטש רעיֶא ןַא .ןזַײא רעיא .ןוויוא רעיא

 רעיא ןַא ,עשאק עיַא .סנסע עיִא .םילּכ ןרשּכ

 רעד סָאװ טימ, .ןוז רעד ןוֿפ רעיא ןא ,ּפָאט

 טקניטש (םעד טימ) טימרעד -- יִא זיא ּפָאט

 "רעד -- 'ַא טרעװ ּפָאט רעד סָאװ טימ, :"רע

 דימּת טקניטש ןּברַאש רעד, ;"רע טקעמש טימ

 שד, .װש ,"'ַא זיא ּפָאט רעד סָאװ םעד ךָאנ

 ,ךאיור ךָאנ טקניטש ׂשד ,ןיצלזיג קוניג טינ זיא

 גמ קרּפ ,טנַארּב ,"...טנערּביג ןא זיא ׂשד

 'נוא ראילפ ןיא טצעזיג ךיז טאה . . .אריז יּבר,

 יג, .ג/זכ ,הֹׂש ,"ןראוויג טנערּביג ןא טינ זיא

 -עג ןוא יַא ןַא טרָאװ א ךיז ןיא ךיא ּבָאה טכוז

 ןרעװ ....עקנילּבערט ןיא ,לה ,"ןענוֿפ

 ,ןדנוצעגנָא ןרעװ = יִא

 רעטוּפ) סטעֿפ ןוא לעמ טימ -- ץירג עא

 ףיוא טלגערּפעג ןערּבנָא םעד (ץלַאמש רעדָא

 לָעמ טניורּבעגוצ לסיּב א :ךיוא ;עינלעטַאּפ א

 סעלעּביצ עטלגערּפעג ןופ ץכעשיירעג ןוא

 -רַאק ןופ -- ּפוז עיִא .,(לֿפָאטרַאק טימ ךיוא)

 (סטעֿפ ַא טימ) לעמ טנױרּברַאֿפ טימ לֿפָאט

 ייוצ ןכַאמ ייז ןזומ ...ּפוז עיִא טכָאק ןמ יו.

 ביײהנָא ?װעקלָאשז ,ּב"ח ,ךורע ןחלש ,"תוכרּב
 סָאװ לזמילש א -- דמ ע ה יִא ןַא  .ה"י .9
 .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ דימּת םיא טייג סע

 עֶא -- קיזומ עֶא (קעװַאלצָאלװ) לקָאל
 ,ּפוז

 -עגנָא וזז .1 .ן ,סָאז -- פטנעהּפעגנָא
 עטשייררַאֿפ .ּפוז עטנערּבעגנָא 6 ץירג עטנערּב-

 -ַאֹּב םוצ ןלַאֿפעגוצ זיא סָאװ זַײּפש ,2 .ץירג

 סע .טנערּבעגוצ ךיז טָאה ןוא לּפעט ןוֿפ םעד

 יַא ,טיורק טימ טקעמש קנעש יד, .יִא טקעמש

 .ֿבנגידרעפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ,ַאּפָא ,"שטָאגליװ ןוא

 יד .+- ןײגנָא ראפ ,ידא -- ןעגנַאגעגנָא

 .עטַאּבעד ץיא

 ,6- ןרענַאגנָא רַאּפ ,ידַא -- טרענַאגעגנָא
 ױזַא וטסיּב סָאװ, .רעיִא ןַא ,רענעזָאלּבעגנָא ןַא

 ."?'ַא ױזַא ,ןגיױצעגנָא

 ,.6- (ךיז) ןסיגנָא רַאּפ ,ידא -- ןֿפָאנעגנָא

 .רעכעּב רענעיֶא .רעּבליזקעװק יִא .רעסאו יִא
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 ,עטעֿפ א .ןעגנאז ענעיֶא .תוריּפ ענעיָא-טפַאז

 ,דָאס א .ןח טימ ענעיֶא ןַא ,עדרָאמ ענעיֶא ןַא
 וק רעד ןופ סרעטַײא ענע'ַא .תוחיר טימ יִא

 א (א = רענעיִא ןַא* .המכח טימ יִא ,לכיימש א

 ;רעקיאור ,רעטצעזעג א (3ב :;רעקיּבַײלטעפ

 .ערעגנאוש א :ךיוא = ענעיַא ןַא* ,רוּכיש (ג

 ַא ַײּב (א = ַײלּב טימ (יװ) יִא ,ּפָאק רעד*

 ןעמ ,טינ ןעק עמ ןעוו (ּ ;קיטײװּפָאק ןקראטש

 יַא ןענַײז סיֿפ יד* .ןטכַארט וצ קיאעֿפמוא זיא

 רעװש זיאס ,טינ ןעק עמ = ַײלּב טימ (יוו)

 = ׁשילֿפ קיטש יִא ,וד* ,טרָא ןופ ןריר וצ ךיז

 ,רעּבָארג ,רעּפמעט

 'סיוא ןייר ןַײז זומ שודיק ןופ סוּכ רעדע

 ,ןגיוא טימ, .א/ונ ,אח ,יַא לופ ןוא ןשַאװעג

 ,עש ,"...זָאל ַא ךיז רע טוט ,טולּב טימ ענעיָא

 -נעטש יא סָאװ עדייז רעד, .ןענַאמָאר דנעגוי

 .קי ,"טסַאה ןוא טעּפמיא טימ יִא ןעוועג קיד

 ,"שנע'ַא עצַארּפ טימ טנעה עצרַאװש ,ערעווש,

 ייז ,עמאמ-עטאט, .העיסנ עקיטכיל ןַײמ ,רה

 ןוא -- ןוגינ טימ ענע'ַא רעזדלעה יד ...סעד

 ,'ףָאלש ןכרוד יװ ױזַא ,לה ,"ןעגניז ייז

 טייק- יָא רעזעלג יד ןזָאל -- טייהרע-
 עגוצ טָאה קיטייװ ןקידנגָאנ טימ יא יד; --

 ,זמט ,ינטורקָא ,"טיײקרעטצניֿפ רעד וצ טלגָאנ

 ,11 עווו 3

 .כרַא ,+- ןטרָאגנָא רַאּפ ,ידַא -- טרָאנעגנָא
 טוט רע ןעװ ,ןַײז טרָאגג ןא טינ רע טלעז;

 סױרַא לַאג 'נוא םרעדג הנַײז םיא ןטלעז ,ןגניז

 אדרויֿפ ,חוחינ חיר ,ןזח לאוי 'ר ,"ןגנירּפש

 -ןגיג טרָאגיג ןא ןנַײז איז, .ו סקנּפ ימַאְו 4

 ,"םישודקה תומש ןוֿפ ןייזײלּכ ןיריא טימ ןיג

 .א/זי ,ןצנ

 (ךיז) ןעלטרַאגנָא רַאפ ,ידַא -- םלטרַאנעגנָא
 ...רענייא, .עטָאּפַאק עיִא .דיסח רעיא ,+-

 ןוא לדמעה טקירטשעג ןימ א ןיא ןגיוצעגנָא

 .לטעטש ַא ,שַא ,"קיסַאּפ ןטיירּב ַא ןיא יִא

 ,טייקק .טייהרע-

 .ןענעטרָאגנָא רַאּפ ,ידַא - טגנטרַאנעגנַא
 .גרעּב עיא .סנטרָאג טימ טקעדַאּב

 .+- ןענערָאגנָא רַאפ ,יזַא -- סנרָאנעגנָא

 ,ַא סנרָאג ףיוא ,ןוז, .סנגיל עיִא .ַיּבעג יִא ןא
 ןַא ןעװ, .קע ,"ןָאטעּב ןוא ןוַײא ףיוא טילג

 ,ץאז ןשטַײד ןיַא ַאזַא ףיוא טקוק רעדנעלגנע

 ןױצנַארֿפ םעד יװ ערקירּפ רעמ ךָאנ םיא זיא
 ,טייקה .4 ,װ ּפשִי ,װמ ,"סור םעד רעדָא

 ךיז ןרעדױגנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעדיונעגנַא

 ,רעיֶא ןַא ,רעפַײטש א .עמַאד עֶא ןַא -+. 

 -רַאפ ןענַײז ךעלקעּב יד; .ןגיושעג רע טָאה

 'וָאס ,ןַאמּבַײרש .י ,יָא --- למינּפ סָאד ,טמַאלפ

 .טייק- .טייהרע- .9 אז ,1967 ,דנאלמייה

 600, .,(+-) ןטרוגנָא רַאּפ ,ידַא -- טרונעגנַא
 ,11 ,חי ,םיטֿפוש ,יּת ,"המחלמיילּכ טימ יִא ,ןאמ

 טימ טרוגיג ןא ןרָאװ ןַאמ טרדנוה סקעז 'נוא,

 ידנעל עץיִא טימ .םיטֿפוש ,מהס ,ײ(ןייז ילּכ)

 ןליוו ,האנׂש ,שֿפנ-תריסמ) ןּביױלג טימ רעיא ןַא

 לטריג רעַײא טרוגיג ןא, ,(װזַאא דלודעגמוא

 ,הניאצ ,*. ..ןסיֿפ ירעַײא ןא ךיש רעַײא 'נוא

 "נָא וטסָאה ,יִא חוּכ ןקידמוצמצ ןַײד טימ , .אּב

 ןענעגעגנָא

 ....עקנילּבערט ןיא ,לה ,"םילּכ יד טרירעג

 -ץגנַא שירֿפ טימ ןוא יִא ןעמ טייטש רעדיוװ;
 ,"הרוֿבג רעטַײנַאּב טימ ןוא טעּפמיא םענעלָאװק
 .מייהרע- .תודיסח תוכלמ ,רעגַאה ךורּב
 .טייק-ה .הרוֿפג טימ יִא ---

 ןעלזגנָא רַאּפ ,ידַא ןטלזַאג ...| -- םלזגעגנַא
 .טייק- ,טייהרע- .סנגעמרַאֿפ עיֶא -6, 

 עא / .+- ןזָאלגנַא רַאּפ ,ידַא -- טוָאלגעגנָא
 ןסָאגַאּב ,סנכוק עִא .ךעלמער עיִא ,רעטצנעפ

 עג 'ִא רעװילג טימ, .רעקוצ םענעזָאלעצ טימ

 ,טייהרע- .וו המחלמ ,מּפ ,"קילּב ןַײז ןזעוו

 .- ןצנַאלגנָא רַאפ ,ידַא -- טצנַאלגעגנָא
 .םייהרע: .רָאװַאמַאס רעיֶא .ךעלעוויטש עיָא
 ,טייק-

 -עצנַאלגנָא רַאּפ ,ידַא -- סעװעצנַאלגעגנָא
 רעיא ,רעקיכוּפ ַא ןײלַא .װפד הזז .ףעװ

 ,דנַאלמייה ,רװ ןוֿפ זּביא װָאקַאּבַאק .נ ,"ץערוחּב

 ,1932 קסנימ

 .- ךיז ןטסולגנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפולנעגנָא
 .טייהרע- .סוסקול רעיא .ןכַאז עא

 .4- (ךיז) ןענלגנָא רַאפ ,ידַא -- טילגעגנַא
 -רעמוז רעיֶא ןַא .רעסעמ רעיא .ןזַײא רעיא
 ןכעטש .טֿפול עיִא .דרע עיִא .ללח ץ'ַא ןיא ,גָאט

 ןגיוא עיִא .(ןעלדָאנ) סעקליּפש עיִא טימ יװ
 טָאה ןםיא|}/ .הפיסַא עא .רעֿפסָאמטַא עא

 ענַײז ןופ ףיט עמַאס רעד ויּב ןסָארדרַאֿפ סע

 :סערָאמוה ,שטיװָאצַאק רעזייל ,"ןליפעג עא

 יַאֹּב טינ ךיז טָאה רענייק , .19233 קסנימ ,סעק
 -לגײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,"געװ ןא ןֿפױא ןזיוו

 טסיש ןגַײװש םענופ ָאכע רעיֶאק .'רעלדנעה
 .ריּביִס ,צוס ,"לַײֿפ עסייה א ןַײרַא רימ ןיא

 ןוֿפ דַארג ןטסכעה םעד רע טָאה טכיירגרעד;
 סָאד .וו המחלמ ,מּפ ,ײןטשרָאד עיִא ןוא גנַארד

 רעיֶא ןַא ןַײז ףרַאד ןשטנעמ א ןופ ץרַאה
 .טייהרע- .סַאלטַא חמצ ,גח ,"ןוויואצלעמש
 רעשירעֿפעש ןוֿפ דנַאטשוצ א ןיא, -- טייקד

 ,ג"משּת ירשּת ,שימייה ,יײיָא

 ,=- ןײלגנָא רַאפ ,ידַא -- טזײלגעגנַא
 "רַאֿפ רעמ זיא סָאװ רעטצנעפ א רעּביאנגעק;

 ,גרעּב ,"... ,ַא רעדייא רינֲאֿפ טימ טּפאלק

 טָאה רע סָאװ ,טעניּבַאק ןַײז, .וו רעּפעינד םַײּב
 ,"טעֿפַאשרעכיּב עא ךיוה טימ טלעטשַאּב םיא

 'סעלעשנא לשעה' ,סנ

 .6- ןענעֿבנגנָא רַאּפ ,ידַא -- םעבנגעגנַא
 ןעיידיא עֶא .ןגעמרַאֿפ רעיֶא .ןכַאז עא
 ,טייק- ..טייהרע-

 ,+- (ךיז) ןּבעגנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפעגעגנַא

 רעד .עא ןרעפיצ ,סעטַאד ,ןלַאירעטַאמ ענעיָא

 ,גנוטַײצ רעד ןופ שזַאריט רענעיַא לעיציֿפָא

 .טנגעגעג'י- .ןָא ןגעג .ורט -- ןענעגעגנַא
 ,ןייג םַײּב ןצעמע ןֿפערט .ןענעגעגַאּב וזד 1
 .עטנַאקַאּב עטלַא יַא .ואווצעגרע ןעמוקנָא םַײּב
 ןעניֿפעג, .רָאיצרַאװש ןקיּבלעז םעד יִא רדסּכ
 יִד 'ַא טינ ןוא ןייגוצכרוד ךיז יװ לטימ ַא

 ,ץיװעל .ל ,"ךעלעדיימ יד טימ ךעלרעּבַײװ ענייש
 ,1888 ענליװ ,רעטכַאט סרעדַײנש םעד לאֿפר

 ןֿפערטנָא ךיז .סעּפע ףיוא ןסױטשנָא ךיז .2
 יא (ןשטנואװעג טינ זיא סָאװ) סעּפע טימ



 ןסעגעגנָא

 -- ךיז טימ .ןעגנולכיורטש ,ןטייקירעװש
 ןוא ךיז יִא .םינּפ-לא-םינּפ ןצעמע טימ ךיז יִא

 - טנגעגעגנָא  .קידנעעז-טינ ןכַאמ ךיז
 -צלעּפ עסַײװ יד ןיא ןסורסַײװ עיִא ידע .רַאּפ
 טייהרע'ַא 1914 ענליװ ,עטיל ּבז ,"ךעל
 יָא ,םיא ןופ ּפָאק םעד ןעיײרדקעװַא --

 ַא, .=- (ךיז) ןסענָא רַאּפ ,ידַא -- ןפעגעגנָא

 א ףיואק ."רענע'ַָא ןַא ןיוש ןיּב ךיא ,קנַאד
 -צגנָא ,'ָא; .וש ,"'ִא ןייג ןצ טוג זיא הנותח

 סָאד טּפַאכעג ;ןלָאצ וצ טַאהעג טינ ,ןעקנורט

 ןייא, .לֿפ ,"ןרָאֿפעגקעװא ןוא לקעּפ ןטימ לקעז

 יג ןא 'נוא ןיִׂשעגיג ןא ןַײז טנ ןאק שנעמ

 טשרדנַא שקינ טרעװ טשרע 'נוא -- ןקנורט

 ןעווא .ול קרּפ ,טנַארּב ,ײקנזַאןטשיג וזַא שיורד

 ןיא רוּפיּכ-םוי רָאי ןיא לָאמ ןייא ןעמוק ייז

 יז ןקור ,ענע'ַא ןדנוטש עקינייא ףיוא לוש

 ריטפמ) ישילש וצ ,הליענ ןוֿפ החיתּפ וצ ךיז

 ,יֿבּכרה .ג .ש ,"(ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש ייז ןבָאה

 טייהרע- 1911 ןָאטסָאּב ,קַאה ענעהילעג יד
 ,םייק- .יִא ףסומ וצ רוּפיּכיםוי ןעמוק --

 ,=- ןעלּבַארגנַא רַאּפ ,ידַא -- טלּבַארגעגנָא
 .סנשָארג עיִא .רעטעלּב עיִא .דנואוװ עֵא

 ,טייהרע-

 ענעיֶא .+ ןּבָארגנָא רַאּפ ,ידַא -- ןּבָארגעגנָא
 .םירֿבק ענעיֶא .עא סעקירוּב ,סעילֿפָאטרַאק

 ןֿפױא ןזָאל -- טייהרע- .תורצֹוא ענעָא
 ,טייק- יָא דלעֿפ

 יד .+- ןעזורגנָא רַאּפ ,ידַא -- טעזורגעגנַא
 ,טייהרע- .הרוחס עיִא .ןענָאגַאװ עא

 ,- ןזױרגנָא רַאּפ ,ידַא -- םזיױרגעגנָא
 ראה יד ,רעטצוּפעגסיױא ןַא, .טזיורקעגנָא ווזד

 ,"טזיורגעגנָא רָאה יד ,רעטקאנקרַאֿפ א, ;"'ָא

 עװקסָאמ ,ספינש רעד ,זּביא יקסרימָאּבויל .י

 ,טייקק .טייהרעה .2

 .ךעװעגירגנָא רַאּפ ,ידַא -- םעוװעגירגעגנָא
 טלקיװעגמורַא .זדלַאה ןפיוא טגיילעגנָא ?22

 עּבָארג ערעייז ןיא ןָאטעגנָא . . ., .זדלַאה םורַא
 ןגָאלשּפָא יד טימ סערענלָאק יד ןוא סעּבוק

 ,ךלירד ןופ סעטַאמש טנַאהרעלַא טימ יִא ןעַײז
 "עגיבלעג טימ טסּבלעז ,ךליווצ ךעלקיטש ןופ

 ,סרה טָאטש איד ,זמא ,"ךעלעדניו עטקעלֿפ

 ,1868 ענליוו

 ,+- (ךיז) ןטײרגנָא רַאּפ ,ידַא -- םטיירגעגנָא

 ץלַא .ןעיוּב םוצ עיִא ,ןלַאירעטַאמ .זַײּפש עיָא

 -טכיל םוצ עיִא ,טנעה .יַא ןיוש (טגיל) ,טייטש

 טעװיס רעוו, .םיצוריּת עיִא רעֶירֿפ ןופ .ןשטנעּב

 ַא -- ,טייג ןתח ןַײמ זַא ,ןגָאז ןעמוק רימ

 רָאֿפ, .לֿפ ,"'ִא ןיוש טגיל געװ ןרַאֿפ לּבור

 דרעֿפ עיַא ענייא ןַײז ןיוש טעװ סע ...םייהַא

 יז ,1887 טנליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"וצרעד

 ץנַאג א טייטש ןֿפנַארּב קנורט רעסיורג ַא8 0

 עקלָאּפ א יִא ךיז טגיל ןּבענרעד ןוא רענייש

 ןיוש ןגיל תוריסמ יד, .רָאטַאיעט ,"רענייּב ןָא

 ,"ָאד ןענעז םיאטח יד רעדייא ךָאנ יִא קיטרַאֿפ

 טאהעג קידנעטש טָאה, ....הלוגס ַא ,סוממ

 סקַא יד טָאה סָאװ רופ ַא רַאֿפ לסקַא ץַא ןַא

 ןַײז יִא טֹּפָא .דייםיליהּת ,שַא ,"ןכָארּבעצ

 .הרוּת יד ןגירק וצ יִא ןַײז זגצ ,ןרעװ 4
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 -למ רעד וצ טיירגג ןא לואוו זיא דרעֿפ ןייא,

 -ירג קיּבייא ןַאק .31 ,אכ ,ילשמ ,מהס ,"המח

 -יּבייא ןוֿפ טַײז רענעי ןופ יִא זיא טציא רענ

 האוֿפר יד, ,1947 'טּפעס ,קוצ ,ץּכ ףלַא ,"טייק

 סָאװ, .װש ,"הּכמ רעד רַאֿפ (רעירפ) יִא טרעוו

 -רע  .װש ,יִזָא טמוק סָאד -- יִא טרעװ
 ,טייקה .טייה

 .ןז .+ ןֿפַײרגנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפַײרגעגנָא
 ךיז סגנילירֿפ עיַא ןיא טגעלֿפ . . .ךַײט רענעימ

 ,שקַא ,"גנַאװצ ןקידעגערּב ןוֿפ ןסַײרסיױרא

 ,1940 עװקסָאמ ,ֿברעמ ןוא חרזמ

 ןַא .+ ןֿפַײרגנָא רַאפ ,ידַא -- ןֿפירגעגנָא
 זָאּפ ענעיָא .ןציּפש-ןעגנול ענעיֶא .ץרַאה יִא
 ןיא ,ןטנוא, .טקידײלַאּב ,יִא ןליפ ךיז .סעיצ
 טמערָארַאֿפ א יִא טעמוא ןופ טגיל ,ןֿפיט ַא לָאט
 ,רעדיל ןוא עטכיזדעג ,רה ,"ֿבושי רעניילק

 ,ַא טױט ןופ ןוא קערש ןוֿפ ,ןגיוא; ,9

 ,געס ,ײןֿפיש ענעקנוזעג ,גנולפייװצרַאֿפ-ןגױא

 .ןגיוא

 (ךיז) ןענ(ענוװַאדנָא רַאּפ ,ידַא -- םנװַאדעגנָא
 עגנוי יד ןופ ךָאנ רעיא ןא ןַײז ןיוש .+-

 .ןרָאי

 טנַײה טשינ :טָאטשנַא .מטפ -- טכַאדעגנָא

 ן?ואווו ,טכַאדעג

 ,+- ןעקנַאדנָא ראפ ,ידא -- טקנַאדעגנָא
 סנױזַא ןעד ךיא ּבָאה סָאװ .ןעקנַאד וצ גונעג,

 ."רעיַא ןַא ןיוש ןיּב ךיא ?ןָאטעג

 עִא .+- ןסָאדנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפַאדעגנָא
 ןפיוא יִא זיאס* .רעיֶא ןַא ןייגקעװַא .טעּברַא

 ,רערעוװש א ןיא = (המשנ רעד ףיוא) ןצרַאה

 ,(לדייאמוא) גנומיטש רעטכעלש

 ןעשטּפָאדנָא רַאפ ,ידא -- טעשטּפָאדעגנָא
 -ָאּפ עֶא .טעשטּפָאטעג-- :59 ,+-
 ןעניושרַאּפ טימ דיוּב עיִא .למערק יִא ןַא .עגָאל

 -נאמרעגנִיי קירָאינצכַא ןַא .סעטנױשרַאּפ ןוא

 טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"הרוּת טימ יִא ,קישט

 סניילק ַא, ,1911 וָאנרַאט ,| גנוי רעליואוו ןייק

 לּבלעװעג סעשיװַײֿפ ןעועג זיא סקירעדינ ןוא

 ַא ,ןונגע ,זּביא ,"ץלַאז סנּפלָאט טימ יִא ןוא

 .טעװעשטּפָאדעג-- :ךיוא .הׂשעמ הטושפ

 ,+- ןרַאדנָא רַאּפ ,ידַא -- טרַאדעגנָא
 ,טייהרע- ,טשרואוו

 יא .,+- ןעלדודנָא רַאּפ ,ידַא -- םלדודעגנָא
 .רעיֶא ןַא ןייגקעװא .ןעגנונעכייצ עיִא .לדנוגינ

 ,טייהרעז

 6 ןעּבױדנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּבױדעגנָא
 טּפָארּפעגנָא = ּפ ָאק רע'ַא* .רעלכַײּפש רע'ָא

 .םוטש טעּברַא ןעמ זַאק .ןשינעדערנַײא טימ
 יד ןעמ טלַאהַאּב םיֿבנג יװ ,ּפעק עא טימ

 ,עֿפָאי לדוי ,"?ארומ יד זיא סָאװ ןוא . . .ןגיוא
 ,19236 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 רעיָא

 .+- (ךיז) ןעױודנָא רַאּפ ,ידַא -- םעיודעגנָא
 רעדער עיִא .רעיִא ןַא ,רעזגֹורּב א ןײגמורַא

 ךיז ןרעק םירחוס:םיגורתאא .רעװָאר ןוֿפ

 ,"סעּכ ןופ יַא ןענעז רעכַײּב ערעייז ןוא . . .םוא

 רָאּפ עטשרע יד, .24 או 1968 ,זמט ,ןונגע ,זּביא

 -ייג טציא ןוא ,ךעליירפ . . .ןעוועג וטסיּב געט

 .ןעקנעדעגנָא

 1958 ,גָאט ,ָאמַײס .ש ,"רעיֶא ןַא םורַא וטס
 ,7 וו

 .- (ךיז) ןלודנַא רַאּפ ,ידַא -- טלודעגנָא
 -רע- .העש רעא ןַא ןיא .ּפָאק ןיִא ןַא טימ
 ןוֿפ יַא ןוא טייקטסוּפ יד, -- טייק- ,טייה

 -ניא ענַײז טימ גנודניּברַאֿפ ןיא םערָאֿפ ןַײז

 סעירָאעט עשיטסיסקרַאמיטנַא ןגעק ,"ןטלַאה

 ,1932 וועִיק ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעד ניא

 ,+- (ךיז) ןעגנידנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנודעגנַא
 -ךרעל עיִא סָאד .דמלמ רעיא .סרענידַאּב עיֶא

 ,טייקק .טייהרע- .טסעק עיֶא ףיוא .לגנִיי

 טּפַאזעגנָא .ןֿפודנָא ראפ ,ידא -- טֿפודעגנָא
 עקירילַאק-ןדיישרַאפ ףיואק .תוחיר עטוג טימ

 ןוא יִא םימׂשּב טימ ,טײרּפשעגסױא רעכעּפעט
 ,1923 לירּפַא ,ענװָאק ,עפסיװ ,"טרימשעגסיוא

 טימ .+- ןערודנָא רַאּפ ,ידא -- טערודעגנָא
 -רע- .רעיִא ןַא ,רעטלמוטעצ ַא .ּפָאק ןיֵא ןַא
 ,טייקקה .טייה

 ןופ ַא .+- ןטַײדנָא רַאּפ ,ידַא -- םַײדעגנָא
 עשיטקַארּפ יד, .ריפסיוא רֶעיֶא ּבײהנָא עמַאס

 םעלּבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ גנורעֿפטנערַאֿפ

 י"נ ,וש טישז ,"ןיז ןטעיַא סָאװ רָאנ םעד ןיא
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 יִד ,+- ןטכידנָא רַאּפ ,ידַא -- טפידעגנָא
 :ךיוא .רעריֿפ םעד רדוֿבּכל רעדילּבױל עא

 .טעוועטכידעג--

 -עטכידעגנָא רַאּפ ,ידַא -- םעװעטכידעגנָא
 -עגנָא גנע ,טכידעג זיא סָאװ  .לָאענ .ןעװ

 רעד, ,(ןשטנעמ טימ) טּפָארּפעגנָא ,טלעטש

 יד ,םיֿבנג יד ףיוא ךיז ןטלַאה סע ואוװ ץַאלּפ

 ,"ַא ןוא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא . . . ןדיומנסַאג

 .םת לּפמיג ,שַאּב

 יָאק) לקַאל .ףקידנָא רַאּפ ,ידַא -- טקידעגנָא

 ,ּביוטש טכיש א ךיז ףיוא טָאה סָאװ ,(יײמָאל
 ,הריד רעטלַא רעד ןיא לּבעמ עיִא סָאד .ץומש

 טכַאדנָא טימ זיא סָאװ .ידַא -- טפעדעגנַא
 -יל גנוצ רעייז טימ, ,(+-) קיטכעדנָא ,(+-)

 ןַײז ןעד ,הֿבשחמ רעדנַא ןַא וצ רָאג ייז ןענעק

 ןוכנ לּב וּבלוי) ה"ּבקה וצ יִא טינ זיא ץרַאה
 .א/בכ ,2טל ,יזץומע

 -עװּוס ,קנעדנַא .1 .ןעי ,רעד -- קנעדעגנַא
 ,גנונָאמרעד .2 .יִא ןרעַײט ַא ןגירק .רינ
 -עג ,8 .,לװירּבַא ןַא .עיֿפַארגָאטָאֿפײָא ןַא ןקיש
 :ךיוא .קנעדנָא :לגרֿפ .שינעכעדעג .שינעקנעד

 .רנ .ןע'ַא סָאד

 -עג-- ,ןָא קנעדעג .ורט -- ןעקנעדעגנָא
 'רּפ עניילק ,ןכַאז ךס א ןעקנעדעג .טקנעד

 ןּבעג .ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע יװ ץלַא יִא .םיט

 -- ךיז טימ ךעלטנייװעג .יִא םוצ ךַאז ַא

 סע לָאז עמ ,לּפעקָא"שרהמ א ,לּפעק טוג א;

 ,29 האפ ,1887 ,לָאֿפי ,'"ָא ךיז גנידצלא ןענעק

 רעד ,"...יָא טנַײה ךיז ןָאק רָאי-רעטוג רעד;

 ןעד סע זיא, .1868 רימָאטישז ,קניזיצקַא

 עמ זַא ךיז ןעקנעדעגוצנָא ךַאז עכעלשטנעמ ַא

 ןוא .װ ,"ןשטנעמ ליפ ױזַא טימ ןָאט וצ טָאה

 ,טױרּב עלעקיטש םעד ןוֿפ הׂשעמ יז ,זּביא 'ס

 -- ?הלהּב סָאװ ,הלהּב ןעװ, .1896 רימָאטישז



 טלדָארדעגנָא

 .המלש ;סוממ ,ײ?'ִא עלא ייז ךיז ןעק רעװ

 טרעהעג סע ןוּכשמ רעסָאװ ןעמעװ וצ ךיז יַאק

 א ןוֿפ ּפָאק א ןּבָאה טֿפרַאדַאּב ןעמ טָאה --

 ,ץכע- ,דירֲאי םענוֿפ ,עש ,"רעטסינימ

 | ,שינע-

 ,+- ןעלדָארדנָא דַאּפ ,ידַא -- טלדָארדעגנָא
 ּבַײװיס, .ןןעלדורדנָא +-| םלדורדעג = 9
 סהחמׂשי ,ַאּפָא ,"עיַא ןא ןַאמ םעד טנגעגַאּב טָאה

 'נַײרַא טָאה עלעװייא עיִא קיּביײא סָאד, .יןּבעל

 ,ָאטיס לװַײֿפ ,"לטערּב עטצעל סָאד ןעגנולשעג

 ,1932 'װעַיק-װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא

 ,טייקקה ..טייהרעד

 ;89 ,+- ןטָארדנָא רַאּפ ,ידַא -- טָארדעגנַא
 ייוצעגכרוד ,ןגיוצעגנָא .טעװעטַארדעג--
 (עטעוװעיֶא .ךיש עיִא ,ענעסירעצ .טָארד טימ ןג

 יד, .ןלַאֿפּפָארַא טינ ןלָאז םילּכ יד ,סעצילָאּפ

 -נאטשיַאידַאר ןופ שיורעג טימ ןרעיומ ןציּפש

 .גורק רעלופ רעד ,ןיּפַאל .ּב ,יָא ןֿפרַאה יװ ןעג

 :ךיוא .+- ןלָארדנָא רַאפ ,ידַא -- ןלַארדעגנָא
 -עגֿפױא .ןלָאװשעגנָא .ןז ,טלָארדעג-
 ןוֿפ ןגיוא ענעיִא ,ןזָאלּבעגנָא .ןריויעגנָא ,ןֿפָאל

 עטנערּבעצ ןוא ענעיָא ,עטירּבעצ .ףָאלש ליֿפ וצ

 ידע .ןעמערּב ענעיַא .ןיכעק רעד ןופ רעגניפ

 םענופ טלקָאשעג םיא ַײּב ךיז טָאה עדרָאמ

 ,ןרעדָא ענעא יד ןיא ןגָאלש:טולּב ןקרַאטש

 םיוק ןּפיל עױלּב ענעיֶא טימ, .ערדנַאּפ חנ ,שז

 ןַײע ,עלרעפ עשוהי ,"!רעסַאװ :טדערעגסױרַא

 טָאה ךיוּב רענעיֶא רעד, .יירפרעדניא רעגייזַא

 ,ןרָאק לחר ,ײקַאז רעלוֿפ א יו טקורעגּפַארא ךיז

 םוצ ןעגנאגעגוצ רעילַאטס רעד זיא,; .דרע

 ,זמט ,גח ,"רענע'ַא רעמ ךָאנ ַא רחוסיץלָאה |
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 ןופ) טיוה יד; .ןרעװ 6 ןַײז טימ טֿפָא

 ךיז טקעדאּב ,ךעלרעדָא טימ יא טרעװ ןןקעטש

 יַאנ רעדע .י'שפנ-תריסמ' ,ץרפ ,ײןּפסָאנק טימ

 טימ ןוא דחּפ טימ רעדיװ טרעװ ידי" ןעמ

 יד זיא ןעקזייל, .ךעיײג רעד ,ַאּבמ ,יַא האנׂש
 סעּפע; .המלש ,סוממ ,ייָא סעּפע ,טגיילרַאפ זָאנ

 ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש ,""ָא רעייז רימ וטסיּב
 סָאװ ריט יד טנפעעג ךעלרעװש ךיז טָאה, ;!

 ירַאק ... ,זיי ,"טײקטכַײֿפ ןופ יַא ןעוועג זיא

 וטסלָאז ןלָאװשעגנָא ןוא יַא :הללק .יקסוװָאנ
 | !ןרעװ

 ,ןקַאּב עטעװעלָארדעגנָא טימ ןענַאטשעג --;

 א ןיא ,אפַא ,"ןגיוא יד רעטנוא ךעלעשיק טימ
 ןקור געט עטעװעלָארדעגנַא, .'טכַאנ רעטלַאק

 רעטױר רעד ,אֿפא ,"רעכַײּב עסַאנ ףיוא ךיז

 | .םידַאֿפ

 ןגעק רענייא ןעייטש -- םעלָארדעגנָא
 -רַאה ןֿפױא יַא זיאס* .רענעה יװ יִא ןרעדנַא
 ,ןצרַאה ןפיוא טסָאדעגנָא ,ןצלַאזעגנָא = ןצ

 ,טייקק ,טייהרע-

 יַא - ,+- ןעּפַארדנָא רַאּפ ,ידַא-- טעּפארדעגננַא
 ריּפַאּפ גנוטַײצ לקיטש א? .ערָאק עיִא ,למינּפ

 ןופ רעװק !העד ןיא רעטרעװ עיִא טימ

 ,וָאכָאלַאש ,זּביא ץילערטס .א ,=...טסקעט

 ,1937 װעשטידרַאּב ,דרעױר עטרעקַאעגפיוא

 ,טייהרע-
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 ;89 .+- ןשערדנָא רַאּפ ,ידַא -- ןשָארדעגנַא
 .סנגיל ענעיֶא .האוֿבּת ענעָא .טשערדעג--
 - ,טייהרע-

 (ךיז) ןעלדורדנָא רַאפ ,יזַא -- טלדורדעגנָא
 "נָא .ןגיוצעגנָא ךעלנזגֹורּב ,ןזָאלּבעגנָא .,6-

 ַא טימ ,'ָא ןייגמורא .טעיארטסעגנָא .טצעהעג
 ןַא וטסייג סָאװע .ןצעמע ףיוא יא ןַײז .זָאנ
 יַא ?ןלָאצסױרַא ךָאנ ריד ףרַאד עמ ?רעָא
 ןצרַאה ןֿפױא יִא זיאס .רענעה (רַאּפ א) יו
 ןא גיל ךיא; .םינּפ יִא ןַא טימ ןעמוקנַײרַא

 "סַאֿפ ,רעטיּב רימ זיא המשנ רעד ףיוא ,רעיִא
 ,יוינעמומ , 'הטמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,"ענדוק

 ףלמ' ,עש ,"?רימ ףיוא יִא ױזַא ריא טנעז סָאװ

 םיא ףיוא רעּב טלעטש רעיא ןַאק .'הּכלמ ןוא

 -"רע- .סעדורה ,רה ,זֲא ןגיוא ערטסיּב ייוװצ
 ,טייק- .טייה

 עיִא .+- ןקורדנָא רַאּפ ,ידַא -- טקוידעגנָא
 ,טייק- .טייהרע- .ןעלטרַאקיסירגַאּב ,רעכיּב

 ,=- ןעלדײרדנָא רַאּפ ,ידַא -- טלדײרדעגנָא
 ַא ןוֿפ רעיא ןַאק .המיתח עא ןַא .רָאה עיָא
 טלָאװעג טינ רימ טימ רע טָאה ,קינתוליכר
 .טייקק .טייהרע- .יןדער

 עֶא .+- ןעײרדנָא רַאּפ ,ידֵא -- םיירדעגנַא
 גרַאּב רעיֶא טניװ ןופ .ענישזנורּפס עיַא .םעדעֿפ

 ,רעגייז) רעגַארג רעיא" .רעגייז רעיֶא .יינש
 סָאװ טדער סע רעו = (לקידעּפמוּפ ,ענישזנורּפס

 ריד לָאז* .טדערעגנַײרַא םיא ןיא ןּבָאה ערעדנַא
 עג עשירַאנ יד ַײּב ןּבַײלּב טסגעמ = יַא ןַײז
 ןיַא ןַא ןגירק" .רעּביא טסרזח וד סָאװ ןעקנַאד
 .טייקק .טייהרע- .קסּפ ַא ןּפַאכ = רעיוא

 -נירדנָא רַאפ ,דא -- טעשז(ד)}נירדעגנָא
 רעיא .טלַאּפש ַא טימ ּפָאט רעיא ןַא - .+- ןעשז(ד)
 "עג זיא ןםיטש סנזח םעד}ק .םילּכ עא .ןּברַאש

 ,"ַא ןוא ןכָארּבעצ רעטלע רעד ףיוא ןרָאװ
 ווענעשעק ,יול תיִּב תונורכז ,ןַאמקילג יול ֿברה
 יא שּפיה ןיוש זיא ...רעגנוי רעד/ .4
 ,זמט ,אֿפא ,"תוסרוקיּפַא טימ ןטקעטשעגנָא =!
 .יָא ןיוש זיא טנוזעג ןַײמ ,טע, .10 וט 6

 רעיֶא ,+- ןקירדנָא רַאּפ ,ידַא -- טקירדעגנָא
 -ַאלק ןוֿפ ךעלדנייּב עיִא יד ,ריוואלק ןוֿפ לַאדעּפ |

 'ַא ןיאס .סעילָאזַאמ עיִא .סופ רע'ֶא .ריוו

 .טייקק .טייהרע- .ןצרַאה ןֿפױא

 נָא רַאּפ ,ידַא ןטנשרַאד ...} -- םנשרדעגנַא
 ,רסומ רעיא .ןעיײרעתוטש עיִא .+- ןענ(ע)שרד

 ןעװעדָאהנָא רַאּפ ,ידַא -- סםעװעדָאהעגנַא
 -רעדניק עיֵא .סעקידניא ןוא זדנעג עִא ,+-
 ַא; .דנוש ןקיליּב טימ יַא .ןטַאמָאט עיִא .ךעל

 ױזַא טינ ךיז טעװ המהּב עא טוג .. . ,עטנוזעג
 ףרַאד סָאװ ,ןזּביא} ןירוס .ק ,"ןקעטשנָא טכַײל

 -רע- 1932.  עװַאטלָאּפ ,. . .ךעטסַאּפ ַא ןסיװ
 ,טייה

 עֶא .+ ןּבָאהנָא רַאּפ ,ידַא - טֿאהעגנָא
 -רע- .עא קנערק ,ןשינעקישנָא עיַא .רעדניק

  ,טייה

 ןעינטַאהנָא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)טַאהעגנַא

 ,ןכַאז-קיטנַא עא ,םילּכ עיִא = .5-
 ,+- (ךיז) ןטלַאהנַא רַאּפ ,ידַא -- ןטלַאהעגנָא

 ןּבױהעגנַא

 "לז סָאװ רעדניק .קַײרטס רענעיַא .אׂשמ ענעיַא

 רענעיֶא .עיצידַארט ענעיֶא ,דמלמ א ַײּב יַא ןענ

 ענעיַא ןוא עזייּב , .עּביל ענעיַא .עא זגֹורֹּב ,סעּכ

 ןיא סָאװ רעד, .59 ,חכ ,םירֿבד ,יּת ,"קנערק

 ,"םייחהיץע םעד ןיא יִא זיא .. .הרוּתּב קסֹוע

 ,טייק .טייהרע- = .א/גצ ,2צנ

 ,+- (ךיז) ןעגנעהנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאהעגנָא
 יַא ןא .רעדליב עִא .ןעגנַָאהעג-- 5

 ,םעדיוּב ןפיוא יִא ,שעװ .זדלַאה ןפיוא עלעימק

 -ןצסיוא ךעּפעט א .לוע רעיא .ןעמָאנוצ רעיא
 טסייג וד, .רעדנעלעג םעד ףיוא יַא ,ןרעטֿפול

 .עלעקרעס ,טע ,ײןעגנָאה'ַא ךעלעסילש יד ךָאד

 -עגרעּביא ןא ןָא ןעגנַאה'ַא ,עטכַאלּפ ַא ..4

 יזעּב א, קינעמַאּפ א ,! סַײװ ,"גנַארד ןטגייל

 .| יּבר ןוא רסיק ,שז ,"אׂשמ רעעיֶא ןַא טימ ןעמ

 ןַײד ןופ טײקנעמונַאּבמוא רעד ןָא יִא םיקוסּפ,

 "רע - .רעיײג רעד ,ַאּבמ ,יןליװ ןקידתודֹוס
 ,טייק-ה .טייה

 ,+- ןעלדנַאהנָא רַאּפ ,ידַא -- טלדנַאהעגנָא
 ירע- .גנודליּב עיִא .תואיצמ עיִא .הרוחס עיִא
 ,טייקד .םייה

 יא .+- ןטֿפעהנָא רַאפ ,ידא -- ןטֿפָאהעגנָא
 י'ר/ .דודךגמ רענעיַא .ךעלכעטשיט ענע
 : ,טייק- .טייה

 עץִא .+- ןקַאהנָא רַאּפ ,ידַא - טקַאהעגנַא
 ץיִא .הווזמ עיִא .לגענ עיִא יד ,ץלָאה ןטַײש

 ןטניה רֶעֶא (עא גנירעה ,ךעלרעּבעל) רעייא
 .ערעטיּב ,ערעװש = ןרָאי עַא* .סנגיל עיִא

 .קיטײװּפַאק א טימ ,טלמוטעצ = ּפ ַא ק רעיִא

 ,טייקה ,טייהרע-

 ,+- ןעּברָאהנָא רַאּפ ,ידַא -- טעפרַאהעגנָא
 ,עצילּפ עִא .רנ ,טּברָאהעג;- :ךיוא

 טימ יִא .ןקור ןפיוא יִא ,אׂשמ א .למעק רעיא

 עג ןענַײז . , .סעטָאלּב עקיטסּבראה יד; .ןגרָאז

 עקידנעגנילק-טראה עיִא טימ .. .ןקעטש ןּבילּב

 יד עז ךיאע .רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,"סעדורה

 ,ץּכ ףלַא ,ױלָאט ןיא עיִא ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,טייהרע .השעמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 | | - ,טייק-

 ,+- (ךיז) ןכרָאהנָא רַאּפ ,ידַא -- טכרָאהעגנָא

 .ץרַאה עא סָאד .סָאכע עיִא .תויׂשעמ עָא
 ,טייקק .טייהרעי

 ןעװערָאהנָא רַאּפ ,ידַא -- סעװערַאהעגנָא
 ןוא געט עיַא .סטוג"ואיּבָאה יִא .+- (ךיז)
 "נָאקּפָא ,ןשטנעמ עיִא יד, .תאלוח עיִא .ןרָאי

 ֿבקעיו די ,=...טעּברַא עלַא ערעייז קידנעשט

 ענליװ ,ץילּב רעד נוא רענוד רעד ,ןןָאזעניד

 ,רעטעשטומעגסיוא רעד ןעו . . . תּבש,, ,4
 -יּב ענעכָארּבעצ ענַײז סיוא טור דמלמ רעיא

 רעטרעװ רַאּפ ַא ,הלּכׂשה יציֿפמ הרֿבח ,"רענ

 .1914 ענליװ ,רדח ןגעװ ןרעטלע עשידוי וצ

 ןַײמ ,רה ,"טנעה עיִא ןוא טולּב עטיור סָאד;

 .טייק .טייהרע- .העיסנ עקיטכיל

 :89פ ,+- ןעלּבוהנָא רַאפ ,ידַא -- טלּבוהעגנַא
 -רע- .רעטערּב עֶא .טעוועלּבוהעג--
 יי ,םייה

 ,- (ךיז) ןּבײהנָא רַאּפ .,ידַא += ןּבוהעגנַא

 ,המחלמ ענעיֶא .גנוציז ענעַא .טעּברא ענעיא
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 ,+ ןעּברוהנָא רַאפ ,ידַא -- טעּבױװהעגנָא

 ןרעהעגנָא = טכוהעגנַא

 וצ טיג עמ סָאװ סָאד .ץ ,רעד -- רעהעגנָא רענעֶא .ארמג ענעיַָא .גנומענרעטנוא ענעָא
 ןיוש טָאה עמ סָאװ = ךלימ ענעיָא* ,חוּכיװ

 ןַא רעּביא, .טנַאמש ןעמונעגּפָארַא ריא ןופ

 ,ןכַאמ וצ איצומה טוג טינ זיא הלח רענע'ָא

 א רָאנ ּבַײװ א רַאֿפ ןעמענ לָאז עמ =) װש

 -יורג א טציז שיט ןפיוא םיא ןגעקַא, ן.הלותּב

 ,"ןיוש רענעיֶא ןַא ,שטעליוק-םירוּפ . . . רעס
 יװ ;יּברע .וו רעדניק ידיא רַאֿפ תויׂשעמ ,עש

 םחל ףיוא תולח ייווצ ןייק טינ טסָאה וד דלַאּב

 "יא שודיק ןכַאמ ןעמ געמ :דימלּת -- ?הנשמ

 ןעמ געמ הרירּב ןיאּב ןוא ,עצנַאג ַא ענייא רעּב

 ,טע , ישס ,"ץענעיַא ןַא רעּביא ןכַאמ וליֿפַא

 ,טייקק ,טייהרע-

 .גיֿפ ,.=- ןכױהנָא רַאּפ ,ידַא -- טפיוהעגנָא
 .ןעגנומיטש טימ יא .םעטָא רעיֶא .טקריװַאּב

 (ןַײז) ןרעװ .עיצידַארט טימ ,עיזַאטנַאפ טימ יִא

 -ייא , , . טַיללעגנויא .טסולסנּבעל ,ןּבעל טימ יִא |

 רעד' ,רַא ,ייָא שירארעטיל ןעװעג ןענַײז עקינ

 טרַאצ טכע זיא טכיזעג ריא, .ירעזעל רעַײנ

 ףיא יִא זיא טייקכעלטיור עשילמיה א ןוא

 ענעגָארטעּב איד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"ןקָאּב עריא

 -סינויצ א טעװ ױזַא יװ, ,1913 ענליוו ,עּבעיל

 ,נירג ,"...ןעלדנַאה רענאקירעמא רע'ָא-שיט

 סָאד רָאנ ,םילשורי זיולּב טינא .טלעװ ןוא דיא
 -גירטש .מ ,"טייקיּבייא טימ יִא זיא דנַאל עצנַאג

 ערעווש יד וליֿפַא זיא, .13 אוו 1968 ,קיא ,רעל

 טימ י'ִא רעמ ךס א עיזעָאּפ עשיטסיכיזניא

 עשיטסינרעדַאמ יד יװ טייקידתורוקמ רעשִידִיי

 ,3111963 ,רָאֿפ ,ןיקבוג .י ,"ץיזעָאּפ-לארׂשי

 ,טייקק .טייהרע-

 רעיֵא .,+- ןֿפױהנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױהעגנָא
 סיואיגנעלא .(וזַאא רעטעלּב ,יינש) ייה גרַאּב

 ןעלָאדָאטס רעד ןופ} טנַאװ רעטשרעטניה רעד

 ,ןרעטש ,ייורטש ןשָארדעגסיוא יִא ןגעלעג זיא

 ...ןרָאיטקַא עסיורג, ,11710 ןאנ ,1932 קסנימ

 עכלעוו ןטייקיניילק רעטרעדנוה יד רֿבוג ןענַײז

 רעטַאעט ,קומ ,"ענעצס רעד ףיוא יִא ןענַײז

 ואװ המיּב רעד רעטנוא .רעטַאעט שידיא ןוא-

 ןָאמַײס .ש ,"סעּפוק ןיא יִא ןגיל סעמייש יד
 םַײּב יא טגיל סטוג סָאדלַאפ .17 או 1957 ,גָאט
 .שג ,קינלָאר ףסוי ,"געװ ןטװּורּפעג-טַינ ןוֿפ םיוז

 -עֿפױהנָא רַאּפ ,ידַא -- טנֿפױהעג- 9
 יָאענ עיִא .רעטעלּב עיִא ,ענעטָאשעגנָא .ןענ
 ץליהעג ןּבירעצ, .תונווּכ עטוג עיִא .ןעמזיגָאל

 סע טָאה .,., .העיקש ... ,אֿפא ,"ַא ןטגיל}

 ,קיא ,להא .מ ,"דרע לגרעּב ןיא ןֿפױא טגיילעג
 טימ זיא רעטַײש רעד ןעוועג , .א"כשּת ה"ר

 זיא רעטניװ רעד, .ו/ המחלמ ,מּפ ,ייָא תורֹוד

 תליגמ ,ּבור ,"יַא ןעיינש טימ ,זייּב ןעמוקעג

 ןרעהעג ףרַאד םערָאֿפ רעטייוװצ רעדְו .דנַאלסור
 ,טייק .טייהרע- ןהרֹוכּב יד

 (ךיז) ןרעקוהנַא רַאּפ ,ידַא -- טרעקיוהעגנָא

 ,תוריּתס עיִא .יִא ןייג .טַײל עטלַא עא ,+-

 ,ןרעטיּב םעד קרַאק ןקנַארק ןיִא ןֿפױא ןגָארט;
 ,ֿבקעי לוק ,ינרעשט בקעי 'רד ,"תולג ןטרַאה

 .טייקק .טייהרע- 1897 װעשטידרַאּב

 עא .+- ןעילוהנָא רַאּפ ,ידַא -- טעילוהעגנָא
 -עגקעװַא ייז ןענַײז עיִא ,עטצנַאטעגנָא, .הרבח

 ,טייקקה .טייהרע- ."עדימ:טיוט ןלַאפ

 .שיי ,"רעטצנעפ יד ויּב 'ִא זיא יינש רעד;
 יַא ןוא טרעלױקעגנָא ןגעלעג ןזיא} יינש רעד;
 1949 ,גָאט ,לה ,"גרַאּב א ןוֿפ םערָאפ ןיא

 | ,26 אוו

 סָאװ .ןקילײהנָא רַאּפ ,ידַא -- טקילײהעגנַא
 -ילייה ךיז ןיא טּפאזעגנַײא ,ןעמוקַאּבנַײרַא טָאה
 יָאילימ טלעװ ןקע עלַא ןוֿפ ךיז ןסיַײר'ס , .טייק
 ,"תומשנ עיָאךוגינ .עקידמולח ,ןּבױט ןענ
 | .ָאטסיֿפעמ ,גצא

 רעיא -+.  ןצײהנָא רַאּפ ,ידַא -- טצייהעגנָא
 -עשעג עיִא .רעטימעג עיִא .ּבוטש עיִא .ןוויוא
 -דעש, .ןוויואכלאק ן'ַא ןַא ןיא יװ סייה .ןשינע
 ,"ןרעמיצ עיִא קרַאטש ןיא ןֿפָאלש וצ זיא ךעל

 ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,בעילטָאג .מ ירד

 ןוא טמערַאװעגנָא ,לכעלוש סָאד , ,1908 עשרַאװ
 ןענופעג ךיז טָאה ,ןעיירשעגצרַאה ןופ ...יָא
 .דוייםיליהּת ,שַא ,"טלעװ רעדנַא ץנַאג ַא ןיא
 ,טייקקה .טייהרעי

 -נָא .ףעלמיהנָא רַאּפ ,ידא -- טלמיהעגנָא
 .ןּבײהסױרַא ךיז לָאז סע ,טגײלעגנָא ,ןֿפרָאװעג
 ןעװעג זיא סָאװ שיטּבַײרש . . . רעסיורג רעד;
 ,שימייה ,גרעּבדלָאג .נ ,"ןעגנוטַײצ גרעּב טימ יִא

 .1958 ילוי

 רעֶא .+- ןציהנָא רַאּפ ,ידַא -- םציהעגנַא
 ,ּבַײל יִא .עיזַאטנַאפ עיִא .גנומיטש עיִא .םלוע
 טימ רע טָאה טכַאלעג, .ןגיוא עקנַארק עא

 -רע- .העיקש ענעדליג ,אֿפא ,יןליוק ץיֵא
 רעסעּב יִא ןדימש ךיז טזָאל ןזַײא, -- טייה
 ,עקיזיֿפ ,יקסװָאדולּבֲַאז .מ ,"טייהרעטלַאק יװ

 ,טייק- 1929 קָאטסילַאיּב

 איז טעה; .ןעגנַאהעגנָא + -- טננעהעגנַא
 רדנסּכלַא ,"לאש גאוו ינייא ןא טגנעה יג ןא ילֲא
 ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב ,ןזױהטע רעדנעס

 ,1724 טשמַא

 :8פ ,+- ןטֿפעהנָא רַאפ ,ידַא -- טֿפעהעגנָא

 ַײל ןָא עיִא ןטיזַארַאּפ .(+-) ןטֿפָאהעג -
 זיא ךאז א ןמז-לכ; .ךעלדוד-ןגמ עיִא .(םיוּב)

 ."האמוט ןייק ןָא טינ יז טמענ ןןדָאּב ןָאז יִא

 ןא רעמ דנַײרֿפ רטוג ןייא זיא לאמ טפוא,
 ,1716 טשמַא ,הח ,"רדורּב ןייא זא טפעהיג

 ןופ ןדילרעּביא +-} טיל רּביא ןייא, .א/גנק

 רוזחמ ,"זיא טֿפּפאהיג ןא קרַאטש זד ילּכ ןייא

 ךלישטרֿפ , .א/הֹע ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר

 זומ זע טראיינ . ..תּבש ןא ןגארט טינ ןמ רָאט

 .ג/המ ,חע ,ײטֿפעהג ןא דיילק ןא ןרעװ תּבש רֿפ

 יַא ֿבור'ס ןענַײז טעּבנטײװק ןופ טנַאק ןיא;,

 ,זּביא גרעּבכַאה .ד ,"ךעלטעלּבילכלעש ףניפ
 יד; .1922 עװקסַאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא

 יַא ןגַײװצ יװ ןקַאנ ןַײמ ףיוא ןעגנעה סמערָא

 ,ץנַאט ןיא ,שָאוהי ,"סּפױוא עֿפַײר טימ

 ,טײקנטֿפָאה- ,טייהרענעטּפָאה-

 ץִא .+ ןצעהנָא רַאפ ,ידַא - טצעהעגנָא
 ןוֿפ יִא ,ןומה רעשיטַאנַאֿפ, .טנוה רעיא .עדנַאּב
 ,"רעּבילרש-גנוטַײצ עטכעלש יד ןוֿפ ,רעליּב יד

 .טייהרע- .1882 עשרַאװ ,רעדנעזַײר רעד
 ,טייק-

 .ידַא -- קירעהעגנָא

 ןעגנירדסיורא (ףראד) ןעק עמ סָאװ סָאד .ןרעה

 .שינערעהוצנָא .שטַײטסױא ןַא ןופ ,דייר ןופ

 רעד ןעװ, .יַא ןרָאלק ַא טימ (לשמ) הׂשעמ ַא

 ,"קראק ןיא פאלק א יװ זיא קראטש זיא יא

 ןוא ןּבױא זיא ודוד, :'ַא רעלעדייאמוא .װש

 .לװֿפ ,"ןטנוא זיא שוּכ

 ,+- (ךיז) ןרעהנָא ראּפ ,ידַא -- טרעהעגנַא

 ץיִא .ןסַײנ עיַא .םיריידנואוו עיִא .תויׂשעמ עיִא
 ןופ עיִא ...ךעלטרעװו ןוא ךעלדילא .תוליכר
 ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"ןשטַײד ערעייז

 .טייק .טייהרע- .געװמוא

 סָאװ ,וצ רעהעג סָאװ

 "עהעגוצ ....וצ טגנַאלַאּב סָאװ ,וצ ךייש זיא

 ץיִא יד טימ .ןלַאטעד עיִא יד .קידכייש .קיר

 קלָאֿפ םוצ רעיִא רעד :ּבוס טֿפָא .ןעלטימ
 םיטחוש ,םינייד ,םינּבר, .(װזַאא עפורג ,סַאלק)

 החּפשמ ,סנ ,"עיִא ןימ םענעי וצ ערעדנַא ןוא
 (עזעיגילער) עשיקלָאֿפ -- טייקי- .רעּבשַאמ

 .ָאןסַאלק .יָא
 ןעק יוזאו ןָא רעהעג .װטוא -- ןרעהעגנָא

 צ .1 .טרעהעגי- ,ןןָאזרעּפ עט3 ןַײז ךיוא

 א ןיא ןסָאלשעגנַײא ןַײז ,עפורג א וצ ןרעהעג

 "רַא ,ןייארַאֿפ ,קלָאֿפ ,החּפשמ א וצ יִא .עּפורג

 א ןוֿפ ךילגטימ א ןַײז .װזאא עיצַאזינַאג

 עילימאפ רעקיזָאד רעד ןיא רונש יד; .החּפשמ

 ,סוממ ,ירעטסעוװש א. ..לאוש טרעהעגנָא טָאה

 זַאֹּב א רעטנוא ןלַאֿפרעטנרַא ,2 .המלש
 ַא ןיא ןסָאלשעגנַײא ןַײז .עירָאגעטַאק רעטמיטש

 שיפלַאװ, .םעטסיס-ריציפיסאלק א ןוֿפ לייט

 יד וצ ןָא ןרעהעג ייז ,שיפ ןייק טינ ןענַײז

 ןָא ןרעהעג רעמייּבלּפע ןוא ןזיור, ."סרעגיוז

 וצ ןרעהעג .9 ."עילימַאֿפ רעקיּבלעז רעד וצ
 -עװַאּב א וצ יִא .סעּפע ןופ לייט א ןַײז ,סעּפע

 -כיו רעד וצ יִא טעװ ןַאלּפ רעַײנ רעד, .גנוג

 ,"םייס ןוֿפ עיסימָאק רעטסקיט

 וצ רֶעדַא ןצעמע וצ תוכַײש ַא ןבָאה 4
 ןיא סָאװ (א = ןָא רימ רעהעג סָאװ* .סעּפע

 סָאװ, .טקנוּפדנַאטש ןַײמ ןוֿפ (ב :רימ וצ ךייש

 ,..קידצ רעד עדייז ןַײז זא ןָא רימ רעהעג

 -עצלָאװ .ש ,"סטכינגיוט ַא זיא ןײלַא רע ןעו
 ,1882 עשרַאװ ,רָאטקָאד רעטנַאקעּב רעד ,קָאנ

 טינ ךיא ןָאק ,ןטסילַאיצָאס ןָא טרעהעג סָאװ;

 ןעניפעג סורדרַאפ ןסיורג םוצ סָאד ןענעקיײלּפָא

 ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"ךיוא ןדִיי רעטנוא ךיז ייז

 רוסָאע .1887 עשרַאװ ,וװ טַײצ ערעװש יד

 ןגירק וצ טשינ ךיז ןּכשילּכמ ,ןגירק וצ ...ךיז

 קחצי 'ר ,"רעהעגנָא ריד טשינ סָאװ גירק עכלָאז

 ךיא ,, ,1889 ענליוו ,ץעוי אלפ ,זּביא רעגרוּבמַאה

 -עגנָא סעּפע ךימ טָאה ריא זַא ןסעגרַאפ לי

 עשרָאװ ,ןברק רעד ,גרעּבלעפּפע .ה ,"טרעה

 יָאה ןייק ןיוש טָאה טרעהעגנָא טינ, .ח"סרּת

 ,| המחלמ ,מפ ,"םיא רַאֿפעג ןייק ןוא גנונעֿפ

 יד .םוטנגייא ןַא יװ ןרעהעג ,ןעגנַאלַאּב .9
 ןלא ןוֿפ= .ןוויטַאד) שרוי םעד יִא טעװ הלחנ

 בל ,לַאק ,"למיה םעד ןיא טרעהג ןא םיא ׂשאוו

 ןשיװצ ..., 1732 ללַאה .םתוֿבא לא םינּב

 וצ טרעהעגנָא טָאה סָאװ רעזַײה גניר םעד

 .המלש ,סוממ ,"ןעמייח 'ר



 טץעּבורהעגנָא

 ךיז רעסעּב, :3--1 בּב וצ -- ךיו טימ

 ןטימ רעדייא ןיציּבר רעד טימ ןרעהעגוצנַא

 עסיורג :טניימעג עלעשרעה טָאה, .װש ,"ֿבר

 עניילק ןוא טלעװ ןימ רעדנַא ןַא סעּפע ןענַײז

 עקיזָאד יד ןוא -- טלעװ ַא ךיז רַאפ ןענַײז

 רעד טימ ענייא ךיז ןרעהעג ןטלעװ עדייּב

 טֿפאש עמ ,, .ֿפשטניװ ,סוממ ,יןָא טינ רערעדנא

 ךיז ןרעהעג סָאװ טעּברַא עכלעזא ריא טימ ךיז

 נעמ עניילק ,עש ,"טייקשידִיי רעטיול טימ ןָא

 א ןָא ךיז טרעהעג ּבַײװ ןַײז/ ....ךעלעשט

 יָאצַאק רעזייל ,=. .,.טימ רעטסעװש עכעלּבַײל

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװ
 רעהעג (עא טפעשעג ,ןינע) קסע םוצ :43 םוצ

 ןוא תוחילש ןַײז טוט רע; .ןָא טינ ךיז סע

 טינרָאג םיא (טימ) וצ סע ךיז טרעהעג רעטַײװ

 ןענװַאד םעד טימ ,ןענרעל םעד טימ, .יזַא
 .המלש ,סוממ ,יִדַא טינ ללּכ ךיז סע רעהעג
 טימ רעמ ךיז טרעהעגנָא טינרַאג ןּבָאה ייז,

 היי ,"ןעגנאזעג עשילַאטנעירָא עקיזדלאה יד

 .שינע- .ץיכעד .יזנּכשַא רעדירּב

 יעה ַא; .טעּבורעגנָא + -- סטעבורהעגנָא
 ,"לגיצ עטיור עיִא יד טכַײלַאּב ןרעטמאל . . . רעל

 קסנימ ,נעגנולייצרעד ענעדײשרַאֿפ ,ןַאהַאק עילע

0, 

 ,טעזורגעגנָא +- -- סםעזורהעגנַא

 ענעיֶא .+- ןגעװנָא רַאפ ,ידַא -- ןהיואוועגנַא
 יַא יונעג רעייז, ,ןטסָאמעגּפָא ןוא יִא .תורֹוחס
 ךָאד ךיא גָאז גָאט ןדעי לַײװ ,טגיילרעּביא ןוא
 ,רעגניזעלש ףסוי אֿביקע ,ייּתבהָאו לָאמ ייווצ

 ,טיהרע- .1866 ױשַאק ,האריה דומע
 | ,טייק-

 .טנייװעגנָא +- -- טניזאוועגנַא

 :ֿפ9ּ ,- ןרעװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןריואוועגנָא
 ענעיַא סָאד .טלעג ענעיא סָאה ,ןרָאװעג-
 עכעלטיא טָאה, .טסעמרַאֿפ רענעיֶא רעד .קילג
 רעדיװ סױרַא רעּביטש ענַײז ןופ ךַאז ענעִא

 -סַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ךיז ןענוֿפעגּפָא

 -רעדעפ םעד טלייצעג, .1924 זירַאּפ ,װ ערט

 ,רעשטַאימוש .א ,"ענע'ַא ןרָאי ןוֿפ רעטַאלפ

 .טייהרע  טפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא
 ,טייק-

 (ךיז) ןשטניװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןשטנואוועגנָא
 -רע- .קילג ענעָא סָאד .תוכרּב ענעַָא = ,6-
 .טייק- .טייה
 .6-  ןעניװעגנָא רַאּפ ,ידַא -- ןענואװעגנָא

 .טייהרע- .טלעג עיֶא סָאד

 .- ןעקניװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנואוועגנַא
 ,הצע עיִא ןַא .ןשינערעהוצנָא ,םיזמר עיִא רָאנ

 יעג ןטיּברַאפ זיא . . . עריטַאס . . . עקיכליה יד;

 ַא ןוֿפ עינָאריא רעיֶא םיוק רעד טימ ןרָאװ

 יייצרעד ,נש ,"תוֿבשחמילעּב א ןוא גרעּבמָאנ

 ,טייק- .טייהרע- .וו ןטסינַאמָאר ןוא סרעל

 -לַאװנָא רעסיורג .ס" ,רעד -- רעגלַאװעגנַא
 -רַאפ רָאג ןלכַײט סָאד} טרעװ טָאק .(+-) רעג

 סָאװ רעמייּב יד ןופ יִא ןטכידעג ןרעטנוא ןלַאפ

 ןעג .ט ,"םערוטש א תעּב ןלאֿפעגמוא ןענַײז

 ,5 ןאפ ,1968 ,דנאלמייה 'װָאס
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 ןרעגלַאװנָא רַאפ ,ידַא -- טרעגלַאװעגנָא
 -רעטַאמ-יוּב רעיֶא .רעצעלק עֶא .+- (ךיז)
 ,ןריּפַאּפ טימ יִא ,שיט ַא .ַא טגיל סע .לַאי

 ערעװש טימ ...יִא זיא למיה רעד, .שעװ יִא

 ,געװדײש ןֿפַא ,ןַאמטכעש עילע ,"סעראמכ

 עקַאט שיסור ןיא ךיז טָאה, ,1930 װָאקרַאכ
 .ע ,"סענימרעט עא . .לסיּב אזַא טצעזענּפָא

 ,3'4 ,1935 וועיק ,טנַארֿפכַארּפש נּפַא ,קַאװיּפס

 | ,טייקק .טייהרע-

 ,+- ןעילַאװנָא רַאפ ,ידא -- טעילַאװעגנָא
 "סונַאמ ,רעכיּב עיִא .גרַאװכָארּב גרַאּב רעיא ןַא
 שיט ןַײד יװ עז ,גנונעדרָא ןיא גנערּב, ,ןטּפירק
 ןַײז םורַא יינש ןיֵא םעד טמארעגּפָא, ."יֵא זיא
 ,טייק- .טייהרע- .סַאלטַא חמצ ,גח ,ײקינַאג

 :89ֿ .+- ןלעװנָא רַאפ ,ידַא -- ןלָאװעגנַא
 .ךלימ טנעָא .טלעוועג--

 (ךיז) ןענעקלָאװנָא רַאּפ ,ידַא -- טנקלַאװעגנָא
 .תוֿבשחמ עא .געט עִא .למיה רעיֶא ,+-

 עמערָא ןגעק יִא טשינ ַײז, .עיֿפָאסָאליפ עא
 ,"םינּפ ךעלײרֿפ א טימ ףיוא ייז םענ .םיחרוא
 תוחרא ,רׁשָא וניּבר ,ןזּביא ןָאסנילייּב .ע .מו
 ןוא םידחּפ טימ עיִא ,טכענ, .1898 סעדא ,םייח
 יַאה .ּב ,"רעּביטש יד רעּביא ןעגנעה ,ןטסגנַא
 ,טייק- .טייהרע-  .ז"כשּת ה"ר ,קיא ,רעג

 ;ֿפ9 .+- ןדנעװנָא רַאּפ ,ידא -- ןדנַאװעגנַא
 ןיא סע .ןעלטימ ענעיֶא יד ..טדנעוועג;-
 .וצרעד ןַײז םיּכסמ סמענעי ןיא יִא

 ,+- ןענעּפָאװנָא רַאפ ,ידַא -- טנֿפָאװעגנַא
 ,ןזַײװַאּב עטוג טימ יִא .יִא ןייטש .תולייח עיַא

 ןענַײז רעװעג טימ רענעמ עיַא; .ןסיװ טימ
 ,לַארענעג רעשליגנייא רעד ,םָאר ,זּביא ,*ןַילרַא

 -יצ ןצנַאג ריא טימ יִא זיא יז , ,ד"מרּת עשרַאװ
 טימ י'ִא ןעייג ייז, .םײהַא קירוצ ,סוממ ,"גנור
 ,םירוּפי ,עש ,"ּבוטש וצ ּבוטש ןופ ןייז-ילּכ

 רעיֶא ןַא ,רעקידעּבעל א טייטש טקַאפ רעד;
 -רע- 1917 יינ ,שוװ טישז ,"ןגיוא יד רַאֿפ
 .,טייק- .טייה

 רעדָא רעסױרג .ן ,רעד -- םקַאװעגנָא
 עמַאס ןפיוא יִא ןַא .(+-) סקַאװנָא רעטכידעג

 ,סעקַאשק ןוֿפ יִא רעטכידעג .ןרעטש

 ;89 ,+- ןסקַאװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפקַאװעגנָא
 -יּפ ענעיֶא .ןזָארגדליװ ענעַא .ןסקָאװעג;-
 .טנעצָארּפ רענעיַא .למיש טימ יִא ,טנעוו .תור

 ןלמעק םַָײּב| ךיז טניפעג, .ןעמערּב ענעיַא-קיד

 עכייו יװ ,טיוה ענעיַא ןַא סעטיּפָאק יד רעטנוא
 אַײנעטסיװ יד ,דמא ,יןךעלעשיק =} ךַאלעסיק

 -ניא ...תמא לדנרעק, ,1868 ענליוו ,ארַאהַאז
 ץכעלָאש רענעַאטכידעג רעד טימ םענייא

 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"תוָאמזוג . . .ןוֿפ |

 ,טייקק .טייהרע-

 ;89 .דל ,+- ןרעװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןרֿאװעגנָא
 ֹוּכ ,סנגעמרַאֿפ ענעיַא ..(+-) ןריואוועג =
 ךיזע .גנונעפָאה ענעיַא .ןקילג ענעיֶא .תוח

 ענע'ַא ייווצ יװ . . .ןגָאװ ןוֿפ טלקַײקעגּפָארַא

 ,סרעּבַאיטקָא 14 'דער ,שקַא} ןָאדרָאג .ע ,"קעז

 ,טייקק .טייהרע 11921.  עװקסַאמ

 (ךיז) ןעמערַאװנָא רַאּפ ,ידַא -- טמערַאװעגנָא
 -עלעג רעיֶא .םילכאמ עיִא .בוטש עיִא =,

 ןזיוועגנַא

 ףוג םעד ןּבַײר .גנומיטש רעיא ןַא ןיא .רעג

 סע, .דרעיגנילירֿפ עיַא יד .רעכעטנַאה עיִא טימ

 ןגעװ ,'ָא זיא סָאװ םולח א ןגעװ ךיז טלדנאה

 ,ןיקויר .ּב ,"טציהעגנָא זיא סָאװ עיזַאטנַאפ ַא

 ףיוא עיִא ,עקידהָאנה דייר,; ....קיװייל .ה

 ןַײז; .םוקמוא ןופ רעדיל ,לה ,"גנוצ רעסייה

 ,"טנגוי ןופ ץיה רעד טימ יִא זיא קרעװ ץנַאג -

 יָא -- טייהרע- 1 1966 ,שַאֿפ ,ּבוש .ד
 יא -- טייקה ."טייהרעטשירֿפעגֿפױא זיא
 | ,ןליפעג ןוֿפ

 .ףראוועג- :ךיוא .ז- ,רעד -- ףרַאװעגנָא

 ,םיצפח ןופ יִא ןַא .(-) ףרַאװנָא רעקיטנַאק

 ער ,רעטכילדןָאענ .ןטפעשעג ,ןעמַארק ןופ יָא;

 .18 וא 1968 ,רָאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,ײסעמַאלק

 ,=- ןֿפרַאװנָא רַאּפ ,יזא -- ןֿפרָאװעגנַא
 ,ץלָאה ןוא ןליוק טימ יִא ,רעלעק א .ןכַאז ענעיַא

 ןַא .רֿבק ןֿפױא ענעא ,ןעמולּב .גַײצעג יא

 ,קערש רענעיא .םישזער רענעיַא .טעּברַא ענעיא

 יירעּביא ןַא = רענעיֶא ןַא ןַײז* .ןאלּפ רענעיִא
 .רענעיֶא ןַא ,דניקפיטש א .טסַאל וצ ןַײז ,רעק

 ,(םותי א) ןריטּפָאדַא סָאװ = ןרעטלע ענעא

 נא עלא ןגיל ןוא ןַײז וצ יִא ןּבעלכ גונעג;

 רערעװש א יװ קראק םעד ףיוא רעקלעפ ערעד

 עג לָאמַא יד, ....הלוגס ַא ,סוממ ,"ןייטש

 ןעװעג טציא ןענעז . . .ךעלעיתוא . . .עטקָאט

 יַּבר סָאד' ,מָאנ ,"טנַאה רעקידרעטיצ א ןוֿפ יַא

 יװ ,סנקלָאװ ףיוא סנקלָאװ .ילקינייא עש

 -רָאיװעיװ .א ,=...רעכעטנַאה-שרדמ-תיּב ענעיַא

 "נָא ,יָאע ,1909 גרעּבמעל ,דרע ןוא למיה ,ַאק

 ,רַא ,"ןגעלעג טרָאד רענייּב ןענַײז טראשעג

 עשיטערָאעט ןוֿפ גרעּב ןוא גרעּב, .ילָאט ןיאי

 -קַארּפ ייוװצ יד ףיוא יִא ןעוועג ןענעז םילוּפלּפ

 ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ןעמַארגָארּפ עשיט

 .טייקקה ,טייהרע-

 .ןעלצרָאװנָא רַאּפ ,יזא -- טלצלָאװעגנָא
 יױזַא טייטש סָאװ .ןעלצרָאװ ןזָאלעג טָאה סָאװ

 ןוֿפ טיורּב ןסע שינ לָאז עמ, ,טלצרָאװעגוצ יװ

 ןרָאװעג יִא שינ זיא האוֿבּת יד ןעװ ,האוֿבּת עַײנ

 ,תוצמה רֿפס ,ײןסינ ןיא גָאט ןטנצכעז םעד רַאֿפ

 ןענַאטשעג זיא שריה סלא ןרע,| ,1935 ווָאנָארװ

 זיא דנאטשראפ רעכעלשטנעמ רעד ןעד ,יָא יו

 יד ןוֿפ עירָאטסיה ענייש א ,"ןּבילּבעג םיא

 .1885 עשרא ,ַאנידע ןיסעצנירּפ

 ,+- (ךיז) ןשַאװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןשַאוװעגנַא -
 .טייהרע- .שעװ ענעיַא .למינּפ יַא

 ,ןשַאװעגמוא וזד -- ןשַאוועג ןַא

 סָאד .+- ןגיװנָא רַאּפ ,ידַא -- םניֹוװעגנַא
 .טייהרע- .ןגָאוצ טימ יִא .דניק עיַא
 ' ,טייק-

 רענעיָא .+- ןזלװנָא רַאּפ ,ידַא -- ןזיוועגנַא
 רענעיֶא .רֿפס ןיא לעטש ענעיַא .געוװ(סיוא)

 ןעמוקנַײרַא .הּביס ,ןדנַאטשמוא ענעיָא יד .רֿפס

 ענעיא .ןרעלעֿפ ענעיִא יד .טפעשעג םענעיַא ןיא
 ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא יז, .יַא ןּביוא יוװ .עטַאד

 ,"ןזיװעג יז טָאה עמ סָאװ ףיוה םענעיֶא םעד

 ענליװ ,םיאנּת רעגידנעייװצ רעד ,רענװעל .ח .ג
 ענעדיײשרַאפ ןופ ןענַײז ןצלַאז ענע'ַא יד, ,7

 ףרַאש יד, ,4 אפ ,19236 ענליוו ,זעגפ ,ײ. ..םינימ



 טייוװעגנָא

 ןצרַאה ןַײמ ןףיוא =! ןיא זיא ןציּפש עלַא ןוֿפ
 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"'ָא

 ןַײז 'ַא .ןוֿפ קיגנעהּפָא ןַײז -- ןַײז יא

 רעד זיא, .טיורּבלטעּב ףיוא ןַײז יא .להק ףיוא

 םעד ףיוא רָאנ יִא ןצנַאגניא טעמּכ לדנַאהניילק

 ץלַא ,1912 י"נ ,וש טישז ,ײרעֿפױק ןשידַיי

 רימ ןרע װ רעמ ץלַא ,רימ ןרעװ רעכַאװש

 ןגרָאמ םעד ,ּבמָאלָאג .ַא ,"תונמחר ףיוא יָא

 זיולּב יַא ריא טַײזע .1948 עקיסקעמ ,ןגעקטנַא

 -נייא עמערָא יד ןופ םיחרוא-תסנכה רעד ףיוא

 ןיא הצוֿבק יד, .ךוּבגָאט ... ,נירג ,"רעניואוו

 ,"ןטסנידרַאפ ענעגייא עריא ףיוא . . .יִא ןעוועג

 טייהרע- .רעטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב
 ףיוא יִא -- טייק- ,יַא וליפַא ןעשזדנָאלּב --
 .טעּברַא רעדמערפ

 עֶא .+ ןעײװנָא רַאּפ ,ידַא -- טיײװעגנָא
 .העּפשה עץיִא .יינש רעיא ,גנומיטש עיִא .תוחיר

 ןשימייה םעד ןוֿפ . . .עיִא ,רענעט טימ ןעגנילק,

 ,"רוטארעטיל רעשידִיי רעַײנ רעד ןוֿפ דלעֿפ

 ילרש ענַײז, .2 טפעה ,1919 ענליװ ,עטיל
 יב עשיאערּבעה עטלַא ןופ יִא ןענַײז ןצכעּב

 טייקסייה ידע .װ רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"רעכ

 ,עִא ןַא ךָאד רעטכיד ערעזדנוא ַײּב זיא

 רעּבַײרש ,נש ,"ענעגנואווצעגפיורא ןא ,עדמערפ

 ,טייקק .טייהרע- .דנַאּברַאפײװַאס ןיא

 ,+- ןקיטײװנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטײװעגנַא
 ץיֵא .ץרַאה יִא ןַא ..טגָאטייוװעג-- 9
 .ןּבעל ןופ שינעפרעדַאּב עא .טרָא יִא ןַא .המשנ

 ,(טקנוּפ) ןינע רעיא .(םעלּבָארּפ) עגארפ עא ןַא
 ,וװ טישז ,ײץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ןיִא ןַא ןוֿפ ...,

 ,"סעקנכער:המשנ עיִא עכלעזַא .1912 'י"נ

 עא ענעדײשרַאֿפ, .יגנַאגרעּביא רעד' ,װ סַײװ
 יַאיצקעטָארּפ ,םזיטַארקָארויּב יװ ןעגנונַײשרעד

 עװקסָאמ ,עמיטש רעטשרעב .. ,", ..םזינ

 עטסיִא ןוא עטסֿפיט עמַאס יד, .2 אצ ,8

 תונורכז ,ןַאמקילג ױול ֿברה ,"עגארפ עשידִיי

 - טייהרע .1924 וענעשעק ,יול תיּב
 -- טייק- .גנונעֿפָאה קנוֿפ א ןעזרעד יִא
 סָאװ יִא אזַא טימ ןַײרא למיה ןיא רַאטש ןקוק;

 רעסייה א ,סַײװ ,"ןגיל טזָאלעג ָאד ייז טָאה עמ

 ,'גָאט-תּבש

 ,+- (ךיז) ןענײװנָא רַאּפ ,ידַא -- םנייװעגנָא

 ןילַא זיא סָאװ רעק .ןגיוא עיִא .ןרערט עיִא
 ,קיא ,ץּכ ףלַא ,"תורֹוד ןוֿפ ןייוװעג יִא ןא

 ןקיאורַאּב ךיז -- טייהרעק/ .16 5
 ,טייק- .ָא

 ןָא ךיז ןייװעג .װטוא -- ךיז ןענייװעגנַא
 .ךיז ןעניואוועג - :ךיוא .טנייװעג'- ךיז
 "עג א ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןעניואוועגוצ ךיז

 -ֿפיוא ירֿפ ךיז יַא .טפַאשטניואוועג א ,טייהניואוו |

 ,ןילּפיצסיד רעטמיטשַאּב א וצ ךיז יא ,ןייטשוצ

 ןייא ןיוש ךיז טאה, .תורצ עלַא וצ ךיז יִא

 ינַײא =| *...טניװיג ןא גנַאל וזַא ער הׂשעמ

 ןוֿפפ .א/טיק ,1716 טשמַא ,הח ,ן?טנייװעג

 ,לארׂשי ןֿבא ,"...טניװג ןהא ךיז ןהא טנגוי

 .א יז ,1766 ץעמ

 עֶא .+- ןקיײװנָא רַאּפ ,ידַא -- םקייוװעגנַא
 יװ ןזָאלּבעגנָא .גנירעה רעיֶא .טיורּב ךעלקיטש

 -ץרָא םעד} ןַײז, .רעדעל עיִא .םָאװש רעיֶא ןַא
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 טימ לופ יא ןוא טּפוטשעגנָא זיא ןגָאמ ןסנַאמ -
 יד ,איקסװָאחַארַאמ .מ ,"תורצ ענעדישרַאפ

 וצ םוק, ,1885 עשרַאװ ,טַײצ רעזנוא ןוֿפ הדגה

 ,"ןגעװ עיִא ןוֿפ ןוא ןגער ןוא טכַאנ ןיא ןייג
 -רע- .לגױֿפ ַא יװ ךַײלג' ,קינלָאר ףסוי
 ,טייה

 -עשטניװנָא רַאּפ ,ידַא -- םעוועשטניוװעגנָא
 (+-) ןשטנואװעגנָא וחזז .+- ןעװ

 .ןענואוועג-- ,ןָא ןיוועג .ורט -- ןעניוװעגנָא
 -ץלַא ַײּב יַא ,קיטנַאיַאמ ַא יַא .ךס ַא ןעניוועג ,1
 ױקַײּב .כרַא .2 דמעה ַא ןָא ןזָאל ייז ,ןעמ
 זיוא ריש רע טאה זעק םא; .ןַײז רֿבוג .ןעמ
 יג ןא טשינ םיא טנוק רע .,ןיצ יד ןכורּביג
 | .224 ,ךוּביאבּב ,"ןניװ

 ןוֿפ ךופיה .לָאענ .ּבנ צמ .רעד -- ןֿפיװעגנָא
 ,ןסיװעג ןופ ןלעֿפ עטולָאסּבַא סָאד .ןסיוװעג
 טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד ,דש רעצרַאװש רעד,
 ,געס ,"הפצוח טימ טסיירד ןגָארטעג יַא םעד
 .רעטציא

 זיא סָאװ .װמ ,לָאענ .ידַא -- קידנפיוװעגנַא
 ,טייקי- .רערַאנסיױא רעיא .ןסיוװעג ןָא

 .=- ןעלקיװנָא רַאּפ ,ידַא -- טלקיװעגנָא
 רעקניל רעד ףיוא תועוצר עיֶא .ליונק רע'ַא
 ןַײז דרע רעד ףיוא טזָאלעג , .הליגמ עיִא .טנאה

 ךלמ' ,שָאוהי ,"ליונק א יװ יִא ,לטיק ןסַײװ
 ,טייק- ,טייהרע-  .ירעטניוו

 ץיִא .+- ןצריװנָא רַאפ ,ידַא -- טצריװעגנַא
 ףָאטש רעד, .ןטַאדקענַא טימ עיִא ,דייר .זַײּפש
 -רַאֿפ ,עטקרַאטשרַאפ א טציא זיא דיל ןַײז ןופ

 ,ןיקװיר .ּב ,"טייקכעלקריװ עא . .. עטֿפראש

 ,טייקקה .,טייהרע- קיװייל .ה

 עִא .+ ןּבעװנָא רַאּפ ,ידַא -- טּבעװעגנָא
 "רע  .תויׂשעמ עשיטסַאטנַאפ עיִא ,ןֿפָאטש
 .עלוּבַאֿפ רעד ןוֿפ יַא -- טייקה .,טייה

 ;89 ,+- ןדנעװנָא רַאּפ ,ידַא -- טםדנעװעגנַא

 -רָאֿפ עיִא .ןעלטימ עיִא .(+-) ןדנָאװעג-
 יַא זיא ץלַא; .רָארעט רעיא .עיצַארוק עיִא .למ

 .| המחלמ ,מפ ,ײטיוט םעד דנַאטשרעדיװ ףיוא
 ,ןצעמע ןוֿפ יָאיליצ -- טייקק .,טייהרע-
 .סעּפע ןוֿפ

 ,+ (ךיז) ןגָאזנָא רַאּפ ,ידַא -- טגָאזעגנָא
 ,תוחילש עיַא .װזַאא העושי ,סַײנ ,הרוׂשּב עא
 ןענַײז תוריסמ עֶא עלַא יד, .עא גנוריֿפפױא

 .הלוגס ַא ,סוממ ,"ארמימ ַא ךיז יוזא טַאלג

 עלַא ןופ חקמ טרעװ ןפוס עלַא ןוֿפ ףוס םִַײּב

 ןעולּב קיּביײיא ,עזמָאּב םוחנ ,"ןֿפָארעדא עיִא

 םיא ליויכ, -- טייהרע- .םיױרט רעד טעװ
 ,ןהיּב יד ,שטיניָאװ ,זּביא לאינד ,יַא טינ ןעז

 ,1907 ענליוו

 -ץעג = :89 ,+- ןדיזנָא רַאּפ ,ידַא-- ןדָאזעגנָא
 רענעֶא ןַא .שיילפ יִא .רעסַאװ יִא .ןטָאז

 -- טייקק .טייהרע- ,ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז
 לסיּב שּפיה ַא ַײּב יִא רעייז ןדָאלעגסיוא ןּבָאה,

 "סָאמ ,למעדייא סָאד ,עּֿפָאי לדוי .?רעינַאּפמַאש

 | ,1936 עק

 ,+- ןעלטָאזנָא רַאּפ ,ידא -- טלטַאזעגנַא
 טימ רעיֶא ןא .תורצ טימ יִא .ךעלדרעֿפ עא

 ןצלַאזעגנָא

 עג ןיוש זיא דרעֿפ סָאד, .ךעלקעּפ ןוא קעפ

 יז ענעס רעּביא , .שידיסח ,ץרפ ,ײַא ןענאטש

 :ךיא .טכענ עקידנושח ,לָאמ ,יָא ןקירּב ןענ

 .טקירדרעד ,ןדירפוצמוא ,ןגיוצעגנָא ,זגֹורּב

 "רַאֿפ ךיילּב ,יַא ןענַאטשעג זיא ךעּבענ ןרענ;

 .פשטניװ ,סוממ ,"םינּפ טסנרע ןַא טימ טכארט

 סנטַײװרעדנופ טקוק עמ ןוא יִא יװ טציז עמ,

 יניפוליגּב :ךיױא .לטעטש ַא .שֵא ,"וצ ךיז
 טשינ ריא טייג .יִא רימ ריא טייג סעּפעע .קיד -

 ַא ןוֿפ סעּפע ,לתירּב א ןוֿפ ,לסנקעדַאּב א ןופ
 ,טלעװ רקֿפה יד ,ל"ֿביר ,"?ַאה -- עלהחמׂש
 ,טייקק ..טייהרע- .ב"סרּת עשראוו

 + (ךיז) ןטַאזנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטַאועגנָא

 טימ ענעַאה ,ןטַאזעגי- :רַאּפ רעכעלנייוועגו

 .װ המחלמ ,מפ ,"ןייוועג ןוא ןרערט טימ ,רעצ

 ,+ ןדיזנָא ,+- ןטָאזנָא רַאּפ ,ידא -- ןטָאזעגנָא
 . ,רעטכַאקעגפיוא ןַא .ךעּפ רענעיִא .רעסַאװ יִא

 -נעוושסיוא . ... ןזומ; .סעצעה יד ןוֿפ רענע'ַא ןַא

 זּביא ,"קערש עשהיח ענעיַא עקיזָאד יד ןעק
 ידע .1935 וועיק ,גָאלָארּפ ,אקװָאלַאה .א

 ױזַא ריא ןיא ןצלעמשעצ ךעלמעלפ עקיזָאד

 ,"טלעװ רערענייר רעד וצ סַאה םענעיֶא ליֿפ

 .ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװַאניּפרַאק .ַא

 -עגפיוא ,סעּכ ןיא = ןצרַאה ןפיוא יִא זיא'ס*

 -נערּבוצסױרַא סע טייקכעלגימ רעד ןָא) טגער

 ,טייק- .טייהרע-  .(רעקיאור ןרעוו ןוא ןעג

 .+- ןע(נלַאזנָא רַאּפ ,ידַא -- םע(י)לָאזעגנָא
 יָא יװ שממ ,ןצלַאזעג יױזַא זיאס .עשזול עיִא |

 =(המ שנ רעד ףיוא) ן צ ר ַא ה ןֿפױא יָא*

 ליפעג א טימ ,גנומיטש רעטכעלש ַא רעייז ןיא

 טָאה יז, .טײקענדוקסַאּפ ןוֿפ ,טייקרעטיּב ןופ

 ריא ַײּב סָאװ ןרעטלע יד וצ ןזָאלסיוא טלָאװעג

 איד ,דלעפנירג .ש .ש ,"ַא זיא ןצרַאה ןפיוא
 ןֿפױא ןוא; .1896 ענליװ ,עטעדליּבעג עמרא

 ןופ יִא גונעג ךיוא יױזַא ןעוװעג ריא זיא ןצרַאה

 ןצרַאה ןֿפױא; .ײװָאלַאס עליסוי ,עש ,"םעד

 תוחֹוּכ יד שממ ,טגָאנעג טָאה סע ,יִא ןעוועג זיא

 ,ןֿפנָארּב קנורט א ךָאנ ןעגנַאגעגסיױא ןענַײז
 .עיסעלָאּפ ןופ ןכַײט יד ַײּב ,וָאליסורּב :נ

 ,טייהרעד

 יא .+- ןצלַאזנָא רַאפ ,ידַא -- ןצלַאזעגנַא
 -ץגּפָא = רענעיֶא ןא" .ןזַײרּפ ענעיַא .שיילפ

 יֿפָארטשַאּב ,רעטרסמעג ,רעטריֿפרַאֿפ ,רעטרַאנ

 (המ ש נ רעד ףיוא) ן צ ר א ה ןפיוא יַָא* .רעט

 (רעכאווש לסיּב ַא ךָאד) טעילָאזעגנָא ווזד --

 טצעי ךַײא זיא סע זַא ןסיװ לָאז ךיא ןעוו,

 ,"ןגָאלּפ ײלרעלַא יד ןופ ץרַאה ןפיוא יִא טינ
 ,רעגָאז ליטרעװ רעגידיכַאל רעד ,שטַאגולד .מ

 ןעװעג ןלעּב א רע טלָאװ, ,1883 גרעּבמעל
 םיא זיאס ןעוװ ,סעּכ ןַײז םענעי ףיוא ןסיגסיוא

 "הטמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,יןצרַאה ןֿפױא יִא

 ,"המשנ רעד ףיוא יִא רעייז ןעװעג רימ זיא סע;

 'ִא ךיוא 26 41 1961 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ

 א ןיא = יִא (יו) ןציז ,ןַײ* .טימ עג ןֿפױא

 ידע .ךעלגעװַאּבמוא ןוא גנומיטש רעטקירדעג

 ןייק ןּבָאה ייז ,ענעיַא יװ ןסעזעג ןענעז רעדניק

 ינעה ,ײןגָאז וצ סָאװ ןענופעג טינ רעטרעוו

 ,דנעגוי עטריֿפרעֿפ איד ,עססעדַא ןיא ןַאמפלעה

 קוסּפ ןיא יװ זיא ןצרַאה ןֿפױא; .1893 סעדַא



 טלמַאזעגנָא

 ?ןצלַאזעגרעּביא ןוא יַא -- שֿבדו ֿבלח :טייטש

 .טייק .טייהרע- .לװפ

 .+- ןעלמַאזנָא רַאּפ ,ידַא -- טלמַאזעגנָא
 .תוחֹוּכ עיִא .סעקראמטסָאּפ עיִא .ןגעמרַאֿפ יִא

 עיגרענע-םויק עיִא יד, .שינרעטיּב עיֵא .ןסיוװ יָא

 םיוא יד ךרוד טנידרַאפעגנָא ןּבָאה ןדִיי סָאװ

 ַא ,ןיקװיר .ּב ,"תורֹוד עשידִיי עלַא ןופ ןעוט

 עא עשישטַײד יד; .עקיּבױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג

 שיטַאמעטסיס-טלַאק יװ ןזיװַאּב טָאה טייקדליוו

 ןיא רָאי ןביז ענַײמ ,געס ,"טעגרהעג טָאה יז

 ,טייקק .טייהרע- .ביבָאילּת

 .+- (ךיז) ןּפַאזנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאועגנָא

 ,טייקיסילפ ַא טימ יִא .חיר א טימ יִא .חיר רעיא

 ,תורצ טימ יִא .טײקטכַײֿפ טימ יִא .זַאג ַא טימ

 ןוא ס"ש טימ ,הרוּת טימ יִא .םירוסי טימ

 -ידְלי טימ יִא .טולּב ןוא רעַײֿפ טימ יא .םיקסוּפ

 ,שרדמ-תיּב טימ יִא .רָאלקלָאֿפ ,עיצידַארט רעש

 יִא ויא סע סָאװ טימ, .םָאװש א יװ א

 "רעש סַאד טּבַײלּב םעד טימ -- עלעּפעט סָאד

 םעד טימ יִא לוֿפ זיא המשנ יד, .װש ,"עלעּב

 ןוא ףָאלש טימ ,, .| מעּב ,ײקלַאֿפ ריא ןופ טסַײג

 ,רה ,ײץלַא ןעלמירד ןטלעצ יד ,יַא טייקלקנוד

 .טייק .טייהרע- .רעדיל ןוא עטכידעג

 ,+- ןקיטֿפַאזנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטֿפַאזעגנָא
 'ַא ,רעמייּב ןוא ןעמולּב ,רעדלעֿפ , .סנכוק עיַא
 ,דרע ןוא לעמיה ןשיװצ ,יכנא ,"יוט טימ

 :ךיוא .+- ןגױזנָא ראפ ,ידא -- ןהיֹוועגנָא
 "ניק ענעיַא .טגייזעג-- :89 .טגיוזעג =
 יִא ,תודימ עטוג .דרע ענעיַא ןגער ןוֿפ .רעד
 -רענע עקיטסַײג ענעיַא .ךלימ טרעטומ רעד טימ
 -ץגנָא טײקשירֿפ עסיז טימ ,דלַאװ ןוֿפ , .עיג
 -עגנָא זיא סַאג עדעי, .וװ גורֿפ ,"יַא ,ןעקנורט
 ,טייהרע- .וװ המחלמ ,מּפ ,"טולּב טימ טגיוז
 ,ןוחטּב ןוא ןּביױלג טימ יִא -- טייק-

 ;89 ,.+- ןרעױזנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעיוועגנָא
 ,טיורק (עזָא .,לסָאר רעַא .טרעַײזעג -

 יַא לסיּב ַא זיא סָאװ רעסַאװ, .םינּפ יִא ןַא טימ
 ירַאּפ-רעדיילק ,אריּפש .ש "ערעַײז'קיסע טימ

 ,טייקק .טייהרע- .1900 עשרַאװ ,ַײרעּב

 רעיא .+- ןֿפױזנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױזעגנָא
 "עג, .ןרערט ןוא טולּב טימ יִא ,דרע .לָאהָאקלַא

 הרוצ ץיא ןַא ,קרַאק ןטעּפמָאּפעגנָא ןַא טַאה
 רעמוטש רעד' ,גח ,"םידי ענרעזַײא רָאּפ א ןוא
 .טייקק .טייהרע- .יןינמ

 -לַאװ ןוֿפ ןענַײװש-רעטעג, -- ןֿפױזעג-
 ןופ עדַאלַאּב יד' ,לה ,"טולּב טימ ענעיֶא ,עלַאה

 -צי ןיא ןַײא עמעשטש א ךיז רע טיג, .'רּבדמ

 ,30 61 1967 ,זמט ,גח ,"!דלַאה םענעיֶא סמענ

 ,טייקקה .טייהרע-

 ,+- (ךיז) ןעגניזנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנוועגנַא
 ,חהקמ רעיא .םינוגינ ,סעידָאלעמ ,רעדיל עא

 "ונעגֿפױא ןענַײז סע, .רעטרטמעג ַא ,רע'ַא ןַא

 -לַאה א ייווצ רעכעה (טליּפשעגנָא ןוא יִא) ןעמ

 .מ ,"קיטש-רָאלקלַאֿפ עשילַאקיזומ טנזיוט עּב

 .סקלָאפ עלאטנעמורטסניא עשידִיי ,יקסװָאגערעּב

 .טייק .טייהרע- .1927 וװעלק ,קיזומ
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 עֶא .+ ןקינוזנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיגוועגנָא
 ץיַא-טיור טימ לערָאמ א, .ץייו טימ רעדלעפ

 ,20 שו 1964 ,רַאֿפ ,ןילּבמעד .ּב ,"ךעלעקעּב

 עִא .+- ןעלגיזנָא רַאפ ,ידַא -- טלגיזעגנָא
 ןאע .רָאי םעַײנ םוצ לטיווק עיִא סָאד .ןטעקַאּפ

 ,"גנואייצ רפ וצ 'נוא גנוּבעג רפ .. .וצ טלגיזיג

 -רע- .ג/ז ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע
 ,טייק- ,טייה

 ןעד ךיא בוא; .ןגיזַאּב ווזד .כרַא -- ןהיזעגנָא

 ,ךוּבילאומש ,"ןאק ןגיזיג ןא ןדייה ןקראטש

 ,136 ץֿפָארטס

 רעיא .+- 1 ןעלדיזנָא רַאפ ,ידַא -- טלדיזעגנַא
 זיא} ,ענעטלָאשעגנָא ןוא עיִא ןַא; .קינהּפצוח

 ,"ןַײרַא םי ןיא רָאנ לָאז סע :ןרעֿפטנע ריא

 .םייהרע- .1869 סעדַא ,דוי א ,םיוּבכױה .ש

 חזז .+- ןגײזנָא רַאּפ ,ידַא -- םהייזעגנַא
 ,- ןגױזעגנָא

 ,דלעֿפ יִא .+- ןעײזנָא רַאפ ,ידַא -- טיײזעגנַא
 יד ןזָאלרַאֿפ -- טייהרע- .האוֿבּת עא
 יָא ןיוש רעדלעפ

 עא .+ ןעַײזנַא רַאּפ ,ידַא -- טַײזעגנָא
 ,טייהרע- .דעמ רעיא .ןשקָאל

 װזד .+- ןרעַײזנָא רַאּפ ,ידַא -- םרעַײזעגנָא
 ענעדִיי ידע .סעקרעגוא עיִא ,+- טרעױזעגנָא

 עג ןיא ריא ַײּב סָאװ ץלַא ןסָאגעגסױא טָאה

 יד רַאפ ןצרַאה ןפיוא יִא ןוא טכָאקעגנָא ןעוו

 דטש רעד ,רענװעל .ח .ג ,"רָאי ףלעװצ עצנַאג

 ,טםייק- .טייהרע- .1898 ענליוו ,עטַאט רעמ

 עֶא + ןֿפײזנָא רַאפ ,ידא -- טֿפײזעגנָא
 .שעװ עיִא .ּפָאק רעיא ןַא .ןלָאג ןרַאֿפ ןקַאּב
 .עגרעטנוא = קינװָאנישט רעיא .עװטַארד עיָא

 .ריא ,קיסַאּפש -- רעיא ןַא יװ ןייר .רעטרימש

 ףניֿפ ןעמוקַאּב -- רָאי ףניפ ףיוא רעיא ןַא

 סע רעװ -- דעו םלועל רעיא ןַא .הסיפּת רָאי
 םוצ .הסיפּת עכעלגנעלסנּבעל ןעמוקַאּב טָאה

 שטילג ַא ףיוא שטנעמ ןגנוי םעד ןעמ טריפ ףוס

 םיא ןזָאל ...קזֹוח םיא סיוא טכַאמ עמ ,סױרַא

 סיוא ךָאנ ןעמ טכַאל -- יִא טַײװ ױזַא ןיוש

 ירֿפרעדניא, .1880 ענליוו ,וו ןהאזניּבָאר ,"םיא

 ןוֿפ רעדניק ,שקַא ,"ַא לּפענ טיִמ טָאטש ןיא

 ,טייהרע .1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא
 ,טייק-

 2406/: .ּבנ צמ .סָאד 8 רעד -- טפיֹוקגנָא
 ,יינפלי ,יינֿפּב' ,'םינּפי רַאֿפ װט .1 .20-05101
 רעד לָאז רע, .טָאג וצ תוכַײש א טָאה סע ןעוו

 רע 'נוא ריד וצ טכעזיג ןא ןַײז טָאג ןטכייול

 ךילא וינפ 'ה ראייו "ךיד ןגילעז טייול לוז

 ןא ןַײד וד זַא; .25 ,ו ,רּבדמּב ,חט ,{ךנחיו
 "ןקַארש רד איז ןרעװ ,טשגרעּב רפ טכיזג

 ,הח ,29 ,דק ,םילהּת ,ןולהּבי ךינּפ ריּתסּת'ו

 ןַײד וטסגרָאּברַאֿפ, :יּתו ב/אס ,1716 טשמא

 סָאד, :(30 ,הכ ,תומש) 'םינּפ םחלי ,ן"- . . םינּפ
 .יּת ,"יַא ןוֿפ טיורּב

 ,קילּבנָא .ןעזסיוא .םינּפ ,טכיזעג .כרַא .2

 ןקור ןריא רימ ןרעק איז, .טײקטנרַאֿפ .הארמ

 שלַא; .27 ,ב ,רירעש ,"טכיזיג ןא ריא טינ 'נוא

 שאד טדנעװ םוא טכיזג ןא ןַײז ןרדנסּכלא} רע

 גמ ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"ןהעזיּב וצ דרעפּפ

 טקיטעזעגנָא

 טלזַאןטשג, -- 'םינּפ רּתסלקי טשטַײטרַאפ ּבׂש

 ןיא ךיז גולש ...איױרֿפ יד, ."טכזג ןא ןוֿפ

 קעּבזדנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"טכיזגנא זד

 טכיזג ןא רזנוא ןפּפמורש ןיא טכאמ ׂשֵע4 ,8

 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"אורטש ׂשד םַאלֿפ ןייא זא

 ןא ריא ׂשד ליגעפ,, .א/אסק ,1721 גרוּבמוה

 ןראוו 'נוא שנעמ ןייא שלא ךַײלג רַאװ טכיזג:

 .ב/דכ ,1764 אדרויפ ,ןוֿפיסוי ,?(ןווי ןושל) ןדיר

 ןרהא ירד ,"טקעדרַאֿפ יִא ןַײז ןמה ךיז טָאה;

 .א/זכ ,ג"רּת עשרָאװ ,ןרהא חצמ רפס ,שבירטמ

 םענעּביױהעג ןיא ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ ןיא) .9
 -סעל טשינ ריד רע טעװ יצ, .כרַא װזד (ןושל

 ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ץיִליִא ןַײד ןיא ןרעט

 ,7? ...'ֵא סטָאג ןוֿפ דוֿבּכ רעד זיא ואוו ןוא;

 -טנַא 'ַא ןַײד רַאפ ןוֿפ !רַאה ןַײמ ,טָאג; .וו לֵא

 ןסיורג ןַײד ןיא; .טכַאנרַאֿפ ,רה ,"ןענור

 ,"טכיל ןַײד ןעזרעד ךיא ּבָאה יִא ןטרַאה סלרוג

 ףור ,םלועיארֹוּב רעד ,ךיא, .יטכיל ןַײד' ,למ

 טפֹוש א ךוז ךיא ןוא ,ןײלַא ךימ טּפשמ וצ

 ינילּבערט ןיא ,לה ,"ןייטש וצ יִא ןַײז רַאפ

 רעטיול ןַײד גָארט ןוא ךאואּב ךיא, ....עק

 ַאימוש .א ,"רעטסַײרטעג ,רעקיצנייא וד ,יָא

 .טפַאשּביל ןופ ןעהעש ןיא ,רעשט

 ןוֿפ יא ןיא . .  .ןוֿפ יַא ןיא :קורדסיוא ןיא .4
 .עא םילוּבלּב עַײנ ןוֿפ ,הנּכס ַא ןופ ,טיוט

 עֶא .+ ןסיזנָא רַאפ ,דַא -- טפיױעגנָא
 יִא לסיּב ַא ןּבעג .סעדגַאי עטיור טימ ענעטעמס

 ,טייהרע- .רעסאװ
 יא .+ ןגעזנָא רַאפ ,דא - טגעזעגנַא

 ,טייהרע- .רעצעלק עיִא ,ץלָאה

 ןָא ךיז ןגעז .חטוא -- ךיז ןענעגעזעגנָא
 ַא טימ ןענעגעזעג ךיז .1 .טנגעזעג-- ךיז

 ןרַאֿפ דנַײרפ ןוא םיֿבֹורק עלַא טימ יִא ךיז .לָאצ

 ןענעגעזעג ךיז .2 .לארׂשי ןייק ןַײז הלֹוע
 .ןעװעשטניװנָא ךיז ילּברעד ןוא םענייא טימ ךיוא

 .םולש סיװעג ךָאד רימ ןענַײז ,ױזַא ּביוא;

 ,סינפיק .יא ,"ָאד יִא טוג שטָאכ ךיז רימָאל ָאט
 ,6 ןאפ ,1968 ,דנַאלמיײיה 'יװַָאס

 ,6- (ךיז) ןטעזנָא רַאּפ ,ידא -- סעועגנַא
 ןשיטצָאּפ ןיא ךעלנייװעג ,טקיטעזעגנָא װזד

 םיגונעּת יד ןוֿפ יַא זיא רע, .טּפַאזעגנָא .ןושל

 טימ יִא -- חומ רעד, .אנ ,הח ,ייטלעווירעד ןופ

 טכַאלעגנָא ,יָאע .'דלַאװ ןיא ,ֿפַאה ,"ןעלקניפ

 ,"טלעװ רעד רַאֿפ דוּביּכ רע טגָארט ,ןדירפוצ

 יד זיא קיאיוט ןוא יַאָק .סטוג סָאד לא ,דָארּב

 .לַאװק . ..רעטיױל ,אֿפא ,"טכאנ

 (ךיז) ןקיטעזנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטעזעגנַא

 יטסַײג טימ יִא .חרֹוא רעיא .וֿפד לגרֿפ ,+-

 יִא .עא ןלָאּבמיס ,רעדליּב טימ יִא .זַײּפש רעק

 'ַא .רָאי יַא ןַא .עיצידַארט טימ יִא .םיגונעּת טימ

 עטסיװג ןצעמע טימ טקיטעזעגרעּביא ןוא

 , לא ,"תורצ טימ ךרוד יִא ,תומשנ עשידִיי

 הוואּתי:לעּב רע'ֶא רעד, .'הֿבאושה:-תיּב תחמׂשי

 לָאז הֿבושּת-לעּב רעטשרמולּכ רעקיטציא ןוא

 ךיא, וו סַאלטַא חמצ ,גח ,"?שפנה:-תחונמ ןּבָאה

 "ונּב טייקרעכיז רעיא ןגעק טנרָאװעג ןּבָאהו . . .

 ,21 11965 ,זמט ,אפא ,"עקירעמא ןיא ןדִיי עג

 -גיר גָאלַאיד ןשינעצס םעד ןיא ןענָאזרעּפ ידא

 יַארד רעיא ןַא טימ םורַא קידנעטש ץרפ טלג



 :ןעזעגנָא
 ,גנַאגנעקנַאדעג ,ןישורּבָאד .י .!טֿפול רעשיטַאמ

 טלָאװ טפול עקימורַא יד ּביוא, ,1922 וװעִיק

 ןַאמלוש .מ ,"ףמַאדרעסַאװ טימ יִא ןעוועג ןיוש
 -סָאמ ,קיזיפ-רַאטנעמעלע ,רעגניצ .וִװ .א ,זּביא

 ,עריטַאס ןוא קיטירק, .לייט רעט1 ,1923 עװק
 ֿברע ןעוועג יִא זיא רוטַארעטיל יד רעכלעוו טימ
 .שַא םולש ,נש ,"...ה"י ןקיטציא רעזדנוא
 סָאװ טייקיסילפ אזַא -- גנוזָאלעצ עא
 -רעטַײװ סָאד ןעמוקרָאֿפ טינ רעמ ןעק ריא ןיא
 ןדילָאס רעדָא ןקיטיש א ןוֿפ ךיז ןזָאלעצ עקיד
 טייק- .יָא ןײגקעװַא -- טייהרע- .ףָאטש
 רעד ,יקצעינעמַאק .י ,"קינכעט ... .טימ יִא ידע --
 'ִא ןַײז; .1932 עװקסָאמ ,רעּפעינד מַאּב גיז
 למד ילירּפַא ,שימייה ,ןַאמנײטש .א ,"תחנ טימ

1, 

 זיא .+- (ךיז) ןעזנָא ןופ רַאּפ נ -- ןעועגנַָא

 .ןעעזעגנָא :לגרֿפ .טנַאירַאװניא ןַא קידנעטש
 ךיז .ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװ ךיז לָאז סע .ודַא .1
 טקורד טכירַאּב ןטנָאמרעד םעד; .יִא ןצוּפסיױא
 ,20 וש 1964 ,זמט ,אֿפא ,יָא רעייז גנוטַײצ יד
 ,ךַײלג -ןרעװ ,ַײז טימ ,ויטַאקידערּפ ,2
 יָא זיא טַאנָאּפסקע רעד .ןעזרעד ,ןענעג גנירג
 הכילּביל טימ ןישנעמ עלַא ןוֿפ טרעװ םכח ןייא,
 גרוּבמוה ,םינינפה רחֿבמ ,"ןהעזג ןא ןגיוא
 ףיוא ןעייג ייז יװ יִא ןרעװ ייזע .ב/ג ,ט"צּת
 "רעשט ,םילגר שלש ןמ רוזחמ ,"םי םעד ןוֿפ

 .ןעמונעגנָא 9 .םשג תלֿפּת ,ה"רּת ,ץיװָאנ
 ןירעװ ןהעזג ןא שאד ןאק איװ, .טכַארטַאּב

 ,רֿבָאחילעז השמ ירּב ביל הדוהי 'ר ,"?טוג רֿפ
 טינ ךָאד טרעװ ׂשע; .1697 טשמַא ,הדוהי יריש

 -נהעז ןעװ ,ןדרעװ ןהעזג ןא גולק ינוא טוג רַאֿפ
 ,"ידנילּב ןופ ןריפ ןזָאל ךיז ןילעװ טַײל יגיד
 טָאה גיניק רעד, .א/ו ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא

 רָאנ ןענרעל ךיז ןלָאז עלא זַא טלעװעג טינ

 -םא םערָאװ ,טדער גיניק רעד סָאװ ךַארּפש יד
 ןייא ןענַײז עלא זַא ןרָאװעג יִא סָאד טלָאװ ןּכ
 -,1834 אנדָארוהו אנליוו ,צונ ,ײקלָאֿפ

 טָאה סָאװ .קיטכיוו :קידוֿבּכּב ,ֿבושח .ידַא 4 |
 יָא ןרעװ ,ןַײז .ןעעזעג-- :ךעלנייװעג .ןעזנָא

 ןרדניק ןעד ןהעזיג ןא ןרעװ לוז .הדיקע יד,
 ,בכ ,תישארּב ,חט ,"ןמוק ןרעװ ךאנ ןטניה איד
 ןענעז ... רעכַאמ-ןטנעמורטסניאק .ישר ,3
 ,1870 ,מק ,זרא ,"הסנרּפ ןּבָאה ןוא יִא רעייז
 רענייש א ןרָאװעג ןעמ זיא טימרעד, ,49 האפ

 ,ןעמעלַא ַײּב יִא קראטש ,םענרַאֿפ ַא ,ונרומ
 | יי .המלש ,סוממ

 םעד ריא טדער טסיזמוא; .ןוֿפ קיגנעהּפָא 9
 ףיא יִא ץלַא זיא ןתח םַָײּב לַײװ ,ךודיש

 ןלסיּב =!| ןכליזיּב ןעד ףיוא ׂשע ּביוא, ."טלעג

 טינ .ךיא ןאק -- ןיזעויג ןהעזיג ןא תועמ
 - .290 ,הג ,"ןיׂשיװ |

 ענעיֶא .+- ךיז ןציזנָא רַאּפ ,ידַא -- ןפעזעגנַא
 ןיִּב ךיא, .ןרעגַאל-םיטילּפ ןיא ,ךעלדַײּב ןיא

 וצ טַײצ ,רענעסעזעגּפָא ןַא ,רענעיָא ןַא ןיוש

 .לקנעּב יִא טמערַאװעגסױא ןַא ."םײהַא ןייג
 "רע- .לחֹומ-רימ-טַײז םענעיא ןֿפױא ןריוושעג
 : ,טייה !

 ןעזנָא טָאה סָאװ .1 .יזַא -- ןעעזעגנָא
 "צג ,קיטכיװ .קידוֿבּכּב .טריטקעּפסער .ֿבושח

 ,טסואװַאּב ,טכַא |

 ןרעטש -
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 ,לעטש עיִא .ןעזעג-- :לגרֿפ

 ,שטנעמ רעיֶא ,עיצוטיטסניא

 רעיֶא .רעוט - רעכעלטֿפַאשלעזעג

 ,גנומענרעטנוא

 ,תיבה:-לעּב

 / -םעלנעזרעּפ ,ןָאזרעּפ עיִא .רעלָאמ ,רעביײרש

 רעיא ןַא רעייז ןרָאװעג רֶע זיא, ,רוגיֿפ ,טייק

 עטסוי ,עיִא ,ערעייז סעטַאט יד, .מפ ,"דיגנ

 השוריּב ייז טזָאלעגרעּביא ןּבָאה ,םיּתּבילעּב !
 טצעז ןמ, .המלש ,סוממ ,ײקרַאמ ןפיוא רעזַײה

 'נוא טַײל יגולק טראיינ טינ (ןירדהנס) ןייק
 .א/הּפק ,מהמ ,יןַײז ןהעזיג ןא איד טַײל יׂשורג
 ,"ןמ רנהעזג ןא לאו 'נוא רעטרהעיג ןייא
 ינוא ןוא ץרא:ךרדא .ה ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי
 דיסח םעיֶא םעד ,ףּתוש םוצ טייקינעטרעט

 .יטּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,יןדמל ןוא :
 סרעזייק םעד ןעגנַאהעג זיא טרָא ןטסיַא ןֿפױא;
 ,| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,ײטערטרַָאּפ

 ,1924 זירַאּפ

 ןַא ןעזרעד גנירג ,ןעז ןעק ןעמ סָאװ .2
 ענעגרָאּברַאֿפ, .גנודלעמ עיַא .טַאנָאּפסקע רעיִא

 זיא סָאװ .8 .יש ,הח ,ײןכַאז עיִא ןוא ןכַאז
 ,ןוַײּפש .ןרעװ טכַארטַאּב ףרַאד סָאװ .ןעמונעגנָא
 רעיֶא טוג א .עקנַארק רַאֿפ האופר א יװ עיִא

 -- טייק- ,טייהרץע- .עא טקעיָארּפ ,ןַאלּפ
 רעדעי ,םינּבר 69 עקירעּביא יד ןסעזעג ןענַײז, !

 .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,יָא ןַײז טיול

 = (ךיז) ןצעזנָא רַאּפ ,ידַא -- טצעועגנָא
 ,םלוע ןַא .רוֿפ ,דיוּב ,עקשטירּב עיִא גנע ןַא

 .הלח טימ יִא ,ןויוא ןַא .ּפָאק ףיוא ּפָאק יִא |

 רעד .ןלערק עיִא .ןטַײז עא .ךעלעמייב עא

 ןטצעזעגנָא םיא טָאה עמ סָאוװ רחוס רעיַא
 טימ יִא ,עקטיק א .רעכיּב ףיוא יִא ,ביוטש
 ןא .ןרעטָאלּב טימ יַא ,זָאנ א .סעקנישזָאר

 "עז תולותבש .רעטריטָארקנַאּב ַא -- רעיא

 ןוא ןּבָאה הנותח ןליװ ,יִא ערה-"ןיע ןָא ןענ
 ,ןרָאװעג טנקירטעגסיױא יװ ןענעז םינתח
 תוחטֿבה ןסהרוּת רעד עריאק .װיזירפ ,סוממ
 ,וו תועד הגוה ,ם"במ ,יָא ןּבַײלּב טינ ןלעװ ...
 -סקעװ עיִא יד טיֹור טמלצַאּב, .1912 ענליוו
 ןעמענּפָא רימ זניצלּפָאט טימ לעװ ךיא . .. ןעל
 ,הלמ ,"ָשיִא רימ ,געט ענַײמ עטצעל יד וצ זיּב

 ןייק ןיא, .יטֿפַאשרעריפ רעזדנוא --- הנוז יד

 טימ יִא ױזַא טינ למיה רעד זיא ...דנַאל םוש

 ,זמט ,אֿפא ,"לארׂשייץרא ןיא יװ
 ,17 וו 6

 יו ,ךעלרעּפנװ (טימ) יװ ,ןָאמ יװ יִא 8

 -שטעמעס (טימ) יװ ,ךעלרעק (טימ) יװ ,ּבָאּב

 עה יװ ,קינלעטס ןיא ךעלעטסעק יװ יִא ;סעק

 יװ ,למיה ןפיוא ןרעטש יװ ,לסעֿפ ןיא גניר
 .ךעלערעק טימ םיורגלימ ַא

 ,"יָא טייטש עינלַארוג יד, -- טייהרע-
 .טייק- .1 רעפעינד םַײּב ,גרעּב

 ,+- ןרעװַאשזנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעװַאשזעגנָא

 יטלַא השמ ,"יַא ןעװעג ץרַאה ןֿפױא זיא סע;
 .ןכעלּב עיִא .1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב ,ןַאמ
 ,טייקק ,טייהרעי

 1 ,+- ןּבױשזנָא רַאּפ ,ידַא -- טּבױשזעגנָא

 .ןגעמרַאֿפ יַא

 "םעשזנָא רַאּפ ,ידַא -- םעווערבעשזעגנָא
 .סנשָארג עיִא .+ ן(עו)ער

 ןָאטעגנָא

 ןיא .+- ןריזחנָא רַאפ ,ידַא -- טריזחעגנָא
 רע .לַאטש ,עמשטערק עא - .שדקה .ןיָא
 ,טייק- ,טםייה'

 ,+ (ךיז) ןעמולחנָא רַאֿפ ,ידַא -- . טמולחעגנָא
 -רע-  .רענעלּפ עשיטסַאטנַאֿפ עיֶא .ןקילג עיִא
 .טייק- ,טייה

 .+- ן(ענ)הריקחנָא רַאּפ ,ידַא -- טהריקחעגנַא
 .טייקה .ךעלטשפ עטײרדרַאֿפ עיִא

 .=- ןענוּבשחנָא רַאּפ ,ידַא -- טנוּפשהעגנָא
 ,טייהרע- .תוָאצוה ,ןטנעצָארּפ ,תוֿבֹוח עא
 יב : .טייק-

 .- ן(ענ)עמתחנָא רַאּפ ,ידַא -- טעמתחעגנָא

 ייווק .עיָא עטוג סָאד .ןעלסקעוו עיִא .השקּב עא

 .װחש ,"ןעמוקנָא טעװ --- יִא זיא סע סָאװ, ,לט/

 ּתנמתחעג ןא זיא; ...ַא ןּביוא ןופ יִא זיא'ס

 ןסוניֿבָא ֿבקעיו ןַײז (דוֿבּכה אסּכ) םעד ןא
 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"טלַאטשג
 ןיא ןַײז לָאז רֿבק ןַײמ זַא . . .יַא זיא רימ, .נר

 היח א ןוֿפ רעדָא דעיאדויל א ןופ . . .ךיוּב ַא
 -ליו ,רעטעֿפ ריתמֹא רעד ,רענװעל .ח .ג ,"הער

 רעקלעפ עֶלַא ןוֿפ לרוג רעיֶא רעד, ,1897 ענ
 -ַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טציא ןעניואוו סָאװ

 .טייהרע- 1912 יײנ ,ו טישז ,יןט

 .+- ןעלדַאטנָא רַאּפ ,ידַא -- טלדַאטעגנַא
 .טייק  .סרעּבײרש עיַא .םידימלּת עא

 ירַאװניא ,ויטַאקידערפ ,ידַא .װדַא -- ןָאטעגנָא
 יסיוא עלעלַארַאּפ .- (ךיז) ןָאטנָא רַאּפ ןטנַאי

 עניש ןיא יִא .רנ ,ןיט-- :םערָאּפ-גייל |

 א) לעניש א ןיא יִא .סעטַאמש ןיא יִא .םידגּב

 ןיא יִא .(וזַאא לצרעש ,שעוװרעטנוא ,טַאלַאכ

 א ןיא 'ִא ,הרוּת'רפס א .ןיליֿפּת ןוא תילט

 ןיא יִא .סיפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ יַא .עלעטנעמ סַײװ

 ןוֿפ, .קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא יָא ,תוכלמ ידגּב

 רעּבליז ןוא דלָאג ןיא ,ןָאנּבױא הּפוח רעד
 :ןסיװ טינ ןעמ ןעק לזמ סדניק ַא, .לֿפ ,ײ...יָא

 סע טגָארט עמ ןוא טעקַאנ ןריוּבעג טרעװ סע
 ןריוּבעג טרעװ עמ, ;ןםיכירכּת ןיאו ייַא קעװַא
 ףיוא, .װש ,ײַא קעװַא טגָארט עמ ןוא טעקַאנ
 ,שּפע ,"ןַײז יִא ןייש רעּבַײװ יד ןגעלפ תונותח|

 ייזע .1796 וָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד |
 -נַאגעג זיא יז תמחמ ,טנעקרעד טשינ יז ןּבָאה -
 ךלממ הׂשעמי ,ּבחנ ,ײליּבצנַאמ ַא יװ יִא ןעג ;

 ןיליֿפּת יד טימ יִא ןייג טינ רָאט עמ, .'רסיקו
 ןיא רעדָא ץחרמ ןיא טינ ךיוא ,תמ ַא רַאֿפ
 תוכילה ,ָאדורּב .א ברה ,"רעטרע עניירמוא

  ןעמוק וצ געלפ ךיא, ,1864 רַאװגנוא ,םלוע

 הרׂש ,"תוֿבוט םינֿבַא ןיא יִא ,לוש עּביל יד ןיא !
 1864 ענליװ ,םירעש השלש הנחת ,םיֿבוט תֹּב

 -עּביא ענעדַײז ןיא .יִא ןעמ טייג ןדע-זג ןיא,-
 ,סעקדָאּפס ענלּבױס טימ ןסעטָאּפאק =| סעצ

 ינישזוטרַאק .ל .ח ,"ךעלעקעז ןוא ךיש עסַײװ

 1881 עשרַאװ ,עילימַאֿפ עכילקילג איד ,יקס
 יִא לּבַײװ ַא סַאג רעד רעּביא תּבִש ךיז טייג;
 .  .שידיסח ,ץרפ ,יֿבוט-םויו תּבש ידנּב

 ָאיצידַארט טינ=(שי)שטַײד (ַא יװ) יִא

 טימ) לקער ץרוק א ןיא רָאנ ,עטָאּפַאק ַא ןיא לענ
 יװ =(לקעט) קָאט א יװ יא .(שוילעּפַאק א
 ַא יװ 'ִא .טצופעגסיוא קרַאטש ,טנַארֿפ ַא



 טנַאמעגנַא

 "ייא ,םישוּבלמ ךס א ןיא = טיורק לטּפיי ה

 "ימס ןטימ טרעקראפ יִא .ןטייװצ ןפיוא רענ

 רעטרעקרַאפ רעד ףיוא שוּבלמ ןטימ = קישט

 ,רוּכיש זיא רע :ךיוא = יא זיא רע* ,טַײז

 טשטנעּבעג ךימ, .יָא ןֿפָאלש -- טייהרעה-
 ןוא תילט ןיא יִא לוש ןיא ןייגקעװַא ןַײז רַאֿפ

 ,1871 ענליוו ,רַאּבַאנ רעטסרע רעד ,דמא ,ײלטיק
 קידנעייטש ,טקעװעגֿפױא םיא טָאה רעטָאפ רעד;

 "יא רעד , ,װ סַײװ ,ָא טעּב םַײּב ןיילא ןיוש

 יגנַאגרעּב

 המשנ יד ןופ יִא יד יװ ױזַא .., -- םייק-
 :יָא תוגרדמ ענעדײשרַאפ, .אּפ ,אינּת ,"ףוג ןיא

 ןיא ,ָאדיסקָאט ַא ןיא ,םישוּבלמ עקידעכָאװ ןיא

 ,2 ,ן פשִיי ,װמ ,ײקַארֿפ ַא

 ,עיסקעלֿפ ַא טימ ,ידַא -- 'ןע|נָאטעגנָא"
 קעװא ךַײלג רֶע זיא ,רעיֶא ןִא .יטוּבירטַא

 םעיֶא ןַא ןענוֿפעג םיא טָאה עמ, .ּבוטש ןופ

 יעקשזולַאק עניילקע ."דמעהטכַאנ א ןיא זיולּב
 ץטשיוועגסיוא ענייר יװ ןטינשעג ךיז ןּבַאה ךעל

 .ןַײא-רוד ,סיוא-רוד ,מּפ ,"דרע רעד עיִא ,ןלירּב
 ןֿפָאלעגרעּביא יז זיא ,עיא ןייק ןצנַאגניא טינ;

 'װָאס ,סינפיק .יא ,"ןַײרַא רעמיצ ןיא ךיז וצ

 בעי ,טייהרעגנע- .3 אפ ,1963 ,דנַאלמייה
 ,טייק

 עא .+ ןענָאטנָא רַאּפ ,ידא -- טנַאטעגנַא
 -עגנָא ,יִא -- ץראה ןַײז ןוא ,טדער רע; .ָאנַאיּפ

 .טייק- .רעדיל ןוא עטכידעג ,רה ,"ןגיוצ

 ,ץכעוטנָא חזז .ּבנ צמ .סָאד - שנַאטעגנַא
 ךימ טָאה; .ךיז ףיוא טגָארט עמ סָאװ ץלַא

 -טנַא זיא לַײװרעד . . . ןטילש ןפיוא ןָאטעגסיױא

 .ןיִּב דנוצַא ...יִא םעד טימ דרעֿפ סָאד ןֿפָאל
 הׂשעמ עַײנ ץנַאג ןייא

 ,1893 גרעּבמעל ,..

 ,"ןריורפרעד ןיוש ךיא
 .לכורָאּב 'ר קידצה ברה ןופ

 ,+- (ךיז ןצנַאטנָא רַאפ ,ידַא -- טצנַאטעגנָא
 יַאק רעד ףיוא ןלַאּפעגקעװַא יז זיא עיִא ןַא;
 .טייקק .,טייהרע- .ײעּפַאנ

 ןעװעסַאטנָא רַאּפ ,ידַא -- סםעװעטַאטעגנָא
 ,סעצילַאּפ עיִא טימ טפעשעג סיורג א, |

 יד ןוֿפ םיחרוא ליֿפ רעייז , .רעטסַײט רעיֶא ןַא
 ןוא עירעטַײר ,עטָאכעּפ ,סרעײגסוֿפ ,תוביבס
 תלודג' ,(אגַאלָאמ םייח| ,יַא לופ ,ןדיוּב טימ

 ןיִא ,ןלוֿפ א ףיוא ןרָאֿפעג, .ןפיו '...ףלָאװ 'ר
 א עקשוּפ א; .תועסמ ,סוממ ,"ייה טימ ןגָאװ
 -טמ ענרעּבליז ןוא ענרעּפוק טימ יִא ,ערעווש -

 ,| רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"תועּב

 "נא ןןעיטעג . .. 6 ןעוטעג ...} -- ןעַאטעגנַא

 ןיא םִעַא ןַא, .גמ .רקוא .ןענָאטעגנָא טָאטש
 !| המחלמ ,מּפ ,"...טוה א ןיא ,לוויטש |

 יװ רעסעּב זיא טײקטעקַאנ ענייר, -- םייק-
 .רעדעֿפ ןוא טניט ,דַאנ ,יָא עקיצומש

 שִא .+ ןּפַאטנָא רַאּפ ,ידא -- טּפַאטעגנָא
 ,ןוה עיִא .ךיוּב רעיֶא .לריוושעג יִא .עקמַאילק

 - טייהרע- .לדיימ א ןגעװ -- עיֶא ןַא
 יָא וליֿפַא ןּביילג טינ |

 (ךיז) ךעילוטנָא רַאּפ ,ידַא -- טעילוטעגנָא
 א, .לרָאּפ עיִא סָאד .רעדניק עיִא יד .+-

 ,"ךעלּביטש עטרעקיוהעג יד ןענאטשעג ןענַײז
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 .טייהרע-
 .+- (ךיז) ןעלמוטנָא רַאפ ,ידַא -- טלמוטעגנַא

 .טייהרע  .הרֿבח עיַא .ּפָאק רעיא ןַא
 - .טָאטשסיױרג רעד ןוֿפ יִא יד -- טייק-

 ץכעוטנָא וזד .(רעד) ן ,סָאד -- ץיפעוטעגנָא
 םורַא ןֿפױל ייז; .עיצילַאג ,רקוא ,דפ ,+-
 יז רימ ןלעװ ,טלַאק ןַײז ייז זומ ,טעקַאנ

 רעּביא ןפרָאװעצ .זיא יִא ןַײז , .מפ יָא ןכַאמ

 זַאּב ַא ... ןטסַאק רעדע ."ּבוטש רעצנַאג רעד

 ןרָאק לחר ,"טיורּב ןוא יִא רַאֿפ שינעטלעה
 9ֿפ רעד ןסעזעג טקנוּפ יא ּבוטש ןיא, .דרע

 ,קישטנָארָאה ןועמש ,ייָא-געװ ןיא ךָאנ . . . רעט

 ,סַאנ קראטש זיא דניק סָאד, ,'טּפשמ סטָאג'

 ןּב ,"טקייועגסיוא זיא סנַײז ץכעוטעגנַא סָאד |

 ,1930 בובל ,םיריפס תֿפלעמ ,רעגנַאל ןויצ

 ,ןבנימ ,געװ

 ,=- ןעָאטעגנָא ווזד ןןעיטעג ...}--- ןעוטעגנַא
 א ,רעטלָאגעגסױא-טַאלג ַא; .+ ןענָאטעגנָא

 -עגייא רעד ןוֿפ רעכעלקילג א ןוא רעיָא-שירפ

 יַא ,םִייוג , .'טָאטש-טלַא ,זיי ,". ..השרד רענ

 ,טיי ,"ןשוילעּפַאק ענרעדעל עשילרעטסיוא ןיא

 -ץּפושז ענעדַײז ןיא עא ,םידיסח, .וװ ןלױּפ
 ןג"ּתמר ,לטעטש ןַײמ ,ןַאמרעטוג .9 ,"סצצ -

 ןסעזעג זיא רעטומ יד, -- טייהרע- 2
 ,"טצב ןופ גנַאהרעױוֿפ םעד רעטנוא יִא ןיוש

 ,'בוטש סניּבר ןוֿפי ,ו סַײװ

 ,=- ןעמערוטנָא רַאּפ ,ידַא -- טמערוטעגנָא
 .הנותח רע'ִא .ןקורדסיוא עװיטַארוגיּֿפ עא
 'ַא ,גרעּב ערעטצניֿפ ,עצרַאװש עכיוה,, .טרָאט
 -רַאשז ,קינּבורט .י ,"ןרעדנַא םעד ףיוא סנייא

 טָאה טניװ רעד, .1886 עשרַאװ ,רערעל ןָאג
 ,"רעכעד יד ןוֿפ יינש ץיִא םעד ןגָארטעגּפָארא
 -גנַאר עיִא יד, .ךעלקינייא ןוא סעדייזי ,גח
 ןַאמלוש םהרֿבַא ,"רעדיל יד ןיא ןשינעל

 ,טייק- |

 יִא .+ ןעשוטנָא רַאפ ,ידַא -- סעשוטעגנָא
 רעד ןוֿפ ןעמענּפָארַא -- טייהרע- + .שיילֿפ
 א עטילּפ

 רעד .+- ןטַײטנָא רַאּפ ,ידַא -- טַײטעגנָא

 ,גנודלעמ רעלעיציֿפָא ןַא ןופ ןעניז רעיֶא

 ,=- ןעלטַײטנָא רַאּפ ,ידַא -- טלטַײטעגנַא
 ,טייקק .טייהרע- .ןלעטש עיִא יד

 עֶא .+- ןלײטנָא רַאֿפ ,ידַא -- טלײטעגנָא
 .םייהרע- .עּביל עיִא .םידוּביּכ ,תונּתמ
 20 ,טייק-

 .6- ןעלטניטנָא רַאּפ ,דַא -- םלטניטעגנַא
 רעיא .טעּברַאמײה עִא .םלטנעמעג-- 9
 .טייקקה .טייהרע- .ייסע

 עא +.  ןעקיטנָא רַאפ ,ידַא -- טעקיטעגנָא
 ,טייהרע- .ןכַאז

 ָאלטנָא רַאּפ ,דא -- ט(ע)שטָאלטעגנַא
 םוצ זיּב סטרעֿפוק יד ןענעזע .+- ן(עשט |

 .ז ,"טנַאהרעלַא ןרַאװ טימ יִא ,טקַאּפעג דנַאר
 װָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריױמ

1, 

 טיױרטעננָא

 עֶא .+- ןתילטנָא רַאּפ ,ידַא -- טתילטעגנָא
 יַאֹּב דלוש ןופ .ּפעק ;'ַא ןקרַאק, .םיללּפתמ

 .רעייג רעד ,ָאּבמ ,"טרעוװש

 ןַאפ .+- ןעיעטנָא רַאּפ ,ידַא -- טעיעטעגנָא
 ."ךעלהמכח סדניק םעד ןופ תחנ יז טּפעש עיִא

 | ,טייהרע-|

 ,רעטעג ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידרעטעגנַא
 רעיא טציא רעד .עטקעס עזעיגילער עיִא ןַא

 ,םייקי- .ּפמילָא

 ער רעדָא טקַא .1 .ן' ,רעד -- גָארטעגנָא
 יד ןוֿפ יא ןַא ,ןגָארטעגנָא ןרעװ ןוֿפ טַאטלוז

 עטכעלש ןוֿפ יִא ןַא .רעטעלּב ענעלַאֿפעגּפָארַא
 ןַא טימ טמוק טניװ רעקידנוֿפצ רעד .תוחיר

 -עגמוא ןוא רעטכירעגמוא ,2 .יינש ןוֿפ יִא
 -עד ןטימניא .לָאצ ַא ןופ םוקנָא רענעשטנואוו
 ןַא זיא קיטשרענָאד .טסעג ןוֿפ יִא ןַא ןענירי

 .ןרַאמָאק ןוֿפ יִא ןַא .םינצּבק ןוֿפ יִא |

 יִא + ןגָארטנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגַארטעגנָא

 ןַײז .יינש סעּברוה .ענעיֶא .תונּתמ ענעיַא .ץלָאה

 ,זגֹורּב ,ןסױטשעגנָא ןַײז = ןצעמע ףיוא יִא

 ,"ואװ ןוֿפ יִא ,טגיל ָאד סָאװ ּביוטש רעכייוו,
 םענעיַא-קיטכענ םעד ןרעַײש ,, .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב

 יד, .רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"ץומש
 םיילש ענע'ַא גרעּב יד ןּפעלש ... רעלטעצַאק
 ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"ןסקיװעג ןוא
 יד ןוֿפ ךַארּפש עשידִיי יד ןקינייר .געװמוא

 יזירעמשטײד יד טרֿפּב ,ןעמזירַאּברַאּב ענעָא |
 ,טייהרעי .1 ,1938 ,ַאֿפי ,רז ;"ןעמ

 ,טייקד |

 :89 ,+- ןטערטנַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָארטעגנָא

 ,ץַאק רעד ןוֿפ קע רענעָא .ןטערטעג-
 רענעיַא .ןגיוארעניה ענעיֶא .םערָאװ רענעָא
 ַײּב טָאה רע דלַאּביװ, .עגָאלדָאּפ ענע'ַא .דוֿבּכ
 תווינע ענעיַא רעַײא זיא ,טגערפעגנָא טינ ךַײא

 ,גח ,"ערעשטָאק עמורק א יװ ןעגנורּפשעגּפָא !
 + ,טייק .טייהרע- 29 עו 1962 ,זמט

 (ךיז) ןטכַארטנָא רַאּפ ,ידא -- טפַארטעגנָא
 "ליֵּב עיא .היהש הׂשעמ א ןוֿפ םיטרּפ עיַא  .+ד
 ,טייק- ,.טייהרע- .עא סעיזַאטנַאֿפ ,רעד !

 .ןדלַארטנָא רַאּפ ,ידַא -- טנדלָארטעגנָא
 .ןדלָארט (ךיז ףיוא טָאה) טימ זיא סָאװ  .לָאענ

 -עגושמ רעד לטעטש ןֿפָאלשעגנַײא םעד טמוק;ג

 רעּביא רעדיילק טימ לופ יִא ,םולח וצ רענ
 .ןילָאװ ,מּפ ,"ןיײלַא קרַאמ-רגּפ !

 יד .+ ןֿפערטנָא רַאפ ,ידַא -- ןֿפָארטעגנָא
 -רעװש ענעַא .געװ ןפיוא ענעיַא קילעפוצ

 "רעד ,תוָאצוה ענעיַא .עיציזָאּפָא ענעיַא .ןטייק |
 ,םייה

 -ױרטעגנָא ןוֿפ טקַא .ןעד ,רעד -- יורטעגנָא
 -רעכיז רעקיאור ןוֿפ ליֿפעג .ןעױרטנָא ןוֿפ ,ןע

 א ןּבעגרעּביא ןטייװצ םעד ןעק עמ זַא טייק
 ,ב תּכ"יַא .יִא ןטסלוֿפ ןטימ .תוחילש ַא ,ךַאז

 -עגנָא ,+- ןעױרטנָא רַאּפ ,ידַא -- טיױרטעגנַא
 -לש עא .טלעג יַא .ןעלסילש עיַא .ןעיורט

 רעיֶא ןַא .גנוקידייטראפ עיִא .דוס רעיא .חוחי

 -לעג עשהנמלַא ןוא עשימותי; .םינינע יד ןיא
 ירַאה רדנסּכלַא ,"שדקמה'-תיּב םעד עא . . . ןט|

 סָאד; .1892 י"נ ,ןָאיצולָאװער עשידוי יד ,יווַאק



 ןעיױרטעגנָא

 ,"ןרעטש ןופ יַא םיא זיא סָאװ ץרַאה .עמוטש

 -עגסיוא טנעה טימ; .'עגר א ןַארַאֿפי ,שָאוהי
 .ּפעטס ... ,אפא ,"ָשָא רימ וצ ,עטקערטש

 ,טייקק .טייהרע-

 טיורטעג'- ,ןָא יורטעג .ורט -- ןעיורטעגנָא

 ןיא) +- ןעױרטנָא וזז ,(דפ ,ט(נ)עיורטעג--)
 ןיא מטפ ,רעטפָא ןעיורטנָא זיא שרטיל

 קוליח ןייק רעמ ָאטינ זיא ּפיציטרַאּפ ןיא .יִא

 ,ךוס ַא יִא .טלעג יִא ,(ןּברעװ עדייּב יד ןשיװצ

 .,ןויטַאד| ןצעמע יִא .תוחילש א יִא

 יוט יא טֿפַאשּביל ןַײד םיא וטסנעק ױזַא;

 ךיוא .1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא ןוא דנעז

 טשינ ןענעז ןעױרֿפ רימת -- ךיז טימ

 ,"ַא זדנוא ףיוא ךיז לָאז רעצעמע זַא טרעװ

 .ץכעי . .טריֿפ לרוג רעד יװ ,וש סַײװ
 ,.שינע-

 ױצ  .ז ,יד) סָאד -- טֿפַאשירטעגנָא
 וצ יִא טימ .ױרטעגנָא ןּבָאה ןוֿפ ֿבצמ ,דנַאטש

 טימ ןקינַײּפ ךָאנ ךימ ריא טליװ, .םירֿבח יד

 'שטנעמ א רענייא ,ו סַײװ ,יֵא-טשינ

 (ךיז) ןעקנירטנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנורטעגנָא
 נַאװ .עיִא .רעדלעֿפ עיִא .ךעלדרעֿפ עיֶא = ,+-
 טימ יִא .דלעפ ןוֿפ תוחיר טימ יִא .סרערעד

 טָאה סָאװ ,רעקידמשוֿבמ א ,רעיֶא ןַא .רעיורט
 רוּכיש ןייא, .לשעלפ ןיא יװ לּפעק ןיא רעמ !

 ןַײז וצ ךרֿבמ רּתומ זיא ןיקנורטיג ןא זיא רעד
 טסיּב וד, .א/אמ ,םירֿבד ,וצנ ,"ןוזמה תכרּב
 ,טעח ,"תורצ ןוֿפ רָאנ ,ןַײװ ןוֿפ טינ רעּבָא ,ָא
 -עגנוה רעד, .{21 ,אנ ,היעשי| םיטֿפוש תרטֿפה
 -רָאד רעד ןוא רעטַאז א ןײגסױרַא טעװ רעקיר

 א, .שפנ-תריסמ' ,ץרפ ,"רעיִא ןַא רעקיטש -

 ,"טָאג טימ רָאנ 'ַא ,רעטכינ ןוא ןייר ןּבעל

 יד ריא טנעז טנַײה, ."רסוניג םי םִַײּב ,ו לַא
 רעד טכַאנ רעד ןיא רעטכינ ַײרד עקיצנייא -

 סיטעזנַאװ ןוא ָאקַאס' ,לה ,"הסיסג טימ רעיא
 טימ יִא,--- םייק-ה .טייהרע- .ךָאװטימ
 ַא ןיקװיר .ּב ,"ןּביױלג ןוֿפ טייקיטכיל רעד
 | .עקיּביולגמוא רַאֿפ ןּביױלג

 ,+- ןּבַײרטנָא רַאּפ ,ידַא -- ןּביױטעגנָא
 ענעיַא יד .ץַאלּפיגַאלשמוא ןֿפױא ענעיָא ,ןדִיי
 רענעיֶא .ארומ ענעיא .רָאטָאמ רענעיֶא .תומהּב

 "גרַאּב ענעיַא ןוֿפ זיא זדלעפ רעד; .ןָאהָאמַאס

 ןַא טימ סיוכרוד ןּבעל טסזומ וד, ."םינימ

 .מ .י ,"טײקלױוֿפ ןַײד ּבילוצ העד .(ר)ענעָא

 ,1905 ענליװ ,המחלמ-טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא ;

 ןופ זיא . . .רעדיוו-רעדיק רענעיָא רעצנַאג רעד,
 עקידנעקנַאצ . ,ןילּבמעד .ּב ,"ןענורעגסיוא םיא |

 ןופ ןסעומש ענעיַא קילעפוצ יד טָאק .טכיל !

 ניא ,סעװיר .י ,"סעטסָאּבעלַאּב ּבוטש עקיצנייא

 -רע- .6 קסנימ ,גנוטײרגרַאֿפ נוֿפ געט-
 ,טייק- ,טייה

 (ךיז) ןעלסײרטנַא רַאפ ,ידַא -- טםלפיײרטעגנַא
 -עלפ יִא ןַא .דיוּב ןיא ןעניױשרַאּפ עא .+-

 א טימ) גיא 'ַא ןַא .האוֿפר ַא טימ עלעש

 ןופ עיִא לּפע .טלעק ןופ רעיא ןַא .(עלעּביוטש

 ,טייהרע- .רעמייּב יד

 ץיִא ,+- ןֿפירטנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפירטעגנָא
 טשעל :ךעלטכיל עיִא .סנּפָארט-ןאירעדלַאּב'-
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 ןֿפױא ךיוי רעיא רעד ןיא הלדֿבה יד עטַאט רעד
 רעסיורג ַאע .יגנַאגרעּביא רעד' ,ווװ סַײװ ,"שיט

 חנ ,שז ,"טכיל ענעסקעװ א ןוֿפ ןּפַאצ רעיִא --

 ןופ ...דרעּב יד סיוא ךיז ןשיװא .ווװ ערדנַאּפ

 יקינייא ןוא סעדַײז' ,גח ,"טײקטכַײֿפ רעיֶא רעד
 ,טייקק .טייהרע- .יךעל

 ,4-- - .ןענעקירטנַ רַאפ ,ידַא -- טנקירטעגנָא
 ,לויטש יד ףיוא עיִא ,עטָאלּב .סערַאכוס עא
 .טייק .טייהרע- .ץליהעג יָא

 ,ןטָארטעגנָא +- -- ןטערטעגנַא

 יד, .ףןרערטנָא רַאּפ ,ידַא -- םרערטעגנַא
 ,"גנומיטש עיִא ןַאע ,"טינרָאג ןעעז ןגיוא עיָא
 .גח

 ,+- ןעדַאשטנָא רַאּפ ,ידַא -- טעדַאשטעגנַא
 ןופ ןּפמָאל . . יד, .גנומיטש עיִא .ּבוטש עיִא

 רעד ןיא טרעטיצעג ןּבָאה קירּבאפ רעטיור רעד
 ,1935 עװקסָאמ ,ָאד ןענַײז רימ ,ּבז ,"טכַאנ רעיא

 -שזישטנָא רַאּפ ,ידַא -- םעמשוישטעגנַא
 -- סעמשזישט ןיא ןָאטעגנָא זיא סָאװ .יןעמ
 רעד .סעקילָאװ טימ קיניײװעניא ,לוויטש

 ץיִא ןוא עטצלעּפעגנָא יד רַאפ תוׂשעמ טלייצ

 ,4װ 1948 ,זמ ,רעקיטש ריאמ ,יןלָאכָאכ

 (ךיז) ןעּפעשטנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפעשטעגנַא
 -טסָאּפ רעיֶא .ץַאל םוצ עלעמילּב יִא ,+-
 -על"ןוא-גנול ַא יװ יִא .ןעמָאנוצ רעיא .ןָאגַאװ
 ערעַײא ןוֿפ רעקיצנייא רעדעי ףיוא, .רעּב

 תווצמ טימ קעפ עצנַאג יַא זיא ןשינעפרעדַאּב
 "הטמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,"םיקודקד ןוא !

 .ז ,"קוּביד ןשטַײד א יִא ןעמוקַאּב :ּבָאה'כ,
 -רַאט ,! גנוי רעליױאװ ןייק טשינ ַײז ,רערױמ

 -וּבלמ יד ףיוא ךיז ַײּב טקרעמַאּב, .1911 ווָאנ
 "עג סָאד ,יקסנַאיטרוּב .י ,"ןטכורֿפ עיִא םיש |

 ,טייקק .טייהרע- 1929 וועלק ,סקיוװ

 רעיֶא .+- ןגָאינָא ראפ ,ידַא -- טגָאיעגנַא
 רעיא ןַא ,טסעמרַאפ-ףיול א ןיא רעיא ןַא .אנוׂש

 -מוא ןפיוא עיִא ,ןדִיי .המיא עיִא .ןענרעל ןיא

 ,טייקקה .,טייהרע- .ץַאלּפ-גַאלש

 (ךיז) ןעשזָאינָא רַאפ ,ידַא -- טעשזָאיעגנָא
 יד ערעייז ןיאא .טעשזעיעג- :89 .+-
 ,"קיגַײװש ,קיכעטש ,יָא ןַײז רע טגעלפ תומֲא

 | .לטעטש ןיא בוטש ַא ,שטיװָאסַאנַאי .י -

 ,+- (ךיז) ןעלטַאינָא רַאּפ ,ידא -- טלטַאיעגנַא
 ןופ טפלעה א .עיִא ןא ןיוש זיא יז, .ּבָארג

 ."טאהעג ןיוש יז ןּבָאה הרֿבח רעזדנוא

 .לָאענ .ןקיכָאינָא רַאּפ ,ידַא -- טקיכַאיעגנָא
 ןַא .ךָאי ַא טגײלעגֿפױרַא זיא םעד ףיוא סָאװ

 ַא טימ יא ,למעק ַא; .הסנרּפ-לוע ןטימ רעיא

 .העיקש . . . ,אֿפא ,"רעדיל רעקיוה

 ,+- ןרעמָאינָא רַאּפ ,ידַא -- טרעמָאיעגנָא
 -רע/ .ּפָאק ןיִא ןַא טימ .רעיֶא ןַא ןײגמורַא
 ,טייק- .טייה

 -ֿבוינָא רַאּפ ,ידַא ןטלויוי ..;} -- טלבויעגנָא
 ןגעק לטימצוש גונעג א ...זיא סָאדק .ףןעל

 ,שימייה ,.רג .מ ,"םיחֿבש עטלמױוּבעגנָא ,עיָא

 ,א"כשּת זומּת-ןוויס

 ,+- ןריוינָא רַאּפ ,ידַא -- ןריויעגנָא
 ,ליֿפעג א ןופ יא -- טייק- .דעמ

 רענעיַא

 טלמױכעגנַא

 ,=- (ךיז) ןעכוינָא רַאּפ ,ידַא -- טעכויעגנַא
 ןֿפרַאװ ךיז .ןדיימ יד טימ ןצנַאט ןופ רעיא ןַא
 .טייהרע-  .רעיא ןַא ןגָאלש

 +- ךיז ןענסחינָא רַאפ ,ידַא -- טנטסחיעגנַא
 -עגנָא ןַא ןַײרא טמוק .טסוחיעג-- 9
 ,"רֿבע - ןטלַא ןטימ יַאק .רעיֶא ןַא ,רענעזָאלּב

 ,טייק-  .סקַאז .ש .א

 .+- ןעשזעינָא רַאפ ,ידַא -- סעשזעיעגנָא
 יװ ,קיכעטש טכאמעג .טעשזָאיענ-- 9

 ילוש םהרֿבַא ,"רעטרעװ עיָאק .שזעי א זיא סע
 ,25 וו 1962 ,רָאֿפ ,ןַאמ

 -ֹוּכנָא רַאּפ ,ידַא ןטעסיוק ...} -- טעפוּכעגנַא
 .הוצמ א זיא ןעקנירט ןעװ ,םירוּפ- .+- ןעס
 ץנַאג ךָאנ הוצמ רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע
 ןעועג ןיוש רע זיא סעמרַאװ וצ ןוא ,ירֿפרַאֿפ
 / ,4 (ד) זאמ ,1926 קסנימ ,ןרעטש ,יײָא טוג

 .+- ןֿפושיּכנָא רַאפ ,ידַא -- טֿפושיּכעגנָא
 .טייהרע- .ןעלדנער ענעדליג עא .ןח רעיא
 ,טייק-

 ,+- (ךיז) ןסעּכנָא רַאפ ,ידַא -- טפעכעגנָא
 - טייהרע- .רעגיווש עיִא .רענגעק רעיא

 םוש א ןָא יִא -- טייקק .יַא ןײגקעװַא |

 יב ' ,דנורג

 עֶא .+- ןרשּכנָא ראפ ,ידַא -- טרשּכעגנָא
 .טייהרע- .שיילפ עיִא סָאד .םילּכ

 .+- ןעצענֿבתּכנָא רַאּפ ,ידַא -- טנבתכעגנָא

 -יל ,ןעַיײרעמירַאּב עא .םעבתּכעגנ - :89 -

 יא ןענעקייל -- טייהרע- עא סנג

 עא .+- ןעָאכנָא רַאפ ,ידַא -- טעװָאכעגנָא
 -רעד .סעקידניא עיִא .םעדייא רעיא .רעדניק

 ,טייה

 ,+- (ךיז) ןּפַאכנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאכעגנָא

 ןַא ןוא רעיא ןַא .שיֿפ עיִא .עקליפ עִא 1
 ןרַאֿפ רעיֶא ןַא .דרע רעד ףיוא רעטגײלעגקעװַא
 .ךעלדסח-תולימג עא .ֿבנג רעיא רעד .לגרָאג

 ,טולּב ןוא םייל ןוא טניט, ,לגייּב-גנוטער רעיא
 ,ץצוח זיא ,שיילפ ריא ןָא 'ַא זיא סע ןעװ
 ,"ץצוח זיא -- ּברַאֿפ טכַײפ זיא סע עשטָאכ

 ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיוּבלטייט .מ ברה

 ו ?רָאי ?טרָא ,רוהט
 ,ןדנוצעגנָא ,טנרעצרעד טכַײל טרעװ סָאװ .2

 ...רעיֶא ןַא ןעװעג זיא ,, .טגערעגפיוא קרַאטש
 טשיװעגסיוא רע טָאה גנוגערֿפױא סיורג ןוֿפ -

 -לָאד .צ ,"ןע;רשעגסיוא ןוא ךילּפ ןטכַײֿפ םעד

 ,1928 קסנימ ,נרעױט עטנֿפעעג ַאּב ,יקסלָאּפָאג

 ןוֿפ רעדָא סעּפע ןופ לסיּב ַא ןעק סָאװ .9
 ןָא ,ףיואנּביױא ץלַא רעּבָא ,ןטיּבעג ענעדײשרַאֿפ
 טָאה ןוא רעיא ןַא זיא רעא .תועידי עכעלטנירג
 יַאטעמ} ."רעטרעװדמערֿפ ךס א ןצינ וצ ּביל

 ןעא תועידי ,ןשינעטנעק עא :ןוֿפ שימינ
 | ,ֿטייקק .טייהרע-

 ,שילָאװכ ,עלָאװכ 22 .ידַא -- טשעלָאװכעגנָא
 ,טלקיװעגמורא ליפ וצ .ן?ואווו רקוא ,לקָאל .נװ

 ,גָאט ןעמערַאװ א ןיא יִא .טעטוקעגנָא

 . ,טלמױכעגּפָא + -- טלמױכעגנָא
 | ,ןסיר

 יצגּפָא



 םעשטוּבָאלכעגנָא

 -ּבָאלכנָא רַאּפ ,ידַא -- טעשמוּבַאלכעגנַא
 .ןרעיוא יד רעּביא זיּב יִא לטיה ַא .+- ןעשט|

 יד טור ,טכַאנ ןוֿפ לטיה ץרַאוש א ןיא יָא;

 יָאװער ןוא גירק ךרוד ןַאמגערב .ש ,"טָאטש

 ,1931 סעדַא ,| עיצול

 (ךיז) ןעּבָאלכנָא רַאפ ,ידַא -- טעּבָאילכעגנָא
 רע טָאה ,רעיֶא ןַא ,רענעסערֿפעגנָא ןַא, .+-

 ,רעיא ןַא; ."טעּב ןפיוא ןָאטעג רעגלַאװ ַא ךיז

 ַײּפש ַא רע טוט ...טמַאלֿפעצ ןוא ןרָאֿפעצ -
 -רע .יףיקס רעד ,| לֶא ,"טנַאה ןיא ןַײרַא
 יי ,טייה

 (ךיז) ןערַאמכנָא רַאּפ ,ידַא -- סערַאמכעגנַא

 -רע/ .םינּפ יִא ןַא טימ .למיה רעיא -+, 
 | ,טייק- .טייח

 (ךיז) ןערומכנָא רַאּפ ,ידא -- טעױװמכעגנָא
 ַא יװ יִא .םינּפ יִא ןַא .למיה רעָא ןַא ,+-

 ןַא, .רעיא ןַא םײהַא ןעמוק .ןקלָאװ רעטכידעג
 ,ַאפָא ,ײטֿפַײֿפעג רע .... טָאה רעזייּב א ,רעיא
 .ש ,"סעכלָא עיִא יד ןגײװש סעג .'רענַײגיצי
 סעדא ,ו| עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב

 ,לָאמ ,"ןעקנעדעג עץיִא לגיצ עיורג ידע ,2
 -ּפָארַא זענ יד טימ ,ןזָאלּבעגנָא ,יָא; .עקדײרֿפ

 "רע  .ידרעפ-רעדנואו סָאד ,למ .,"ןזָאלעג
 ,םייק- .טייה

 ,+- ןעקַארכנָא רַאּפ ,ידַא -- טעקַארכעגנָא
 .טייהרע-  .עצרַאּפ עיִא .עגָאלדָאּפ עיָא

 יִא ,+- ןעלגָאלנָא רַאפ ,ידא -- טלגָאלעגנָא
 טימ ץרַאה ןַײמ רָאנ,, .תוחוּכ טימ יִא .ןַײװ טימ
 ..רעטױל ,אֿפא ,"יַא זיא ןַײשרעטיצ רעייז

 לוֿפ ,טלגָאװרַאפ זיא סָאװ קלָאפ םענוֿפ,, .לַאװק !

 ןַײד ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,יָא ןענַײּפ טימ -
 ןוֿפ הֿפוקּת רעד ןיא טציא ןּבעל רימ, .ידנַאל
 טימ ןוא טייקשידיי טימ יִא יא סָאװ שידִיי
 ,גי ,"רָאא טנזױט ןופ עיצַאזיליװיצ רעשידיי
 ,טייק- .28אוװ 1962 ,קיא

 (רעלוֿפ) .לָאענ .ּבנ צמ ,רעד -- רָאלשגנָא
 טימ יִא ןיא ...דרע-עמַאמ עטוג יד; .דָאלנָא -

 ..טַאלּב ַא ,לה ,"ליונק ןיא ליונק ,ןעלצרָאװ
 .םיוּבלּפע

 ענעָא = .6- ןדָאלנָא רַאפ ,ידַא -- ןדָאלעגנָא
 ענעַא .קעז ענעַא .ןָאגַאװ רענַעיַא .ףיש ,רוֿפ
 ױּכ טימ יִא .טֿפול ענעיֶא רעװלוּפ טימ .סקיּב
 -ליטש ענעֶא קערש טימ .עיגרענע טימ ,תוח
 ענע'ַא .ןסיװ טימ יִא .תועשר טימ יִא .טייק
 אׂשמ אוהש ןֿבאּכ; .רענרעק טימ לופ ,ןּברַאג

 יג ןא א"לב ,אׂשמל םהל קודקדה ְךּכ הדיבּכ

 ךלהמ וצ המדקה ,הדוהי ירּב ןימינּב יר ,"ןדאל

 ב"ּפש ןילּבול ,יחמק השמ 'ר לש תעדה יליֿבש

 טַאהעג ךיז טימ טָאה איבנה והילא ,, .(1522)
 ךַאנ ָאטשינ, .ב/חי ,2טל ,"ענע'ַא ןעלמעק ליפ
 ליפ ױזַא ןַײז לָאז סָאװ ֿבוט-םוי רעשידִיי ַא
 ,רעלגירטש .מ ,ײחסּפ יװ הדגַא ןוא הכלה טימ יָא
 טימ יִא ,רעטיול זיא ןוז יד, ,ד"כשּת חסּפ ,קיא

 -נילּבערט ןיא ,לה ,ײןעמַאלֿפ ןוֿפ סוגרעּביא ןַא
 ,"סיפ יד ןענַײז רענעיַא סעּפע ןרָאװעג, ....עקי

 .| המחלמ 9

 ןסישוצסיוא טיירג ,זגֹורּב ,ןגיױצעגנָא :ךיוא
 א טימ ,'ִא ,זייּב סעּפע טקוקעג, (353 +-)
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 סָאװ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ענימ רערעיוז-רעטיּב

 .לטעטש ַא ;שֵא ,ײ?ענע'ָא יד יװ ױזַא ריא טציז |

 ,ַאּפָא ,"רענע'ַא גָאט ןדעי טימ ןרָאװעג זיא רע,
 א םייהא ןייג וצ ירוא טמוק, .ןירעצנעט יד
 א טכַאמעג יִא . ..רענע'ַא ןַא ןוא רעקידנגַײװש
 -פָארַא ןעמונעג םעדכָאנ ךַײלג רעּבָא ,איצומה

 ַא, .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"ןצרַאה ןופ ןדער

 ןוא חרזמ ,שקַא ,"סיָא ןַא זיורּב טימ ... ץרַאה
 יקעוַא -- טייהרע- 1940 עװקסָאמ ,ברעמ
 ףיוא קידנעוט קוק א, -- טייק- .יָא ןרָאֿפ

 ,"ןרָאװעג ךעלמייה טשינ ױזַא םיא זיא ,יָא ןַײז

 גנורזחרעּביא יד, .יליטש רעד ןיא ,שו סַײװ !

 ףשִיי ,מי ,"ִא רעלָאנָאיצַאמע רעצנַאג ריא ןיא

 ,1 ,אאצו

 וזד .+- ןענעןדָאלנָא רַאפ ,ידא -- טנדָאלעגנָא
 ןעלזייא ןוא ןעלמעק, .עיצילַאג ,דפ .ןדָאלעגנָא

 תימלוש ,ץ"נה זּביא ,ײָא ןענַאטשעג ןענעז
 ףיוא ןלַאֿפעג . . .ןןענעז) רעטרעוװ, .1875 ןילּבול
 -ץגנָא, .רעדלעװ עשיליופ ,ַאּפָא ,"חומ ןיֶא ןַײז

 ,"רעוװעג טימ יִא ןוא רעדיילק-סגירק ןיא ןָאט- |
 למיה רעדע .| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע

 דחּפ טימ יִא ,טזָאלעגּפָארַא קירעדינ ךיז טָאה -
 -גרעּב ץרעה ,ײסנקלָאװ ןליונק עקירָאה טימ ןוא

 ןוא עיידיא טימ יִא ..., .'טָארקנַאּבפ ,רענ

 ,1963 ינאי ,קוצ ,לגיּפש היעשי ,"םולח

 ןעװענדָאלנָא רַאפ ,ידצ -- סטעװעגדַאלעגנָא
 ריֿפ יד, .עא ןרוֿפ ,ןדיוּב עיִא .װפד וזד ,+-

 ןזעװעג זיא ױזַא ,ןעגנַאגעג םיוק ןענעז דרעֿפ

 עג יד ,ַאי ,"ןטילש ןכעלטיא ףיוא הרוחס יא

 ,ן1931 עּבַאגסיוא 'וװָאס} טלעװ עטרַאנ

 :89 .- ןזָאלנָא רַאפ ,דא -- ןוָאלעגנָא
 .תוחיר ענעַא .טלעק ענעיָא יד .טזַאלעג--
 ןימ אזא זיא סָאד) קָאט א טכַאמעג טרעװע

 ,ײטענגַאמ טימ ן?ןדָאלעגנָא! יַא זיא סָאװ טָארד

 ,ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,טנַאמרעקעּב ןועמש

 ,1884 סעדַא

 -עג- ,ףָאלעג-- :99 .ז- ,רעד -- ףַאלעגנָא
 -ץצ ַא ַײב) ףױלֿפױנוצ ,שינעֿפױלנָא .ףיול
 יַא .הֿפירׂש א ַײּב םינכש ןופ יִא ,(שינעלמוט

 ךלַאּבש .ןומה ןופ יִא רעזייּב ַא .םיטילּפ ןוֿפ

 -רַאֿפ רעד ,עש ,יַא ןַא ,לדער א ןרָאװעג זיא
 ןופ יִא ןַא טרעװ סעג .'רעדַײנש רעטֿפושיּכ

 ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,*טָאטש ץנַאג

 זיא ...'עּפוק ןיא, ,1900 סילָאּפאענימ ,ץראל

 ןוא ייװצ ,ןילבמעד .31 ."קיצומש ןוא יִא ןא

 ,"םלוע ןוֿפ יַא רעשימרוטש רעד, .רעטירד ַא

 ,3 | 1965 ,זמט ,אפא

 .+- (ךיז) ןֿפױלנָא רַאפ ,ידא -- ןֿפָאלעגנָא
 -נײא ענעיֶא .עסַאמ ענעיַא .רעסַאװ ענע'ַא סָאד
 .קערש ענעיֶא .סרעשעלרעַײֿפ ענעיֶא .סרעניואוו

 .תוֿבשחמ ענעיִא .קַאּב ענעיֶא .ןימרעט רענעיָא

 וצ ץלַא ךָאנ ןעמוק ייז ןוא ...געט עטלַא;

 עזָאלּפָאש א ןיא ,רֵא ,"ָא רעמיצ רעד לופ

 ןַײז ןיא ענולס ענעיַא יד ןגיּפשעגסיױא, ,!טכַאנ
 .,9 װַאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב ,עירול .נ ,יטַײז

 ענעיַא טימ סנַײז םינּפ עלוֿפ-קישײלֿפ סָאד;
 ,רַאהדלָאג סחנפ ,"ןגיוא יד רעטנוא ךעלעשיק

 רע טָאה תוחוּכ עלַא טימ,, .1949 ןרוּבלעמ ,שג

 .ּב ,"רעטיצ םענעיַא םעד ךיז ןיא טקיטשרעד

 ,רעַײפ יִא .געוו רעיא .טלעג יִא .טפעש -

 טגיילעגנָא

 ='ןגיוא עץענעָא* ,19 או 1961 ,רַאֿפ ,ןילּבמעד

 (טלצװ) טָאטש ענעָא* ,ןרערט טימ לוֿפ

 -רַאפ ןוֿפ ןעמוקעג ןענעז סרעניואוונַײא יד =

 צג ךיג זיא טָאטש יד ןוא ןטנגעג ענעדייש

 / .טייק .טייהרע- .ןסקַאװ

 .+- (ךיז) ןּבױלנָא רַאפ ,ידַא -- טּבױלעגנָא
 .טייהרע- .הדיחי:תּב עיִא .םידימלּת עא
 - | | : ,טייק-

 ידצ .ףַאלעגנָא וזז .ז ,רעד -- ףױלעגנַא
 ןוֿפ יִא ןטכידעג םעד רַאפ קערש ענעטלַאהַאּב

 ,טיורּב םירָא רעזנוא ,ינטורקָא ףסוי ,"רענלעז

 יַאֹּב סע סָאװ טסואוועג טשינ, ,19236 עשרַאװ

 ,שַא ,"סיפ ןופ יַא רעד ןוא ןעיירשעג יד ןטַײד

 טעװ ,יִא ןַא ןעזרעד טעװ רעלזדנעג רעד, .השמ

 .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"ןקערשרעד ךיז רע !

 -נוֿמ עטֿפַײטשעגנָא ןופ שינעּפוטש א ,ָא ןַא;

 יַא ןופ, .ז"כשּת ה"ר ,קיא ,רעגַאה .3 ,"ןריד
 ...ףיוא ךיז טּבייה ךעלרעּפרעק עסַײװ יד ןוֿפ

 ,"רעטָאלּב א ,ףיולפױא ןַא טרעװ'ס ,טיוה יד
 - א 1927 װעיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט
 סָאד ,עלַא יז ןּבָאה, .(רעל ןז ,סָאד -- ץכע
 .ּב ,"טעּב ןופ טרַאשעגקעװַא ךיז ,ָא עצנַאג

 ,1923 עשרַאװ ,לעװש ןֿפױא ,םױּבלטייט

 .טלעג ןָא זיא סָאװ  .לָאענ .ידא -- קיטלעגנָא
 יָארּפ רעיֶא .רעדרָא רעיא .גנונױלַאּב עיִא ןַא
 ,טייקי- .טַײּבסױא-ןטקוד

 ,+- ןעּפַאילנָא רַאפ ,ידַא -- סעּפַאילעגנַא
 - יציציוָאּפמָאק עיִא .עדרָאמ עיִא .טנעו עיָא |

 ,טּבילעג'- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןּבילעגנָא

 םעד טָאה; .ןגָאוצ .כרַא .2/06: 6

 ֿבשיו תשרּפ 'ה םוי ןעד זיּב טּפילג ןא טפוש

 ,42 ,ּבגָארּפ ,"ןמענ ןתונּכשמ יד) איז רע ליװ

 יא ,+ ךיז ןדַײלנָא רַאפ ,ידַא -- ןטילעגנָא
 -שנע .עא ןעגנוקינַײּפ ,תורצ ענעיא .דיי רענע
 -ךצי עלַא יד טימ תומחלמ ןיא יַא ...תומ

 רעד ..הֿבאושה'תיּב תחמׂשי 1 לֵא ,"סערה
 ;ה ,טייק- ,טייה

 .+- (ךיז) ןגײלנָא רַאּפ ,ידַא -- טגײלעגנָא
 -עגנָא .טגײלעגֿפױרַא .1  .ןןגעלעגנָא :לגרֿפנ

 ,טיורּב סעיצרָאּפ עיֵא .טא טגיילעג(ֿפיונוצ .ןדָאל |

 "עג יִא ַײנ א .ייה ךעלטניּב עיִא .רעצעלק עא
 -גוא;

 ןדַײל ,טכַאנ ףיוא יַא טכַאנ זיא עטכישעג רעזד

 טימ הליֿפּת יד, .ן?רעװ "ןדַיײל ףיוא טלֿפּכעג |
 ךיפ טרָאװ טגייליגנא שטַײט טימ 'נוא ק"הל

 -ליוו ,רודיס ,ןהּכה םהרבא ןּב לכימ ,"טרָאװ

 ןייק ןַײז טינ לָאז השא יד, ,1718 ףרָאדסרעמ

 -סיוא ןוא ןרעקסיוא דימּת לָאז יז .. . תינלצע

 -ץגנָא םודעמוא ןַײז טשינ לָאז סע זא ןעמאר

 ,1843 סָאי ,םישנה תוגהנה ,"ִא ןוא טלעטש

 יױזַא ,ןגָארט ןוא ןֿפױל ןוֿפ הָאנה טָאה רעד.
 ןיא,; .םילשמ ,טע ,"ןגָאמ ן'ַא ןופ -- רעד יװ

 ימַארד ,ץרפ ,"האוֿבּת טימ קעז עיִא ךיוה לקניוו

 'ִא גונעג זיא סע יצ ,טרילָארטנַאקע .ןטפירש

 ןייק טינ טכַאמ םױּבעיצַאקַא רעד יצ ןוא ךכס

 .ּבמס ,יילהֹוא

 יװ ןעמונעגֿפױא טרעװ סָאװ .ן לז טימ .2
 יװ םעד וצ ךיז טיצַאב עמ סָאװ ;סטּוג סעּפע



 םזיײלעגנָא

 ַא ,טייקיצניג סױרַא טפור סָאװ .הֿבוט ַא וצ

 טָאה סָאװ .גנונעקרענָא עטכע ,גנומיטש .עטוג

 .ײַא קרַאטש רימ ַײּב זיא'ס קנַאד א, .הלועּפ א

 ימ ןַײמ שטָאכ לָאז, ."?'ַא םיא ַײּב ןעד זיא'סע

 יָא קרַאטש זיא הנּתמ יד .יֵָא ןַײז (עא הנוװּכ)

 א, .""ַא טינ םיא ַײּב זיא וט ךיא סָאװ ץלַא; -

 רע סָאװ ןוא --ש ."יָא רעייזי -- 'ךַלא קנַאד

 (טינ) .ײ?יִא טשינרָאג ריד ַײּב זיא הליחמ טעּב

 :88 .עא חוּכיװ ַא ןריפ וצ ,ןדער וצ ןַײז יִא |

 סעקסיל ַײּב יװ ,ריזח ןֿפױא ,טנוה ןֿפױא יװ יִא
 | ,טנוה {1

 ןא ףארטש איד זיא ןוז ןןגולק} ןייא אוז;

 ואוו ןּבעג םנייא לָאז ןמ, .א/הצ ,וטל ,"טגיליג
 רעש ,הקֿבר תקנמ ,"זיא טגילג ןא לואװ ׂשע
 ץצכלעז לטייא ןקיש זדנוא טסלָאז וד, .יעיבש

 תונחּת ,ײזיא יִא ייז ןיא הקדצ רעזדנוא יד ןטַײל

 -ןרהיד ןופ קורדרעּביא) 1858 ענליװ ,תושקֿבו

 -- 'ַא זיא החכוּת סָאװ םעד, .ב/י {1798 טרוֿפ

 ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,ײדוֿבּכ וצ ןעמוק טעװ רעד

 זיא'ס יִא יװ ןפלעה ױזַא טָאג םיא לָאז, ,18 ,גי

 ױזַא טֿפרַאדַאּב דָארג ךיז טָאה סע סָאװ םיא

 .המלש ,סוממ ,ײןכַאמ

 קרַאטש זיא ןעמ סָאװ = טס ַאג רעיא ןַא

 טסַאג רעיֶא ןַאפ .ןעמוק ןַײז טימ .ןדירפוצ

 טסַאג ץיָאטינ א ןוֿפ, :?טסַאל וצ טינ טלַאפ

 תולד רעד ןעווע ;?טסַאה ןיא ןֿפױלטנַא טסגעמ

 רעיא ןֵא רענייק ןיוש טעװ ,ןַײרַא רעִירֿפ טמוק

 ףיוא ןעמוקעג זיא'ס זַא, .וש ,ײןַײז טינ טסַאג

 םוצ תֹּבש ןעמ טגעלפ ,טסַאג רעיֶא ןַא תּבש

 טימ' :ַײּברעד ןגָאז ןוא ןַײװ ,הקשמ ןקיש שיט

 --- איֿבנה והילא, ,"'טסַאג רעַײא טימ ךַײא ּביל

 ."טסַאג רעטסיָא רעד
 רעיא :דניק יִא ,רעטכָאט עא ,ןוז רעיא :ךיוא

 ,ןגער רעיא ;ֿבוטילזמ רעיֶא ,תירּב רעיֶא ;חרֹוא
 אזַא; .הדועס עיִא ,לכאמ רעיא ;גנילירֿפ רעיא
 ריא עטסָאּבעלַאב עיַא ארַאס רימ ףיוא רָאי

 זיִּב קסירּב ןופ ,ןַאמסַײװ .ב1 ,"רימ ַײּב טנעז

 ןטרעװ ענַײז טימ שטנעמ רעד, .שטיטַאימעס

 טייקיטכערעג ןופ ליֿפעג ןַײז טימ ,ןלאעדיא ןוא

 "ןּב רעיא ןַא זיא . . .טייקיּבייא וצ גנַארד ןוא

 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,ייןּבעל ןשימסָאק ןיא תיּב
 טגײלעגנָא טָאה עמ סָאװ (א=טעּברַא עא

 סָאװ םעד ַײּב טגײלעגנָא זיא סָאװ (ב ;ךס א

 ןָא יז טוט עמ סָאװ (ג :םיא רַאֿפ טוט עמ

 ןיא טקייװעג טָאה רע, .הלועּפ א ןָא ,ןצונ

 ,סקַאװ טימ טרימשעג ,ןֿפַאטשרעיױז יילרעלּכ

 טָאטש-טלַא ,זיי ,"ָא ןיא טעּברא יד רָאנ

 ןיא טגילעג ןוא ךס א (א = הרוחס עא

 ,ץינ וצ קרַאטש טמוק סָאװ (ּב ;גנונעדרָא(מוא)

 שדוח ןיא ןס'כרּבש-ימ ידו ָאד זיא יאדװַא;

 ףיוא גורתא ןַא יװ הרוחס ערעיַא ןַא ךָאנ לולא

 = הֿפיר ׂש ץיִא .34 א ,1868 ,מק ,"תוּכוס
 טניול סָאװ (3 ;ןדנוצעגרעטנוא טָאה עמ סָאװ (א |

 .ךיז
 .היטנ א ,גנוגיינ א םעד וצ טָאה עמ סָאװ .9

 -רעּבוט ףיוא; .טײקנַארק רעקיּפעלק א וצ יא

 ."וצרעד יִא ןענַײז סָאװ יד קנַארק ןרעװ זָאלוק

 (ענעסקַאװרעד רקיערעד) ןשטנעמ ךס א ןענַײז,

 ףיוא ןרעװ קנַארק וצ (ןומיא) יִא טינ ללכּב

 ,473 אפ ,1924 ענליוו ,זעגפ ,שצ ,ײטירעטֿפיד

 ,סי ,יד -- עקילעגנַא

 .לס .ידַא -- עקסלעגנַא
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 .ךעלרוּכיש ,טעקשַאינשרַאֿפ ,קידנפוליגּב .4
 קַאינָאק ןופ יַא טוג ןעװעג .ןיוש ןענַײז עלַא;ק -

 יָאק יד טימ ,יקסװָאּבמעד .מ 'רד ,ײןַײװ ןוא - !

 -ַאקליוו ,ןעיצילַאג ןוא עניװָאקוּב רעּביא ןקַאז

 רעד רעּביא ןסעגעגנָא = יִא ןַײז" ?רָאי ,קשיוו
 יקעװַא ןוא יִא ץלַא ןזָאל -- טייהרע- .סָאמ |

 יָא סױרַא (טינ) טֿפור סע -- טייק- .,ןייג

 יא / .6- ןוײלנָא רַאּפ ,יזַא -- טזײלעגנָא
 .טייהרע- .ּפעלק עיִא .טלעג

 ,+- ךיז ןענעײלנָא רַאּפ ,ידַא -- טנעײלעגנַא
 רעטסיִא רעד ןַײז .רעיא רעד ,רעטעדליּבעג רעד

 -הׂשעמ טימ (ר)עיֶא ןַא .ןטנעדוטס יד ןשיװצ
 ,ךעלכיּב עַײנ טימ יִא יאדװַא זיא יז, .ךעלכיּב
 ,ָאדיוג .י ,"ןדייר ריא טימ ןענעק רָאג ףרַאד עמ
 רעדע .18923 ענליװ ,קינטנעצָארּפ רעַײנ רעד

 טוג ןָאק רע רָאנ ...רערעל רעקיטנַײה רעיֶא
 המלש ,"רעדניק ענַײד ןע;צרע ןוא ןענרעל
 ,ןןערעטלע עשידיא וצ ףעירּב ַא ,קושטרַאדנָאּב

 ידע -- טייק .טייהרע- .191ג סעדַא
 -ַאנ עכַײר ענַײז טרעֿפיטרַאפ טָאה יַא עסיורג
 כיא ,זּביא קושטּבַא .א ,"ןטײקיאעֿפ עכעלריט

 ,1936 וועֵיק ,ּבעל ליװ

 עגנָא .+ ןעַײלנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעילעגנַא
 .מייחרע- .ןעיידיא ענעיָא .טלעג יִא ,טגרָאּב
 ,טייקד

 עג קימולּב (טַאּב)

 לצרָאװ רעד .ןדָאּב ןטכַײֿפ ףיוא טסקַאװ .סקיװ

 סיוא ךיז ןענעכייצ י'ִא ןופ רעטעלּב יד ןוא

 יַארַא םענַײֿפ א טימ

 עג ןרעװ ןוא טַאמ

 עװַארּפירּפ א יװ טצינ

 .ןרעקיל לָאצ ַא וצ

 -עּפס א ךיוא ןַארַאֿפ
 נָא ,ןַײװײַא רעלעיצ

 "ַא ךיוא ןֿפורעג

 ןיגאמ  רוזיד) ..., |
 "יג וזֲא טריוו ריסקַאל

 רד ןיא םענ (טכַאמ

 טיול ןייא ...קיטּפָא

 -שיג ינוא ןטינשג ןיילק זילַא ׂשד ,(אקיליגנַא)
 ,..ןַײװטנַארּב .... רּבירד סיג 'נוא ... . ןיסיוט
 ...ןרילוטׂשיד גאט ריֿפ רדוא אַײרד רע זָאל
 .א/גכ ,וו רוס ,"ןימענ וצ ןַײא ןיּפָארט יכילטע
5 80861104/. 

 -גנע ןיא זיא סָאװ

 טימ (ַײרעילָאטס) -- עפ א ש יַא .ליטס ןשיל

 .ןעגנוצוּפַאּב ענעדיישרַאפ טימ ,ךעלזינרַאק

 ,=- (ךיז) ןּבעלנָא רַאפ ,ידא -- טּכעלעגנָא
 יַאֿפרעד עיִא .קנערק עיֶא .ןגעמרַאֿפ ,טלעג יָא
 -עג געװ ןטימ ןיא טלעװ עצנַאג ןַײז, .ןעגנור
 ..ו המחלמ ,מפ ,ײטסַאל עיַא יװ טזָאל

 ענעַא .+- ןגילנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגעלטגנַא
 טפול עמערַאװ עטקיטשרַאֿפ א? ,לּפערעטניוװ
 ןוא לֿפָאטרַאק ענעיִא טימ טקעמשעג טָאה סָאװ
 .רעדלעװ עשילױּפ ,ַאפָא ,"טסימ-המהּב

 0606: 8618 .  יד -- טיײהנגעלעגנָא
 -רַאֿפ סָאװ סערעטניא .קסע .ןינע .1

 -נעצנָאק ךיז .ןיִא עלעיציֿפָא ןיא ןרָאפ ,טדניּב

 ַא .יַא ןייא ףיוא ןרירט |

 רַאֿפ עיגילער יד ןכַאמ .. ,,

 .ברַא .וזצ -- ןַײז ןגעלעגנַא

 טנעלעגנָא

 ַא .יִא עטריצילּפמַאק

 ץֶא (םוש ןייק) ןּבָאה (טינ) .יָא-(ן)עילימַאפ -
 וצ ,,-.ןִא עדמערפ ןיא ןשימ ךיז .ןצעמע טימ -

 ,"ץִא עכנַאמ רעּביא ריא טימ ךיז ןטַארַאּב |
 -סינימ,, ,1878 ענליוו ,טסינַאיּפעטרַאֿפ רעד ,דמא

 ,3 אפ ,1862 ,מק ,"ךיא עקיטרעװסיוא ןוֿפ רעט

 ,יִא רעלַאנָאיצַאנ ַא

 ,"טלעװ רעכעלרעסיוא רעד יּבגל ןֿפָאװ ַא

 -טסּבלעז רעלַאנָאיצאנ ףיוא טכער סָאד, .וו ראק |
 ,1917 י"ג ,שוו טישז ,ײץיָא-לוש ןיא גנוטלַאװרַאפ

 קרַאטש .1
 ןַײז טגײלעגנָא .ןצרַאה ןפיוא ןגיל .ןַײז עגֹונ

 ןא זיא רימ שאו ןגאז גיניק םעד ךיא ליוװ,

 ריד זולש .גל ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןגעליג |
 ןעװ ,םירוּפ םא גנַאזג ׂשד ןַײז ןיגעלג ןא

 ,ז"ּמּת אדרויפ ,וו הׂש ,"םירוּכש ןַײז ןיגעמ ןיוש

 םעד, .ןכַאמסױא .ןרַא .ןַײז קיטכיװ ,2 .ז
 זַא דניק ןַײז ןא ןגעליג ןא רעמ זיא רטאֿפ

 ,ב/דמ ,1716 טשמַא ,הח ,"טשּבלעז ךיז ןא

 ךיז רע ןעװ טאה שנעמ רעד שאו הנווּכ איד;

 ןא יטׂשניימ ׂשד זיא אד טפעהיּב ּבַײװ ןַײז וצ

 -רַאֿפ עמןא .ב/הנק ,1722 טשמַא ,מהמ ,"ןגעליג

 ןוָאל לייט ןייא .ןתמ ןופ סיפ יד ךיוא טקעד
 טינ ךַא זיא טוט טינ ׂשע רעװ ,ןֿפוא סיֿפ יד -

 ,המלש תלהק ,ןדנול ןמלז המלש יר ,"ןגעלג ןא

 רנייא ואוו ןגעליג ןא טינ זיא סע, ,ד"קּת טשמַא
 טַײל יטוג אַײּב טראיינ ,ןםלוע'תיּב ןֿפױא} טגיל
 ,וװ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןגיל וצ טמוק
 טינ ןקנעדג ... .םישרוי ינַײז, .כ ,ז"עּת ןטיק
 רעדא ןנערּב םיא גאמ ןעמ .רעטאפ ןריא ןא

 -ץלג ןא גיניו ראג ןייז =} ןיא זיא . ...ןטארּב
 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןג
 .ח קרפ ,6

 ,משטד .+- ךיז ןזעלנָא רַאּפ ,ידַא -- ןזעלעגנָא
 עג ןיא יז, .טנעײלעגנָא וחזד  ,טצינעג טֿפָא

 טֿפַאשלעזעג ַא ןיא ךיוא לָאמַא טָאה ןוא יִא ןעוו !
 ָאלָאק רעשידוי ,ּפס ,"ןגָאז גנוניימ א טנעקעג

 טגעלפ סָאד .יִא קרַאטש ןעװעג זיא ...4 .טסינ

 ַלֵא ,"םיא וצ גנוטכַא ןֿפורסױרַא קידנליװ-טינ

 ןאפעטס  ,דנוּברעטַײּברַא רעשידיא רעניימעג)

 ,טייקקה 2 ןָאדנָאל ,ןירוטלַאכ

 . (ךיז) ןענעלנַא ראפ ,ידַא -- טנעלעגנָא
 .טעּב-ֿבסה ןפיוא יִא .רדס םַײּב חסּפ יװ יִא ןציז

 טַײז יקניל איד ףיוא טנייליג ןא טקנירט ןמ;

 ןסע םעד ַײּב, ?טרָא ,1665 ,רודיס ,ײןסוּכ םעדנ
 יַא רעדָא ךַײלג ןציז רָאנ ,ןייטש טינ ןעמ לָאז
 רעד ןיא, .ב/בל ,אח ,"טַײז רעקניל רעד ףיוא
 ןטימ יִא וניֹבָא םהרֿבַא טציז הלּפכמה תרעמ

 ,ץרפ ,"סיוש סהרׂש רעטומ רעד ףיוא ּפָאק

 א ףיוא יִא ןיטש .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 ןעד וצ, .ןשיק ַא ףיוא יא זיא ּפָאק רעד .ןקעטש
 (רמאמ) רעד טנהאליג ןא זיא ןֿבנגת אלו (רוּבד)

 רוזחמ ,ײ. . .(ןושארה םדָא) וצ ךארּפש טָאג זד
 ןענַײז ייז, .ב/חלר ,1713 טשמַא ,םילגר שלש

 עג זיא רע סָאװ קחצי ןוֿפ ׁשֵא םעד ןיא יִא

 ,"הלוע ןּברק ַא רַאֿפ םַאל ַא יװ ןרָאװעג ןדנוּכ
 יז, .ב/גי ,1832 עטיװַאלס ,הנשה-שארל רוזחמ |

 "םוי רוזחמ ,ײ"טנַאה עטכער ןַײד ןָא יִא ןענַײז

 גרַאּב א? .ח"ּכרּת ענליוו ,ןרהא ןּברק םירוּפיּכה



 טנרעלעגנָא

 ,"למיה ןגעקַא יִא הוואג טימ ...רעכיוה ַא
 .ָא ןסע -- םייהרע  .יומחנ תּבשי ,שָאוהי
 ןוֿפ טצעזעגֿפױא עמַאמ יד ךיז טָאה, -- טייק-

 ,9 או 1953 ,זמט ,ןָאמַײס המלש ,"יָא-ּבלַאה ריא

 ,+- (ךיז) ןענרעלנָא רַאּפ ,ידַא -- טנרעלעגנַא
 -עטיּב ןופ יִא .רעיֶא ןַא ,רעטרידוטשעגסיוא ןַא
 עטרעכיירעגסיוא ןַא זיא רע, .תונויסנ ער
 ןַא ןיוש ןיּב ךיא, .לװֿפ ,"רעיִא ןַא ,עקלויל
 עשידִייא .לװֿפ ,"טנוה רענעגָאלשעג א ,רעיֵא
 -נוה ,עטעקַאנ ךיז ןרעגלַאװ ,עיִא טוג ,רעדניק
 "חרזמ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,ײ...עקירעג

 יד ןָאק עמ זַא רעיא ןַא םיהַא ןעמוקקירוצ,
 חמצ ,גח ,"ןרעסעּבסיוא טשינ טלעװ עצנַאג

 יב טימ רעטרעכַײרַאּב א ,רעיָא ןַא; .סַאלטַא
 ךיא,, ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ןעגנורַאֿפרעד ערעט

 ןיִּב רעיֶא ןַא רעּבָא ,'רעטנרעלעג' ןייק טינ ןיּב
 --טייק .טייהרע- .נש ,יאדװַא ךיא
 -נייװעגמוא ןוֿפ טַאטלוזער א יװ יא עקידלַאװג
 | .הדמתה רעכעל
 .ןצמ ךעלנייוועג) ס- ,יד ןל עכייוו -- עקלעגנַא

 ,קיציּפש ,קירעדינ ,ןַאסַאֿפ ןשילגנע ןַא ןוֿפ ךוש

 .סיַא ןיא ןצנַאט

 ָאמנָא רַאּפ ,ידא -- ט(עװ)עילָאזַאמעגנַא
 ןפיוא יִא זיאס .טנעה עא .+ ן(עװ)עילָאז

 - .טעילָאזעגנָא +- .ןצרַאה

 .*- ןעשזַאמנָא רַאּפ ,ידַא -- טעשוַאמעגנַא
 .טייהרע .ןלעמעג עיִא .םינּפ יִא ןַא
 | ,טייק-

 (ךיז) ןרעטַאמנָא רַאפ ,ידַא -- טרעטַאמעגנָא
 רעייז (געװ ןופ) טעּברַא רעד ןופ ןעמוק .+-

 רּפ-תדוי .טייק- ,טייהרע  .ךרּפיתדֹוֿבע ןוֿפ רעיֵא ןַא .יִא

 עיִא .+- ןכַאמנָא רַאּפ ,ידַא -- טכַאמעגנָא

 עיִא .תיציצ עָא ,ןֿפױקרַאֿפ וצ ףיוא ןטקודָארּפ
 .תורצ עיִא .דַאשט רעיא .ןדָאש רעיא .ןזַײרג
 עא .ןתקולחמ עיִא .למוט רעיֶא .הלאש עָא

 ןצרַאה ןפיוא יִא זיא'ס* .ןזיוה עיִא .סעטכישעג
 ןופ חסונ רעטלדייאעגסיוא = (המשנ רעד ףיוא)

 יג טנוירּפ ןייא, .יןצרַאה ןֿפױא טסָאדעגנַא
 טכמיג ןא ליא טיִמ ,ךלמ םונַײד וצ טכארּב

 ,גנ ,היעשי ,מהס ,"םינדעמ איילרלא טימ 'נוא
 ארוּב ןמ טכאמ טילּב רדלאה טכאמיג ןוא, 9
 סָאװ םישדח יד ןיא; .ג/ונ ,ו הֹׂש ,"המדאה ירּפ

 ןּבעל תוריּפ עשירפ ןייק טינ טגָארט םיוּב רעד
 ןעטנקירטעג =! עיַא יד טימ ... ,רעניואוונַײא יד
 ןציז ןּבילּבעג זיא, .1 אי ,1862 ,מק ,"תוריּפ
 עשרַאװ ,עטתקדצ יד עשטניּב ,"ַא יװ ױזַא

 .טייקק .טייהרע-ה 23

 .רּפ .ןעכָאמנָא רַאּפ ,דַא -- םעכַאמעננַא

 ,'ֵַא קירוצ טמוק, .ןֿפױל ןוֿפ יַא ,טעּפָאסרַאֿפ

 : .םיבנג ,ָאקמיּב ,"ץרַאה ןטימ טעשעה

 יַאכַאלַאמנָא רַאּפ ,ידַא -- טעיַאכַאלַאמעגנָא
 ,דירי ןֿפױא ןֿפױקרַאֿפ וצ ךעלעטיה עיִא ,+- ןעי

 ,+- (ךיז) ןדלעמנָא רַאפ ,ידַא -- ןדלָאמעגנַא
 ,רעטסַײט רענעיֶא ןוא רענענופעג .האיצמ ענעַא

 ןעוװעג זיא, .טסאג רענעיַא .סנכערּברַאפ ענעיָא |

 ,גרעּבנעדיירפ .י .א ירד ,"עיציזיווקער ענעיא ןַא

 ,טייק- .טייהרע- 1938 לסירּב ,תונורכז
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 :89 .+- ו ןלָאמנָא רַאּפ ,ידַא -- ט|לָאמעגנָא
 ןַא דליּב ַא .רוגיֿפ עטיָא יד ,ןלָאמעג =
 -רעּפמעל ןוא ןּבײל טימ טיִא חרזמ ַא? .סט'ָא

 ,"סרעטָאנרעּפיּפ ףיוא עשזָאכָאּפ ןענעז סָאװ ןט

 (ןּבַײלּב)* .ן"לרּת רימָאטישז ,תחלשמ סָאד ,ליי

 ןָא = םלוג (רענעיֶא) רעטיִא ןַא יװ ןייטש
 ןפיוא קורדסיוא ןָא ,טרעוװילגרַאֿפ ,גנוגעוװַאּב

 רעייז = םלוג (רענעיֶא) רעטיַא ןא ןַײז .םינּפ

 טינ ,רעֿפטנע ןא ןעניפעג ןענעק טינ ,שירַאנ

 = םלוג (רענעיֶא) רעטיִא .ןריגאער וצ יװ ןסיוו

 א ףיוא רוגיֿפ ןימ רעדעי ןגעװ ַאיעּפ :ךיוא
 .עיפַארגָאטָאֿפ א ףיוא ןצעמע ןגעװ ,דליּב !

 ,טייקקה ,טייהרע-

 :8פ .+- וו ןלָאמנָא רַאפ ,ידַא -- ןלָאמעגנָא
 .סנגיל ענעא .האוֿבּת ענעיַא .טלָאמעג-
 יִא האוֿבּת יד ןריפקעװַא -- טייהרעי

 ,דייר עקיטסַאה יד ןוֿפ יָא -- טייק-

 :89 .+- ןקלעמנָא רַאּפ ,ידַא -- ןקלָאמעגנָא
 -רע- .ךלימ ענעָא יד .טקלעמעג =
 .א טינ לַאטש ןיא יק יד ןזָאל -- טייה

 (ךיז ןטסעמנָא רַאּפ ,ידא -- ןטסַאמעגנַא
 יװ טגיל לקער סָאד .לקער ענעיֶא סָאד .+-

 -ניא זיא סע =יִא (טקנוּפ ,יוװ) זיא סע* .יֵא

 -עגוצ* ,טימ טמיטש סע ;טסַאּפעגוצ ןצנַאג

 רעדע .קיטרַאפ ןוא סקיֿפ = יִא ןוא ןטינש

 -רַאֿפ חרוא ."יַא (ריא) םיא רַאֿפ זיא ךודיש

 ,איק ,םילהּת) 'םהיצפח לכל םישורד' טשטַײט

 ןענעז ייז ףיוא, ,ןיטשרַאֿפעג, :יִּתו יַא 42

 לׁש הֿבישיּב' ,סוממ ,"...דייר יד יא תמאּב

 ,"תימלוש ןַײז וצ יִא ןענַײז רעטרעװ יד, .'הטמ

 ןעלזייר רַאֿפ זיא רוחּב רעד, .עלעשרעה ,די
 זָאד רעד, .װ ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"יַא

 יװ זיא לגניי םעד ןוֿפ רעפטנע רעגולק רעק

 ַײרד עלַא; .ענליװ ,שטד ,"ענליװ רַאפ יִא

 ןָא יִא ךַײלג ןוא טוג ךַײלג ןענַײז סרעֿפטנע

 וש טישז ,"לכׂש ןכעלשטנעמ-ןיימעגלַא םעד
 רַאֿפ ,ךַײא רַאֿפ יִא טינ זיאס* 1912 יינ
 ןּבעג .ךַײא רַאפ טינ טסַאּפ סע = דוֿבּכ רעַײא

 -עג ,עתמא = (ּפעלק) ש טעּפ ענעיַא (ןגירק)
 ,טנידרַאֿפ רעטשטַאּפעג רעד יװ ױזַא ,עטנוז

 םעד ףיוא ןוַײװ םַײֿב --- 'ִא רימ ףיוא טינ*
 טינ ליװ עמ סָאװ סנױזַא רעּפרעק םענעגייא |

 ןכָארּבעג טָאה רֶע ,טעז ריא, .ןעשעג לָאז סע

 ףיוא טינ ,ןואװ טזַײװ ןוא} ָאד ָאטָא סופ םעד

 ןיא ןֿפַארטעג םיא טָאה ליוק יד; :"'ִא רימ

 ףיוא טינ ,ָאד ָאטָא ,ךיוּב טַײז רעטכער רעד

 ,"'ַא זדנוא ףיוא טינ -- ונילע אל, ."ֵא רימ

 "'ַא ןדנוא ףיוא טינ ,רעטמיילעג ַא טגיל רעג

 ןּברָאטשעג זיא יז; .,ןונילע אל :טָאטשנַאו

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ךילא ףיוא יִא טשינ ,ןקָאּפ ףיוא
 סָאדע -- טייקק .,טייהרע- ,10 טו 7
 לַאנרושז רעזדנוא רַאפ דָאטעמ אזא ןופ יִא

 ,1 ,1939 ,ַאֿפוי ,פנ ,"עמָאיסקַא ןַא רימ רַאֿפ זיא

 ןעװעדרָאמנָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעדרַאמעגנַא
 ךיז טָאה רע ,רע זיא רעיֶא ןַא .+- ךיז
 ןגעקטנַא ןָא טגָארט סע? .?טעּברַאעגרעּביא

 ,ןקַאּב ענעלַאפעגנַײא טימ ןיֶא ןַא . . .ןצעמע
 .5 ןאנ ,1965 ,דנַאלמייה 'װָאס

 טקרעמעגנָא

 ן(רי)קרַאמנָא רַאּפ ,ידַא -- ט(רי)קרַאמעגנָא
 יֿפיוא יד, .סענעצסנַאזימ עא .עּפאמ עיֶא = ,+-
 סָאװ ,מי ,ײןטיּבעג עטקרַאמעגנָא יד ףיוא ןעוט
 "יטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי רעד ליװ

 .טייהרעט(רי)ק- .1926 סַאנוַאק ,טוט

 (ךיז) ןעשטומנָא רַאּפ ,ידא -- טעשטומעגנַא

 ,טעּברא רעד ןופ עיִא .ןשטנעמ עיִא ,+-

 .טייק .טייהרע- .חזַאא תורצ ןוֿפ

 עֶא .+- ןוסומנָא רַאּפ ,ידא -- טרפומעגנַא
 רע .רהעטמעשרַאֿפ א ,רעיֶא ןַא .םירוחּב
 | | ,טייקה ,טייה

 יז, .+- ןֿבשֹומנָא רַאפ ,יזַא -- טבשֹומעגנַא
 ,זיי ,"תודחַא ןגעװ ןדער ןוא שיט ץיֵא םַײּב ןצ
 רדח:ףָאלש ןיַא ןגנע ןיא, .יזנּכשַא רעדירּב יד

 ןטׂש רעד ,שַאּב ,ײזַײמ טצַארקעג קידנעטש ןּבָאה
 ןוא טרעכיורעגנָא קידנעטש זיא'ס, .ײרָאג ןיא
 -- טייק- .עװַאּפ ענעדליג ,עלרעפ .י ,יָא
 ַא רעװעשרַאװ

 עיֶא .+- (ךיז) ןדימנָא רַאּפ ,ידַא -- םדימעגנָא

 זיא ףָאלש רעד, .סעקינשַאּפערַאה עיַא ,םיטילּפ

 קחצי 'ר ,זּביא ,"שטנעמ ןיֵא םעד וצ סיז רעייז
 ,1882 עקָארק ,קחצי חיׂש ,רעגרוּבמַאה

 עיִא .+- ןצנימנָא רַאּפ ,ידַא -- טצנימעגנָא
 .טייק- .טייהרע- .ןלַאדעמ עא .תועּבטמ

 -נָא :לגרֿפ} יןצימנָאי רַאּפ ,ידַא -- טצימעגנַא
 .עקצימ ַא ,לטיה א ןָאטעגּפױרַא .ןןעלצימ

 .טיה עװעלרַאמ ענירג ןיא עיִא ,ןערּבַאלעדנַאק,
 ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"ןעל

 ,1932 סעדָא

 עֶא .+- ןשימנָא רַאפ ,ידַא -- טשימעגנַא
 טשימג ןא ....תוליֿפּת , .ּפָאק רעיא .ןעקנַארטעג
 ךאלמ רד איז טּבַײרט רֿפ . . . הרז הֿבשחמ ןוֿפ
 אדרויֿפ ,הק ,"לכיה ןוֿפ ריט יד ןוֿפ לאידהס
 -  .טייקק .טייהרע- .א/י ,3

 ,=- ןהכָאלמנָא רַאּפ ,ידַא -- טהכָאלמעגנָא
 ָאפָאמַארג עיֶא .גנולעטשַאּב עיַא ךיג ףיוא יד

 עקירעּביא ,עיִא .ליװקסַאּפ רעיֶא .סעטַאלּפ עשינ

 ,םיללּכ עשיטַאמָארג עטושּפ ףיוא ןעגנוטינעג

 יװ ןטסייטש סָאװ, ,ּפָאק ןיַא ןַא טימ ןײגקעװַא
 רעקרָאיײוינ ןוֿפי ,אּפָא ,"!רעטנהכַאלמעגנַא ןַא

 .טייקק .טייהרע- ,ָאטעג

 יד .+- ןרסמנָא רַאּפ ,ידַא - טרפמעגנָא
 -רע- ןטסידנַאּבַארטנַאק עיִא .סעשטַאגנוי עיַא
 ,טייה

 עיִא .+- ןעטעמנָא רַאּפ ,ידַא -- טעטעמעגנַא
 עיִא יד ןייגכרוד רימ ןלָאז ױזַא יו, .רעטרע

 ,ןעגנולייצרעד ,סינפיק .יא ,"יינש טימ גרעּב

 ,1930 וועיק

 .+-- (ךיז) ןדלעמנָא ראּפ ,ידַא -- טעדלעמעגנַא
 :ךיוא .ןדלָאמעגנָא :לגרֿפ .רנ ,טצינעג טפָא ,משטד

 וּפ ןוֿפ תוׂשעמ ךוּב עיִא סָאד, .טדלעמעגנָא

 ,21 | 1967 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןדַיי עשיל

 :89 .+- ןקלעמנָא רַאּפ ,ידַא -- טקלעמעגנַא
 עיִא ןוֿפ טייקלופ יד ָאד זיאס, ,ןקלָאמץעג -
 .העיקש . .. ,אֿפא ,ײןענַאק

 עיִא .+- ןקרעמנָא רַאּפ ,ידַא -- טקרעמעגנַא
 -עּבסיוא עא .װזַאא רעטרע ,ןטקנוּפ ,ןלעטש



 ..טלגָאנעגנָא

 ןוֿפ טקוקעג, .ןטרָאק עיִא טימ ןליּפש .גנורעס
 זיא, .1 המחלמ ,מּפ ,"געוו רעיא ןַא טָאה עטרַאק
 ןיא טאה ןמ גיטינ איו טקרעמג ןהא גונג ךָאד
 תודוקנו תויתוא) טימ הרוּת איד ןנאייל םעד

 וצ םוראפ ןטכער םעד ףיוא ׂשכלוז (םימעטו |

 -רע- יב/ט , ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,"ןדיר
 ,טייקד - ,טייה

 עֶא .+- ןעלגָאננָא רַאּפ ,ידַא -- טלגָאנעגנַא
 לייט ןייא, .טנַאװ רעד וצ רעיא .ךעלטערּב
 ןזעוויג טלגאניג ןא ןַײז ןםונהיג ןיא ןעיורֿפ)
 -רָאּב =| סוֿפרּפ ןנַײז איז לַײװ ,ןשרעפ יריא ןא
 ךרד ,שּפע ,"ןנושרּפ ׂשנַאמ רֿפ ןגנאג ןסעװ
 טייטש ...4 ?ה"מּת ,מדפפ ,אּבה םלועל רשיה

 טָאה טרָא ןוֿפ . . . ,םיוּב םַײּב יא יו רעטַײװ
 ענליוװ ,ןהָאזניּבָאר ,"ןריר טנעקעג טשינ ךיז רע

1880, 

 רעיא .+- ןעלדָאננָא רַאּפ ,ידַא -- טלדָאנעגנָא
 ענַײז עלַא רענרעד ענעטכָאלפעצ עיַא יו, .םיוז

 ןוא ןיקי ,לה ,"םורק ךיז ןֿפרַאװעצ רעגניפ

 ילֿבה

 ,+- (ךיז) ןשַאננָא רַאּפ ,ידַא -- טשַאנעגנָא
 .הדועס רעד ןוֿפ ךעלקערב עיִא .םיקּתממ עיִא

 -לוק עדמערפ ןופ יִא .ךעלתוליכר עטעֿפ עא
 ,טייהרע- .,ןרוט

 .ט(נגונעג-- ,ןָא (ןןגונעג .חרט -- ןגונעגנָא
 ןצנַאגניא .גונעג ןַײז לָאז סע ןכַאמ .לָאענ

 ןוא קיטשרוד ךיא ייטש טנַײה זיּב,, .ןקידירֿפַאּב
 ןיִּב רעכלעזַא טָא --- הואּת ןַײמ יִא טינ ןָאק

 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד ,עֿפָאי לדוי ,"ךיא |
 -עגרַאֿפ יד טימ יִא ךיז -- ךיז טימ 1936

 טנגונעגנָא ךיז טָאה רעע .הזה-םלוע ןוֿפ סנגינ
 ,"ןפרָאװעגקעװַא יז ןוא ריא טימ

 עֶא .+- ןעמעננָא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונעגנָא

 רעיא .קנערק עיִא .םָארק ןיא יִא ,הרוחס .ןכַאז
 ,ללּכ רֶעיֶא .הנּתמ עא .םיָאנּת עיַא .טנעמוקָאד
 .הליֿפּת עיִא .גנורילומרָאֿפ עיִא .סולשַאּב רעיא

 ,דימלּת רעיִא .תרשמ רעיֶא ,דײרֿפָארטש עיִא |

 ןע;צֿפױרַא ."טרעטיצעג טָאה טנַאה עא יד
 יִא יָא ןײמעגלַא .רעסַאװ רעמע םעיֶא םעד

 רעד ןיא יִא ;....זַא לַאֿפ םעד ןיא וליֿפַא
 ןכעלרע) רענגיל א רַאֿפ יִא ....זַא ארבס

 ַײב, ."'ַא טינ עקירעמַא ןיא זיא ןדנ, .(ןַאמ

 טינ ךיז ןקילײטַאּב ןעױרֿפ זַא יִא זיא זדנוא

 ןא שכלעװ םותי ןייא, ."םינינע ענױזַא ןיא
 -יטנעמג הרֿבחהמ רגנעל טינ לאז טזיא ןמונג
 אלו םינש ו"ט ןּב היהיש דע ׂשלַא ןדרעװ טרינ

 -שמַאּב םימותי ילדגמ הרֿבחהמ תונקּת' ,"רתוי

 ,ן1781) א"מקּת ,"םדרט

 ,ֿבושח .טפאשלעזעג א ןיא טריטּפעצקַא .צעּפס

 ,טַײל ַײּב ןוא טָאג ַײּב יַא .טלעװ רעד ןיא יא |
 עג א .םיצירּפ ַײּב וליפא יִא ,חקיּפ ַא דיי ַא

 ןּברַאטש טַײל עיָאק .שטנעמ רעיא ןַא ,רעטנרעל |
 שטנעמ רעיא ןַא זיא רע, .חש ,"טַײצ רעד רַאֿפ
 רענלָאק ןרַאֿפ םיא ןעמ טמענ ,טמוק רע ואוו ---

 .לװֿפ קיסַאּפש ,"ןסױרַא םיא טפרַאװ עמ ןואָו

 -ַאּב --. .םענעגנָא :ןטַײטַאּב ךיוא ןעק מטֿפ

 ףוג רעד יצָאכ, ."ַא רעייז -- ... ךיז טנעק |

 ןטימ ,המשנ ,ריד זיא ,רעכעל טימ לופ זיא
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 ,1819 אנדרוהו אנליוו ,ֿבל ירשי רֿפס ,ָא ףוג
 ערעַײט ענייש א ףיוא טציז לַאז לקניװ ןיא,-
 'ח יז ימ יה יי יּב 'א ,"עמַאד עיִא ןַא עלסערק

 ,1876 ענליװ ,האיצמ עגולק איד ,ןרענַײװ .ח .אְו

 ,ןנ ךָאנ ע עגנַא ןעמענעגנָא --יִא טָאטשנַא
 | .רקוא

 "עי, .םיגהנמ ,ןִא -- טייקקה ,טייהרעז
 רע ,טײהרעקיטרַאֿפ ןושל ןַײז טגירק דיחי רעד
 עריא טימ הֿביֿבס ןַײז ןוֿפ ןדנוּבעג טרעװ

 פשִיי ,מי ,ײץיַא ןוא ןטייהניואוועג עקיכַארּפש
 | ,2 ,אשווו

 .רקוא .ןעלגיננָא רַאּפ ,ידַא -- טלגינעגנָא
 רע, .טּפָארּפעגנָא ,טּפָאטשעגנָא ,טעװעקיּפעגנָא
 רעד זיא, ."טלעג טימ יִא ,לודג רׁשֹוע ןַא זיא
 ,ַאֿפוי ,פנ ,"ןטקַאֿפ עשיטקעלַאיד טימ יא דויטע

9, 2, | 

 :8פ ,+- ןעשזיננָא רַאּפ ,ידא -- טעשז|ינעגנַא
 טימ טעזיִא ,עקנירעלעפ א .טעזינעג- -

 "כרוד ,ןעגנוטַײצ . ..; .ךעלרעטילפ ענרעזעלג

 ,"ןסנָאנַא ...טימ טעשזַא ןוא טעװעגיּפשעג
 סנעמיר יד ףיואק .װ ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש |

 ש ,"ןטַאנַארגטנַאה טעשזיַא זדנוא ַײּב ןענַײז
 עװקסַאמ .קיאורמוא זיא כערזימ נֿפַא ,ןַאמגערּב

 -כידעג טימ טעזיָא . . . קרַאק-לּפָאט רעד4 ,4

 עליטש יד ,וָאליסורּב .נ ,"סייװש סנּפָארט עט

 - יי .דרע
 רעיא .+- ןגייננָא רַאּפ ,ידַא -- טהיינעגנָא

 םוצ גיוט .. .דָאס ַא רַאֿפ, .רעיוא רעיֶא ,ּפָאק

 קרַאטש טינ זיא סָאװ טרָא רעכַײלג א ןטסעּב
 יװ ,רעללעװ .מ ידער ,ײטרָא םוש ןייק ןיא יִא
 ךַאלפ עיִא .1900 ענליוו ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ
 . .םייק- ,ןגיוּבעגנָא לסיּב א ---

 -למ עיִא .+- ןעײננָא רַאּפ ,ידַא -- טײנעגנַא
 עיִא .עא לדנעּב יִא .רעייטשסיוא רעיא .םישוּב

 .טייקק .טייהרע- .ּפענק ענרענייּב -

 עֶא / ,+- ןעלגעננָא רַאּפ ,ידַא -- טלגענעגנַא
 קנאּב רד ןיא טקעטש רׂשעמ ןייא ןעוו, .רעטערּב
 לאװ זע ןמ רָאט --- זיא טלגיניג ןא טינ יד
 .א/גע ,וטל ,"תּבש םַא ןהיצׂשיורה

 :מט8 ;רנ ,םענעגנַא :89 .ידא -- םענעגנ'ַא
 -ץנעגנייא ,םענעגנַײא ,ןעמענעגנָא
 סָאװ .ךעלּביל ,ךעלטימעג ,םעװקַאּב .1 .ןעמ
 וצ טֿפלעה סָאװ .טיײקנדירֿפוצ סױרַא טפור

 עג ,הביבס עיִא .הריד עיִא .טגיילעגפיוא ןרעוו

 רעיֶא .רעיוא ןרַאפ ,גיוא ןרַאֿפ יִא .טֿפַאשלעז
 "ילק רעיא .גנושַאררעּביא עיִא .םעט רעיִא .חיר

 רעיֶא .ןָאט וצ סעּפע יִא .רעֿפסָאמטַא עיִא .טַאמ
 ."םיא טימ ןעגנערּברַאֿפ וצ יִא זיא סע, .שטנעמ
 ןא גנילירפ רעד ןעװ, ."עזַײר עיִא ןַא טָאה;,

 ,וטל ,"םעניג ןא רעז טַײל איד זיא . . .טמוק

 "יגנא 'נוא ןייש ןייא איד .. . (םירוחּב), .א/ונק
 יַא רעייז רימ ןּבָאה, .ראש ,ײןּבאה (לוק) םאנ
 ,יוא, ,47 זאט ,1868 ,מק ,*...םַײּב טכַארּבעגוצ
 ,סוממ ,ײטגָאז דרע יד סָאװ הריש יד זיא יַא טינ
 םיא ןיא טקעװעג טָאה ...ענזוק יד, .עשטַאילק
 .המלש ,סוממ ,"ןליֿפעג ענעמענעגנָא ,עסיז

 רענעמ ןעװ ,ױרֿפ א רַאפ זיא סע יֵא יװ;ע|

 ָאלָאק רעשידִיי ,פס ,"ריא םורָא ךיז ןעיירד

 טרחסעגנָא

 .ןּבעל סָאד' ,} סַײװ ,ייָא טשינ זיא סע, .טסינ

 ,{23 לגרֿפ ךיז ןענעקַאּב םַײּב --- יַא רעייז*

 סע יװ טקנוּפ ,קיסַאּפ ,טוג װזד .מט8ֿ ,2
 יָא טנַײה זיא םי ןיא רעסַאװ סָאד; .ןַײז ףרַאד

 ."ףָאטש רעָא ַארַאס ,ּפַאט ַא ביג;

 טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןוצרל זיא סָאװ .כרַא ,8 |
 "םהעניגנא ,, :(24 ,גל ,םירֿבד) יויחא יוצר יהיי
 ןַײז ריפּפוא דנרּב רעַײא,  ,ן"טּבילַאּב, :יּתו

 ,"ץןוצרל אל םכיתולעי) םעניג ןא טינ רימ
 הריֿבע ןַא שטנעמ רעד ןעװ; .20 ,ו ,רירעש
 רעדיװ טוט רֶע ןוא ...הקיּתש רעד ןיא טוט
 פע םהרֿבא 'ר ,ייָא טָאג רַאֿפ סע זיא ,הֹבושּת

 ,1817 װעשטשַאל ,םהרֿבא ךרּב ,ןייטש -

 איו, .ןעמונעגנָא (זיא) טרעװ סָאװ .כרַא ,4/|
 םענג ןא ומש 'תי טָאג אַײּב הלֿפּת יד ןאק

 אד ׂשד טרָא ןייא ףיוא טוט איז רע ןעו ,ןַײז
 יריש ,השמ ירּב ּביל הדוהי 'ר ,"ןייר טינ זיא

 דיחי ןייא ןוֿפ (הליֿפּת) ידע ,1697 טשמַא ,הדוהי
 ןגעװ דניז ינַײז ןוֿפ טכעמש רֿפ דלּב טרעװ

 ,וטל ,"רעװ םעניג ןא טינ (הליֿפּת) ןַײז .. . זַא
 החנמ תליפּת ןא רמיא לָאז שנעמ רעד, .ב/י

 תושקֿבו תולֿפּת ןַײז שיװג ןירעװ ,ןַײז טנרָאװיג |

 / - .א/חמ ,ןויע ,ײןַײז י"שה רֿפ םעניג ןא

 ןגעװ) ןעמונעגנָא .ןצעמע ַײּב ֿבושח .כרַא .9
 "וחמ םכח ןייא . . . טזיא . . . ןיצקה; .(ןשטנעמ ַא -

 םעניג ןא רעז ךַא טזיא 'נוא ..,. ןיזעװיג ה"ע םכ
 רע ראו, ,170 ,הג ,"טשריפרוקה לצא ןיזעוויג

 רע נוא ...ןרהע יׂשיורג ןיא ןטַײל איד אַײּב

 ,"ראו םהענג ןא רהעז ךלמ ןעד אַײּב ךיוא
 ,השמ תרות ,זביא טדַאטשמרַאז ףסוי יר

 ןא רסיק ןעד ַײּב טׂשניד ןַײזע .1770 אורסלרַאק

 ,אֹּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"זיא םענג

 *ריזירעג ןַײמ רימ זיא, .יז קרּפ ,1796 ווָאלקש -

 ,ליי ,"םיטחוש טרעדנוה ןופ רעיא רערעל רעט

 ,ו"לרּת רימָאטישז ,תחלשמ
 םאניגנא יסיז ןייא זיא אד, .כרַא -- טייהז

 ,טייקה .א/טע ,ראש ,"ןירד טייה |
 (+-) םענעגנָא וזז .ידא -- ךעלמענעגנָא

 -- טייק- .ןשינעגעגַאּב עיַא .םענעגנָא ןוֿפ 98
 ןגעלעג סעּפע זיא . .. ןופ גנומענַאּב רעד ןיא;

 ,וװ רמ ,יַא עדנטסיירט ַא ןוא םזימָאק ןימ א -
2, 
 -נָא ..ןעזדנעננָא רַאּפ ,ידַא -- טםעזדנעגעגנַא

 -רַאֿפ טימ תוכַײשּב רָאנ) ןטָאשעגנָא ,טּפָאטשעג
 -לֹּכ טימ יִא .טרָאנשעגנָא ,טלטעּבעגנָא .(ןגעמ

 ,"ץטריזח א יװ טלעג טימ יִא זיא יז, .ֿבוט
 .געט ענַײמ ןופ געט ,דַאנ

 יא ןַא .+- ןצעננָא רַאפ ,ידא -- טצענעגנָא
 ירע-  .עלעדניװ יִא ןַא .רָאה עיִא .עלעכיט |

 | ,טייה

 .+- ןעינכָאסנָא רַאּפ ,ידַא -- טעינכַאסעגנַא
 .טייהרע- זרע עיִא יד ,טיורּב יִא

 ַײֹּב- .+- ןרדסנָא רַאפ ,ידַא -- טרדסעגנָא
 ."גנונעדרָאמוא עא ןַא קידנעטש זיא םיא |

 | ,טייק-

 עא .+- ןרחסנָא רַאּפ ,ידַא -- טרחסעגנַא
 רֶעיֵא רעלכַײּפש ןלוֿפ א טימ ןּבַײלּב .תואיצמ

 - ,טייק-  .האוֿבּת



 טעװעסָאטסעגנָא

 ןעװעסָאטסנָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעסַאטסעגנַא
 רענעגיוצעצ-גנַאל רעד, .רענייטש עא +, 

 ,"סענורט עיִא יד טימ רענעגעװ יד ןוֿפ דַארַאּפ
 ינֲאק אָאּב ,ָאקנארפ ןַאװיא ,זּביא דנַאלרָא .ה

 ,1940 וועיק ,רָאטקירטס

 טגיױטסעגנַא
 .ייה עּפוק עיִא

 ןעלפמעטסנָא רַאּפ ,ידַא -- טלּפמעטסעגנָא

 ןַא .+- ןגױטסנָא רַאּפ ,ידַא --

 "רע- .עא ןטנעמוקָאד ,ןטרעװנָאק עיָא = ,4-
 ו | | | .םייה

 (ךיז) ןעיָארטסנָא רַאּפ ,ידַא -- טעיָארטפעגנָא
 ,גנוי רעיֶא .ןטנעמורטסניא ,םילּכ עא ,+-
 ,לּביארַאֿפ רעיֶא ןא .דיומ עיִא ןַא .רעגיוש עיִא

 רעיײז ןוא טוג רעייז ךַאז יד יִא רַאװ סע;
 ,1873 ענליו ,סענעיירדרעֿפ ענייא ,דמא ,ייגולק

 רעד ףיוא רָאנ ,םיסינ ףיוא יא טינ ןענַײז רימ,
 1967 ,זמט ,אֿפא ,"טייקכעלגעטגָאט רעסיורג
 ,טייקק .טייהרע- .14וא

 (גנָארטסנָא רַאּפ ,ידַא -- טלצ(נ)ַארטסעגנָא
 ,טג םוצ עלהוח יװ עיִא ןַא ..+- (ךיז) ןעלצ|

 ,"טלצָארטסעגנָא ןשטנעה עסַײװ ןיא טייטש רע;

 ,1930 וָאקרַאכ ,רעקיטשכָארּב ,ןַאהַאק םהרבא

 ,טייקקה .טייהרעי-

 ןעשַארטסנָא ראפ ,ידַא -- טעשארטסעגנָא
 ןענַײז ,עיִא ,ענעקָארשעגנָא; ..ןדלי עיָא = ,+-

 ."רעסַאװ יװ רעליטש ,זָארג יװ רעקירעדינ ייז !

 .,טייק- ,טייהרעי

 -ענורטסנָא רַאּפ ,ידַא -- ט(עװ)ענורטסעגנָא
 יעג עלָאר יד טָאה ןרענ...ןעװופ .+- ןעװ

 יָאליפ עיִא קירעטיצ עלַא יד רע טָאה ,טליּפש

 ,ןיקװיר .ּב ,"טזָאלעגסױא ןלעטש עשיֿפָאס
 / ."העקיאַאזַארֿפ ערעזדנוא|

 ןעװעגירטסנָא רַאּפ ,ידא -- טעוועגירטפעגנָא
 ֿבור סָאד . . .עירָאעט יד, .שוּבלמ רעיא .+-
 ,"טריֿפעגכרוד שיטַאמעטסיס רעדייא יִא רעמ
 ַא ןוֿפ ןעגנורעניארע ,םוַאּבנעזַאר .מ .מ} טישז

 - 1921 י"נ ,רענָאיצולַאװער-טסילַאיצַאס

 :ךיוא .+- ןעליסנָא רַאּפ ,ידא -- טעליסעגנָא
 ,בתּכ סָאד, .סעקרעשטַאּפ עא .טעיליסעג =
 ,רה ,"םעדָאֿפ םענעדַײז א ףיוא יִא לרעּפ יװ

 ,םַארג םוצ עשידִיי רעטרעװא ,211953 ,שַאפ

 "רינש-רעּבליז-תולג יד ףיוא לרעּפ יו םורפ יִא
 ,טייהרע-  .טָאטש עסַײװ ,אֿפא ,"ךעל

 ָאמסנָא רַאפ ,ידַא -- ט(עוו)ע(י)לַאמסעגנַא
 -רעשיפ טעילָאמסעגנָא ןַא ..+ ןסעװ)עט)ל
 ,רעטוג א יװ טייג ךַארּפש יד סעּפע . . ,, ,לֿפיש

 רעכײװ א ךרוד עװטַארד רעטעװילָאמשעגנַא

 ,1889-91 י"נ ,דנַײרֿפנעשנעמ רעד ,"עװשעדָאּפ

 ,10 א

 ןע(ױלַאמסנָא רַאּפ ,ידַא -- - טע(}לַאמסעגנָא
 ןוֿפ לזעלג יא ןַא .ץלָאה יִא .ףוע יַא ןַא = ,6-

 ןטילגעגנָא ןיא, .עזרעּב .רעד ףיוא יִא .לּפמעל

 ַא ןופ חיר רעיִא ןַא טליֿפעג ךיז טָאה ללח

 .ח"כשת ה"ר ,קיא ,רענגרעּב .ה ,"הֿפירׂש

 ,טייקק .טייהרעד -

 .שֿפנ-תמגע טָאטשנַא ,מטֿפ -- ׁשפנ"סעג(ג)8
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 ןרילוקעּפסנָא רַאפ ,ידַא -- טרילוקעּפסעגנָא
 ןץיִא םענוֿפ גנוריקסיפנָאק יד זיא ואװע/ ,+-

 ,טכַארּבלַא .יא ,זּביא עריּפַאש .מ ,"ןגעמרַאֿפ

 ?רָאי ,וָאקרַאכ ,עקרַאטעלָארּפ יד ענַא

 -נָא רַאפ ,ידַא -- ט(עװ)ענישזורּפסעגנָא
 -רַאטש רערעגַאמ ןַײ// .+ ןעװענישזורּפס

 .װ ,זּביא רענידָאג .ש ,"ָא זיא ףוג רעק
 ,1932 עװקסָאמ ,ךורּברעּביא רעד ,יקסװַאטס

 עז, .+- ןעױוקסנָא רַאּפ ,ידַא -- טעיוקפעגנָא
 ,ןדיומ יד ידנוּבי ןגעק סױרַא טזָאל עמ . . . רָאנ

 ,סעכױק עשירפ ,עֿפָאי לדוי ,"טניה עץיִא יו

 ,1940 עװקסָאמ

 .+- ןעּבָארקסנָא רַאּפ ,ידא -- םעבָארקפעגנַא
 ןַאפ .עשזיידקַאּב עיִא .עשזייד ַא ןוֿפ גייט יִא

 .ןּבָאה טינ רעדניק ןייק ךעּבענ יז ןעק ,עָא
 ,טייהרעי

 -קעלענָא רַאּפ ,ידַא --- טריזירטקעלע(עג)נָא
 יד; .םלוע רעיֶא .ןטָארד עיִא .+ ןריזירט

 סיפ יד ףיוא עא ןַא יװ זיא עדַאגירּב עצנַאג
 יפָאס נשיװצ ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"ןעגנורּפשעגפיוא -

 ,טייהרע- ,11927 װעשטידרַאּב ,סעק
 ,טייק-

 ,+- ןשטַאּפנָא רַאּפ ,דא -- טשטַאפעגנָא
 ױזַא) ןייגקעװַא .סעשטָאגני עא .ןקַאּב עיַא
 רעד .קע ןַא ןָא רעּב א יװ .ורעיָא ןַא (יוו
 ,טייה

 ןעקשטַאּפנָא רַאּפ דא -- טעקשטַאּפעגנַא
 ייסע רעֶא ןַא .טנַאװ עיִא .ןטֿפעה עא .-
 .טייהרעד
 ,+- (ךיז) ןעיאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעיַאּפעגנַא

 ,רעיא ןַא ,רענעקנורטעגנָא ןַאש .תומהּב עיָא

 ."טעּב ןֿפױא ןָאטעג רעגלַאװ א ךיז רע טָאה
 רעלָאריט רעייז .. .ױזַא יװ טרעדנואוַאּב טָאה,
 ףיוא ךיז טלַאה ,ךיוּב ןיַא ןסיורג ןטימ ,המהּב
 רעװָאלקש ,שז ,"ךעלסיֿפ עניד ךרעּב עכלצזַא

 ,טייהרע-  .רעדניק

 .+- ןעילַאּפנָא רַאּפ ,ידא -- טעילַאּפעגנַא
 ,טייקק .טייהרע-  .ּבוטש עיִא .ןוויוא רעיא

 ןרעטסלָאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטסלָאּפעגנַא
 ַארטנָאק טימ עיִא ןַאק .עּפַאנַאק עיִא = .+-
 י"שדוח ןטנַײנ ןיא יװ ןעזעגסיוא יז טָאה ,דנַאּב
 | .טייק- ,טייהרע-

 ןעדַאמָאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעדַאמָאּפעגנַא
 -נָא ןענַײז דרָאּב . ..רעד ןוֿפ רָאה ידת .+-
 רעיֶא רעד, .קנַאלּב רעדנעס ,עש ,יײַא ,טּברַאֿפעג

 -נערע איליא ,זּביא קַאשרַאמ .ּב ,*. . .ףָאזָאליֿפ
 / 1936 וװע;ק ,רעטייװצ רעד גָאט רעד ,גרוּב

 .+- ןעּפמָאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפמָאּפעגנַא
 צנעמוג עיִא .רעסַאװ רעמע רעיִא .רעסַאװ יִא

 ,רעוט-ללּכ רעיא ןַא ,רענעזָאלּבעגנָא ןַא .רעדער

 עטפױזעגנָא ןַא ,קרַאק ןיַא ןַא טַאהעג טָאה;-
 עיִא :ּבָארג .ןינמ רעמוטש רעד' ,גח ,"הרוצ

 ,דיומ

 ,+- ןרעצנַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעצנַאּפעגנַא

 .תויאר עטסעּב יד טימ רעיא ןַא .לייח רעיא -
 | ,טייק- - ,טייהרעד -

 טרימוֿפרַאּפעגנָא

 װזד ..ץלעק ,לקָאל -- טעשזדעגסַאּפעגנַא
 ,טעדוקסאּפעגנָא

 י- (ריז) ןסַאֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טפַאּפעננַא

 וצ ןטלַאהנַײא טנעקעג טינ ךיז, .לדיילק יִא

 ,"ץיוו ןיָא ןייק טינ רעּבָא ,ןטוג ַא וליֿפא ..,..ןכַאמ
 ַא טינ ...ןענעז תורּבדה-תרׂשע יד; .| מעּב

 "בע .השמ ,שַא ,"ןיילַא קלָאפ ןייא רַאֿפ
 | ,טייקה .טייה

 ,6- (ךיז) ןעסַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעסַאּפעגנַא
 םייהַא ןעייג . . .תומהּב יד, .טעשַאּפעגנָא .ווזד
 נוי לואװ ַא ,ןייטשנירוא לארׂשי ,"'ַא ןוא טַאז

 .טייהרע .1882 גרעּבמעל ,ןיּבעלח ליג
 - ,מייק-

 ןעדוקסַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעוקסַאּפעגנָא
 יא .,טעיזדוק ,טעשזדוק- ;:89 ,+-
 ,לרדח ן'ַא ןיא .עא האֹוצ ,לַאפּפָא ,טסימ ןוֿפ

 ,(המשנ רעד ףיוא) ןצרַאה ןפיוא יָא זיא סע

 עִא .+ ןּפַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאּפעגנַא
 "נוא ןּבָאשּפָא רימָאל, .ןָאטרַאק רעיֶא .סעציּבָא
 -ןךושל טימ יִא ןענַײז ייז סָאװ רעגניצ ערעזד

 עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"תוליכר ןוא ערה

 ,טייהרע- 1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק

 סָאװ סָאד .(רעד ן ,סָאד -- ץפעּפַאּפעגנָא
 ױזַא ,סעּפע וצ טּפעלקעגוצ ,טּפעלקעגנָא זיא סע
 -ךַײנש רעד ןופ ךעלרעסעמ יד, .טּפַאּפעגנָא יו
 םעד ןוֿפ ןשַאװַאּב רעסַאװ טלַאק טימ ןישַאמ
 יןעדלָאג רעה ,אּבַאר .א ,""ָא םענירג-לקנוט
 .גרַאּב

 עָא -4,  ןקַאפנָא רַאּפ ,ידַא -- טקַאּפעגנָא
 ,דיוּב עא יד .ךיוּב ןיא עיִא ,ןענױשרַאּפ .ּברעק
 טימ יִא ,רעמלַא ןַא .תוריּפ טימ עיִא ,ןגַײװצ

 ץקידנריצַאּפש טימ עִא ,ןרַאוטַארט .םירפס

 .ךיוּב ןַא ןַא טימ ןֿפָאלש ןגייל ךיז ,ךעלרָאּפ

 ןַא* .םיטילּפ טימ יא זיא טקַארט רעצנַאג רעד

 ןוא סעטעּפַאק יד .רעכעלקיד ַא = רעֶא |
 ,יַא םילבה טימ לופ ּפעק יד ,טקַאהעגּפָא תואּפ
 ןרעדעֿפ טימ ךעלקעז עיֶא גונעג, .רָאטַאיעט

 ,"טריפעגרעּביא םיטחוש יד ַײּב . .  ךיא ּבָאה

 ןוא ןריֿפרַאֿפ ךיז טזָאלאװ .עשטַאילק ,סוממ -

 -עפָאה טימ רעיֶא ןַא ,רעטשירפרעד ַא . . .טפיול

 -יװצ . ,,, .'ןיילַא ךיז טנּכשמרַאֿפי ,רא ,"ןעגנונ

 רעקידנענערּב רעיֶא רעד ןוא רעטסיולק ... ןש
 יד ןוא ןקַאזָאק יד טימ הׂשעמ ידי ,ו לֵא ,"לוש
 ,"סנקלָאװ טימ יִא ןענַײז ןעלמיה יד, .'ךעלגניי
 .טייהרע-  .ידָאנעג ןוֿפ העש יד' ,?ה
 ,טייק-

 ןעװעקַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- םעװעקַאּפעגנַָא
 .ןַאדָאמעשט רעיֶא .האוֿבּת טימ קעז עא -. 

 רעד ןוֿפ טרעװנָאק ןיֵא ןַא ןעמונעגסױרַא;
 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"ענעשעק-םעזוּב
 ,1965 עװקסָאמ

 עִא .+- ןערַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טערַאּפעגנָא
 -עניא ןוֿפ, .םינּפ יִא ןַא .ךעלַײל רעיֶא .ּבוטש

 ,"ץיה ץיִא עלעקנוט ַא ןגָאלשעג טָאה קינייװ
 .טייהרע- .12 אט ,1934 קסנימ ,ןרעטש
 יב ,טייק-

 ןרימוֿפרַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרימוֿפרַאּפעגנַא
 .רעכַאמקירַאּפ ַא יװ יִא .עלַאיל עִא = ,+-



 טעשַאּפעגנַא

 ריא וצ רעיא ןַא ,רעטצוּפעגסױא ןַא רע זיא,

 םעד טימ;? .יזיקרַאמ םַאדאמי ,ַאּפָא ,"ןעמוקעג
 סייווש םעד טשיװעגסיוא ךיז רע טָאה לכיט ץיֵא
 זיא כערזימ נֿפַא ,ןַאמגערּב .ש ,"ןרעטש ןוֿפ

 ,1934 עװקסַאמ ,קיאורמוא

 (ךיז) ןעשַאּפנָא רַאּפ ,ידַא -- םעשַאּפעגנָא
 .תומהּב עֶא .טעסַאּפעג-/ :59 .,+-
 .ךעלרעדניק עיִא ,עטעפ ,לכַײּב 'ִא ןַא טימ

 .טייקק .טייהרע-

 -מורַא .1 .+- ןעדוּפנָא רַאּפ ,ידַא--- טעדוּפעגנָא
 -נָא .2  .דניק יִא ןַא .רעכיט ןיא טלקיוװעג
 .ןקָארשעג

 (ךיז) ןרעדוּפנָא רַאּפ ,ידא -- טרעדוּפעגנָא
 ,"ַא רַאװ טכיזעג ריא, .עמַאד עיִא ןַא ,+-
 ,1893 סָאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי

  ,שָאוהי ,"בַײל יִא רעקיטש ,רעזדלעה עסַײװ;

 ,טייהרע- - .ײעװדָארּב'
 .לס ,טערדוּפעג --

 .*- ןעשזוּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעשווּפעגנַא
 -עצ ַא ןוא עיִא ןַא . . . המהּב יד, .ןקָארשעגנָא
 װעלק ,ןעגנולייצרעד ,סינפיק .יא ,"ענעקַארש
0, 

 (ךיז) ןשטױּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טשטיױּפעגנָא
 רעד, .טנַאװעגטעּב טימ קַאז רעיִא ןַא .,+-
 ."טוג-טינ ךימ ליֿפ ךיא ןוא יא רימ זיא ךיוּב

 רעיֶא .+- ןקיױּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיוּפעגנָא
 "תרה טימ יִא ןוא ןדָאלעגנָא? .ּפָאק רעיא ,שרַאמ
 ,זמט ,ןַאדרַאג .נ ,"ןעגנולסײרטֿפױא עקידמלוע
1643. 

 :85 ,+- ןשױּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טשיוּפעגנָא
 .ךיוּב ץַא ןַא טימ .דָאּפ ,גמ ,טשטיוּפעג =

 סיפ טימ ,רעקנַארק א .ןזַאג ןוֿפ יִא ןליפ ךיז

 רעיֶא ןַא ,רענעזָאלּבעגנָא ןַא .רעסַאװ טימ עיָא
 א .סַײנ טימ רעיא ןַא ןײגמורַא .ןָאלַאּב א יו

 רעיא ןַא .ןקַאּב עיִא .סַאֿפ א יװ רעיֵא ןַא ,רעלופ
 זיא סָאװ ץלַא ...ּביל טָאה םלוע רעד, ,לקסומ
 זעּבעל רעד ,ײטכיוּבעגנָא ןוא יִא ,ןזָאלּבעגֿפױא

 .24 א| 1912 ,י"נ ,סדנוק רעסיױרג רעד ,רעקיד

 ןוֿפ דיל סָאד' ,הלמ ,"ריּב טימ עיִא ,םירוּכיש,

 "יא ,. .ןַא ,עיַא ןַא זיא קיריל יד, .יקיטנוז ףוס

 "װָאס ןיא רעּבַײרש ידִיי ,נש ,"ענעסקַאװעגרעּב
 יײװ טימ רעיא ןַא ןקלָאװ א ןיּב ךיא, .דנַאלסור
 "רע  .טֿפַאשּביל ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"טניװ ןוא
 סיוא טעז רעע :שטניװ ַײּב .,טייק- ,טייה
 ."לונ רעטזיױּפעגנַא ןַא יו

 .+- ןענכוּפנָא רַאּפ ,ידַא -- םענכוּפעגנָא
 יװ ךיוּב א .רעגניפ רעיֶא ,רענעלַאװשעגנָא ןַא

 טייטש עמַאמ יד. .עּבמערט עא ןַא ,רהה-רה
 ,ןטנייװ =} 'טעשטַאלּפ' ןוא ןגיוא עיִא טימ

 :הללק .1900 י"נ ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ב

 + .טענכעּפעג = :ךיוא .ןרעװ וטסלָאז יִא

 ,+- ןרעװלוּפנָא ראפ ,ידַא -- טרעװלוּפעגנַא
 ,לה ,ײןטַאמרַאה עיִא יד ףיוא ןסַײר, .טֿפול עיַא

 טימ עיִא רעצרעה, .1922 ,םוקמוא ןוֿפ רעדיל

 .1940 עװקסָאמ ,ברעמ ןוא חרזמ ,שקַא ,"ןרָאצ

 | .טייק-

 ,+- ןעי)לוּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)לוּפעגנַא

 רעיא ןַא ןוא ּפָאק רעטּפַאלקרַאֿפ ַא .לּבעמ יִא

 ;ךיוא .טייק-

1409 

 .(תונעמו תונעט סנצעמע ןוֿפ) רעיוא
 .ָא ץלַא ןזָאל -- טייה

 -גוּפנָא רַאּפ ,ידַא -- םע(ריׂשז)דנוּפעגנַא
 .וּב ,טעדוּפעגנָא וחזז .1 .רקוא .ףע(רישזוד
 טרָא ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה עיִא ַײרד עלַא;

 "נָא ךס ַא ךיז טָאה סָאװ ,2 .,"ןטילש ןֿפױא
 ,ןסעגעג

 ,+- ןריטקנוּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טריטקנוּפעגנָא

 ןיא יִא ,עקרענַאקירעמַא עטסוּפ יד; .עּפַאמ עא
 ....קיװייל .ה ,ןיקויר .ּב ,". . .עלָאר רעד

 ,+- (ךיז) ןצוּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טצוּפעגנַא
 -רע- .דלָאי רעיא .ענילַארפ עיִא .לוויטש עיִא
 ,טייק- .,טייה

 ,+ (ךיז) ןקינַײּפנָא רַאּפ ,ידא -- טקינַײּפעגנָא

 ןיא 'ִא .עיציזיווקניא ןופ ןרעלעק יד ןיא עיִא

 ,טייק .טייהרע- .טיונ ןוא תוקחד

 .ןערדניּפנָא רַאפ ,דַא -- סטערדניפעגנָא
 .טעדנוּפעגנָא װזד .וּב ,טעדוּפעגנָא וזז+ .רקוא

 ,+- ןעלטניּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלטניּפעגנָא
 עא ,ןצַאז ענעסירעגרעּביא .ןעניש ,ןדוי עיִא
 "וז טימ יִא .םיזמר עיִא .ךעלטניּפַײרד יד טימ
 .טייקק ,טייהרע- .ןעלקנירּפשרעמ

 ןעשטשעיּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעשטשעיפעגנָא
 -רע- .הדיחי-תּב עא יד .דניק יַא ןַא ..+- (ךיז)
 ,טייקה ,טייה

 .+- ןעקפיּפנָא רַאפ ,ידַא -- טעקּפיּפעגנָא
 רעד, .לרעמיצ ןיֵא ןיא ןעמעטָא וצ רעװש

 -רַאֹפ ַא ,רערָאלקמוא ןַא ןעװעג זיא חוּכיװ

 - .טייחרע-  ,"רעא ןַא ,רעטרעכייר
 עֶא .+ ןקיּפנָא רַאפ ,ידַא -- טקיּפעגנָא

 ןיא ,ןוגינ א ןעגניז טגעלפ גיצ יד, .רענרעק

 ןגיו סָאװ ןעמַארג עשידִיי טימ יִא ןעוועג רע

 ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"גיו ןיא דניק עקיטכיל סָאד

 ,1968 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 ,+- ןעװעקיּפנָא רַאּפ ,ידא -- םעװעקיּפעגנָא
 טימ יִא ,טפעה א .רעדניק טימ יִא ,ּבוטש ַא

 .ריּפַאּפ ןגיוּב רעיֶא ןַא .םיריש עשיאערּבעה

 טימ ,המכח טימ יִא .ןעמָאידיא טימ יִא ,דייר

 סָאדלַא טימ ,ֿבוטילּכ טימ יִא .תוָאצמה עגולק

 "רעק טימ םיורגלימ א יװ ,ןסיװ טימ יִא .סטוג

 ,סערֿפ טימ יִא ,עלעשטנעמ קידכעלַײק א .רענ

 טימ רענעּבירשעג:טכידעג -- װיר ּב רעָא*

 יד; .תועידי ךס ַא טימ רעדָא תויתוא עניילק

 ,"םינכש טימ יִא לוֿפ ,תוריד . . .עגנע ,ערעטצניפ

 עקיזָאד יד; .1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד

 ריא ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ טימ יִא זיא ךיצ עטיור

 .ןרעדעפ סעמַאמ רעד ,רא ,"ןּבעל סעמַאמ

 ,ם"במ ,יַא ןענַאילימ-ןענַאילימ ,םעטסיס-ןענוז,

 ענעדלַאג ידע .1912 ענליו ,| תועד הגוה

 ,טיי ,"דייֿבתּכ ןוא םירֿפס טימ יא . . .שטָאק
 .,ֿטיק .טייהרע- .23ט1959 ,גָאט

 .טעוועגיּפעג - :ךיוא

 ,+- ךיז ןגָאלּפנָא רַאפ ,ידַא -- טגָאלּפעגנַא
 ןוא יִא ,ץרַאה א טימ, .ענעטילעגנַָא יד ,עיָא יד

 -סנּבעל ןיא ןלַײֿפ עקידנעילֿפ ןוֿפ טעדנואװרַאֿפ
 ,ַא ןוא טעשטומעגסיוא, .המלש ,סוממ ,ײףמַאק
 ,ןַא רע טמוק ,קירעֿפעלש ןוא קירעגנוה

 יי
 טרעכנעּפעגנָא

 װענעשעק ,יול תיּב תונורכז ,ןַאמקילג יול ברה-

 - .טייק- .טייהרע-ה ,4

 ןע(יױדָאלפנָא רַאּפ ,ידא -- םע(י)דָאלּפעגנָא
 .ןזַײרג עיִא .םירזממ עיִא .ךעלעצעק עֶא -+, 

 ,טייקד

 ןרעטנָאלּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטנָאלּפעגנָא
 רע'ֶא .ןגָאז תודע עיִא סָאד .םעדעפ עיֶא .+-
 ,טייק- .טייהרע- .טכירַאּב

 .+- ןעלּפַאלּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלּפַאלּפעגנַא
 ,טייהרע .ךעלתוליכר עיִא .ןטײקשירַאנ עא

 עֶא +.  ןצַאלּפנָא רַאפ ,ידא -- טצַאלּפעגנַא
 םיטש יד; .גנונעֿפַאה עיִא .ןָאלַאּב רעיֵא .רעזעלג

 ,זּביא ץענוד .ר ,"ץיַא ןַא ןעוועג זיא ןםיא| ןַײּב

 ,1929 קסנימ ,ײװָאלַאס רעד ,ַאילודַאיּב קָארטימז

 ,טייקק ,טייהרע-

 ,+- ןרעדױלּפנָא רַאּפ ,ידַא -- םרעדױלּפעגנָא
 ריז ,ץיֵא ,עטלּפַאלּפעגנַאפ .ךעלעדייר עטסוּפ עיִא
 טעּפש טשרע ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז רימ ןענ
 : ,טייק- .,ײטנװָא ןיא

 .+- ןשױלּפנָא רַאּפ ,דא -- טשױלּפעגנַא
 נָא 2 ,ןעַײרעמירַאּב עיֶא .טרעדױלּפעגנָא 1
 ,טשיוּפעגנָא .0 ,רעיֶא ןַא ןײגמורַא .ןזָאלּבעג

 ,+- ןּפמולּפנָא רַאפ ,ידַא -- טּפמולּפעגנַא

 עילָאקנַאמ טימ רעיא ןַא רע? .רעסַאװ עיַא סָאד
 .וװ המחלמ ,מּפ ,ײןצַאלּפ םוצ זיּב

 .+- ןעכוילּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעכילּפעגנָא
 = ץיֵא ןַא .סעיָאמָאּפ עיִא .רעסַאװנגער עיִא סָאד
 (םישדח עכיוה יד ןיא) ערעגנאוש ַא ,לואוו
 ,טייק- .,טייהרעי

 ,+- ןרעדנילּפנָא רַאפ ,ידא -- טרעדנילּפעגנָא
 ,סנגעמרַאפ עיִא

 עא .+- ןטעלּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעלּפעגנָא
 ,טייהרע-  .וזַאא רעכעלַײל ,רעדמעה

 ,=- ןלופלּפנָא רַאּפ ,דַא -- טלופלּפעגנָא
 ,חֹומ רעיֶא .שטַײטסיױא רעיא .איגוס עיִא ןַא
 ,טייקק .טייהרעז-

 א ןַא .+- ןכעּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טכעּפעגנַא

 ,ןרעדעֿפ ענַײד ןגיוט סָאװ, .ךַאד רעיא .לֿפיש

 סלַאזקיש םעד' ,שָאוהי ,ײ?רעיִא ןַא ןיּב'כ ןעוו

 ,'סַאּפש

 ,+- (ךיז) ןצלעּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טצלעּפעגנָא
 (טימ) ןיא יִא .הלגעילעּב רעיֶא .רעה רעיא ןַא
 ,"ןשטנעמ וצ האנׂש עיִא; .דלודעג טימ יִא .יינש

 טימ קע ץיֵא ןַײז ןסקוֿפ רעד| טָאה; .| ךוּת ,גי

 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"ןָאטעג ּבייה ַא טָאּפש

 וצ טלַאפ ריט עיִא סרעקָאט םעד, .8 אֵל ,5

 ךרודא .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"קוטס א טימ

 םוצ ףלָאװ א טקעמש לּבַײש ץֵא קיזַײא ןַא

 ַאי -- טייהרע- .ריּביס ,צוס ,"שײלֿפ
 ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"שיט םוצ ךיז רע טצעז

 יַא רעצנַאג רעד ןיא ..., -- טטייקק .םייה
 ,ײןדלַאה םורא לַאש םענעלָאװ ןטרילָאק ןטימ

 ,1934 ַא"ּת ,טכַאנ ברע ,ןילּבמעד .ּב

 .ןרעכנעּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעכנעּפעגנַא
 םורא ךיז טגָארט, .רעכנעּפ א יװ ןזָאלּבעגנָא

 ,ךיז טזָאלּב ןוא קידייל} "(ךיא) ינַא ןיֵא ןַא טימ
 ,ןזָאלּבעגנָא זיא



 .טערעּפעגנָא |

 נָא .+- ןערעּפנָא רַאּפ ,ידַא - םערעּפעגנָא
 ,רענעדָאלעגרעּביא ןַא .קעזקור עיִא ,עטּפָאטשעג
 .הוואג טימ רע'ַא ןַא

 ,=- ןעװַארּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעװַאוּפעגנָא
 -קילַאװ יד .ןישַאמ רעד ףיוא סנעמיר עיִא יד
 ,ןישַאמ-ץלעפ ןופ ןַאּבַארַאּב ןפיוא עא ,ךעל

 "רע  .תויוועה עיִא .םילכאמ עיִא ,ןטַאדוצ עיַא
 ,םייק- .טייה

 עיִא .+ ןלַארּפנָא רַאפ ,ידַא -- טלַארּפעגנַא
 טימ יִא זיא סאג ...יד; .םלוע רעיא .עסַאמ

 .1 ,"טריצַאּפש ךעלטימעג ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 ,21 4 1965 ,זמט ,ןַאדרָאג |

 יא ,+- ןּפָארּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפָארּפעגנָא
 סָאװ ריֿבג א .ןשטנעמ טימ יִא ,טקַאּפעגרעּב

 ,םירֿפס טימ יִא ,קעטָאילּביּב ַא .טלעג טימ יִא זיא

 .טלַאהניא טימ עא ,תורוש .עא ּברעק ,קעז עיַא

 םכילע-םולש ןעװ ,ְךׁשֹוח ןָאטעג ךיז טָאה סע;

 ןעמ ,'ַא ןעוװעג זיא לאז רעד . . .ןעמוקעגנָא זיא

 ,ןילטייצ ןנחלא ,ײּפָאק ףיוא ּפָאק ןענאטשעג זיא

 ןעװעג זיא לטעטש סעדעיג .'ןרָאטקעּפס טימי
 ינַאל .א ,"םימלשו םיארי יא ,םידמול טימ לוֿפ

 טַײצ ...ידע ?רָאי ,ןיו ,והילא תרדה רפס ,אד

 טימ יִא לוֿפ ,הנֹוז ערעגנַאװש קיּבייא ןַא --

 יינ ,װ טישז ,"ץנעטסיזקע ןופ ,ןַײז ןוֿפ ןעמָאז

 ליפ ױזַא טימ יִא זיא ץאז רעדעימ ,2

 ןַא; ,רעקיאַאזַארֿפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ב ,"ןּבעל

 "זדנעּפ ,טנװַײל ,ּברַאֿפ ,ריּפַאּפ טימ רעמיצ רעיֶא

 ,נּבעל נוֿפ כעױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"ךעל

 .טייקק .טייהרע- .,1948 עװקסָאמ

 ןעװעצַארּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעצַארּפעגנָא

 ירַאפ רע'ֶא .סרערָאטעּברַא עא .+- (ךימ
 ,טייק- .טייהרע- .ןתאלוח עיֶא יד .ןגעמ

 יטקַארּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טױיקיטקַארּפעגנָא
 ךיאי .,טריציטקַארּפעג-- :99 ,+- ןריק
 יד, ."רע'יֶא ןַא רָאנ ,רעטנרעלעג ןייק טינ ןיּב

 -לָצזַאו טיול רעניה ּפָא ןּבַײלק םיּתּבילעּב עא

 ,ן כַאי ,י . . םינמיס ןעכ

 ,=- ןענכורּפנָא רַאּפ ,ידא -- םענפורּפעגנָא
 םיא ַײּב ןענַײז סיפ יד, .םיוּב ןופ םַאטש רעיא

 ."טָארט א ןלעטש םיוק ןעק רע ,יָא

 ,+- ןעשורּפנָא רַאּפ ,ידַא -- םעשוװּפעגנָא
 יַא .טעשירּפעג-- ,טעשָארּפעג-- 95
 סעּפע? .גיוא יִא ןַא .עא דמאז ,שַא ,ּביוטש טימ
 ןוֿפ םורַא טמיװש ׁשֵא יִא טימ קוטשדנומ א
 'לרעמש ןוא לרעּב' ,סַײװ ,"ןּביוא

 רַאּפ ,ידַא - טםערנערּפ" ,טעדנירּפעגנַא

 -עג-* :ךיוא .+- ןעדנערּפ-- .,ןעדנירּפנָא

 ,םישוּבלמ רס ַא ןיא ןָאטעגנָא 1 .טלדנירּפ
 עמאמ יד .רעטניוו ןעועג זיא'ס , ,טצלעּפעגנָא

 ןיא ןעמונעגסיורא ,ןטעדנערּפיַא ןַא ,ךימ טָאה

 ױזַא ,טעדנערּפַא ןוא טצלעּפעגנָאא ."ןסיורד

 -ימ, ."םייזַײא םוצ ןרָאפ ןֿפרַאד טלָאװ עמ יװ

 -וּבלמ רעטרעדנוה ןיא טעדנירּפיַא זיא עלער

 ,דנַאלמייה 'װַאס ,יקסנַאירּבַאק .מ ,"ךעלמיש

 ,1 ןאזפ ,3

 ,+- ןעלגערּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלגערּפעגנַא
 רימ ןּבָאה ,ןוז רעד ףיוא עיָא, .ןטעלטָאק עיַא
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 .ןַײרַא םי ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז
 ,טייק- .טייה

 עיִא .+- ןסערּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טסערפעגנַא
 ,טייקק .,טייהרע- .לייא רעיֶא .רעדמעה

 ,- ןעלטשּפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלטשפעגנַא
 עיִא .עירָאעט עיִא ןַא ,ערָאלקמוא ןַא סעּפע
 ,טייק .טייהרע- .השרד

 לַאֿפנָא רַאּפ ,דא -- סעװעדלַאֿפעגנָא
 יַאּפ ןגיוּב רעיא .עקזולּב עֶא .+- ן(עװע)ד
 טימ ןענַאטשעג זיא יז; .רעדיוג רעיא .ריּפ
 ןוֿפ טָארט ,מפ ,יּפָאק ןרעּביא דיילק ןיִא םעד
 ןופפ -- טייקק .1966 עװקסָאמ ,סעריוד
 .ןטרָאד ,ײיֵא רענעטעמאס רעכייוו רעד ןשיװצ

 רענעיֶא -+.  ןלַאֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- ןלַאֿפעגנָא
 ענעיַא .אנוׂש רענעיִא .ןטידנַאּב ענע'ַא יד .יינש
 .הרוחש-הרמ

 (ךיז) ןעגנַאֿפנָא רַאפ ,ידַא -- ןעגנַאֿפעגנָא
 איד, .גנולעטשרָאפ עיִא .טעּברַא עיִא -+. 

 טשמַא ,הח ,"ןּבאה ףוס ןייא ןכאז ינגנַאֿפיג ןא

 רהוק הנגנאֿפיגנא איד שאד . ..., .ב/די ,6

 ,תואבוצה תוארמ ,"אַײז טגידנעיג ךילקילג

 ,טייק-ה 1718 קעּבזדנַאװ

 ,+- ןסוקָאפנָא רַאּפ ,ידַא -- טפוקַאֿפעגנָא
 ליצדנע םעד טָא וצ; .טארַאּפא רעיֶא קיטכיר

 -ויר .ּב ,יַא ןעוועג . . .םויק רעשידִיי רעד זיא
 ...יןצנעדנעט-טנורג ,ןיק

 -ביארַאֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלּפיארַאֿפעגנָא
 רעד וצ ןעמוקעג טינ יז זיא ץֵא ןַא;/ .ןעל

 "רָאפ וצ רע טסילשאּב רעיֶא ןַא; ."הנותח

 יָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,ײץַאלּפ םעד ןזָאל

 .ךעקיאַאז

 "רעד

 ,+- (ךיז) ןּברַאֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טּברַאפעגנָא

 עא ןקַאּב ןפיל עֶא .ןּברַאֿפעג-- 9
 ןיא הנוז עיִא ןַאק .ריּפַאּפ יִא .טנעװו עיִא .ױרֿפ
 יערּב ןקירּב ,עירול .נ ,=ןָאטנָא ןטמעשראפמוא

 יַא ,םישוּבלמ-סגירק ןיא, ,1929 װָאקרַאכ ,ןענ

 הי ,"למיה"ןגרָאמ יװ יִא ,רעטעלּבעיסָא יו

 ,טייקק .,טייהרע- .ַאטַאװַאַײה ,שָא

 ,+- ןקיטרַאֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטרַאּפעגנָא
 .עינַאּפמַאק יד ןּבײהוצנָא עיִא .ןטקודָארּפ עא
 .טייק- .טייהרע-

 .=- (ךיז) ןרָאֿפנָא רַאּפ ,ידא -- ןרָאֿפעגנָא
 ,סעקינֿבושי יד .דיוּב ענעיַא ,םיחרוא ענעיא

 עלא ןופ ענע'ַא ,םיָארונםימי יד ףיוא ענעַא

 ,םיררֹושמ טימ ןזח רענעיַא ןָא .טלעװ ןקע

 ,"רעּבַײװ ענעיַא יד ןסעזעג ןענַײז שיט םורא;

 סעדא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש

 ,סוממ ,ײקַאװטיל ַא ,רענעיֶא ןא זיא סָאד, ,7

 ןוֿפ טימ עמאס ןיא; .'הלעמ לש הֿבישיּבי

 יַאּבָארקַא ענע'ַא ןּבָאה עציװַאגרַאט . .. רעד

 עװקסַָאמ ,רָאיַאק ,יקסװָארַאקש עיַאש ,י...ןט

 .טייקק ,טייהרע-ה 8

 רעיא ,+- ןלױֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלױֿפעגנַא
 "מעד יד, .עיצַאזיליװיצ עיִא .לּפֶע רעיא .םיוּב

 רעטערּב עיִא דימּת ןוא עסַאניקיּבייא ,עקיּפ
 ,סּבעװנייטש ,ןַאמזַאלג ךורּב ,"קָאד-ןֿפַאה א ןוֿפ

 ,טייק .טייהרע- 1925 עװקסָאמ

 טליֿפעגנַא

 -נָא וזז .ףלוֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טלוֿפעגנַא
 -עגפיונוצ ... תורצוא עלַא יד טימ , .טליפעג

 טימ עִא יד ...ןרָאי ליפ יוזא רַאֿפ טלמאז

 עװקסָאמ ,טעטשטּפיה ,סנ ,"...ןרעמיצ ייז

 ,טייהרעה .4

 .+- ןעמערוֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טמעיוֿפעגנָא
 .טייק- .סעקטעוטַאטס עיִא .ךעלדודןגמ עיַא

 עֶא .+- ןעלדיֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלדיֿפעגנָא
 רעד ףיוא) ןצרַאה ןֿפױא יִא זיא'ס* .ךעלמינוגינ

 רעטכעלש ,רערעװש א ןיא זיא ןעמ = (המשנ

 .רעטלדניװשַאּב א = רעיא ןַא .גנומיטש

 ,+- ןרעטיֿפנָא רַאּפ ,ידא -- טרעטיפעגנָא
 טימ ,דנוש טימ יַא .רעדניק ,זדנעג ,תומהּב עָא

 ,טייקק .טייהרע- .סעיצקַארטסּבַא

 ןַא .+ ןטכַײֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טּכַײֿפעגנָא
 ׂשדע ,רעלעק ןסאנ ןוֿפ טנעװ עיִא יד ,לכיט יִא

 ןא זיא ןיגעלג לאו איד ואװ טרָא יגיּבלעז
 .ג/דכ ,עּב ,"טכַײֿפג

 עֶא +- ןלַײֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלַײֿפעגנַא
 -נעס רעייז = דניק יָא* .לגענ עיִא .ךעלדנזַײא

 .טעשטשפציּפעצ ,קיטײרקנָא ,ןגיוצראפ ,וויטיס

 -ערש ןייק טינ ןעילער ַײּב ןענַײז רעדניק יד;

 ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"עִא ןוא עקידוועק

 .טייהרע- .29 יז ,1964 ָא"ּת ,געװמוא ןוא
 ,טייקד

 .+- ןרעַײֿפנָא רַאּפ ,דא -- טרעַײֿפעגנָא
 ריא, .אנוׂש ןופ יא סעיציזָאּפ .ןוויוא רעיא

 ןוא י'ַא ...ןעװעג ןזיא םינּפ ךעלּבלופ גנוי

 ...גנוקיטכערַאּב אק .גנַאגּפָא ,גרעּב ,"טיור

 ץיִא אזַא ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגוצ םיא זיא

 ,! ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"טלעוו

 .טייקק .טייהרע- 1924.  זירַאּפ

 ;ךיוא .+- ןֿפַײֿפנָא רַאּפ ,ידא -- טֿפַײֿפעגנָא
 יּפַא ןַא ,רעֶא ןַא .םינוגינ עיִא ,ןֿפיֿפעג --
 ,לטַײּב) ענעשעק ןיא* ,הוולמ רֶעֶא .רעטראנעג

 ןייק ָאטינ ,קידייל ןיא = יִא ןיא (עא רעטסַײט

 ,טייק(נֿפיּפ) .טייהרע- .טלעג

 ,+- (ךיז) ןליֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טליֿפעגנַא
 .רעטסײט רעיא .װזַאא ּפעט ,ּברעק ,םילּכ עיַא

 ,טֿפַאז טימ יִא ,תוריּפ ,ןשטנעמ טימ יִא לאז

 .ןרערט טימ יִא ,ןגיוא .סעדגַאי טימ יִא ,רעשעלפ

 .רעפעפ רעיא .סעקינעראװ עיִא .לזדלעה יִא ןא

 טימ .קיטייװ טימ יִא (שואי) ןוחטּב טימ יא

 .העש עא ור טימ .רעֿפטנע רעיֶא לרעמירַאּב

 רַאֿפ ּבָאה ךיא, טֿפַאשּביל טימ יא ,קילּב א

 ׂשע :טליפיג ןא םיַמ טימ ,לקשמ ןייא טעּב ןַײמ

 ןאע .א/גכ ,וצנ ,"זַײװ ןיּפָארט שיוא טפירט

 א טימ ןרָאװעג טיינעגוצ זיא סָאװ ןוה עיַא

 -םוי םוא ןדַײנשּפָא טינ םיא ןעמ רָאט ,םעדָאפ

 טימ ןענעװאד טינ לָאז עמ, .א/דע ,2טל ,ײֿבוט

 עשראװ ,תובוט תוגהנה רֿפס ,"ךיוּב ץָא ןא

 טימ יא ,קנילפ-רעַײֿפ לּפעק א טָאה'ר, .ב"נרּת

 יװ רעמ טינ זיא טַײצ, .ישינָאמ' ,ץרפ ,"הרוּת

 ווו רָאק ,יןעגנוּבעלרעּביא טימ יִא ,ןטסאק א

 ךַײלג יִא ייז טימ ןעילֿפרַאֿפ , -- טייהרע-
 ןײק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"ןַײרא ןטעּב יד ןיא

 -- ביוק- .1911 װָאנרַאט | גנוי רעליואו
 -טײרּפשעגסיױא זיא םיור יװ יַא זיא עירעטַאמ,



 ןֿפיֿפעגנַא

 סמערָא יד רעטנוא לטענ סעדעיפ .טישז ,"טייק
 ,!סַײװ ,ײּבַײל םעד ןופ יִא ןוֿפ שזַא ךיז טייגעצ
 ןרעװ ןתח ַא

 .טֿפַײֿפעגנָא +- -- ןֿפיֿפעגנָא

 -וטסקיֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טריאוט|פקיֿפעגנָא
 גנָא .טעװװערַאוטַאט- :ךיוא .ףריא
 ,לייא ןַא טימ רעדָא עדַאמָאּפ-רָאה טימ טרימש
 ,טריאוטיַא יװ רָאה יד ...טנַארפ רעצנַאג א;

 סָאד ,עֿפָאי לדוי ,"טמַאקעצ ךַײלג דרַאּב יד
 -ַאלקטשרע יד ןיא, ,1926 עװקסָאמ ,למעדייא

 -לעק עטעװערַאוטַאטיִא יד ... ןלעטָאה עקיס
 וועיק ,צרַאװש עקמָאינ ,ןַאמגערּב .ש ,"סרענ

5, 

 ץִא .+ ןריֿפנָא ראּפ ,ידא -- טריֿפעגנַא
 .... ןופ יִא רעטסעקרַא .עגירטניא עיִא ,הרוחס

 רּבה-רוש ןטימ ןתיול םעד ןוֿפ ףמאק א זיאס,

 יד ןיא ,רא ,"ארוּב ןופ ןיילַא יַא ,ןסָאלשַאּב

 .טייקק ,טייהרע- .'ךעלטעטש

 .עיצילַאג .ןדָאלֿפ 22 .ודַא -- טנדָאלֿפעגנָא
 זיא רע? .ךעלזגֹורּב .טלדורדעגנָא .ןזָאלּבעגנָא

 .רעיא ןַא :ךיוא יָא קעװַא

 .+- ןטכעלֿפנָא רַאפ ,ידַא -- ןטכַאלֿפעגנַא
 ענעיֶא .לּברעק יִא .ּפעצ ענעיַא .קירטש ענעָא
 נאז עסַײװ ןוא ענעדליג יד טגָארט, .סנגיל

 ימוזָאק' ,שָאוהי ,ײןֿפײלש יד ףיוא יִא ,ןעג

 .טייק .טייהרע- .ירעצינש רעטלַא רעד

 ,=- ןצנַאלֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טצנַאלֿפעגנָא
 עיִא .ךעלעמייּב עיִא .גרַאּב רעיֶא .ןטייּב עא
 .טייק .טייהרע- .סאה ןופ ןעמיוז

 ןרעטסַאלֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטפַאלֿפעגנָא
 רעיא .טנַאװ עיִא ענּפַאװ טימ .ןגעװ עיִא ,+
 יָא ...רעצנַאּפ ריא !שינרעטצניֿפ יד ,, .טַאקַאלּפ
 .װ המחלמ ,מּפ ,"טלארוא ןופ טפיג טימ זיא

 ,טייקקה .טייהרעי

 סָאד .+- ןסילֿפנָא רַאפ ,ידַא -- ןֿפַאלֿפעגנַא
 עא תוֿבשחמ ,םידשח ענעיַא .רעסַאװ ענעיָא
 .טייק- .טייהרע-
 ,+- ןרעקַאלֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טרעקַאלֿפעגנַא

 טסיג, .רעטימעג עיִא .ןוויוא רעיֶא .רעַײפ יא

 -עֿפ רעיֶא רעד רעּביא סעקטַאל יד .... רעדנַאנוֿפ
 ַאֹּב ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ ,". ..עדרעװַאקס רעט
 .טייהרע- .1928 קסנימ ,ןרעױט עטנֿפעעג
 ,טייק-

 ײַא .+- ןעולפנַא רַאּפ ,ידַא -- ןגױלֿפעגנַא
 .תוֿבשחמ ענעַא .טסעג ענעֶא .לגײֿפ ענע
 ,טייקק .טייהרע-

 סָאװ .ןעלגילֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טלנילֿפעגנָא
 -וצ עא .ןטסילאעדיא עיִא .(ןע)לגילפ טגירק

 יִא ,רעדליּב יד ךיז ןטַײּב סע? .רענעלּפ-טֿפנוק

 "הבאושה תיּב תחמׂשי ,ו לַא ,"תוֿבהלתה ןופ

 .טייקק ,טייהרע

 יידרדסּכ) ץײלֿפנָא .ן ,רעד -- ץיײלֿפעגנָא
 םעד טימ ןענעז סע, .(רעקידרעיוד-גנאל ,רעק

 ,"ןפיט ענעדישרַאֿפ ןעמוקעגנָא יָא-ןטנַארגימיא

 ,1960 'צצד ,שימייה ,טנַאמַאיד .ז
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 יִא ,+- ןצײלֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טצײלֿפעגנָא
 ,םיטילּפ םָארטש רעיֶא .עֿפש עא .רעסַאװ
 ,טייקק ,טייהרע-

 (ךיז) ןשײלֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טשײלֿפעגנַא
 .טנעעג רימ טָאה ..., .סקָא רעיֶא ןַא

 ,קיא ,יננח ףסוי ,"עטתיּבה-לעּב עיִא יד טרעֿפ
 ,ח"ּכשּת ה"ר

 עִא .+- ןקילֿפנָא ראפ ,ידַא -- טקילֿפעגנָא
 רעד, .ריּפַאּפ י'ַא .ןרעדעפ עיִא .רעניה ,זדנעג
 ןקיאור םעד ןיא ןוא ,קיאור ןטָאשעג טָאה יינש
 ,י, . ,טייקסילװ עשירֿפ ךעלקיטש עיִא ןוֿפ טָאש
 ,טייקק ,טייהרע- .סיוא-רוד ןַײא-רוד ,מּפ

 ,+- ןרעדעלֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טרעדעלֿפעגנָא
 יג זיא ןריּפַאּפ עיִא יד ןשיװצ; .רענעלּפ ץיַא

 ,1928 װָאקרַאכ ,טלעװ עטױר יד ,"...ןגעל

 .10 ךפ

 .=- ןקעלֿפנָא רַאפ ,דא -- טקעלֿפעגנַא
 ,טייהרע-  .עיצַאטוּפער עיִא .דגֹּב רעיֶא
 ,טייק-

 ,+-- ןרעקלעֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעקלעֿפעגנָא
 .טייק- .ֿבגנ רעיא רעד .טנגעג עיִא

 :8פ ,+- ןשלעֿפנָא רַאפ ,ידַא -- טשלעֿפעגנָא
 ידי ץיֵא ,לסקעװ רעֶא ,טשטלעֿפעג -
 ,טייקק .טייהרע- .ןגָאזתודע יִא .תוע

 ,+- ןקיטסעֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטסעּפעגנָא
 ןּבױלג ןפיט א טימ יִא .סנזַײא ,ןדליש עיַא

 ,טייקק .טייהרע-

 ,+- ןרעֿפעֿפנָא רַאפ ,ידא -- טרעֿפעֿפעגנַא
 ,ןציוו טימ יִא ,גָאלָאנַאמ .שיפ עטליֿפעג עיִא טוג
 -עגנָא קרַאטש ןעװעג זיא הֿבישיײשַאר רעד.
 ינַא ,רערימ םעלָאש ,"הרוּת טימ יִא ןוא טליפ

 ,1940 עװקסָאמ ,סעסַײמ-סקלָאֿפ עלַאקירעלקיט

 ,טייקק .,טייהרע-

 ןרירֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- ןריורֿפ" ,ןרָארֿפעגנַא
 ןטלַאּפש יד ןיא, .טלעק ןופ רענעיַא ןַא 6
 רענערָארֿפֶא רעד טרעצמילג טנעװ יד ןוֿפ
 -ה תאטח ,קסנימ סױא ריֿפַאס .י .א ,"יינש
 ןַא וצ וצ םוק ךיא; .1881 ענליוו ,ו ...להק

 ,ריֿפַאש .ּב ,ײלריט ןטָאשַאּב יינש טימ ,ןריורפיָא

 .טייהרע .ט"ערּת סעדַא ,רעּביטש-רעלעק

 ' ,טייק-

 .+- (ךיז) ןגערֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- טגערֿפעגנָא
 ער עיִא .ֿבר רעיֶא רעד .הלאש עיִא .ןיד רעיִא
 ,טייקק .טייהרע-  .עיצקַאד

 ןזד)נערֿפנָא רַאּפ ,ידא -- טו(ד)נערֿפעגנָא
 -לַאּב יִא ןַא .טלזדנערֿפעג;- :89 ,4-
 ןוֿפ רעדײלקסוֿפ ענייש,, .ךעטשיט רעיֶא ,דיילק

 ,שָאוהי ,ײץלעּפ-ןילעמרעה טימ יִא ,לעֿפנשריה

 .ַאטַאװַאײײה

 ,+- .(ךיז) ןסערֿפנָא רַאּפ ,ידַא -- ןפערֿפעגנָא
 -לַּכ טימ ,סַאּבלָאק םענעפיירט טימ רענעיַא ןַא

 -עװרַאּפ רענעיַא ןא .םינּפ יִא ןַא .תופרט יילרע

 זַא 'ִא רעװש יוזא ןעװעג זיא ּפָאּפ רעד, .(ו)ינ

 -עלקרעּבירא טנעקעג םיא טימ םיוק טָאה רע

 ן1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| מפ ,יןרעט

 "כיר םַײּב ןֿפורעג ייז ןּבָאה . . .עוֿבׂש אּבלּכ;

 -נעגײֿפ .ּב ,"ןיס-ןיקוס רענעיִא ןַא ;ןעמַאנ ןקיט

 ןגיוצעגנָא

 ריי רענע'ֶא ןַאע .1893 י"נ ,הלואג איד ,םיוּב

 -סיוא װַאשטש טימ עלעסיש םערָא ןַײז טָאה
 .טייהרע- .רזממ רעד ,שז ,"טעקָאילשזעג
 - ,טייק-

 יד .+- ןלָאצנָא רַאפ ,ידַא -- טלָאצעגנָא
 .ףליה עשיניצידעמ עיִא רעירֿפ יד .סעטַאר עיִא

 ,טייקקה .טייהרעז

 .טלָאצעגמוא ווזד -- טלָאצעג ןָא
 ִא .+ ןּפַאצנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאצעגנָא

 ."טולּב ןיָא ןרַאפ ןלָאצַאּב טעװ רע? .רעסַאװ

 | | ,טייהרע-

 (ךיז) ןעקצַאצנָא רַאּפ ,ידַא -- טעקצַאצעגנַא
 ,טנעװ עא .טעוועקצַאצעג-- :ךיוא ,6-
 רעטניט ןסיורג א ןּפַאכ, .לַאנרושז רעיא ןא

 םעניא ךרַאנָאמ ןטעװעיֶא םעניא ןפרַאװ םיא ןוא

 נסַײװ מענופ ,ץלעה סקַאמ ,זּביא ,"רידנומ ןסַײװ

 -רע- .1932 סעדַא ,נָאֿפ רעטיור רעד וצ ציירק

 ,טייק- .טייה

 .+- ןענע)רָאצנָא רַאּפ ,ידַא -- טנרַאצעגנָא
 טּבייה םהרֿבא .רעסַאּפֿפױא רעיֶא .עסַאמ עיִא

 ,רה ,יײיֵָא --- םינּפ סָאד ,ּפָאק ןסַײװ םעד ףיוא

 ,טייק- .טייהרע- .טכַאנרַאֿפ

 יַא .+- ןגָאװצנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאװצעגנַא

 "נוי רענעיִא .ךעלרעדניק ענעיֶא .ךעלּפעק ענע
 .טייקק- ,טייהרע- .שטַאג

 .+- ןעגניװצנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעננואווצעגנָא
 .םזיטָאירטַאּפ רעיֶא .הֿבוט עיִא .טעּברַא עיֶא

 -סגנוקידיײטרַאפ םעיֶא םעד טריפעג טָאה לארׂשי,
 .טייק- .טייהרע- .2טוו 1968 ,זמט ,"גירק

 װרט ,װטוא ,ןע;צנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגיוצעגנַא
 .רעגניפ רענעיַא .רעטָאלּב רענעיֶא .+- (ךיז)

 ,ענורטס ענעיֶא .רעגייז רענעיִא .ןגיוּב רענעיָא

 רענעיַא ןא .סעצייל ענעיֶא טימ .ענישזנורּפס

 - -קסומ ענעָא .ןרעדָא ענעיַא .ןקָאז ענעיַא .לגעז
 ענעַא ,ןפייר .םענורּב ןופ יִא ,רעסַאװ .ןעל
 א ןיא יִא ,לעֿפ ַא ,לכיצ יַא ןַא .רעדער ףיוא

 יא 'ִא רעדעװס א .סעקרעשטַאּפ ענעיַא ,םַאר

 ענעיֶא יד .לכיימש םענעיִא ןַא טימ .ּפָאק ןרעּב

 ענע'ַא .טידערק רענעיִא .טלעק ,טײקטרַײֿפ

 ,רעטריגירטניארַאפ א ,רענעיָא ןא .ילרעגירק

 ,רענעיֶא ןַא ,רעזגֹורּב א ,רענעזַאלּבעגנָא ןַא

 יװ ,ךיג ,ךס א = רענעיֶא ןַא יװ ןדע ר"

 ענישזנורּפ א טימ עקנישַאמ א ןעוועג טלָאװ רע |

 :יצַאּב ענעַא"* ןגױצעגנָא טָאה עמ סָאװ

 סָאװ עכלעזא ;עכעלזגֹורּביּבלַאה -- ןעגנוא

 .לרעגירק א טימ ןקידנערַאֿפ ךיז גנירג ןענעק

 טלַאה עמ ןעװ ,עטנַאּפשעג -- ןװר ענ ענעיִא

 -- גנומיטש ענעַא* ,טייקיאור ןַײא םיוק

 ןעק סָאװ טקילֿפנָאק א טימ ,עמעװקַאּבמוא ןַא

 טזַײװ סָאװ -- ע(ק)זולּב ענעיָא* .ןכערּבסױא
 ןַא טימ" .רעּפרעק ןופ ןעמרָאֿפ יד סױרַא

 עא טייקיאור ,טייקנסאלעג ,טייקסטוג רענעיִא

 :עגֿפױרַא ךיז ףיוא ,רעטכַאמעג א טימ --

 -סוחי .ענשזַאװ --- י'ִא ךיז ןטלַאה .רענעגנואווצ

 ,טצַאלּפ ריוושעג רעד רעדייא, .ןזָאלּבעגנָא ,קיד

 -- ןקַאּב ענעַא* .װש ,"ַא ךיז ַײּב רע זיא

 -- םישוח ענעַא* .ענעלַאֿפעגנַײא ,ערעגַאמ

 טוג -- ײט ענעיֶא .ןריגאער וצ טיירג ,ךאוו

 ,קרַאטש גונעג ,טירּברַאֿפ



 דנוצעגנַא

 (ןרעװ) ןַײז .ןרעװ 6 ןַײז טימ טּפָא

 ןא רונש ןייא ןא איד לאטסירק, .יַא ךיז ַײּב

 ןרעװ ,טיג ףיוא קיטש ןייא ןעװ ,ןַײז ןגוציג

 טשמַא ,הח ,"טײרּפש רפ רדננַא טימ ילַא איז

 טוג ןיוש זיא טסורּב יד בוא, ,ב/טמק ,6

 תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"...רעטייא טימ יא

 ןיא זיא דִי רעד, ?1910 ,זדָאל ,ווװ תואוֿפרו
 רע ןמזילּכ .ןכילגעג לרעגײזטנַאה א וצ תולג

 רעדעי ךָאנ רע טרעװ וׂשעיײדי רעטנוא זיא

 ,"סַײנַארעּביא יִא רדסּכ לסיירט ןוא לקָאש

 ,1960 ינוי-ַײמ ,שימייה ,ץענזוק .ח

 ,שטשירּפ א ,הּכֹמ א ,ריושעג ַא יװ יִא 9

 ַא ףיוא הּכמ א ,הּכמ א ףיוא שטשירּפ א יװ

 ,רעגייז א יװ יִא .סעילַארט א יװ יִא .שטשירּפ

 יװ ,ענורטס ַא יװ ,ןגיוּב א ,ענישזנורּפ(ס) א

 ,טנעצָארּפ יװ יַא .ןווייה ףיוא יװ יִא .קיוּפ א

 'ִא (ןסָאלַאק :דל) ןשָאלַאק ןיא ןתח ַא יװ יָא
 יַא .ראנ עלעקעי יװ יִא .ןּתוחמ רעטיור ַא יװ

 ןיא רוחּב ךורּב יװ יִא .עקנָארַאֿפנַאֿפ ַא יװ

 -תּב סהֿבישישָאר םעד יװ יא .וװעשטידרַאּב

 ,הדיחי

 עג ןוא טּבילעג םיא טָאה טָאטש עצנַאג יד;

 ןןגיוצעגוצ = יִא טליֿפעג ךיז טָאה רע ןוא טכַא

 ,עּבעיל ענעמַאקעגקירוצ איד ,דּפא ,יייֵז וצ

 ןפמארק ןיא יװ יִא רעמינּפ יד, .1894 ענליוו

 סָאד ,ליי ,"עיסלואװנָאק ןיא םירבא עלא ןוא

 ןוא שיילפג ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליױופ

 ןיא ,רֵא ,יֵא רענייּב יד ףיוא טיוה ןוא ןרעדָא

 השוּב יד ּבַײל ןיא ריא ַײּב טקוצ סע, ,יטָאטש

 .סעדורה ,רה ,"ריושעג רענעיַא רעפַײר א יו

 ַא ןָאטעג ליומ יִא ןַײז ןוֿפ טָאה םיוש א;

 ,| המחלמ ,מּפ ,ײרַאּפש

 נָא +-) ןָאטעגנָא :ּב ןטימ ךיוא טצינעג

 רנ רַאוּפשיללּכ ןיא .כרַא ,(53 ,װרט ,ןצִיצ

 דלְזֲאְוּב יוזאק .(ורט ,ןעיצנָא ,61 טימ ןדַײס)

 ןעװעג רהזנ טינ זיא סָאװ} רגיּבלעז רעד זַא
 ןגוצג ןא דלּב רע טרעװ ,טּברַאטש ןןטק תילטּב
 .ג/בל ,חע ,"תואוצ טימ רדיילק יגיטעלֿפ םוא

 רעטעװנגרָאמ סָאד ןוא ,יָא טכַײל ָאז טסיּב וד;

 ילוש ,ץ"נה זּביא ,יןדָאש הלילח ריד ןעק

 ןיא יִא ,הֿבקנ אע .1875 ןילּבול ,...תימ

 ,1875 עשרַאװ ,/ תואילּפ הׂשעמ ,"רכז-ישוּבלמ

 ערעַילט ףיוא ןטירעג ןּבַאה תומחלמ'ילעּב עלַא;

 ,גָאט ןייא ןוא טנזױט ,"יַא ךַײר רעייז ,דרעֿפ
 ליֿפ א ןיא יִא ןעגנַאגעג זיא יז, ,1878 ענליוו

 רוּפיס ,ןוחא .מ ,"תּבש דוֿבּכל גוצנָא ןרעשּפיה

 יַא ,רענייא, .ן"נרּת ענליװ ,הֿבושּת ילעּב ינשמ

 טלטרַאגעגנָא ןוא לדמעה טקירטשעג ןימ א ןיא

 .לטעטש ַא ,שֵא ,"קיסַאּפ ןטיירּב א ןיא

 ךיוא טינ טייג רעגייז רעד, -- טייהרעי
 ןיא, .ִא ןַא ,טייקפײטש א -- טייק- יָא

 ,"דרע רעד ןוא רעּפרעק םעד ןשיװצ יִא רעד

 עטשרע יד ,רעסנעּפס .ה ,זּביא ןָאסירעמ ירד

 .ןפיצנירפ

 ןַײז ןוֿפ ֿבצמ .לָאענ .ז ,רעד -- רגֹוצעגנַא
 .. . ןקָארשרעד ךיז טָאה םיוּב רעד, .ןדנוצעגנָא

 .שריה רעקידענערּב ַא יװ ןֿפױל ,ןֿפױל ןעמונעג

 ילַאװ ,צוס ,"טמַאלפַאּב ץלַא טָאה יִא ןַײז ..

 ,סקיד
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 ,+- (ךיז) ןדניצנָא רַאּפ ,ידַא -- ןרנוצעגנַא
 רענעיַא .עקשעװָאלָאה ענעיָא .טכיל יַא .רעַײֿפ יִא

 -הּכונח רעיֶא .הרונמ ענעיֶא .רעטַײש ,ּפמָאל

 לדניק יִא ןא טימ .טומ רענעיֶא .זיוה יִא .ּפמָאל

 -תוֿבהלתה א (א -- רענע'יא ןַא* .טנַאה ןיא

 -עגֿפױא רָאג זיּב .רעסעּכןיא רעייז (ּב :רעקיד

 עצ רַאג זיּב ןרעװ -- יִא ןרע װ .רעטגער

 יװ יִא ןרעװ .המיחיאלמ ,טמַאלפעצ ,טכָאק

 .רעַײֿפ א ןיא יִא ןייטש .עלעּבעװש ַא

 סיוא ןקירד סָאװ -- ןגיוא ענעיֶא טימ ןדִלי

 זָאנ ןַײמ ןיא 'ִא זיא רעַײֿפ ַא, .תוֿבהלתה

 ,"דרערעטנוא רעֿפיט רעד זיּב טנערּב סע ןוא

 ןיּפאּב החדק שא יּכ| 22 ,בל ,םירבד ,יּת

 יװ יולּב-לעה . . .המשנ עטעקַאנ ,עליוה א...

 יַאילק ,סוממ ,"טריּפש םענעיַא ןוֿפ םַאלפ רעד

 טימ ןבירשעג ןענַײז עטכידעג עזיד, .עשט

 רעטלּפָאד א ןופ יִא ,רעַײּפ ןכעלנייוועגמוא ןַא

 ,ןהמדקה ,ו רמָ| יװַאקרַאה רדנסּכלַא ,"גנוקנערק

 ענַײמ ןוֿפ סיוא ךיא גיוז שואי ןוֿפ טֿפיג םעד,
 ביל טימ ַײנסָאדפיא טסרעװ וד זיּב ןדנואוו

 .ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ ןוֿפ ןַײש ,גח ,יַא טֿפַאש

 םיא ןרעװ ןגיוא יד, -- םייקקה ,טייהרע-

 .לטעטש סָאד ,סַײװ ,יָא טימ ןסָאגרַאפ

 טיַא סָאד .+- ןּפוצנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפוצ}גנָא
 ,טייק- .טייהרע- .לדרעּב יָא ןַא .זָארג

 ,+- ןרעקוצנָא רַאּפ ,ידא -- טרעקוצעגנָא

 הלדֿבה ןכַאמ ןעק'מ,, .דייר עיִא .סעדגַאי עיִא

 ,ןישס ,"עװַאק רעדָא יט עיִא טימ קחדה תעשּב

 טעװ רֶע יװ ףּכיּת . ..טשלח רענייא ןעװ, .אצ

 רעסַאװ ...ןּבעג םיא ןעמ לָאז ,ןעמוק ךיז וצ

 ק"לא ,יײַא ,טֿפאז ןירטיצ טימ רעדָא קיסע טימ

 -רע- .1882 עשרַאװ ,ךוּב רעטקָאד רעד ,זּביא

 ,טייק- .טייה

 (ךיז) ןרעטיצנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטיצעגנָא
 ,רעיֵא ןַא ןיוש זיא רע, .טלעק ןופ עיַא .+-

 ,םייהרע ."ַײנסָאדנֿפ טינ םיא קערש
 ,טייק-

 רעָא +.  ןגַײצנָא רַאפ ,ידַא -- םנַײצעגנָא
 ץיֵא יד ןיא ןקוקנַײא .רעכערּברַאֿפ רעיא .געוו

 ןא רעה זיּב יזיד ךיז לייווא .ךנּת ןוֿפ ןלעטש

 ייל ןימענ רֿפ ינוא ןרעה רהעמ .... יטגילציג

 -צרוק 'נוא ימַאצלעז רגרוּבדליש' ,*....ןיס

 יגיטרעוו ןגעג יזיד; .ןווו עװַא| ײיטכישיג יגיליוו

 בל ,לַאק ,"טזיא טגַײצג ןא ןיוש איו . . . העש

 .טייהרע- .1732 עלַאה ,םתוֿבא לע םינּב
 ,טייק-

 (ךיז) ןעגעכײצנָא רַאּפ ,ידַא -- טנכייצעגנָא
 םַארגָארּפ עיִא .ןמיס רעיֶא .רוגיֿפ עא ,+-

 ןייג .דלעה ןופ רעטקַארַאכ רעיֶא .טעּברַא ןוֿפ

 .ןּבױא ןוֿפ לטיװק עיֶא סָאד .געװ ןיא ןפיוא

 ,ןעמָאנ ןּביל ןַײז ןוֿפ יִא .םימשה-ןמ עא סָאד
 -- 'ַא רימ רַאֿפ טשינ* .ןקַאּבניק עיִא-טלֹוּב

 ַײּב ואוו רעּפרעק ןיא לעטש א ףיוא ןזַײװ םַײּב

 א ,דנואו א ,ריושעג א ָאד זיא ןטייווצ א

 םושרה תאי טשטַײטרַאֿפ ללמ .עא ךָארּב

 "טניכייציג ןָאפ :(21 ,י ,לאיוד) יתמא ֿבתּכּב
 "זעּב =| גאטש גאוו רד, ,ן"טנכייצרַאֿפ זיא , :יּתְו

 ינוא זיא טכיװג ׂשד טַײז ןייא ןיא ואו ןזעמ

 טרעצעגנָא

 ,הח ,ײטנכייציג ןא םינמיס ןנַײז קָאטש ןעד ןא
 ךאלמ רעד םיא טדײלקַאּב, .ב/בס ,1716 טשמַא

 יד ןופ ןרעװ ןֿפַאשאּב אד יד םישוּבלמ יד טימ

 לפיו יִא זיא םישוּבלמ יד ףיוא ...תוריבע
 ךרד ,שּפע ,"טָאה ןָאטעג הריֿבע ןא רע לָאמ

 עלַא, .ט קרּפ ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה
 ןוא ףוג ןַײמ ףיוא יא זיא סע םיׂשעמ עזייּב

 רעש ,הנחּת ,םיבוט תּב הרׂש ,"םינּפ ןַײמ ףיוא

 "סיּב ץלַא ..., {1836 רַאֿפו תומלוע לע דוחיה

 ןופ, עו רמ ,ײטרָא ץיָא ריא ןיא טקורעג זַײװכעל

 יד ןגעקטנא ןּבָאה טקוקעג םיא עינָאלד רעד

 -ברודַא טינ ךָאנ ,ןגעװסנּבעל יד ריא ףיוא עיִא

 ,טייהרע- .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ענעגנַאגעג

 ,טייק-

 ,+- (ךיז) ןליײצנָא רַאפ ,ידַא -- טליײצעגנָא
 ןרעטש עיִא .ןעמיטש עא .טלעג עיִא סָאד
 ,טייקק .טייחרע- .ץימש עיִא .למיה ןֿפױא

 עא .+ ןליצנָא רַאפ ,ידַא -- טליצעגנַא
 ןַאראט א .ןמיס רעקירילָאק רעיִא .ןלַײפ ,ןסקיּב

 ןַא טימ ןקוק .ןגיוא עיִא .טנַאװ רעד ןגעק יִא
 ףיוא יִא ,םולח ןופ דיײשַאּב אן, .קילּב ן'ָא

 רעד ןוֿפ ןעגנואוט ערעכעה יד ןלָאמסיױוא

 רעַײנ, .זילַאנַאָאכיסּפ ,דיורפ ,זּביא וומ ,ייהמשנ

 יעצ ךיז ץלָאטש רעַײנ ,ךיז טסקאװעצ חוּכ

 רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"'ַא ילֿפ םוצ יװ ....טליּפש

 /טיל -- טייקק .טייהרע- .גורק רעלוֿפ
 'ַא עשיראר

 "חישמ רעיא ןַאג -- טעוועליצעג - :ךיוא
 ידע .רעקיטירק ןוא קיטירק ,00 ,"קנואוו

 עקיטסולג יד ךיז ףיוא יִא קידנליֿפ ,דיומ . ..

 .טנורג ,ןיקויר .1 ,"...רענעמ ןופ ןקילּב

 רעטנוא ןופ ןגיוא עיִא רַאּפ א; . ...ןצנעדנעט

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"ןרעטש ןטלצנורעג זייּב םעד

 ,=- ןעלּבמיצנָא רַאּפ ,ידַא -- טלּכמיצעגנָא
 ,.טייהרע-  .ןטניה רעיא .שרַאמ רעיֶא

 ,- ןעלקיצנָא רַאפ ,ידַא -- טלקיצעגנַא
 סיורג א ףיוא, ,ןטפירשֿפיױא עיִא .ֿבתֹּכ רעיֶא
 -רַאק .א ,ײ. ...יִא ןעוװעג זיא ריּפַאּפ ןסַײװ טַאלּב
 .1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיוװָאניּפ

 ,טייקקה .טייהרע-

 ,- (ךיז) ןריצנָא רַאּפ ,ידַא -- טריצעגנַא
 ןיא יִא .רעטעלּברעדָאֿפ ןיא עיִא .ןלעמעג עיִא
 ןַײז אד יד רטכעט יטּבולג יד, .םידגּב ערעַײט

 םיֿבוט םיׂשעמ נוא רדילג ריא טימ ןזעװג ןיש

 ,1767 אךרויֿפ ,בָאּב העשּת תוניק ,"טריצג ןא

 ןוא גנוריצ ןיא יא הלּכ יד זיא אמּתסמ לַײװע |

 וצ ןעװעג ןקתמ ןעמ טָאה ,םישוּבלמ ערעַײט

 ,םימעטמ רֿפס ,"םינּפ סָאד ריא ןקעדרעּביא

 -תארי א זיא סָאװ רעטכַאט יד, ?רָאי ,שזדָאל

 ,םירוחּב רַאֿפ ןזַײװ טשינ ךיז לָאז יד םימש

 -רוּבמַאה קחצי 'יר ,יָא ןייש זיא יז ןעװ טרפּבו

 יד ןיא; .1898 ענליו ,ץעוי אלּפ ,זּביא רעג

 טימ ןוא ןֿפרַאװרַאֿפ ךיא ןיּב רעדנעל עטַײװ

 ,טייהרע- ,(דיל-םיבנג) ל9 ,ייָא ןטייק
 ,טייק-

 .טלעג יִא .+- ןרעצנָא רַאּפ ,ידַא-- טרעצעגנַא
 ,טייק- .טייהרע- .ןעלטימ-סנּבעל עא



 טלטרעצעגנָא

 (ךיז) ןעלטרעצנָא רַאפ ,ידַא -- טלטרעצעגנָא
 .טייהרעק  .לרָאּפ יִא .רעדניק עא .+-
 | ,טייק-

 עא .+- ןעװָאקנָא רַאּפ ,ידַא -- םעװָאקעגנָא
 -טסעפ טימ יִא .סעּבַאטש טימ יִא ןריט .דרעֿפ

 ןָא = 'ִא יװ ןייטש* .עא טומ ,הנומא ,טייק

 א רעייז :ךיוא = רעיֶא ןַא ןַײז* .גנוגעװַאּב

 ןעייטש . . .בַײװ ןַײז ןוא ןרעוק .רעכעלגעמרַאפ

 .לכיטנרעטש ,ַאי ,"ףוס םעד ןעז וצ יִא יװ

 ,"ןייטש יִא יװ ןּבילּבעג . . .עדליװ יד ןענַײז,

 -רעטניוו א קנעדעג'כ, .1880 ענליוו ,ןהָאזניּבַאר

 ,לעגָאר ףסוי ,"יָא טסָארֿפ טימ ּבוטש יד :טכַאנ

 ,טייהרעז ,1951 לָאערטנָאמ ,ץיװשיוא
 ,טייק-

 עא .+ ןכָאקנָא רַאּפ ,ידַא -- טכַָאקעגנָא
 .סיוא ,טדערעגסיוא, .סערעשטעוװ עיִא .ןזַײּפש

 נָא ,ַא ןעװעג זיא ריא ַײּב סָאװ ץלַא ןסָאגעג

 רעד ,רענװעל .ח .ג ,"ןצרַאה ןפיוא טרעַײזעג

 ּברַאֿפ יד ןעװ, .1898 ענליװ ,עטַאט רעמוטש

 -יילק יד| ןעמ ןָאק יִא ךַײלג םודעמוא ןיוש זיא

 ,ָאריפש .ש ,"ןלסעק ןיא| ןזָאלּפָארַא ןרעד

 -עגסיוא; .1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק

 ןעק יַא וצרעד ןוא שיילפ טכַאמעג-רשּכ ,ןצלַאז

 ןיק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"געט 15 ןגיל

 .טייהרע- .1911 װָאנרַאט ,| גנוי רעלױאװו
 ,טייק-

 .סָאד -- םטכָאקץעגנָא

 .ןכָאק ןכָאנ ּפָא ךיז טצעז

 ,טכָאקעגנָא טָאה

 (ךיז) ןעײלַאקנָא רַאפ ,ידַא -- טעײלַאקעגנָא
 ןעמונעגכרוד .דל .טעילַאקעג = :89 ,6-
 ...רעדנזַײר רעטנַאקַאּבמוא רעזיד, .טסָארֿפ ןופ

 רַאװ ןוא ּבַײל םעד ויּב טצענעגכרוד רַאװ

 .קינבושי רעד ,דמא ,ײטעילַאקעגנָא טכער

 ,+- ןרילָאקנָא רַאּפ ,ידַא -- טרילַאקעגנַא
 -עכייצ עשרעדניק עיִא .רעייא-רמועּב-ג"ל עא

 ,טייקק .טייהרע- .ןעגנונ

 ;85 ,+- ןעסָאקנָא רַאּפ ,ידַא -- טעסָאקעגנָא
 ַא, .האוֿבּת יִא .זָארג יִא .טעשָאקענ--
 ,ןָאדרָאג .ש ,ייייה ןיִא ,ןטעירּפעצ ןופ טייקשירפ

 ,1934 עװקסָאמ ,נצרַאװש נוא רעװָאזַא נשיװצ

 ,טייהרע-

 ןַא .+- ןעּפַאקנָא רַאּפ ,ידַא -- םעּפַאקעגנַא
 רעיא .סקַאװירט רעיא .רעסַאװנגער רעמע רעיא
 .טייהרע- .ךעטשיט ןֿפױא ֿבלח

 עיִא .+- ןעּפָאקנָא רַאפ ,ידַא -- טעּפָאקעגנָא
 ,זּביא ןַאמדירֿפ .י ,יןעי טנזיוט עיִא, .לֿפָאטראק

 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל .לװ

 ,טייהרע-ה .6

 .לואװ ,+- ןקַאקנָא רַאּפ ,ידַא -- טקַאקעגנָא
 א ,רעיֶא ןַא ןייגמורא .ּבוטש עיִא .ןזיוה עיָא

 =:ןצרַאה ןפיוא יִא זיאס* .רעטראנעגּפָא סואימ

 "יטש רערעװש ַא רעייז ןיא ,ענטומעלַאק זיא'ס

 ,טייקק .טייהרע- .גנומ

 ,- ןּברַאקנָא רַאפ ,דא -- טּברַאקעגנָא

 .עקנַאלּפ עא ןַא .ןזינרַאק עיִא .ןקעטש רעיא
 .טייק .טייהרע- .םינמיס עיִא
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 ץיִא .+- ןגרַאקנָא רַאּפ ,ידַא -- טנרױאקעגננַא

 "רע  .עקניזימ רעד רַאפ ןדנ רעיא .סנשָארג
 ,טייק- ,טייה

 (ךיז) ןעמרָאקנָא רַאּפ ,ידַא - טעמרַאקעגנָא
 יַא .הרוצ עיִא .רעדניק עיִא .תומהּב עא .+-

 רעטַײװ טיצ'ס, .עדנַאגַאּפָארּפ טימ יִא .םינּפ

 טעפ א, ."שײלֿפױטַאמרַאה טימ יִא ,ײמרַא יד

 ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז ...ץַאק עיורג עא

 .טייהרע  .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"לעווש

 ,טייקז

 .ןעילוּפרָאקנָא רַאפ ,ידַא -- טעילוּפרָאקעגנָא
 ,טעװערַאהעג גנאל םעד ףיוא טָאה עמ סָאװ

 -ניא ןייק טינ .ןגיוּבעגנַײא קידנציז ,טציװשעג
 ץלַא טימ טוט, .טעּברַא עא ןוא ,עטנאסערעט

 רעד ףיוא ּפמַאטש םעד וצ לעטש א תוחוּכ

 ,וָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינפיק .יא ,"המיתח רעיֶא

 ,1930 וועיק ,טייג זַײא סָאד

 .=- ןעּפרָאקנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפרַאקעגנָא
 רעזדנוא ןופ, .סעקשטעמעס טימ יִא ,ץַאט ַא

 ,סינּפיק .יא ,"עלעוירּב שידִיי יַא ןַא . . . ןעמאמ

 ,1939 וועִלק ,נרָאי עגנוי יד נוֿפ

 צג א, .טעסָאקעגנָא + -- טעשַאקעגננָא
 יָאר .מ .מ ,"ייה ןיָא ןשירֿפ ףיוא . . . רעגעל

 יער-טסילַאיצַאס ַא ןופ ןעגנורעניארע ,םוַאּבנעז

 ,טייהרע- .רענַאיצולָאװ

 ,- ןלַאװקנָא רַאפ ,ידַא -- טלַאװקעגנָא
 יד זיא לָאמנייקא .תוחוּכ עיִא .רעסַאװ עיַאס

 -נוא יװ קיזומ טימ יִא ױזַא ןעװעג טינ טלעוו

 ,1811952 ,שַאפ ,רעקידעּבעל רעד ,"רוד רעזד

 ,טייקק .טייהרע-

 יא ,+- ןלעװקנַא רַאּפ ,ידַא -- ןלָאװקעגנַא
 יד ןיא ךלימ ענעיֶא .סרעטַײא ענעיַא .רעסַאװ

 ענעיַא ,עטעֿפ .רעסַאװ ןיא יִא ,ןעמָאז .סרעטַײא

 ,ןוחטּב ,ןּביױלג טימ יַא .טסירּב ענעיִא .רעּבַײל

 יַא .ךיוּב םענעיֶא ןא טימ .עא טֿפַארק ,הנומא

 ןרעדָא ענעיַא טימ .(ענעדִיי) עתרּבועמ ַא יװ

 ענע'ַא ,ןגיוא יד, .תחנ ןופ יִא .סיֿפ יד ןופ

 ,דרע יד, .עקשיֿפ ,סוממ ,"סעקנַאּב יד יװ

 "עג ןסקַאװרַאֿפ זיא ,טייקסאנ רעד ּבילוצ יִא

 'רערעטנוא, .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,הּפ ,"ןרָאװ

 -גנעטש ענעיַא קרַאטש ןוא עטצריקרַאֿפ ,עשיד

 ,שטָאּב .ג ,זּביא ּבמָאלַאג .א ,"ךעלגַײװצ-ךעל

 רוּכיש זיא דלַאװ רעד, .1920 עשרַאװ ,ןסקיװעג

 יץנַאט ןיא' ,שָאוהי ,"ןטּפַאז ענעיֶא עדליוו טימ

 ימיא םענעיָא שירֿפ טימ טרוגעגנָא ןעמ טייטש;

 יַאה ךורּב ,"הרובג רעטַײנַאּב טימ ןוא טעּפ

 ,טייק .טייהרע- .תודיסח תוכלמ ,רעג

 (ךיז) ןשטעװקנָא רַאּפ ,ידַא -- טשטעװקעגנָא
 -עמ עא .ןּבױרטנַײװ עיִא .טפַאז רעיא +-

 .טייהרע- .סיפ עיִא .ןלאדעּפ עיִא .ןדיר
 ,טייק-

 ,6- ןקיטױקנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטױקעגנָא

 רעיא רעד ןוֿפ, .רעכעטשיט עיִא .ןרעמיצ עא

 רוקמ ןגנוי םוצ טעָאּפ א ךיז טסַײר טייקדמערֿפ

 -רע/ 1 ךוּת ןיא ,גי ,"ןושל ןשידִיי ןוֿפ
 | .טייק- .,טייה

 ,=- ןעלױקנָא רַאּפ ,דא -- טעלױקעגנָא
 ,טייהרע- זאא תומהּב ,רעניה עיִא

 טגָאלקעגנַא

 עִא .+- ןֿפױקנָא רַאפ ,ידַא -- טֿפױקעגנָא
 .טייקק .טייהרע- .װזַאא ןקיטנַא ,תואיצמ

 ןַײז ןוֿפ בצמ .לָאענ .ןע  ,רעד -- םוקעגנָא
 ןטרָאד ךיז טניפעג סע; .םוקנָא .ןעמוקעגנָא

 ןלייט ענעדישרַאֿפ ןוֿפ יַא ןַא ןלארׂשי-תנידמ ןיאו
 ,30 וצ 1964 ,זמט ,גצּב ,ײקלָאֿפ ןשידִיי ןופ

 ,+- (ךיז) ןעמוקנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעמוקעגנַא
 ץיִא .דזעיֵאּפ רעיֶא רעד .םייהא עיִא םולשּב
 וע עא .םלוע רעיא ןַא .ןעניױשרַאּפ ,םיחרוא

 .ןטנַאטסערַא ּפַאטע רעיא ןַא .לגייפ עיִא ,םיל

 -ּתמ ,הרוחס עיִא .טַײצ רעקיטכיר רעד וצ עא
 ץיִא .העידי עיִא .ֿבוט'םוי רעיֶא רעד .תונ
 עיִא .ןועגש רעיֶא .הרוחש-הרמ עיַא .קנערק
 ףיוא רעיא .טעטיסרעווינוא ןיא עיִא יד .הכרּב
 לּבקמ .הררׂש םוצ רעיא ןַא .לעטש רעטוג א

 עשירפ, .ענירג עיִא יד .םעיַאיַײנ םעד ןַײז םינּפ

 ריא טעװ סיפ עקידלטעטשניילק עיָאטשרע

 -ַאג עטריקורּבעגסיױא יד ףיוא ןענעקרעד דלַאּב
 ןעװעג זיא הדבוע ןַײז/ .תועסמ ,סוממ ,"ןס

 "וצ םעיֶא םעד ןשיװצ . . .ךעלצעלּפ ןלייטעצ וצ
 -רע- .רעדלעװ עשיליופ יד ןיא ,ַאּפָא ,"םל
 | ,טייקה .טייה

 יד .+- ןקוקנָא רַאּפ ,יזַא -- טקוקעגנָא
 .םישודיח עא .גנולעטשרָאֿפ עיִא .הלּכ עיַא

 יָא ןֿפרַאװקעװַא -- טייהרע-

 .ןענעסרוקנָא רַאּפ ,ידַא - טעפרוקעגנָא
 יעגנַײא ,ןגיוּבעגנא .רל .:2 726: ;עט1

 יָא עא ןייטש ,ןציז ,ןייג .ןגיוּב

 ,=- (ךיז) ןשוקנָא רַאּפ ,ידַא -- טשוקעגנַא

 ,ץירּפ ןוֿפ טנַאה עיִא יד .רעדניק ,עמַאמ עיִא
 ,טייקקה .טייהרעי

 ןַא .+ ןטײקנָא רַאּפ ,ידַא -- טיײיקעגנַא
 ןסָאלשרַאפ טסעפ,, .קינעמרוט רעיא .ֿבלּכ רעיא

 .טכענרעמוז' ,שָאוהי ,"סמערוטש יד יִא ןגיל

 רעֶא .+- ןעַײקנָא רַאּפ ,ידַא -- טַײקעגנַא
 .ימוג עיִא ןַא .טיורּב סעקשירק עיִא .קעּבַאט
 ,טייהרעי
 .+- ןעלטײקנָא רַאפ ,ידַא -- טלטײקעגנָא

 א ןַא .סעקינלַאנימירק עיִא .ךעלעקצַאצ עא
 .טייהרע ןעיידיא עיִא .ןלירּב רָאּפ
 ,טייק-

 .+- ןעלקַײקנָא רַאּפ ,ידַא -- טלקַײקעגנַא
 ,טייהרע- .רעצעלק עיִא .ךעלסעפ עיִא

 א .+- ןליקנָא רַאפ ,ידַא -- טליקעגנָא
 ךיוא, .ןעגנואיצַאּב עיִא .טימעג יִא ןַא .רעסאװ
 תעשּב ןטנַאה ןוֿפ ןכירטש יד ןטכַארטאּב| טינ
 -ניואװעג ןַײז סלַא רעמ ,יִא ליֿפ וצ זיא רע

 עשרַאװ ,דיה תמכח ,ונילַאג .א .מ 'ר ,"טייה

 ,טייקק .טייהרעה .2

 ,- ןקידניקנָא רַאּפ ,ידַא -- טקידניקעננַא

 -מוא ןַא, .שרַאמֿפױא-ןסַאמ רעיֶא .הריזג עיַא
 ,דָארּב ,"קָאלג ַא יצ רֿפוש א ךרוד יִא ,קילג

 ,טייק .טייהרע- .שג

 טפָא .+- ןגָאלקנָא רַאּפ ,ידַא -- טנַאלקעגנָא

 ןקידייטרַאפ .טכירעג ןרַאפ רעיֶא ןַא .ּבוס

 (ַײּב ,ןוֿפ) ןיא עיִא .דנַאל עיִא סָאד .ץַא ןַא
 -מוא רַאֿפ עיִא עלַא טלַאה, .עיציזיווקניא רעד



 טרעמַאלקעגנָא

 -רעּפכַא טימ, .29 ןאנ ,1883 ,לָאֿפַיי ,"קידלוש
 ןעייטש ןצרַאה ןיא טייקינעטרעטנוא ןוא טייק
 "ורּב .נ ,"ןָאטעגנָא ןעלטיק עסַײװ ןיא עיִא יד

 הסנרּפ עיִא .עיסעלָאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,וָאליס

 .(ץנַאס) לקָאל ,עטכַאמעג-עילַאק =

 .+- ןרעמַאלקנָא רַאפ ,ידַא -- טרעמַאלקעגנָא
 ןָא יִא .ןּבעל ןיא עיִא .ןריּפַאּפ עיִא .שעװ עיִא

 א זיא רע, .רעפעשַאּב םעד ןַא יִא .ןּביולג (ןיא)

 ,רעסַאװ ןפיוא ןרָאװעג ןגָארטעגמורא געט רָאּפ
 ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי יימרי ,ײץַאלק א ןָא יִא

 ,טייק- .טייהרע- .1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל

 עיִא .+- ןּפַאלקנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאלקעגנָא
 טימ ךעלטרַאק עיַא ,לדיטשַײּב םעד ףיוא הזוזמ

 טשינ ךָאנ ןיּב ךיאע .רעייא עיִא ,ןטפירשפיוא

 היֿבצ ,רעדַאּב השמ קחצי ,"הנעשוה עיִא ןייק
 -ץגּפָא :ןַײז ףרַאד| 1905 גרעּבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ

 .טייק .טייהרע- .ןעטּפַאלק

 ,6- ןעגנילקנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעננולקעגנַא
 טָאה ,רעיֶא ןַא .הרוׂשּב ,העידי עיִא .לקעלג יִא

 ,ֿטייקקה .טייהרע- .טרעפטנעעג טינ רע

 -נָא ,+- ןּבױלקנָא רַאּפ ,ידַא -- ןּבילקעגנַא
 ,סעטאמש ענע'ַא .תוריּפ ענעַא .+ ןּבַײלק

 ענעיַא סָאד .ןדנ רענעיֶא .ןלערק ענעיָא .דלָאג יָא
 .קעטָאטראק ענע'ַא .גנורַאֿפרעד ענעיַא .ןסיוװ

 -קירדעגנַײא ,עטגיילעגפיונוצ = ןדלַאֿפ ענעָא

 ןעגנאגעג, .עטיינעגכרוד טינ ךָאנ רעּבָא ,עט

 -עגאי ענע'ַא ךעלעסיש עלופ טימ דלַאװ ןיא

 -לעװ ןַײז וצ ֿבשיימ ךיז , .המלש ,סוממ ,"סעד

 ןקיש לָאז עמ םייה רעטלַא רעד ןיא הרֿבח רעכ

 "ןַאס זיּב ןילרעּב ןופ ,אד ,"סרַאלָאד ענע'ָא יד
 ...לדנגעמ ןסניּב רעד ריא ןיא; .ַאקסיצנַארֿפ

 ,שָאוהי ,"םורַא טלעװ רעד ןוֿפ ענעיֶא ןֿפָאטש

 -- סנּבירעצ ןוא טקילפעצ ,ןסירעצ; .!ןיּב ידי

 .לטרעוו ,"סיִא סע טפור עמ ןוא

 ,=- (ךיז) ןדײלקנָא רַאּפ ,ידא -- טדײלקעגנָא
 ןייג וצ דגּב רעיא .תֹּבש דוֿבּכל םישוּבלמ עיָא

 ,רעדניק עיִא םערָאװ יד .החמׂש רעד (וצ) ףיוא

 תחנ ,תורצ ןיא יִא .עא לטיק ,ןטק-תילט ןיא יִא

 יִא ןַײז .װזַאא תחנ ,תורצ ךס ַא טָאה = װזַאא

 ,ףוג ןיא יִא ,המשנ יד .עא גנורעּפכַא ,הארי ןיא

 טָאה = יִא ןוא טיײנעגנָא* .ןסַײװ ןיא יִא ,םיתמ

 ='ַא טוג ןַײז* .םידגּב עטוג ןוא עַײנ ךס א

 םיקידצ,  .ןלַאפנַײא עדליוװ ןּבָאה (שירָאיטקַא)

 ףיוא שנעמ ןייא יװ טיילקיג ןא ןַײז אד יד

 לכ יֿפּב ארקנה אּבה םלוע רֿפס ,"םלוע םזיד

 יג ןא ...וׂשע רעדא .1659 טשמַא ,ןגה רפס

 רעדנעס רדנסּכלא ,ןזַַיא ןוֿפ ריצנּפ טימ דיילק

 טשמַא ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב ,ןזיהטע

 רֿבק ןיא טליופ טינ ּבַײל רעד לַײװ איד ,4

 ןרעװ טיילקיג ןא טכער טינ המשנ איד ןאק אז

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ה"ּבקה ןופ טכיל טימ

 םעד ךָאנ טכַאנ יד ףיוא , ?ה"מּת מדֿפֿפ ,אּבה

 ןייג וצ ןַײז גהונ ךיוא ךימ ךיא געלפ תינעת

 ךיא געלֿפ ןייטש א ןוא שא ןוא קאז ַא ןיא יִא

 -עגנָא . ..יאדמשא רעד, .הק ,*סנּפָאקוצ ןגייל

 ,םינּפ סהמלש ןיא יא ,רעדיילק סהמלש ןיא ןָאט

 ,שָאוהי ,"עמיטש סהמלש טימ טֿפור ןוא טייטש

 ,טייק- ,טייהרע- .יַאדארַאשזדי
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 :89 ,+- ןּפעלקנָא רַאּפ ,ידא -- טּפעלקעגנַא
 .עקרַאמ עיִא .ןּבעלקנָא = ,טּבכעלקעג--
 .ןעמָאנוצ רעיא .ארוקילוק רעיא .ןשיפַא עיַא

 עּפלַאמ ידס .סרעסערֿפ עטסיזמוא ,םיֿבורק עיָא*

 ןָאק םעדכרוד .. . ךיש יד ןָא דניוושעג ךיז טוט

 טּביִא ןענעז סיֿפ יד ןרָאװ ,ןריר טשינ ךיז יז

 ,1862 ֿבובל ,םידומל תישאר ,"עלָאמס רעד ןָא
 ףיוא ןּבעג גנוטכא ןעמ זומ ןשַאװ םעד רַאֿפ,

 ןייק ייז ףיוא ןַײז טינ לָאז סע זַא ...טנעה יד

 ,ןָאסרואינש .ז .ש ֿברה ,ײטּביָא . ..ךאז םוש

 'ַא זיא יז; ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רפס

 ,"האמוט רעד ןוֿפ תוחוּכ עלַא טימ ןרנֿבַא ןיא

 עטּבילרעפ איד ,רעטעטשדנַארּב ,זּביא ש"מא

 טינ ...לֵאעדיא רעד, .ט"מרּת ענליוו ,ןיצּבר

 קיטרַאֿפ ַא ,רעיֵא ןַא ,רעטּפוטשעגרעטנוא ןַא

 ,לושקלָאֿפ עכעלטייהניא ,מי ,"רענעּבעגעג

 ,טייקק .טייהרע- 1922 לװַאש

 ,+- ןעלּבָאנקנָא רַאפ ,ידַא -- טלּבָאנקעגנַא
 עיִא טוג יד ןסָאגעגרעדנַאנופ, ,עקשיק עיַא

 -סָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"ַאשטעּפ

 ,טייהרע- 1960 עווק

 יא .,+- ןטענקנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטַאנקעגנָא
 =רענעיַא ןַא* .תולח ענעיַא .גייט רעטלומ רענע

 ףיוא טקוקעג,, .ןעלקסומ עקישײלֿפ עטסעפ טימ

 ןפיוא ,רעקצעמ .י ,"הלּכ רענעיַא רעטנוזעג רעד

 ,טייק .טייהרע- .רעדלעֿפ סנזייז

 עיִא .+- ןקַאנקנָא רַאּפ ,ידַא -- טקַאנקעגנָא
 ,טייהרע- .ןגיל רעיא .ןטַײז עיִא .ךעלעסינ
 ,טייק-

 עא .+- ןלױנקנָא רַאּפ ,ידַא -- םליונקעגנַא
 לקיװ ךיא; .קסע רעיא .לָאװ עיִא ,םעדעפ

 ,"םַאלכ ןיָא ןצנַאג רעייז ןוֿפ געט ענַײמ . . .ּפָא

 ,טייהרע- .ידנַײרֿפ ןטַײװ ַא וצ רעדיל' ,לה
 | ,טייק-

 ,+- ןשטיײנקנָא רַאפ ,ידַא -- טשטייגנקעגנָא
 ,"ןרעטש ץיִא ןַא טימ טגָאזעג , .סנגיוּב עיִא
 עטלייװרעדסיוא ,יקרָאג .מ ,זּביא יקצענעמַאק .ה

 ,טייהרע- .1938 קסנימ ,װ ןעגנולייצרעד
 ,טייק-

 ,+- (ךיז) ןּפַײנקנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפײנקעגנַא

 .ךעקעל רעיֶא .ןקַאּב עֶא .ןפינקעג-- 9
 ,טייהרעד

 ,+- (ךיז) ןּפינקנָא רַאפ ,ידַא -- טּפיצקעגנַא

 .סעומש רעיא .ןעגנואיצאּב עיִא .ךעלקירטש עיַא

 ןיא יִא ,עליישטַאפ ַא טימ תּבש םוא ןייג טינ

 ןא טּפינקג ןא זיא טיײהרָזַאונ ןייא , .לטרַאג

 אריטק, ,15 ,בכ ,ילשמ ,מהס ,ײגנוי ןוֿפ ןצרה

 םעד וצ -- יחל הלפּת יד ,טּפינקג ןא זיא יז ---

 תומדקַא רֿפס ,ײךילגיּבייא --- אמלע ,טּבעל סָאװ

 ה"י .19 ּבײהנָא ?גרעּבמעל| שטַײט ירבע טימ

 ןא ןכוצ ןייא ןא םַאלֿפ ןייא איװ זלַא ךַײלג;

 אדרויפ ,שטַײט ףיא ןושל הנעמ ,יטֿפּפינקג

 לָאז ּבַײװ ןוא ןַאמ ןופ ץרַאה סָאד , ,ו"כקּת

 ןייא טימ טּפינקעג רעדנַאנא וצ סנייא רָאג ןַײז

 זיא םַאלּפ רעד יװ ױזַא ,טֿפַאשּביל ןוֿפ פינק

 ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ 'ר ,"ןליוק יד ןיא יא

 ןַײמ טסיּב וד, .1833 ווָאקלדוס ,רסומ טֿבש

 יװ םענַײד ןיא יִא זיא ץרַאה ןַײמ ןוא גוויז

 טזַײרקעגנָא

 "רע-  .זוייםיליהּת ,שַא ,"סלחר ןיא סֿבקעי
 רַאֿפ רעטומ א ןוֿפ גרָאז, -- םייקה .טייה
 -טַײצרָא" ,גרעּב ,"ןּבעל ןָא יִא רעקידרעטַײװ

 .'טביל

 -עגנַײרַאא .טּפַײנקעגנָא +- -- ןּפיגקעננַא
 ןַא ,עטערַאּפעצ ַא ּבוטש ןיא קירוצ ןעמוק
 .25 אוו 1953 זמט ,גח ,ײענעיִא ןַא ,עטשוקעגסיוא

 ,טייק- ,טייהרעי

 עצרוק'ס, .ןטָאנקעגנָא + -- ןטעגנקעגנַא
 ,"טנעיָא ,עטעקַאנ ינק יד .סיפ יד ןשיװצ דיילק
 ,טייקק .טייהרע- .יעצַארּפי ,אּפָא

 עֶא .+- ןלענקנָא רַאפ ,ידַא -- טלענקעגנַא
 ,טייקק .טייהרע- .שינעייל יִא .הרוּת

 :99 .,+- ןעמעקנָא רַאּפ ,ידַא -- טפעקעגנַא
 עא .רוזירפ עיֶא .רָאה עֶא .טמַאקעג--|

 ,טייקק ,טייהרע- .לָאװ

 ,=- חרט ,ןרעקנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעקעגנָא
 ,רעמע רעיא .טסימ יִא .יורטש ןוא ייה עא
 .ֿטייק ,טייהרע- .קַאלשרעטנוא רעיא

 ;89 ,+- ןגירקנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגָארקעגנָא
 -ּתמ ענעיֶא .טלעג ענעא סָאד .ןגירקעג-
 .םייהרע- .גָאזוצ רענעיא .ווירּב ענעיֶא .תונ
 ,טייק-

 נָא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)לַאמ|כַארקעגנַא
 -מעה עִא .טלמ- :59 .+- ןע(יױלַאמכָארק
 ןייג .סעקטאל עטלמיָא .קעררעטנוא עִא .רעד

 -עלדנַײרֿפמוא ,רעֿפַײטש א = רעֶא ןא (ןַײז)

 יַאֹּב טָאה ןהלּכ רעד ןוֿפ} רעיילש רעד, .רעכ
 טװָאלּבעגנָא ,טלמיָא ,יינש יװ סַײװ ןַײז טפרַאד

 שימ אע/ .המלש ,סוממ ,"טלקיוקעגסיוא ןוא

 ,עלרעּפ עשוהי ,"רעטעלּב עטעילַאמיַא יד טימ

 עסַײװ ןגיױצעגנַײרַא, .יירפרעדניא רעגיײזַא ןַײנ'
 ,"ןענידרַאג עטעלַאמיָאףַײטש יד ןיא עמשַאט
 -סָאמ ,נּבעל נוֿפ כעױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש

 .טייקק .טייהרע- .1948 עװק

 ײַא ,+- ןכירקנָא רַאּפ ,ידַא -- ןפַארקעגנָא
 .סרעלטעּב ענעיַא .עא ךעלסַײרּפ ,םערעװ ענע

 ענע'ַא יד טימ ןעמאאזוצ . . .ּפָא ייז ןעמ טירּב,

 עטסנעש יד ,ןײסַאר .י םָאנָארגַא ,"סעקשארומ

 .טייהרע - .1922 ענװָאק ,ןעמולּב רעמיצ
 ,טייק-

 ,+- ןּפָארקנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפָאוקעגנָא
 א טימ, .שעװ טימ קַאז רעיֶא .קידניא רעיָא

 ,ַאּפָא ,"וק רעיא ןא ַײּב יװ זדלַאה םענעסיררַאֿפ

 = סעקרעגוא עא" ,טכַאנ רעטלַאק ַא ןיא'

 םַײּב ּפָארק ךס ַא ןּבעגנַײרַא ,ןָאטנַײרַא ןכָאנ
 .סעקרעגוא ןלעטש

 ,+- (ךיז) ןצַארקנָא רַאפ ,ידא -- טצַארקעגנַא

 טייק- .טייהרע- .סנשָארג עיִא .דנואוו עא
 ,קישַארּפ א טימ יא יד ןקיאורַאּב ---

 ,6- ןזױרקנָא רַאפ ,ידא -- טויורקעגנַא
 -עגסיוא ,עשרַאטערקעס יד, .רָאה ּפָאק רעיא

 ימערַאד ֿפַא ,ךַאמלעטס ענַא ,"'ַא ןוא טצוּפ

 ,טייק- .טייהרע- .1947 עװקסָאמ ,לַארוא

 עֶא .+- ןזַײרקנָא רַאּפ ,ידַא -- טויײרקעגנַא
 ,"ןיָא ןַא זַײרק א ןיא ןזַײרק רימ , .עלעּבַאט



 טלזַײרקעגנַא

 .לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ ,ןַאמדירפ בקעי

 ,טייה

 .+- ןעלזַײרקנָא רַאּפ ,ידא -- טלוַײרקעגנָא
 .טייק .טייהרע- .רָאה עיַא

 .ןקיטיײרקנָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטיײרקעגנַא
 ףיוא יִא זיא רע, ,+- קיטיײרקנָא חזז .מטֿפ

 | ."ןעגנול יד

 .+- ןעינירקנָא רַאּפ ,ידַא -- טעיניײקעגנַא
 .װש ,"ןגיל א זיא תמא רעיא ןַא .1 .רקוא
 ,לרדח יִא ןַא ןיא .ןשינעכַאז עיַא .2

 עיִא .+- ןצירקנָא רַאּפ ,ידַא -- טצירקעגנָא

 .טייק- .טייהרע- .הבצמ עיִא ןַא .סנכייצ

 ,+- ןּפמערקנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפמעירקעגנַא
 .זיא ןעמ קרַאטש יװ ןזַײװ ןעלקסומ עיֶא טימ

 ינורּפשעגוצ זיא קינדַאירוא רעד, .קירטש עא

 ,"טסיופ ץיַא ןא ןזיוועג דימש םעד ןוא ...ןעג

 -סָאמ ,נגעקטנַא מערוטש מעד ,ןיװעל-ךןַאמּפיל

 | ,1939 עװק

 .+- ןעקנערקנָא רַאּפ ,ידַא -- טקנערקעגנַא
 ךס ַא טָאה סָאװ = רעיא ןַא .ןתאלוח עא

 עלַא ןוֿפ יִא ,רעטרעטיּברַאֿפ א, .ןעגנוקנערק
 ! מעּב ,"עדמערפ ןוא ענעגייא ןוֿפ ןטַײז

 .טייק-

 ייװצ, .+- טּפָארקעגנָא וזד -- טּפערקעגנָא
 :סױרַא ךיז טָאה רעלדנעה עקידלמוט יד ןש

 ןשיװצ ,ןַאּבזײא .ש ,ןַאמ רעֶא ןַא טקורעג
 .ןרעױט טרעדנוה

 4064: 2086 .צא יװ צמ ,רעד -- רעגנַא
 ןסקאוַאּב ,חטש רעַײרֿפ .עשַאּפ ,דיװ .כרַא

 'נוא ריגנַא שטַײט זיא (הישרגמ). .זָארג טימ

 תומהּב זד טאטש םעד םוא ץַאלּפ ןייא זיא שאד

 ךיוא ױזַא .13 ,אכ ,עשוהי ,מהס ,"ןדייוו ףיורד

 -ג ןזיא זע טינע :ישר ,33 ,הכ ,ארקיו ,חט

 ןַײװ 'נוא רידלעו ןםייול יד וצ| איז וצ טׂשעוו

 ,"ריגנַא יריא 'נוא ןציז וצ ריזייה טרעיינ ,ןטרג

 ,=- ןריּבַארנָא רַאּפ ,ידַא -- םריּפַארעגנָא
 ןעװעּבַארנָא רַאּפ ,ידַא -- טםעוװעּבַארעגנָא
 .הרוחס רעיֶא טימ קעז .סנגעמרַאֿפ עיִא ,+-

 רָאנ זיא טלעג סָאד זַא ,ךיז טיײטשרַאֿפ
 ,פס ,"יוג ןעמערָא םעד ַײּב יטעװעּבַארעגנָא
 .טייק .טייהרע- .טסינַאלַאק רעשידוי

 עֶא .+- ןעיארנָא רַאּפ ,ידַא -- סעיַארעגנָא
 ,טייהרע- .עא סעּפָאקָא ,סנּבָארג

 נָא .כרַא .ןענערנָא ןופ רַאּפ -- טנַארעגנָא
 רימ רעװ, ,ןלַאֿפעגרעּביא .ןלַאֿפעגנָא ,ןֿפַאלעג
 לגלג ןעג ןמוק דלַאּב לוז רעד ןראוושיג טוה

 ןדרואוו ןניימיג לֵא םיּתשִלּפ יד .טנַאל שאד ןיא
 ׂשּכעז, ,198 עפָארטס ,ךוּב-לאומש ,*טנַאריג ןא

 ׂשּכעז .טננג יז טנַײז ןףניפ =} ףנוב נוא ןהעצ

 -רעװ ס'נלרגוה .שי ,"טנַארג ןא ךמ ןּבה יד

 ײּפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק ,ֿביר} ה"י ,15 ,דיללֿפ

 ,{...ןל

 עיִא +- ןטסָארנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפַארעגנָא
 לסיּב ַא זיא חומ רעד" .ןישַאמ עיִא .ןכעלּב

 .טייהרע-  .טיירדעצ ןַײז = יִא

 . יי
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 .רקוא .ןעּבורנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּבורעגנָא
 -נעטש זיא ריא ַײּב, ,ןטָאשעגנָא ,ןפרָאװעגנָא

 ."זיוה ןיא יִא קיד

 ורנָא רַאּפ ,ידַא ןטזעגיור ...} -- םונורעגנָא
 .רעקניטלַא רעיִא .ןתוחמ רעיֶא ןַא .+- ןוג

 ...ןעמענמורַא ןכעלטיא ןעװעג טיירג זיא רע;

 רדסּכ זיא סָאװ רענָאיצילימ-ךַאװ םעד וליֿפַא

 ,קיפע ירָאגירג ,זּביא .ק .א ,יָא ןוא קידנגַײװש

 -ר)} .1924 װעשטידרַאּב ,נעמָאר ָארטעּפ
 ,טייקק ,טייה

 .+- ןעשזורנָא רַאפ ,ידַא -- םעשוורעגנָא
 -עשיק-ןקאּב עיִא טימ ,עטיירּב א ,עניילק א;

 ,20 וצ 1963 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ךעל

 עא .+- ןּבױרנָא רַאּפ ,ידַא -- טּבױרעגנָא
 קערש ןיא טרעה רע? .תורצוא עיִא .הרוחס קעז

 ןיא טכירק עיִא סָאד .וצ ךיז ךרָאש ןדעי וצ
 -רע- .ו המחלמ ,מּפ ,"רעדנַאנופ ךיז עטָאלּב

 | ,טייקקה .טייה

 ,+- ן(עלןטױרנָא ראּפ ,ידא -- (טל)טױרעגנַא
 ןוֿפ רעמינּפ עֶא טימ .טלמיירעג-- 9
 "ָא; .טנָאזרָאה רעטױריִא .טניװ ןוא טסָארֿפ

 .דַאנ ,י. ..טניװ ןוא דלַאװ ןופ קרַאטש טלטיור

 ןעמוקסיורא רע טגעלֿפ .. . סעדעגַאי ... ןכוז,

 ןוא טױלּבעגנַא סעצנָאװ ןוא דרָאּב א טימ

 ןַאמטלַא .מ ,"טּברַאֿפעג יװ רָאג -- טױריַא

 "ץ/ג77- .1 אצ ,1947 װעיק ,ןרעטש ךַאנַאמלַא

 ,טייקמלט- ,טייחרעטמלטיור

 נָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטיורעגנָא :ךיוא

 ןקַאּב עַא טימ יורפ עגנוי אי .ףקיטיור
 ,דַײס טסעװ ,ןילּבמעד .ּב ,"טסויּב ןכיוה א ןוא

 ,1937 יינ

 ,+- ןרעכױרנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעכירעגנָא
 גנע זיא רעמיצ ןיאא .טרעכיירעג-- 9
 רעצעמע = עקלויל עיִא .שײלֿפ יִא ."'ָא ןוא

 ןיא ןכָארקרַאֿפ, .גנוראפרעד-סנּבעל ךס א טימ

 ,שטד ,"טכוצמוא טימ לוֿפ ,טעזָאלק ןיִא ןַא
 | | .ענליוו

 ,ךורעג א ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיפורעגנָא

 "רַאֿפ עשימעכ עא .ןעמולּב עֶא .חיר א ןָא
 ,טייקי- .ןעגנודניּב

 יא ןַא .+- ןסורנָא רַאּפ ,ידַא -- טסורעגנָא
 .רעיֵא ןַא ,רענעשַאװעג ןייק טינ ַא ,למינּפ

 ,טייהרע-

 ענעֶא .+ ןֿפורנָא רַאּפ ,ידא -- ןֿפורעגנָא
 "ױזַא יד .םש רענעיִא רעד .תודע ענעיֶא .ןעמענ

 ענע'ַא ןסַאג .סעיסעּפָארּפ עלַארעּביל ענעיָא
 עמ סָאװ םערעװ יד, ....ןופ ןעמענ ףיוא

 ןּפרַאק יד ןופ ןרעדעֿפסולֿפ יד ןיא טניפעג

 "עג ַא ַײּב,; ."זַײלשיפ ענע'ָא ױזַא יד ןענַײז

 -לדייא םענעיַא-ױזַא רעדָא םָאװשדָאּב ןכעלטנייוו

 ָאטָא ,זּביא לעסיא ירד ,ײ. . .ךיז ןעניֿפעג םָאװש

 טינ ךָאנ טימ,, ,1924 צנליוו ,עיגָאלַאָאז ,לַײמש

 ךרוד רעיוּב ךיא תעגושמ םענייק ןוֿפ םענעא

 ,לַאה ,"סַאג יד ,טָאטש יד ,טַײװ יד ,ווירּב יד

 .טייקק .טייהרע- .רצוא ןַײמ

 ןַא .+- ןקורנָא רַאּפ ,ידַא - טקורעגנַא
 ,ןטנלָאשט עיִא יד .קַאז רעיֶא ןַא ,רעטקַאּפעגנָא

 ,ןזָאלּבעגנָא .ןגיוא יד וצ ןיּב לטיה עיִא סָאד

 טשיײרעגנַא

 "א ןייב סיוא טעז רע. .ןעמערּב עיִא טימ
 ַא טימ, .ןםינּפ טמירקרַאֿפ ,זגֹורּב א טימ =}

 ,ײזָאנ ץיּפש רעד ףיוא יִא ,ןלוקַאּפש עטלַא רָאּפ
 לטיק ןָא ,לוש ןיא טמוק ..., .המלש ,סוממ

 יּבלַאה ןגיוא ןוא םינּפ יא ןַא טימ . . . תילט ןוא

 "רעדַײנש רעד לרעּב ,ץרפ ,"ענעקָארשעצ
 ,טייקקה .טייהרע-

 ַאג .טרעגעג"- ,ןָא טרעג .ורט -- ןטרעגנָא
 רעד רע זַא .ןטרוגנָא חזז .רקוא ,עיציל
 וצ טימ רַאד ןנַײז רימ ןהעז טרעװ ןערה-רצי
 ןַײד ןא טרעג :ןגָאז רע טרעװ ,... ןדירֿפ
 רע טעװ, .ב/דצ ,1716 טשמַא ,הח ,י. . .ןדנעל

 ןַײד קעלּפטנַא ,ןדנעל ענַײד ןָא טרעג :ןגָאז
 ףיואע .20 ,ב ,1848 רימָאטישז ,הח ,"םערָא
 ןוא טגָאלק ןוא קעז ןָא טרעג ןקיזָאד םעד
 ,.א/טכ ,2טל ,"טנייוו

 ענעיא .+ ןּבַײרנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿבירעגנָא
 .רעגניפ רענעיא .לפַאטרַאק ענע'ַא .עלעּביצ

 ,טסורּב עקידלקסומ  ענעיֶא .עלעּבעװש = יִא -

 ,רַאװָאמַאס רענע'ַא .עדרָאמ ענעיֶא .סיפ ענעַא

 ראלק ץנג . ..לדנעפּפ רּביױז ןנייא ןיא זע אוט;

 ץינסעי ,תואוֿפר רֿפס ,יןּבירג ןא ןמַאז וצ ׂשילַא
 א ןעמונעג רערעדעי טָאהע .{1722| ב"ּפּת

 רַאֿפ ידוי רעד ,ײלּבָאנק טימ יִא ,טיורּב לקיטש |

 רענעיִא ןסלדרעֿפ םעד} ןַײז, .1881 עשרַאװ ,חסּפ

 טַארוקַא ןגילֿפ רעד ריא זיא ןקור רעטצַארקעצ

 סע; .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"ןשטנואוועג יו

 ,"ךעטער םענעיֶא טימ םיא ןופ טקעמשעג טָאה

 ,טייק .טייהרע- .ישורּפ רעד' ,גח

 = ןרעדירנָא רַאּפ ,ידַא - טרעדירעגנָא
 ,גייט יִא

 . יד ,4- ןטַײרנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטירעגנָא
 "רע  .רעגָא רענעיא רעד .סרענלעז ענעיא
 ,טייה

 יד .+- ןוַײרנָא רַאפ ,ידַא - טויירעגנָא
 שטנעמ רעגנוי רעיא ןַא טָאה לָאמַא; .טסעג עיִא

 יעּבוא יד ,להי ,"רעמיצ א ןעגנודעג ייז ַײּב

 ,1901 עשרַאװ ,עטּבעילרעפ עטנַאק

 יךָאּפ! ,+-!ןעיײרנָא רַאפ ,ידַא -- םיירעגנַא
 ףיוא יִא ןעוועג ענטַארוקַא ןענַײז סָאװ סעוועק

 ףַאמשרָאג עריש ,"טָארד םענרעּפוק ןקיד ַא
 רימ; ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל נוֿפ כעיױק רעד

 ,רעשטַאימוש .א ,"ןעייר ןיא יַא עלַא ןעייטש

 .טֿפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא

 ,=- ןרעכײרנָא רַאּפ ,ידַא -- טםרעכיירעגננַא
 ,*- טרעכיורעגנָא ווזד

 ,- װ ןעײרנָא רַאפ ,ידַא -- םעײרעגנַא
 סָאד, ."ךעלּבעּב טימ יא זיא טױשּבָאּב רעדעיש

 כעיוק רעד ,ןַאמשרַאג עריש ,יייָא יֹוט טימ זָארג
 ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל נוֿפ

 רעיֶא .+- ןצײרנָא רַאּפ ,ידא -- םציירעגננַא
 ,דנואוו עיִא .המחלמ עיִא יד .ןומה רעיִא .טנוה

 ,הח ,ײןַאמ רטצייריג ןא אוד חוּכ ןַײד ךיורּב;

 .טייק .טייהרע- .ב/דצ ,1716 טשמַא

 עֶא .,+- ןשײרנָא רַאפ ,ידַא -- טשיײירעגנַא
 ,שַאּב ,יַא ,ךעלּבעּב טימ סעקסילק. .עלעּביצ

 | ,24 או 1962 ,רָאֿפ



 ןַײז טשיירעגנָא

 -עגנָא .עװַאיוק ,לקָאל -- ןַײז טשיײרעגנַא
 טימ יִא ויאשר, .קנערק א טימ ןַײז טקעטש

 טושּפ ןעמ טגעלפ עטַאכוס ןגעו| *עטַאכוס

 ,ןטײקנַארק יד ןענַאמרעד וצ טינ ,יָא :ןגָאז

 רעדעי .(-) רע  סָאד -- ץפעשיירעגנָא
 יעּביצ .צעפס ,טשיײרעגנָא זיא סָאװ זַײּפש ןימ

 ,סטעֿפ ,ץלאמש לסיּב א טימ טלגערּפעג ,על

 :89 ,+- ןטכירנָא רַאּפ ,ידַא -- טפירעגנָא
 .הדועס עיֶא .רעצלעה עֶא .טכערעג--

 ,"טכירג ןא ןטַײר איז ןרעװ דרעפ איד ףיוא;

 םוצ -- םייחה רואּב, .42 ,כ ,הימרי ,מהס

 ןּבעל זאד זיא אד ואוו ,טכיריג ןא ןּבעל ןגיּביא

 ייוג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק' ,"טכיל לטייא

 :רוטַארעטיל ידי רעד ןופ רעדליּב ,װמ| 'תור

 ןייא זיא הּפוחו הּפוח הכילקיא, ,ןעטכישעג

 אּבה םלוע ,"תובוט םינבא ןוֿפ טכירג ןא שיט

 איד, .ט"יּת טשמַא ןגה רֿפס לכ י91 ארקנה

 רעד ךאנ ינייא טכירג ןא ןראוו תורּבדה תרׂשע

 ,ב/טר ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"רדנא

 תונחּת ,"שיט רעיא ןַײמ ןַײז לָאז טשטנעּבעג

 ןוֿפ קורדרעּביא) ב/דכ ,1858 ענליו ,תושקבו

 ןַײז 'ִא טינ טעװ סע, 1798 טרוֿפנרהיד

 ,א/1 ,2ט7 ,"ןגיוא ענַײמ רַאֿפ רענגיל ןייק

 ךיא סָאװ טעּביג ןַײמ, -- ןרע װ טימ טּפָא

 וצ ןרעװ יִא ןלָאז ןגעװ ענַײמ רָאנ זיא טעּב

 ,א/ט ,1820 ווָאקלדוס ,הח ,"ץעזיג ןַײד ןטיה

 ,טכירעג װזז .ןז .ןעי ,יד -- גנוטכירעגנָא
 ןָאזניּבָאר סָאװ יִא רעד טימ ןדירפוצ רעייז,

 עשרַאװ ,עַאזרק ןהָאזניּבָאר ,"טָאה טכאמעג

4, 

 נעָא ,+- ןסַײרנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפירעגנָא
 רענעיַא ןַא .רעמייּב ןופ סענרעּב ענעיַא .ןעמולּב

 רענעַא* .יִא לסיּב א זיא ץאל רעד .רעגניֿפ

 -עגנַא-ַא טייג רע; .רַאנ רענעסירעגּפָא = רַאנ

 םענַײמ ןיא, .ןסילשעגּפָאסירעגּפָא = ןסילש

 ןטימ ןעילפ ןרָאי ענַײמ ,'ָא רימ זיא ןצרַאה

 -אמ רעד ןוַײװַאּב טעװ ריא , .ל9 ,"קעװַא ךיור

 :הערפ ןוא עמירַא ,עש ,"רעיוא םענעיֶא ןַא ןעמ

 ןוא .ןצַאלּפ ןזומ ןרעטָאלּב ענע'ָא; .װ עכיל

 עקנַארק סָאד ,לה ,"רעסעּב -- רע;רפ סָאװ

 .בייק .טייהרע- .:1918 רעמיצ

 ץיִא .+- ןעּפירנָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפירעגנָא

 יד ןכערּב ,ןגָאלש = ןרָאי עיִא ןּבעג* ,קיזומ

 .רענייּב

 עֶא ,+- ןרירנָא רַאּפ ,ידַא -- טרירעגנָא
 .ךַאש ןליּפש םַײּב רוגיפ עא .ךַאז עיִא .טנאה

 עא .ןזַײא רעקידנעילג רעיִא .ןסע עיא-טינ סָאד

 =='ַא ןרעוו ,ןַײז* .טקנוּפ רעכַאװש רעיא .עגארפ

 = א ןענַײז םירוחּב לייט" .עגושמ לסיּב א

 יפַא-ּבלַאה ,ןעיידיא ענרעדַאמ ןופ טּפַאכרַאֿפ

 .עטלױֿפעגוצ לסיּב א ---ירּפ עיִא ןַא* .שיסרוק

 =שיפ ,שיילפ יַא* .עילַאק לסיּב ַא = ייא יִא ןַא*

 -רַאֿפ = עא טנעה ,סיפ עיַא* ,הלוכמ לסיּב א

 טושּפ יצ עטקידנואװרַאֿפ רעדָא ענעריורפ

 ןא ךייװ ןיוש רע ןעװ ,גייט ןייא; .עקנַארק

 אד -- ...טקַאּב םיא ןמ זד -- זיא טרירג

 ןמלז המלש 'ר ,ײןמענ ןוֿפ רעד הלח ןמ זומ

 -כָאט ןַײד, .ד"קּת טשמַא ,המלש תלהק ,ןדנול

1486 

 זיא יִא לסיּב א רעּבָא ,טקידניזעג טינ טָאה רעט

 ץעגרע יצ, .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,"ךָאד יז

 ,"ץיַא ןייק טינ ךָאנ טֿפַארק יד ,ךָאנ יז טריא

 ,טייק .טייהרע- .1 המחלמ ,מּפ

 יַא ןַא .+- ןגערנָא רַאפ ,ידַא -- טגערעגנַא

 זיא םיטש עיִא ןא, .ןָאט וצ סעּפע עיַא .ץרַאה

 ,טייק- .גח ,ײטרַאצ ןוא קנארק ןעגנַאגרַאפ ךיז

 .+- ןענעגערנָא רַאפ ,ידַא -- טגנגערעגנַא
 ךַארּפש ַא, .לכַײט עיַא-לוֿפ סָאד .עשזול עיִא

 סָאװ סעפעג א זיא יז . ..ךַאז עקידעּבעל א זיא

 סָאװ םענורּב א יװ ,ןּפָארט ןייק טינ טרילרַאֿפ

 ,רעזעל ,נש ,"רעסַאװ יִא ןייק ךרוד טינ טזַאל

 .טייק- .טייהרע- . רעקיטירק ,רעטכיד

 ,+- (ךיז) ןדערנָא רַאּפ ,ידַא -- טדערעגנָא
 ןָאט וצ רעיֶא ןא .ןרעיוא עיִא טימ ןײגמורַא

 .ןתוליכר עיִא .ןזייּב םוצ יצ ןטוג םוצ ,סעּפע

 ,"ץרה:רצי םעד וצ יא רע זיא זַײװכעלסיּב,

 ,טייהרע- .1885 עשראװ ,םירוחּב ןדע ןג יד
 טינ לָאמניײק ןטרָאד ןוֿפ טָאה עמ, -- טייק-

 ,סיוא-רוד ,מּפ ,"'ַא יד ןרעטֿפולסיוא טנעקעג

 .ןַײא-רוד

 װזד .+- ןטכערנָא רַאפ ,ידא -- טפערעגנַא
 ריד רַאפ ןענעז ןכאז עטוג עלַא, ,טכירעגנָא

 ןתנ ירּב השמ יר ,"שיט רעיֶא ןא יװ טרדסעג

 ,18233 ווָאקלדוס ,רסומ טֿבש ,זּביא ,עטנ

 ,טייהרע-

 .- ןענעכערנָא רַאּפ ,ידא -- טנכערעגנַא
 -רע- .תוָאצוה עיִא .טלעג עיִא סָאד .עמוס עא
 ,טייקה ,טייה

 ענעיֶא .+ ןּבָאשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿבָאשעגנָא
 ןצרַאװש א ןופ עקשעמ ענעיָאק .לּפֶע ,ןרעמ

 ןַײמ ןופ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"ךעטער

 .טייהרע- 1930 זירַאּפ ,ןּבעל

 יִא .+- ןטישנָא רַאּפ ,ידא -- ןטָאשעגנַא
 יװ ךַײר .רענרעק ענעיַא .יינש רענעיַא ,דמאז

 ןעו, .תוריּפ טימ יא םיוּב ַא .(דלָאג טימ) יִא

 ,'ַא טלעג טימ ּבוטש עצנַאג יד זדנוא טיג ריא

 ,"?ןֿפױקרַאֿפ טינ דניק סָאד ךַײא רימ ןלעו

 יצשצק ,ףרַאש ןוא ץרוק ,שטיװָאנַאזַאח אדוהי

 ךיז טָאה טלעװ קע ןופ ץעגרע, .1888 ווענ

 ,"געו רענעיָא-ךיוה ,רעכעלסַײװ א . . . ןגיוצעג

 םלוע'תיּב רעסיורג ןייא, .ןלעװַאנ ,ָאריּפַאש .ל

 ןגעװ יד עלא ףיוא זיא ׁשֵא רעד ,יִא שֵא טימ

 טייק- .טייהרע- .רעטציא ,געס ,ײטײרּפשעצ
 9ֿפעו טזָאלעג טינ ךיז טָאה ריט יד; --

 רענעי ןופ סָאװ יָאיליפ רעד תמחמ ,...ןןענ

 .װ רעּבשַאמ החּפשמ יד ,סנ ,ײטַײז

 ,*- ןרעכַאשנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעכַאשעגנַא

 ,טייק- .טייהרע- .תואיצמ עיַא ,תוֿבינג עיִא

 :ֿפפ .+ ןֿפַאשנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפַאשעגנַא
 -לעּב ענעיַא .ןגעמרַאֿפ רעיא .ןֿפַאשעג-
 רעד וצ עיִא ,לָאצ א ןָא תופוע, .טייקשיּתּבה

 ?רַאי ?טרָא ,ימלשורי לש הׂשעמ ,"הנותח

 ,טייקנֿפַאש- :.טייהרע(נע)

 יא .+- ןרַאשנָא רַאּפ ,ידַא -- טרַאשעגנָא

 .טלעג יִא .ןליק עיִא .ׁשַא עיִא סָאד .טסימ

 ,"ןגעלעג טרָאד רענייּב ןענַײז יִא ,ןֿפרָאװעגנָא;

 ,טייקקה .טייהרע- ,ילָאט ןיא  ,רַא

 טלדניוװשעגנָא

 :89 .+- ןרעשנָא רַאּפ ,ידא -- ןרַאשעגנָא
 ענעיַא .ריּפַאּפ ךעלקיטש ענעיֶא ,ןריושעג--

 ,טייהרע- .לָאװ ענעַא .הרוחס ןרעטסומ

 ,+- ןֿפרַאשנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפרַאשעגנַא
 -ןךאלמ ןופ ןענעק ךָאנ רשֿפא; .ןעגנואיצַאּב עיִא

 זיא רע רָאפעּב ,ןגירקסיורא דרעװש םעד תומה

 רעד ,ם"דא ,"ןגיל וצ רעזדלעה יד ףױא יִא

 + קאה יד .1893 עשרַאװ ,עללַא רַאֿפ לעגעיפש

 ,הלמ ,"?ףרַאש ריא קַאה רעד גיוט סָאװ .יִא זיא

 ץיִא רַאּפ א יװ ןגיוא יד, .עװַאּפ ענעדלָאג יד

 סנדיי םעד זיא; .ןקערש' ,שָאוהי ,ײןזיּפש

 ,גָאט ,עפַאי .ח ,ײןטנָאזירָאה עַײנ ףיוא יִא גיוא

 ןגעק טנַאּפשעג ערעזדנוא תורוד, ,27 וא 8

 ,טייק .טייהרע- .אפא ,"דרעװש רעיֶא

 ,+- ןעמיװשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעמואוושעגנָא
 רעיא .טרָאּפ ןיא ןפיש עֶא .רעצעלק עא
 -נַאג רעד ןוֿפ עיִא ,טַײלעמערַאק .רעלטרַאּפס

 ,רַאװָאמַאס רעד ,רענװעל .ח .ג ,"טלעו רעצ

 ,טייק .טייהרע- .1900 ענליוו

 ,=- ןלעװשנָא ראפ ,ידַא -- ןלַאװשעגנַא
 ,ןגוא .װגצ יװ ,ןרעװ 8 ןַײז טימ טֿפָא

 עטיור .ןרעדָא ענעיֶא ,עיולּב .ןענייו ןופ יִא

 א .םינּפ 'ַא ןַא טימ שטנעמ א .טנעה ענעיִא

 יַאד טימ ענעיֶא סעקּפַאּפ .ןגער ןופ יַא לכַײט

 -ליואווש ןוֿפ יַא .רעטסַײט רענעיַא .ןטנעמוק
 .ןרעװ וטסלָאז ןלָארדעגנָא ןוא יַא :הללק .גָאט

 .לװֿפ ,"תוֿבוח ןופ יִא (ןיוש) זיא ךיוּב רעד;

 ענעיֶא יד ןַײװ טימ ןּבַײרנַײא םיא טסייה רע;

 ,1874 עשרַאװ ,עָאזורק ןהָאזניּבָאר ,"רעדילג

 יַא טסיּב וד ןוא טּבעל רע סָאװ םיוק רענעיג

 לעצטיּפש ַא ,יקסנַאקרַאש .מ .א ,ײןטעֿפ =}

 תוזוזמ יד, .1899 י"נ ,רעליּפש םירופ ַא ןוֿפ

 רזוע ,"ןשוק עטיוט ןופ יִא ןרעװ זיוה ןדעי ַײּב

 ,1924 !ירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ

 יא ןדנוצעגנַָא זיא ,רענעיֶא לּפענ טימ ,למיה,

 ,קלָאֿפ ןייא ןופ רעדניק ,שקַא ,"ןרעיומ רעּב

 יד טימ טעקסרַאפעג טָאה רע, ,1928 עװקסָאמ

 ןטזָאלרָאװרַאֿפ ַא ןיא ,ןַאמ לדנעמ ,ײןּפיל ענעיַא

 יא יד; -- טייק .טייהרע-  .ףרַאד
 ,"ןיײא ןיוש טפיול

 :89 ,+- ןרעװשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןרַָאװשעגנָא
 ענע'ַא .תוחטֿבה ענעֶא  .ןריואוושעג--
 ,טייהרע- .תוללק

 ,טליוושעג-- ,ןָא ליווש- .וטוא -- ןליװשעגנָא
 טליושעג ץענ ןיא ץלַאה .+- ןלעװשנָא ווזד

 עג ןץליהעגילּבעמ ןופ} ךעלרעמעק יד, .ןָא

 יו ,רעדָא רעּבערג ,רעטיירּב ןרעװ ,ןָא ןליווש

 .רעּב ,"ןָא ןענקַארּב ייז ,טגָאז עמ

 סָאװ סָאד .רע- ,ן- ,סָאד -- ץיכעליװשעגנָא
 ,טנַאה א ףיוא יִא ןא .ריוושעג .ןלָאװשעגנָא זיא

 .עא עװכַאּפ רעקניל רעד רעטנוא

 סָאד רע ,ז ,סָא -- ץפעמיוושעגנַא
 ,ןגַײװצ ןוֿפ יִא ןא .ןעמואװשעגנָא זיא סָאװ
 .עא רעטערּב

 ,+- ןעלדניװשנָא רַאּפ ,ידַא -- םלדניװשעגנַא
 .טייהרע-  טלעװ עיִא יד .ןגעמרַאֿפ יִא ןַא

 ,טייק-



 טציװשעגנָא

 עיִא ,+- ןציװשנָא רַאפ ,ידַא -- טציװשעגנָא
 -נעּפ ןוֿפ ךעלזעלג עיִא יד ןשיװסיוא .רעּבַײל

 ץיִא יד ןשיװ .ןרעטש ןיֵא םעד ןשטיינק .'ענס
 ,טייקק .טייהרע- .ןּבױוש

 ,+- ןּבעװשנָא רַאפ ,דַא -- טפקװשעגנָא
 ,ןּביױט עיִא יד רַאֿפ רעטצנעֿפ ןוא ריט ןענעפע

 .מייהרע  .ןעקנַאדעג עיִא יד ןגָאיקעװַא
 ,םייק-

 .+- ןעמױשנָא רַאפ ,ידַא -- טמיושעגנָא
 .רעסַאװֿפײז יִא ,טקימיושעג:- :ךיוא
 שימלעש ןּבָאה סָאװ ןרָאיטקַאפ .גערּב'םי רעיא

 ,עש ,"ריּב ןקידנליּפש ץֵא םוצ ןעקנואוועג

 זיא דמעה עצנַאג יד, .| ןרעטש עדנעזדנָאלּב

 ,סױא-רָאד ,מפ ,ײזדלַאה ןרַאֿפ יִא ןגעלעג םיא

 ,טייק- .טייהרעע- 1929 ווָאקרַאכ ,ןַײא-רָאד

 ,+- ןרָאשעגנָא וצ :89 -- ןריושעגנָא

 (ךיז) ןקידלושנָא רַאּפ ,ידַא -- טקידלױשעגנָא
 .רעיֶא ןַא ןפיולטנא .םידסח-תולימג עיֵא = ,+-

 ,טייקק ,טייהרעי

 ,+- (ךיז) ןכעטשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאטשעגנַא
 ענע'ַא ,ריּפֲאּפ סנגיוּב ףיוא ענעיֶא ,ןטקעזניא

 ,ץרַאה טקיטייװעצ א = ץ ר א ה יִא ןַא* .רעגניֿפ

 יָארג א טימ ּבַײל םעד סיוא ךיז ןכעטש יז,

 ףיורעד ייז ןטיש ךָאנרעד ... ,עקליּפש רעּב

 -לופ רעד טּבַײלּב ...רעװלוּפ ןטּברַאֿפעג א

 ףיוא ןסעגעגנַײא רעטרע ענעיָא יד ןיא . . .רעו

 ץנליוו ,רעטכָאט ענעּפָאלטנַא איד ,דמא ,יקיּבייא

 ,ךעלגניצ ענעֿפילשעג ןּבָאה הרֿבח יד+ ,5

 ןָא ןתח ַא ,רענװעל .ח .ג ,"ןעלדָאנ טימ ענעיִא

 ,רעערּבעה רענַײּפ א, .1901 ענליװ ,דרָאּב א

 ,נש ,"םירֿפס-הלּכׂשה עטשרע יד ןופ רענעיָא ןַא

 ,טייהרע- .װ רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל
 ,טייק-

 (ךיז) ןלָאטשנָא רַאפ ,ידַא -- טלָאטשעגנָא
 -כָאנ טינ ,ךיז ַײּב טסעפ ,יָא זיא רעע .+-

 ,תונויסנ ערעטיּב יד ךָאנ יִא ןּבַײלּב ."ןּבעגוצ

 סיפ ןוא סמערָא ענַײז ךָאנ ןענעז יִא ױזַא;

 ןפױא ,םױּבלטײט .ּב ,"ןעװעג טינ לָאמנייק

 ןַא םינּפ ריא ףיוא, .1933 עשרַאװ ,לעװש
 נֿפַא ,ןַאמגערּב .ש ,"'ַא יװ זיא יז ,טייקטסנרע

 ידע ,1924 עװקסָאמ ,קיאורמוא זיא כַארזימ

 .גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ּב ,'ֵא רעדיװ רעדילג

 ,1955 ,קיא ,גי ,"תונשקע טימ עיִא ,םירוּביג,

 -רעוויקַאּב ,עטרעצנַאּפַאּב ,עיא . . . ןטלאטשעג;,

 .גננטכיד ןוא רעטכיד ,קינשטַאּבַאט .א ,"עט

 רעד, ןלָאטשעג-- -- עש ַײב .טםייק-
 'םחנמ ,יןליִא יוזַא ןעװעג זיא םלוע רעצנַאג

 ָאלעגנָא ןא סיקסדָארּב יד וצ קעװַא; ;לדנעמ
 ,"ןגָאז וצ ליֿפ יוזַא טַאהעג ,רענעיָא ןַא ,רענעד
 .עקװעלירתּכ ןופ

 ,+- ןעלמַאטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טלמַאטשעגנָא
 ,טייקקה .טייהרע- .דייר עיִא

 ,6- ןײטשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןענַאטשעגנָא
 ייינ יד .קעלש עיַא .םיאנוׂש עיִא יד .דובּכ רעיֶא

 ,..םיא ןיא טָאה ורמוא עיִא ידע .הפוקּת עיָא

 ,1ו8 1965 ,רַאֿפ ,ןילּבמעד .ּב ,"טזיורּבעג
 ,טייקז
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 -עגנָא חזז .לָאענ .ץ ,רעד -- ֿפָאטשעננָא
 ןרַאּפשעצ עפש ןוֿפ סרעַײש ןיא, ,טײקטּפָאטש

 יַא ןוֿפ רעכעד ענעיורטש ןוא ךיז טנעװ יד

 ,1921 עשרַאװ ,עּפוק יד ,מפ ,"ןצַאלּפ

 (ךיז) ןּפָאטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפָאטשעגנָא
 .תורישע טימ ,דלָאג טימ ,טלעג טימ יִא ,+-

 רעֶא ןַא .תיּבהילעּב ,רׁשֹוע ,ריֿבג רעיא ןַא

 יװ טלעג טימ יא .חרוק יװ יִא .ֿבוטילּכ טימ

 ייל --- ךַײר :עש ַײּב ןדַארגכַײלגרַאֿפ יד .יוג ַא

 רעיֶא .עילָאװ עא .ךיוּב רעיא ןַא .יִא -- רעכ
 'ַא ,דיוּב א .היחְמ טימ עיִא סעּברָאט .קידניא

 טימ ,הרוּת טימ יִא ,ּפָאק א .ןענױשרַאּפ טימ

 ,יורטש טימ יִא ּפָאק א .עא המכח טימ ,ןסיוו

 .רעַײש רעיא ןַא .עא עשטָאילק ,ענעקעמ טימ

 ײלרעלַא ןופ ןלעֿפ עיִא .עלדישארטס ,עּפופ עיַא

 עיִא ןא .עקלויל עא .לעֿפטרַאּפ רעיא ןַא .תויח
 ,יורטש (טימ) ע(י)לוק א יװ ןרָאי טימ יַא* .עקשיק

 עגולק עמַאס טימ ןעװעג טלעװ יד טלָאװ;

 רעגנוה רַאֿפ עלַא ןּבעלכ ייז ןטעה ,יִא ןעגנוי

 ,רעשרדילעּב ַא, .עלעקרעס ,טע ,"ןּברָאטשעג

 טימ יא זיא השרד ןַײז ...תורקע דקופ ַא

 סעװָאטַאק א, .39 אמ ,1887 ,לָאֿפי ,"הלּבק

 ,סוממ ,"םידמול עיִא ענױזַא ,ּפעק ענױזַא סעּפע
 -יסח טימ יִא ,סייה זיא לּביטש ןיאק .עשטַאילק
 .דיי-םיליהּת ,שַא ,"ףסומ וצ תּבש זיא סע .םיד

 ןקידארומ ,ןטכַײֿפ ַא טימ ...דלַאװ רעד;

 עקירָאיַארַאֿפ טימ יִא ןעװעג זיא סָאװ ,גנולש

 ןעקנַאשרעכיּב יד, .קיטנָאמ ,קמ ,"רעטעלּב

 ןופ שטנעמ רעד ,גח ,"ןעור המכח טימ יא

 ,טייקה ,טייהרע- .רעַײֿפ

 ,+- ןעלּפַאטשנַא רַאּפ ,ידַא -- טלּפַאטשעגנָא
 -נַא ןֿפױא רענייא עיִא ,רעכיּב .רעצעלק עיָא
 ,טייק- .ןרעד

 .0126: 80-566:ט68 .כרַא -- ןֿברָאטשעגנָא
 םוא גנל טׂשוה וד, .השוריּב ןעגנַאגעגרעּביא

 יז ,ןּבעג ריד יז ליװ ךיא ,ןּברָאװיג הנייזורד

 ,293 ,ךוּב-אֿבּב ,"ןּברוטשיג ןא ךיד זיא

 ,+- ןרידוטשנָא רַאּפ ,ידַא -- םרידוטשעגנָא
 .טייהרע-  .םדָא-ארּפ רעיא ,ןטֿפַאשנסיװ עיָא
 ,טייק-

 ,+- ןּבױטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טּבױטשעגנָא

 ךיז טּבייה סע, .םירֿפס עא .געװ ץיָא ןֿפױא

 יד ןעַײּפשסיױא םוצ זיּב -- שינעטסוה א ןָא

 ,סּבעװניטש  ןַאמזַאלג ךורּב ,"ןעגנול עא
 ,טייק- 1925 עװקסָאמ

 יִא ,+- ןגַײטשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגיוטשעגנָא
 ןוֿפ רוּכיש רעדָא לוד ןענַײז עדייּב, .רעסַאװ
 ,2711962 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"דיירפ רענעיִא

 ,טייק-

 (ךיז) ןסױטשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפױטשעגנָא
 ענעיַא .לעמ-הצמ ענעיָא .רעפעֿפ רענעיָא .+-

 ,רענעַא ןַא ,רעזגֹורּב א ןייגקעווא .ךעלזעלג

 זַא יא לוֿפ זיא שרדמה:תיּב רעדע .ןטַײז ענעיָא

 ,ןֿפרַאװכרוד עקליּפש א ואװ ָאטינ זיא סע

 עטּבילרעפ איד ,רעטעטשדנַארּב ,זּביא ש"מא

 ןּבָאה רעּבַײװ ענעיָא ידע .ט"מרּת ענליוװ ,ןיצּבר

 ןּבעגעגרעּביא ןוא סעַײנה לֹּכ טרעלקעגסיוא

 ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"לוש ןיא תּבש

 טלעטשעגנָא
 ןופ םענייא ןיא ןַײרַא ןקוק רימ,, .1890 ענליוו

 ,?ןטַאדלָאס טימ יִא ליפ זיא רע .סענַאגַאװ יד

 ןעועג רע זיא, .'חסּפ טכַאנ עטשרע יד' ,עש

 עג םיא טָאה יז סָאװ רַאפרעד . . . ריא ףיוא יִא

 רעד ,זיי ,"עּביל רעליטש רעד ןיא טרעטש

 ,טייקק .טייהרע- .ןעגנולייצ

 ,+- ןעקניטשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנוטשעגנָא
 .טייהרע  .עירָאטַארַאּבַאל רעיֶא ןַא ןיא
 ,טייק-

 נָא ןַײז ןוֿפ בצמ .ן ,רעד -- ּפוטשעגנָא
 אזַא; .שינעּפוטשנָא .טײקטּפוטשעגנָא .טּפוטשעג

 -טכארפ יד ןיא זיולּב טשרעהעג רשֿפא טָאה יא

 יזַאג יד וצ ןדִיי טריֿפעג ןּבָאה סָאװ ןענָאגַאװ

 ,1 וע 1966 ,רָאפ ,שַאּב ,"ןרעמאק

 ,+- (ךיז) ןּפוטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טּפוטשעננַא
 .עקלויל עיִא .לרדח 'ִא ןא ןיא .קַאז רעַא

 ,טייקק ,טייהרע-

 ,+- ןעכרוטשנָא רַאּפ ,ידַא -- םעפרוטשעגנָא

 .טייהרע- .עיִא ןוא ענעּפינקעגנָא .ןטַײז עיא

 ןעמערוטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טמעיוטשעגנָא
 .םיאנוׂש עא .םי רעיֶא .גנוטסעפ עא = ,+-

 ,טייקק ,טייהרע-

 .+- ןעלוװיטשנָא רַאפ ,ידַא -- טלויטשעגנָא
 טָאה סיפ עיִא עטנוזעג ענַײז , ,ןטַאדלָאס עיִא

 -עשזניא ,ןַאהַאק .א ,"ןעגנירּפש ןעזעג ... ןעמ

 ,1932 וועלק ,ןרענ

 (ךיז) ןֿפַײטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפַײטשעגנָא
 .עקשינַאמ עיִא .דמעה יִא .קירטש רעיא ,+-

 .םינּפ יִא ןַא ,ליטשיַא ןייטש .ןעגנואיצַאּב עיָא

 -ַאמכָארק טימ יִא טשינ ,גנירג זיא ףוג רעד,

 טָאה, .רעדעֿפ ןוא טניט ,דַאנ ,"שעװ רעטעל

 טימ רעיַא ןַא ןייטש טֿפרַאדַאּב טשינ רעמ רע

 . ןילּבמעד .ּב ,"ץלָאטש םענעגױצעגֿפױרַא םעד

 -בס ערעטצניפ ליפ ױזַא, .רעטירד ַא ןוא יײװצ

 םענשַאּפערָאה םעד ןוֿפ ןקור ןיֵא םעניא תונל

 טנאה ידע .העיסנ עקיטכיל ןַײמ ,רה ,"דרעֿפ

 ענעדליג ,אֿפא ,"ןגיוּב א ןופ ענורטס ַא ,יָא זיא

 עא ןוֿפ שינעּפוטש ַא ,ףױלעגנָא ןַא; .העיקש

 -רע- .ז"כשּת ה"ר ,קיא ,רעגַאה .ּב ,"ןרידנומ
 . .טייק- ,טייה

 (ךיז) ןעמיטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טמיטשעגנָא
 ןּבעג וצ עא .ענַאיּפ ,לדיפ ,ילּכ עיִא ןַא )-4, 

 םַײּב יװ עיִא דימּת ןענַײז רעצרעה יד, .תוֿבדנ

 רעד ,גח ,"ןעלטיק עקידרוּפיּכ 'םוי ןיא ןטסַאֿפ -

 יד וצ יא ןיוש ןענַײז ייז, .רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ

 ,גָאמ ,על ,"סימָארּפמָאק ןוֿפ ןטייקכעלגעמ

 ייטע ,שטנעמ רעיַא:שיֿפָאזָאליפ .., .ַאע ,61 5

 -רע- 9.  אוו 1968 ,זמט ,אֿפא ,"שטנעמ רעש
 ,טייק- .טייה

 ,+- (ךיז) ןֿפיטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפיטשעגנַא
 .טייק .טייהרע- .ןרָאי עיִא .רעדניק עיא

 ,+- ןציטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טציטשעגנָא
 בעד ןטלַאהעג טָאה רע, .רעטיײל ןיֵא ןֿפױא

 ,ןײטשַאלּב רֹזועְו .ּב .ע ,"טנַאה ןָא יִא ּפָאק

 .םייהרע .18923 ענליװ ,טָארקנַאּב רעד
 ,טייק-

 (ךיז) ןלעטשנָא רַאפ ,דַא -- טלעטשעגנָא
 רעיא .ץַאט עיֶא .רעטצנעפ ןיא ןכַאז עיִא = .+-



 | רעטלעטשעגננָא

 .רעגייז רעיֶא .ָאידאר רעיא .לדיפ עיִא .גָאטימ |

 טימ ןרעה .טסורּב ןַײז .ןגעק רעװלָאװער רע'ַא

 .למינּפ 'ִא ןַא טימ .קילּב רע'יֶא .ןרעיוא עא

 "עמע (ףיוא) ןגעק יִא ןַײז .עקַײרעכַאמ עיִא ןַא
 ןצעמע ףיוא םורק ןקוק ,זייּב ןַײז = ןצ

 תוצעמ ךאז יטלעטשיג ןהָא ןייא ַײז ׂשד;

 1669 ,םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ" ,"תוער

 ׂשד ןטסואוועג =} טׂשיװג טאה רע, .ןוװ שֿפְו
 ,"ןירעה ןַײז ןופ ןזעװג זיא טלעטשיג ןא ׂשע

 -גאטש יװ ּבָארג ןוא סיורג, .1743 טשמַא ,ראש

 ,טע ,"טכילירוּפיּכ'םוי יד דמַאז ןיא יִא ,ןעג
 ,רַא ,"ןרעגייז רעד| ילּכ עיִא ןַא זיא'ס , .רעדיל

 זיא רעיוא ךעלרעניא ןַא .'ןל-עמשמ ָאק יאמ'

 ללה ,"ןטלעװ ערעכעה ןופ לוק א ףיוא יא

 ,טייקק .טייהרע- 511964.  ,זמט ,ןַאמדַײז

 ןַא יװ ךיז טגייּב ,ּבוס -- (ר)עטלעטשעגנַא
 טעּברַא סע רעװ .טֿפעשעג א ןיא תרשמ  .ידַא

 ןוא גנומענרעטנוא ,טֿפעשעג סנרעדנַא ןַא ןיא

 ןיא טעּברַא סע רעװ .הסנרּפ ןַײז ןופרעד טָאה

 י-קנא ּב ,(רץַא-ס לד נא ה .ָארויּב ,רָאטנַאק א

 -רעּביא .יִא ןוֿפ קילרטש .(רץָא-ה כול'מ .(רעָא
 ,"םירוּפ רָאי ץנאג א זיא יִא יד ַײּב , .יֵא ןלוש

 ןיא ,'תונמ-חלש' ןעמענ ייז ,ןגירק ייזו לװֿפ

 סָאװ ענעגייא ןייק טינ טָאה רע; .ןַײרַא די

 ךיז וצ יִא ןעמענ רֶע זומ ,ןפלעה םיא ןלָאז

 -לָאקנָא ןוא עקידרענלַאק-סַײװ יד, ."למערק ןיא

 "עגנַײא ןזיא) רעטעּבראנױל יימרא עקידרענ

 טַײלעגנוי ,'ִא :סעירָאגעטַאק ַײרד ןיא טלייט

 -רַאפ ,ןטנערוקַארּפ .ןשטנעמ רעדַא ןעגנוי ןוא

 יַאיָאװ עסיורג ,ןרָאטלַאהכוב-טּפיױה ,סרעטלַאװ

 סָאד -- סרעֿפױקרַאֿפ עטינעג עטלַא ,ןרָאשז

 "נוי ,סנטסָאּפ ןעמענרַאפ יא .. .יִא ןענַײז |

 ןשטנעמ ןוא סעל עט ש ףיוא ןענַײז טַײלעג

 ,נּבעל נוֿפ לעװש נֿפַא ,ףָארדנעװ .ז ,"ןעניד

 ,1941 עװקסָאמ |

 (ךיז) ןקעטשנָא רַאפ ,דַא - טקעטשעגנַא
 עמ טימ יִא ,טסורּב ַא .סעקליּפש עיַא +, 

 רעסואימ רעד טימ יִא .סוריוו ַא טימ יִא .ןלַאד

 םעד ןופ ןרעװ יִא .תוסרוקיּפא טימ יִא .קנערק

 השורי ַא !קנַארק ןיּב ךיא ,, .טנעייל עמ סָאװ ךוּב

 השמ ,"רימ ןיא יִא זיא ןרעטלע ענַײמ ןוֿפ

 -שָאר , ,1898 וװעשטידרַאּב ,הטרח יד ,גרעּבנַײװ -

 רעד ןוא רעמעלַאּב ןֿפיױא ףױרַא רע טייג הנשה

 ,"תורֿפוש טימ יִא םיא ַײּב זיא לטראג רעצנַאג

 טכַײװעגסױא ןעמ טָאהע .וו יּבר ןוא רסיק .שז

 רעד ןופ יִא ןעװעג ןענעז סָאװ טַײל ענעי

 .טייהרע- .װ ֿפשטניװ ,סוממ ,"הלּכשה
 ,קנערק רעקיּפעלק ַא טימ יִא -- טייק-

 ,=- ןכַײרטשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןפַארטשעגנָא
 .טייהרע- .ןַאלּפ רענעיא .ןריּפַאּפ ענעיָא

 .+- ןלַארטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טלַארטשעגנַא
 -ַאװ רעיא טימ .ּפמָאל-טעלָאיװ א טימ יִא ,ןקור

 ףיוא ךיד ןגָארט . . .וצ שטנואוו ַא, .טייקמער

 ףסוי ,"טנעװ עיִא יד יײּבראפ ּפערט עקידרעמוז

 ,טייקקה .שג ,קינלָאר

 ןעמָארטשנָא רַאּפ ,דַא -- טמַארטשעגנַא

 ַאלקנָא עיֶא .ןומה רעיא .ןרעסַאװ עֶא = .+-
 ,טייק- .סעגי
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 .=- ןֿפָארטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפָארטשעגנָא
 ,טייהרע- .רעדניק עיִא

 .ןעלדורטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טלדורטשעגנַא
 ...טסירעלאװַאק א? .,ןּברָאפעגנָא .טצוּפעגנָא

 ,"הנוז רעיִא ןא ןוֿפ ןגיוּבנלע ןַא טעּפעשטרַאֿפ

 ,| עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש

 ,1931 סעדַא

 .,- ןֿפײרטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפײרטשעגנַא
 רטנוא ןןתח רעדו רע טיג ׂשמריוו וצ, .דמעה יא

 ,"טֿפײרטשיג ןא...לֿבָא ןייא זא הּפוח איד

 .ב/זי ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רפס

 .+- ןקירטשנָא רַאּפ ,ידא -- טקירטשעגנַא
 ץָאּבלאה א טימ הנקז א; .רעדעװס רעיִא

 .םייהרע- .זנ ענ ,הנס החמׂש ,ײקָאז
 ,טייק-

 ןעגנערטשנָא רַאּפ ,ידַא - םגנעירטשץגנָא

 רעיֶא ןַא .יָא ןקוק .טעּברַא עיִא .+ (ךיז)
 'ִא ןַא טימ .םירֿבא עלַא ךרוד טייג רעטיצ

 סָאװ ,עטוג ןייק טינ = ןעגנואיצַאּב עיַא* .םינּפ

 ןַא .ןרעװ ןסירעגרעּביא (ןענעק) םַײּב ןטלַאה

 םעטָא רעיא ןַײז; .זילַאנַא רעֿפרַאש ןוא רעיָא
 .ןּבעל סָאד' 1 סַײװ ,"ןלַאפעגּפָארא קירוצ זיא

 ,"ךיז ףיוא קילּב ץֵא ריא טליֿפעג טָאה רע;

 עג ןּבָאה םִייוג, .ילקינייא עשיּבר סָאד' ,מָאנ

 לחר ,"סנרעטש ערעייז יִא ןוא גנַאל טשטיינק

 יַא ןגַײװש -- טייהרע- .זרע ,ןרָאק

 - ,עפסיװ יָא רעקידתונשקע ןַא טימ, -- טייק-
 .ג טפעה ,1923 ץנוװָאק

 ןערושטשנָאי רַאּפ ,ידַא -- טערושטשעגנָא
 טגנערטשעגנָא זיא סָאװ (ןגיוא ןגעװ) .לס
 ןקוק .טשטיײנקרַאֿפ ,טכַאמרַאפ לייט םוצ ןוא

 -- טייק .ןגױא עיִא טימ ןצעמע ףיוא
 רעפרַאש רעד טימ ןכָאטשעג ןּבָאה ןןגיוא ידו;
 -סָאמ ,טנעמעצ ,ָאקדַאלג ,זּביא רענידָאג ,"ָא

 ,1927 עווק

 -רעשטשנָא רַאּפ ,ידַא -- טעברעשטשעגנַא

 ,"לּפעט יִא ןַא ןעװעג סָאד זיא .+ ןעּב
 ילּפעט סָאד' ,עש

 ,דל .דפ ,+- ןטישנָא רַאּפ ,ידא -- טיׂשעגנַא
 רעטלומ עטרעכעלעג א, .ןטָאשעג- :שרטיל
 ןענירד טָאה עמ ןוא דרע טימ יִא זיא יז סָאװ

 ,1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקת ,",..טייזעג

 ,ץרפ ,ײיורטש יִא ןגעלעג זיא דרע רעד ףיוא;

 יא ,סנשיק טימ קעד א? .המשנ טסייה סָאװי

 טימ טקילפעגסיוא טָאה יז עכלעוו ,ןרעדעפ טימ

 םעד ,יקצינטישז .ל .ה ,"טנעה ענעגייא עריא

 .לזַײה סנדייז |

 -עגנָא זיא סָאװ סָאד .ן ,רעד -- םיׂשעגנַא

 -גוא ןעכרָאש ןעמענ טעװ, ,ןטָאשעגנָא ,טיש

 .י ,"רעטעלּב ןוֿפ יַא רעד טירט ענַײז רעט

 ,22 | 1963 ,רָאֿפ ,וָאלרעּפ

 עיִא .+- ןלײשנָא רַאּפ ,ידַא -- םלײשעגנַא
 .טייהרע- .עא לֿפָאטרַאק ,לּפע

 -עגנָא זיא סָאװ סָאד .ןע- ,רעד -- ןַײשעגנַא

 א ןופ 'ִא רעד .ןָא טנַײש סָאװ סָאד .טנַײש

 .ךעלמינּפ עקיטכיל ןופ יִא ןַא .גָאטימכָאנ ןקינוז

 ןסָאלשעגנַא

 .+- (ךיז) ןענַײשנָא רַאּפ ,ידַא -- טנַײשעגנַא

 עיִא .דיירפ עיִא |

 ,טייק-

 עִא .+- ןרעַײשנָא רַאּפ ,ידַא-- טרעַײשעגנַא
 ,טייקק ,טייהרעי .עגָאלדָאּפ ץיִא .םילּכ

 (ךיז) ןרוּכישנָא רַאּפ ,ידַא -- טרוּכישעגנַא

 ,םי ןוא ןוז ןוֿפ עיִא .סעקַארטַאּב עיִא = ,6-

 ,"ןרערט ןוֿפ טרעטכינעגסיוא ,תורצ ןוֿפ יַא;
 יַא ,קיטסול ןצָארּפש ןעמולּב ןוא זָארג, .לווֿפ

 ןַא; .'תולג ןיא ַײמ' ,שָאוהי ,"קנַארט ןַײז ןוֿפ
 ,מּפ ,"...ךָארּב טימ ןוא ןּברוח ןטימ עיִא

 ,טייקד ,טייהרע- .וו המחלמ

 יִא .+- ןעלמישנָא רַאּפ ,ידַא -- טלמישעגנַא
 "רע .ןעיידיא עא ,עטרעטלערַאפ .טיורּב
 ,טייק- .,טייה

 :89 .+- ןסַײשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפישעגנַא
 .טייהרע- .ןזיוה ענעַא ..טסיישעג =

 .לָאצ ַא ןקישנָא סָאד .ן ,רעד -- קישעגנָא
 ,תונּתמ ןוֿפ יִא רעד .ןטעֿפַאטש ןוֿפ יִא ןַא

 עיִא .+- ןקישנָא רַאּפ ,ידַא -- טקישעגנַא
 .רעטערטרַאפ רעיא .ףליה עיִא .ןעגנוסירגַאּב

 -רעטנוא ,טלעטשעגנָא ןוװיּכּב = ךַאז עיַא ןַא* |

 ל} טיוט ןייק טינ זיא שוּפיע ןַא, .טלעטשעג

 ףָארטש א יוװ "ךַאז עיִא ןַא זיא סע ,עבטה יּפ

 ,תוֿבָא הׂשעמ רֿפס ,טרַאּבלעג .י ֿברה ,ןלמיה ןוֿפ
 ,טע ,"קנערק עיִא ןַא זיא סָאד; .1880 ענליוו

 ,טייהרעי ?'עקירעמַא ןוֿפ רעטעפ רעד'
 | ,םייק-

 ,+- (ךיז) ןגָאלשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאלשעגנַא
 רענעֶא ןַא .הזוזמ ענע'ַא ןַא .רעדניק עגעיַא
 ךלָאג טימ רענעיֶא ןַא .טשרָאּב רענעיֶא .ךודיש

 ,ריבג רענעיַא ןא .יִא זיא רֶע :ךיוא -- (טלעג)

 ,םייהרעי .גנונעפָאה

 ואו, .(עא המכח ,ןסיוװ) הרוּת טימ יַא זיא רע
 זיא ןגאלשיג ןא ןּפיר רעד ןא טרַאה תוכרס יד

 ןמ לָאז -- ןמוק וצ רעד לואװ טינ ןמ זאד

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,09ע /"ןּבַײר טינ ראג

 ןוא רעדער ריפ עלַא ףיוא; ?ה"מּת ,מ9

 ענעסירעגּפָא טימ יִא ןעװעג זיא קַאדַאז ןפיוא

 ,43 אי ,1867 ,מק ,ליי ,"ךעלגניי ןוא ךעלדיימ

 'ַא ןעװעג לאז ןיא לחר ַײּב זיא טכַאנוצ-תּבש;

 יַאמױּפ רעד ,אנליװמ א"בא 'ר ,"ןשטנעמ ליפ

 -ענעי ייװצ ךָאנ ןעייג, .1874 רימָאטישז ,קינ

 ןַאמטיירּב החמׂש ,"ןסקיּב ענע'ַא טימ ןלַאר

 עשרַאװ ,בר רענַאדנַאל ַא ןוֿפ עטכישעג איד

 םעד ַײּב ,רעיוט-הביּת ןופ טַײז רעד ןיא; ,2

 ,ץרפ ,"טייטש שינָאמ יִא רעיוא םענופ לּפעל

 ,!שינָאמי

 -בעלש רעד .ןרָאװעג-עילַאק ,עלכוט :ךיוא

 -ַאֹּב ךיז טָאה, .שיײלֿפ םענע'ַא ןוֿפ חיר רעט

 ,רעייא ףיונוצ טפיוק סָאװ ןדִיי ַא טימ טנעק

 עקידובּכּבב ,עש ,"עשירפ ןייק טינ ,ענעיַא

 ,"הסנרּפ

 -- טםייק- יָא ןֿפרַאװסױרַא -- טייהרעד

 . 'ַא עקינעטרעטנוא

 ,+- (ךיז) ןסילשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאלשעגנַא
 יד .ץנַאט ןיא ענע'ַא יד .עיגרענע ענעיַא יד
 טימ ןטאה איז, .ןייארַאפ םעד (ןיא) ןָא ענע'ַא

 ןרזַײא ןיא דניזיג םיסּכוד רעד טכַארּביג ךיז



 ןרעוו טנֿפָאלשעגנָא

 וק רעד ןעװא .ץניװ ,"ןסָאלשיג ןא ןטעק

 -- המכח ןופ קירטש םעד ןָא יא זיא ןחלשה

 לעב רעסיורג א ןַײז טעװ רֶע ,סָאד טזַײװ

 עשרַאװ ,דיה תמכח ,ונילַאג .א .מ 'ר ,"תקולחמ

 ױזַא --- השודק ןיא יַא זיאמ לֿפיװ, ,2
 רעמורפ ַא =}| "תויעבט ןצינ ןעמ ןָאק ליֿפ

 סָאװ סָאמ רעד ןיא הזה:םלוע ןופ ןסינעג געמ

 גָאז רעשידיסח ,ןהשודק ןיא קלח א טָאה רע

 .טייהרע- + 11411966 ,זמט ,טײצ טיצ}
 : יי ,טייק-

 ןֿפָאשטַא + - ןרעװ טנֿפָאלשעגנָא
 ,לוש ןופ םייהַא טמוק עטַאט רעד זַא; .ןרעו

 עניילק יד ידּכ ןכַאמ וצ שודיק דלַאּב רע ףרַאד
 ןענעק ןלָאז ןוא יװ יִא טשינ ןלָאז ךעלרעדניק
 ָאזנָא ןַאנ ל"ארהמ תראֿפּת ,"הנּתשניהמ ןגערֿפ
 ,ןןדייז רעלָאּפש םעד ןופ

 (ךיז) ןעגנילשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנולשעגנָא
 ,טייהרעז ,תועידי עא .ןליּפ עיָא / .-

 .+-- ןעכָאילטנָא רַאפ ,ידַא -- טעכָאילשעגנָא
 .הריד עא

 ןרעדײלשנָא רַאּפ - ,ידַא -- טרעדַײלשעגנַא

 ץלַא ןזָאל -- טייהרע- .ןכַאז עיֶא יד ,+-
 | | ,טייק- .יָא

 נָא רַאּפ ,יזַא -- ןֿפילש" ,טֿפַײלשעגנָא
 ,רעסעמ יִא .ןטנעמיד ענעַא .+ ןֿפַײלש

 רעכלעוװ .,תומה:ךאלמ םעד ןוֿפ ןקָארשרעד;
 ןיא דרעװש ןטפַײלשיָא ןוא ןגיוא טימ לוֿפ זיא |

 יחמׂשמ יטוקל ,טטענרַאּב ריאמ 'ר ,ײטנַאה ןַײז -

 טרָא ןֿפױא ךַײלג ןיזפרַאש , .ג"סרּת ןָאדנָאל ,בל -

 ,"קנאדעג ןופ ץיּפש םענעיֶא ןטימ ןכעטש וצ

 יֵא רעטלַאק, . . . .ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוויר .3 .

 ,"ןטינשעצ קנַאדעג ןַײמ טָאה טניװ רעטפַײלש

 .טייק .טייהרע- .סַאג עשידוי ,צוס

 עא ,,4- ןפעלשנָא רַאּפ ,ידַא --- טּפעלשעגנָא
 .טייהרע- .סעמעט עא ,תוֿבדנ עיִא .תואׂשמ
 וי ,טייק-

 -עטַאמשנָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעטַאמשעגנָא
 ןּבָאה לוויטש, .סעטַאמש טימ טקעדַאּב .ףעוו !
 ירָאד ,מּפ ,"סיפ עיִא ןופ ןעיצ ןעמונעג ךיז .

 ,1929 ווָאקרַאכ ,ןַײא-רַאד ,סיוא

 .- ןטכַאמשנָא רַאפ ,ידַא -- טכַאמשעגנָא
 .טייהרעה .ןשטנעמ עטקינַײּפעגנָא ,עיא
 ר ר ,טייק-

 ,+- ןצלעמשנָא .רַאּפ .,ידַא -- ןצלָאמשעגנָא

 ןֿפױא יִא זיאס .עינלעטַאּפ ענע'ָא .טכיל ענעָא

 ןעמ טנרעל זיולק ןיא, .ענטומעלַאק = ןצרַאה

 קנעּב יד זא ,הרוּת ליֿפ ױזַא טכַאנ ןוא גָאט
 רעצרעה יד רָאנ .ֿבלח םענעיָא ןוֿפ ףיירט ןענַײז
 -רע- .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"רשּכ ןענַײז
 ,טייקק .טייה

 ,6 ןסעומשנָא רַאּפ ,ידַא -- - טסעומשעגנָא
 -סיוא ןּביײרש ןעמונעג טָאה רע, .ןינע רעיא ןַא
 ,"סעמעט ץיֵא ךּוא עטדערעגנָא ףיוא קינייװ

 םייהרע- . ךצנעדנעטר טנורג ,ןיקװיר-
 ,טייק-
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 ן(קױצומשנָא רַאּפ ,יזא -- טקיצומשעגנָא
 טייהרע  .ןעמָאנ רעיֶא .םירדח עיָא = ,5-
 ,טייק- .יִא ץלַא ןזָאלרעּביא --

 ,+- ןדימׂשנָא רַאפ ,ידַא -- טדימשעגנָא
 רעיֶא .סעװעקדָאּפ עיִא .ןזַײא רעיֶא

 / ,טייקק .טייהרעד

 -נימשנָא רַאּפ ,ידַא -- ט(עוװע)קנימשעגנָא
 ,ןגיוצעגנַײא ריאע .םינּפ יִא ..+ ן(עװ)עק

 ןרעטש ןקישטַאלּפ א טימ ,למינּפ קידרענייּב

 "נָא ןוא טרעדוּפעגנָא ןעוװעג זיא ,לטערּב ַא יו

 ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנפ ,"טעוועקנימשעג

 ,1939 ןרוּבלעמ ,עילַארטסױא ןוֿפ

 .טנַאטסערַא

 ,+- (ךיז) ןרימשנַא רַאּפ ,ידַא -- טרימשעגנַא

 ,ןפיל עיִא ,למינּפ יִא ןַא טימ .טנעװ עיִא סַײװ

 ץיִא ןא .ץלַאמש טימ יִא ,טיורּב .רעדער עיַא

 ,לקיטרַא רעֶא ןַא .האיצמ עֶא ןַא .איצומה
 .ןעזעגסױרַאֿפ יװ = טרימשעג(נָא) יװ טייג'ס* |

 ןענעז סָאװ ךיש רָאּפ א רעדינַא רע טלעטש;,

 ,םידומל תישאר ,"עלָאמס טימ יִא קיניײװעניא

 -עּבַאשט עיָא-טכידעג ,עקידנקעמש, .1862 בובל |
 .המלש ,סוממ ,"םירעוּפ-סֿפרָאד ןופ סעט

 ,הּכמ ַא ףיוא רעטסַאלֿפ ַא ןגײלֿפױרַא טינ רָאט

 ,"תבש ברע ןופ יִא ןעװעג זיא יז זַא וליפַא
 ,השמ תרות ןרכז ,זּביא ןאצלאמ קחצִי 'ר

 רָאּפ א רקוּבו ֿברע ןּפַאכנַײרַאא .1898 עשרַאװ

 ַײז ,רעריױמ .ז ,"טַאלּברעפיצ ןֿפױא שטעּפ עיִא

 ,1911 וָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ

 ,טייקקה .טייהרעי

 (ךיז) ןקעמשנָא רַאּפ ,ידַא - טקעמשעגנַא

 יפַא טימ יִא .דלעֿפ ןופ תוחיר טימ יִא .+-
 ןַא ןעמונעגרעּביא (א = רעיֶא ןא ןַײז* .תוסרוק
 טימ, .טנװַאהַאּב (ּב :טקנוּפדנאטש א ,יידיא |

 ךיז רע טיג טימרעד ,יָא זיא ּפָאט רעד סָאװ
 -- זיא ןעמ טיילק ַא רַאֿפ סָאװ ןיא, ;"ךָאנ
 טנרעלעג טָאה ריא, .וש ,"יַא ןעמ זיא םיא טימ
 ,מק ,יייֵא לסיּב א ריא טנעז ,סעלָאקש יד ןיא

 ןיא יִא ריא טנעז ,עז ךיא יװ, .28 אדפ ,8
 ןיא דיי עלעטניּפ סָאד ןוא תויתוא עניילק יד

 ,זביא ש"מא ,"ןשָאלרַאפ טינ ןצרַאה ןיא רָאנ

 ענליװ ,ןיצּבר עטּבילרעֿפ איד ,רעטעטשדנַארּב

 ןַײא טרעקרַאפ טרָאד ןּבָאה םיצירּפ, .טײמרִּת !
 לסיּב ַא יָא ןַײז טזומעג ןיוש רע טָאה ,סיוא ןוא |

 'דער ,"ריבג א רַאֿפ טסַאּפ סע יװ ,ךעלטלעוו

 "מעל ,רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב םשרג

 טנַײה ןענעז שדוקיילּכ וליפַא; .ע"רּת גרעּב

 -סָאמטַא רעקידשוּפיע רעד טימ יִא ךיוא ןיוש
 ,יול תיּב תונורכז ,ַאמקילג ױל ברה ,"ץרעֿפ
 .,ֿטייק .טייהרע- 1924 ווענעשעק

 ,+- ןלָאנשנָא רַאּפ ,דַא -- טלָאנשעגנָא
 יַא ןכיוה ַא טנַאפעלע ןַא ףיוא, .םעלעה רעיָא
 -למ עגנוי יד טציז ןטרָאד .זיא ןָארט-הּפוח ַא
 'אבש הּכלִמי ,שָאוהי ,"הּכ

 נשנָא רַאּפ ,יזַא -- ט(עװע)רונשעגנַא
 -עגסיוא עיִא .טעסרָאק רעֶא .+- ן(עװע)רו

 -נרירטסוליא, .לכעלַײמ יא .ןעמָאװש עטנקירט

 ...רענעגיוצעצ א ףיוא עטעװעיֶא ,סענעצס עקיד
 .רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"עיניס |

 ,טייהרע-

 - צמ,

 טנַאּפשעגנָא

 ןעקשָאינשנָא רַאּפ ,ידַא -- טעקשַאינשעגנַא
 "רע-  .םירעיוּפ עיִא .םינּתוחמ עיִא = .- ךיז

 | ,טייה

 א ,+ ןדַײנשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטינשעגנַא
 ,ריּפַאּפ ךעלקיטש ענעַא .ןעגנַאז ענעיַא .טיורּב

 -רָאמ ףיוא ןזָאל טינ ןעמ רָאט ענעװאק ענעיָא; |

 טינ ןענַײז רענייטשלימ יד, .לטָאמ ,עש ,ןג |

 ןוֿפ ,ַארזיא .ע ,"ָא ןענַײז יז .עטַאלג ןייק

 .טייהרעי 8 װעלק ,שיט םוצ דלעֿפ
 .טייק-

 עא - ,+- ןעײנשנָא רַאּפ ,ידַא -- טיינשעגנָא
 ץַא ,ןטײרּפשעגסױא ןוֿפ ךלהמ רעד, .ןתוֿבחר
 עּבירט ףיוא, .לַאװק . ..רעטױל ,אֿפא ,"ּפעטס

 -מערוט עיַא עדנור ןציז עניּבַאיר ןוֿפ ךעלגנעה
 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןציּפש טימ ךעל

1966, / 

 רעיֵא - .+- ןצינשנָא רַאּפ ,ידַא -- טצינשעגנַא
 ,טייקק .טייהרע- .ןרוגיֿפ עיִא .רעַײלּב

 -ץ)רינשנָא רַאּפ ,ידַא -- ט(עוװע)רינשעגנַא
 ,ןרעטש טימ טרינָא ... ,ןקָאל יד; .+- ן(שװ |

 יגיא .ד ,ײןטּפול-רעד-ןיא קידנענַײש ךיז .ןגָארט

 ץלַאמ .1910 ילוי ,יײנ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,וָאטַאנ

 ןטסניד ןייא ףיוא טעװעיא ָאד זיא עלַא ןוא
 עװקסָאמ ,ןגעקטנַא גָאט ,רענידַאג .ש- ,"למעדעפ
 | .טייהרע- ,1924 |

 -שזענשנַא רַאּפ ,ידַא -- טעקשזענשעגנָא
 ,סכעליירפ א, .טעקשָאינשעגנָא חזז .ןעק
 ןעטָאנ וצ ןֿפָאלעגרעטנוא לַײװרעד זיא -- !עדייז

 ,עטיל ,ּבז ,"טעקזענשעגי- לסיּבַא ,הלגע-לעּב א

 ,4 ענליוו -

 ּפמיא ,ציא .קינָאזרעּפטירד ,וטוא -- ןעשעגנַא
 ןעשעג .ךס א ןעשעג .ןעשעגי- זיא ;ּבני
 ירַאֿפ קיטַײצטנַײה א סָאװ ץלַא .סנדײשרַאֿפ

 ,זמט ,גי ,"יָא { ןוא ןעלמוטנָא ןעק רָאי ןֿפָאל

 ,22 ןוו 4

 .=- (ךיז) ןּפעשנָא רַאפ ,ידַא - טּפעשעגנָא
 ,לַאירעטַאמ רעיֶא רעד .תחנ רעיֶא .רעסַאװ יא
 ׂשאוו ...ןִַײרַא טגנערּב ריא, .ןסיװ עיַא סָאד
 טַײז ,האמוטה חור םעד ןופ טּפעשיג ןא זיא -

 יַאװ עיָאק .ב/חל ,וצנ ,"ץרא ןַײמ אמטמ ריא
 ,"גנונעכער רעד ךָאנ רָאנ הווקמ יד ןעלסּפ רעס
 -ֿפע -- טייקה .טייהרע- .ב/הע ,םיערז
 .18 וא 1966 ,זמט ,אֿפא ,"טייקשיריי טימ יַא על
 (ךיז) ןטלַאּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןטלָאּפשעגנַא

 .ץזַאװ עגעיַא .ץלָאה ךעלטַײש ענעָא = ,+-
 -לָאּפשעצ ןייק טינ ךָאנ .רעמלַא ןוֿפ לריט יָא ןַא

 ץעגרע זיא יול, .ײטרַאּפ ענע'ֶא ןַא רָאנ ,ענעט

 .װ רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ ,"ַא ךעלרעניא

 םענעיַא ןקידהנושמ אזא סױרַא רע טזָאלע

 ...םייה עקיזָאד יד, .גנַאגּפָא ,גרעּב ,"גנַאלק

 ,שַאֿפ ,טרָאּפָאּפַאר .י ,י"ָא קיטסַײג ןיוש זיא

 ןַײז ץעגרע זומ . . .רעלטסניק א; ,31 אוו 1948 |

 .מ ,"הליֿפּת-לעּב זיולּב רע זיא שרעדנַא ,יָא
 ,1958 'נֲאי ,שימייה ,ןַאמסָארג

 .+- ןענַאּפשנָא רַאפ ,יזַא -- טנַאּפשעגנָא

 -קסומ עיִא .ענורטס ַא יװ יַא .ענורטס עא ןַא
 -רעד וצ יִא זיא רעיוא רעד ,לדרעֿפ יַא .ןעל

 -גואיצַאּב עיַא .טימעג יִא ןַא .גנַאלק ןדעי ןרעה



 טרַאּפשעגנָא

 ,"ןגיוּב ןיִא ןפיוא .ץעגרע טרַאװ לַײפ א, .ןעג

 -עדינ סָאװ, .טונימ רערעטצניפ א ןיא ,שָאוהי

 רימ ַײּב טרעוו רעיִא ץלַא ...דרע רעד וצ רעקיר

 .טכַאנרַאֿפ ,רה ,ײדנַאטשרעדיװ ןַײמ ץרַאה ןיא

 עג ןיא ףוג ריא רעּבָא ,ליטש ןגעלעג זיא יז,

 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"ךַאװ ןוא יַא ןעוו

 ןבַײלּב וצ ןליװ רעזדנוא רעיא סָאװ,; ,9

 רעד רערעכיז ץלַא -- ןענַײז רימ סָאװ סָאד

 ןטַארעֿפער ײװצ ,מי ,"רוד ַא ןופ ךיירגרעד

 -רעד עיִא קיטש ןייא ןַאד יז טרעװ, ,1954 י"נ

 ,10 אפ ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס ,"גנוטרַאװ

 ,טייקקה .טייהרע-

 (ךיז) ןרַאּפשנָא רַאפ ,ידא -- טרַאּפשעגנַָא

 ףיוא רעיא ןַא .ּפולס ַא ןָא 'ִא ןייטש ,+-
 (סרעװש) סרעטָאֿפ םַײּב יִא ןַײז* .סעילוק

 ךומס 221 (רעװש) רעטָאפ םַײּב ןּבעל = שיט

 טימ לופ יִא ןעװעג זיא לוש יד, .ןןחלש לע

 .עצינלזממילש יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,?ןשטנעמ

 סָאװ לטעטש עשידִיי ןיילק א ןיא, .1887 סעדַא

 עסיורג יד ןופ לַײמ ייווצ דלַאװ ַא ןּבעל יִא זיא

 ענליוו ,. ..החּפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג ,"טָאטש

 ריֿפ ףיוא יִא ,לכעד א סעּפע רעטנוא) ,5

 יד ...טציז ,סעפולס ענעגיוּבעגסיוא ,עמורק

 בר רעװעקַארק רעד, .תועסמ ,סוממ ,"עכעדעס

 ןוֿפ ןעלנָא םעד ףיוא למַײרטש ןטימ יִא טציז

 -עג רעד, .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,"לוטש

 ךָאנ ןדעי ןעמ טגָאז טיוט םעד ךָאנ זַא קנַאד

 יד ףיוא יַא ןעגנולעג ץנַאג ךיוא זיא םיחבש

 ,םישודק ,תומ ,רחא :תורדס יד ןוֿפ ןעמענ

 "רַאװ ,ןענװַאד ,עי ,"רדסּכ ןעייג עכלעוו ,רומא

 ,טלעװ ַא :דליּב קידריװקרעמ ַא, .ח"ערּת עש

 םיא ןיא טָאה סָאװ קלָאפ א ,ךוּב א ףיוא יִא

 וו רָאק ,"ןיז-ץנעטסיזקע ןקיצנייא ןַײז ןענוֿפעג

 .טייקקה .טייהרע-

 .+- ןרָאּפשנָא רַאפ ,ידא -- טרָאּפשעגנָא

 ,טייהרע- .קנערק עיַא ןַא .טלעג עיִא סָאד
 ,+- ןענרָאּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טנרָאּפשעגנָא

 רעיא ןַא .רעטַײר רעיֶא .טערָאּפשעג - 9

 (רעקסנַאגַאלאג ,רענַאגַאלַאג) רעקצוקַאלַאק א יװ
 -עגנַא טעװ גנוגנערטשנָא רעזדנוא ןזעוווק .ןָאה

 ,יןטעּברַא וצ ןליֿפ יא ךיז רימ ןלעװ ,ןַײז טגייל

 יַא ןעװעג זיא סָאװ רעלטסניק ַאזַא רַאֿפ , .דעצ

 ,ַאדָאגיװ .ש ,יטּפַארקסנליװ רעקיקענטרַאה טימ

 .טייק- 10 וװ 1963 ,רָאֿפ

 ;89 ,+- ןעניּפשנָא רַאּפ ,ידא -- ןענוּפשעגנַא
 עיִא שירעיוּפ .םעדעפ עיִא .טניּפשעג--
 .סעיזַאטנַאֿפ עיִא .ןפָאטש

 :פ5 .+- ןעַײּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןגיּפשעגנָא
 .ףוצרּפ (רעטַײּפשיִא) רענעיַא .טַײּפשעג -

 .טייק .טייהרע- ליד רענעַא

 ןעװעגיּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- םעװעגיּפשעגנַא
 יַא ,םיוּב א .טעוועקיּפשעג- :89 ,4-
 ןיא ןגיל סעקירוּב ןוא לֿפָאטרַאק .לּפע טימ

 .סעדנעגעל טימ יִא זיא טנגעג יד .רעלעק ןיָא

 ּבַײל ַא ןוא םינּפ רעטנוזעג ,רעקידכעלַײק א;

 ,16 ןאנ ,1888 ,לָאֿפיי ,"טייקטעפ טימ יַא לופ

 "ןצ ןוא תוצילמ טימ עיֵא ,תושרדג .עגַאלַײּב

 .םרוטש ,סוממ ,"םיקוסּפ טימ ענעצלָאמשעג
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 ,טָאג רעּבָא -- סינ טימ םיוּב רעד יא; .טַײצ

 ךימ טָאה, .| םילשמ ,טשא ,"!זיא רע ךיוה יװ

 -ליִגָא טימ לזַײלק יִא ןַא ןיא טריֿפעגנַײרַא

 ,ןײטשנרָאה .ה .צ ,"ךעלעדִיי . . .עקידחמׂשאו

 -דרַאּב ,עיֿפַארגָאטַאֿפ עדנעּבעל רעקפעינדילז

 ,ןרעגייז ןוֿפ} ךעלדער עניילק יד, .א"נרּת וועשט

 עדנור טימ יִא ןענעז ,ךעלמירעדעג ענַײֿפ יד
 .קירּב רעד רעטנוא ,סקופ .מ .א ,"ךעלעדניּבור

 .+- ןוײּפשנַא רַאפ ,ידא -- סוַײּפשעגנַא
 "יזח טימ עא .גנורעקלעפַאּב עיִא .טסעג עיִא

 .טייהרע- .ןעַײר

 :89 .+- ןעַײּפשנָא ראפ ,ידַא -- טַײּפשעגנָא
 .טייק- .םייחרע- )-+(.  ןגיּפשעג =

 ןרעלכַײּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טרעלכַײּפשעגנָא
 ןענַײז סָאװ ןֿפָאטש יד, .סנגעמרַאפ עיִא -+, 

 וצ ףױא קעװַא ןענַײז לצרָאװ ןיא יִא ןעװעג

 -ןלּב יד ןוא רעטעלּב יד ,לגנעטש סָאד ןעיוג

 ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא ,זּביא גרעּבכַאה .ד ,"ןעמ

 ןעגנולמאזרעטרעװ ךס א? .1920 עװקסָאמ

 ץעשירעגייטש עטלַא יד , .שטוטס ,װמ ,ייָא ןגיל

 יַאג .א ,"ךַארּפש ןיא יִא . . .זיא סָאװ עיצידַארט

 ,טייק- .15 או 1958 ,גָאט ,ּבמָאל

 ,+- (ךיז) ןליּפשנַא רַאפ ,ידַא -- טליּפשעגנָא

 ףיוא ןצלַאװ, .עידעמָאק עיִא .סעידָאלעמ עא
 ןוא ןעגנוזעגנָא) ןעמונעגֿפױא ןענַײז סע עכלעוו

 עשילַאקיזומ טנזיוט ּבלַאה א ייווצ רעכעה (ָא
 עשידיי ,יקסװָאגערעּב .מ ,ײקיטש-רָאלקלָאפ

 .1937 וועִיק ,קיזומסקלָאֿפ עלַאטנעמורטסניא

 ,טייקקה ,טייהרעז

 ןע(י)ליּפשנָא רַאּפ ,ידא -- םע(י)ליּפשעגנָא
 דולּב עיִא .עקשָארּב עיִא .ךעלעזייה עיִא = .+-
 ײּפשעג- .טייקקה .טייהרע- .ןעמ
 ץיִא .- ןעװעליּפשנָא ראפ ,ידַא -- םעוועל
 ןענַײז ךעלעגייפרעמוז טנאהרעלַא, .ןטקעזניא

 סלַא דנוה ןייא ,דמא ,"סעקליּפש טימ יא טרָאד

 .טייהרע- 1870.  ענליװ ,ןכדש

 :89פ ,+- ןעניּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טניפשעגנָא
 ןוֿפ עלוּבַאֿפ עיֶא .לָאװ עיִא .,ןענופשעג--

 ןיוש טגיל, .סעגירטניא עיֵא .הׂשעמ-סקלָאֿפ א

 ןופ סנסופוצ םעדָאֿפ ןיִא טימ עלעקעטש סָאד

 עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"ןירעניּפשרוא רעד

 .טייק .טייהרע- .1925 וועוק ,טנעה

 ,- ןציּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טציּפשעגנַא
 קירעגַײנ ןַײז .ןרעיוא עיִא טימ .רעַײלּב רעיא

 רעיוא ןַײמ ,יִא ןעועג זיא חומ ןַײמ, .'ַא ןוא

 ,"ךרָאש ןטסדנימ םעד טזָאלעגכרוד טשינ טָאה

 -רעסיואג .'סדה עמומ יד' ,יקסוװָאנַאגַאק םירֿפא

 םּכסה ןלופ ןיא ... ,קיכַאװ ,יִא ךעלנייוװעג

 .13101963 ,זמט ,על ,"ןסיװעג ןַײז טימ

 "עג ןַײד ףיוא ,טָאטש ,ןעגנַאהעגפיוא ּבָאה'כ;,

 ןוא גיוא ןסירעגֿפױא ןַײמ ןטָארד ןוֿפ טכעלֿפ

 ןוא רענרעה עפראש יד יא; .קע ,"רעיוא ןיֵא

 וק יד טייג ,רָאנ רעגַאּב ןייא טימ ץרַאה ןיא

 .םכילע םולח ,ץּכ ףלַא ,"טֿפור ןוא גרעּב ךרוד

 ּברַאה ןוא קידנכַאװ זיא דלַאװ ןוֿפ ץפיז רעד;

 ילמ ,מפ ,"לגנַארעג ןקידנעטש ףיוא יא ןוא

 .טייק .,טייהרע- .והמח

 ןּבירשעגנָא

 ןעװעקיּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טעוװעקיּפשעגנָא
 עא ,ןגַײװצ .טעווװעגיּפשעג;- :89 ,+-

 -נָא --- רעמייּב יד, .ןיײּבכרַאמ רעיא .לּפע טימ

 ,יןלַארטשנענוז ...יד טימ יא ןוא טקיטעזעג

 טָאה;ע ,1940 וצ;ק ,טייג טַײצ יד ,סינפיק .יא

 ,ןגיוּב ןצנאג א ןעקשטַאּפוצנָא ןענוגרַאֿפ ךיז

 ,"םישרדמ ןוֿפ ןוא ארמג ןופ ןלעטש טימ יִא

 עלופ סָאד ,הנקז א ..., .24 ןאנ ,1882 ,לָאֿפוי

 ,"סעקװעדַארּב ןוא ןעלצרָאװ טימ יִא םינּפ

 -עװָאס עַײנ יד ןוֿפ ךַארּפש יד, .ילרּתסאי ,ַאּפַא

 -זילַאיצניװַארּפ טימ יִא ױזַא זיא רעּבַײרש עשיט

 -רַאֿפ וצ ףיוא ןיטולחל טרעה עמ זַא . . . ןעמ

 ,1928 'ועִיק ,{ ןטפירש ,רעניװ .מ ,"ןייטש

 'ַא ױזַא זיא ...רעדיל עלעכיּב עניילק סָאד,

 םייח ,"...םינימ עלַא ןוֿפ טייקשידיי טימ
 װעיק ,2 אט ,ךַאנַאמלַא ,נרעטש רעד ,רעקצױל

 'רַאֿפ רעמ יד זיא ק טימ םערָאֿפ ידו ,0

 ן.שרטיל ןיא עטיײרּפש

 יִד .+- ןריּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טריּפשעגנַא
 ,טייק- .ןקיטיײװ עיִא .הנּכס עיָא

 ,=- ןצָארּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- םצַארּפשעגנַא
 י-רע-  .גנונעפָאה עיִא .ךעלעגַײװצ ענירג עיִא

 ,טייק- .,טייה

 ,=- ןעגנירּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנורּפשעגנָא

 .גרָאז עיִא .טייהנגעלעג עיַא .ךעלקישָאל עיִא
 ,טייק-

 (ךיז) ןצירּפשנָא רַאּפ ,ידַא -- טצירּפשעגנַא
 לקיטש א; .םוֿפרַאּפ רעיֶא .ןקעלֿפ עא ,+-

 ,שָאוהי ,"ןרעטש טימ טכידעג יִא ,ךיז טעז למיה

 ףיוא ...ןגילֿפ ידע .'גרעּב "ליקסטעק יד ןוֿפי

 -ניּפ ץצרַאװש יװ ןגיל עילעטס רעסַײװ רעד

 טייקנייש עיִא יד, .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב ,י'ַא ךעלט

 -יל רעריּביס' יד ןופ טעינימעג ךיז טָאה סָאװ

 -רע- ....ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוויר .ב ,"'רעד
 ,טייקה .טייה

 ,+- (ךיז) ןקערשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןקָארשעגנַא
 ןיא .ןגיוא ענעיַא טימ ןקוק .םלוע רענעיִא ןַא

 סָאװ ןופ זיא ץרַאה ןַײמ,, .טכַאנ רענעיֶא רעד

 ,געס ,"טוג טשינ זיא ...דמערפ רעד ןיא ,יָא

 רימ .טינרָאג טרָאפ עז ךיא ,טע, .ןזירּפַאק

 .ל .י ,"ַא ןיִּב ךיא ,ּפָא יוזַא רָאנ ךיז טכוד

 ענליװ ,טלעװ רענעי ןוֿפ סעַײנ ,יקסנירטסַא

 ,טייקק .טייהרע-ה 7

 (ךיז) ןֿפױרשנַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױרשעגנַא
 עדייּב, .תובהלתה עיִא .קעדוצ רעיא .+-

 ןדִי טימ טסנרע טשינ סע ןעניימ ןעײטרַאּפ

 אֿביקע ,"זדנוא ןגעק יִא טציא ןענעז עלא ןוא

 -צז . .,ןטעשזדוּב יד, .9 ןאנ ,1868 ,מק ,למשח

 ,"ןרענעלקרַאֿפ ייז ףרַאד עמ זַא יִא ױזַא ןענ
 ,1926 צשראװ ,גנוגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק יד

 ןשידִיי םעד םורַא| למוט רעד זיא םיא, .2 אפ

 ,קומ ,ײרעיַא ןַא לסיּב א ןעמוקעגסיוא ןרעטאעט

 רע טקעטש םוטעמוא, . ןשינעגעגַאּב ענַײמ

 ,"ַא רעדיװ ןיוש סיוא טזַײװ ,זָאנ יד ןַײרַא

 ,ירפרעדניא רעגײזַא ןַײע ,עלרעפ עשוהי

 ,טייקקה ,טייהרע-

 ,+- ןּבַיירשנָא רַאפ ,ידַא -- ןבירשעגנָא
 -רעװ ענעיִא .יִא (טינ) טייטש סע .יֵא זיא ױזַא



 ןגירשעגנַא

 זיאס .טקארטנָאק רענעיֶא .הרוּת ענעיֶא .רעט

 ,(םעלַאיּב אנ ָאנרַאשט) סַײװ ףיוא ץרַאװש יִא

 יַא .ןּביוא ןופ יִא ,טרעשַאּב ױזַא יאדװַא זיא'ס

 ,טולּב ןוא סייווש טימ יִא .ךעלטַײד ןוא רָאלק

 סע* ?קינלַארּפ רפס ןיא ?יִא סע טייטש ואוו

 סע ןעק עמ = זָאנ רעד ףיוא יַא טינ םיא זיא

 ַא טימ יִא זיא סע סָאװ, .םיא ןגעװ ןסיוװ טינ

 ןייק טימ ןקַאהסױא טינ ןעמ ןעק רעדעפ |

 לָאז ןעּפ רעד טימ יִא זיא סע סָאװא ;"קַאה

 ןעק יַא זיא'ס סָאװע :"ןעק סע רעװ ןקַאהסיוא

 טָאה, .װש ,"(ןענעקיײלּפָא) ןקעמסיוא טינ ןעמ

 .לודג רוא ןַא רבק א ףיוא ןעזרעד ש"עּב רעד

 ףיוא זיא .רֿבק סָאד ןעז ןעגנַאגעגוצ .רע זיא
 יחֿבש רֿפס ,"'ה דֿבע השמ :יַא ,הבצמ רעד
 ןיא סָאד, .ב/טל ,1850 װעקלָאשז ,ט"שעּב

 'ַא ליואו רעייז ,טָאג וצ עינעשָארּפ א ןעוועג

 םענוֿפ עיסימָאק רעד ןיא הטמ לש הבישיּב

 םעד ליטס םעד ןיא; .'ןילָאװ' ,סוממ ,"ןיד-תיּב

 טרָאװ קיצנייא סָאד ןעוװעג זיא ,ןּביל ,םענייש

 סָאװע .טעּב'קיטײװ ןיא ,| גורפ ,ייַָא טנגוי

 ןרעדנַא םִַײּב זיא יִא הרוצ רעד ףיוא םענייא ַײּב

 ָאגוה רָאטקיװ ,זּביא סנ ,"המשנ רעד ףיוא

 ,טייק- .טייהרעע- .1929 וועיק .םַאד רטָאנ

 :89 .+- ןעַײרשנָא רַאּפ ,ידַא -- ןהירׂשעגנָא
 .רעדניק (עיַא) ענעַא .דל ,ןעירשעג--

 -נַאמ ידע .רעטּבױלעג ליפ וצ = רענעיֶא ןַא

 -רוד ,מּפ ,"ןגירשיַא ,טרעכיױרעגנָא זיא עדרַאס

 הרוּתּב קסוע זיא טינ ָאד רעװ, .ןַײא-רוד ,סיוא

 רנגירשיג ןא ןייא רמולּכ ,ףוזנ ןייא זיא רעד

 ,ארקיו ,וצנ ,"ה"ּבקה ןופ הפיזנ ןייא זַא ךַײלג

 'ו ,ב/ה

 טימ גָאזנָא ,לעֿפַאב .ןע- ,רעד -- יירשעגנָא
 .ִא ןַא ,הללק א .רעזייּבעג ןוא לוק ךיוה ַא

 ןופ טָאג ,יָא ןַײד ןוֿפ, .יִא ןוא ןרָאצ טימ לוֿפ

 רעטַײר יא ןרָאװעג טרעמולשטנַא זיא ,בקעי

 טרָאד טנייוו . . ., .7 ,וע ,םילהּת ,יּת ,"דרעפ יא
 ךיא טרָאד םיא ןעמ טגיװ .טכַאנ עלַא ךיוא
 ,"ןרעג טינ ןוא יא ןַא טימ טפָא שטָאכ ,לָאמעלַא
 ,1920 וועִיק ,ןעגנולייצרעד ,סינפיק .יא

 .סת 2108 -- רֿפ 22 יא ?2 .זַא -- ָארגנַא
 .ענװַאטרוה ,םָאטרוה .!םוטנַאװק ןסיורג א ןיא'

 ןוֿפ, .(םידחַאל :ךוּפיה) יַא ןפיוקרַאפ .ענלוגָא
 דָאטּפָא ,'ַא) ענלוגָא טֿפױקרַאֿפ סָאװ רעניזַאגַאמ

 -לעּבַארַאק םוצ רעמערק ןוֿפ ,רעמערק םוצ (עוװ

 ,עיזַאושזרוּב יד .ּבמָאלָאג ןסינ יבצ ,"...קינ

 ,םענרַאֿפ ןרעסערג ַא ןיא .גיֿפ ,1906 עשרַאװ
 -עליווירּפילַײטעד -- ץלַא זיא סָאד רָאנ ....,

 ,מק ,"טינרָאג לַײװרעד ךָאנ ןעמ טעז יא ,ןעיג

 ,46 אפס ,8

 ױס"א .רעלדנעה"ַא .לדנאה"א

 .דאלקס"ַא .הרוחס"ַא .רח

 .ָארגנַא טלדנַאה סע רעװ רעד -- טסיס-

 ךיז טמענרַאֿפ סָאװ רענגיל ַא :ךיוא קיסַאּפש

 סע זַא...זדנוא וצ, .סיורג קיסָאמרעּביא

 ילעּב א רעכַאמנצנוק ןימ אזַא ןַײרא ךיז טּפַאכ

 םענעגייא רעזדנוא םיא רַאֿפ רימ ןּבָאה ,םזגמ

 ... זנּכשא ןושלּב ... 'טסיסָארגנַא :ןעמָאנ

 ,"קינַײשט א טקַאה סָאװ ,ןרקש א דיי ַא :טושּפ

 .סעטכישעגױןַאּבנזַײא ,עש
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 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ֿבָארגנָא
 ,טישמורַא .טישפיוא .2 .,ןּבָארגנָא ןופ טַאט
 ענעּבָארגעגפיױא ,ענעּבָארגעגנָא ,ענעטַאשעגנָא
 ,בנו- .(לאו א ,לגרעּב א ןוֿפ םערָאֿפ ןיא) דרע

 ןָא עװענ: .הטוא -- ןעװענַאיּבָארננָא
 א יװ ןריֿפֿפױא ךיז .טעװענַאיּבָארג(עג)יר+
 עקסנַאיּבָארג ןעװַארּפ .גנוי-רעּבָארג ,ןאיּבָארג
 ךיז ןלָאז טסעג יד ,לשימרעק ןפיוא יִא .קיטש

 ץגנוי ןוֿפ טפַאשלעזעג רעד ןיא יִא ,ןפיולעצ
 ,רעדניק

 ,ןַא (עװנעיל .חרט -- ן(עװ)עילּבַארגנַא
 ,ןרעקֿפױנוצ ,ןרַאשפיונוצ .ט(עװ)עילּבַארגעגי-

 רעטעלּב יד יִא .עילּבַארג א טימ ןעמענפיונוצ

 ,לגרעּב א ןיא ךעלגַײװצ ןוא

 .טלּבַארגעגי- ,ןָא לבי .ורט -- ןעלּכַארגנָא
 טנעה יד יִא .ןעּפַארדעצ .ןעּפַארדנָא ,ןצַארקנָא .1
 ךיא ּבָאה, .ןכעלּב עטרעװַאשזרַאפ ןּפעלש םִַײּב

 ךיז ןּבָאה טעװ יז זַא הרוצ ַא טלּבַארגעגנָא ריא
 -רַאק ,ןרָאּפש(ּפָא) ךרוד .גיֿפ 2 ."ןצַארק וצ
 סנשָארג 'ַאק .ןגעמראפ א ןעלמאזנָא ךיז ,ןג

 טימ ךיא ."ךיז טזָאל סע רָאנ ןענַאװנוֿפ
 .ךיז

 ןּבָארגעג-- ,ןָא ּבָארג .װרט -- ןּבָארגנָא
 .סעּפָאקַא יַא .טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס א ןּבָארג .1
 "בערג ןכַאמ . . . ןּבױהעגנָא רע טָאה, .םירֿבק יִא
 יַאק עניילק יִא ,רעסַאװ יד ןעמיוצרַאפ ,סעינ

 טינ רעמ ןיוש םיא זיא ךַײט רעד ןוא . . .ןלַאנ

 ןעדנעּבַא רעטניװ ,סעדלעז ה"יח ,"ךעלדעש
 ןּביוא ןוֿפ ,טכַײל ,לסיּב ַא 2 .ח"נרּת עשרַאװ
 רענטרעג יד; .ןּבָארגמורַא .ןּבָארגפױא .,ןּבָארג

 ןטשרעטנוא םורַא דרע ךעלגרעּב ןָא ןּבָארג ....
 ,"לגנעטשזילֿפָאטרַאק} ןשידרערעּביא ןוֿפ לייט

 עשרַאװ ,ןסקיװעג ,שטָאּב .ג ,זּביא ּבמָאלָאג .א

 ,לעװש ןַײד ףיוא ןַײז ריד לָאז ןקָאלּפ א, ,0

 ,דרע יִא וטסעװ ןײגסױרַא טסעװ וד זַא ױזַא
 .ב/חמ ,2טל ,"האֹוצ ןַײד ןקעדוצ טסעװ ןוא

 -רַאֿפ א ןּבָארגסיױא .ןּבָארג ןקידנערַאֿפ .9
 ןענעפע טעװ רענייאק .דרע רעד ןיא גנופיט
 ןוא יִא תלחּת ןוֿפ יז טעװ רֶע רעדָא ּבורג א
 ,ג/איק ,2צנ ,"ןלַאֿפנַײרַא ריא ןיא טעװ רענייא

 .לֿפָאטרַאק יִא .+- ,353 ןּבָארגסױא וזז 4
 -נערּב לסיּב א טגעמעג ךָאד וטסָאה לֿפָאטרַאק;

 . *ָצג טינ טָאה רע זַא ,גנערּב ,װּורּפ -- ...ןעג
 ,1963 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,ןיּבָאד .ה ,"'ַא טזָאל

 רעד ןיא ןעניֿפעג ןוא ןכוז ,ןּבָארג .0 .3 אצ
 יעמָא ןיא ןגיולפעג זיא טלעװ עצנַאג יד, .דרע

 -ָאל טימ ,סעציילפ יד ףיוא קעז טימ ...עקיר

 ,קונכַאי .א .ח ,ײדלָאג יא ,ןטַײז יד ַײּב סעקטַאּפ
 .ךיז טימ .1894 עשרַאװ ,אקירעמַא ןיא
 .שינע- .ץכעז

 .+- ןעװעּבַארנַא וזד -- ןעװעּבַארגנָא

 ,+- ןעקַארקנָא וזד -- ןענַארגנַָא

 -- וטוא .טרעגַארגעג-- ,ןָא רע--- ןרעגַארגנָא
 ,רעגַארג ַא טימ ןּפַאלק ,ךס ַא ןרעגַארג 1

 פא ךיז ןוא שער ַא ןכַאמ ,יִא .עקטָאקעלַאק
 רעד ,'ִא ןשױרנָא ,ןעלמוטנָא .2 ,ןגָארט
 טינ לָאז עמ ,'ִא .ןרעװ ןלָאװשעג לָאז ּפָאק

 ןעלּפַאלּפנָא -- ורט .ןזח םעד ןרעה ןענעק

 ןעזורגנָא

 רעד טימ ןּפַאלק לעטשּפָא ןָא :ךיג ןרעדױלּפנָא

 ,ּפָאק ןלוֿפ א יִא .תודסח טימ תוׂשעמ יִא .גנוצ

 .שינ .ךיז טימ

 -ַארג(עג)י- ,ןָא ריו .װחרט -- ןריװַארגנָא
 -כמ ןפרַאש טימ ןצירקנָא ,ןדַײנשנַײא .טריוו

 ףיוא יִא .עא ןייטש ,לאטעמ (ןיא) ףיוא ריש

 יד רעגייז םענעדלָאג םעד ףיוא יִא .הבצמ רעד

 ,21/ .הנותח רעד ןופ עטַאד

 ץיֵא .זָארג ןָא זיא סָאו .ידַא -- קיזָֿארגנָא
 ,םיחטש עיִא .עקנָאל

 ַאֹּב .טזָארגעג- ,ןָא זָארג .ורט -- ןזָארגנָא

 יד יַא .ןזָארגַאּב .זָארג טימ ןעײזרַאֿפ ,ןקעד

 דלאו םעד טָאה ןוא, .ךַײט םורַא סעגערּב

 ,רה ,"דרע יד טזָארגעגנָא ןוא ,טרעטעלּבַאּב

 ,גג/ .ךיז טימ טכַאנרַאֿפ

 .טעשזַארגעג--- ,ןָא עשז- .ורט -- ןעשזַארגנַא
 ייזע .ןריזחנָא .ןקידורּבנָא .ןצומשנַָא .ררװ .לס

 א טעשזַארגעגנָא סעלַאװיטש יד טימ ןּבָאה

 | ."ּבוטש עלופ

 ַארג(עג)-- ,ןָא ריל- .ורט -- ןרילוטַארגנַא
 עּפורג ַא ןופ ןעמעלַא ןרילוטַארג .1 .,טרילוט
 םעד יִא ,הלּכןתח יִא .לָאמ לָאצ א םענייא רֶעדָא

 ירַאֿפ ,2  .זָאלסױרַא ןצנַאג םעד ,טנַאודַארג
 יַארגנָא ןיוש ךימ טָאה עמ , .ןרילוטַארג ןקידנע

 ."גנוציז יד ןריפ טציא ךיא ןעק ,טרילוט

 ,גנוד

 ,=- ןענעטַארגסױא וזד -- ןעװעטַארגנָא
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 -(עג)י-- ,ןָא עשזד- .ורט -- ןעשודָאמַארגנָא
 -ץןשוד ,ןעשודַאמ- :99 .טעשזדָאמָארג

 .=08: טגזמעאהתטאעפגנא += 2: .ןעֹוו
 "נָא ,ןגיילנָא .ןפיוהנָא .לס 6

 .עפוק ַא ןֿפױה א ןרעװ לָאז סע ןפרַאװ

 קעז יִא .ץליהעג ףיוא ץליהעג יִא .ןכַאמ רעװוש

 | ,רוֿפ רעד ףיוא

 ,טמַארגעג'- ,ןָא םַארג .װרט -- ןעמַארגנָא

 א יִא .ןעמַארג ןיא סעּפע ןּבַײרשנָא .ריא 1
 עיצפירקסניא ןַא יִא .לבוי:לעּב םעד דוֿבּכל ריש

 -ערּפ םוצ גנוסירגַאּב יד יִא ,לװָאט םעד ףיוא

 'טצעזַאּב טָאה, .יטעַײסַָאס' רעד ןופ טנעדיז

 קיד'ַא ,ןדנוק עקילָאמא ענַײז} ןעגנוזַאּב' ןוא

 ,ןּבַײרש .2 .ש רמ ,"הכרעמ ענעדלָאג ַא ייז -
 א ןָא ןעמַארג ןיא רעדיל ןריצודָארּפ ,ןקורד

 .רעדיל יִא .טרעװ ןשירארעטיל-שירעלטסניק

 א, .קינטע()ל א רימ ךַאמ םארטשםַארג יִא

 א טמַארגעגנָא !טצָאּפ ןייק טינ ,רֶע זיא ןחדּב

 ."תלוסּפ טימ עצילָאּפ עצנאג

 ןעװענַאיּבָארגנָא וזז -- ן(עװ)ענַאיּבוװגנָא
-4, 

 -ורגעגי-- ,ןָא עװעד  .װרט -- ןעוװעדורגנָא

 א .עפוק א ,עדורג א ןפרַאװנָא  .טעװעד

 .עא ריוושז ,רענייטש ,םייל ,לגיצ

 ;89 .טעזורגעג-- ,ןָא עז- .װרט -- ןעזורגנָא
 -זורג -- ,ןעיזורג-- :ךיוא .ןעוועזורג--
 ןקַאּפנָא ןדָאלָא .לס .ןעדורג- ,ןענ
 -סיוא ןּבָאה סעשטָאּבַאר יד, .אׂשִמ ,טכַארפ
 "נָא ןּבָאה יד ,ןדָאכָארַאּפ ,סענילרעּב טעזורגעג



 ןזיױרגנָא

 ,ןעטַײצ ס'חישמ ,ןנַאמרעקעּב .ש ,יי. ..טעזורגעג

 האובּת ןָאגַאװ א טלדנַאה רענעיא ,1887 סעדַא

 רעד' ,עש ,ייָא האובּת ןַאגַאװ םעד ףרַאדַאּב ןוא

 -טסאל ןסיורג א ףיוא ןָא טעװעזורג , .ישטַײד

 ,זמט ,גח ,ײלגיצ . . .עטלשירקעצ ליּבָאמָאטױא

 ,שינע- .2/ 2

 ,ןזױרקנָא +- -- ןזיורגנַא

 .טלירגעג-- ,ןָא לױרג .חרט -- ןלױרגנָא
 ,דחּפ א ,ליורג ַא ןֿפרַאװנַא ,ןקערשנָא קראטש

 ןלַאפרעּביא ןגעװ תויׂשעמ טימ םינכש יד א

 | : .סַאג רעד ףיוא

 :ךיוא .טיורגעגי-- ,ןָא יורג .װרט -- ןעיורגנָא
 ןרימשנָא ,ןּברַאֿפנָא ,ןלָאמנָא .1 .ןעָארג-
 'ַא .זיוה ןופ טנעװ יד יִא .ּברַאפ רעיורג טימ

 ,ןעיצַארָאקעד:טנורגרעטניה =} 'קינדַאז םעד

 עיורג (טימ) ןיא ךס א ןלָאמנָא ,ןרעדלישנָא .2

 ,ןשזַאזייּפ ,רעדליּב-רוטאנ יִא .רענעט ,ןרילָאק |

 ךיז -- ךיוז טימ .ןעגנולייצרעד יִא .גיֿפ

 ,רָאה עיורג ןגירק ןוא ןרעטלע

 - .קיכורעגנָא +- -- קיפורגנֲא

 ,טרידנורגעג'- ,ןָא ריד- .װרט -- ןרידנורגנַא
 .ןּברַאֿפ ןרַאֿפ ערכָא רעדָא לייא טימ ןרימשנָא

 .עגָאלדַאּפ יד יִא

 א ןָא ןיא סָאװ .1 .יזַא -- קיטנורגנָא
 ,עיָא, .גנוקידלושַאּב עיִא .הּביס ַא ןָא ,וװיטָאמ |

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"?דייר עקיאורמוא רָאנ

 ןכיירג טינ ןעק עמ סָאװ .2 ,1966 עװקסָאמ

 םעד רעּביא ןוא,; .םוהּת רעיא .טנורג םוצ

 ,"למיה רעיֶא רעד יװ ,םורא ןטילּבעצ ןטיירּב

 ,1923 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװָאצַאק רעזייל

 -ץג-- ,ןָא עװעט- .ורט -- ןעוועטנורננַא
 -נָא ,ןרימשנָא (ירעילַאמ) .1 .טעװעטנורג
 (סיוא) ןרַאֿפ ּברַאפ טכיש ןטשרע ןא ןגייל

 יד 'ִא ןוא רעכעל יד ןעװעלטכַאּפשרַאפ ,ןלָאמ

 ןרירנָא 2 .ןָאלַאס םעד ןלָאמ ןרַאֿפ טנעו
 יא ,סופ ַא טימ (טנורג) ָאנד םעד ןעמיווש םַײּב

 . .ָאנד םעד ןּפַאטרעד וצ

 .טלּבירגעג-- ָא לב" .ורט -- ןעלּבירגנַא
 יד .רַאֿפ ךעלּבירג 'ִא .ךעלּבירג ךס ַא ןּבָארג

 -ַאט ןצעזוצנַײא ךעלּבירג יַא ,ךעלעמייּב עגנוי

 ,ןטַאמ

 ךיז ,ןָא ךיז לּב- .חטוא -- ךיז ןעלּבירגנָא
 ךיז טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא  .טלּבירגעג +

 -רעּביא ןוא ןשרָאֿפ ,ןכוזכָאנ ,ןהריקח ,ןעלּבירג

 ןוא ןויכרַא ןיא גנַאל-ןרָאי ךיז יִא ,ןשרָאפ

 -ָאד ןטכוזעג'גנאל א ןעניפעג וצ ןקעטָאילּביּב

 -רַאֿפ סנצעמע ןיא ךיז יִא ,די-בתּכ ,טנעמוק
 ,שינע/ .טייהנעגנאג

 ,ץ(יז  .װרט -- ןעשוירג-- ,ןע(י)ירגנָא

 לסיּב ַא .1 .טעשז ,טע)זירגעג- ,ןָא עשזי
 ןסעסיוא ןּבױא ןופ ,טכַײל .ןסַײּבנָא ,ןע(יוזירג

 זַײמ .ןֿפרַאװקעװַא ןוא לּפע ןַא יִא .ןייצ יד טימ

 ןַא ןֿפערט ייז סָאװ גנידצלא ןָא ןעזירג

 עלַא יִא .ןכַאז לָאצ א ןעשזירגנַײא ,ןעזירג .2

 -עגנָא ןּבַאה סערושטש יד, .שיוק ןוֿפ לּפע

 ?רעלכַײּפש ןיא האובּת קעז יד טעשזירג

 טימ ןצעמע וצ ןייטשוצ ,ןעגנ קרַאטש .גיֿפ .9
 טינ טרעװ םענעי זיּב (תושקּב ,תונעט) דייר
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 טשינרָאג ןוא ןשטנעמ בוטש עצנַאג יד יַא .טוג
 ןיא רע טפיול ,ןָא טעזירג ּבַײװ יד זַא, .ןלעֹוּפ

 יַא ךיז :ךיא -- ךיז טימ .?ןַײרַא קנעש
 .שינע- .טשינמוא ןוא טסיזמוא ץרַאה סָאד

 .לס .טענזירגעג'- ,ןָא ענ- .ורט -- ןענוירגנַא
 ,עגָאלדָאּפ יד יִא .ןצומשנָא .ןקידורּבנָא

 יַארגנָא חזז -- ןרעגערג- .,ןרעניײרגנַא

 .*- ןרעג

 ַײרג א ןָא ןיא סָאװ .ידַא -- קיזַײרגנָא
 עיִא .טַאטקיד רעיא .ןזַײרג ןייק טינ טָאה סָאװ
 רעליש עיִא לָאצ יד טֿפערטַאּב ָאד , .תונוּבשח
 װעיק ,טנַארּפכַארּפש נֿפַא ,"טנעצָארּפ 5
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 ,טלוַײרגעג-- ,ןָא לז .װחרט -- ןעלוַײרגנַא
 ,ןעײרדנָא ,ןכַאמ .1 .ןעלזיירק-- :ךיוא
 ,רָאה יד ןיא ךעלעקעל ,ךעל(ע)זַײרג ןעײרדרַאֿפ

 -נָא ,2 .קורַאּפ םעד ,רָאה יד יִא .ןרילודנָא
 ֿפױא םַײּב ןהביתּכנָא ,ןעלקיצסיוא ,ןעקצַאצ
 .םָאלּפיד ַא 'ִא .טעמרַאּפ ַא 'ִא .סעּפע ןּבַײרש

 | ,שינע-

 -- װטוא .טזַײרגעג-- ,ןָא זַײרג -- ןזַײרגנָא
 ןצינסיוא טינ ,ןזָאלכרוד :ןרעלעפ ךס א ןכַאמ

 ןייא ןיא ןטלַאה גנַאלןּבעל א .ןטייהנגעלעג |
 ןזַײרג ךס ַא ןזָאלכרוד ,ןכַאמ -- װרט  .יָא
 םעד יִא .ןריגערָאק רעדָא ןקורד ,ןּבַײרש םַײּב
 רעד ףיא ןּבַײרשרעּביא םַײּב טּפירקסונַאמ
 ,ןישַאמּבַײרש

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- טײרגנָא
 ןופ יִא ןַא .טײרגרַאֿפ .סַאּפַאז .ןטײרגנָא ןופ

 לָאז, -- גנ// .זַאא האוֿבּת ןופ ,רעװעג

 'ַא ײלרעלַא ןוא םירֿפס יד ןטיירגנָא ייז רַאֿפ

 םוצ ןײגּפָא טינ ךאז םוש ןייק לָאז סע זַא

 טבש ,ןזּביא| עטנ ןתנ ירּב השמ י'ר ,"ןענרעל

 ןוכמי טייטש סע, .1833 װָאקלדוס ,רסומ

 וטסָאה ןציז וצ 'ַא ןַא -- "ה ּתלעּפ ךּתבשל

 ,ןטניה ןופ שדקמה-תיּב ןגעק טקרעװעג טָאג

 .ן"מרּת עשראוו ,תומש ,אמוחנת

 ,טירגעג-+ ,ןָא טיירג .חרט -- ןֿפײרגנָא
 ַא ףיוא ןרָאּפשּפָא ,ןגײלקעװַא .ןטײרגרַאֿפ .1
 -רַאק יא .לַאֿפטױנ א רַאֿפ ,טַײצ רעקידרעטעּפש
 ץלַאמש יִא .רעטניװ ףיוא ןליוק ןוא לּפָאט
 טנגוי רעד ןיא ןָא ריד טיירג, .חסּפ ףיוא (דעמ)

 עמ זַא; :"רעטלע רעד ףױא ןּבָאה וטסעװ

 ,"רעטניוװ ןֿפיױא ןעמ טָאה רעמוז םוא ןָא טיירג

 טינ (רָאנ) לָאז עמ יאװלה ףיוא יָא" .װש
 ןטיירגרַאֿפ ,ןעלגערפ(סיוא) ןגעוו --- ןֿפרַאד(אּב)
 סע טגעלפ עמ לַײװ ,(עינעראװ) סטכַאמעגנַײא
 -שערומ ידו .ןקנארק א רַאפ ןצינ ךעלנייוװעג

 ,הסנרּפ ריא רעמוז םוא ןַא ךָאד טיירג ןעק
 ,?שינעֿפרעדַאּב ריא טינש םוא ףיוה םוצ טגָארט

 גונעג קידיָא טינ ..., .8 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 ןלעװ סָאװ ענעי ראפ ןעיוּב וצ ףיוא ףָאטש

 ןחישמ רַאֿפ יא; .המלש ,סוממ ,ייז ךָאנ ןעמוק
 ןעװַאקסיוא ...טעװ רע ןכלעװ ןופ לאירעטַאמ

 ווו גורֿפ ,ײלזמ ןקיטכיל ,םעַײנ ַא ךַײא רַאֿפ

 ןטנעָאנ א רַאֿפ ךס א ןטיירגוצ ,ןטיירּבנָא ,2|

 ףיוא יַא .תֹּבש ףיוא יִא .ךרדל הדיצ יא .קעווצ

 יװ ץלַא יִא .חסּפ ףיוא תוצמ יא ,ןטסַאֿפוצּפָא

 טיירגעגנָא !

 ןטײרגנַא |

 סעּפע יִא .ןסַײּבנָא ןַא יא .עטתיּבה-לעּב עטוג א
 יַא .בוט-םוי ףיוא בוטילּכ ןוֿפ יִא .גָאטימ םוצ

 טיירג עמ זַא, .ןטַאדלַאס קלָאּפ א רַאֿפ (יוװ)

 ,"תּבש ףיוא טינ ןעמ טָאה תּבש רַאֿפ ןָא טינ

 הבדנ א סטקנעש ,הבדנ א סטקנעש; .װש

 טלעג םורַא ןעייג רימ .ןטייווצ םעד לָאמַא ךיוא

 -ירֿפ , .78 ,ײןטײרגוצנָא חסּפ ףיוא ןענידרַאֿפ
 ןטיירג וצ ןא טׂשפראד אוד שאו ןא טכיר גאט |

 טשמַא ,ּב"ח ,םילגר שלש רוזחמ ,"תּבש ףיוא

 ,תּבש ברע וצ ןכילגעג זיא טלעװ יד, ,3

 תּבש ֿברע םוא ןָא טיירג סָאװ רעד יװ ױזַא

 "נָא; :ב/אנ ,2טל ,"תּבש םוא ןסע וצ טָאה רעד

 ןוא ייה ןוא ןקַאזַאק טרעדנוה רַאֿפ .ןטיירגוצ

 ,םיארונ םירוּפיס ,"דרעפ ערעייז רַאפ רעּבָאה

 -לּפאצ-שירפ טימ ךַײא בוט-לזמ,, ,ן?רָאי ?בובל)

 טיירג ,טולּב ,ןדִיי ,ןַא טיירג !ךעלעקװַאיּפ עקיד

 .עשטַאילק ,סוממ ,"טלעג ,טלעג ,טלעג ןָא

 ןעמענוצֿפױא טײרגעגנָא ןזיא} לּביטש ןיא ץלַא;

 ,תוכוס ֿברע; .דויםיליהּת ,שֵא ,"םיחרוא יד
 ײלּפ עטרעַײֿפעגרעטנוא יד ַײּב ןּבוטש יד ןיא

 ןטימ ןעװעג ןעמונרַאפ רעּבַײװ יד ןענעז סעט |

 סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש ,"ֿבוט-םוי דוֿבּכל יִא

 ןטײרגוצנָא ןּבָאה ןעניז ןיא רֶע זומ , .יטּפשמ

 ָאלָאז .א ,"תירּב א ףיוא ןוא רכזץּב א ףיוא

 .,4 ןאפ ,1882 ,לָאפִוי ,וָארַאט

 -נַײא ,ןלעטשפיוא .,ןגרָאזרַאֿפ ,ןגרָאזַאּב .9
 א טײרגעגנָא טָאג טָאה ַײרד רַאֿפ, .ןלעטש

 ןוא םינמאנ ,םינּבר רַאפ :ןדעג (ן)רעדנוזַאּב

 יייל םויה-דע ךָאנ טייטש סע רָאנ --- םידמלמ

 רעד ןא לואװ רע טיירג (ןיכיש .װש ,"קיד

 ׂשע טיילק קידצ רד רֹּבא ,רדיילק איד עשר

 ןוֿפ שע ןינרעל רימ,, 17 ,זכ ,ֿבויא ,מהס ,"ןא

 טשעפ דנורגיג םיא ...טאה רע זד ה"ּבקה

 ,תומהּב ,הסנרּפ איילרילא טיירגיג ןא טאה 'נוא
 ןופ רעטָאֿפ רעד, .ג/די ,תישארּב ,וצנ ,"תויח |

 הז) טגָאז ןוא לוטש א ןָא טיירג דניק םעד

 םיקידצ יד; .א/בל ,2צנ ,"(והילא לש אסּכה

 ןיא הזה:םלוע ןופ םינינע יד זַא םיא ןגָאז |

 םורעד .טימעג ןכַארּבעצ ןוא טייקשירַאנ לטייא

 ןּבָאה ייז , .הק ,"געװ ןטוג םעד יַא ריד וטסלָאז

 החונמ םוקמ ַא זדנוא ראֿפ טײרגעגנָא ןיוש

 'םרוטש ,סוממ ,"ןגרָאזרַאֿפ זדנוא ןלעװ ייז
 ןעמ טָאה ךעלעבַײט ענעטָארּבעג ןייק, .טַײצ

 טישז ,"טיירגעגנָא טינ ץעגרע ןיא זדנוא רַאֿפ -

 ,1919 יינ ,וא
 סע רעװע .ןֿפַאשרַאֿפ ,ןפַאשנַײא ךיז .4

 ךיז רַאֿפ רעירֿפ זומ ןטייװצ םעד טֿפָארטש
 לטייט ןוֿפ גַײװצ ןעד (ןמיזוק .װש ,ייַא סטוג
 ,"הוצמ רעד וצ טייריג ןא ּבאה ךיא ןעד םיוּב
 א ךיז .1713 טשמא ,ּב"ח ,םילגר שלש רוזחמ
 ןטַײװ (ןיא) ןרַאֿפ זַײּפש יַא ךיז* .אבה-םלוע
 רעייז ןגירק וצ ידּכ תווצמ ןָאט .גיֿפ = געוו
 ,טלעוו-רענעי ףיוא רכׂש

 ןדעי רַאֿפ זיא ךייהרעדניא, .ןעמיטשַאּב .9
 רעטשרעּביא רעד, ."לרוג ןַײז

 יד, ."גוויז (ַא) ןַײז טיײרגעגנָא ןדעי רַאפ טָאה

 טָאה רע סָאװ (ןיכה רשא) זיא הכרּב עטנעצ
 םעד ןוֿפ טירט יד (רֿבג ידעצמ) טײרגעגנָא-
 שטַאקנומ ,וװ הכרּבה רוקמ רֿפס ,"שטנעמ

 יד ןוֿפ ןֿפלָאהעג רימ טסָאה !טָאג , .ה"נרּת



 ךיז ןטײרגנָא

 םעד רעסַאװ םעד ןופ טמערעשַאּב ךימ ,םינלזג

 טיוט םעד ָאד רימ טסלָאז וד זַא ידּכ ןטיירּב

 | ,1925 ענליוו ,רעדיל ,טע ,ײיָא

 -רעל .ןע;צרעד .קיטסַײג ןטיירגוצ .גיפ .0
 -עגנָא םיא טָאה ןוא !הננוכיו, ,ןטרוגנָא .ןענ

 םירבא ענַײז טימ המכח סיורג ןַײז טימ טיירג

 ןילּבול ,רסומ טֿבש ,"עדַײּבעג ענייש טימ ןוא

 ,השודק ןיא סָאװ ךַאז רעכעלטיא וצ, .7

 רעהעג ,תווצמו הרוּת ןוא ןענװַאד םוצ ונייה

 ןּב ,יקשח סיורג טימ רעירפ ףיוא יִא ךיד ןעמ

 ,ךרדל הדצ ,ןָאסרעחמ אדוהי ףסוי 'רּב ןויצ

 | ,1905 װָאקירטעיּפ

 :וּב םוצ .װֿפד +- .װטוא -- ךיז ןטיירגנַא

 ,שינעפעשַאּב ןיילק א זיא סָאװ עקשערומ יד,

 ,?שינעֿפרעדַאּב ריא ןָא ךיז טיירג ןוא טעװערָאה

 | ,הריש ,סוממ

 א ןיא ןייג ףרַאדַאּב רֶע זַא --, :33 םוצ

 עכעלטע ןָא ךיז רע טיירג ןַײרַא געװ ןטַײװ
 רע סָאװ ןכַאז יד טייג רע רעדייא רעַ;רֿפ געט
 ,206 ,הח ,יגעװ םעד וצ ףראדַאּב

 ףיוא ןָא (טינ) ךיז טיירג עמ סָאװ, :43 םוצ

 "9י ףיוא טימ טינ ןעמ טמענ סָאד ,טלעוװ-ר'עד

 ןָא טשינ ךיז טיירג עמ זַא; .װש ,"טלעוו-רענ

 -רענעי ףיוא טשינ ןעמ טָאה ,טלעוו-ר'עד ףיוא -
 ןא גנורעצ ךיז טרעהיג רע זד, .װש ,"טלעוו

 רע שאד געװ ןטַײװ אוז ןייא ףיוא ןטיירג וצ

 זיא ןּבעל ןופ טַײצ איד 'נוא טאה ןוַײר וצ

 ןטיק ,םיײחה רפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,יץרָאק

 פא ףוג םעד ןופ ךיז זומ ןהמשנ ידוע .ז"עּת

 געװ ןירהיא ףיוא זַײּפש ךיז רעגּב נוא ןידייש

 ילָאשז ,םלוע תוניחּב ,ריװַאּפ .א ,"ןטיירג ןא

 ןטכַארט ןעמ ףרַאד רקיע רעד, .ה"סקּת וועק

 ,יאלּפ ,"טלעװ עקיּביײא יד ףיוא ןטיירגוצנָא ךיז

 ייז ןטיירג, .ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה

 ןּב ז"י ,"האוצ א ןכַאמ ןוא םיכירכּת ןָא ךיז

 ,1894 ענליוו ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,הירַא
 טייריג ,טיטש םיקרּפ ןיא ךא זַא; :63 םוצ

 ןיא טשאייג אוד יא ...(רודזורּפ) ןיא ןא ךיד

 זיא סע, .א/זט ,וטל ,"ךלמ םעד וצ ׂשילַאּפ

 טײרגעגנָא ןעװ ,געט ערעװש ענעי ןיא ןעוװעג

 ,ןלָאװשעג סיֿפ טימ ,קלָאֿפרעדנַאװ סָאד טָאה ךיז

 דנַאל סָאד ןיא ןטערטוצנַײרַא ,דימ ןוא קנַארק

 .'ךג טֿבש ןוא ןבואר טנש' ,שָאוהי ,ײןענּכ

 ןענַײז ןגעװ ערעדנַא יד ףיוא, -- ץכע-

 ,"ַא ןוא סקעּבעג ןטימ רעּבַײװ יד ןסעזעג

 .יירע- .(ןיירע- .שינש- .לטעטש ַא ,שַא

 -- װטוא .טכיירגעג'- ,ןָא ךיירג -- ןפיײרגנַא
 ןיא יִא .ךיז ןגָאלשרעד .ןרַאּפשנָא ,ןעמוקנָא

 עמַאס םוצ יִא .ךעלַײק-דרע ןופ ךעלעקניװ עלַא

 ואװ ,רעיוא םוצ זיא ייװ, .ןיילַא רעטסינימ

 ,ג"לי ,זּביא לַאה ,"ָזַא לוק ןַײד רָאנ טכיירג'ס

 .1928 עװקסָאמ ,ןּבז ,ןעױרֿפו ױרֿפ עשידיא יד

 .ןכיירגרעד ,ןעגנַאלרעד(נָא) -- װרט 6 װטוא

 רעװש זיא סָאװ סעּפע (וצ) ןעמוקוצ ,ןרירנָא

 ץיּפש יד טימ יִא .ןעגנַאלרעד ,ןכיירגרעד וצ

 עקלָאּפ עטסכעה יד יִא .טיפוס םעד רעגניפ

 סָאד ןלעטשקעװא ןוא עצילָאּפ רעד (ףיוא) ןוֿפ

 (ךאלמה לאכימ ,םימכח) לייט ַא ןגאז אד; .ךוּב

 יז טָאה ָאד ,ןגיוצעג יז טָאה ןוא ןעמוקעג זיא

 .ידַא -- ךעלֿפַײרגנַא
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 -ּפעצזס} םעד ןוֿפ ץיּפש םעד ַײּב טכײרגעגנָא
 ,ןרהא חצמ רֿפס ,שבירטמ ןרהא 'ר ,"רעט-

 ,ג"רּת עשרַאװ

 װזד + .1921 ,װמ ,לָאענ .ץ ,רעד -- ףיירגנָא
 יַא ןַא ןכַאמ .ןֿפַײרגנָא ןופ טקַא .+- ףירגנָא

 "ַא ןַא ןייטשרעדיװ .עיציזָאּפ סאנוׂש ןפיוא

 יצ ,זיא םוטנדִיי ןופ גנַאװצ ןוא לרֹוג רעד,

 רעד ףיוא יִא ןַא ,טינ ליװ רֶע יצ ָאי לי רע

 -ַארּפ סרעלטיה ,וװמ ,ײטֿפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ

 ןפיוא יִא ריא ץָארט ,לקיצנע עַײנ יד, .ןרָאסעֿפ

 .ָא-ט פול .12 וו 1953 ,זמט ,גצּב ,". . .םזינויצ

 "עננָא ןעק עמ סָאװ
 ידע (63 ,ןפַײרגנָא +-) ןעמענמורַא ,ןעמ

 ןעמ שא ךַאז יכילֿפַײרג ןא ןייא זיא תונּברק

 זיא הלֿפּת יד רֹּבא זומ ןיֿפַײרג ןדנעה טימ

 ןא טינ סאו טֿפול ןייא ךרוד זיא ןדיר ןעד ךרוד

 ףסוי ירּב ףלאװ ֿבאז 'ר ,"זיא ןֿפַײרג וצ
 ,ק"ּת ,באזה תשירד ,ןילרּבמ

 ,ןפירגעג = ,ןָא ףַײרג .װרט -- ןֿפַײרגנָא
 -רעּביא ,ןלַאֿפַאּב ,ןלַאֿפנָא .1 .טֿפַײרגעג י+
 ,גנוטסעפ יד יִא .ןריקַאטַא .רעװעג טימ ןלַאֿפ

 ןופ יימרא סאנוׂש םעד יא .עיצַאקיֿפיטרַאֿפ יד

 אַײּב ןרדנַא ןעד ףַײרג רכילקיא, ,ןטַײז עלַא

 ,893 ץפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןא טּביױה םנַײז

 ךַא טרעװש 'נוא סיּפש שינראה ןוא רצטנּפ,

 ןלַא קלָאֿפ ןד ,ןפַײֿפּפ 'נוא ןקיוּפ ,ןטעמורט

 ׂשיּפע איז ןעװ זַא טרעק טרובקנרפ ךונ ךיז |

 לָאז ןאמ זאד 'ינוא, .ץניװ ,"ןֿפַײרג ןא ןטלעו .

 ליװ טימאד ,ןֿפַײלש רסעמ 'נוא רטרעװש ילַא

 ,םילשמ רפס ,ןֿפַײרג ןא טנַײפ ןַײז ןונ רע

 ףיש איד זד דניװ םירָאטש רעד, .1686 מד
 ןעד ףיוא זמר ןייא זיא זאד -- טפַײרג ןא

 ,ן"צּת אדרויפ ,הדׂשה חיׂש רֿפס ,"(ןידה תדמ)

 טגאזג ןייא רגרוּב ןניימג איד ךיוא לָאז זע;

 ,ילָאז ןֿפַײרג ןא טינ אדוהי ןייק ןעמ זד ןירעװ

 עטשרע יד ןעװעג זיא עיריס,; .שינרעגעלַאּב

 ,רעקנילֿפ דוד ,"לארׂשי ןפירגעגנָא טָאה סָאװ

 | | ,511965 ,זמט

 עזייּב טימ ןקלַאֿפַאּב .ןגָאלש (ןּבייײהנָא .2

 רזיוד ךאנ שקינ; .ןעַײרעלדיז ,םילוזלז ,תונעט

 "רַאה =} ריוטרה ךימ טליוז ןמ טרעגיּב הסיפּת
 טׂשאל ךַא םורד ,383 ,הג ,"ןיֿפַײרג ןא ןרעט

 רימ לַײװ ,ןֿפַײרג ןא טינ ׂשנוא ןא טָאג יז
 ,"הרוּת רנַײז ןא ךיז ןטלַאה נוא םיא ןא ןּביױלג |

 ןבאל רשיה ךרד ,זּביא ,טַאטשנעזַײא השמ

 (רבח) ןינַײז טאה רנייא, .1746 ?טרָא ,ןחוּב

 םיא וצ 'נוא ןיטַײל יליפ רפ ןֿפירגג ןא

 רימ ןוֿפ אוד ׂשד טרעהיג יּבה ךיא ,טגזיג

 ,םינינפה רחֿבמ רֿפס ,"טׂשאה ןיכָארּפשג לּביא

 ,טײצּת גרוּבמוה

 .ןסַײררעטנורַא .ןריקיטירק (קיליװזייּב .2

 ,טַאדידנַאק ןשירענגעק םעד יִא .רּבחמ םעד יא

 תייוּב םעד ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןָא טֿפַײרג סע ןעװ,
 רַאפ ןרעק טינ ןעמ טכיורּב ןךרּבתי ארוּב =!

 ךֿפס ,יאלפ ומש ,יןםדו רֹׂשֹּבו ד"וּב דובּכ םעד

 ןיֵאדמשַא רעדְוק ,1892 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה

 רעקרָאיײוינ ןֿפירגעגנָא קיצראהמערַאּבמוא טָאה

 -רַאה .א ,"רעּבײרש ןוא רעּבעגסױרַא עשידִיי

 ןַאמשירפ דוד; ורמ ,וצ טרָאװרָאֿפ} יװַאק

 ןֿפַײרגנָא

 ענַײמ ,קומ ,יןצרּפ ןפירגעגנָא ףראש ... .טָאה

 ,טכעלש רָאג ןיוש טלַאה'ס זַא; .וו ןשינעגעגַאּב

 ךיז ןזָאל טָאטשנַא ,ןיּבר םעד יִא רע טמענ

 : .יזנּכשַא ,זיי ,"ןריקַאטַא םיא ןופ

 עילַאק ןוא) סעפע ןיא ןעגנירדנַײרַא .4

 "עק ןסוריװ יד .ןדָאש ןכַאמנָא ,ןָאטנָא ,(ןכַאמ
 סָאד ןָא ןפַײרג ןל(ינַאמ יד .ןעגנול יד יִא ןענ

 -ָאטש ענלוואּב רַאפ גנוכיײלּב-רָאלכ, .גרַאװצלעּפ

 ה"ד ,'ִא ןגעק ...גנוכיילּבילּבעװש רעדָא ןֿפ

 רעשידויי ,הֿפי .ח .ל ירד ,"םעדעֿפ יד ןכַאװשּפָא

 | . ,31 אט ,רעקרעװטנַאה

 -ֿפיונוצ ,ןּפַאטנָא .ןעמעננָא .ןרירנָא .כרַא .9
 אד רעד ,ןא קַאז ןעד ןוג ףַײרג רע? .ןעמענ

 מדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס ,"ןאטש לזיק לאפ ראו

 ,טשגרַאק ףיוא ןזַײּפש =| זע ןּבאה רימ,,} ,6

 ,41 ,בגַארּפ ,"ןֿפירג ןא ןּבאה טניק רימ זַא
 ךיא לָאז ,ץרעה ןַײמ :םיא וצ ךיא גאז וזלַא,

 ,"ןיזעװיג הֿפירט ןיּב ךיא ןעד ,ןיֿפַײרג ןא ךַײא
 ןּברָאטשיג ראו רטאֿפ רעד זא, .199 ,הג

 טינ ןישנעמ ןייק ןןטק ןּב ןַײװ רע טאה

 .,וצנ ,"ויֿבא לש טעּב ןעד וצ ןיֿפַײרג ןא ןיזאל

 ןטכער טימ ךיא גארט (בלול) ןעד, .ב/נ ,םירֿבד |
 ןא וצ ...(לוג) ןופ טינ 'נוא דנעה ינַײמ ןיא

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"בלול ןעד איז טימ ןֿפַײרג

 ָאז ,זיא גט ׂשע ןעװ 'נוא; .1713 טשמַא ,ּב"ח

 הכרּב איד טכַאמ 'נוא תילט ׂשד ןא רע טפַײרג

 ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"תיציצּב ףטעתהל
 טפַײרג 'נוא דניוװשיג ןרעו .. .גניג אד, ,א/דל

 םאנ 'נוא ,דנה ןַײז ןא ,ןא קחצי יּבר םעד

 טשמַא ,'ה הׂשעמ רפס ,יןַײנא זיוה ןַײז ןיא םיא

 ןחּבומ ןופ רעַײּפ םעד| טָאה עמ, .ד/ג ,3

 ױזַא ,ןייטש ַא יװ רעדָא ץלָאה א יװ יִא ןענָאק
 םהרבא ברה ,יןעװעג רעַײֿפ סָאד זיא טרַאה

 ,1817 וועשטשאל ,םהרבא ךרּב ,ןיטשּפע

 -נַײא .ןעמענמורַא ,ןּפַאכמורַא .,ןּפַאבנָא) .0
 ליח' טשטַײטרַאֿפ ללמ .+ ןֿפַײרגנַײא ,ןעמעלק

 יז, :יּתו "ןפירגיג ןא, :(15 ,וט ,תומש) יזחָא

 ךורּב ןטלוז איז? ."ןעמונַאּב רעדיוש ַא טָאה
 יײרג ןא איבנ ןעד הימרי ינוא רּבַײרש ןעדי

 ,26 ,ול ,רירעש .מ ,"ןגנערּב ןגנפיג ינוא ןיֿפ

 ןָא יז טפַײרג ןוא סייפמ ןּבַײװ ידו יז רע זיא,

 טגנערּב ןוא ףיוא יז טכער ןוא טנעה ענַײז טימ
 דוחיה רעש הנחּת ,םיבוט תּב הֵרֹׂש ,"ולכיהל יז

 ךליּב ַא; .גיֿפ ןה"י ,19 ּבײהנָאו ,תומלוע לע

 ַײּב 'ִא ןכעלטיא לָאז סָאװ .תורצ עשידִיי ןוֿפ

 וו מעּב ,"המשנ רעד

 גיׂשמ .ןסַײּבנַײא ,ןײטשרַאפ .ןעמענַאּב 4
 ןא ןלָאז זע איז איװ טינ ןטׂשואוו איז, .ןַײז

 ןצנַאט ןטׂשומ יז ,ארומ הׂשורג ןטעה יז ,ןפילרג |

 ירּב בקעי 'ר ,"ןפַײֿפּפ ןדרעװ לארׂשי איז איוו

 ,בקעי תלהק ,איזלטיר ק"קד ץ"ש ל"גס קחצי

 ,1763 גָארּפ

 טאה ןהעזיג הדוהי ׂשלֲַא;פ -- ךיז טימ

 ץַאלּפ ןריא ףיוא טּבַײלּב ןיטש ליח ׂשד ׂשלַא

 רע טאה ,ןכײװ ןכַאמ טינ איז ןעק רע 'נוא

 ןייא טימ ןןעמונעגנַא ךיז =| ןֿפירגיג ןא ךיז

 תיּב ,"טײהקרַאטש ןופ הצע ןייא 'נוא טכאמ |

 ךיז טאה ןאמ רד 'נוא; .1723 טשמַא ,לארׂשי

 (אייח ינליא) זאו םיוּב םעד ןא ןפירגיג ןא



 שירעֿפַײרגנַא

 ,הק ,"ןאטג דסח תולימג 'נוא הקדצ טה ,טשייה

 יַא ךיז טסלָאז וד טוג זיא סע, .1743 אדרויפ
 ,237 ,הח ,ײןדוסי} ןקיזָאד םעד ןיא

 וצ געװ רעטסעּב רעדע -- רע7 ,גנוי

 רע;רפ םענעי זיא ,יָא ןַא ןגעק ךיז ןצישַאּב
 .יקסװָאנרַאק ,זיי ,ײןֿפַײרגוצנָא

 .װיסערגַא .שירעלַאֿפנָא .ידא -- שירעֿפַײרגנָא
 ,'ַא ,קיסַײּב ,ףרַאש ןעװעג זיא ןדער ןַײז,
 -רָאג ךעלטנגייא טָאה יז, .אוו 1949 ,גָאט ,לה

 טנַאקעג טינ ץלא רָאנ ,יָא ןַײז טלָאװעג טינ

 'װָאס ,"ןָאט ןרעכייוו א ףיוא ןלעטשרעּביא ךיז

 רעּפרעק רעצנַאג ןַײז, .5 אפ ,1965 ,דנַאלמייה
 ,"קערטשעג ץןיַא ןיא ךיז טגייּב . . . ּפָאק ןטימ
 .טייק- .געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי

 יד, .209 ,+- ןצלירגסיוא ווזד -- ןצלירגנָא
 ןיא טצלירגעגנָא ױזַא זדנוא ןּבָאה ךעלכעלּב

 ןיוש רימ ןּבָאה קירוצ געװ ןצנַאג א זַא ,ּפָאק
 'וָאס ,סינפיק .יא ,"טרעהעג טינרָאג רעמ

 ,6 א ,1968 ,דנַאלמייה

 ,טרימירג(עג)'- ,ןָא רימ- .ורט -- ןרימירגנַא
 ירַאפ .(ע)קנימש טימ ןרימשנָא ,ןּברַאֿפנָא ,1
 ,טירטֿפיױוא ןרַאפ םינּפ סָאד יא .ןרימירג

 ןטסיטַאטס עלַא יִא .לָאצ א ןרימירג(רַאֿפ) .2
 .נ/ .ךיז טימ ,ןטסירָאכ ןוא

 .טלּפמירגעג'- ,ןָא לּפ- .ורט -- ןעלּפמירגנָא
 .ךעלעדיל ערעלוּפָאּפ יַא .ךס א ןעלּפמירג(סיוא)

 ,טנירגעג--7 ,ןָא ןירג .חרט -- ןענירגנַא
 יא .ּברַאֿפ רענירג טימ ןלָאמנָא ,ןּברַאֿפנָא .1
 -טש ןעײזרַאֿפ ,ןקעדַאּב .2 .ןעגנַאהרָאֿפ יד
 םורֲא סעגערּב יד 'ִא .סנירג טימ דרע םיח
 ,בגנ םעד יִא .ךַײט

 ךיז ,ןָא ךיז סירג .װטוא -- ךיז ןפירגנָא
 יִא .לָאצ ַא טימ ןסירג(ַאּב) ךיז - .טסירגעגיר

 לָאז טנַאה יד שזַא טכַאנרעדפױא ןצנַאג א ךיז

 .ןלָאװשעג ןרעוו

 טקַא .1 .ףַײרגנָא = .ן  ,רעד -- ףירגנָא

 ,לַאֿפנָא ,+- ןפַײרגנָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 יד ּפָא רע טֿפרַאװ, .לַאפרעּביא .(ע)קַאטַא

 ןוא ,ןקילַײװרעד ןוֿפ טירטקירוצ ןופ ...הצע

 ןיא דלַאּב רעגייטש ןַײז ףיוא ךיז טזָאל רע

 ,ווװ לֵא ,"ןקילַײא ןא ןיא יַא ןַא ןיא --- טַײרטש

 וצ ךיז ןטיירג רימ , .יטיוט סיּבּכמה הדוהיי

 ירָאק סקעז ןגיוצעגרעטנוא ןענַײז סע .יא ןַא

 גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"רעטילימ ןוֿפ ןסוּפ

 'םערוט שש .1932 סעדַא ,עיצולַאװער ןוא

 טינ ךיז טציא ךיוא טָאה יקצינלעמכ, -- יא

 ךרוד טָאטש יד ןעמענ וצ ןסילשטנא טנָאקעג

 א יװ ...ןלַאפ, .עו דש ,זּביא מי ,יַא"ש א

 זיִּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"ַא"ש ןיא טַאדלָאס

 ןופ ךוּפיה -- המ ח למיָא .ַאקסיצנַארֿפ ןַאס

 29 .'ַאנגעק .המחלמ-(ס)גנוקידייטרַאפ

 םעד ַײּב ןרָאװעג ןעמונעגנַיײא ריא ןוֿפ ןיּב ךיא,

 יָא טינ .1920 י"נ ,וװ שטניװ ,ייָא ןטשרע

 -טנַאה ,י"א -- םינומ ר"ָא .(טקַאּפ) ךַאמּפָא

 ,ןטַאנארג

 ,םילוּבלּב ,םילוזלז טימ לַאֿפַאּב ,לַאֿפנָא .2
 ,ןדָאש ןעגנערּב ןצעמע ידּכ ,סעיצַאוניסניא

 -רעּביא ךַײא ןוֿפ גנַאלרַאפ ןוא; .ןסַײררעטנורַא
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 ןוא יִא םעד :ףטנעמוקָאד עדייּב ןקורדוצ
 י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ,שטניװ ,"רעפטנע םעד

 ןטשרע םעד טכאמעג טָאה רע .1910 'טּפעס
 ןימינּב רָאנ ,רעֿפטנע סנימינּב טרַאװעג ,יָא
 ןזַײא ןוא לָאטש ,זיי ,"ןגיוושעג טָאה

 טימ ןָא טמענ עמ סָאװ ילּכ ַא ןוֿפ לייט 9
 ךיוא? .ןרעװ וצ ןעמונעגנָא טניד סָאװ ,טנַאה א
 עג ןוומ םילּכ יד ןופ יִא ןםילּכה תודי) יד

 ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ברה ,"ןרעװ טרשּכ

 ,1864 רַאװגנוא

 .טלֿפירגעג-- ,ןָא לֿפ .װרט -- ןעלֿפירגנַא
 ,לפירג א טימ (סעּפע) ןענעכיײצנָא ,ןּבַײרשנָא

 ,לװָאט ןפיוא סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק יִא

 | ,ןּבוק ענעדיישרַאֿפ יִא

 .ן(עװ)עילּבַארגנָא +- -- (עװ)עילּבערגנָא
 .טּבערגעג-- ,ןָא בערג .חרט -- ןּבערגנָא

 "ץערג ןכַאמ וצ ידּכ ןגײלנָא ,ןקַאּפנָא ,ןּפָאטשנָא

 לָאז עמ ,לפַאטרַאק קַאז םעד יִא .רעלופ ,רעּב

 .עזילַאװ יד יִא .טרָא ןוֿפ ןריר ןענעק טינ סע

 ,טעפ ,קיד ןרעװ .לֿפער -- ךיז טימ

 -רענָא סָאװ .1 :ךיוא .עזַארֿפ -- ץענערג ןָא
 -וא .םוטעמוא זיא ;ץענערג ןייק טינ טנעק
 -רַאֿפ ןוא רע טכַײל ןּביױא שטָאכ, .לַאסרעוװינ
 ןַא ןוא 'ג ןָא ןוֿפ הניחּב א ןיא ךיז טיײרּפש
 טינ זיא סָאװ .2 .222 ,אינת ,"עדנע ןַא
 ךיז (טלעטש) טלַאה, .קידרקֿפה :טמיוצעג

 -עטש םוש ןייק רַאפ) ךאז ןייק רַאֿפ ּפָא טינ

 טיטעּפא .'ג ןָא עיגרענע .'ג ןָא הּפצוח .(גנור
 ."ג ןָא טכַאמ ךָאנ טשרָאד א טָאה רע; .יג ןָא

 -ַאריּפסַא עֶא .יזַא -- קידצענערגנָא
 זַא טלַאה סָאװ םזירַאטנולָאװ רעיֶא ןַא; .סעיצ

 ,"טלעװ רעד ןיא ץלַא רעּביא זיא ןוצר רעד

 רעד, -- םייקיד- .וָאנּבוד ןועמש ,מי
 -ערג רעד ,טניװ רעקידנכיירג-םוטעמוא ,רעַײרֿפ

 ,ײֵא ,טייקכעלמיור ,טייהַײרֿפ -- םי רעזָאלצענ
 .1955 א"ב ,,..טַאטשלעדע דוד ,יקסוקַאז י.א

 -ענערגי- ,ןָא ריצ- .חרט -- ןריצעגנערגנָא
 -ערג ןריקרַאמנָא ,ןענעכייצנָא - .17 .טריצ
 .םלוע-תיּב םעַײנ םעד יִא .ןצענ

 -פערגעג- ,ןָא (עצץּפערג -- ן(ע)צּפערגנָא
 ַא -- חטא .ן(ע)סּפערג:- :ךיוא .ט(עוצ
 ,גָאטימ ןטעֿפ ןכָאנ יִא .ןצּפערג טַײצ ערעגנעל

 ערָאלקמוא טימ ,טכעלש (ּבָארג) .1 -- װרט
 רעגניז רעד .ןעגנערּבסױרַא סעּפע ןעגנַאלק

 םיא טָאה םלוע רעד ןוא טצּפערגעגנָא טָאה

 .רעיוא ןיא דוס א יִא .עדער ַא יא ,טֿפַײפעגסױא

 -גיז(נָא) .רדח ןוֿפ ןגָאזסױא .ןרסמ (שיבנג) 3

 ענק םעד יִא .ןטַאי ענעגייא יד ףיוא יִא .ןעג

 ,ץכע- .גנ/ הֿבינג רעד ןגעװ ןקידלּפ

 ,יירע- / .רע .שינע-

 סָאװ .ידַא ן...סעגיַײד ...} -- קידתוגאדנָא

 ךיז טגרָאז סָאװ .ןגרָאז ןָא ,תוגאד ןָא זיא
 ןופ טַײז רעקינוז רעד ןוֿפ רעכוז רע'ָאק .טינ

 ,טייקי- .1 ,אצוו לּבִי ,מי ,יןּבעל

 -רַאֿפ סָאװ טַארַאּפַא .ן ,רעד -- ףַארג|ָאדנַא
 -- םַארנ'ַא .ןעמָארטש ןיא םִייוניש יד טנכייצ
 ,ףַארג'ַא ןופ ףליה רעד טימ עטנכייצרַאפ סָאד

 ם'ילָאדנַא

 יד ןטסעמ וצ טנעמורטסניא -- רעטעמ'ַא
 .סעילאװכזַאידַאר ןוֿפ גנעל

 וזז .װדַא ןטרעדָאד ..) -- טרַאדיַאד ןָא

 .ןטרָאד ,ןיָא
 -עגי- ,ןָא ןװַאד .וזוקא -- ןענ(ע)ווַאדנָא

 (רוּביצ:חילש ַא ,ןזח ַא ןגעװ) .1 .טנװַאד
 ירבע ןיא ןזַײרג לֿפיװ ייװ, .ןענווַאד טכעלש

 .ָאעּפ .2 ."טנװַאדעגנָא טָאה עקילַאק רעד
 .תוליכר יַא .ןדערַאּב ,ןדערנָא רַאפ ּברעװ-םוקמּב

 .וֿפפ + .װטוא -- ךיז ןעגנ(ע)וװַאדנָא
 ןעמ טָאהא .טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןענװַאד
 יװ טגָאזעגנָא ןוא טנװַאדעגנָא רוּפיּכ -םוי ךיז
 ,7 א 1965 ,זמט ,אפא ,"קיוּפ א

 ,טריטַאדעג-- ,ןָא ריט- .חרט -- ןריטַאױנָא
 םעד יַא .עטַאד א ןלעטשקעװַא ,ןּבַײרשנָא .1
 ,לָאצ ַא ףיוא סעטַאד ןלעטשקעװַא ,2 .,ווירּב
 ַא עשלַאֿפ ַא -- גנז= .ןרַאלוקריצ עלַא יִא

 2406: 2848{ .בנ צמ .יד -- טפארנא

 'חמ עטפיטראפ .גנופיטרַאפ עקיטסַײג .כרַא

 הֿבהַאו ...ֹודיּב ץרשהו לבוט ,/ .הנװּכ .הֿבש

 "מי ןטׂשה ,הלפּת הנװּכ אלבו ...בלמ הניאש

 ,ןאילרט ןָא ןּביל ,ןאַײר ןָא ןיקוט ,הלילעל םאצ

 טאה אַײרד איד ,טכַאד ןא ןןָא =) ןוא ןיטעּב

 אוז ןונ ךיא יו, .טכוצ ,"טכאד רעד ןטׂש רעד

 -הל טכַאד ןא ןַײמ לא 'נוא ןיזעװיג הדוותמ

 ל"צז ילעּב וולַא טכאדיג ןאוה ךורּב| ה"ּב םוקמ

 (ןּכש לּכמ), .151 ,הג ,"טכַאליג 'נוא ןיגעליג
 ׂשד ... (שודק םוקמּב) טיטש שנעמ רעד ןעװ

 לָאז 'נוא ,ןציז וצ טכַאד ןא טימ רעהיג רע

 טשמַא ,מהמ ,"ןכיורּב טייקטרעֿפ טכַײל ןייק

 ןעוֶו טיטש רֿפ ןמ שאװ ןעד, .א//אס ,2

 ,ןצרעה ןופ ׂשיװג טיג ׂשד ןללּפתמ זיא ןעמ

 רשיה ךרד ,שפע ,"טכאד ןא יׂשורג טכאמ

 ןוא ..., :משטד .,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל

 .ןענַאמרעד (הנװּכ) יִא טימ ןַאד ןעמָאנ רעַײא

 ,1887 ענליו ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"ןטוג וצ

 טימ גנאל רעטצנעפ םַײּב רימ ןענעק קיאורג

 -- קי .יגעטיטסּברעה ענייש' ,רַא ,יןציז יִא
 שדוקה ןורָא ןעד ןיא זיא ןּבירשיג זאוו 'נוא,

 ןכזַאומ גיטכַאד ןא ןשנעמ ןנייא יד םיקוסּפ יד

 ,א/י ,וטל ,"(דימּת ידגנל 'ה יתיוש) זא

 .טכַאדעג-- ,ןָא טכַאד .חטוא -- ןטכַארנַא
 ןצעמע רעדָא סעּפע ןגעװ ןדייר ,ןענָאמרעד

 טַײצ יד ןיא, .ןצעמע ןגעװ ןטכַארטסיױא :ךיוא

 -וצ רעּבַײװ ערערעמ ךיז ןעלמַאזרַאֿפ סע סָאװ

 -וצנֲא ןשטנעמ ערעדנא ןופ , . .סטָאטש ,ןעמַאז

 ןַײז וצ קסוע טַײצ יד ןיא רעסעּב . . .;ןטכַאד
 ןצונ ַא ייז ןוֿפ ןָאק עמ סָאװ דייר עכלָאז ןיא

 -ַארק ,קחצי חיׂש ,רעגרוּבמאה קחצי 'ר ,"ןּבָאה

 ,ןץעוי אלּפ ןוֿפ זּביא| 1882 עק

 זַאֹב .טכַאדעג-- ,ןָא ךַאד .ורט -- ןֿפַאדנָא

 .ןינּב םעד יִא .ךַאד ַא ןגייל ,ןקעד

 .טעּבלָאדעג-- ,ןָא עב .חרט -- ןעּבלַאדנָא
 ,ערָאק ןיא ךעלכעל יִא .עטָאלד ַא טימ ןקַאהנָא
 ,210 ,+- ןעּבלָאדסױא לגרפ .ךעלּב א ןיא

 -ָאדָא :ךיוא .שטוטס .ז  ,רעד -- ם'ילַאדנָא
 .ןָאצ רעטרענײטשרַאֿפ ,םילָאנ



 ןּפמַאדנָא

 :85 ,טּפמַאדעגי- ,ןָא ּפמַאד .ורט -- ןֿפמַאדנָא
 ,ףמַאד טימ ןּפַאזנָא ,ןעמענכרוד ,ןֿפמַאד .-
 .רָאּב יד יִא .הרוחס קיטש יד יִא

 .טיא 22 ייא?2 .ּבוס 48 װזַא -- ע)טנַאדנַא
 טקַאט םוצ ,ָאּפמעט ןטקיסעמעג א ןיא (טזומ)

 ָאלָאס א טליּפש'ס ןוא; .גנַאג ןלַאמרָאנ א ןופ

 .קע ,"עטנַאדנַא :ןטסַאקטסורּב רעד סיוא

 ,עטנאדנא יװ רעדניוװשעג לסיּב ַא -- ָאני-

 ,912 + - ,קנַאד -- רעּביא וזד -- קנַאד ןָא

 ,"קנד ןנַײז ןוא ןכערּפש ישנידייה טשיומ רע,

 .ןאנאעלדָאּב ןיא} 'דיל-הליגמ' י*ּכ

 ,טקנַאדעג-- ,ןָא קנַאד .װטוא -- ןעקנַאדנָא
 ןוא יִא ,ליפעג(-הענכה) טימ ןוא ךס א ןעקנַאד

 ּפָאק ןלוֿפ א יִא .עלהבוט םעד רַאֿפ ןשטניװנָא

 .ץמכ9ע- ,קידָאּפס ןלופ ַא ,לטיה לופ ַא)

 ,שינעד

 לַאיּברעװדַא ךיוא .םעד ןָא טָאטשנַא -- סָאד ןָא

 -רָאג ךיז טעװ תיּבילעּב רעד, .יװַײס :ּב ןטימ

 ןוא גָאט 'ד ןָא ךָאד טייג רע ,ןקוקמוא טינ

 ,טע ,"טכַארטרַאֿפ םורַא םענייאניא ץלא טכַאנ

 .עלעקרעס

 ,טסָאדעג-- ,ןָא סָאד .ורט 8 וטוא -- ןֿפָאדנָא
 .האֹוצ ןעגנערּבסױרַא ,ןדיישסיוא (ּבָארג) .1
 יד ןיא יַא* .קרַאמ ןטימ ןיא יִא .טעּב ןיא יא

 .ןרילרַאפ ךיז .ןקערשרעד ךיז :ךיוא = ןזיוה

 (יד) ןיא טסָאדעגנָא (ריא) םיא טָאה רע"

 ןייק טכַארּבעג טינ (ריא) םיא טָאה = טיורק

 ,סטכעלש ןייק ןָאטעג טינ טָאה ;ןדָאש ןסיורג

 ָאד טָאה, .ןֿפרַאװנָא .ןצומשנָא .ןריזחנָא .2
 לָאז עמ יִא .ײלַאטש-ריזח א ןיא יװ טסָאדעגנָא

 ךיק ןיא ריא ַײּב, .ןעמַארמורַא ןענעק טינ שזַא

 ."טסָאדעגנָא קידנעטש זיא

 ,ןישַאמ יד ןעמונעצ טָאה, .ןכַאמ עילַאק 9
 ."ןגיל ןלייט עלַא ןזָאלעג ןוא טסָאדעגנָא טָאה

 יװ ,טכעלש סעּפע ןָאט רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .4

 ,לקיטרַא ןַא יִא .עקילַאק ַא

 -נָא .ןעלדניװשּפָא ;ןרַאנּפַא (לדייאמוא) .פ

 םוצ טמוק'ס זַא .תוֿבוח-ילעּב יד יא ,ןצעז

 -ניא = ןַײרַא לטיה ןיא יִא .ןָא ץעמ טסָאד ןקעד

 -ץגנָא אֿפור רעד םוחנ טָאה, .ןרַאנּפָא ןצנַאג

 -רעדנוה ןצנַאג א ןיא קלָאֿפרַאּפ םעד טסָאד

 :לױאװ .0 .35 ןט ,1887 ,לָאֿפַי ,"רעט
 טימ ןענעכער טינ ךיז .ןרירָאנגיא .שירעגנוי

 .רעייז ןסייוו ייז ,ןָא ייז סָאד, ,גנוניימ סמענעי

 :ךיוא ."טכַאמַאּב יז טָאה סע רעװ ייז גערפ

 .ךיז טימ

 יירע- רעד .שינע- .ץכע- .גנוי

 -ּפָאדעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטּפָאדנָא

 ןטערטנָא 1 .ןעשטּפָאט-- :99 .טעשט
 סעלַאװיטש יד טימ יִא .עטָאלּב ,ץומש ןגָארטנָא

 ןעלּפמַארטנָא ,ןטערטעצ .2 .ךעּפעט ןֿפױא
 ןּפָאטשנָא .ןקַאּפנָא ףַײטש .8 ,ןטרָאג ןיא יִא
 "נוס םעד יא .קַאזיורטש םעד יִא .ןעשַאמערטנַײא

 תולגע-ילעּב יד ןגעלפ ױזַא, .ןכאמוצ ןוא קוד

 ןיא) ...ןעניױשרַאּפ ןצֿפוֿפ ,ןצרעֿפ עכלעזא יִא

 "עג ןעמ טָאה ױזַא טָא ,סיריא .ש ,יןדיוּב רעד

 ןענעגרהנָא 2 .1956 א"ב ,רעטַאעט טליּפש
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 ןטַײז יד ,רענייּב יד ןצעמע יַא .ןגָאלשנָא
 .שינע- 2. ל ,ץכע-

 .טלּפָאדעג-- ןָא לפי .װרט -- ןעלּפָאדנָא
 םעד יִא ןלַאֿפ עכעלטע ןיא ןכַאֿפײװצרַאפ

 -ַאּפ יד ףיוא הרוחס יִא .קנעּב יד ןיא טידערק
 .ןעלּפָאט-- :רעטֿפָא .סעציל

 ,טרעטקַאדעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעטקַאדנָא

 ןוא הלֹוח א ןעלדנַאהַאּב טַײצ ערעגנעל ַא .ריא

 טָאה לרעטקָאד סָאד, .בצמ ןַײז ןרעגרערַאפ

 ."תאלוח ענשזַאװ ץנַאג א טרעטקָאדעגנָא םיא

 .ךיז טימ .רעלעֿפױעגנול ַא ןקנַארק םעד יִא

 -ניֿפ ןוֿפ זַײװנָא ןַא טימ) װדַא -- ןטרָאד ()ןָא
 .טרָא םעד טָא ףיא .(?טסעז) ןטרָאד .(רעג
 ."םעזעּב רעד ךָאד טייטש יד ןָא;

 -- װטוא  .טרַאדעגי* ,ןָא רַאד -- ןרַארנַא
 .טײקנַארק רערעװש ַא ַײּב יַא .ןרַאד ןּבײהנָא
 טיורּב יַא .ןענעקירטסיוא ,ןענעקירטנָא --- װרט

 -ַאכוס יַא .ןַײרַא געװ ןיא ןעמענוצטימ ףיוא
 ,שינע- ספר

 .טא: 8828 .סעקרי ,רעד -- קער'ָאדנַא
 -עּבַײװ ןלָאװ .רקוא ,ררװ .ק'ַארַאדנַא 9
 ,ןסַאּפ עקיּברַאֿפ ןיא לדיילק רעדָא לקער שיר

 טָאה 'א ןַא .עקזולּב א טימ ןעמ טגָארט יַא ןַא

 ליפ וצ, .ךעלעמילּב עטקיטשעגסיוא ךעלנייוועג

 יד טימ ...ךעלדיימ עשיסעלָאּפ ךיז ןעלגיּפש

 -נערּפעגנָא ךיז ייז ןּבָאה סעקַארַאדנַא עטסעּב

 ,1936 קסנימ ,רעיוב ,רַאיטכעד עיטָאמ ,"טצד

 ןענַײז רָאה עריא ,ךעלטיור-לעג זיא יא ריא;

 ,1968 ,דנַאלמיײה י'װָאס ,סינּפיק .יא ,"קיטכיל
 ,6 אפ

 ,ןָא טשר- .ורט -- ןטשרַאד - ,ןטשרָאדנָא
 ן,רנ ,ןטשרוד:- :99) .טשרַאד- ,טשרָאדעג
 ןעקנירט וצ (ןצעמע) ןּבעג טינ ןוויּכ א טימ

 .טשרָאד ןוֿפ ֿבצמ ַא וצ ןצעמע ןריפרעד .רעסַאװ

 יד יַא .ףָארטש ַא יװ ןטנַאטסערַא יד יא
 ,רעניה

 -עג'-+ ,ןָא רּבד .ורט ןזרעּבַאד ...} -- ןרּפדנָא
 הנווּכ רעד טימ ןדערַאּב ,ןדער(נָא) .1 .טרּבד
 ,תוליכר עטנכש רעד ףיוא יִא .ןכַאמ וצ עילַאק
 טרָאק רעד ןיא סָאװ ףּתוש םעד ףיױא יָא
 רעד טימ ןלָאמ ;ןדער ךס ַא .2 .טייטש
 ןלוֿפ ַא יִא .ןטײקשירַאנ יִא .ןעלּפַאלּפנָא .גנוצ
 סָאװ, .רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעַײֿפ רַאפ יָא* .ּפָאק
 .ןרסמ(רעטנוא) .8 ."!טרּבדעגנָא ָאד טָאה רע
 טימ .טנערוקנַאק םעד ףיוא 'ַאנזַאק' ןיא יִא
 : .ךיז

 ַא .1 ,טלדודעג--- ,ןָא לדוד .ורט -- ןעלדודנָא
 יַא .עדוד ,לֿפַײֿפ ַא ףיוא ןליּפש טַײצ ערעגנעל
 םינכש יד ,,עינָאֿפמיס' אזא לָאיפַײפ םעד ףיוא
 ןְכַאמ .2 .טנַאװ ןיא ןּפַאלק וצ ןּבײהנָא ןלָאז
 ,ןכַאלסיוא .רַאנ םוצ ןכַאמ .קזֹוח ןצעמע ןופ
 ,ןעקשטַאּפנָא .5) .ּבװ קארטס ,ּבװ ַאקסיּב
 ױזַא טַאלג ,ןרוגיֿפ ,ךעשעכירטש ןענעכיײצנָא
 ,ךעלעכירטש יִא ,(טַײטַאּב א ןָא ,הנווּכ ַא ןָא)
 .ץכע- .ךעלעשטנעמ

 .טעּבױדעג-- ,ןָא עּב .ורט -- ןעּפױדנָא

 "נָא .ךס א ןגירקנָא .גמ ,דָאּפ .:=:178: תססעצעז

 ןרענודנָא

 צג ַא ןיא תורוחס ךס א יִא ,ןקַאּפנָא ,ןּפָאטש
 .שינע .ךיז טימ ךיוא .לּבלעװ

 .לס .טעיודעג-- ,ןָא עיּוד .ורט -- ןעודנָא
 -עװ ןוֿפ רעדער יד יַא .ןעּפמָאּפנָא .ןזָאלּבנַא .1
 ןַאלַאּב םעד ,לָאּבטוֿפ םעד יִא .דעּפיסָאל

 יּפָא טינ .ןצעזנָא ;ןרַאנּפָא .שירעגנויליואו ,2
 יָאלז עכעלטע רעמערק םעד יִא .בוח ןייק ןּבעג

 עניש ַא טעױדעגנָא םיא טָאה רע; .סעט
 יּבַארכ טזַײװע ."ךעלּברעק טנזיוט עכעלטע

 ,"טציּודעגנָא םענעי טנַײה טָאה עמ יװ ןטסָאר
 ,1882 עשראװ ,השעמה םלוע ,לַאגעס עּבױט

 ןזנֹורּבנֲא .װֿפד +- .װחטוא -- ךיז ןעױדנַא
 רעּביא יא ךיז .ךיז ןזָאלּבנָא .זגֹורּב ןרעװ .ךיז
 טעױױדעגנָא ךיז טָאה יז, .טשינ טימ טשינרָאג
 טימ ןדער טרעהעגֿפיוא ןוא עקשטידניא ןַא יװ
 "נָא ךיז ,עלעזענ סָאד טיירדרַאפ טָאה, ."םיא

 ,"ךיז םורַא ןקילּב עזייּב ןֿפרָאװעג ןוא טעיודעג
 ךַײא טימ זיא סָאװ ,רעזעל ערעַײט ,ריא רעּבָא;

 ןּביױהעגנָא ךיוא . ..ריא טָאה סָאװ ?הׂשעמ יד
 רעד ,ןשטַאגולד .מְו ,"?ןָאגרַאשז ןֿפױא י'ִא ךיז

 ,18823 גרעּבמעל ,רעגָאז ליטרעװ רעגידיכַאל

 ןָא ןכ- .װרט ןןענעכיוד .. -- ןענכודנָא
 -נערּבסױרַא ,ןטלעשנָא .קיסַאּפש ..טנכודעגה-+
 ןענכוד םַײּב :ב ןוֿפ ךוּפיה) תוללק ךס א ןעג

 | ן,םינהּכ יד ןשטנעּב

 ייא 22 ,טרילודנָא ,ריל- .ורט -- ןרי|לודנָא
 ןזָאל .קידעילַאװכ ,קידלזַײרק ןכַאמ .ל 22
 טלַא ןופ ךַאמ ןוא רילודנָא ךיא,, .רָאה יד יִא

 ,28ש| 1957 ,רענַאקירעמַא ,רעלסער .ב ,"גנוי

 ןוֿפ רָאה טנַאה עקנילֿפ ןַײמ טרילודנָא סע;

 ,עזמָאּב םוחנ ,"עָארג ןעיורפ ןוֿפ ןוא ךעלדיימ

 רעדיוו ערעדנַא .1936 עשרַאװ ,טירט עסעװרָאּב
 ,ייָא וצ רָאה יד רעריזירֿפ יד וצ ןֿפָאלעג ןענַײז
 ,לטעטש ַא לָאמַא ןעװעג ,ָאקרַאמ סוַארטש .ש

 ץיצַא ..ךיז טימ ךיוא 1965 עשרַאװ
 ךיז טָאה קיטעמסָאק ןגעװ ףירגאּב רעד, --
 עיצַאַא ,רויקינַאמ ,רעדוּפ טימ טקנערשַאּב
 .גנורי- .,11 א ,1929 ענליוו ,זעגפ ,"ל"גדא

 -מוטנָא .טלודעג- ,ןָא לוד .ורט -- ןלֹודנָא
 טימ לוד ןצעמע ןכַאמ .ןשערנָא .ןקױּפנָא .ןעל

 ךיא, .דייר טימ ןעשטוקרעד .ןעיירשעג ,דייר
 ּפָאק ןַײד ווירּב םעד ןיא ליֿפ ױזַא ריד ּבָאה
 רעד טינרָאג טעמּכ ריד ּבָאה ןוא ,טלודעגנָא
 טימ ּפָאק א טלודעגנַאא .ףגנ ןֿבא ,די ,"טלייצ

 ....הלוגס ַא ,סוממ ,"תורבס-ךיוּב ערעייז

 יָאּפס ןלוֿפ ַא טלודעגנָא ךיא ּבָאה רעּבָא ע"על;
 ,1870 ,מק ,שטַאגולד .מ ,ײןכַאז עטסוּפ טימ קיד
 ,"ןטײקשירַאנ ענַײד טימ ּפָאק םעד יָאע .48 אי
 .ךיז טימ ךיא .1874 ןילּבול ,בקעי לוק
 .שינע-

 .לָאענ .ידַא -- קידרענודנָא
 ,ןצילּב עיִא .רענוד

 .טרענודעג-- ,ןָא רע" .װטוא -- ןרענודנָא
 ןּבײהנָא םעצולּפ ,לָאמַאטימ .קינָאזרעּפטירד ,1

 "נָא ,טרענודעגנָא טָאה'ס .ןרענודסיוא .ןרענוד

 -וד .2 .ןגער א סױרַא זיאס ןוא טצילּבעג
 -עגנָא טָאה סע לֿפיװ, .טַײצ ערעגנעל ַא ןרענ

 ןקיטכענ םעד ןיא טרענודעגנָא ןוא טצילּב

 ַא ןָא זיא סָאװ



 ןערודנָא

 ןעװער(נָא) ,ןעַײרש(נָא) .גיֿפ .9 ,טכַאנרַאֿפ
 ףיוא יא .םיטש רעקידרענוד ,רעקרַאטש ַא טימ
 יד ףיוא יִא .עדנַאמָאק ַא טָאטשנַא רענלעז יד

 ,רעטעּברַא

 .לס .טערודעג-- ,ןָא ערי .װחרט -- ןערודנָא
 .ןלודנָא .דייר ךס ַא טימ (ןצעמע) ןעשטוקרעד

 יַא ,דייר טימ ןשוחעצ ,ןּפַאלקרַאפ .ןעלּפַאלּפנָא

 ןדנוא טָאה עמ, .חומ א יִא .ּפָאק (ןלופ) א

 טערודעגנָא ליֿפ ױזַא ,ןקָארשעגנָא ליפ ױזַא

 "דרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי ,יּפָאק יד

 ,1901 װעשט

 .לס .טעשודעג-- ,ןָא עש- .ורט -- ןעשודנָא
 םיא טָאה, .ןצעמע ןקירד ,ןגרעװ ,ןקיטש 1
 ,טלסײרטעגנָא טוג םיא ,זדלַאה םַײּב טּפַאכעגנָא

 ."ןזָאלעגּפָא ןטיוטיּבלאה א ןוא טעשודעגנָא

 -ֿפױא ןענעק טינ ןלָאז ייז רעטעּברא יד יִא .גיֿפ

 ,ןעשוטנָא ,ןעלגרעמשנָא .2 .ּפָאק םעד ןּביײה
 טימ ןצירּפשַאּב .לס .8 .שיילפ יִא .ןֿפמעדנָא
 לָאז סע ךיז יִא -- ךיז טימ .םוזי)ֿפרַאּפ

 ,לַײמ א רַאֿפ ןקעמש לָאז סע ,זָאנ יד ןסיײרעצ

 | .ץכע-
 ,טעּבָאשזדעג-- ,ןָא עּב" .ורט -- ןעּבַאשזדנָא

 ,טכעלש ,שישטַאטרַאּפ .ןעבָאשטש -- ;פ

 ,(ןעלקעהנָא ,ןקירטשנָא) ןעייננָא ךיג רעד ףיוא
 םעד ךעטש עמורק טימ יא .סעּפע ןעײנֿפױרַא

 .עטאל א ףיוא עטַאל א יִא .רענלָאק

 ,טעּבושזדעג'- ,ןָא עּב- .ורט -- ןעּבושודנָא
 נָא .1 .ןעּבָאזד-- ,ןעּבויוד -- :ךיוא
 ,קיפ ַא ןּבעג לּבָאנש א טימ .,ןּפַאלקנָא ,ןקיּפ

 טעּבושזדעגנָא טָאה ּביױט יד, .ּפַאלק ןטכַײל ַא

 .ןעלקערּבנָא ,ןעלשירקנָא .2 ."רעטצנעפ ןיא
 .רעניה יד רַאפ טיורּב ךעלקערּב יִא .ןעלּבירדנַא

 א טימ ןכַאז לָאצ א ןסַײּבנָא ,ןסַײּבנַײא .8
 לּפע עלַא יִא .ןזָאלרעּביא סע ןוא סיּב םעניילק

 .גיֿפ .4 .ךעלטיורּב עלַא יִא .לּברעק ןוֿפ
 ןעלטרעוװרעּביא .ןגָאזנַײרַא .ןרילעכעטש ,ןסַײב

 ,רָאנָאה ,דובּכ סנצעמע יִא .ךיז

 ךיז ןּבָאה רונש ןוא רעגיוש, -- ךיז טימ

 ."רענעה ייווצ יװ טעּבושזדעגנָא

 ךיז ,ןָא ךיז עג- .חטוא -- ךיז ןעניװשזדנַא

 -עגנעל א .-2 2: 6260886 .רפ ,טעגיוושזדעג
 ,ןּבייה ,ןּפעלש(רעּביא) םַָײּב ןטעּברַא טַײצ ער

 טרָא ןייא ןוֿפ עא אׂשמ ,קעּפ ערעװש ןעקסַאט

 א ךיז 'ִא .ךיז ןעװערָאהנָא .ןטייוצ א ףיוא

 .ןוַײא ןָאגַאװ םעד ןדָאלסיױוא םַײּב גָאט

 .סוא ??2 .ּבנ צמ ,רעד -- ? פוּבישודנַא
 ןיא סרעלדנעטשֿפױא יד רַאפ טרָאװלדיז ,ףרָאװ

 ,הרדנמלס ,קינטעצ .ק טול .ָאטעג רעוװעשראוו

 ,285 'ז ,ז"שּת ָאיּת

 -עגי- ,ןָא עועק- .װרט -- ןעוועקרישודנַא

 ןכַאמ .ןדלַאֿפ ןכאמנָא .ררװ .טעװעקרישזד

 ,דיילק-הגותח סָאד יִא .שָאלק א טימ

 (טָאּב .עווידנע :ךיוא .ן- ,יד -- (ע)ווידנַא
 רעד ,צעּפס .החּפשמ-עירָאקיצ רעד ןופ סקיוועג

 רַאֿפ טצינעג ןרעװ רעטעלּב ענַײז סָאװ ןימ

 אב ַא 'א זיא ןיצידעמ:סקלָאֿפ ןיא .טַאלַאס

 ןייא םענע .תואוֿפר לָאצ א ראֿפ לייטדנַאטש

 ןיא זע קיװ 'נוא (ירּבראּב ער) טיול ּבלאה

1480 

 אַײרד ׂשכילטיא ,ןַײװ ןוא ריִׁשֲאו (אבידנַא)

 .610ת0טתנ 626016124 .ב/וכ ,רוס ,י...טיול

 ןטַײדנָא ןוֿפ טקַא .1 .ז ,רעד -- טַײדנָא
 ,קנואװנָא .שינערעהוצנָא 2 .יָא רעניד ַא
 ַא ןפרָאװעגנַײרַא טַײצ ןוצ טַײצ ןופ , ,זמר

 ,21 1953 ,שַאּפ ,יקסווָאנשזולד .מ ,"יָא ןַא ,טרָאװ

 ןוֿפ םעלּבָארּפ רעד ןיא ןָא ךיז סיוטש ךיא,

 רעד ןוֿפ ,ץכערק ןשידִיי ןוֿפ ,םוטעמוא ןשידִלי

 יד סָאװ -- 'ִא םעד ,שינערעהוצנָא רעשידִיי

 טינ טנַײה זיּב ךָאנ זיא ךַארּפש עשיאערּבעה

 טיצ| דלעּפנעזַאר .ש ,"ןקירדוצסיוא דנַאטש ןיא

 ךוז ךיא ןוא, ,10 אוו 1961 ,רָאּפ ,ןךיקסנָאלש

 ,יןכַאװש א ןַײז לָאז ,גנַאלק א ןופ יִא ןַא שטָאכ

 יליּב ןיא גָאט ןוא; ....עקנילּבערט ןיא ,לה
 רַאֿפ --- טרָאד רעפטנע ןייק ָאטשינ -- ךוּברעד

 א ןוֿפ יַא רעד טינ ,וליֿפַא םענעסקַאװרעד םעד
 ,,..ךיא ּבָאה ךיל סָאד ,הלמ ,"טרָאװ

 ןּבָאה טניה, .זַײװנָא .זילװַאּב ַא ןוֿפ וּורּפ .9

 "ור ןוא םידש ערַאּבעזמוא ןעז וצ טפארק יד

 ,רָאֿפ ,ײַא ןַא ןעועג זיא ןליּב רעייז ןוא תוח

 ,9 ן|ו 4

 ,?איצקיֿפיטַאנ דנוק ,גנוטַײד ןא, -- גנוה
 ידע ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי

 םעד ןגעװ ,טֿפַארק רעד ןגעװ יִא עלַאיצָאס

 ןעק; .ןַאסלעגרעּב .ד ,ןישורּבָאד .י ,"ןשטנעמ

 -עגנָא ָאד טרעוו'ס זַא ,יָא ןַא ָאד ןרעהרעד ןעמ

 ,",..ייז זַא ,םילודג ריהזהל ,עסיורג יד טגָאז

 .20 ןצ 1956 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה 'רד

 -עג-- ,ןָא טַײז .ורט 6 װטוא -- ןֿפַײדנא

 2406: 2ת-6:04  .טַײט-- :99 .טַײד
 -סױרַא .ןכַײרטשרעטנוא .ןזַײװנַא .1 .-טטוסמ

 ,ןוַײרג יד יַא .םַאזקרעמפיוא ןכַאמ .ןעגנערּב

 םעד ףיוא ,הּביס רעד ףיוא יִא .םיתועט יד

 .ןעמעלּבָארּפ יד ףיוא יִא . ...ןופ בצמ ןרעװש

 .טעברא רעד ןופ טייקיטכיו רעד ףיוא יִא

 ןונ ןּב עשוהי םרחּב ןיטַײד וצ ןא םלוע ןעד;

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש יר ;"...סחנפ םרחּבו

 הּביל הגידריװ הנַײמ, .ד"קּת טשמַא ,המלש
 ןושל ,ןשרַאמ ,"...ןטַײד וצ ןא ךילטֿפירש

 -עג א ןעװעג זיא רשפא, .ד"צת טשמַא ,בהז

 ,גצּב ,יָא ליװ ןרעו יװ ,םעד רַאפ טנורג רעסיוו

 ,19 טוו 1964 ,זמט

 ןַײז ומרמ .ןרעהוצנָא ןּבעג .ןעקניװנָא .2
 טראװרעד סע ןקילג א רַאֿפ סָאװ ןתח םעד יִא

 ...א"ה תוא םעד ןיא זמורמ . .. יז זיא, .םיא

 -יירּבסיוא רעד ףיוא ןָא טַײד ןוא טזַײװַאּב סָאװ

 ,386 ,אינּת ,"דנַאטשרַאפ םעד ...ןופ גנוט

 טשינ ,ןטַײדוצנָא םיזמר !יולּב ָאד םוק ךיא;

 -ציא ,געס ,ײלָאמַאטימ רעדיוש םעד ןעילרשסיוא

 ןענעכיײצַאּב .ןצעמע ףיוא ןזַײװנָא ,8 .רעט
 -לוש םעד ףיוא רעגניפ ןטימ יִא ,ןענעקרעד

 רעד .שינע/ .ץכע- .ןקיד
 .ט(עומיידעג'- ,ןָא (ע'מ- .ורט -- ןעמיײידנַא

 ,ןשױּפנָא (שירעדַײנש) .:2 2: יטשסעמ6

 -נָא ליפ וצ טסָאה ,, .טיירּב וצ ןכַאמ .ןזָאלּבנַא

 -סַײל'ס ןגיוצעגסיוא ,ענעשעק יד ט(ענמיידעג

 ,"לט

 "עג .רקוא ,רפ .עזַארֿפ -- ןדָאש ןַײד ןָא
 א ןיא הכרּב א יװ רֶעדָא שטנואו ַא יװ טצינ

 ןעגנידנָא

 ןוא ,טוג םיא טייג סע סָאװ ןצעמע וצ גנודנעוו

 .אנקמ טינ םיא זיא ןעמ זַא ,גנורעכיזראֿפ א יװ

 "ניק ןופ תחנ םעד 'ש 'ד ןָא רימ שטניוו ךיא;

 רימ שטניװ ךיאק ."רעדניק סדניק ןוא רעד

 ןיא גנוריפפיוא ןַײד ןוא רעטלע ןַײד יש יד ןָא

 רעַײנ ןייא רעדָא תרגא רדסמ ,"טלעװ רעד

 ןַײז ןָא :לגרֿפ .1858 עשרַאװ ,רעללעטשפירּב

 ,ןדָאש

 עג .טכידעג- ,ןָא טכיד .ורט -- ןטכידנָא

 ךס א ןּבַײרשנָא) ,ןפַאש(נָא) .ריא ךעלטנייוו

 טימ רָאלפוש ןלוֿפ א יִא .רעדיל (עטכעלש)

 .ע)קרעװ

 :89 .טעכידעג'י- ,ןָא עכ- .ורט -- ןעכינַא

 טפול םעטָא ןטימ ןעגנערּבסױרַא .ןעכעד-
 ,סעּפע ףיוא ןעמעטַאסיוא ,ןָאט זָאלּב ַא ןוא

 ןוא ןלירּב יד ףיוא יִא ,ןכיױהנָא .ןעמעטָאנָא

 יצנעפ םענערױרֿפרַאֿפ ןפיוא יִא .ןשיװסיוא ייז

 .רעט

 -דָאּפ ,ליד א ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קילידנָא
 ,םעניילק םענוֿפ ןטימ ןיא ןענאטשעג , .עגָאל

 יײרגרַאֿפ נופ געט ןיא ,סעװיר .י ,"רעמיצ ןיָא

 ,1936 קסנימ ,גנוט

 יִא ןעגנידנָא ןופ טקַא .ןע- ,רעד -- גנירנָא
 א -- 2ג/- .תוריד ןוֿפ יִא .רעטעּברַא ןוֿפ
 רַאפ יִא ןיא סױרַא ךיז טיג רעמיצ םעווקאּב

 םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"זַײרּפ ןקיליּב ַא רעייז

 ,1888 ענליוו ,רעטכַאט סרעדַײנש

 ןעגנודעג-- ,ןָא גניד .װרט -- ןעגנידנַא
 ןיול ַא רַאֿפ ןצעמע ןקיטפעשַאּב ,ןלעטשנָא ,1
 טעּברַא עסיװעג א ןריפוצכרוד (וצ) ףיוא

 -סיוא רעטעּברַא רעטנזיוט יִא .עיצקנוֿפ רעדָא

 יד וצ רעסַײמש א יא .רעדלעװ יד ןקַאהוצ

 לדיימ ַא יַא .טסניד ַא יַא .ןַאטעיַאֿפ םוצ ,דרעֿפ -
 וצ ןדִיי עכעלטע יִא .שידק א יַא .טסניד א רַאֿפ
 קרּפ א ןענרעל וצ ןצעמע יִא .םיליהּת ןגָאז

 זומ ,ןדִיי רעטנזיוט ןופ לוש ַא ןיא, .תוינשמ

 ןענװַאד ןלָאז סָאװ טַײל ןינמ עקינייא יִא ןעמ

 תמאה רפס ,יאלּפ ומש ,"לארׂשי ללּכ םעד רַאפ

 ילַאװגעג ןּבָאה ייז , .1893 גרעּבמעל ,םולשהו

 -עגנָא ייז טלָאװ עמ יװ ,טמורּבעג ןוא טעװעד

 .ןַאכַאטשַאק ןוֿפ עדַאלַאּב ידי ,הלמ ,יןעגנוד

 "רעל וצ ןצעמע ןּבעגנַײרַא ,ןּבעגקעװַא .2
 צי ,לושכיוה ,רדח ַא ןיא) ןרידוטש וצ ,ןענ

 ,םעד רַאפ ןלָאצ ןוא (טלַאטשנַאןרעל ןימ רעד

 ןקירָאײַײרד ןַײמ ןעגנודעגנָא טָאה עטאט רעד;

 ימורֿפ יד, ."רדח ןיא ןהנוי-המלש וצ לרעדורּב

 -רעל הרוּת ןנעק טינ איד םיּתּבײלעּב יכילרע

 וצ ןגנידנָא ןגנוי איז זאד וצרעד ןֿפלעה ....ןנ

 טרעװ ה"יא טיי ךאנ רֹּבאא .א/ומ ,וטל ,"ןנרעל
 םוא ןגניד ןא לוש ןייא ןיא לקנוא ןרעד רימ}

 ךונח ,ןשרַאמ .י ,"ןצעז וצ טראפ דומיל ןַײמ

 רעדניק יד יא לָאז עמ ,, .1774 אדרויפ ,רענל

 הכרּבה רוקמ רֿפס ,"םימש-ארי ַא דמלמ א ַײּב

 יִלֹּב 'ִא ןיוש ייג ךיא, .ח"נרּת שטאקנומ ,וו

 לּבקמ ןיּב ...םיא ַײּב ה"יא לגנִיי ןַײמ רדנ

 .|ישס ,"םיא טימ ןעגניד וצ טינ ךיז רימ ףיוא

 (הכָאלמ-לעּב א וצ) ןצעמע ןּבעגּפָא .צעּפס ,3

 למותי סָאד יִא .הכָאלמ ַא ןענרעל(וצסיוא) ידּכ

 א יִא .רעדַײנש םעד ,עגלַאּפ םעד ךורּב וצ



 ךיז ןעגנידנָא

 ןּבָאה . ..עמַאמ-עטַאט, .רעל רעד ףיוא לגניי
 ןעגנודעגנָא ןיוש רָאי ףלעװצ וצ ,ןיּבייא ,םיא
 ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"ןסע ןזיולּב ןרַאֿפ

 ןֿפָאלש םוצ טרָא ןַא ןצעמע ַײּב ןלעטשַאּב 4
 וצ טנעדוטס םעד יִא ןסע (ןָא רעדָא) טימ

 תיּבה:לעּב ןוֿפ ןוז םעד טימ ןעמַאזוצ ןֿפָאלש
 יטׂשגרע יד, .גָאט א ןטַײצלָאמ ייווצ טימ ןוא

 ראג רדוא / ןיגניוצ ףיוא זנוא ןמ טוט טעלּב

 ,יךיל םירוחּב ,"ןיגניד ןא טׂשַאג השמ אַײּב

 רעד ןןתח םעד| טָאה,; .ןאוו לּביְו 1750 מֿֿפ

 לָאז רע ,הֿבישיישָאר םַײּב ןעגנודעגנָא ןּתוחמ
 ןוא ןציז רָאנ ,געט' ןסע וצ ןֿפרַאד טשינ

 ,"ּבוטש ןיא הבישי:שָאר םַַײּב ןסע ןוא ןענרעל

 -רַאֿפ ,0 .יטּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש
 -יװעג א ףיוא ןגרָאּבסיױא ,ןעַײלסיױא .ןעגניד

 .טַאקָארּפ ףיוא ,טלעגצינ ףיוא ןעמענ .טַײצ רעס

 לסייטש א יִא .דיילק-הנותח א יִא .הריד א יִא
 - .תצמ ןסיוטש וצ

 -רַאֿפ ךיז ,/ .וֿפז + -- ךיז ןעגנידנַא
 ןעמוקנָא ,ןלעטש ךיז ,ןטָאּבנָא ךיז ,ןעגניד

 םַײּב תרשמ ַא רַאֿפ יִא ךיז .לעטש ַא ףיוא

 םַײּב ררֹושמ ַא רַאֿפ יִא ךיז ,.לטעטש ןוֿפ ריבג

 ךיז יַא; .טעּברַאןָאזעס ןָאט וצ יִא ךיז .ןזח

 -גייא זיולּב ןגעלֿפ קילַײװטַײצ טעּברַא-גָאט ףיוא
 -רַאק .וװ ,זּביא רַאטנַאק .א "רעריצודָארּפ ענלצ
 עװקסָאֿמ ,םזינינעל ןגעװ ןסעומש  ,יקסניּפ

 "נָא ךיז ןּבָאה סָאװ עדמערפ ייוװצ יד, 4

 יװָאס ,לירּב .י ,"עטַאכ יד ןגיילרעּביא ןעגנודעג

 ,5 אפ ,1962 ,דנַאלמייה

 ,עלעזייר ערעַײט, .43 ,ןעגנידנָא וזז .2
 -עג וליֿפַא ךיד ךיא ּבָאה יצ ,ןּבעל-עלעזייר

 ןטַאט ןַײד ַײּב רימ ּבָאה ךיא ?ןענעק טלָאװ

 לָאז ךיא ,טגָאזעג וטסָאה ,ןעגנודעגנָא טסעק

 זנוא וצ ןימוקיג זיא אד; .ל9 ,"ןעמענ ךיד

 אַײּב טקנידג ןא ךיז טאה ןוא ...טסַאג ןייא

 ,װ שהָו 1797 מדֿפֿפ ,יחי"ּב ּת"וש' ,יִזׂשֶע זנוא
 ךיז טָאה ןוא ריבג ַא וצ ןעגנַאגעג רֶע זיא;

 תֹּב תדיֿבַאמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טסעק ןעגנודעגנָא

 טָאטש ןיא יִא סָאד ךיז רע טעװ יװ ןוא, .יךלמ

 ,"ךצוא ןַא ןטסָאק ךָאד טעװ סע ,ןסע רַאֿפ

 .ה"פקת ,אנדארוהו אנליו ,תרגא רדסמ

 ןסענַײא .ךיז ןעּפעשטנָא .רפ ,עיצילַאג 9
 וטסָאה עשז סָאװרַאפ זיא ,, ,ךיז ןעגנעהנָא .ךיז

 .סעלעשעה ,"?ןעגנודעגנָא ױזַא רימ ןיא ךיז

 ןיא ןעגנודעגנָא ױזַא ךיז ןעמ טָאה סָאװרַאפ,

 ,"?םיא ףיוא תונורסח טכוז עמ קר ןוא הילדג

 ,שינע- .ץכע  .חיישּת ה"ר ,קיא ,רעלסער .ּב
 ,ירע- .רעד

 -ידסיוא ווזד ןדפ ןיא י עצרוק} -- ןענידנַא
 ,212 ,+- וו ןענ

 .װטוא ןדפ ןיא י עגנַאל} -- (ךיז) ןענידנָא

 "רַא ןעניד .טנידעג-- (ךיז) ;ךָא (ךיז) ןיד
 ַא ךיז יַא (לָאצ ַא ַײּב) טַײצ ערעגנעל א ןטעּב

 יַא .עטתיּבה-לעּב רעּבלעז רעד ַײּב גנַאלןּבעל

 גונעג ּבָאה ךיא, .ןַײרַא ּפָאצ ןעיורג ןזיּב ךיז

 ןופ ןרעװ וצ רוטּפ טַײִצ ןיוש ,טנידעגנָא םיא

 ."םיא
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 ימװ .1 .:22: טמ4108 .מַא .מּב .יד -- םידנָא
 .רעדניק .2 .ךעלזייה-רעטנוא עצרוק עשרעּב
 | .שטוטס .שעוורעטנוא עש

 -סיד'- ,ןָא רינ- .ורט -- ןרינילּפיצסידנָא
 -נָא ,ןעגניװצֿפױרַא ,ןריֿפנַײא .1 .טרינילּפיצ
 רעטעּברַא יד יִא .ןילּפיצסיד עגנערטש ןדנעוו

 יד יִא .טעּברַא יד ךעלטקניּפ ןָאט ןלָאז יז

 ןטנַאטסערַא יד יִא ,ןֿפָארטשַאּב .2 .רעדניק
 -עקלעֿפַאּב יד יִא .סעיצַאלוגער יד ןכערּב רַאפ
 .ךךיז טימ .טָאטש רעטריּפוקָא רעד ןופ גנור
 ,פנוד

 ןָא עװעט- .װרט -- ןעװעטַאמָאלּפידנַא
 ןריפ קידלזמילש .ריא .,טעװעטַאמָאלּפידעג י*

 טינרָאג ןוא ןעגנולדנאהרעטנוא עשיטַאמָאלּפיד

 .ןעגנואיצאּב ןרעגרעראֿפ ,ןפרַאשרַאֿפ ;ןלעֹוּפ

 ,טקילֿפנַאק םעַײנ א יִא

 ,טריטקיד(עג)- ,ןָא ריט- .ורט -- ןריטקידנָא
 ,ןריטקיד .ןּבַײרש וצ ןצעמע (ןגָאז) ןסייה .1
 רעטומ רעד ךיא ּבָאה; .ווירּב ןקיטכיװ א יִא
 "עזייק רעד ףיוא עמַארגעלעט יד טריטקידעגנָא
 ענעֿפַאלרַאֿפ ,שטיװָארעזייל .א .י ,"ןעמָאנ סניר

 ,ךס א ןריטקיד ,2 ?רָאי ,זירַאּפ ,סנטָאש
 -רַאֿפ .28 .ןרַאלוקריצ ןוא ווירּב רעקילדנעצ יַא
 יד יִא .ןלעֿפַאּבנָא .ןגָאזנָא גנערטש .ןענעדרָא

 וצ ספיפ א ןרעטיצ ןלָאז ייז ,עטלעטשעגנָא
 .ןָאט

 ,(לוטיּב טימ רָאנ) וֿפד וזד -- ןעװעטקידנַא

 ,ריד טױל .כרַא .עזַארֿפ פערפ -- ריד ןָא
 וצ ךיא ןוה טוּביג ןַײז, .דייר ענַײד טול
 ליװ ךיא .ריד ןא לאוו ךיא איטש רוב ןכורּב

 ,"ךימ טימ עג לאומש ןגנערּב רֿפּפוא ןייא
 ,213 ץֿפַארטס ,ךוּב-לאומש

 .ריא .עזַארֿפ -- ןּפָאה ןָא ןוא ריד ןֶָא
 יַאֹּב טוג רעייז ךיז טעװ עמ :ב ןטימ טצינעג
 טכַאמ סָאװ ןצעמע וצ טגָאזעג) ריד ןָא ןייג
 עב ,רעבושח ךיז טלַאה ,קיטכיװ רעייז ךיז

 ןוֿפ וטסזָאלּב סָאװ, .(ערעדנא ןוֿפ רעכעה ,רעס
 יד רשפא טעװ 'ה ןָא 'א 'ד ןָא ?ױזַא ךיז
 6--3 ,שו ּפשוי ,"?ןַײז ןענעק טשינ הנותח
 רעּבָא ,שינעעשעג רעדעי ןוֿפ ןעניז ןיא הנותחו
 ןטישַאּב וצ ףיוא ןּפָאה טימ ךיז טדניּב הנותח
 ןיא ןּפָאה טימ עיצַאיצָאסַא רעּביא .{ןתח םעד
 ,ןּפָאה ןָא ןוא ריּב ןָא :ןרָאװעג ךיוא

 .טריגיריד-- ,ןָא ריג- .ורט -- ןריגירידנַא
 רעד ,עילעּפַאק יד יִא .ןריגיריד טכעלש 1
 .ןֿפָאלשנַײא לָאז הנותח רעד ףיוא םלוע

 יָארּפ םעד יִא .סעפע ןריֿפנָא ,ןריזינַאגרָא .2

 ,הני .טעּברַא עצנַאג יד יִא .שרַאמ-טסעט

 .טעשידעגי- ,ןָא עש- .װרט -- ןעׂשירדנָא
 .=- ןעכידנָא װזד .2 .+- ןעשודנָא וזז 1
 -נוא .ןעמעננילא ,ןליטשנַײא (קינָאס ,לקָאל) .8

 ."ןענייוו טינ לָאז סע ,דניק סָאד יָא; .ןקירדרעט
 :רַאֿפ טינ ךיז לָאז סע ,רעַײֿפ סָאד יִא .גֿפ
 .ךיז טימ ךיוא .,ןטיײרּפש

 :פפ .טעּבולדעג--- ,ןָא עּב- .ורט -- ןעּכולדנָא

 -(גָא) ,ןפײנק נָא .ןעּבױלד-- ,ןעּבילד--
 יד טימ סעּפע (ןוֿפ) ןעּפולַאק(סיוא) .ןעלקערּב

 טולּב ,זָאנ יד יא .גייט יִא ,טיורּב יִא .רעגניֿפ

 קנעדנָא

 טעּבױלדעגנָא ןליוק קיניײװ, .ןייג ןּבײהנָא לָאז

 ,ָאקנעײדװַא .א ,זּביא גרעּבניניֿפ .ע ,"?טנַײה

 .ץכע .1935 עװקסָאמ ,ּביל ּבָאה כיא
 : .שינעי

 -עגי- ,ןָא ןֿפלד ןןענעֿפלַאד ....} -- ןענֿפלדנָא
 "וקסיוא ףיוא ןעמענפיונוצ -- װרט .טנפלד

 .ךיז ןקירעדינרעד ךרוד ,ן(ע)רָאנש ךרוד שינעמ
 ןזָאלרעּביא סע ןוא לּפינק א יִא .ןעלטעּבנָא
 ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא -- װטוא ,:ַאנזַאק' רַאֿפ

 .גנאל"ןּבעל ַא יִא .ןַאמערָא ןַא ,ןֿפלד א

 "וימדסיוא וזד ןזענעימייד ...| -- ןענוימדנָא
 ,213 ,+- ןענ

 מ"ק 7,500) טײקגרַאּב עסיורג .נג -- ןרפֵא

 ךיז טיצ .עקירעמַא-םורד ןופ ברעמ ןיא (גנאל

 ּפאק ןזיּב אלעוזענעװ ןוא ַאיּבמָאלַאק-ןופצ ןוֿפ

 עװ סָאד דימּת זיא 'א יד ןיא דוס א; .ןרָאה
 ,רעסיג .ד .מ ,"רעט

 טינ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיא|ָאנדנָא
 ,קיּפעשסיױאמוא .ףוס א ןָא זיא סָאװ .ָאנד ןייק
 ,על ,ײ"ןשוַאטע ע'ַא עטרעקיוהעצ, .םירוסי עיָא
 ,לקיּב .ש ,לָאענ -- ׁשיֹא- .יםודס ןייק העיסע

 ןַײז ןיא זיא ןגרַאּבנייטש רזעילאן,; ,6

 ,"םכילע-םולש יו יַא ןוא קיטנוװַײלטיײרּב ךַארּפש

 .על ,לָאענ -- קידנעע .עינעמור ,לקיּב .ש
 .סרעווינוא רע'ַא

 ןָא ריט- .װחרט 8 װטוא -- ןריטַאּבעדנַא
 נעל א .ןריטַאּבעד ךס א  .טריטַאּבעד(עג)י-
 טינרָאג וצ ךיז ןוא ןריטוקסיד טַײצ ערעג
 ואװ (ןטלַא םַײּב) ןּבַײלּב ןוא יִא .ןדייררעד

 יָארּפ עכעלטע (ןגעוו) יִא .ןּבױהעגנָא טָאה עמ
 ,טגװָא ןייא ןיא ןעמעלּב

 ,2476 : 80-6468160 .כרַא .ידַא -- קיטכערדנא
 -תוקֿבד .קיטכרָאפסטָאג .םורפ .טכַאדנא +-

 לטייא ןיא, .טסנרע .הנווּכ טימ זיא סָאװ .קיד

 ,שּפע ,"הי"ּבקה רַאֿפ גיטכעד ןא 'נוא ארומ

 רעדע ?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 יא ,קיאור רָאנ ,טסנרע ץנאג טנוװַאד םלוע

 וזַא, -- טייקי- .12 אט ,1866 ,מק ,"ליטש
 ןייא 'נוא ,לגיּפש טנַארּב שכילמוק לופ ןייא
 רֿפס טײקידכרוֿפשטָאג 'נוא טייקגידכעט ןהא

 זע, .טַאלּב רעש ,טנַארּב ,"ןיפָארטיג ןהא טינ

 "ורֿפ דנוא טייקגיטכעד ןא טימ ןיג וצ טאורּב

 רוחּבה ,"ןגיוא ינסאלש רפ טימ דנוא טייקגימ

 ילעּב תרגא ,זּביא ןיימד טרופקנרפמ ל"גס ךונח

 .1713 אנעה ,םייח

 עװעג  .חרט 4 וטוא -- ןעװעגַאגַאמערדנַא
 ןעװעגָאגאמעד ךס ַא .טעװעגָאגַאמעדי- ,ןָא

 טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ,ןריֿפ טַײצ ערעגנעל ַא

 ןזָאל ןוא יִא .דנַאטשפיױא ןַא יִא .עיגָאגַאמעד

 ,ןטזיורּבעגֿפױא ןוא ןטשוחעצ ַא םלוע םעד

 (ףמעד) ּפמעד .ורט -- ןֿפמעד-- ,ןּפמעדנָא
 -נָא חזד .1 .(טֿפמעדעג--) טּפמעדעג-- ,ןָא
 ַא ,ךס א ןפמעד ,ןעשוט .2 .+- ןּפמַאד
 לָאז סע שױײלֿפ ּפָאט א יִא .טַײצ ערעגנעל
 -  .ךָאװ ַא ףיוא ןעַײטס

 ;ןעקנעדעג ןוֿפ טקַא .1 .ןעי ,רעד -- קנעדנָא
 פַא (ןצעמע) סעּפע רעַײט ןטלַאה ,ןענָאמרעד

 ..י.ןוֿפ יִא (ןיא) םוצ .....ןוֿפ יִא םעד ןטיה



 ןעקנעדנָא

 'ַא ןיא .יִא רעייז דוֿבּכ .יִא ןקיטכיל ןַײז וצ

 ןופ יִא ןיא .רעלדנעטשפיוא רעװעשרַאװ יד ןוֿפ

 טינ ריד ןיא לָאז יִא רעד ייז ןוֿפ, .םישודק יד

 .'תונּברק' וו גורֿפ ,"ןרעװ ןשָאלעגסיוא

 סעּפע ןיא ןענָאמרעד לָאז סָאװ ךַאז .2

 ,רינעווּוס .ןעקנעדעג ןפלעה לָאז סָאװ ,(ןצעמע)

 ינערּב .יַא םוצ עיּפַארגָאטָאפ א ןּבַײרשרעטנוא

 שא לסיּב א .םילשורי ןוֿפ יִא ןַא (ןֿפיוק) ןעג

 ןשידִיי ןסיורג ןוֿפ יַא ןַא יװ ץיוושיוא ןוֿפ

 ןעמָאנ םעד; .יִא ןַא סעּפע ןזָאלרעּביא .ןּברוח

 יִא ןַא ,ןרָאא טימ ןּבָאה וטסלָאז ןסיז םעד

 ןּבָאה רימ; .לפ ,"רימ ןופ ןּבָאה וטסלָאז

 ,ןטכַײלַאּב 'ַא ןלָאז --- ןּבָאה רימ ,םירבק טרָאד

 .ןליופ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס ,"ןטײלגַאּב

 לתוּכ רעד ,לָאּבמיס .ּבַײלּברעּביא ,רכז .9
 -- הדצמ .שדקמה:תיּב ןופ יִא ןַא -- יברעמ

 רענייטש עּפוק יד .הרובג רעשידִיי ןופ יִא רעד

 רעקילָאמַא רעד ןוֿפ יִא ןַא -- עשרַאװ ןיא
 סיקצעּבַאס ךלמ ןוֿפ יִא ןַא .עשרַאװ רעשידִיי

 ב"י רעּביא איצומה ןעמ טכַאמ תּבש, .ןטַײצ

 ףלעװצ יד -- םינּפה-םחל םענוֿפ יִא ןַא יװ תולח

 ברע רעדעי טָאה עמ סָאװ --- תולח-לעמלמעז

 -תיּב ןיא שיט א ףיוא טגיילעגקעװַא תּבש

 ,בנר ,ידוקּפ ,רהוז זּביא ,"שדקמה

 ןופ יט"ַא רעד זיא ןסינ זכ -- גָאטיָא

 ןופ ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא

 ןּברוח ןוֿפ ןרָאי יד ןיא הרובג ןוא השודק
 דליּב ןֿפוא; -- עקרַאמ"ָא .לװָאטיָא

 א טימ ... רעטסַײמטסַאּפ ... םעד ןעמ טעז

 ,רָאֿפ ,ײמיָא רעד ןוֿפ עיּפָאק רעטרעסערגרַאֿפ

 ןימ א ןֿפַאש ..., -- ײוומ"ָא 7 וא 8

 ,49 ךאנ ,קג ,"גנַאלקטרָאװ ןשידִיי ןופ ימייָא

 .עינַאמערעצײָא .גנולמַאזרַאפיַא

 ,עשטּבויל ,ריד ךיא לעװ שוק ַא, -- גנוי
 .0פ ,"רימ ןוֿפ ןּבָאה וטסלָאז יִא ןַא ,ןבעג

 הּביל דנוא גנוקנעד ןא יטשכעה רוצ רימ דנוא;

 ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ ,"ןכיורּבג ןלָאװ ןכייצ

 טכעלש ַאז ריא טלָאז םורָאװ, ,ך"צּת טשמַא

 טינ ןוא ?ןעלדנַאהַאּב תומשנ עקילייה ערעַײא

 ומש ,"?'ַא ןַא ךַײא ןוֿפ סָאװטע ןזָאלרעּביא

 ,1893 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה רפס ,יאלפ

 עמ סָאװ ,טעטש ....ןופ ןעיֶא ןענַײז סָאד . . 8

 עט ,קומ ,ײרָאיטקַא םעד ןגָארטעגרעטנוא טָאה

 .רעטַאעט שידיי ןוא רעטַא

 .רנ .קנעדנַא חזד .ּבנ צמ .סָאד -- ןעקנעדנַא
 ריא? .ןּברוחל רכז א יו יִא .תורוד-רוד ףיוא יִא

 רימ ןופ טעװ ריא סָאװ ץלַא ןּבַײרשפיױא טלָאז

 יַא םוצ ךַײא ַײּב ןּבַײלּברעּביא סע טעװ ,ןרעה

 ,"תורוד עקיטעּפש יד רַאפ יִא םוצ ךיוא ןוא

 ןּבַײלּב לָאז, .{?רָאי ,גרעּבסגינעק} ,י"ראה יחבש

 םעד ףיוא יִא םוצ רעדניק עקינעּפשרעדיװ יד

 טינ רעמ ןלָאז ייז סָאד ,תפומ ןדליוו-הנושמ

 ןיִּב ךיא; .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"ןקיליװטומ
 א ןָאלרעּביא יאדוא יה טעװ רע זַא חוטּב

 ,20 ואמ ,1869 ,מק ,"'ָא גיווע ןַא ,ענדזיטָא עטוג

 .קי ,"עּבָאּב רעּביל ןַײמ ןוֿפ יִא םעד טעמדיװעג;

 ,טקנעדעג'- ,ןָא קנעד .װרט -- ןעקנעדנָא
 יַא .ןריזַאטנַאפנָא .ןריפָאסָאליֿפנָא .ןטכַארטנָא

 יִא .רעסעלש-טפול יִא .דירַאי ַא למיה ןפיוא
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 -נטרָאק א יװ ןֿפרַאװעצ ןעק עמ סָאװ סעירָאעט

 ,לּביטש

 יעד(עג)'- ,ןָא ריש- .װרט -- ןרישעּפעדנָא
 -ארגעלעט) עשעּפעד ַא ןקישקעװַא .טרישעּפ

 -סױרַא ףֹּכיּת לָאז עמ יִא ,ןריֿפַארגעלעטנָא .(עמ

 ךיז לָאז יז ןעמַאמ רעד וצ יא .הרוחס יד ןקיש

 .ןגרָאז טינ

 סָאװ .495 ,שטוטס .ידַא -- שיטיציֿפעדנָא
 .קזיה ןָא ,טסולרַאפ א ןָא ,טיציפעד א ןָא זיא

 ,גנוריטסעװניא עא .ןטפעשעג עיִא

 -עד(עג)י- ,ןָא ריר- .װחרט -- ןרירָאקעדנָא
 סעּפע ןצוּפסיוא .ןרירָאקעד ליֿפ וצ .טרירָאק

 עטרילָאק טימ טרָאט םעד יִא .ףרַאד עמ יװ רעמ

 "מוא ןרעװ לָאז סע ,יִא ױזַא .ךעלעמילּב -םערק

 ,םעװקַאּב

 (עג)+ ,ןָא רימ- .ורט -- ןרימַאלקעדנָא
 (טכעלש) טַײצ ערעגנעל ַא .1 .טרימַאלקעד
 .תושלח ַא ןפאכ לָאז סע יִא .ןרימַאלקעד

 ,ןשלַאֿפ טימ סעּפע ןעגנערּבסױרַא ,ןגָאזסױרַא .2

 ןכַאמ טינ לָאז סע ,ױזַא יִא .סָאטַאּפ ןטכַאמעג

 -סאטנַאֿפ טימ עדערילַאװ א יִא .קורדנַײא ןייק
 ,ןגָאזוצ עשיט

 -רַאֿפ .1 .טקעדעג'- ,ןָא קעד .ורט -- ןקעדנָא
 -קעד טימ ּפעט יד יִא .ןכַאמוצ .ןקעדוצ .ןקעד

 יַא .ןטָארּב רעסעּב ךיז לָאז שיילֿפ סָאד ךעל

 טימ ןּפַאלקרַאפ ןוא ןצנַארַאמ ךעלטסעק עלַא

 יא .ןקעדרעּביא ,ןקעד ,ןגײל .2 .סעקעװשט
 םעד י'ִא ןעלדניש טימ ,ּפַאּפ טימ ךַאד םעד

 ןקעדנַײא .8 .ךעטשיט ןרָאלק ַא טימ שיט
 .עלערדלָאק םערַאװ א טימ דניק סָאד יִא .ןקעדַאּב

 טימ סעציײלּפ יד יִא ,לֵאש א טימ ּפָאק םעד יִא

 ,ךוט ַא

 רוטילָאּפ טימ ,ּרַאֿפ א טימ ןע;צרעּביא .4
 יד 'ַא .ּברַאֿפ טכיש א (ךָאנ) ןגײלקעװַא .עא

 ףיוא, .ןכלַאק(סיוא) ןרַאֿפ קניט טימ טנעװ

 ילָאּפֿפױא רעדָא) יִא לָאמ ןטצעל ןכָאנ ןגרָאמ

 רעטרוטילָאּפעג רעד ףיוא ןעמ ףרַאד (ןרוט

 -(וצ) .8 .רעּב ,ײדַײרק רעניוו ןּבױטשֿפױרַא ךַאלֿפ
 ןגיילסיוא .הדועס א (רַאפ) וצ שיט א ןטיירג

 -םוי םעד טימ שיט םעד יִא .םירישכמ-סע עלַא

 -םױרַא (שירעדַײנש) .0 .גרַאװרעּבליז ןקידבוט
 ,טעמַאס טימ רענלָאק םעד יִא ,ןעיינוצ ,ןעיינ

 .ךיז טימ

 ,שינע- .,ץכע- ,גנוד

 .ןש06 : 80606ז .ַארּפ רעשייטקעידַא -- רעדנַא

 :אּבמוא טימ ןעװ צא ןיא טינ ךיז טגייּב|

 ויטנַאטסּבוס ןר ַא 8 ןוא לקיטרַא ןטמיטש

 ערעדנַא עלַא ןיא :ךיז טיצ ָארּפ רעד ןכלעװ וצ

 ןַא (טימ) :װיטקעידַא ןא יװ ךיז טגייּב ןלַאפ

 (רעטוג) רעדנַא ןַא (ןופ) ,ןַאמ (ןטוג) רעדנַא
 ןַא ןַאמ א :דניק (טוג) רעדנא ןַא (וצ) ,יורֿפ

 ןא ןרָאװעג ,ןַאמ ןרעדנַא םעד טימ ,רערעדנַא

 נַא רעד טימ ,ערעדנַא ןַא יורפ א ;רערעדנַא

 ןַא דניק א :ערעדנַא ןַא ןרָאװעג ,יורפ רערעד
 ,רניק ןרעדנַא ןטימ ,דניק ערעדנַא סָאד ,סרעדנַא

 ,ןסרעדנַא רימ טיג

 (סָאד ,יד) רעד טינ ;(ס'ָאד ,'יד) ר'עד טינ

 צמ סָאװ (סי'ָאד ,'יד) רעד טינ :(רןעקיּבלעז

 ןגעװ טדערעג ,ןעניז ןיא רעִירֿפ טַאהעג טָאה

 רעדנַא

 ,רערעטעּפש רעטייוװצ .םעד ףיוא ןזיוועג ,םעד

 טינ ,רעירֿפ יװ טינ זיא סָאװ ,רעטנַאקַאּבמוא

 ,טציא יװ

 ,ןימ) ךַאז 'ַא ןַא זיאס .טַײצ 'א ןַא ןיא
 ןּבָאה .(הׂשעמ) עטכישעג 'ַא ןַא זיא'ס ,(טרָאס

 ןיא ןלעטשרעּביא .רע;רֿפ יװ גנוניימ יא ןַא

 .קנַאדעג 'א ןַא רָאג זיא'ס .גנונעדרַא יא ןַא

 טל .טַײז 'א ןַא ןיא ּפָאק םעד ןעיירדסיוא

 'א ןַא טָאה סע ....סיוא טמוק הרבס יא ןא

 עג = שטנעמ יא ןא (ךיז ןליפ) ןרעוו* .םעט

 'א ןַא ןוֿפ* .עא רעטניזעג ,רעסעּב ךעלנייוו
 אכ 'א ןַא רָאג טָאה :ךיוא = ןטָאנקעג גײט

 "עג רימ ףיוא וטסָאה ןחמוא ןַא; .רעטקַאר

 ,"קעװַא וטסיּב לדיימ יא ןַא טימ ןוא ,ןֿפרַאװ
 'א ןַא ןיא רָאנ ,יױג רע(קיוּבלעז רעד, .לֿפ

 ,לכאמ (רענעגייא) רע(קיּבלעז רעד, ;"לטיה

 ,טּברַאטש רעטומ יד זַא, ;"לסיש יא ןַא ןיא רָאנ

 עג רעדעיא :"רעטָאֿפ יא ןַא רעדניק יד ןגירק

 טּבַײרש זיוא, .װש ,"רילָאק יא ןא טָאה ריווש

 רֿפ לואו ׂשֹע ןמ שד ,ןושל רדנַא ןייא ףיוא

 -טַײצרָאי םעד ןיא, .א/דק ,וטל ,"לָאז ןיטש

 ,ערהירצי ןימ רעדנוזַאּב א סעּפע טגיל ןֿפנַארּב

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"םעט 'א ןא סעּפע טָאה סע

 ,טלעוו יַא ןַא ןיא ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה רע;

 .| דירַאי םענוֿפ ,עש ,"טלעוו ערעסעּב ַא ןיא

 ןייא ןופ .תומוקמ עיא ןיא .ןטַײצ עא ןיא

 עּביל יד ןעניז ןיא וטסָאה, .ןיא םוצ זיּב גערּב

 ַאּפש עַא טימ ןייג טשינ וטסלָאז ,ןריפ וצ
 = ןגיױא עיַא טימ ףיורעד ןקוק* .ל9 ,"ןריצ

 -דנַאטש רעדנא ןַא ןופ ,ןֿפֹוא רעדנא ןא ףיוא

 (ןשטנעמ) עיא .רעטרעװ עיא (ןיא) טימ ,טקנוּפ

 ....סָאװ עכלעזַא ןַאראפ ,ןשטנעמ לייט (א =

 יד ףיוא רעגניֿפ יד טימ ןּבַײרש ןשטנעמ עיִא;

 יטַײז ,עדמערפ (3 :א/טנ ,אח ,"רעטניוו ןּביוש

 םעד ןופ ןרָאט עיא ,ךַאז-החּפשמ א זיאס, .עק

 ,ריד ַײּב ןּבַײלּב םיבוט םיׂשעמ, ."ןסיװ טינ

 ,"ןעמענקעװַא טיג ריד ַײּב רעיַא ןייק ןָאק סָאד
 רענייא, .עקירעּביא עלא = עיַא יד* .זצק ,ווװ הח

 ."טלכיעג טינ ןּבָאה עא יד ,טסואועג טָאה

 ,"ןאק ןרֿפטנע טשינ ירדנא יד זַא לואוו וזַא רע;

 טצינעג -- ... יװ רעיא ןייק טינ* .א/ּבי ,ןויע

 (עא רעלַײװרַאפ ,רענדער) טסַאג א ןּביױל ןכָאנ

 ןלעטשרָאֿפ םַײּב ןעמָאנ םעד ןפורנָא ןרַאֿפ ןוא

 "וּביד עיא רָאג ןענַײז סָאד* .םלוע ןא רַאפ םיא

 רעד וצ וטסדער טציא = (רעטרעװ ,דייר) םיר

 ,('םירמוא שי ןוֿפ זּביא יד ךיוא) ןגָאז עיא .ךַאז

 סנייא .ןיֵא םעד רענייא (ןײטשרַאֿפ) ןגָאז רימָאל

 ךיא טלָאװ ץַא ןַא .(עיַא סָאד ךָאנ) ןיַא ןכָאנ
 ןַא ַײּב ןוא םענייא ַײּב ןפיוק ,טגָאזעג טינ סע

 רעּבָא .ןִא ןפיוא גָאט ןייא ןופ ןגײלּפָא .ןא

 .ןא םעד טגערפ רענייא .טַײז רעיא רעד ןוֿפ

 רעהַא זיּב- (עא ןקיטייו) תורצ ינימ עא

 ,"ז'ַא ןא -- רעטעּפש ןוא ,טּבילעג ךימ וטסָאה

 געט עיא יד* .רעטייוצ רעד = רדס רעיא .לֿפ

 טָא* .גָאט רעטכא ןוא רעטעּביז רעד = חסּפ

 ןַא ךָאנ = בוט'םוי געט עא יד ריד ןוטסָאה

 רעּבָא רע;רֿפ סָאװ עקיּבלעז סָאד ,שינעקישנָא

 -נעטש ,דנַיײרפ = ייווצ ע'ַא יװ ןענַײז ייז .רעגרע

 ןַײז = ןדנעטשמוא עיַא ןיא ןַײז* .ןעמאזוצ קיד

 -רעּביא יז טָאה רעטסַײמצנאט רעד, .רעגנאווש



 -ירעדנָא

 1959 ,גָאט ,ןַאמרעקַא .ה ,י'א עיִא ןיא טזָאלעג

 ןרעװ צעּפס ,ןטַײּב ךיז = רעיא ןַא ןרעװ* .7 וו
 ןפורעג טָאה עמ יװ ,רחַא 22) סרוקיּפַא ןַא
 ןיא סטחוש םעד לװלעװ, .ןהיוֿבא ןּב עשילא
 טימ טלסיירט ארחַאיארטס יד ,רע'א ןַא ןרָאװעג
 ,1921 ןיװ ,ןעציקס ,שוּברעּבליז י.ז ,"םיא

 יייװצ ַא ןיא (א = טנעה עיַא ףיוא ןייגרעּביא*
 ;ערעדנַא טימ ןָאט וצ ןּבָאה (ב ;תושר סנט

 ןזָאלא .טֿפַאשרעריֿפנָא רעדנַא ןַא רעטנוא (ג

 ןליֿפ ייז ןלעװ ,טנעה עיַא ףיוא ןייגרעּביא ייז

 יד ןּבָאה (ליּפשנטרַאק) = יא ןייג" ."םעט ַא

 ךיא ןוא טשרע ןייג טסעװ וד, .טנַאה עטייווצ

 "רעיא ןַא יּבַא ,רערעגרע ןַא ןַײז זָאל, ."יַא
 ,ןטג א ליוו סָאװ יורפ א טגָאז)

 ,"ןדירֿפוצ ןיַא םַײּב רָאנ טּבעל רעכעלטיאג
 -ליוו, :"ךיז ַײּב יװ רעסעּב ץלַא זיא ןיֵא םַײּב;

 רעטש ןיַא םעד רעּבָא ,טינ רעה --- טינ וטס
 טגָאז עיַא ףיא ןוא ןעמ טוט ןיײלַא; ;"טינ

 ;"בַײל ןדליג ַא טָאה בַײװ עיַא סָאד, ;"ןעמ
 עמ סנַאמ םעד ךָאנ זיא ּבַײװ עיַא (יד) סָאד;
 ,טעּפמיק ןיא טּברַאטש לּבַײװ ןייא זַאק ;"םיׂש

 וצ ןַײרַא הווקמ ןיא לּבַײװ עיַא סָאד ךיז טַײש
 ןיא רע'א רעד ,עסיל ןיא רענייא; ;"ןייג
 רעיא רעד ,עקָארק ןיא טיצ רענייא, ;"עסירטס
 םעד טריפ רעדנילּב ןייא ןעוו, ;"גרעּבמעל ןיא

 טיירפ ןעװק :"ןַײרַא ּבורג ןיא עדייּב ןלַאפ ,ןיַא

 ,"ךיַא םעד טצַארק רעלטעּב ןייא ןעװ ?טָאג ךיז

 טעּב ןייא ןופ ןֿפרַאװ םיא לָאזס, :הללק .װש

 ַא םענ ךיא זַא; :קיסַאּפש ."רְעיֵא רעד ןיא

 ןוא ,שטנעמ 'א ןַא ךיא רעװ ןֿפנַארּב קנורט

 ןַײד, ."ןֿפנַארּב קנורט ַא ךיוא ליװ רעיא רעד

 ּפָאק םעד סיוא (טַײּב) שיוט ,טינ גיוט ּפָאק

 ."ץיַא ןַא ףיוא

 ,ןענװַאדרעּביא +-| לָאמ עיִא סָאד טָאה רע,

 ימעט ,"אביו הלעי ןגָאז וצ ןסעגרַאֿפ ךיוא 2

 רַאױמ ירדנַא יד, .ט"סרּת גרעּבמעל ,םיגהנמה
 איד ןוֿפ ליֿפ ןנעז ןטרָאד . . .ןןדע'ןג םורַאנ
 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"םלועה תומוא ידיסח

 סע לָאז ךיא; .דכ קרּפ ,1796 ווָאלקש ,אּבה
 ךָאנ טעװ סָאװ ןשטנעמ ןיֵא םעד ןזָאלרעּביא

 וטסעװ, ,18 ,ּב ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"ןעמוק רימ

 סָאװ רַאֿפרעד לָאמ ןייא :רכׂש ןלעּפָאט ןעמענ
 ןוא ןָאט וצ הריבע יד ןדימרַאֿפ ךיד טסָאה וד

 טסָאה וד סָאװ רעצ םעד ףיוא לָאמ עא סָאד
 טֿבש ,"ערה-רצי םעד ןרַאּפשוצרעּביא טאהעג
 ןייק . . .רימ ןיא ָאטינ, ,1833 וװָאקלדוס ,רסומ
 ןּבענ ןַײז טינ לָאז'ס סָאװ טֿפַאשנגײא עקיצנייא

 הֿבישיּב ,סוממ ,"עטרעקרַאֿפ ַא ,עיא ןַא ריא |
 י ,'הטמ לש

 -ַאּבמוא ןַא ךָאנ ךיוא ךיז טגייּב יא .כרַא
 איד, .ויטנַאטסּבוס ןרַאֿפ ןוא לקיטרַא ןטמיטש
 יג ןׂשורג םנייא טימ ןמוק ןַײז איד םיּתשִלּפ
 ןייא טוה ׂשֶע רדנימ ליו ריא ןַײז ךוד .טלַאװ
 ,220 ץפָארטס ,ךוּבילאומש ,ײטלַאטשיג אירדנַא

 "מוא=) טשַײק ןוא אד איד איורפ יכלעוו,

 ןרדנַא ןייא אַּב טגיל ינוא (655 +- ,טשַײק -
 השֲא ירדנַא ןייאק ,.דר הׂשעמ ,במ ,*. ..ןַאמ

 ּב ;ןגָאלשרעטנוא +-) *...ןַײז אַײּב רד זומ

18, 797), 

 ׂשע 'נוא יהיו, .טלָאמ י'ִא סָאד :ךיוא כרַא
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 ,"רימ וצ טלומ רדנַא שאד טרָאװ ׂשטָאג ראוו
 .12 ,א ,רירעש

 "עג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- "רעדנַא
 + רעד + ...רעדנָא טימ טינ טניֿפ
 .םַאטש ןוֿפ תוא ןטשרע םעד

 ּבב צמ .סָאד יד -- טײקמערַאּפרעדנַא
 "ידתונמחרּבמוא .טייקידתונמחרנֲא .ןיזיירד
 | ,טייק

 ירעד-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןֿפיגרעדנַא
 עקידײליזַײװלײט ַא ןליֿפנָא .ןסיגוצ  .ןסָאג

 ײסילֿפ ךָאנ טימ (עא זָאלג א ,רעכעּב א) ילּכ

 'ַא ןַײװ טימ רעכעּב יד רדס םַײּב יִא .טייק
 .עלעצעק ןרַאֿפ ךלימ יִא ,ןּפמָאל יד ןיא לייא

 ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט 8 וטוא -- ןֿפײרגרעדנָא
 ,ןעגנַאלרעד גנוגנערטשנָא טימ ,1 .טכיירגרעדי-
 "רעד וצ רעװש זיא סָאװ טרָא ,טקנוּפ ַא ןכיירג
 םעד יִא ןוא רעטייל ןֿפױא ןלעטש ךיז .ןכיירג
 יַא .לּפמעל ַײנ א ןעײרדוצנַײרַא ידּכ ,ןָארטַאּפ

 טימ .ךיז ןגָאלשרעד .2 .םיוּב ןֿפױא לּפע יד
 ַא (ףיא) וצ ןעמוקנָא ןטייקירעװש עסיורג
 םעד ףױא ןכָאװ 6 ךָאנ; .טקנוּפ ןטמיטשַאּב |

 יד טכיירגרעדנָא רימ ןּבָאה םי ןקידמערוטש
 ןעגנואימַאּב טימ .8 ."עקירעמַא ןוֿפ סעגערּב
 (וצ) יַא .ןצעמע ןענעגעגַאּב ,ןעז וצ ןלעוּפסױא

 .ןיילַא טנעדיזערּפ םעד

 ,ןּבלַאהרעדנַא :ךיוא .וצ -- ןּכלַאהרעדנַא
 בלַאה א טימ סניא ,ןּבלַאהטרעדנָא |

 ױוַא לָאמ יִא .סנייא ןוֿפ טפלעה ַא ןוא סנייא |

 א ףיוא עמַאמ-עטַאט ןעז ןּפַאכוצ ךיז, .ליֿפ
 ןּבאה םיקילא 'ר 'נוא ןֿבואר 'ר, .ייֵא העש

 וצ םיקילא 'ר טאה אד .טליּפשיג רדננא טימ
 אד --- ןישָארג ןּבלה רדנא טלעטשיג ןֿבואר 'ר

 ,"ןנואוויג ןישָארג ןּבלה רדנא יד ןֿבואר 'ר טאה
 טשעד, .ןו שהְו 1599 ןילּבול ,יל"שרהמ ּת"ושי

 טכיל שאד תועש ןיּבלה רדנא איז ןיהעז לאמ
 ןופ לייט טירד ןייא? .ב/זט ,וצנ ,"טלעו רעד ןוֿפ
 ןּבלאה רדנא זַא ליֿפ וזַא זיא שאד ,לקש םנייא

 רעטָאז םיז רעד .א/המ ,וטל ,"שילוּפ ןדליג

 בוֿבל ,םידומל תישאר ,"ןלייא יִא גנַאל זיא
 . ןוא ןַײנ טרעדנוה ףניפ טנזיוט ןּביזמ ,2

 ,"ךעלריטַאװק יִא טימ ןטניט} רעמע קיצנַײנ

 רעדנוזַאּב ןכעלטיא טימ, .עשטַאילק ,סוממ

 םונהיג םעד טלַאק ןרעטָאפ רעד| םיא רע טכַאמ

 טָאק .1866 ענליו ,םלוע יּכרד ,"העש יִא ףיוא

 זיו ןגיוא יא יד טימ לרוחּב עטַאקרַאמס סָאד
 / ,11 אט ,1867 ,מק ,"?ןזתח ןַײד

 ,רָאי יַא ןענרעל -- ּבלאהרעדנָא :ךיוא
 זיא 'נוא םנהיג זניא טריוֿביג ןיא ןמ טוה אד;

 ,טנַארּב ,"תועש יּבלה רדנא ןזעװיג ןנירד
 יבכ קרּפ

 ייוה רעײז = רוח ּב רעיֶא .ידַא -- קיד

 -טָא סָאװ ,יּב רעיא רעד . . . .רערַאד ןוא רעכ

 "ראד ןוא גנעל ןוֿפ רעּביא ךיז רֶע טכערּב טָא

 ,1940 וװעַיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"טייק

 1474: 8ת061- .כרַא .ודַא -- ןּבלַאה רעד ןַא
 רעד ןא; .טַײז רעטייװצ רעד ןופ .םג!טסת

 לָאז ןױרֿפ רעד ףיֹואָו ... סנק רכילטיא ,ןּבלה

 רו דימו ףּכיּת ןּבעג וצ ןַײז ביוחמ ןַאמ רעד

 טלוש רו שװטע טרּבלעז רע ןעװ זַא ,ריא

 .ברַא .װדַא -- םנַאה רעד ןָא

 .לָאענ .ידַא -- קיזַײװרעדנָא

 קיזַײװװרעדנָא

 ב"עש ,'גארּפ ק"ק יגיהנמו ימכח תונקת' ,"טעה
 | .ןו"ּפרּת ָאיּת ,ד ,תומושרו

 -רעד'-- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןטלַאהרעדנָא
 ַא ,ךס ַא ןגירק(נַײרַא) ,ןעמוקַאּבנָא) .ןטלַאה
 ,סעמַארגעלעט רעקילדנעצ יִא .לָאצ ערעסערג

 יז טָאה ,טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןעגנוסירגַאּב

 ."!הנותח ריא וצ תונּתמ יִא סע

 רעד ןיא ווזד

 (קיטכיר ,טקנוּפ) טוג ךיז טסַאּפ סָאװ .טנַאה

 רעקיטכיר רעד ןיא רעטנוא טמוק סָאװ .ןַײרַא
 ןייג* .וצ טפערט ,טליּפש סָאװ .עיצַאוטיס ,טַײצ

 ןגארפ ןאט, .ןגעקטנַא ןעמוק = 'ה יד (ןיא) ןָא

 םיא זיא רד ,דנאדימוק ןטשרּבוא ןעד ךאנ

 ךיל אַײנ ןיִש ןייא ,"טנה רד ןא ןגנג לואוו

 .ן2/61ש 7 ,1937 ,2} ח"מּת גָארּפ ,!ןבוא ןוֿפ

 -רעד-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןציהרעדנָא
 -עּפמעט רערעכעה ַא וצ ןּבייהרעד .1 .טציה
 םעד 'ִא .סייה ןיוש זיא סָאװ סעּפע רוטַאר
 םעד יִא .ּפוז יד יִא .רַאװַאמַאס םעד ,ןוויוא
 = ךָאּב יד 'ַא* .ןעמערַאװרעדנָא לגרפ ,לסעק
 ינוא ,ןרעַײֿפרעטנוא .2 .ןצעהרעטנוא ךיוא
 יּפש יד יִא .שזַארוק ,טומ ןּבעגוצ .ןציהרעט
 יַא .ץַאלּפ-טרָאּפס םעד ףיוא סרעֿפױל יד ,סרעל
 לָאװער טימ גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא טפול יד

 .ןעגנוזָאל ערענַאיצ

 .ודַא -- ןכַאװרעדנָא ,ןכַאװ רעד ןא
 רע לַײװע .געטנכָאװ יד ןיא ;ןכַאװרעדניא ווזד

 טלעז ינוא תּבש גנוע ןעד ןיזעװיג לטבמ טָאה

 יג טרעװ ,ןיּבאה תינעּת טינ ןיכאו רעד ןא

 זַא לוח ימי איד רבושח טלה רע זא ןיהעז

 רעד ןא ןעד, .ג/וכ ,וצנ ,"שדוק תּבש םוי

 ,ןכַאמ וצ תוכרּב גיצניװ רׂשעּב זיא ןכואוו

 ליֿפ ןמ ׂשד רׂשעֹּב ׂשע זיא -- תּבש ןא רדא

 רֹּבא ןאו, .א/אכ ,וטל ,"ןכַאמ לָאז תוכרּב

 ,טריװ ןיטלאהג ןכאװ רעד ןא הדועס איד

 שיֿפ טאטש ןא הדועס לעּבל אַײרֿפ טהיטש
 ןשטאלאק ךיוא רניה דנוא ןפוז טימ תּבשּב

 "קול ןגעק תונקּת רעגָארּפי ,"ןילעטש וצ ףיוא

 --- ןײלַא ןיּב'כ ---ם .זו לּבויו ז"כקּת גָארּפ ,יסוס

 --'ַא ,ףָאה ךיא ןוא ןוחטּב ּבָאה'כ !װָאװ-דמל ַא

 .שג ,דָארּב ,"ףוס ןייק טמענ

 יַא םיא ּפָאק :עזַארֿפ ןיא -- טנַאװ רעד ןָא
 ןעשעג לָאז סע סָאװ טינ ךימ טרַא סע = יװ יד

 רָאנ .םינּפ שידִיי א ןעד טָאה רע, .םיא טימ

 רע רעװ ןַײז ךיז געמ רע .יוװ יד יא םיא ּפָאק

 ןטפעשעג ןייק םיא טימ טספרַאד וד רָאנ ,זיא

 רעכילקערש רעד ,ןייטשניּבור ֿבאז יֹבצ ,ײןריֿפ
 ,1883 סעדַא ,להָאמ-סנק

 ;בנ פמיא ,ציא .ורט -- ןעמערַאװרעדנָא
 "עה ַא לסיּב א וצ ןבייהרעד . ,טמערַאװרעד =

 ןיוש זיא סָאװ סעּפע רוטַארעּפמעט רערעכ

 סָאד ןדָאּבוצסױא רעסַאװ סָאד יִא .םעראוו

 | .ןציהרעדנָא לגרֿפ .דניק

 ןעק עמ סָאװ
 -סָאטנַאפ יד טרעטשעצ טָאה, .ןזַײװרעד טינ

 רוטַאנ רעד ןגעװ ןעגנולעטשרָאֿפ עיַא ,עשיט

 ,זּביא גרעּבדלָאג .ל ,"ןצעזעג עריא ןגעװ ןוא

 ןשטנעמ םנוֿפ גנומַאטשּפָא יד ,ָאקושז .ּב

 ,1925 עװקסָאמ



 ןליײװרעדנַא

 -רעדי* ;ּבנ פמיא ,ציא .וורט --- ןלײװרעדנַא

 טעמּכ יִא .לָאצ א ,ךס ַא ןלייורעד .טליײיוװ

 ,טמא ןַא סעּפע ףיוא רעדילגטימ עלַא

 ;ּבנ פמיא ,ציא .װטוא -- ךיז ןשיװרעדנַא
 לָאצ א ןגעו ךיז ןסיורעד .טסואוורעדי-- ךיז |

 ַאּבַײּב ןטימ (םיטרּפ ,םינינע ,ןכַאז ,ןשטנעמ)

 ךיז יִא .סקירעּביא רעדָא סטכעלש סעּפע :טַײט

 תויׂשעמ ענייש ךיז יִא .סעקטָאילּפ ,תוליכר

 עמייהעג ןגעװ ךיז יִא .דנַײרפ ןטנעָאנ א ןגעוו

 םוש ןייק טעװ סָאװ סנױזַא ךיז יִא .רענעלּפ

 .ןעגנערּב טינ ןצונ

 .האװשרעדנַא .כרַא .װחדַא -- ןגעװרעדנַא
 ןייא, .תומוקמ ערעדנא (ןיא) .שרעדנא ץעגרע

 טאטש ןייא ןיא םיוק ןמ טזאל ןױשרַאּפ שנַאמ

 רע ,ןגאז טַײל איד ןעד ,ןמרַאװ רעד טכער

 .א/ול ,ןויע ,"ןגאלק טיונ ןַײז ןגעװ רעדנַא ןעק

 = 2: ט006ז- .מא .מּב .יד -- רעוורעדנ'ַא
 .שעוורעטנוא = .ש02ע |

 רערעדנַא רעד ףיוא .וודא ,1 -- ט'ַײזױרעדנַא
 (ןוֿפ) ףיוא .פערפ .2 .'ַא ןײגרעּבירַא .טַײז
 'א ,סַאג 'א .רעּביאנגעקַא .טַײז רערעדנַא רעד

 ,טַײז עקידנגעקַא ,עטייװצ .יד בוס ,9 .ךַײט
 "יא = 'א רעד (ףיוא) רעּביא ןּפַאכרעּבירַא ךיז

 ףיוא ןעיירדרעּביא ךיז .אנוׂש םוצ ;ץענערג ןרעּב

 .ןעילוקרעּביא ךיז (ּב ;ןפָאלש טוג (א = 'א רעד

 .רעגַאל ןדמערֿפ א ןיא ןייגרעּביא .ןדמש ךיז

 יה ,עטייווצ ַא :ךיוא = עּבטמ רעד ןוֿפ יא יד*

 ,גנוניימ עקידכוּפ

 ,גנלעטשנַײא עיַא .לָאענ .יזַא - קי

 טײקיטַײצ ןַײז סָאװ ,םעד ּביול, -- טייקי-

 סָאװ םעד יא רעד ןוֿפ דיירפ רעד ףיוא טרַאװ

 ,ןיהַא ןלַאֿפ וצ רעטיירג ץלַא ןוא טיירג זיא

 ,טייצ ,"!רעטייװצ רעד ףיוא טַײז רעד ףיוא

 ווו לג

 ךיא, .+ טַײז ַא ןָא וזז -- טייז רעד ןָא
 ירופס ,"םיא וצ גָאז ןוא יז 'ד ןָא ןוז ןַיײמ ףור

 1846 צעשרַָאװ ,םיסנ וניּבר ןוֿפ תויׂשעמ

 לקניװ ןֿפרָאװרַאֿפ א זיא ... עקוועדאיענוט;

 ידע .תועסמ ,סוממ ,ײטקַארט םענופ יז יד ןָא

 -עג טָאה ןוא ןסעזעג יז 'ד ןָא זיא רעטומ

 -קַאינּפעטס ,זּביא לעקניֿפ .א ,"קָאז א טקירטש
 קסנימ ,עגלָאװ רעד ַײּב לזַײה א ,יקסנישטורק

 -געַײק . . .יז 'ד ןָא טלָאמעד ןסעזעג זיא, ,2

 ,שטיװָאצַאק רעזייל ,"טיורּב קיטש ַא קיד

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה

 ןופ װזז .רנ .משטד .װדַא -- םטיַײזרעדנַא
 .טַײז רעטייוצ רעד ןופ ;טַײז רערעדנא רעד

 םעד ןטכַארטַאּב .טקנוּפדנַאטש רעדנַא ןַא ןוֿפ
 רעמ ןטסירק ןּבָאה 'א ןוא, .'א ןינע ןּבלעז

 ערעסעּב ערעייז טימ ןדִיי יד ןענעק ןּבױהעגנָא
 ,19 אז ,1865 ,מק ,"ןטֿפַאשנגיײא

 רעד ןיא רעדנַא טָאטשנַא מט9פ -- טרערנַא

 ,לָאמ יא ןַא :גנודניּברַאפ

 -רעד-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןֿפַאטרעדנָא

 .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןּפַאטרעד וזד ,1 .טּפָאט

 יֿפַא םעד יַא .רָאדירָאק ןרעטצניֿפ ןיא ריט יד יָא
 .דרע רעד ףיוא טלעג טימ לטַײּב ַא יִא .ןמוק

 ןצעמע ןּפַאכ(גָא) ,ןגירקנַײרַא םעצולּפ .2
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 ןצעמע ןגירקנַײרַא ןעגנואימַאּב טימ .(סעּפע)

 .רעלדניווש ןטכוזעגמורַא-גנַאל םעד יִא .(סעּפע)

 .שינע- .האיצמ עקיטכיר יד יא

 .+- ןּבלַאהרעדנָא וזז -- ןּבלַאהטרעדנָא
 -נעצ יִא .העש יַא .ןּבלַאהטרעדנַא :ךיוא
 םעד| םיא טָאה זָאנ יד, .רָאי יִא .רָאי קילד

 ןלייא יִא ףיוא רשֿפא ןעגנַאהעגּפָארַא ןקידניא

 ...טצַאשעג רע טָאה; .םילשמ ,טע ,"טַײװ

 -רעק ןָאילימ י'ַא ןיא רָאנ ןגעמרַאֿפ סנמלק 'ר

 עריא טנידרַאפ טָאה, .פשטניװ ,סוממ ,"ךעלּב

 ,םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"גָאט ַא ןדליג ייווצ ,יָא
 ןסקַאלפ לדניּב סָאד) ןפױקרַאֿפ, ,1900 יינ

 יד ,ַָא רעדָא לטריֿפ א טימ לּבור א רַאֿפ ....

 זיאע ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןופ הׂשעמ

 -עגכרוד רָאנ טָאה רע .ןעװעג טינ זגֹורּב גנַאל

 ,שז ,"ןעמוקעג קירוצ זיא ןוא יִא גָאט א ןזָאל

 ,עצרוק שיטסע ןיא ןַארַאפ, .ש יּבר ןוא רסיק

 עגנַאלרעּביא ןוא עגנאלדָא ,עגנַאל ,עגנַאל-ּבלאה

 --ר עקיד רו חּביָא ,2:1 ,אוצ לּבִיי ,"ןעגנַאלק

 ,+- רוחּב רעקידנּבלאהרעדנָא ווזד

 = 2: .מַא .ס' ,רעד -- רע|קײטרערדנָא
 רערישזנַארַא רעלענָאיסעפָאוּפ .טסמסמ(סת7
 -אשטי) זיוה א טריֿפ ,טָאה סע רעװ .תויוול ןוֿפ

 ,תויול טריֿפעגכרוד ןרעװ סע ואװ ('לעּפ

 ."סענזיב עטוג ַא זיא יַא, -- יירע-

 ,כרַא .ודַא -- טלָאמרעדנַא ,לָאמטרעדנַא
 ןַא ַײּב .לָאמ טייװצ ַא רָאנ ,לָאמ סָאד טינ
 רימ זאד, .זיא טינ ןעװ .טייהנגעלעג רעדנַא

 ,םילשמ רֿפס ,ײןסינג ןנעק טלומ רדנַא ןייא ןיא

 .ב/זט ,1686 מד

 ,טגָאירעד'- 11 ןָא גָאי- .ורט -- ןהָאירעדנָא
 יד 'ִא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןגָאירעד װזד .1
 רעד ןיא עּפורג יד יא .ײסָאש ןֿפױא םירבח

 ןוא ךיז ןעגנערטשנָא .2 .טָאטש רעטייווצ

 רבח םעד יַא .הגרדמ ,דמעמ ַא וצ ןכיירג(רעד)

 רעליש עטסעּב יד ןענעייל ןיא יא; .ןענרעל ןיא

 ןיא ףּתוש םענעזעװעג םעד יִא ,"סַאלק ןיא

 | .שינע- .טייקכַײר

 -רעד-- ,?ןְוָא ּפאכ- .װרט -- ןּפַאכרערדנַא
 ןיא) ןּפַאכרעטנוא גנואימַאּב טימ .1 טּפַאכ

 ןָאלג יד יִא .םעלַאּב םעד יִא .(טנעמָאמ ןטצעל

 ,קנַארשיזַאלג ןוֿפ ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא סָאװ

 יד 'ַא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןּפאכרעד וזז .2

 -טולּב ערעװש א יִא .ןפיולסיוא טינ לָאז ךלימ

 רעד .9 .הלוח םעד ןעװעטַאר ןוא גנוטפיגרַאֿפ
 ,ןֿפָאלטנַא זיא סָאװ ֿבנג םעד יִא .ןּפַאכ ןוא ןגָאי

 .ןַאּב (עקידנעײגּפָא) יד יָא

 ;בנ פמיא ,ציא .װרט -- ןעגנַאלרערנָא
 .ןלעטשנָא .ךס א ןעגנַאלרעד .1 .טגנַאלרעד-=
 יַא .סנכוק ןוא תוריּפ שיט ןֿפױא יִא .ןגײלנָא

 -נַײרַא ,ןּבעגנַא .2 .טנַאה רעטיירּב רעד טימ

 ןֿפױא גָאלקנָא ןַא יִא .טכירעג ןיא יִא .ןּבעג

 ,טעטיסרעװינוא ןיא עיצַאקילּפַא ןַא יִא .ןכש

 (רעד וצ) יד יא .ןכיירג(רעד) .װטוא ךיוא 9
 ךיוא .4 .קנַארשרעכיּב ןוֿפ עקלַאּפ רעטסכעה
 רעטסינימ םוצ יא .33 ,ןכיירגרעדנָא ווזד .װטוא

 ױזַאע .ךעלעדִיי עטיור יד וצ שזַא יא .ןיילַא

 -נָא ךעלדנע ענעכָארּבעצ ןוא עדימ רימ ןּכָאה

 -נָא 80 .װ ןליופ ,טיי ,"...יד וצ טגנַאלרעד

 לעמרעדנַא

 נָא .בָאג (עתמא) ןתמא (יד) ןַא ןּבעג .ןרסומ

 -םוּב יִא .ןעילֿפ ןלָאז ןעקנופ ,שטעּפ יִא .ןגָאלש
 רעטצניפ ןרעװ לָאז סע רסומ עיצרָאּפ א יִא ,סעצ

 "מוטנָא .װטוא ,0 .תוללק יִא .גיוא ןַא ןיא
 ןוא טגנַאלרעדנָא ןּבָאה הרבח; .ןעוװעדליװ .ןעל

 -- ףךיז טימ ."ּבוטש יד טרעקעגרעּביא |

 .ןצינסיוא לעוסקעס ןזָאל ךיז (ױרֿפ א ןגעוו)

 ,שינע- .ץכץע

 -רעדי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןּבױלרעדנָא
 .ףרַאד עמ יװ רעמ ,ךס ַא ןּבילרעד .טּבױל
 ,ןטייקדליוװ ןוויטַאד) דניק םעד יִא

 ךיז טגייּב| ָארּפ רעשיויטקעידַא -- ײלרעדנַא
 -נייא ןוֿפ ךופיה .יילרערעדנַא :59 .ןטינ
 ײשרַאֿפ ,ערעדנַא ןוֿפ ךיוא זיא סָאװ .יילרע

 ןלעװ טסעג יא .ןפָאטש 'א .ןטרָאס ,םינימ ענעד

 ,טייקיא-  .ידַא -- קיא-  .ןַײז ךיוא !

 .טגיילרעד'- ,ןָא גייל- .ורט -- ןגײלרעדנָא
 ,ךס ַא ןגײלֿפױרַא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןגיילוצ ,ןּבעגוצ

 ,סטלגערּפעג ןוא סנטָארּבעג רעלעט ןֿפױא יִא

 סנייא יִא .ןסעֿפױא ןענעק טינ סע לָאז עמ יִא

 ,שינע-/ .ץכע- .ערעדנַא סָאד ףיוא |

 טינ זיא סָאװ .1 .ידַא -- שידנעלרעדנַא
 ןיא זיא סָאװ ;דנַאל םענעגייא םעד (ןוֿפ) ןיא

 .שידנעלסיוא .דנַאל דמערפ ,רעדנא ןא (ןוֿפ)
 טָאה סָאװ .2 .ןעגנוטַײצ עא .הרוחס עיִא
 ןיא סָאװ :דנַאל םעד ןופ ןטפַאשנגייא יד טינ

 ,דנַאל םעד ןיא ןַײרַא טינ ךיז טסַאּפ ,דמערֿפ

 .קיזומ ,ץנעט עיַא .ןעגנוריֿפ עיא .םיגהנמ ע'יא

 ,טייק-

 .לַאֿפ רעדנַא ןַא ןיא .חדא -- לָאמרעדנַא
 .ןעו-טינדךעװ .טַײצ וצ טַײצ ןופ -

 .ורט 4 װטוא -- ןענַאמ" ,ןענַאמרעדנַא
 ףס ַא .טנָאמ- ,טנַאמרעד-- ;בנ פמיא ,ציא

 -כיו יד ןכַײרטשרעטנוא ןוא) ןענָאמרעד לָאמ
 ןגעװ רעדילגטימ יד יִא (ךַאז רעד ןופ טייקיט

 לסקעװ ַא ןגעװ יִא .גנולמאזראפ רעקיטכיװ רעד

 .שינע- .ךיז טימ .קילעפ ןגרָאמ זיא סָאװ

 טינ ,1 .רעדנַא +- .עזַארֿפ -- ןימ רעדנַא
 ,ןרעדנַא ,ןטייװצ ַא ןוֿפ .(טרָאס) ןימ ןּבלעז ןוֿפ

 ,הׂשעמ 'מ יַא ןַא .ףָאטש י'מ יַא .ןימ ןכעלנע-טינ |

 ףיוא סעּפע דער א ןןקיצוצ| םיא טימ טוט עמ,

 -קיטש םיא קידנפראוורעטנוא --- ןושל ימ יא ןַא

 טָאה סָאװ .2 .המלש ,סוממ ,"טיורּב ךעל
 טינ ןיא סָאװ .ןטפַאשנגייא עקיּבלעז יד טינ

 'מ 'ַא ,.ןימ ןטייװצ א רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 ןיא סָאװ .8 .שינעֿפעשַאּב ימ יִא .שטנעמ
 (רענייש) רעיא רעד .טכעלשעג ןּבלעז ןוֿפ טינ

 ןענַײז גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא, .ןעױרֿפ = 'מ

 - א .יימ ץֵא ןוֿפ רעייטשרָאֿפ רעמ ןעוװעג
 ,ידַא -- קינימ

 ז- ךיוא .צא יװ צמ .(סָאד) יד -- לעמרעדנ'ַא
 ,לעמשרעדנא :ךיוא .(ןטרָאס ענעדיײשרַאֿפ)
 טרָאס רעטסקיליּב ןוא רעטסגרע .לעמטירד

 ןופ ןלָאמעגיּבָארג ,רילָאק ןלעקנוט ןוֿפ ,לעמ

 ןוֿפ טקַאּב עמ .ןטשרעג טימ טשימעג ,ץייוו

 ַאזַא ןופ ןעמ טכָאק(רַאֿפ) ךיוא ,טיורּב לעמ אזַא

 ןעװעג זיא זדנוא ַײּב ןעװ, .סעקסילק לעמ

 יַא טפיוקעג ןעמ טָאה ,הסנרּפ טימ רעטיּב רָאג



 ןרעטנעגרעדנָא

 טּבעלעג, ."סעקסילק טכָאקעג טָאה עמ ןוא
 ןוֿפ . . .ןעמָאװש ןּבַײלק ןוֿפ ןשטנעמ יד ןּבָאה
 יד ַײּב טֿפױקעג רַאפרעד ןוא ץליהעג ןענעֿבנג
 ,"שזריה רעדָא קַאצנעּפ ,'ַא לסיּב ַא יסעשיז'
 .ידַא -- קי ,20 א 1957 ,רָאֿפ ,ןַאמלעטייק .י

 טערּב א יװ טרַאה זיא דמעהילָאטיּפש ריא;,

 אנח סָאװ טיורּב עקיַא סָאד יװ לקנוט ןוא
 .עיװָאזַאמ . .. ,ןיטשרוּב .מ ,"סיוא טקאּב

 ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןרעטנענרעדנָא
 וזד 1 .ןרעטנע'ץני- :99 .טרעטנענרעדי-
 ןדניּבוצ ,ןע;צוצ .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןרעטנענרעד
 יִא .טֿפַאשדנַײרֿפ ,טײקמערַאװ ןזַײװסױרַא ךרוד

 ךעלגניי יד יִא .ןכש םעַײנ םעד יִא .םיטילּפ יד |

 ,שינעעשעג ןלַײאוצ ,ןּבַײרטוצ .2 .סַאג ןוֿפ
 .הלואג יד יַא .עא עטַאד עקיטכיוװ ,גנוריסַאּפ
 טימ .הנותח רעד ןוֿפ גָאט םעד קנַאדעג ןיא יָא

 םוצ ךיז יַא .ץענערג רעד וצ ךיז יַא -- ךיז
 | ,גנו-  ,ליצ

 -רעדי-+ ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןר'ענרעדנ'ָא
 יַא .טַײצ רערעגנעל א ףיוא ןזַײּפשנָא ..טרענ

 יד 'ִא .גנוצײלפרַאֿפ רעד ןופ תונּברק יד

 | ,םיטילּפ

 .רעדנַא +- .ָארּפ רעשיוויטקעידַא -- פרעדנַא

 ָארּפ רעד ןעװ ,ןימ ןלַארטיײנ ןוֿפ םערָאֿפ יד

 רָאג זיא ןּבעל סָאד , .ויטנַאטסּבוס ןכָאנ טמוק

 לָאמ לֿפיװ ּבָאהכ, .64 ,אוצ פשִי ,"ַא ןַא

 ןַײמ ור ןעקנעש וצ טרָאװ סָאד ךיז ןּבעגעג

 ךיא ּבָאה 'א ןייק .םענעטילעג ליפ ןַײמ ץרַאה

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טרָא ןַײז ףיוא טינ ךָאד

 א טנעה יד ףיוא טלַאה רע, .1966 עװקסָאמ

 .שרעדנַא לגרפ ."'ַא ןַא דניק

 (וצ) ףיוא חזד .עזַארֿפ װדַא -- רֵֹרֵׂע רעד ןָא
 "9 'ד ןָא םעלַאּב םעד ןּפאלקנָא .דרע רעד

 ןענערּב ןיא גהונ ךיז ןענעז ןשטנעמ עטסַארּפ,

 יד ןיא ךעלרעקַאנק ןקעטש רעדָא רעװלוּפ

 יִע יד ןָא ךעלרעקַאנק ןפרַאװ ןוא ןַײרַא טכעל

 ,"ֿבוטיםוי ללחמ ןענעז יד . .הרוּת-תחמׂש םוא

 ,1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד

 -לטימ יד ןיא, ,ײלרעדנַא +- -- ײלרערעדנַא
 רעטעּפש רעדעל ןוא לעֿפ טָאה רעדנעל עקיסעמ

 'ַא רַאֿפ השּבלה ןופ טרָא סָאד ןטָארטעגּפָא

 װעיק ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"ןֿפָאטש

5, 

 -רעדי- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןקַאּפרעדנָא
 וצ ןגיילוצ .ךָאנ ןוא ךָאנ ןקַאּפפצ .טקַאּפ
 יָצשט םעד יִא .טקַאּפעגנָא ןיוש זיא סָאװ םעד
 םעד יִא .רעדמעה עכעלטע ךָאנ טימ ןַאדָאמ
 ,ךעלרעּבעל ענעזדנעג לסיש א טימ ןגָאמ

 -רעדי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןעײרֿפרעדנָא
 ,לָאצ א ןעײרֿפרעד .ןעיירפרעד קרַאטש ,טײרֿפ

 -צרעה יד יַא .עלעווירּב א טימ (ן)עמַאמ יד יִא

 ןעק רע; -- ןיז טימ .רעדניק יד ןופ ךעל

 ."ךעלקינייא יד טימ יַא טינ ךיז

 ;ּבנ פמיא ,ציא .וטוא -- ךיז ןגערֿפרעדנָא
 רעד ןלעװ .ןגערֿפסױא .טגערפרעד'*- ךיז

 לָאצ א ןגעװ ןעניפעגסיוא ןלעװ :םיטרּפ ןייג

 ןוא ךיז ןגערֿפרעד .(ןכאז ,םינינע ,ןשטנעמ)

1401 

 סָאװ ךיז יִא .םירֿבח עלַא ןגעװ ךיז יַא .ןייגרעד
 -לַא ןַא טניואו סע ואוו ךיז יִא .טריסַאּפ טָאה
 .ןצַײרד ןוא ןצכַא חוּכמ ךיז יַא .רעטנַאקַאּב רעט
 ,ציא .ורט -- ןענרעצ" ,ןענערָאצרעדנָא

 רעד וזז .טנרעצ: ,טנרָאצרעדי- ;ּבנ פמיא

 יִא .רעקידרעיודעג ,רעשיטַאפמע רָאנ ,ןענערָאצ

 -ּפַארטס סטָאג יַא .םיסנרּפ יד יַא .עװטסלַאשטַאנ

 .סעשט

 ,דד טַײצרעּביא װזד .ן' ,יד -- טַײצרעדנ' 8

 ,טעּברַא ךָאװ רעד רַאֿפ זיא קעשט רעד, 4
 ,טייקי- ,קי- .ײזיַא רעד חוּכמ זיא סָאװ ןוא

 ןָא ליצ: .װטוא 8 חרט -- ןלײצרעדנַא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא ,1 ,טלייצרעדי-
 יֿפנו םיסנ (ןוֿפ) יִא .ןלייצרעדסיוא .ןלייצרעד
 יִא .רעטייוצ רעד ךָאנ הׂשעמ ןייא יִא .תואל
 םירה יִא .ןגױלֿפעג-טינ ,ןגיוטשעג-טינ (ןוֿפ)

 ,1867 ,מק ,"םענעי ןופ ,םעד ןוֿפ יַאק .תועֿבגו

 טליײצרעדנָא ייז ןּבָאה תויׂשעמ ענױזַא, .12 אפ

 ,עכעלקערש .,סַײנ יא ייז טגעלֿפ רע .קי ,ײליֿפ
 יניװ ,סוממ ,"תומחלמ ןוא ןכַאז עכעלרעדנואוו

 יִא ןרסמנָא ןצעמע ףיוא ןדערנָא ,2 .פשט
 -ּתוש יד ףיוא ילעטַאװָאדעילס' םעד יִא .תוליכר
 תויׂשעמ טלײצרעדנָא ָאד ןוטסָאה סָאװ, .םיפ

 ץנליו ,םייח תחכוּת ,צלא ,"תוריבע ... טימ

 טלײצרעדנָא טנַײה םיא טָאה רענייא, ,5

 ,"םילשורי ןיא ןדִיי ַא ףיוא תוליכר א סעּפע

 ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ ,גניססעל .ג ,זּביא ליי

 םעד רַאֿפ טליײצרעדנָא ןעמ טָאה לַײװרעד;,

 ...לדנַאה"ןדַײז א ןּבָאה עטַײל יד זַא ,ןַאמעטַא
 גרעּבנירג ןימינּב ֿברה ,ײעטַײל עכַײר ןענַײז ייז

 ,1927 לָאערטנָאמ ,רהזה תואלֿפנ רֿפס ,זּביא
 ןיא; .טאז רעד וצ ךיז יִא -- ךיז טימ

 טלײצרעדעגנָא ךיז ןעמ טָאה תומוקמ ערעזדנוא

 ןיא ,סוממ ,"תוׂשעמ טימ קעפ עצנַאג ייז ןגעוו

 רע טָאה תויׂשעמ עכעלקערש; .טַײציםרוטש ַא

 םענוֿפ ,ףוס סנשטנעמ םענוֿפ טליײצרעדנָא ךיז
 יעמ ,עש ,"המודה-ךאלמ םענופ .. .תומה-ךאלמ

 ןופ ןעמוק ייז, .| רעדניק עשידיא רַאֿפ תויׂש

 ךיז ןלייצרעד ייז סָאװ ,םָארגָאּפ רעװעַײלָאקינ

 ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי ,יזַא ךעּבענ

 -סעוש ענירג ריא,; ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל

 ריא ןוֿפ תורצ יד ןָא ךיז טלייצרעד . . .רעט

 ,1910 י"נ ,ןטרָאק ,יקסװערַאטָאלָאז .א ,"ןַאמ

 .יירע- .רע- .שינע- .גנוד

 -רעדי-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןרעלקרעדנָא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןרעלקרעד .טרעלק

 רערעל רעדע .,טַאטלוזער ןטוג א ןָא ןוא)

 ,סעּבאגפיוא עלַא יד טרעלקרעדנָא ַאד טָאה
 ןענַאטשרַאֿפ טינ ןּבָאה רימ רעּבָא

 -רעדיי 11 ןָא ןעקרעד .ורט -- ןענעקרעדנָא
 משטד סָאד ןשידִיירַאֿפ וצ וװּורּפ ןוא כרַא .טנעק

 עמ סָאװ תועט םעד יִא .+- ןענעקרענָא טרָאװ

 -ָאטסיה םעד יִא .רעּבַײרש ַא יִא .טכַאמעג טָאה

 ,ציװ ,"ןינעק רעד ןא ןאמ ןאק אד,, .וטֿפױא ןשיר

 םעד רוכּב םעד טרעיינ; .א/ח ,1687 טשמַא

 ,ּת ,"ַא רע זומ רעטסַאהרַאֿפ רעד ןופ ןוז

 -החּפשמ םעד ןוֿפ ןענַײז ייז, ,17 ,אכ ,םירבד

 טינ עלַײװרעד ךָאנ טָאה דצ-סוחי רעד סָאװ דצ

 י"נ ,עיגָאלָאּפָארטנַא ,זּביא יאי ,"טנעקרעדנָא

 שרעדנַא

 טנעקרעדנָא ןײלַא ריא; -- ךיז טיט .0

 טימ -- ףֹנז .רעלגירטש ,"קידלוש רַאֿפ ךיז
 .ִא סיורג -

 ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט 8 וטוא -- ןעמַאררעדנָא

 -ץרָאה רעווש ,ךיז ןעגנערטשנָא .טמַאררעדי

 .ןייר ןכַאמ וצ ,גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב וצ ןעוו

 (ןיא) 'ִא טינ ןעק עמ, .טינ טימ ךעלנייוועג

 טינ ךיז ןעק יז, -- ךיז טימ ."שדקה םעד

 ."ךעלרעמיצ ייוװצ ןיא ךעלרעדניק ריפ טימ יִא

 נָא חזד .ןןענעזגַאר ...} -- ןענוגררעדנַא
 יי .ןענערָאצרעד

 ףיוא ,1 .2176: 8ת4615 .ודַא -- ׁשרעדנַא
 יװ טינ ,רעירֿפ יװ ױזַא טינ ,ןֿפוא רעדנַא ןַא

 ,לָאמַא יװ יַא ןּבעל .יַא רעדָא ױזַא ןָאט .טציא

 ,(ןייג) ןַײז טינ סע טעװ יא .'ַא ןריֿפפױא ךיז

 טכַארט רע יװ יא ןדער טינ לָאז שטנעמ ַא;
 טכַאמ 'ַא ןוא ךיז טכַארט יַאק ,"ןצרַאה ןיא

 -יֵלַׁשֶעג 'ַא רָאנ ,עטנעי עקיּבלעז יד ,"ךיז

 -רעּביא ץלַא ןעמ זומ ,עלַא ױזַא, .וש ,"טרע

 !'החֿפש ןבו ךלמ ןבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,ייֵא ןלעטש

 רַאֿפ לָא'כ ,ןעגנולקעג דיל ןַײמ טלָאװ יא

 ףיוא,ע .שינָאמ' ,ץרפ ,"ןעגניז שיאיוג םִָייוג

 טימ עדייּב רימ ןלעװ טֿפול עשירֿפ עַײרֿפ

 יידוי ,פס ,"ןעזסיוא 'א רָאג רעדניק ערעזדנוא

 רָאג טמעקעגסיוא ךיז טָאה יז, .טסינָאלָאק רעש

 טָאה טליּפשעגע ןיײלַא ,ַאּפָא ,"דימּת יװ יַא

 ,זי ,"רעדניק עלַא ןוֿפ יַא ,שילרעטסיוא ךיז יז

 ..יףיוא טקעװ רֿפושה-לוק רעד; .ּבלַאק עשָאי

 ןעמ ןעק געט יד ןיא ןוא ןוצר-ימי ןענַײז סע

 .ז"ישּת יײנ ,ּבדל ,ײןָאטפיוא 'ַא רָאג

 ןוא ױזַא אקווד .עיצַאגענ ַא טימ וּב וזד .2

 יַא* .ןַײז טינ ןעק יא .יַא טינ ןעק עמ .יַא טינ
 ןפוא-םושּב ,ױזַא זיולּב (א = ןצַײרד יװ טשינ

 ;(ןטרַאּפשעגנַײא ןַא ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב) ?'א טינ

 ןלעֹוּפ טינ טסעװ ,ןענַאמ סָאד טסיזמוא (3

 ךייר ,ײןצַײרד יװ טשינ יא ?וטסליװ טלעג,

 ?ןּבעגקעװַא ריד לָאז ךיא וטסליװ, ;(עשרַאװ)
 (עשרַאװ) דייר ,יִזְצַײרְד יװ טשינ 'ַא עקַאט
 זיוא יז ךיא ליוו אז ,גאמ שרדנַא טינ ךיא ןעװ,

 ךיא טעּב םורד, .399 ,ךוּביאֿבּב ,"ןניד ןרגנוה

 ,"...ןָאט שרדנַא טינ טׂשלָאז אוד זד ...ריד

 טוט עמ סָאװ תוכָאלמ עלַא ףיוא , ,36 ,ּבגָארּפ

 רענייא ןד ַײ ס ֿבייח טינ יא ןעמ זיא תּבש םוא

 ,תּבש ינוקּת זּביא ,"ןצנַאגניא הכָאלמ יד טוט
 רַאֿפ ןיילַא טינ ןּבָאה ןדִיי; ,1818 אהרטסוא

 טינרָאג 'א ןעק סָאװ ןּבעל ןגייא רעייז ךיז

 ןייא ךרוד ,ןושל ןייא ךרוד ןדַיײס ןַײז טלָאמעג

 ,"החונמ םוקמ ןייא ךרוד ןוא גנוריֿפ רעגייטש

 עמ| 'א טינ ךיא לָאז, ....הלוגס ַא ,סוממ

 ןוז ןַײד ןרעקמוא ןןדַײס ,ןָאט :ןזָאלסױא ןעק

 עג, .5 ,דכ ,תישארּב ,יּת ,"...דנַאל םעד וצ

 -רָאג זיא ןטינ ּביוא =| 'א זַא .ייז ןּבעל סיװ

 ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"חומ ןפיוא ןעמענוצֿפױרַא טינ

 לעו רומח לע בכורו ינע', .געװמוא ןוא ךַאילש

 חישמ ןעק עטיל רעד ןופ . . .יתונותא ןּב ריע

 לָאז דיי ַא זַא עטיל רעד ןיא לַײװ ,ןעמוק טינ

 ןכַאמ ןיוש רע ןָאק . . . תויח ייווצ ענױזַא ןּבַאה

 טינ 'א ךָאד זיא .עװטסנַאמרופ ןוֿפ ןּבעל א

 'ימרי ,"עקירעמַא ןופ ןעמוק לָאז רע ןדַײס



 קיּביילג-שרעדנַא

 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי ףסוי

 | יי . 0

 .ואװשרעדנַא טָאטשנַא ,ץעגרע טימ 2
 ץעגרע . . .ןוז יד לָאז, .יא ץעגרע ןרָאפקעװַא

 .רעדיל ,טע ,י?ןַײז ןקעלֿפ ןָא ןוא ןייר רָאג יא
 יַאּב ןעמ ףרַאד תונויסנ ןײטשוצַײּב חוּכ םעד,

 1964 ,קיא ,רעלגירטש .מ ,יַא ץעגרע ןטלַאה
 -4א

 טָאטשנא ךעלטנגייא .ךַאז רעדנַא ןַא .ּבוס 4
 .סעּפע} טימ ןוא טינ טימ טמוק .סרעדנַא

 ןעמ ןעק טרָאװ סָאד} שרדנַא טשינ ןנוק איז,

 יריא ןיא ןיטש יז זאד זלַא ןס(ענרעדנַא ןענעייל

 ליװ יז , .1/א ,וטל ,"ה"ּבקה ןּבול 'נוא קרעמיג |

 ריא קירק ןרעקמוא לָאז עמ זַא רָאנ טינ יִא

 -"קרעמ; .יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"רעטָאֿפ

 רַאפ ןטעּברא תוחור זַא עקַאט יא טינ !קידריװ

 טיג עמ, .עסקַאט ,סוממ ,"םירחוס עכלעזַא

 יד עקַײח ,ןהָאסלעדוי.מ ,"ישש יװ 'א טינ םיא

 סעּפע ןוֿפ ןסעומש 1927 ץנליװ ,עלעּבעװש

 ןופ תויׂשעמ עלא; .יַא סעּפע (ןוֿפ) ןטכַארט .יִא

 .הרוּתה תודוס עסיורג ךרוד ןענעז רפס םעד

 טניימ ךאז עכעלטיא ןוא טרַאװ סכעלטיא ןטימו

 -טעּב יזהמ הֶׂשעמ' ,ּבחנ ,יַא סעּפע רָאג ןעמ

 סעּפע סָאװ ןופ טקישעגוצ טָאג טָאה יז , .יסריל

 ןּפַאכ יז; .עשטַאילק ,סוממ ,"ןדייר וצ יא

 איד ,ײַא סעּפע רעדָא טיורּב לקיטש ַא רעּביא

 רימָאטישז ,טױרּב עלעקיטש םעד ןופ הׂשעמ

 ףיוא, .טרָאװכַאז א יװ טצינעג ,לָאענ 9

 ךיז לָאז ןיא לָאצ רעקיפוסנָא רעד ןוֿפ יא ןכלעוו

 ,ןידרָאג רעדירּב ,ײןלעטשּפָא בַײלקּפָא רעזדנוא
 ,1914 ענליװ ,עידעֿפמואירט יד

 ןַא :קורדסיוא ןיא רעדנַא טָאטשנַא .9
 ,לָאמ יא !

 ןַא טָאה סָאװ .ידַא -- קיבײלג"שרעדנַא
 ץנַארעלָאט .שרעדנא טּביילג סָאװ ,ןּביױלג רעדנַא

 זיא ...ןג"א ןַא טרַאנ סע רעװ, .עיגַא וצ

 ,45 ןט ,1867 ,מק ,"ןװַאל ירד ףיוא רֿבוע

 טכַאלעג, -- (ס') ,רעּבײלג-ַא .טייקיד
 .ייגיַא ןוֿפ טעּפשעג ןוא

 -עג סָאװ .יזא -- קיטכעלשעג"שרעדנַא
 טמוק סע ןעװ, .טכעלשעג ןרעדנא םוצ טרעה

 -עשַאּב עיגײַא וצ סערעטניא ... ןוֿפ טַײצ יד

 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןשינעֿפ
 ,טייקי-

 .שרעדנַא זיא סָאװ .ידַא -- קידשרעדנַא
 א טימ .טדיילקעג 'ַא יא ןרעװ ,ןּבַײלּב ,ןַײז

 וצ ןֿפורפױא ךיא לָאז, .שטיינק ץןיַא ןַא לסיּב

 ץא ןַא ןוֿפ ןוגינ א וצ ,ןרָאי ענַײמ סכעליירפ

 ,ןגעװ ירד .'ךאילש רעקידנופצ' ,לה ,"טָארט

 ,"סיוא םעצולּפ ןסקַאװ טייקמּתס ןוֿפ ,רָאג עיַא

 רערט עּבלעז יד, .גורק רעלוֿפ רעד ןיּפַאל .ב

 'א ןוז עּבלעז יד ,טילג רעטצנעפ ןדעי ןיא יא

 ירמׂש הירַא ,"טילּב רעטצנעֿפ ןדעי ןיא
 ןַײז טקעװ סָאװ סָאד זיא יא, -- טייקיד
 יירק ,נש ,"טייקירעגַײנ ןַײז טצייר ,סערעטניא

 .רעקיטירק ןוא קיט

 טקנעד סָאװ .ידַא -- קידנעקנער"שרעדנַא
 קידוועקנעד-'א .עידייא יד ןֿפדור .שרעדנַא
 טָאה סָאװ ,שרעדנַא קידנעטש טקנעד סָאװ --
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 עידײַא; .שרעדנא ןעקנעד וצ רוטַאנ יד ,עבט יד

 ןַא רָאג ךיז רַאפ טַאהעג ןטלָאװ ןשינעֿפעשַאּב

 ,טייקי-ה ."טלעװ רעדנַא

 רעדנַא ןַא (ףיוא) ןיא דא -- ואוושרעדנַא
 ,ָאד'טינ .ואוצעגרע .זיא ןעמ ואװ טינ ,טרָא

 ."?רעסעּב זיא יַא; ."'ַא ךַײא טייג ,, .יה-טינ !

 ןמ זוה ואוו שדדנַא, ."'א קילג ןַײז טכוז רע;

 טימ ןןגָאמ = יןצנופ ןעד ףיוא סטעפ סָאד| שע

 נמ ,"ןסַײר קעװ ןיה ןרעסעמ =} רׂשעמ םעד

 ן"ש גידיניו ,רַאי ץנאג זאד ךרוד ...םיגה

 טמענ ףיוא םנייא ןמ ןעװ, 1590 עיצענעווו

 שרוי ןייא בוא, ,"ואוו ׁשְרדנֲא הבישי שָארל

 השורי קלח ןַײז טלעװ נוא ,ואוו שרדנַא רעו

 לואש דליה רעד טכוז ׂשע, .קקּת ,"ןימענקעװַא

 ראוו איז םירפא גרעּב םעד ןא .אד ןילזיא איד

 'נוא, ,137 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ואוו שרדנַא

 זיא ןמ ׂשד ואו שרדנַא ןּבַײרש םימכח איד

 ,טנַארּב ,"ןיכמ וצ ךליורו הלּכ 'נוא ןתח גידלוש

 טנעקעג טינ ןפָאװ םוש ןייק טָאה יַאק .בל קרּפ

 יא; .ַאטַאװַאײה ,שָאוהי ,"ןטַאש רעּפרעק ןַײז

 ןלָאט עפיט טקירדעגנַײא ןסַאמ-זַײא יד ןּבָאה
 ינַארפױַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"דרע רעד ןיא

 ריא ןופ לָאז יז ..., .1930 עשראװ ,ָאקסיצ

 ""א ץצגרע ןרעטיצסיוא רעטיצ םעד ץילּב

 ףיוא טַאלּב יד ןרעק לָאז עמ זַא; .| שג ,טייצ

 ןיא טינ יא ץעגרע רָאג ץַאלּפ ןַײז זיא ,קירוצ

 "כרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניפראק .א ,*ערוזַאר

 .ףיוה

 ;ּבנ פמיא ,ציא .װטוא -- ךיז ןציװשרעדנָא
 .סייווש טימ ןרעוװ ןסָאגַאּב ..טציוושרעד'י- ךיז

 יִא .סָאמ רעקירעהעג רעד זיּב ךיז ןציוושסיוא

 םעד ןגייל םַײּב ךיז יִא .ץלָאה ןקַאה םַײּב ךיז

 ןיא ךיז יִא .ךיז ןּבַײרשרעטנוא םַײּב ,ןטאט
 יט עסייה קנירט ?טײקמערַאװ טסָאה ,, .דָאּב

 ,ענערעפ א טימ םורא ךיז קעד ,סענילַאמ טימ
 ."ךרעװ טנוזעג ןוא יִא ךיז טסעוו

 ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קיטלעװישרעדנַא
 רעטנוא, .טַײל עטלא עיװַא .טלעװו רעדנַא ןַא

 ,ןעלטימ עשימעכ עקיטכעמ ןופ העּפשה רעד

 ןעגנוקעדטנא עקיטסַײג ןכיירגרעד ןעמ ןָאק

 ,טייקי- .ק שווװ 1967 ,זמט ,"סעיזיװ עיװייַא

 יא (ןיּב) רעװ .ווזצ -- ןַײז ,ןרעוו שרעדנַא
 עמ .שרעדנַא + .(ןעװעג) ןרָאװעג יא ןיּב

 אבל דיתעלא .זיא ןעמ יװ יא ןרעװ טינ ןעק

 זיא שאוו :לארׂשי ןא ןגערֿפ רעקלעפ יד ןרעו

 ררדנא ןייא זַא שרדנא ה"ּבקה טנַײרֿפ ןַײד
 ,םילגר שלש רוזחמ ,ײטנַײרפ ןףוס ,רעדנַא +}

 ןייא סָאװ טימ קיטכיװ . ..., .1713 טשמַא ,ּב"ח
 ידי ,נש ,"רערעדנא רעד ןוֿפ יא זיא ןַאזרעּפ

 .דנַאלסור װַָאס ןיא רעּבַײרש

 -סױרַא רעד יצ טינ ןסייוװ רימו -- טשרעדנַא
 ןטימ רעדָא ש גנַאלק ןטימ ןעװעג זיא דייר

 װזד .כרֵא .26//2: 248646184 .ודַא ןס גנאלק

 רעד איו זַא טשרדנא טינ אוט םורד, .שרעדנַא

 זע אד םג, .8 ,בגָארּפ ,"ןּבירשיג טאה טעט

 יײַּכ ,"ןהיג םוא םהיא טימ לָאז ו"ח טשרדנַא
 רעע .ןוו שפ} 1669 ,'םדיתלילע רעצעמ ןגעװ

 ,מהס ,ײןדיר וצ טשרדנַא רדיוו טינ ךיז טקנעדיּב

 ליװ וזַא טכירּפש 'נוא, .29 ,וט ,א לאומש

 ןשרעדנַא --|

 -נא טינ ינוא ןוט וטׂשומ וזַא ינוא ןּבאה שכיא
 םיא יּבאה ךיא ריּבא, .ה קרּפ ,טנַארּב ,יטשרד

 'נוא אוז טגאזיג ןסולשאּב =} איצולזיר ןַײמ .

 ,הג ,"טינ טשרדנַא 'נוא ןַײז ׂשע זומ וזלַא
 טשרדנַא טשינ יז ןנוט טכַאנ ינוא גאט, .4
 וזַאע .1/א ,וטל ,"ןיכַאז עכילטעג לטייא ןעד -

 וצ שנייא ןַײז ןגנואוציג דמלמ רעד טרעװ
 קעװַא ןמז ןטימ ןְזיאְו רע זומ טשרדנַא ,ןֿפױק
 טשרדנַא טינ ׂשֶע ןעװ ןונ, .ב/ג ,שמ ,י"ןפיול

 ?1750 ,יגנוּבַײרשּב וניּבר השמ' ,*. ..ןַײז ןאק
 רעד ןוֿפ טרעַײנ ,יא טשינ זיא סעע .{50 אז ,קגו
 רופס ,ײןרָאװעג קיניזמוא וטסיּב הסיֿפּת רעגנַאל

 זיאע {:1846) עשרַאװ ,םיסנ וניּבר ןוֿפ תויׂשעמ
 ןוֿפ רדוא ןגייז ןוֿפ ןמוקג טשרדנא ריד סע
 טשרדנַא ריד ׂשע זיא ... .ןקנירט ןוֿפ רדוא ןיׂשע
 רֿפס ,"...רדוא שינקערש רד טכנ ןופ ןמוקג

 ַארַאּפמָאק א ךיוא .ןאיסור} ד"ומה ,תואוֿפר
 ריּבא , :רעטשרעדנַא --- 'ַא ןוֿפ ויטאלרעּפוס-וויט

 "מַאּב| ב"ב השמ 'ר ןיצקה ןינּתץוחמ טאה ע"על

 - 252 ,הג ,"טגאזיג וצ ריטשרדנַא ליפ ןגרעּב

 .טָאטשנַא וזז .כרַא -- םאטש רעד ןא
 םיא איז ּביִג ךיא ,ןיגיניוק גנוי איד רע ליוו,
 ,411 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"טאטש רעד ןא

 עט ,הטיש .לָאענ .ןע- ,רעד -- םוישרעדנא

 ,שרעדנַא ןַײז ףרַאד עמ זַא טלַאה סָאװ עירָא
 הטיש עצנַאג ַא עקירעמַא ןיא זדנוא ַײּב ןַארַאפ,
 ,טייצ ,".,.ןטסישרעדנא ערעזדנוא .יא ןוֿפ
 י ,1955 ,זמט

 חזד ,לָאמרעדנַא וזז .ודַא -- לָאמשרעדנַא
 ,בוח ַא ּפָא רע טיג יַא, .+- לָאמ(ש)רעדנַאנַא |

 ...'ַא ןַא .. .דניצַא טינ ןַײז לָאז רָאנ, ."טינ יַא
 ,"םייהַא זומ ךיא .... ןלַאֿפראֿפ טינ טעװ רימ ַײּב

 ,1940 עװקסָאמ ,ברעמ ןוא חרזמ ,שקַא

 סע רעװ .ס' ,רעד -- רעניײימישרעדנַא

 ןעיוּב ךיז ןעק טייהרעמ א, .שרעדנַא טניימ
 ןצ טינ ,תוחנה עריא טיול לוש עלַאנָאיצַאנ יד

 'נייא ,מי ,ײמַא יד טימ ןיטולחל ךיז ןענעכער

 ,1922 ,לושקלָאֿפ עכעלטַיה

 -רעדי- ;ּבנ פמיא ,ציא .וורט -- ןקעמשרעדנָא
 יטַאֿפמע רָאנ ,ןקעמשרעד וזד .1 .טקעמש
 סע (סעװַארטַאּפ) םילכאמ ַא רַאֿפ סָאװ יִא .רעש

 רעד .2 .ּפעט יד ןיא םענעי ַײּב ךיז ןכָאק
 -נָא ךרוד סעּפע ךיז ןסיוװרעד ,ןּפַאטרעד ,ןייג

 עלעיצַאסנעס א יִא .ןעלטימ ענעדיישרַאפ ןדנעוו

 יַא .סַײנ לקיטש טוג א יִא .גנוטַײצ רעד רַאֿפ

 םענעי ַײּב ךיז טכָאק סע סָאװ יַא* .ךעלתוליכר

 .םענעי ַײּב ללכּב ךיז טוט סע סָאװ = לּפעט ןיא
 -רַאֿפ ןכַאמ ךרוד ןפערטסױרָאֿפ ,ןעזסױרַאֿפ .3
 א יִא .ןליפסױרָאֿפ .סעיצַאלוקלאק ענעדייש

 ....זַא טֿפול רעד ןיא יִא .הנּכס

 .טשרעדנאעג ,שרעדנַא .װרט -- ןשרערדנַא
 רשפא , .ןַײז הנשמ ,ןטַײּב ,שרעדנַא ןכַאמ

 ןעמ זומ רשפא ?ןַײז הנשמ ךָאנ ָאד ןעמ ףראד

 ענװַאק ,ָאוװיי ןגעװ עּבַאגסױא ,מי ,ײ?יַא ךָאנ ָאד

 "מוא ןיא טרעװ טָאטש א זַא טפערט סע, ,6

 םַײּב םינּפ א יװ טשרעדנַאעג ןקילּב ןוֿפ טַײּב

 ,! קרעװ עשיטעָאּפ ,צוס ,"ץילּב א ןופ דנוצ

 םילוגלג ןײגכרוד -- ךיז טימ 1963 ָא"ּת

 עג ןטַײצ יד ךיז ןּבָאה יאדװַאק .'ַא ךיז ןוא



 ןּפַאנשרעדנָא

 ,"עטניריבג יד עלערימ זיא טציא .טשרעדנַא

 ,6 ןיוו ,...ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד

 ,אינת ,"טשרעדנַאעג טינ ךיז ּבָאה ,טָאג ,ךיאמ |
6 | 

 ,=- ןּפַאנשרעדסױא וזז -- ןּפַאנשרעדנָא
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 -דניקכַאר .װָאס .ידַא -- לַאנַאיצַאנישרעדנַא

 רעדנא ןַא וצ טרעהעג סָאװ .ּבװ רַאילקש
 ,עניַא יד ןוֿפ טכער יד .טעטילַאנָאיצַאנ

 ןיא חזז .כרַא עזַארֿפ -- ץיּפש רעד ןא
 דוד ביל ןטה לארׂשי לא; .ׁשָארּב .ץיּפש רעד

 ןציּפש רעד ןא לומ לַא שװ רע .ןוש אוזלַא
 -ָארטס ,ךוּב-לאומש ,יןוט שכינ שיל םנייק ינוא
 ןא ןנעזננג טכענק איד זיא רדס רעד, .403 לֿפ
 ךיא 'נוא ,ןטניה ךלמ רעד 'נוא ןציּפש רעד
 'נוא ןציּפש רעד ןא ןיג רעה ךַײא ראפ ליװ

 טשמַא .םילגר שלש רוזחמ ,ײןטשרטניה םוצ ריא |
 דנוציא איז ןרעװ ךיוא םורדפ .ב/הצק ,3
 רפ ילַא ןוֿפ ץיּפש רעד ןא ןרעװ ןּבירט רֿפ

 רע, .ז ,ו ,ב"נּת גָארּפ ,סומע ,מהס ,ייינּבירט
 רֿפס ,ײץיּפש רעד ןא ןיג ןנראֿפ רדמיוא טלָאװ

 ,1686 מדפפ ,םילשמ

 ןַא ןופ זיא סָאװ .ידַא -- קיכַארּפשרעדנַא
 ידפ .שידִיי ףיוא תועּפשה ע'ַא .ךַארּפש רעדנַא
 ,ןעמזיאערּבעה) לַאירעטַאמ ןיֵא ןוֿפ גנורעױהנָא !

 ,קַאװיפס .א ,"(ןעמזיוואלס ,ןעמזירעמשטַײד

 ,12 אפ ,1966 ,דנַאלמייה יווָאס

 ,טֿפַאשנגײא .ן ,(סָאד) יד -- טייקשרעדנַא

 ןיא, .שרעדנַא ןַײז ןוֿפ לַאפ-טרפ רעדָא בצמ

 רערעווש זיא גנוטלַאּפש-םָאטַא ןופ הפוקּת רעד

 עקיסקעמ ,לוש רעזדנוא ,מי ,"'ַא ןטיהוצפיוא
 -נע ןַײז טֿפרַאדעג טלָאװ יא עדעי ןעווע .,8

 טלָאװ סָאװ ןיא -- ןא ערעדנא עלא וצ ךעל

 ךיא ,נירג ,"?טײקיטרַאנגיא ריא ןענַאטשַאּב

 -עד וצ ןעװעג טלָאװ ייװ ןוא ךָא, .טלעװ ןוא
 וצ ךעלדנַײֿפ ןעװעג טלָאװ יז ןעוו ,עיטַארקָאמ

 ,זמט ,טייצ ,"ַא ןצ ,טייקנגייא וצ ,טרַאנגיײא

 טלַאפ סע סָאװ ףיוא ,ךַאז עדעיֵא; .12 טוו 7

 ,"זמר א יַא ףיוא ךיז ןיא טגָאמרָאֿפ ,קילּב ןַײמ

 1968 ,זמט} ףכַאז ןופ טַײז רענעי ףיוא ,לה

 ,115 אוו

 ,=- ןקערשרעדסיוא װזז -- ןקערשרעדנָא
5, 

 -נעמ יא טָאה סָאװ .1 .ידַא -- שיניגָארדנַא
 צעּפס .ןטֿפַאשנגיײא ,םינמיס עכעלּבַײװ יא עכעל

 יבילװ טימ יא עכעלנעמ טימ יא ןעמולּב ןגעוו

 ,ןעמולּב עיַא .סעיצקנופ עכעל

 זָאוּב) = .רג 2 יא ?2 ןעז ,רעד --ץעגָארדנַא
 רעדָא ךעלריטַאנ ,ץנַאטסּבוס עדעי (עימעכ
 -אכ ןכַאמ רעטלֹוּב טֿפלעה סָאװ ,טריזעטניס
 ,ןכירטש עכעלנעמ-שיטסירעטקַאר

 .ךיז) ןעלדורדנָא ווזד -- (ךיז) ןעלדָארדנָא
 ּבָאה ךיא ,טלדָארדעגנָא יוזַא ךיז וטסָאה סָאװ;

 .םידָאֿפ םהרֿבא ,"טקידיילַאּב טינרָאג טימ ךיד
 ענַײז ןוא ,זייּב ןוא טסנרע ןיוש טרעװ רע ---ש

 -סיוא יװ ,ןָא ןיוש ךיז ןעלדָארד ןעלקניװליומ

 יװצ ,ןילּבמעד ,"גנוקידיילַאב א טימ ןסישוצ

 - .רעטירד ַא ןוא |
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 ,215 ,+- ןעװטַארדסױא וזד -- ןעװטַארדנָא

 סָאװ .טָארד ןָא זיא סָאו .ידא -- קיטַאיודנָא
 טינ, .טָארד ַא (טימ) ךרוד ןדנוּברַאֿפ טינ זיא
 ןופ ךעלּבַײרט יד טנעה יד ןוֿפ קידנזָאלסױרַא

 :ךיוא .קידנעײגײּברַאֿפ ,מפ ,ײןֿפַארגעלעט עיָא

 סעומש ַא ןעמ ןַאק דניצַא, -- שיטָארדנָא

 ,װָאקטישז .ּב ,זּביא ,"ףַארגעלעט ןיֵא םענוֿפ ןָאט |

 .1930 ווצָיִק ,םייהרעדניא עירטקעלע

 ;ךיוא .טָארדעג -* ,ןָא טָארד .ורט -- ןטַארדנָא
 ןּבעגֿפױרַא ,ןעיצנָא .1 .ןעװעטַָארד;-
 -כרוד .2 .,רעטצנעֿפ סָאד ,טיולּפ םעד יִא .טָארד
 יד יִא .ןטָארד (עשירטקעלע) ןריֿפכרוד ,ןעיצ
 .(ןעגנאטש) סעּפולס עשיפַארגעלעט

 -ָארדעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטַארדנַא
 ןעשזוהנָא ,ןעלמוטנָא .:2 2: 41007/6 .טעשט

 ךס ַא טימ ןעשטוקָאד .ןצעמע ןעלמוטרַאֿפ ןוא

 ּבָאה ךיא סָאװ טינ לּביארַאֿפ ןייק טָאה, .דייר

 .זוגָא ,ײּפָאק א טעשטָארדעגנָא ךַײא

 -עג- ,ןָא לָארד .װרט 6 וטוא -- ןלָארדנָא
 -ָעג לָאז סע ןכַאמ .1 .ןלָארדעג-- ,טלָארד
 .ןפױלֿפױא .ןלעװקנָא .ןלעװשנָא .ןרעװ ןלָאװש

 יייא ןַא ןופ סופ איַא .טסַארפ ןוֿפ טנעה יד יִא

 -עגנָא ,ןזָאלּבעגנָא ןכַאמ .2 .הּכמ רעקידרעט
 טָאה עשז רעװ -- :ןסָאשעגסיוא ..., .טזגֹורּב

 ירעּבלַא .מ ,"?טלָארדעגנָא יױזַא טנַײה ךיד סע

 רע טָאה סָאװ, .1934 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןָאט

 .ןלָאװקעגנָא :טימ לרָאּפ --- "?ןלָארדעגנָא יוזא

 . .םינֹוק יד יא .ןעלדניװשּפָא .ןרַאנּפָא .9

 ױטש .ףַאלעגנָא .1 .ןע- ,רעד -- גנַארדנַא
 ער עשיקרעט יד, .גנערדעג .טֿפַאשגנע .שינעּפ

 ,םָארטש םעד ןטלאהוצנַײא ןעזעג טָאה גנוריג

 ,ןןטנַארגימיא =} טסעג עַײנ יד ןוֿפ יַא םעד

 ןופ יִא רעד זיא ךַאד ןוא, ,25 ןאנ ,1885 ,לָאֿפוי

 רַאפ רָאג ךיז זומימ זַא ,סיורג ױזַא ןשטנעמ יד

 יטַאװירפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"ןרעװ יז

 :רעּביא .2 1898 שטיּבָאהָארד ,וװ רערהעל
 עשידִיי יד ןוֿפ יִא אזַא ןגעק, .סולֿפנָא ,סולפ

 טײקכעלטסַײג עכעלטסירק יד טָאה ןעיידיא

 .ועש דש ,זּביא קז ,"עּבמאד א ןעיוּבסױא טזומעג

 ןופ יִא ןסיורג וצ ןרַאפ ןקָארשעג ךיז ןּבָאה;

 ןצײלֿפרַאֿפ טינ ןלָאז ייז ,'רעטרעװדמערֿפ' יד

 ,ףירגנָא 0 ,4  פשוי ,מי ,"תונושל ערעייז
 ...עסעװרָאּב ,עטעקַאנ, יָא םעד ןטלַאהנַײא

 עסַײװ יד .עקַאטארעטנַאק ןיא ךיז ייז ןפראוו

 ,"ּפַא ןטערט ןוא יִא םעד סיוא טינ ןטלַאה
 ,1940 וועיק ן?רעווו

 (עימעכָאּב .ןע ,רעד -- ן ַָארעטסָארדנַא
 ןופ ןירוא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ןָאמרָאה-סקעס

 .רענעמ

 .משטד .טָארדעג-- ,ןָא ָארד .ורט -- ןעָארדנָא

 ןטימ יִא .ןקערשנָא .ןעשַארטסנָא .ןענערָאװנָא
 ,גנוא- .ןטנענַאּפָא יד יִא .טרָאװ ןּבראה

 - .טעּפַארדעג-- ,ןָא עּפ .װרט -- ןעּפַארדנָא
 ןצעמע ןעלּבַארגנָא ,ןצַארקנָא .ןעּפַארדעצ .1
 ,םינמיס (ןכַאמ) ןזָאלרעּביא ןוא לגענ יד טימ

 ןעזסױרַא טינ לָאז עמ ףוצרּפ ַא יא .ןדנואוו

 טיִמ ,טכעלש ,רָאלק טינ .2 .ןגיוא יד
 -נָא .סעּפע ןענעכײצנָא ,ןּבַײרשנָא ןטייקירעװש

 ןעלדורדנָא

 .ריּפֲאּפ ףיא סעּפע ןעשטּפערדנָא ,ןעקשטַאּפ

 "מימלצ ַײרד יִא .סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק יִא

 -עגנָא טָאה, .טפירשרעטנוא ןַא טָאטשנַא ךעל
 עכעלטע .ריּפַאּפ ןֿפױא עקנילַאװַאּפ טעּפַארד

 יד, .| עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"ךעלקיסַאּפ

 א ףיוא טעּפַארדעגנָא טָאה זױמדלעֿפ עקנַארק
 ןטימ םיא טקישעג ןוא לװירּב ַא ערָאק לקיטש

 יקַאװרעד רַאֿפ ךעלהׂשעמ ,לָאװמיוּב .ר ,"טניוו

 .ץב- .5 ןאט ,1963 ,דנַאלמייה 'װָאס ענעס'
 : .שינע-

 יעג'- ,ןָא עק .וטוא 8 ורט -- ןעקַארדנָא
 נָא .=- 23 ,ןעּפַארדנָא װזז .1 .טעקארד
 .ןענעיילכרוד ןיילַא ןענעק טינ ןוא יִא .ןרימש

 טעקַארדעגנָא קינהרֿבח:סַײװ א רָאג טָאה סָאד,
 יטש רעד ,ןַאמּפַײנק .א ,ײןענָאלָאק רעד ףיואַו

 טעװ ױזַא יװ ןוא, .1881 סעדַא ,רעּפַײנק רעל
 טרָאד טעװ רע סָאװ ,ןײטשרַאֿפ ןענעק ןעמ
 קסע ןַײז . . . סיוא טינ ןיוש טכַאמ סָאד --- ?יִא
 סינּפיק .יא ,ײ. . .זיא טיעס סָאװ ןּבַײרשנָא זיא
 ,1929 וועִיק ,ןיֿפ ירעּבלקעה ,ןעװט קראמ ,זּביא

 ףיוא יִא .ןטערטנָא .ןקידורּבנָא .ןצומשנָא .2
 .שינע- .ץכע- .עגָאלדָאּפ רעד

 .רג 2 יא 2 .סי ,יד -- עיוטַארקַארדנַא
 לצזעג עקיטציאזיּב עלַא; .טפַאשרעה-רענעמ
 .ידַא -- שי- ..ײסיַא ןעװעג ןענַײז ןטֿפַאש

 ןופ טַאטלוזער רעדָא טקַא .רעד -- שָארדנָא
 .+- ןשערדנָא

 וּכּב 22 .ן' ,רעד ןסענגױרדנַא| -- םוניגורדנַא

 סע רעװ .1  .ױרֿפױַאמ :רג 22 ;ה ,א ,םיר
 ןופ יא ןַאמ א ןוֿפ יא םינמיס-טכעלשעג טָאה

 א יא ןא ןוֿפ לוק א .טידָארּפַאמרעה .ױרֿפ ַא

 א ןַא ייז ןופ טרעװ סע? .יַא רעשילַארָאמ

 שימעג ַא זיא סָאװ שטנעמ א ױזַא טסייה סָאד
 רעד ,דמא ,ײןעמַאזַײּב הבקנ א ןוא רכז ַא ןוֿפ

 טָאטש ןיא טייג סעע .1875 ענליװ ,דיחי ןּב

 .עקשיפ ,סוממ ,יא ןַא זיא יז זַא גנַאלק א םורַא

 זיא רעטומּביײה יד ,'א ןַא ָאזלַא זיא ץַײג רעד,
 ,1924 ,ענליוו ,זעגפ ,"ךעלעייא טימ טקַאּפעגנָא
 -רע רעד זיא עירָאעט ... רעד טול, ,2 א
 -ינייאייװצ ַא ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב שטנעמ רעטש
 יא ןַא :שיכירג ןיא ,רעדָא ,יורפ-ןאמ א ,טייק

 -עשַאּב עקידמינּפייװצ תמא ןַא . . . ןיֿפוצרּפױד ַא
 ,ןסקַאװעגנעמאזוצ ױרֿפ ןוא ןַאמ ַא ,שינעֿפ
 וי .1 ,אשו פשרי ,עי

 -טנַא טינ ךיז ןעק סע רעװ (קיסַאּפש) .2
 א סעּפעע .עקשעמעל .קידלקַאװ זיא ,ןסילש -

 ,"טקניטש רע טינ ,טקעמש רע טינ ,'ִא קיטש
 ... ןימ א סעּפע סױרַא טייג ןעיזַאנמיג} ןוֿפ

 ןתנ ידער ,"טסירק ןייק טינ ,דָיי ןייק טינ ,יַא
 סעדא ,ראדנעלַאק רעשידוי רעד ,םולּבנעזָאר

 ,גנוניישרעד עקידיַא .ידַא -- קיד- 9

 .טלדורדעג-- ,ןַא לד .ורט -- ןעלדורדנָא
 ןגעק ןריֿפרעטנוא .ןדיירוצ ,ןדײרנָא .ןציהנָא .1

 רונש יד יא .ןעיָארטסנָא ,ןעיײרדנָא .ןצעמע
 ,סעלקוק רָאנ טַײז ריא; .רעגיוש רעד ןגעק

 ױזַא ןעלּפַאלּפ ,ןפיל יד טימ ןכַאמ ,ןעוט סָאװ

 ידע .עשטַאילק ,סוממ ,יִדָא ייז טלדורד עמ יװ

 ,עש ,"ןתח םעד ןָא טלדורד סע טסייה הלּכ

 "זייּב ןזַײװסױרַא 2 .טיירפשעצ ןוא טייזעצ



 טורדנַא

 ,ךיז ןזָאלּבנָא .םינּפ סָאד ןעמירקרַאֿפ .טייק

 ַא ,ונַײהד ,ןזייּב טימ ןװּורּפ ןיוש רע טגעלפ,

 עליופ טימ ארומ א םיא ףיוא ןכַאמ ןוא זָאנ יד

 א -- ךיז טיפ .ֿפשטניװ ,סוממ ,"תועונּת

 .שינ}/ .סָאװרַאפ א ןָא ךיז

 -רעקוצ .רּפ =? =? .ןי ,רעד -- ט"ורדגַא
 ,טיוװקסיּב רעסיז .לפַאװרעקוצ .לכיק

 .טלּביורדעג-- ,ןָא לּב- .ורט -- ןעלּבױררדנָא
 יד רַאֿפ טיורּב יא .ןעלקערּבנָא ,ןעלציּפנָא ךס ַא

 ,+- 33 ,ןעלּבירדנָא ווזד .ךעלעגייפ

 ,תוי- ,יד ןעיסומַאלָארדנַא) -- איפומולורדנַא
 ,שינעלמוטעצ .ד ,ה ,הּבר רּבזמּב 22 .תואי

 טשרעה והובו-והוּת ַא, .הלהּב ,ורמוא ,רָאװריװ

 ןשידיי ןיא 'א ןַא ,סאג רעשידִיי רעד ףיוא

 .1 אפ ,ו"ּפרּת עשרַאװ ,רעקַאלּפ רעד ,ייזּבעל

 ןמָאלױאָאל ָאָאּב ...| -- םלועל האּב 'ַא
 ,יל 'ּב 'ַא; .י ,וכ ,הּבר תישארּב 22 .חּת .ץַאז

 יוקעג זיאס ?ןשטַײטנַײא יּבר רעד טגעלפ יװ

 -לאקעצ א ,שינעשימעצ ַא טלעװ רעד ףיוא ןעמ

 ,"שינערעקרעּביא ןא ,שינרעדורעצ א ,שינעצומ

 ,27 אוו 1964 ,זמט ,יַאדור .פ

 .טלמורדעג- ,ןָא למ- .װרט -- ןעלמורדנַא
 ,ןעלמורדסיוא + .למורד א ףיוא ןּפַאלקנָא

6, 

 .ןקורדנָא ןוֿפ טקַא .1 .ז ,רעד -- קורדנָא
 רעייז ןעמוקעגסיורַא זיא טַאלּב-רעש ןוֿפ יִא רעד

 .גוצּפָא .ןקורדנָא ןוֿפ טַאטלוער .2 .ןייש
 ,קיצומש סױרַא זיא יִא רעטשרע רעד ,יצּפָא
 גנוטַײצ רעד ןוֿפ יַאיקיטנוז רעד .שזַאריט .2

 "היו .קירדנָא װזד .4 .ןרַאלּפמעזקע ... זיא |
 -מוא לסיּב א עזרעּב יד זיא ךָאװ ענעיא .גנוק

 ףיוא יִא ןַא טכַאמעג טָאה סע .ןרָאװעג קיאור
 ,36 זאנ ,1868 ,מק ,"ןסרוק יד

 .טקורדעג-- ,ןָא קורז .חרט -- ןקורדנַא

 "ודיס יִא .(ףרַאד עמ יװ רעמ) ךס ַא ןקורד .1
 -רעטרעװ ַא ןוֿפ ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט יִא .םיר
 -קורד טימ ןּבַײרשנָא ,ןענעכיײצנָא .2 .ךוּב
 ןטימ 'ִא (תויתוא עטקורדעג ןיא) תויתוא
 ,ןקורדֿפױרַא .2 .טַאקַאלּפ םענייש ַא טנַאה
 א יַא .ןריװַארגנָא .4 .דַײז ןֿפױא ןעמולּב יא
 יניא 'ִא .ןַאילאדעמ םעד ףיוא עינַאװעשטניװ
 .שינע .ץכע- .גניר םעד ףיוא ןלַאיצ

 ,רעי

 :8 ,טלּבירדעג *- ,ןָא לּב- .ורט -- ןעלּפיױרנָא
 (427 +-) ןעלּבירדֿפױא .1 .ןעלווירד;-
 טנופ ַא יִא .לוּפש א ףיוא ןעלקיװֿפױרַא ןוא

 -רַאפ ,ןרעטנַאלּפנָא .2 .(עקנלוּפש א יִא .לָאװ

 א ןעמענעצ םַײּב (לָאװ) םעדעפ יד ןרעטנַאלּפ
 לָאװ סעקטָאמ יד יִא .דגֹּב םענעלָאװ א ,ּבעװעג

 .גיֿפ ,ןֿפרַאװסױרַא ןֿפרַאד רעטעּפש סע לָאז עמ

 -קערּבנַא ,ןעלציּפנָא .9 .הקולחמ ַא ,הרצ ַא יַא
 ףָאטש לקיטש א יִא .טנעה יד טימ סעּפע ןעל

 ַא יִא .טיורּב ןּבאל א יא .ןכַאמ עילַאק סע ןוא
 -ּבירדסיוא .4  .ןּבױט יד רַאֿפ טיורּב לקיטש
 .סרעדעװס 5 העש עכעלטע ןיא יִא .ךס א ןעל

 ןליּפש ךיז ,ןריפ ןיײלַא (לָאּבטוֿפ ,טרַאּפס) .ס

 ןטייװצ א ןּבעגוצרעּביא ןָא םעלַאּב םעד טימ
 יד ןרילרַאפ ןוא רעיוט ןּבעל יִא .רעליּפשטימ

 .שינע : .רעּפיקלָאג םוצ (םעלַאּב םעד) עקליּפ

 ,טעגירדעג'- ,ןָא עג- -- ןעגירדנַא

 .ןע- ,רעד -- יירדנַָא

 .עזַארֿפ -- ךעלדיירד ןַא

 ןָא יירד .װרט -- ןעײרדנַא
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 -- ןטוא

 ןוֿפ סיפ יד טימ ןעקירּב ,ןֿפרַאװ (זעוורענ)

 ךיז ןוא סיפ יד טימ יִא ,(טייקנדירפוצמוא

 ,ןּפַאלקנָא -- װרט  .ןייװעג א ןיא ןײגרַאֿפ

 ןיא :ךיוא) ריט יד יִא .סופ א טימ ןּפוטשנָא

 | ,(ריט רעד

 .טעגזירדעג-- ,ןָא עג .חרט -- ןענזירדנַא
 קיצומש ןוא ןסיגרַאֿפ ,ןסיגנָא ,ןצירּפשנָא ,1
 ןוא ּפעטנעמולּב (סענָאזַאװ) יד ןסיגַאּב ,ןכַאמ

 טָאה, .עגָאלדָאּפ רעצנַאג רעד רעּביא רעסַאװ יִא

 טכַאמעג ןוא ךעטשיט ןפיוא עזוז טעגזירדעגנָא

 ןעגזירדסיוא חזד .2 .,(ןקעלֿפ) "סענטַאיּפ
-+, 216, 

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 ,רעגייז ןופ יִא .ןעײרדנָא ןופ

 "גיה ןָא .ןצנוק ןָא
 ןּבעגּפָא טסעװ ,יד ןָא רימ גָאז,, .ךעלציּפשרעט

 ."??טינ יצ בוח םעד

 .טלדיירדעג-- ,ןָא לד .ורט -- ןעלדײרנַא
 ןכַאמ :ךעלעזַײרק (ןיא) ןעיירדרַאפ .ןרילודנָא .1
 טרעֿפטנע יסעּב , .רָאה ּפָאק םעד יא .ךעלעקעל

 טלדיירד ...לגיּפש ןיא ךיז טרעדוּפ . . . טשינ

 .ּבוטשרעלעק ַא ןיא ,אּפָא ,=. ..ןקָאל יד ןָא
 ,+- וּב ,ןעקַארדנַא ,+- 23 ,ןעּפַארדנָא ווזד .2
 "נָא חזז .9 .ךעלעגניר טימ ךעלעקַײק יִא
 ,ןדייררעּביא .ןדיירוצ .ןדיירנָא .=- ןעלדורד

 ןַײמ ןיוש טָאה, .ןצעהנָא ,.+- 123 ,ןעײרדנַא

 ןלָאז ייז זַא רעדניק עלא טלדיײרדעגנָא עמַאמ

 ,"רדח ןרעטצניֿפ ,ןרעטיּב םעד טָא ןֿפראווקעװַא

 "ידרַאּב ,םרעדנעס ןמלק יּבר רעד ,יולה באז

 .שינע .ץכע- .ךיז טימ .,1906 וועשט

 ,טיירדעגי-
 ןעיירד .ןֿפַײטשרַאֿפ ,ןעיײרדרַאֿפ ןוא ןעוצנָא .1
 וצ ידּכ ,םזינַאכעמ ַא גנַאג ןיא ןזָאל וצ ידּכ
 יַא .רעגייז םעד יִא .סעּפע גנוגעװַאּב ןיא ןזָאל

 -ַארג םעד יִא .גיײצליּפש א ןוֿפ ענישז(נורּפס יד

 ,ענילָאדנַאמ רעד ןוֿפ סענורטס יד יִא .ןָאפָאמ
 ,רע טייג -- ןָאה ַא טעליוק לומילש א ןעװ,

 סָאװ, ,"רע טייטש -- רעגייז ַא ןָא רע טיירד

 סע ןעק רע זַא ,לרעגייז א רעיוּפ םעד גיוט

 סָאװ ,טַאמָאטיױא ןא יװ ןיּב ךיאק .װש ,ײיָא טינ

 -עלַא רַאפ לָאמנייא טיירדעגנָא םיא טָאה עמ

 ,טײרדעגנָא אקיּתע טָאה דָאר א, .שַאּב ,ײלָאמ

 םעד רע טגָאי ,טײרּבעגנָא אקיּתע טָאה זיוה א

 ,"זיוה םוצ ךַאד א וצ טיוּב ןוא --- סיױרָאֿפ דָאר

 תוחוּכ עלַא טימ טָאה עמ; .גיֿפ ןורטטמ ,טייצ

 ,"ףיורש-רעַײטש םעד ןדִיי רעּביא טײרדעגנָא

 םעד ,עקנירעטַאק יד יַא* .שוו דש ,זּביא מי

 ךיג ןדער וצ ןּבײהנָא (א :ךיוא = ןָאפָאמַארג

 א ןענעֿפעפױא (3ב :עּבלעז סָאד ןרזחרעּביא ןוא

 יַא* .ןושל-הנעמ א ןגײלקעװַא ןוא (ליומ) קסיּפ

 ןעװַארּפ ,לציּפש ַא ןָאטּפָא :ךיוא = עריל ַא
 ,סעקוטש

 ןֿפָארטשַאּב (א = ןרעיוא יד ,רעיוא ןַא יָא*

 ןסַײר ,ןעיירד ןוא (ןןרעיוא ןראפ ןעמעננָא ךרוד

 קישטנַאק א ןָא יּבר א וליפַא,, .ןָאט ייוו לָאז סע

 רימ טָאה יּבר רעד, ."רעיוא ןַא יִא ךיוא טגעלפ

 רעֶיש ּבָאה'כ שזא ,ןרעיוא יד רַאפ טײרדעגנָא

 "רעד םיא רע טָאה טרסמעג , ."טשלחעג טינ

 ןעיײרדנַא
 ןרַאפ לגניי ןַײז טָאה קדצירג רעד סָאװ ,רַאֿפ

 ןוא קיטומטוג (ּב ;װטיל ,"טיירדעגנָא רעיוא

 טלַאװעג םיא ןּבָאה עלַא; .ןֿפָארטשאּב לסיּב א

 רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"רעיוא ןַא יִא

 נגעלעג) רוטקנוינַאק ןצינסיוא (ג ;ףיוהכרוד

 "יא .ןסַײרַאּב ;זַײרּפ א ןֿפױרשפױא ןוא (טייה

 טָאה רעש .סעּפע ןפיוקרַאפ םַײּב ןעמענרעב

 רימ רע טָאה ,הרוחס יד ףרַאדַאּב ךיא זַא ןעזעג

 -ומ רעטכעלש ןגעװ) (ד :"רעיוא ןַא טיײרדעגנָא

 .רעיוא ןַא ןָא טיירד סָאװ עינָאֿפָאקַאק ַא (קיז

 םעדעֿפ יד יִא .ןעלקיװמורַא .ןעלקיװנָא .2
 לַאּב םעד יא .לװַאּב יַא .עװָאנסָא רעד ףיוא

 יד 'ַא .רעגניֿפ םורַא שזאדנַאּב ַא יִא .הרוחס

 ,טנַאה םורא תועוצר

 רעד ןוֿפ םעדעפ ןעיירדרַאֿפ (יירעּבעװ) .9
 עטעק רעַײנ א טימ עטעק רעטעּברַאעגסיױא

 לָאמ טייווצ א ןריֿפכרוד סָאד ןרָאּפשוצנַײא ידּכ)

 רעד ךרוד עטעק רעַײנ רעד ןוֿפ םעדעֿפ יד

 ִא .ןקיטסעֿפנַײא .ןעײרדנַײרַא .4 ,םַאק
 ןיא סרעגנעה יִא .טנַאװ ןיא סעקורק ,ןפיורש

 םעד יִא .ןעײרדֿפױא .0 .רעמיצ:עּבָארעדרַאג
 םעד טײרדעגנָא טסָאה, .ןַײװ סַאֿפ ןוֿפ ןּפַאצ
 ."?ענַאװ ןיא ןַארק

 סעּפע ןטעּברַאסױא .ןעיירד ךרוד ןלָאמ .0

 -שיילפ רעד (ןיא) ףיוא שײלֿפ יִא .ןעיירד ךרוד

 -עװַאק םעד ןיא רענרעק-עװַאק 'ִא .עקנישַאמ
 ענעדלָאג רָאּפ א טײרדעגנָא טָאה רע, .לכלימ
 ןעיירד .{ .למַײרטש סָאד' ,ץרפ ,"סעּפילש
 "אז ידע .ןרעדַײלשנָא ,ןֿפרַאװנָא ,ןטישנָא ןוא

 יינש טימ גרַאּב א טיײרדעגנָא טָאה עכורעוו

 | ."ריט רעד רַאֿפ

 -מוא .טַײז ַא ןָא ןגייּבנָא .ןעיירדסיוא .8
 ןעקנירטנָא ךיז ןוא רעמע םעד יִא .ןעיירד

 .ראפ ,לּפעק סָאד ןָא טיירד עלעגיײֿפ סָאד;

 ,ײןקירַאנַאק ףיוא טקוק ןוא ,םערּב א טערומשז
 ,קירַאנַאקי ,טרעּבליג המלש

 ,טַײז רעדנַא ןַא (ןיא) ףיוא ןעיירדרעּביא ,9
 ,"וק א ןָא טיירד עמ יװ ,ןוטעג רעק א יז;

 -נָא .ןריזירֿפנָא .10 .יסָאלש ןרעטניה' ,ַאּפָא
 ןרעש ערעדנַאפ .רָאה יד יא .ןעלזַײרקנָא .ןרילוד

 -גָארטסָא עטעדוקסַאּפרַאֿפ ןוֿפ ,עקיזַײל ןופ רָאה

 ,סרעיילש ןכַאמ ,סיוא סָאד ןצוּפ ןוא סעקינ

 תוכמ ןָא ןעיירד ,ךעלּפעצ םעד ןוֿפ ןטכעלפ

 ןוא ךעלדיימ עלַא ןָא םעד ןיא ןרעיילש ןוא

 שטנעמא ,יקסװַארטסָא יכדרמ ,"ךעלּבַײװ עגנוי

 ,1876 רימָאטישז ,ּפָאקא ןהָא

 -יצַאּב רעװיטַאגענ ַא טימ ,לוטיּב טימ) ,1
 ,ןטעּברַאנָא .ןעיירדנעמַאזוצ .ןרעטנַאלּפנָא (גנוא

 עשַאק אזַא ןכַָאקרַאֿפ ןוא קסע ןַא יא, .ןכַאמנָא
 'ַא "ףעמענ ןענעק טינ ליומ ןיא סע לָאז עמ

 יִא .עלעגירטניא ןַא ,עלעקטָאילּפ א יִא .הרצ א

 א 'ַא .םָארָאדַאכ ןייג לָאז טָאטש יד הׂשעמ ַא

 טָאה לָאמַאק .לטעטש ןיא רעַײּפ ַא ,ַײרעגירק

 זיא זוחמ ןצנַאג ןיא זַא ,טײרדעגנָא ןטׂש רעד

 ,ץיבוקשרה .א.ש ֿברה ,ײשיֿפ ןייק ןעװעג טשינ

 .י"א ,קרּבײנּב ,תּבש רעגילייה רעד

 .ןערוּברעטנוא .ןציהרעטנוא .ןצעהנָא .12

 ןָאט לָאז עמ זַא ןכאמ ,ןדערנָא .ןעיָארטסנָא

 יד יא .ןריפרעטנוא .לכׂש םענעגייא ןטיול טינ



 טלמערדנַא 108 שירעײרדנָא

 :8פ .טלירדעגי- ,ןָא לירד .װרט -- ןלירדנָא
 ַא ןכַאמ .ןעוועלערד - ,ןעוועלירד--
 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ןי ,רעד -- קירדנַא ערעגנעל א ןרעיוּב :לירד ַא טימ רעכעל ךס
 -ַאלק יד ףיוא יִא ,לּפענק ןשירטקעלע ןוֿפ יִא ,ןעגנ = ּפָאק ַא יַאֹ* ."ןייצ ליומ עצנַאג סָאד .סוֿפ ןפיוא יָא .ןצרַאה ןרעטנוא יָא .ןקירדנָא ןופ א יא* : ןצראק * טלירדעגנָא רימ טָאה רעטקָאדיזָאצ רעד, .טַײצ
 רעא .העּפשה .קורד .װמ ,לָאענ .2 .ןשיװ : ,דייר ךס ַא טימ ןעידונ ,ןרעּבגע
 "נוא ךיז ןסואימ סיוא ךעלעמַאּפ ךיז טנרעל -ערדנַא :59 .װװד +-  .ידַא -- טלמירדנַא

 וצ רעטעּברַא יד יִא .רעגיוש רעד ןגעק רונש

 יד ןגעק טַײלעמערָא יד יִא .הפסֹוה ַא ןטעּב

 -צרַאװש רעד טָאה סָאד ,הליהק רעד ןוֿפ םיסנרּפ

 -ץגנָא ױזַא םיא טָאה" .טײרדעגנָא ןיילַא רָאי

 ַײּב טָאה (דלודעג) ענישזנורּפס יד זיּב ,טיירד

 ;ןלקירטש סָאד ןעוצרעּביא = טצַאלּפעג םיא

 =רעגייז א יװ יַא* ,םילּכ יד ןופ ןעגנערּבסױרַא

 רענעי ,ןצעמע ַײּב ןלעוּפ ןוא ןדעררעּביא (א

 טינ ליױמ ןיא ערעשטעװ א יִא .ןַאטנַא ןענעק

 .שינע .ץכע- .ןצמענ וצ

 ;םיא ןופ טגנַאלרַאֿפ עמ סָאװ ןגלָאֿפסױא לָאז

 .זָאנ רעד ַײּב ןצעמע ןריפ (ּב

 רעטקַאּפעג ריא ןוֿפ סױרַא ןזיא יז .טלמ
 "מעד .ּב ,ײסיֿפ עיַא יד ןכַײלגוצסיוא . . . ;'עּפוק

 .רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילב

 ,דיורפ ,זּביא וומ ,"גנואיצרעד רעד ןוֿפ יַא ןרעט

 ,זילַאנַאַאכיסּפ

 .ןקירדנָא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- ךעלקירדנַא
 .קיטייוװ רעיא .רעּבייה רעיִא .ןָא טקירד סָאװ

 "עג לָאז סעּפע וצרעד ןסיוטש ,ןגעווַאב 8
 -עגנָא רָאי-רעטוג רעד ָאד םיא טָאה סָאװ, .ןעש
 וה םעד ןיא םיא ףרַאד רעװ .רעטציא טיירד

 -טנַא טָאטשנַא מטֿפ .ווזצ -- ןרעוו טלמירדנַא
 ןטכַײל ַא טימ ןֿפָאלשנַײא .1 .ןרעװ טלמירד

 ,טקירדעגי-

 טקנוּפ טײרדעגנָא םיא טָאה דש רעד; ."ַאה

 ,"ןרענטַאר טימ ךיז ןֿפערט וצ רעטציא
 ,.1929 קסנימ ,קירּבַאפ רעד םורַָא ,שטַײט

 ,ןטכַארטסױא ,ןעױּבנָא .ןריזַאטנַאֿפנָא ,4
 ןייק ןּבָאה טינ לָאז סע רענעלּפ ןגיילסיוא

 יִא .ןטפעשעג-טֿפול יִא .ןעלדניװשנָא .תושממ

 ךודיש א יִא .עמרוט ןיא ןלַאפנַײרַא ןוא םירחסמ

 ַא יִא .דירי א למיה ןפיוא יִא .תולּכ ייווצ טימ

 ,םיקלא יל הֹׂשֹע הז המלק .ּפָאק ַא יִא .ןגיל

 טימ ױזַא סעּפע ע"שּבר רעד טָאה סָאװכַאנ

 .א ש ."טֿפעשעג עצנַאג סָאד טיײרדעגנָא רימ

 רע, .י"א ,קרּבנּב ,עקרעגוא יד ,ץיבוקשרה

 א זַא עטכישעג א טיירדעגנָא טלמונַא טָאה

 טָאה ,עכַײר א רעייז ,רָאי ןצכַא ןופ לדיימ

 ,23 צווװ 1965 ,זמט ,ײטּבילרַאֿפ םיא ןיא ךיז

 ירַאֿפ ךיז .קשח ןגירק .ךעלנעזרעּפמוא 8
 טָאה טציא טקנוּפ, .ןרַאּפשנָא .ןקעמשנָא .ןלעװ

 זַאע ."רעטאעט ןיא ןייג וצ טיירדעגנָא םיא

 ."ןֿפלעה טינרָאג ןיוש טעװ ,טײרדעגנַא טָאה םיא

 ךָאװ ןטימ ןיא ,. ..ךיז ןגרָאז וצ ןטָאטשנַאװ;

 םיא טָאה -- ,רעדניק ענַײז רַאפ ,בירעמ ךָאנ

 לקיטש א יװ ךַאז רעדנַא ןייק טינ טיײרדעגנָא

 .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,ייבקעי-ןיע'

 תועֿבגו םירה טלייצרעדעגנָאא -- ךיז טימ

 "נָא ךיז טָאה סָאװ רעכאמנטַאװ ןסיוועג א רַאפ

 טָאטש איד ,דמא ,"עלעטש רעזיד ףיוא טיירדעג

 ,טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא, ,1868 ענליו ,סרה

 ךיז לָאז ךאוו-ץענערג רעד ןוֿפ טַאדלָאס ַא זַא

 ןוֿפ ןעגנורעניארע ,םוַאּבנעזָאר .מ .מ ,יָא טשינ
 ,גנוא- ,1921 י"נ ,רענָאיצולָאװער-טסילַאיצַאס ַא

 -- (עק ,ןיד) רעד = .שינע- = .ץכעי
 טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ רעטעּברַא-רעּבעװ צעּפס

 .יירע- .(33 +-) ןעײרדנָא
 עֿבט יד טָאה סָאװ .יזא -- שירעיירדנָא

 "עגנעג ץיִא .14--11 ּבּב צעּפס ,ןעײרדוצנָא

 ,טייק- .ךעל

 ךיירד ןָא וזז .עזַארֿפ -- ךעלרעיירד ןָא
 ;ןעגנוצוּפוצ ןָא :ךעלרעטילֿפ ןָא .17 .ךעל
 .רעטרעװ עטלדיירדעג ,עדמערפ ,עקירעּביא ןָא

 טימ ךַײא רַאֿפ ןדערסיוא עקַאט רימ ךיא ליוו,

 ,ןושל-עמַאמ טסָארּפ ,רעטסוש א ןוֿפ ןושל םעד

 ןָא ,ןצנוק ןָא טנרעלעג ךימ ּבָאה ךיא יװ ױזַא

 לעגעיּפש רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעּב .ב ,י"ד

 -רעטניה ַא ןָא ,ןֿפָא .2 .1895 עשרַאװ ,ּבזו
 עטלעטשרַאֿפ ,ענעטלאהאּב ,עקיטַײז ןָא ;ןיימ

 ךייא רענעפָא ןַא ,'ד ןָא שטנעמ ַא" .תונװּכ

 ,קיצנַאװציןוא

 .ידַא -- ךעלגנירדנַא

 זיא ךלמ רע ! ןוא; .ןרעװ ןֿפָאלשטנַא .ףָאלש
 ךלמּב הֹׂשָעמי ,ּבחנ ,"רֿפס םעד ףיוא ןרָאװעג יַא

 ןענעייל טענָא ּבײה ךיא; .'תונידמ שבּכש

 רימ ןּפעלק ןגיוא יד ,ליֿפעג טימ עמש-תאירק

 "נדער, .עקשיֿפ ,סוממ ,ײיַא דלַאּב רעװ ןוא ךיז

 ןוא עכילקילג ,פס ,"ןרָאװעג 'ַא יז זיא קיד

 טייקידימ סיוא זיא ... יסָאס, .עכילקילגמוא

 טנַאה ןייא ןיא עילֿפָאטרַאק א טימ ןרָאװעג 'א

 .ש .ש ,"רעטייווצ רעד ןיא רעסעמ םעד טימ ןוא

 ,1896 ענליוו ,עטעדליּבעג עמרא איד ,דלעֿפנירג

 -ליטש א וצ ןעמוק .ןרינַאיצקנוֿפ ןרעהֿפױא .2
 רימ ןענַײז סיפ יד, .ןרעוװ טרַאטשרַאֿפ .דנַאטש

 - טָאטשנַא ,ןעלמירדנַא :ךיוא .ײןרָאװעג יִא
 ,ןעלמירדטנַא

 -קירדנָא .ךעלגנירדוצ
 וצ ןּבױהעגנָא טונימ רע'ֶא ןַא תעשּב, .ךעל

 ,| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ןצלדיז

 | ,1924 זירַאּפ

 .ןעגנורדעג"-- ,ןָא גנירד .ורט -- ןעננירדנָא
 אד, .ןליֿפנָא .ןּפָאטשנָא .ןקַאּפנָא .1 .כרַא
 'נוא ץלַאמש טימ ןֿבאה ןשורג ןייא רע םאנ
 ,ךוּביאבּב ,"ןגנורדיג ןא טורּב טימ קַאז ןייא
 .ןלַײארעטנוא .ןייטשוצ .ןעגנירדוצ 2 ,9
 אד ,גניג ףיוא ןרעטש ןיגרומ רעד זַא 'נוא,
 וצ/ ןטגאז 'נוא ,ןא (םיכאלמ) איד ןיגנארד

 .ןקירדוצ .ןקירדנָא .8 .ג ,חי ,הניאצ ,יזטול
 ,בכ ,רּבדמּב) יץחלּתוי טשטַײטרַאֿפ הרוּתה ראּב

 טָאה ןוא; :יּת| "ןעגנורדעגנַא טָאה יז ןואעמ 5
 טקירדעגוצ ןוא ,טנַאװ רעד וצ טקירדעגוצ ךיז
 ,ןיטנאוו רעד וצ סופ סמעלּב

 -עג-- ,ןָא עשז(ד/ .וורט -- ןעשו(ד)נירדנַא
 ,- 23 ,ןעּפַארדנָא וזז .1 .טעשז(ד)נירד |

 ?טעשזדנירדעגנַא רע טָאה סָאװ, .+- ןעקַארדנָא
 נָא 2 ."ןענעיילרעּביא טינ ךָאד ןעק עמ
 װזד .8 .,ּפָאט א ,עזַאװ א יַא .ןּפַאלקנַא .ןטלַאּפש
 ,+- 218 1ּב ,ןעשזדנירדסיוא

 נָא ווזד .=- ןעשטשירדנָא ווזד -- ןעקסירדנָא
 ,+- ןכַאמנָא ,+- ןסָאד

 -ירדעג--- ,ןָא עּפ- .ורט 8 וטוא -- ןעּפירדנָא
 -רַאֿפ .ןסיגנָא .ןצירּפשנָא .ןֿפירטנָא . .טעּפ
 ענוילס יִא .ךעטשיט ןפיוא יא .ןרעװַאגנָא .ןסיג

 .ןצומשנַא .2 .ןזיוה יד ףיוא ,סּפינש ןֿפױא
 עצנַאג יד ךיש עקיטָאלּב יד טימ יִא .ןריזחנָא
 נָא חזד .8 .עגָאלדָאּפ (רעצנאג רעד רעּביא)
 ,ןָאטּפָא רַאֿפ ּברעװ-םוקמּכ ,4 .+- ןעקסירד
 ןַא ןָא וירּב ַא יִא .טכעלש סעּפע ןטעּברַאנָא
 טינ סע לָאז עמ דגּב ַא יִא .טֿפירשרעטנוא

 ףָא קירד .װרט -- ןקירדנָא
 ,לקעלג סָאד יִא .ןסערּפנָא ,ןשטעװקנָא טכַײל ,1

 יד ,לַאדעּפ םעד יִא .ריט ןוֿפ עקמאילק יד יא
 ןופ 'רעטרַאטס' םעד יִא .ריװַאלק ןופ ןשיװַאלק

 ןצינסיוא = ךעלּפענק עלַא 'ַא* .ליבָאמָאטיױא
 וצ סעּפע ידּכ ןטפַאשטנַאקַאּב ,ןעגנודניּברַאֿפ
 ןצעמע יִא .ןטערטֿפױרַא .ןטערטנָא .2 ,ןלעֹוּפ
 -עג ןסיורג א תעּב ןטַײז יד יִא .סופ ןֿפױא

 = (ן)גיוארעניה (יד) א ףיוא ןצעמע יָא* .גנערד
 ןכַאװש א ףיוא ןצעמע ןפערט(נָא) ,ןרירנָא (א

 ;טרָא ןויטיסנעס ,ןקנארק א ףיוא ,טקנוּפ
 ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא ,סעּכ ןיא ןעגנערּבנַײרַא (3
 ,םילּכ יד

 יד יִא .ןּפָאטשנָא .ןסערּפנַײא .ןקירדנַײא .9
 יִא ןכַאמוצ ךיז לָאז יז עזילַאװ עטקַאּפעגנָא

 סעקרעגוא רעמ סָאװ יִא .קַאזיורטש ןיא יורטש
 ףיוא ןקירד .4 .ןרעַײזוצנַײא ףיוא סַאֿפ ןיא
 טנאה א יִא .ןמיס א ןזָאל(רעּביא) ןוא סעּפע

 ףיוא סיפ ערעװש טימ יִא .טנעמעצ ןסַאנ ןיא
 ,ןטייּבנעמולּב יד

 -ַילּב א יִא .סעּפע ףיוא ןקירד קרַאטש .9
 רעד ךרוד ןייגכרוד לָאז סע ריּפַאּפ ןֿפױא ןעּפ

 ןצנַאג ןטימ ,ףוג ןצנַאג ןטימ יִא .עקריּפָאק

 יז לָאז עמ ,ריט יד עציילּפ רעד טימ יִא .חוּכ

 ,קַאּפ םעד סופ ןטימ יִא .ןענעֿפע ןענעק טינ

 ,קירטש םעד ןדניּברַאֿפ ףַײטש ןענעק לָאז עמ

 ַא יִא .סעּפע ףיוא ןקירד ךרוד ןּבַײרנָא .0
 סעילָאזַאמ 'ִא .ךיש עגנע רַאּפ א ןוֿפ דנואוו

 .עטעּפָאל רעד טימ ןּבָארג ןוֿפ טנעה יד ףיוא

 .ןגָאזוצ (עשלַאֿפ) ,סעקנושארטס ןדנעװנָא ./

 .ןצעמע ןקירד ךרוד ןגירקסיורַא ,ןסערּפסױא

 יד ןּבעגכָאנ ןלָאז ייז םיּתּבילעּב יד (ףיוא) יִא

 רעד ףיוא יִא .רעטעּברא יד ןופ ןעגנורעדָאֿפ

 .תוריזג ערעטצניפ טימ גנורעקלעֿפַאּב רעמערָא
 .שינע/ .ץכע-ה .גנ- .ךיז טימ
 רע טגעזעצ, ,ןקירדוצנָא רישכמ :ךיוא -- רעד

 סע טציּפשרַאֿפ ,ןזַײא עלעקיטש א ןעייווצ ףיוא

 ,"ןרעװ יִא ןַא טעװ םעד ןופ -- . . . ןטנוא ןופ
 ,טַאטשמייהעג ,צוס

 ןַא עשטש  .װרט 6 וטוא -- ןעשטשידנָא
 -ורּבנָא ,ןצומשנָא קראטש .טעשטשירדעגי-

 א 'ַא ,(ןגָאמ ןזיול ַא ַײּב) האֹוצ ןכַאמנָא .ןקיד

 ,ּבוטש ןיא יִא .ּבוטש עלופ

 ןַאּפ, .- טלמירדנַא וזז -- טלמערדנַא
 ...טרעװ ןוא ןגנוטַײצ א טנעייל} רעלקניוו

 רעגייזא ןַײנ' ,עלרעפ עשוהי ,יַא זַײװכעלסיב

 ,יײרֿפרעדניא



 ןעגנערדנַא

 ,טגנערדעג'- ,ןָא גנערד .ורט -- ןעגנערדנַא
 ױזַא יִא .ןּפוטשנָא .ןקירדנָא ,ןשטעװקנַא .דּפ

 .קאז ןייא ןיא ןכַאז ליֿפ

 ,*- 23 ,ןעּפַארדנָא וזז -- ןעשטּפערדנָא
 ,+- 23 ,ןעשזדנירדנָא ווזד .+- ןעקַארדנַא

 ,טלסקערדעג-- ,ןָא לס- .ורט -- ןעלפקערדנָא
 ,.סנקעטש רַאֿפ ךעלטנעה יִא .ןקָאטנָא

 ןשַארדעג-- ,ןָא שערד .װרט -- ןשעררדנַא
 רעדַא ןשערד ןקידנערַאפ .(רפ ,טשערדעג--)

 ,האובּת גרַאּב א יִא .ןעצױל(ָאמנָא .ךס א ןשערד

 .ןתיממנָא ,ןּפַאלקנָא טוג = רענייּב יד א*

 ,גנו-

 6 וטוא ןןענעשראד ...} -- ןעג(ע)שרדנַא
 .טעשרד- ,טנשרדעג-- :ןָא עשרד ,ןשרד .װרט

 ערעגנעל א ןענ(ע)שרד .ךס א ןדער(נָא) .ריא ,1 |
 םענייק ןוא טכאנרעדפיוא ןצנַאג א יִא ,טַײצ

 ױזַא ןיוש טסָאה, .טרָאװ םוצ ןעמוק ןזָאל טינ

 םוצ שזא טגָאלש סע זא ,טעשרדעגנַא ליפ

 ןּבָאה סע סָאװ טנאקאּב ךָאד זיא סע, ."ןצרַאה |

 םיאנוׂש ערעזדנוא םעד ןגעװ טנשרדעגנַא ץלַא

 ,זמט ,טייצ ,"סקניל ןוֿפ ַײס סטכער ןוֿפ ַײס

 ןֿפרַאװריֿפ ;רסומ ןגָאזנַײרַא .2 2310 8
 רעדניק יד יִא .סעדער ,סעיצקעל עגנאל ןיא

 טוג ןַײז ןגעװ השרד עקיּבלעז יד סַאלק ןיא

 ןשטַײטנַײרַא .ןעלטשּפנָא .8 .םורֿפ ןוא
 רעד ,קוסּפ א ןגעװ יִא .ןשטילטסיוא שיגָאלמוא

 ףיוא יִא .ןייטשרַאפ טינ טרָאװ א לָאז םלוצ

 .ךיז טימ .עיֿפַָאסָאליפ עצנאג א עמעָאּפ רעד

 .טַאהעג-- ,ןָא ּבָאה .װחקא -- ןֿפָאהנָא

 ,דגּב ַא) ךיז ףיוא ןגָארט ,ןּבָאה .וימ .כרַא .1
 "מורַא ,טלקיװעגנַײא ,ןָאטעגנָא ןַײז ;(גרַאװכוש

 ןעד שינרַאה סטוג ןַײז, .סעּפע ןיא טלקיװעג

 טימ ןרעו ..., ,367 ,ךוּביאבּב ,"ןא רֶע טאה

 סוס ןעד ףיוא טזיא ןמוק יכלאבל רילימ ןעד

 ןגעװ י"ּכי ,"טאהיג ןהא לּברַס ןייק 'נוא ןבל

 אד יד 'נוא,, .זווו שֿפ 1669 ,'םדיתלילע רעצעמ

 רדיילק יצראוש ךַא ןלָאז ,ןהטימ ידו ןגארט

 וזַא ךא; .1767 אדרויֿפ ,םייחה רֿפס ,יןּבאה ןא

 טה ןא טינ ךאנ תמ ׂשד ׂשאװ םיכירכּת טימ
 ,"ןכיורּבג ליװ רע שאו וצ איז רע גאמ טאהג
 ,א"נקּת ךַאּבצלוז ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש

 יד) איז ןמ לָאז ןלוש רעד ןיא וליֿפַא, .ב/גי

 ךָאנ זיּב טראיינ ןּבאה ןא רגנעל טינ ןןיליֿפּת

 טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"(הלֿפּת) רעד
 ןא (בושח) רג רעד רשוע ןייא? .ב/אי ,ח"קּת

 אַײּב רֿפ (םכח) ןנייא רֿפ טזיא רהאוו טדיילקג
 טאהיג ןא רדיילק הניסיר וצ רעד ןגנַאגיג

 ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינפה רחֿבמ רֿפס ,"טאה

 ןַײד ןא יִא ךיש טַײצ עלַא טסלָאז וד, .ב/טכ

 -שַאל ,םהרבא ךרּב ,ןייטשּפע םהרֿבא 'ר ,"סיֿפ

 ,1817 וועשט

 רימ טעװ יז? .ןעלדניקנָא .ןרעּבעג ךס ַא .2
 רימ ןלעװ סָאװ ךעלעקּפוּפ ,רעדניק ךס ַא א

 עניילק סָאד ,סוממ ,יּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ

 ,עלעשנעמ

 רפ , .ןריּפשרעד .ןליֿפרעד .ןגירק .כרַא 8
 ןןטסַאפ =| ןטׂשאו רע לוז .תחדק איײלרלַא

 רֿפסי יײּכ ,ײ. . .טוה ןא ׂשרע אד גט ןּבלעז ןעד

 .שינע- .ןגד א ,אקווד ,!שזְו 1474 'תואוֿפרה
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 -עּבאהעג-- ,ןָא עוועּב- .ורט -- ןעװעּבַאהנַא
 -נַײרַא ,ןגירקנַײרא .ןעוועּבַאה- :99 .טעוו
 ינֲא ןעלטימ (ערשּכ טינ) ײלרעלַא טימ .ןּפַאכ

 ,תורישע ,ןגעמרַאפ ןּבױשזנָא ,ןעלמַאזנָא ,ןּבַײלק

 "ןרַאּב טינ ךיז לָאמנייק ןוא דלָאג רעקיטש יִא

 טיג רעצעזרעּביא רעשישטַײד רעד, .ןקיא

 טרָאװ ןשידִיי ןכעלמיטסקלָאֿפ םעד טָא רעּביא

 ןשישטַײד םענעקורט ןוא ןסַאלּב ןטימ . ..יָא

 1949 ,שַאֿפ ,קנַארֿפ .ה ירד ,ייןּברעװרע' טרָאװ

 .ךיז טימ ךוא 19פוװ

 .טלגָאהעג-- ,ןָא לג .פמוא -- ןעלגנַאהנָא
 טָאה סע, .ןעלגַאה ןּבײהנָא םעצולּפ -- װטוא

 ַא -- וזחקא .?טרעהעגֿפױא ןוא טלגָאהעגנָא

 -עגנָא טָאהס .ןעלגָאה טַײצ ערעגנעל א ,ךס

 ,21/- .סעפוק עצנַאג טלגָאה

 .טעידאהעג'- ,ןָא עיד- .װרט -- ןעידַאהנָא
 יַא .סעװטסדוקסַאּפ ,סטכעלש ןָאטנָא .רקוא

 ןומ עמ, -- ךיז טימ .עגירטניא עזייּב א

 הפוצח רעד ןוא ןָאט וצ טייקכעלגעמ עלַא ןעז

 נָא גונעג ךיז טָאה יז ,קנעש םעד ןעגנידסיוא

 ןוֿפ . .. ,סומלַאק ,=הליֿפש עלדָאּפ יד ,טעידַאהעג

 ,1882 עשרַאװ ,. ..תירּב םענעטלעז ַא

 -עדָאהעג-- ,ןָא עוועד- .ורט -- ןעװעדָאהנָא
 .ןסע וצ (ךס א) ןּבעג .ןעמרָאקנָא .1 .טעװ
 -נוה זיא אנוש ןַײד זַא; .ךעלקיזוּפַארַאק יד יִא

 רע זיא ,טיורּב טימ ןָא םיא עװעדָאה ,קירעג

 ילשמ ,סמ ,"רעסַאװ םיא ּביג -- קיטשרָאד

 ענַײד ןַא םדֹוק עװעדָאה; ,.21 ,הכ ,ד"עקּת

 ,ל"מר יחֿבש רֿפס ,"ןּבעל ןלָאז ךעלרעדניק

 ןעניז ןיא ןכָארּפשרַאֿפ טָאה יז, ?רָאי ,גרעּבמעל

 ,ןזּביא} יזיכיל'ג ,"םסיטיוט טימ יִא טנַײה ךיד

 ענליוו ,עיניסערַא ןיסעצנירפ רעד טימ רעגמַאק

 "מוא אזַא . . .ןעוועג טינ טלָאװ ,סנטשרע, ,0

 -ערָא ןַא ...יִא הלילח ןלָאז רימ ןעװ ,קילג

 לָאמטסנעד, .היבט ,עש ,"סעצנילּב טימ . . . ןַאמ

 ןעקמיש ןגָארטוצרעּביא ןּבילּבעג ...ןקענעּפ זיא

 ןגייל ...ןוא ןעלדניירק יִא ,ןַײרַא טעּב ןיא

 ,וװ רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"ןפַאלש

 ,טַײצ ערעגנעל א ןסע ןּבעג .ןזַײּפשַאּב .2
 ַאהעגנָא ,טדיילקעגסיוא םיא ןעמ טָאה טרָאד,

 ,"טיירפעג רעייז . . .םיא טָאה סע ןוא ,טעװעד

 -סַאּפ עלַא טימ יַא* .טסינָאלָאק רעשידוי ,ּפס

 םלוע םעד ןּפָאטש(נָא) .גיפ ךיוא = סעװטסדוק

 ,ןגָאװצ עשלַאֿפ טימ ,ףָאטשנעייל ןקיליּב טימ

 ,רקש טימ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעקיליּב טימ

 .ןצעמע טעֿפ ןכַאמ ,ןעלכעק ,ןעשַאפנָא) .9
 ,לבַײּב א יִא .סעקסיּפ רָאּפ א טימ קַאּבַײּב א יִא
 ,רעדיוג ןקידהשקשינ ַא

 ,לָאצ א ןעלצרעד .ןעגנערּבֿפױא .ריא 4

 .סרעסערפ עטסיזמוא ,ךעלרעקיפ הרבח א

 .סעקינדעיאמרַאד' ,ןטיזַארַאּפ

 ַא .ןטיהּפָא :ךס א ,לָאצ א ןריוויטלוק .9
 ,יטפַאשטנעק סיורג טימ יִא ןיילַא סע; .ןטאמָאט
 .5 א 1964 ,זמט ,גי

 -סער יד ןיא יִא ךיז טזָאל רע; -- ךיז טימ

 ןוֿפ ןסע ןענַאטשעגרעּביא טימ . . . סעיצַארָאט

 ,12 האש ,1883 ,לָאֿפי ,"שיײלֿפ ןעקנוטשרַאֿפ

 טַאהעג ךיז גנוריפפיוא ןַײז טימ טָאה עקריאמ,

 יַאניּפרַאק .א ,"םיאנוׂש ךס א טעװעדַאהעגנַא

 א

 יפ
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 .וחקַא -- ןעװעזָאהנָא

 טלַאהנָא

 יִא .1967 ָא"ּת ,ףיהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװ
 סמענעי ףיוא ךיז יא .קנערק ענשזַאװ ַא ךיז
 .שינע- .טולּב

 .טעװַאהעג-* ,ןָא עװ- .װטוא -- ןעװַאהנָא
 ירַאפ וצ סעּפע) ךיז ןגָאמורַא) ,ןפיול ,ןעַײמש

 רעסַאװ ןענידרַאֿפ ןוא גָאט ןצנַאג א יא .(ןעניד

 .שינע .ךיז טימ .עשַאק ףיוא

 ,טעקװַאהעג-- ,ןָא עק- .וטוא -- ןעקווַאהנָא
 ,ןליּב ,ןעקװַאה ןּבײהנָא לָאמַאטימ ,םעצולּפ .1
 יַא .הנֿבל רעד ףיוא יַא .רעייגכרוד יד ףיוא יִא

 ָאד, .טַײצ ערעגנעל א ןעקװַאה .2 .קיטייװ ןוֿפ
 "רעטנוא זדלַאה ןפיוא ןָא ריא ךיז רע טגנעה -

 ,?ןרעיוא עלוֿפ עריא קידיִא ןוא קידנעגנירּפש
 ףיוא ןלעֿפַאּב ןּבעג ,ןדער .0 .המלש ,סוממ

 ןליּב (ןָא) ןיא ןענָאמרעד לָאז סָאװ ןֿפוא ןַא
 ףיוא יִא .רעטעּברַא יד ףיוא יִא .(טנוה ַא ןוֿפ)

 טימ .ןרישרַאמ רעכיג ןלָאז ייז רענלעז יד

 .ײרע- .שינע- .ךיז

 ןיא שירעמעפע
 ןּבָאה דרעפ יד, .ןרעיוא טימ גנודניּברַאפ

 ןלעטש ןעמונעג ןוא ןרעיוא יד טעװעזָאהעגנָא

 ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"סעקטיל
 .8 אפ

 -אהעג'- ,ןַָא ע(י)ט- .ורט -- ןע(י)טַאהנָא
 .ןרַאשנָא .1 .=:1/8: טּפצפנאדא .טע(י)ט
 סיוטש א יִא .ןעלגרעּבנָא .ןעילַאװנָא ;ןעּברוהנָא

 א יִא .לֿפָאטרַאק רעלעק א יִא .רעכיּב טימ
 עצנאג, .(עּבמַאד) עילּבערג א ןכַאמ = עילּבערג
 ענעדיישראֿפ ןוֿפ טעטַאהעגנָא רע טָאה ןרעמיצ

 "שַאמ החּפשמ ,סנ ,ײסעזַאװ ,ןצַאט ,ךעלצעט . ..
 ןּבעל ץנַאג א? .ןרָאנשנָא .ןּבַײלקנָא ,2 .רעּב-
 א וצ שינַײר א יִא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה

 ,ןּבַײרטֿפױנוצ .ןעגנערּבנָא .גמ .9 ."שינַײר
 ּבוטש ַא טעיטַאהעגנָא טָאה ןכש רעַײנ .רעזדנוא,
 טרָאד ןרעק ייז !ערה-"יע ןייק רעדניק טימ
 .ץכע- .ןרָאקןרָאה בוטש יד רעּביא

 ,שינעד-

 ןעקצָאהנָא וזז -- (ךיז) ןעקשטָאהנַא
 .*- (ךיז)

 ,טריּבלַאהעג--- ,ןָא ריּב- .ורט -- ןריּבלַאהנָא
 לָאצ ערעסערג א ןטפלעה ייווצ ףיוא ןלייטעצ

 ,רעטערּב יִא .לּפע יַא .טיורּב ךעלּבעל יַא .ןכאז-

 .טזדלַאהעג-- ,ןָא זדלַאה .װרט -- ןזדלַאהנָא
 ןשוק ,ןטעלג ןוא ןעמענמורַא ;ןעלטרעצנָא

 "עג ריד זיא סָאװ ,עלעצרַאה ,עלעניורק --2

 ןוא טזדלַאהעגנָא ןוא טשוקעגנָא -- ?ןרָאװ

 עדייּב ענַײז ןעמונעג טָאה,, .לפ ,ײןרָאּפעגקעװַא

 עגנֲא ןוא טזדלַאהעגנָא ייז טָאה ןוא רעדניק

 ןוֿפ עטכישעג יד ,ןַאמטיירּב החמׂש ,"טשוק

 -- ךיז טימ .1882 עשרַאװ ,ֿבר רענַאדנַאל ַא

 ןשיסור ןֿפױא טשוקעצ ,ךיז טנדלַאהעגנָא;

 עשידִיי סָאד ןוא ץרפ ,קומ ,"...רעגייטש

 .רעטַאעט

 ,219 ,+- ןרעדלָאהסױא ווזד -- ןרעדלָאהנָא

 "ער רעדָא טקַא .1 .ז ,רעד -- טלַאהנָא
 א .יִא רעטסעפ א .(ךיז) ןטלַאהנָא ןופ טַאטלוז

 -רעּביא טשינ זיא רעּבירעד, .יִא רעקידנעטש
 רע דלַאּביװ ,שממ סטוג וצ ןרָאװעג טרעקעג



 גנוטלַאהנָא

 עקיצומש עלַא יד ןיא יא זיאס ןכלעוו ךָאנ טָאה
 ןעלנָא ,רַאּפשנָא .2 29 ,אינת ,"רעדיילק
 - .שטנערָאּפ (ןָא) ןיא יִא .טלַאהרעטנוא ,ערָאּפדָאּפ

 ןאּברעטנוא ןיא לטנעהייַא .םיוּב ןטלַא ןרַאפ יִא

 .(ָארטעמ)
 -ייה ןרַאֿפ יא .טקנוּפיָא ווזד ,טקנוּפציטש .9

 ךיא ךוז, .טיֿפוס ןיא רילעדנעש ןרַאפ יִא .רעּב-
 סָאד יװ ,טסיזמוא ואװ יִא ןַא רענעגנַאגעצ ַא

 וו לֵא ,"ןרעװ ןענורעצ טלָאװ לַאטלעװ עצנַאג

 ,ןגירק ,ןעניֿפעג .הזיחַא 372 ּבּב וזד .גיֿפ 4

 ִא .ןּבעל ןיא יִא ןַא עא ןרילרַאֿפ ,ןּבָאה
 טליֿפרעד . ..טָאה רעע .טּפַאשלעזעג רעד ןיא

 ,ןּבעל ןיא יִא םענעי ןעניֿפעג ... . רע ןָאק ָאד זַא
 םולש ,נש ,"טכוז רע ןכלעװ טלַאהניא םענעי
 ןשידִיי םעד ןיא יַא ןייק ,הזיחַא ןייק, .שֵא
 ...םעד טימ טפַאשיבורק ןייק ,ןּבעל ןקיטסַײג

 טינ; ....רעטַאעט ,קומ ,"ןּבעל ןזעיגילער

 ,עינַאמ יד טָא זיא לדיימ ןייש ןטלעז ַא זיולּב
 םַײּב ,גרעּב ,יןּבעל ןיא יִא ןַא טושּפ רָאנ

 .װ רעּפעינד

 ,טלַאהסיוא .הסנרפ רַאֿפ רַאּפשרעטנוא 9
 ןַײמ; ,החּפשמ רעד ןיא יִא .הקיני .טלַאהפיוא

 ןוא טרעלק, ."טעּברַא ןַײמ זיא יִא רעקיצנייא

 ןַא סעּפע טניֿפעג רע זיּב ,גנַאל יױוזַא טכַארט

 לקיטש א ,בורק ןטַײװ א ,סייװ ךיא -- יִא

 ,'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,ײןטנַאקַאּב

 (טינ) .טנעמַאדנוֿפ ,דוסי ,עזַאּב .ךמס .0

 .עירָאעט ַא (ןיא) ןופ יִא .יִא (ןייק) ןַא ןּבָאה

 'נואק .(ע)יידיא ןַא ןיא יִא .ץעזעג ַא ןיא יא
 (איפוסילפ ימכח) איד ילַא ןגערפ םעד ףיוא

 ןא ןייא המשנ איד איו ןׂשיװ ןרעג ןטלעז איז

 איד ךָאד טאה ןסע ןופ ןעד ףוג םעד ןא טלאה

 ףלא יד, .ב/כ ,חע ,"טינ האנה ןייק המשנ

 זיא .תיּב-ףלא םעד ןוֿפ תוא עטשרע סָאד זיא

 ,טלעװ יד ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב טינ ריא טימ טרָאֿפ

 טרָאװ סָאד טנעילעג טרעװ ריא טימ לַײװ

 ןַא טַאהעג תוּפילק יד הלילח ןןןטלָאװ ,(רורָא)

 .א/טמ ,2צנ ,"'ָא

 ,גנַאגנָא .ךשמה .רעיודעג רעקידרעטַײװ .7

 ,רקש ,רָארעט ןופ יִא .דנַאטשוצ-המחלמ ןוֿפ יִא

 ,טלַאהפיוא ןוא יִא רעלַאנָאיצַאנ .רוטלוק ןוֿפ יִא
 ןייק ןעװ טלַאה ןא ןייק םַאלֿפ רעד טאה ךיוא,

 טלַאה ןכיוצ םעד ןא ונַײהד ,וצ רד זיא טכיל

 טלייצרעד רימ , .א/א ,חע ,"םַאלֿפ רעד ךיז

 ,הֿביא תליגמ רֿפס ,"קסע ןצנַאג םעד ןוֿפ יִא םעד

 -רעּפרעק ענעי עלַא רע טציטש, .1895 ןילּבול

 רַאפ ןטעּברַא סָאװ ,ןעגנוגעװַאּב ןוא ןטפאש

 "יטנעדיא רעשידִיי ןוֿפ גנוכַאװרעד ןוא יִא םעד

 .לעֿפַאּב .כרַא .8 .8ש1966 ,זמט ,"טעט
 ןוֿפ טלה ןהא םעד ףיוא 'נוא, .וויטקעריד

 'ילארׂשי רֹּב לָאז לארינעש רערקארּב רעיסומ |

 תומד ןייק ףורטש ּביל אַײּב ןַײז ןיטאּב רפ

 ןגעװ י"ּכי ,"גאטיירפ-רַאקּב הׂשענש ןיּבאה וצ

 ,ווו שֿפנ 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ

 ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוטלַאהנָא
 יד ןענַײז סָאד, (ךיז) ןטלַאהנָא ןוֿפ טַאטלוז

 םיא ןיא יא רעייז ןוא ארחַא-ארטס ןוא תוּפילק

 ,אינּת ,"הׂשעת אל תווצמ ה"סש יד ךרוד זיא

 -רַאֿפ ךיא סָאװ יִא עצנַאג ןַײמ זַא עז ךיאע .0

 ,"שלַאֿפ רָאג זיא טלעװ רעד ףיוא ךימ רעכיז
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 .כ"רּת ענליו ,םלוע תוניחּב ,זּביא ריװַאּפ .אי

 ךיז ןיא יִא ןייק ,גנוציטש ןייק ךיז טניֿפעג יז;

 ,זּביא ,"ןענעלנָא ןענָאק ךיז לָאז יז סָאװ ףיוא

 עשרַאװ ,,..ןעכדיימ עשימיַארַאק יד .גנילרעּפש

9, 

 סָאװ .1 .װמ ,לָאענ .יזַא -- קיטלַאהנָא
 -תושממ ,קידרעיוד זיא סָאװ .ןָא (גנַאל) טלַאה
 סָאװ .2 .טײקמערַא עיִא .רוטַאטקיד עיַא .קיד
 ,ןעגנַאטש עיִא .רַאּפשנָא ,טלַאהנָא ןַא יװ טניד
 ,טייקיד

 טלָאה טינ ןעק עמ סָאװ .ידא -- קיטלַאהנָא
 ,"לדיימ עיִא אזא סעּפע זיא יז, .ןּבַאה (ּביל)
 .(ענוװָאק) דייר

 (טזָאל) ןעק עמ סָאװ .ידִא -- ךעלטלַאהנָא
 רעקילעפוצ רעד, .םעד ַײּב ןטלַאה(נָא) ךיז

 ןרעװ טכַארטאּב טינ רָאט ךַארּפש ןיא ןָאלּבַאש

 ןַא ןיא) ,מי ,"עיִא ןוא עקידנעטש סָאד יװ

 ,טייק- ,(1926 ענוװָאק ,ָאויי ןגעו עּבַאגסױא

 .ןטלַאהעג- ,ןָא טלַאה .װרט -- ןטלַאהנָא
 קירטש יד יִא .ןטלַאה ןוא סעּפע ןעמעננָא 1
 יַא .טסַײל יד יַא .גרַאּב ןפיוא ןרעטעלק םַײב

 -טנעה םַײּב דניק סָאד יִא .סעטַאמש קַאּפ םעד

 ןייא ןא ךיז טגנעה רניילק ןייא איוו . . ., .עלע

 ,ב/בנ ,ןויע ,ײןיטלה וצ ןא םיא ןא ןיׂשורג

 ,טלעג ןטימ לצנער סָאד יִא .ןטלַאה טסעֿפ ,2
 -גנוטער םעד יִא .ןטנעמוקָאד עקיטכיוו יד טימ

 .ןעמוק טעװ יײצילַאּפ זיּב בנג םעד יִא .לגייּב

 ,עלעֿפעל א טימ גנוצ יד יַא

 ,סעּפע ןָאט רעטַײװ .גנואוט ַא ןַײז ךישממ .9
 .עויסנעֿפָא יד ,ַײרעסיש יד יִא .עקַאטַא יד יא

 גנוקידײטרַאֿפ יד יִא .קלרטשרעגנוה םעד יִא

 ,ןענרעל סָאד יִא .עּבָארּפ יד יִא .טָאטש רעד ןוֿפ
 םינמז ףיוא ןיטלהג ןא ..., .ןרידוטש סָאד

 יײַּכ ,רעלֶעה ןַאמּפיל ֿבוט'םוי יר ,"ןילאצ וצ
 ,1703 ,'הֿביא תלגמי

 זיא סָאװ סָאד ןטַײּב טינ ,ןטלַאהנַײא .4

 ,(וצרעד ןעגנערטשנָא ךיז ףרַאד עמ ןעו וליפַא)

 .תוחוּכ יד ןופ סנַאלַאּב םעד יא .סרוק םעד יִא

 "ניק יד ןעק ךיא, .טעּברַא ןַא ַײּב ןצעמע יִא
 ןענרעל ןלָאז ייז דמלמ א ַײּב יִא טינ רעד

 ,...איבנה והילא רעשלַאֿפ רעד ,.מ .מ ,"הרוּת

 "נָא ןעז םיא טסלָאז ,הקבר, .ג"סרּת עשראװ

 םיא ןעשטומעלַאּב טינ ןוא רדח ןיא ןטלַאהוצ

 יִא לָאז עמ, .דוייםיליהּת ,שַא ,"ןענרעל ןוֿפ

 ַא טימ ןעמונעגרָאֿפ ךיז ףיוא טָאה עמ סָאװ

 וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע רעדָא . . . רדנ

 ץלַא רע ךיורּב --- טַײלעמערָא רַאֿפ הקדצ ןּבעג

 ,1935 'ט 'נ ,וָאנָארװ ,תווצמה רֿפס ,ײיָא

 רעּביא רָארעט ַא יִא ,בצמ ַא ןַײז ךישממ .9

 .דרַאדנַאטס ןסיװעג ַא יִא .גנורעקלעפַאּב רעד

 יַא .טַאטש יִא .שזיטסערּפ יִא .ָאװינ םעד יִא

 יִא (ע)לעטש ַא י'ִא ,עיציזָאּפ ַא יִא .ןָאסַאפ
 ="ַא טינ גנַאל טעװ רע* .תויח'ס יִא .ןּבעל'ס

 ןזומ ךיז ,ןטלַאהסיוא טינ (3ב ;ןּבעל טינ (א

 םויק םעד ןטלַאהפיוא; .9פּב +- (ג ;ןּבעגרעטנוא

 ןוֿפ סעצַארּפ םעד י'ִא ןיולּב טשינ טַײטַאּב

 יִא רַאֿפ ךיז רימ ןעלגנַאר ייז טימ . .. ןּבעל

 ,"םויק רעזדנוא רַאפ ןֿפמעק ןוא ןּבעל סָאד

 -עגנַא ךָאד טָאה קלָאפ רעזדנוא; .אוש לּביי

 ןטלַאהנָא

 רעסיורג א רָאג ןיא םענַײז םויק םעד ןטלאה

 .אֿפא ,"ןורּכז ןשירָאטסיה םעד ּבילוצ סָאמ

 ,3 אוו 1964 ,זמט

 'ַא ,עיצידַארט ַא יא .ןטיהנַײא .ןטלַאהּפױא .0
 תווצמ ג"ירּת יד, .רוטלוק יד יא .הנומא יד

 ידּכ ,ךרּבתי המכח ןַײז ןוֿפ ךיז ןעמענ עכלעוו

 ,אינת ,"הניכש רעד ןוֿפ רוא םעד ןטלַאהוצנָא
 | ,טמק/הע

 -רעיוד ַא ,גנוּבעלרעּביא ןַא ןַײז ךישממ ./
 אוה ךורּב שודקה; .זגֹורּב א יִא .ליפעג קיד

 ןָא גנאל טלַאה טָאג ,היליד יבגו ףַא ךיראמ
 ןיק טשינ טקנעש רע ...רעּבָא ןרָאצ ןַײז

 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"רָאה
8, 

 -סערָאק ַא יִא .גנואיצַאּב ַא ןַײז ךישממ .9

 -ַאֹּב עכעלדנַײרֿפ יִא .טֿפַאשדנַײרפ א ,ץנעדנָאּפ

 טכוז, .הקולחמ ַא יא .טקַאטנָאק יִא .ןעגנואיצ

 ,"סעיזנעטערּפ ןָא טינ טלַאה ,תונורסח ןייק טינ

 עשרָאװ ,עיזַאושזרוּב יד ,ּבמָאלָאג ןסינייבצ

 צנָא ןַאמ ריא ּבילוצ ךיז טימַאּב יז, .6
 ,8 ש 1967 ,רָאֿפ ,"יםולש םעד ןטלַאה

 ַא יַא .סעּפע ןריֿפנָא טַײצ ערעגנעל א 9
 א ןַײז ךיז געמ רעג .טֿפעשעג א ,טַאטשרַאװ
 טלַאה םיוק ,הכַאלמ רעד ןיא יףשכמ' רעּפַאנק

 -ייש' ןיוש רֶע טסייה שיט-רעדַײנש א ןָא רע
 -יזערפ רעקשיּפמָאלג רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"'רָאל

 = א טינ גנַאל טעװ רע" .1927 ענליװ ,טנעד
 -קנַאּב טעװ ,טפעשעג סָאד ןריפ גנאל ןענעק טינ

 .ןריטָאר

 ןיא ךיז ןעיצ .קינַאזרעּפטירד ,װטוא ,10-
 יד .ןָא טלַאה טסָארפ רעד .ןרעיודעג .טַײצ
 ןָא טלַאה המחלמ יד .ןָא טלַאה עיצַארגימע

 טלַאה סיזירק רעד .ְןָא טלַאה םערוטש רעד

 .תורוד ןָא ןיוש טלאה םזיטימעסיטנַא רעד .ןָא
 ןָא ןטלַאה טייקנַארק רעד ךָאנ ןשינעײװכָאנ

 טינ גנאל טעװ סע .תולג רעד יװ יִא טעוו'ס

 .םירוּפ זיּב תינעּת'רּתסא ןוֿפ יִא טעװ'ס .יִא
 הכולמ סלָאװ לאומש ּבר יװ ןָא טלַאה'ס

 רעד רעּבָא תולג א זיא ןַאמ א, .ןגָאט ןייא =!

 יד יַא לָאז רעמ טינ, .װש ,ייָא גנַאל .לָאז תולג

  ןכָאװ רַאּפ א .לװֿפ ,"?(הנומא) הנמאנ עשיאיוג
 איד ,ןירָאג .ּב ,"ןטלַאהעגנָא טייקנַארק יד טָאה
 ךוס רעד טָאה ױזַא; .1900 י"נ ,...םיקיזמ
 ױרֿפ יד' ,רַא ,"ןטַאנָאמ ןוא ןכָאװ ןטלַאהעגנָא
 !טעּברַא סָאװ

 -עמע) סעּפע ןיא ןדניּבנַא ,ןרעמַאלק(נָא 1
 .דרע רעד וצ יִא .סעּפע ףיוא ןייטשאּב .(ןצ

 ,גָאלשרַאֿפ םוצ יִא .הריד רעטלַא רעד וצ יא

 .הרוּת רעד (ןָא) וצ יִא .עירָאעט רעד (ןָא) וצ יִא
 וצ טלה ןא ןַאמ ןעד איז, .הנומא רעד ןָא יִא

 טאה איז 'ינוא, .ו קרּפ ,טנַארּב ,"ןזיוּב ןילַא

 .טצ ,ראש ,"טעּבג ריא ןיא ןטלאהג ןא ךָאד

 ןַײמ ףיוא ןיטלַאהיג ןא ולצא טנוש ךיא ּביוא,

 ׂשקינ זאד ןהעזיג טריּבלעז ּבאה ריּבא ,הּבותּכ

 יד ןּבה; .310 ,הג ,"ןיזעװיג טזיא ןיגירק וצ

 סופּת יז ןמ לוז . . .ןטלהג ןא טרּבלעז םידוהי

 םעד ַײּב ןטלַאהיג ןא יז ןּבאה זד . . .ןיטלַאה

 הׂשעמ רֿפס ,יןטכיר זיוא זד יז לוז רֶע ,דמושמ

 טשינ יז טָאה ךימ, .ןוו שהְו 1725 טשמַא ,'ה



 ךיז ןטלַאהנָא

 קידצ רעד ,רעגיט .י ,"טייקמורפ וצ ןטלַאהעגנָא

 .הֿבושּתילעּב רעד ןוא

 וצ .ןצעמע וצ ךעלגנירדוצ ןַײז .כרַא ,2
 טיּב םורַאד, .ןַײז ריצֿפמ .ןטעּב קרַאטש .ןייטש

 טינ וד ׂשד רטׂשיװש יטנילע ןייא זַא ךיד ךיא

 רע ׂשד טׂשלה ןא ןמ ןַײד וד שד טׂשוט שרדנא
 -כַאװ} 1533 ןופ בּפ ,ײ. , .טלעג ׂשֹד טקיש רימ

 זיא שדוחה סנרּפ רעד; ,ןָאװיי ,ךוּבןייטש

 זאד רע זד ןיכַאמ וצ ינוא ןטלה וצ ןא ֿביוחמ

 םורד טאה טריװ רד לַײװ ךאד, .קקּת ,"טוט

 טלעג ליֿפ םיא טאה 'נוא ןטלַאהג ןא קרַאטש

 רפ ןזדנַאג יד) איז רע טאה ,ןטָאּבג רֿפ רד

 -לַאהיג ןא . . . רֶע טאה, .2 ,אלק ,ראש ,ײטּפַאק

 ראֿפ ףסּכ טימ יטלאוו ל"צז ילעּב םיא בוא ןיט

 הירּב רנַײֿפ ןייא ךיד טוט, ,157 ,הג ,"ןיהעז

 ,ןיגאלש פא טינ שמיא אוט ןדַאל טׂשאג וצ
 ןַאמ רניימג ןייא טעּב טׂשאג וצ ךיד ןעוו רּבא

 ,ןויע ,"ןא ןיטלה ריד ןא לאמ הכילטע רע זאל

 ןָא ןטלַאהעגנָא קרַאטש רעייז ּבָאה ןוא, .ב/זנ

 ,"ןּבעג שינעּביױלרע רימ לָאז רע רעטָאֿפ ןַײמ

 רעד, .1875 עשרַאװ ,םיחא 'גמ תואילפ הׂשעמ

 -עגנָא ליֿפ רָאג טָאה ןמה רעד טּבַיײרש (טוקלי)

 םידוהי יד םיא וצ רע סָאד שורושחא ןטלַאה

 חצמ רֿפס ,שֿבירטמ ןרהא 'ר ,"ןֿפױקרַאֿפ לָאז

 ,ג"רּת עשראװ ,ןרהַא

 יד ןמ טאה ךַא, .ןטלַאהרַאֿפ .ימ .כרַא ,8
 ןא זיױה טׂשָאֹּפ איד ןא םידוהי ןוֿפ ןֿבירּב

 .ןלק ,ראש ,"טנפעג איז טאה 'נוא ןטלַאהג

 -לַאהנא 'נוא ןימוק רדנוציה טכעמ רנייא אוו,

 ןוֿפ תונקּת' ,"...ןיּבעג וצ המיתח ןייא ןיט

 םס/סעוז6 ?4-| ב"נּת ,'אשידק הרבח רעגָארּפ

 ,טקישג ןאכל םשמ תועמה ןיּבאה איז{ .6
 ,316 ,הג ,"ןיראו ןיטלאהיג ןא םיּתעל טזיא

 ךַאז רעדנא ןַא רעדָא טלעג יַא טשינ רָאט עמ,

 ,תװצמה רֿפס ,"רבח ןַײז רַאֿפ רעק סע סָאװ

 ,1935 'ט ינ ,וָאנָארװ

 .ךיז ַײּב רעטַײװ ןטלַאה .ןגָאמרַאֿפ .כרַא 4
 תוירח ןיטלאהיג ןהא ןיּבה (!)םיחולשמה,
 רסיק לש םימויקה תועמשמּכ ןסעיגעליוװירּפ =!

 1669 ,'םד'תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ" ,"ה"רי

 ווו שפ

 יא ;21 ּבֹּב וצ .וֿפד +- -- ךיז ןטלַאהנָא
 ,"ןלַאפ טינ טסעװ ,ןָא ךיז טלַאה, .סעּפע ןָא ךיז

 ױצנָא ךיז טוג זיא עקמאילק רעשלהק א ןָא;

 רֶע טאה (תילט) ןַײז ןא ינוא,ק .װחש ,"ןטלַאה

 ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,יןטלהג ןא קרַאטש ךיז

 רָאנ טכַײל רעַײֿפ; .ב/חכר ,1721 גרוּבמוה

 רעַײֿפ ...ץלָאה רעדָא טיונק א טָאה סע ןעוו

 ,ּבדל ,"ךיז יִא וצ סָאװ ןיא ךַאז א ןּבָאה זומ

 ןַײמ ןָא ךיד טלַאה, .ש"ּת י"נ ,רוּפּכיםוי רמאמ

 ,רימ ןופ ּפָא ךיד וטסַײר םיוק . . .עצעּפוי

 ,ץרפ ,"קיּביא ףיוא ןעשזדנַאלּברַאֿפ וטסעװ
 ןטפערק טימ זע ראוו אד, .יגרעּב ייווצ ןשיװצי

 ינַײז ןא ןא ךיז טליה 'נוא ןשעזיג םיא ףיוא

 טלַאה אדע .1686 מדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס ,"רָאה

 רע שאד רטיירק איד ןא טׂשאֿפ שנעמ רד ךיז

 יגיטפיג רפ יד אַײּב טלַאֿפ רטנורא ץנַאג טינ

 ץעז ,לארׂשי ,ךיא ןוא, .א/טמק ,וטל ,"תויח

 טימ ריא ןָא ךיז קידיַא ןטניה ןוֿפ ריא ךיז

 .ידַא -- קידנטלַאהנָא

 .יזַא -- קידװעטלַאהנָא

 .ס' ,רעד -- רעטלַאהנַא
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 ןַא ךיז יַא* .עשטַאילק ,סוממ ,"טנעה עדייּב

 יעצ ,טעשטשעיּפעצ ןַײז = ךעטרַאפ סעמַאמ רעד

 ;ןסקאװרעד-טינ ,קידוװעקערש ןַײז ;טעװעלַאּב

 יד ַײּב ךיז ןטלַאה(נָא)* .קידנעטשּבלעז ןַײז טינ

 ןכַאל קרַאטש ,קיצראה = רעטכעלעג ןוֿפ ןטַײז

 .(ןצעמע) סעּפע ןוֿפ
 ךיז = ןּבעל םַײּב ךיז יַאֹ* :6--4 ּבּב וצ

 "נוא ןלעװ טינ ;ןּבעל ןרַאֿפ ןפמעק ,ןרעמַאלק

 יד טימ ךיז יַא* .ןעמוקמוא ןלעװ טינ ,ןייגרעט

 ,תוחוּכ עלַא טימ ,רע;רפ יװ = ןּבעל םַײּב ןייצ

 ןּבאה לארׂשי יד ןעוו ןמשֿפתּב|/ :877 בּב ןצ

 ריד ןא ןטלַאהג ןא ךיז ןּבאה 'נוא ןפירגג ןא

 ףיוא ןיזאל רֿפ ךיז ןּבאה 'נוא רנעט ןריא טימ

 ףרָאדשרמרהליװ ,7 ,טכ ,לאקזחי ,מהס ,"ריד

 ךיז טלַאה רע ןוא רֿפס-עדוי ַא זיא רע, ,6

 ,154 ,אינּת ,"הרוּת סטָאג ןיא ןָא

 זַא ,םיקיזחמל םייחיץע זיא הרוּת, :1וּב םוצ

 ,"ןעמ טּבעל --- םייח-ץע ןיא ןָא ךיז טלַאה עמ

 ןיא ןָא ךיז טלַאה בקעי רעּבָא; ,1957 יײנ ,ּבדל

 םיא ליװ ,ךָאנ םיא טייג ,טירט ןסוׂשע} ענַײז

 ,"רוטלוק ןַײז ןיא ךיז ןרעמאלק ,ןעמירקכַאנ

 ,1 אוו 1967 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ירד

 ,ןָא טלַאה סָאװ .1
 -ןטש ,טסָארפ רעיִא .ךיז טיצ סָאװ .טרעיודעג

 1953 ,שַאֿפ ,ראא ,"ןעגנומיטש-שואי עיַאק .םער

 ,קידרדסּכ .סַײררעּביא ןָא זיא סָאװ .2 .גצוװו

 -ַאפָארּפ עיִא .ץנעטסיסקע עיִא .ךעלרעהפיואמוא

 ףמַאק רעיַא, .האנׂש עיִא .רָארעט רעיִא .עדנַאג

 ,"לארׂשי תנידמ ןגעק ןסרעריפ עשיּבַארַא ןוֿפו

 ,1 אוו 1964 ,זמט ,ןילֿביר .מ

 טינ טרעה סָאװ
 ץיִא .קידרדסּכ .ליּבַאטס .קידרעיוד זיא :ףיוא
 לּבי ,לל ,םייקיה .רעגנוה רעיֶא .עֿפש
 ,אאאוו

 ,רַאפשנָא 1 .ז ,יד) סָאד -- שינעטלַאהנָא
 עמערָא סָאד, .גנוציטשרעטנוא .הזיחַא .טלַאהנָא
 ןיא טעז רע; ."יִא עצנַאג ןַײמ זיא לטיילק

 ןצניהַא טָאה ענעדִיי עמערָא ןַא; ."'ַא ןַײז קידצ
 "נַאג ריא ,ןַאמ ןקנַארק ריא ןריֿפ וצ טכַארּבעג
 ,סוממ ,יָא עצנַאג ריא ,רעּבעג-הסנרּפ רעצ
 . ..ןּביולקסיוא ... .אייח 'ר טגעלפ , .עשטַאילק

 -תריסמ' ,ץרפ ,יַא ןוא טסעק טימ ךודיש א
 ,טרָאװ שידִיי א ָאד זיא'ס גנַאל יװ ,ָאי, ,ישפנ

 ,29 וװ 1959 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ַא ןַא ךיא ּבָאה
 טימ יא ןַא .(ךיז) ןטלַאהנָא ןופ סעצַארּפ .2
 װזז -- ץכעטלַאהנָא .תוחוּכ עטצעל יד
 .לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב ,שינעטלַאהנָא

 טלַאה סע רעװ .1
 נָא .2 ."רעציטש ןַײמ ,יָא ןַײמ זיא רע, .ןַא
 ס'ָא יד ףיוא טנעה יד ןרַאּפשנָא .רַאּפשנָא ,ןעל

 דרָאלדנעל רעד, .לוטשרעטָאֿפ ,לוטשגיװ א ןוֿפ

 ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז טָאה ןרעמיטנגייאזיוה ==!

 טנעה ייװצ יד טגיילעגקעװַא ,לוטשגיו רעד

 י"ג ,זײס טסעװ ,ןילּבמעד.ּב ,"ס'ַא יד ףיוא

 יוק, .רַאּפשנָא רעקיטסַײג .הזיחֲא 28 ,7
 טייקשידִיי ןופ יִא עטכער יד ,םיזרא ונתּב תור

 ,"רעמייּבנענעט עטסנעש יד יװ עקַאט ןענעז

 !ןָאטסָאּב ,קַאה ענעהילעג יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,זּביא

 .יירע- 20.  יז ,1

 ןעלדנַאהנַא

 (קינַאכעמ) .ן ,רעד -- טקנוּפטלַאהנָא
 יייה ןרַאפ יִא .טֿפַארק ןדנעװּוצנָא ףיוא טקנוּפ

 רע זומ ?שטנעמ רעד טילפ ןיהואווק .רעּב

 יד ידּכ ,דרע רעד ץוחמ יִא ןא ןגירק אקווד

 ,7 וא 1962 ,זמט ,טיײצ ,"?ןכַאמ וצ ֿבורח דרע

 ןָא ךיז עב- .וזק -- ךיז ןעּבו(י)ל(ָא)הנָא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס א .טעּבואױל(ַאוהעג-- ךיז
 ,ךיז ןזודלַאהנָא .ךיז ןעלטרעצנַא .ןעּבולָאה ךיז
 -נָא ןגעװ ןסעגרַאפ ןוא גָאט ןצנַאג א ךיז יִא

 .שינע  .ךעלעּבַײט ייווצ יװ ךיז יִא .ןסַײּב

 ,+- ךיז ןרעּפמַאנָא ווזד -- ךיז ןרעּפמַאהנָא

 טרעּפמַאהעגנָא םיוק ךיז ןּבָאה ןטָאירטַאּפ ייווצ,
 ןרָאװעג עלעדִיי סָאד טרָאד זיא לַײװרעד ,טַאז

 .'דש רעמורפ רעדי ,ו גורֿפ ,ײטַאטוּפעד

 טקַא .1 .גנעה-- ןע  ,רעד -- גנַאהנָא

 ִא ןַא (ךיז) ןעגנעהנָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא
 יד ףיוא רעדליּב ןוֿפ יא רעד .עציילּפ א ףיוא

 "נָא ,2 ,טסורּב רעד ףיוא ןלַאדעמ ןוֿפ יִא .טנעוו

 ןופ גַײװצ א ףיוא יִא .סעּפע ןָא ּפַאכנָא ,טלַאה

 ,ז'עּפארט ןפיוא יִא .קירטש ןפיוא יַא .םיוּב ַא

 -נעמאזוצ .דניבֿפױנוצ ,גנודניּברַאֿפ .תוכַײש .2
 ןא גנַאה ןא ןייא טאה ׂשלַא שאד 'נוא, .גנַאה
 .ג/ב ,חע ,"םישודקה תומש יגיטכעמ יׂשורג

 גנאה ןא ןייק טאה לֿבָא ןייא ואוו ןּכשילּכמ,

 ,"ןיג טינ אטישּפ רע רָאט הנותח יד ןא טינ

 סָאװ תובושּתו תולאש ..., .ד/אל ,ןטרָאד

 ץוח טימ רָאנ לָאמארעדיװ עקַאט יִא ןַא ןּבָאה

 טריטסיסקע ...ילדֿבנה לכׂשי, .וװ גורפ ,"ץראל

 ,"רעּפרעק ַא ןופ יִא םעד ןָא ,ךיז רַאֿפ ךיוא
 ,1912 ענליוו ,! תועד הגוה ,ם"במ

 וׂשע, .למעזעג .שזַארוטנַא .עּפורג .כרַא 4
 ןימוקיג ןַײז גנה ןא ןַײז 'נוא ןיז ינַײז טימ

 'נוא ףסוי טימ ןטלאה וצ המחלמ לאמ וצ אד

 תיּב ,ןזױוהטע רדנעס רדנסּכלא ,"רדירּב ינַיז

 .כרא .8 .,1724 טשמא ,הריחּבה תיבו לארׂשי
 ןייא ןעדע ,(טפַאש)רעגנעהנָא .(טפַאש)רעײגכַאנ

 רסיק םוצ טריּבלעז ךיז ...רעה רימענ ראֿפ

 גנאה ןא ןיׂשורג ןייא ךיז 'נוא ,ןיֿפראוויג ףיוא

 ינַײז ףיוא רניד יכילריזייק איד לֵא ,טכַאמיג

 ףיקּת רנייא ןוש בוא, .95 ,הג ,"טכַארּביג טַײז

 רוזחמ ,"טאה גנַאה ןא יׂשורג ןוש רע רדא זיא

 ,1713 טשמַא ,ּב"ח ,םילגר שלש

 ידע .ויטָאמ .דוסי רעטשרמולּכ .דיירסיוא .0
 ןּבָאה ייז .גנַאל ןיוש זיא דַיי םעד ףיוא האנׂש

 ןא טאהעג ייז ןּבָאה טצעי .ןכַאטשעג ןרעג םיא

 ענייא .שילאק ןיא ןחדּב ןרהא ןּב ףסוי "יא

 םא שילאק ןיא ךיז עכלעװ עטכישעג עמַאזיױרג

 ןישַאטָארק ,טאה ןעגָארטעגוצ 1878 ינוי 3

 םוש ןייק טַאהעג טשינ ּבָאה ךיא רעּבָא; ,8

 סַײװ ,"ןייג ךיוא ליוװ ךיא זא ,ןגָאז וצ ריא יִא

 טָאה רע -- טרָאיסיֶא .ןסױטשעגּפָא  ,שו

 ןֿפוא ַאזַא ףיוא . . .דומל םעד . . .טכַאמעג ךַײלג

 -ס'ָא ןַא ןּבָאה לָאז ...שטנעמ גוס רעדעי זַא

 ידע -- טפַארקיסיַא .זישּת י"נ ,ּבדל ,ייָא

 "רַאֿפ ייװצ ףיוא טקריװ סָאװ טֿפַארק עקיזָאד

 טרעװ ןעיצנָא ךיז ןלָאז ייז רעּפרעק ענעדיש

 .6 אפ ,1865 ,מק ,ייק-סיָא ןפורעגנַא

 װטוא .טלדנַאהעג-- ,ןָא לד- -- ןעלדנַאהנַא
 טימ ןעמענרַאֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל א ,ךס א --



 קיטנַאהנָא

 -ןּבעל ַא יִא .םירחסמ ןריפ .רחסמ טימ ,לדנַאה
 ךס ַא -- װרט ןצּבק א ןּבַײלּב ןוא גנַאל

 -נישזָאר יַא .ןעלדנַאהנַײא ,ןפיוקנַײא ,ןֿפױקנָא

 ,..םידיסח לסיּב סָאדק .ןעלדנַאמ טימ סעק

 טימ תוכרּב טימ תושודק טלדנַאהעגנָא ןּבָאה

 יד עלעסעפ ,םוַאּבסונ .א ,"קעּפ עצנַאג תויוללה

 .ןץכע- .ךיז טימ 1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג
 .יירע- .שינע-

 .טנַאה א ןָא זיא סָאװ .1 .ידַא -- קיטנַאהנָא
 -מוא ,2 .רעלטעּב רעיא .דילַאװניא רעיא ןַא
 ,לאימולש רעיא ןַא .טקישעג-טינ .טרעּפמולעג

 ,221 ,+- ןקינָאהסױא ווזד -- ןקינַאהנָא

 ךיז ,ןָא ךיז עיט- .װטוא -- ךיז ןעיטסָאהנָא
 ערעגנעל א טסַאג ַא ןַײז .ררװ .טעיטסָאהעג י-*

 (וצ) ַײּב ןעגנערּברַאֿפ ,ןכוזַאּב ,ןייג טפָא .טַײצ

 דנַײרֿפ ןוא םיבורק עלַא ַײּב ךיז יִא .עטנָאקַאּב

 ,סערדַא םענעגייא םעד ןסעגרַאֿפ ןוא

 ,221 ,+- ןסַאהסיוא וזד -- ןֿפַאהנָא

 ךיז ,ןָא ךיז עק" .וטוא -- ךיז ןעקּפַאהנָא
 ;ךיז ןעגנירּפשנָא ךס א .1 .טעקּפָאהעגי-

 ,ןַײרַא גָאט ןעיורג ןזיּב ךיז יִא .ךיז ןצנַאטנָא

 ףיוה ןיא רעדניק יד טימ גָאט ןצנַאג ַא ךיז יִא

 ךס ַא .2 .רעטעגרהעג א יװ ןלַאפקעװַא ןוא

 יצנ ףרַאד יז, .ךיז ןעשזדָארּבנָא ;ךיז ןייג(נָא)

 לרוג רעד ךעּבענ טלאפ ,ךעלּפעט יד ןּבָאה ךעּב

 טסיזמוא ןָא ךיז טעקּפָאה יז יּבַא ,ריא ףיוא

 ,| שג ,רי ,"טשינמוא ןוא

 ,טֿפַאהעגי- ,ןָא טֿפַאה .ורט -- { ןטֿפַאהנָא
 .סיוא ,ןעיינסיוא ,ןטפַאה ךס א ,ןטפָאהעגי-

 סרעטכָאט רעד רַאֿפ רעכעטשיט יִא ,ןקיטש

 .רעייטשסיוא

 ןָא טֿפַאה .װטוא 8 חרט -- ז} ןטֿפַאהנַא
 -ּפיה יא .לָאצ א רַאֿפ ןריטנַארַאג .טפַאהעגי-

 ,םיבורק עלַא רַאֿפ טלעג סעמוס עש

 -עג'-- ךיז ,ןָא ךיז ףָאה .ווטוא -- ךיז ןֿפָאהנָא
 ןּבעל .גנונעפָאה טימ ןּבעל קידנעטש .טֿפָאה

 -ַאּפ עטוג ףיוא גנוטרַאװרעד רעקידנעטש ןיא

 רַאפ ןּבָאה עלַא רימ לֿפיװ ,ייוװ ,ייוו, .ןעגנוריס

 "נאעגנָא ןוא טֿפָאהעגנָא ךיז ןרָאיא יד טָא

 .שינע- .3װ 1964 ,זמט ,גצּב ,"טשיוט

 .ררװ .טעצַאהעג - ,ןָא עצ- .ורט -- ןעצַאהנָא
 רַאװ רע סלַא, .ןֿפרַאװנָא ,ןּפָאטשנָא ,ןגײלנָא

 ןרעװ רע טגעלֿפ ,ךיוּב ןיא רעטומ רעד ַײּב ךָאנ

 -צורק יד ןופ טקירדעג טרַאה גָאטשרענָאד םוא

 "נָא טָאה רעטומ יד סָאװ שיילפ ןוא לעמ ,עק

 רעד ,דמא ,י"תּבש ףיוא ךעטרַאפ ןיא טעצָאהעג

 ,ח"לרּת ענליוו ,טסינַאיּפעטרַאֿפ

 .טעקצַאהעג-- ,ןָא עק .ורט -- ןעקצַאהנָא
 ,טרַאװ . . . ךַאל ,ךַאל, .ןעלצימשנָא ,ןסַײמשנָא .1

 ןטרָאד ...יִא טלעוװ-רענעי ףיוא ריד טעװ עמ זַא

 ,ינאניס ,ײןכַאל וטסעװ -- רעטיר ענרעזַײא טימ

 -םוקמּב .2 .1904 וענעשז ,עגינעהטרעטנוא יד
 ןַײז ,ןרחסמ ,ןפױלמורַא ,ןעַײמש רַאֿפ ּברעװ

 ןיוש טָאה רע" .םיקסע יײלרעלּכ ןיא ןָאטרַאפ

 ענַײז טּבעלעגּפָא ןיוש = טעקצַאהעגנָא סנַײז

 .ךעלגעװַאּבמוא ןוא טלַא זיא ;ןרָאי

 -נָא וזז 1 .וֿפז + -- ךיז ןעקצַאהנָא
 "נָא :ךיז ןעלסײרטנָא 2 .+- ךיז ןעקּפָאה
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 ךיז יא .דיוּב ןיא קידנרָאפ ךיז יִא .ךיז ןעלקָאש
 ,שינע- .למעק ןפיוא קידנטַײר

 טימ .1 .טקַאהעג-- ,ןָא קַאה .וורט -- ןקַאהנָא
 ןטלַאּפשעצ ,ןקַאה(עצ) (ךאז) רישכמ ןֿפרַאש ַא
 ץלָאה יִא .ןלייט (ערענעלק) רעמ ףיוא סעּפע
 סָאד רעסעמקַאה ןטימ יִא .קַאה רעד טימ
 יַא* .ןטעלטָאק ןכַאמ ןוא סעלעּביצ יד ,שיילפ

 א ןטעּברַאּפָא לעיֵאר :ךיוא = ץלָאה ןגָאװ ַא
 ידש .גָאטסטעּברַא ןכעלטנרָא ןַא ןּבעג גָאט

 רע ןעװעג רֶזֹוג םיא ףיוא ןּבָאה הלּבח-יכאלמ
 טימרעד םיא לָאז עמ ידּכ ץלָאה 'ַא ןײלַא לָאז
 ,זּביא) עטנ ןתנ 'רּב השמ 'ר ,"ןענערּברַאֿפ

 רָאּפ עטשרע ידע .1833 ווָאקלדוס ,רסומ טבש

 יד ,ןקַאהוצנָא סעקלאקס ...רע טנרעל רָאי

 ,ןירעגניז יד עלחר ,"ןסיגוצסױרַא עצינױמָאּפ
 ןיא ןרָאפעג גָאט עלַא זיא, ,1868 רימָאטישז

 ,"ץלָאה לסיּב ַא טקַאהעגנָא טָאה ןוא דלַאװ

 עשרַאװ ,. ..םינלזג גיצרעפ ןוֿפ הׂשעמ ,ר"ימש

72, 

 ,טנַאװ ןיא לגענ יִא .(ךס ַא) ןקַאהנַײרַא .2
 יג, .ןליוז יד ןיא ךעלטפיטש ענרעצליה יא
 "נָא ןעמ טָאה רעטערּב יד ףיוא ,סעװרָאּב טינ
 ."סעקפוושט טקַאהעג

 -נעהנָא ,ןּפַאלקוצ .ןקיטסעֿפוצ ,ןקַאהוצ 9
 ,סעקורק יד יַא .טנעװ יד ףיוא רעדליּב יִא .ןעג

 סָאװ יד וליֿפַא; .ןליוז יד 'ִא .הזוזמ יד יִא

 ןּבָאה טינשייה ףיוא ןעװעג ...ןיוש ןענַײז
 ןוא יַא ןופ טסנוק יד טסואוועג עלַא טינ ךיוא

 לָאז ץיּפש רעד זַא ,ױזַא עסָאק ַא ןצעזרַאפ

 לָאז עסָאק יד ןוא ןַײרַא דרע רעד ןיא ןייג טינ

 -עריּב ,ןײטשדלַאג .מ ,"טנעה יד ןיא ןעגניז
 ,1934 עװקסָאמ ,רומַא ןפיוא רענַאשזדיּב

 לסיּב ַא .ןקַאהעצ טינ רעּבָא ,ןקַאהנַײא .4
 רעייא יד יִא .ןטלַאּפשנָא ,ןּפַאלקנָא .ןכערּבנָא

 יַא .עזַאװ יד יִא .לּברעק ןופ ןקַאּפסױא םִַײּב

 א ןכַאמ ןוא ץלָאה לקיטש ַא יִא .סופ םעד

 ,זַײרּפש

 סָאװ עקנישַאמ ,ּפמַאטש א טימ ןקַאהסיוא .9
 -יסַאּפ יד ןיא ךעלכעל יִא .ךעלכעל סיוא טקַאה

 ,ןכעלּב יד ןיא ךעלכעל יִא .סנעמיר ,סעק

 יד יַא .ץימש ,ּפעלק ןּבעג .ןגָאלשנָא טוג 0
 עמ, .ןטניה א יִא .סעקסיּפ יד ,רענייּב יד ,ןטַײז
 םיא זיאס זַא ,תחּת א טקַאהעגנָא םיא טָאה
 = רעדעל א יַא* ."עקשוּפמַאּפ א יװ ןֿפָאלעגפיוא
 ,ןתיממנָא טוג

 ,רעגניפ ןוֿפ סעּפע ןגיוזסיוא ,ןטכַארטסיױא ./
 .סנגיל יִא .ןעקַאשטנָא .ןרעדױלּפנָא .ןעלּפַאלּפנָא

 -עג-טינ ,סנגיוטשעג-טינ יא .תויׂשעמ-אבּב יִא

 רעד ןיא םּתס ןדער = קינַײשט א יָא* .סנגױלֿפ

 םירעיוּפ יד ּביוא . . .רקיע רעד, .ןַײרַא טלעוו

 -ידָאג .ש ,"םינוגיל ןייק טקַאהעגנָא טינ ןּבָאה

 עװקסָאמ ,וו סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענ

 ,ןערודנָא ,ןעלמוטנָא = ּפָאק ןלופ ַא יַא* .3

 ,ךייר טימ ןעידוננָא .ןדייר(נָא) ךיג ןוא ךס א

 טימ ּפָאק א ןָא םיא טקַאה עמ ןוא טּפַאלק עמ,

 םיא טײרדרַאֿפ עמ זיּב ,תויׂשעמ ענעדיישראפ

 רעדנואו| רעּפרעק רעכילשנעמ ,עי ,יּפָאק םעד

 -רעד טָאה רע זַא; .ּפ"רּת עשרַאװ ,{. . . רצוא

 -עגנָא תישאר םיא רע טָאה ,םענירג ַא טּפַאט

 ןרַאהנָא

 עקירעמַא ןיא זיא סע טכַײל יװ ,ּפָאק ַא טקַאה
 .טלעװרעטנוא ,ַאּפָא ,"ןרעװ וצ ךַײר

 ףרעװ ןלעֿפעג .קינָאזרעפטירד ,װטוא .8
 ,גלָאפרעד א ןרעװ .ןעמעננָא ךיז .ןעמענסיוא

 .ןרָאװעג ןלעפעג זיא'ס = טקַאהעגנָא טָאה סע |

 ןוא םיכודיש ליֿפ טדערעגרעּביא ןרַאװ סע;
 טלַא דנוה ןייא ,דמא ,"טקַאהעגנָא טָאה רענייק

 ,1878 ענליוו ,ןכדש

 .ןץכע-ה .גנז- .ךיז טימ
 .ַײרע- .רעד
 -ָאה -- :ךיוא .טקָאהעג-- ,ןָא קָאה -- ןקָאהנָא

 ףיוא ןעגנעהנָא ,ןעּפעשטנָא -- ורט .ןעוועק

 .עלעקעה ,קָאה ַא טימ ןעּפעשטרַאפ .(ן)קָאה ַא
 -לעק סָאד יִא .שיילפ לטַײז א קָאה ןֿפױא יא

 רעד ,ןרַאּפשנַא ,ןגָאלשנָא -- װטוא .לרענ

 ךעלעקניוו עטסנּפרָאװרַאֿפ יד ןיא יִא .ךיז ןּפעלש

 .ןײלַא רעטסינימ םוצ שזַא יִא .ךעלַײקדרע ןוֿפ

 ,טעּברָאהעג-- ,ןָא עב" .ורט -- ןעּברָאהנָא
 ,ןגײלנָא ,ןרעקױהנָא 1 .ןעוועּברָאה--- 95
 ךיז ןרעװ לָאז סע ,ןּפָאטשסיױא ,ןּפָאטשנָא

 וצ טָאה רָאיטקַא רעד, .ּברָאה א (ןעמוקַאּב

 -נָא .'2 ."עציילּפ יד טעּברָאהעגנָא עלָאר ןַײז
 (ןיא) ןקַאּפנָא ,ןּבָארגנָא ,ןטישנָא .ןעלגרעּב

 ,קַאז םעד יִא .קידלגרעּב ןרעװ לָאז סע סעּפע

 סעטרעטס טימ דלעפ סָאד יִא .ןַאדָאמעשט םעד

 | .ךיז טימ .ייה ןשירפ

 ,+- ןעװעטרַאהסיוא ווזד -- ן(עװע)טרַאהנַא
1, 

 ףיוא טינ טָאה סָאװ .1 .ידא -- קירַאהנָא

 רעד ףיוא, .ּפָאק רעיֶא .רָאה (ןָא זיא) ןייק ךיז
 טלקנוטעג טָאה טסורּב רעֶא רעטעיליּפשעצ

 ,ןענערּב ןקירּב ,עירול .נ ,"טולּב טקַאּברַאֿפ

 רעיא .טַאלג זיא סָאװ .2 1929,.  וװוָאקרַאכ

 ,טייקי- .ףָאטש

 ךיז ,ןָא ךיז עק  .חטוא -- ךיז ןעקירַאהנָא

 .== 08: זםמעאסזעסא .רקוא .טעקירַאהעגיד
 לָאמ, .ךיז ןרַאּפש .ךיז ןהנעטנָא .ךיז ןעַײרשנָא

 -סיוא ,טעקירַאהעגנָא גונעג ךיז ּבָאה ךיא ,ריד

 -כַאמ רעקיזָאד רעד טימ רעסַאװ סָאד טכַאקעג

 גונעג ךיז טָאה עמ, .וינעּפמעטס ,עש ,"עקרַאיל

 יַאּב ןכעלטיא טימ טעקירַאהעגנָא ,טדערעגנָא

 , עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"רעדנוז

 ,טכרַאהעג- ,ןָא ךרָאה .װרט -- ןפרָאװנָא
 -רעדיו םעד יִא .גנַאלק א ןיא ךיז ןרעהנַײא .1
 םַײּב קידרעּביֿפ טרעטיצעג, .גרעּב יד ףיוא לוק

 שינַײר ןדעי טכרַאהעגנָא ןםינמוזמ ידו ןלייצ

 רעליואו ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"לָאמ ייווצ

 ןעמ יװ ןרעהסיוא .2 .1911 וָאנרַאט ,ו גנוי

 יד 'ַא .ץרַאה סָאד טּפַאלק סע יװ ,טמעטָא

 ךיז יִא טגעלפ יז; -- ךיז טימ .עקנַארק

 .נ .צ ,"ןּבעג טכיררעטנוא ןגעלֿפ רערעל יד סלַא

 ענליװ ,ןּברק א רַאֿפ בױט עגנוי ַא ,ּבמָאלַאג

5, 

 יא טרַאהעג- ,ןָא רַאה .ורט -- ןרַאהנַא
 -נָא םיא רע טָאה, .ןטרַאװּפָא .ןרַאהּפָא ךעלטנג

 זיא רעױּפ רעד יװ ןוא ,דלָאװ ןיא טרַאהעג

 וצ ֿבנג רעד טגָאז ,ןַײרַא דלַאװ ןיא ןעמוקעג

 ,ןעדוי זנוא ַײּב ,ןַאמהעל .ש| מפ ,*...םיא

 .ן1923 עשרַאװ

 .שינע-



 ןרָאהנָא

 ןימ ,שריהמַאד .כרַא .ס' ,רעד -- ןרָאהנָא

 ןרעױהנָא 100

 -לווער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ךיֹוהנֲא  -ירד ַא ןוֿפ גנוקיליטרַאֿפ רעד ףיוא ןרערט עש
 'ראפ בׂש .שריה

 -- 'וקא טשטַײט

 שמ :"ןירָאה ןָא;

 "חיי טשטַײטרַאפ

 ,די ,םירֿבד) 'רומ

 ןָא ןייא ןואע 5

 זיא יִא רעד ."ןרָאה

 יװ רענעלק לסיּב א

 רעכעלנייוועג רעד

 סיוא ןסקַאװ סָאװ רענרעה עניילק טָאה ,שריה

 יז יד .ןשריה ערעדנַא ַײּב יװ רעטעּפש ךס א

 ןיא לעֿפ יד .רענרעה ןייק טינ ןצנַאגניא טָאה

 .םסעטטפ 4202 .ןקעלֿפ עכעלטיור ,עלעה טימ

 -ָאהעג'- ,ןָא עװער- .חרט -- ןעװערַאהנָא
 ןוא ימ טימ סעפע ןברעװרעד .1 .טעװער
 -עווש (ךרוד) טימ .ןעװעצארּפנָא .גנוגנערטשנָא
 וצ ךיז ןגָאלשרעד ,ןרָאּפשּפָא עינַאװערָאה רער

 א יִא .ןגעמרַאֿפ לקיטש א ,הלחנ א יא .סעּפע

 :ץרַאהעגנָא ליפ טָאה סע רעװק .רעלעפצרַאה
 יֵלשמ ,סמ ,"ןּבילּבעג טשינ ַײּב זיא ןוא טעװ
 ,הריתי המשנ ַא יִא .גיֿפ ךיוא .1 ,ל ,ד"עקּת

 ,ןיקויר .ב

 -עװש טימ ןצעמע ןקינַײּפנָא ,ןרעטַאמנָא .2
 יד יִא ,רעטעּברַאןפַאלקש יד יִא .טעּברַא רער

 ,ןטײקירעװש טימ .ריא .8  .דרעֿפ ענדיּב
 ןעגנערּבסױרַא ,ןֿפַאש גנוגנערטשנָא סיורג טימ

 ,עירָאעט ַא יִא .רעכיּב יָא .לקיטרַא ןַא יִא .סעּפע
 ןַא יִא ןעַײקעצ ןענעק טינ יז לָאז רענייק
 .לּברעד ןציווש קרַאטש ןוא טֿפירשרעטנוא

 װזד .ןעװערָאה טַײצ ערעגנעל ַא .וטוא 4
 ,גנאל-ןּבעל א יַא .ךיז ןעװערָאהנָא

 ָאה ךס ַא .ופז + -- ךיז ןעװערַאהנָא
 יד ןרילרַאפ ןזיּב) טַײצ ערעגנעל ַא ,ןעווער

 ןּבורגנליוק ןיא ,רעּפעש יד ןיא ךיז יִא ,(תוחוּכ

 רַאפ ןרָאװעג סואימ אֿפוג רימ זיא'ס, .זַאא

 ךימ עװערָאה ךיא סָאװ עינַאװערַאה ןַײמ רָאג

 תלהק ,סמ ,"ןוז רעד רעטנוא ןָא רעמשינ

 -עגנָא ךיז טָאה עלחריעגײֿפ, ,18 ,ּב ,ט"עקּת

 ץלַא ריא ַײּב ןעװעג זיא סע רעּבָא ,טעװערָאה

 ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טעדַאלעגנַײא

 נָא טוג ךעּבענ ךיז טָאה יז, .ג"מרּת עשרַאװ

 ,"טעװעדרָאמזיא ךיז טָאה ןוא טעװערָאהעג

 -ימ יד וליפַא; .ד"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניּפ

 ךיז ייז ןפרַאד ליֿפ ,רעזייק רעד ןוא ןרָאטסינ

 יַאּפ ענעדיישרַאפ קידנּבַײרשרעטנוא ,ַא סע

 ,טּבעל רענייא סָאװ ןוֿפ ,ןיטשקיד .ס ,י!ןריּפ

 סעיִא עשיטעװָאס יד ןּבַאה קלָאֿפ שידִיי לט
 ,11 ווו 1962 ,זמט ,"ןענוגרַאפ טינ זדנוא

 ;ןָא עװעל ,לּבוה .ורט -- ן(עװ)עלּכוהנָא
 -ןיל-- :89ֿ .טעװעלּבוהעג--  ,טלּבוהעג =
 ךס א 1 .ןעוועילּבעה;- :ךיוא .ן(עוו)
 ןכרוד יִא .לּבוה א טימ טַאלג ןכַאמ ,ןעװעלּבוה

 בוהּפָא וזד .2 .רעטערּב קיצֿפוֿפ רשֿפא גָאט
 ואוו טרָא סָאד, .ןקינײרּפָא לּבוה א טימ ,ןעוועל

 לָאמ ייווצ ןעמ לָאז ןענאטשעג זיא רעגרַאק ַא

 םעד, .(עיצילַאגטימ ,עלקוד) וש ,"ןעװעליַא
 יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"ןעליַא ןעמ ףראד סקַאװ

 ,1913 גרוּברעטעּפ ,טַײּברַא-רעלשיט

 :89 .טע(י)דוהעגי- ,ןָא עוד -- ןע(י)דוהנָא

 -- װטוא .:2074: טסזץמשצא .ןעיוו/
 עקיכליה ,ענעגיוצעצ ןּבעגסױרַא םעצולפ ,1
 -קירּבַאֿפ רעד, .והױה וצ פכעלנע ,ןעגנאלק

 עכעלטע טעידוהעגנָא טָאה ןלפַײֿפ =| קָאדוה

 ןֿפרָאװעג דלַאּב ןּבָאה רעטעּברַא יד ןוא לָאמ
 -נעל א ,לָאמ ךס א ןעידוה .2 ."טעּברַא יד
 .ןצעמע ףיוא סטכעלש ןדערנָא .8 .טַײצ ערעג
 יז טָאה סָאד, ןציײרנָא 0 .ןכש ןֿפױא יִא
 .ה ,"טעדוהעגנָא יוזַא רימ ףיוא סקיציא השמ
 נָא .1 -- װחרט .9 1967 ,גָאט ,ןַאמרעקַא
 "נילק ,רעקיכליה טימ ןעלמוטרַאפ ,ןרעדױלּפ

 ןסייװ עלַא סָאװ ןסַײנ יַא .םיטש רעקידנעג
 ןיּבכ ,ּפָאק א טעידוהעגנָא רימ טָאה רע, .ןיוש
 ןֿפַײֿפנָא .2 ."ןרָאװעג טעשולגָא טינ רעיש
 'טע ףיוא רעױּפ םעד יִא .ןעלדניװשּפָא .ןרַאנּפָא

 .שינע- .ךעלּברעק עכעל

 -עג'י* ,ןָא עשז  .װרט 6 וטוא -- ןעשווהחנָא
 ןעַײרשנַא ,ןדערנָא ,ןעמושזנָא .1 .טעשווה
 יָא, .ּפָאק ןלופ ַא יִא .ַײּברעד ןעשזוה לָאז סע
 ,"ןצאלּפ לָאז ּפָאק רעד ,גילֿפ ענדילז א יװ

 ןוא ןעדַאּפמורַא .ןלהק ךיז .ןעַײמשמורַא .2
 יװ הנותח רעד ףיוא יִא .קידלמוט ןַײז ײּברעד

 ,שיגע- .דירי א ףיוא

 .ןּבײהנָא ,ּבײהנָא +- -- ןּבױהנָא ,ּבױהנָא

 .טעדיהעג-- ןָא עד .װרט -- ןעדױהנָא
 ןגיוװעצ ,ןגיװנָא טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא 1
 ,קרַאּפ ןיא סעקלדיוה עלא יִא .עדיוה א ףיוא

 לָאז סע ,לגיװ ןיא דניק'ס יִא .ןגיװרַאֿפ ,2
 -םיוא .ןרעדורפיוא .ןעדיהעצ .9 .,ןֿפָאלש
 נָא טימ ןעװעטנוּבעצ ,ןעלקַאװעצ ,ןעילַאװכ

 ןומה םעד יִא .דייר עשירעצעהֿפױא ,עקידנגער

 .ףיוא יִא .ּביוש רעד ףיוא יִא .ןכיוהנָא ןופ טַאט
 טימ ןָאטעג ייװ א שממ סע טָאה;, .רעגניֿפ יד
 יקסוקאז .י .א ,ייָא ןקידנגָארט-תויח ,ןקידנוחטּב
 א"ב ,...ךוּביקנעדעג טַאטשלעדע דוד ,ןיא |

 יַא ןיא ןעמערּב עטנֿפעעצ רעטיול ןופ,, ,5

 ,לה ,"!ןרעװ לָאז :דיר עטשרע סטָאג ןוֿפ

 -ייא עניד ענעגיוצרַאֿפ .2 .םיוּבלּפע ...טַאלּב
 ןופ יִא ןַא (לַאטעמ ַא ףיוא) טכיש עטשרעב

 רעװַאשז ןוֿפ יִא ןַא .ךעלּב ףיוא טייקטכַײפ

 םיוק .גנומיטש ַא וצ ּבָאגוצ .9 .ןזַײא ףיוא
 יִא .עילָאכנַאלעמ ןוֿפ יִא .העּפשה עכעלקרעמ

 ,21// .םוילאעדיא ןופ

 "עג-- ,ןָא ךיה .װרט 6 װטוא -- ןכױהנָא
 יַאװ ,ןסייה) ןזָאלסױרַא .ןעמעטָאנָא .1 .טכיוה

 ,ןָאט ךיוה א ,ןָאט זָאלּב ַא ןוא םעטָא (ןעמער

 ןלירּב יד (ףיוא) יִא .סעּפע ףיוא ןָאט עקוה ַא
 ענערױרֿפעגּפָא יד (ףיוא) יַא .ןשיװסיוא ייז ןוא

 םוצ ןייגוצ ךיז טגעלפ רעטלַא רעד, .רעגניפ

 יד .י ,ײ, , ,ליומ ןטימ יִא טגעלפ ןוא ,רעטצנעֿפ

 טָאה רע, .ט"מרּת ענליװ ,... שידק רעד ,ּביָאט
 טיוה עטנערטעגּפָא יד טכױהעגנָא לָאמ עכעלטע

 םעד ןרעדניל וצ ידּכ ליומ ןוֿפ ערַאּפ רעד טימ

 !טָאטשטלַא ,זיי ,"קיטייו ןסייה

 ,ןזָאלּבנַײרא ,ןּבעגנַײרַא .ןכיוהַאּב .גיפ .2
 ,עיידיא עַײנ ,קנַאדעג ןשירֿפ) ןעמעטָאנַײרַא

 סעּפע ןקריוואּב .(גנורעטסַײגַאּב ,לַאפנַײא ןטוג

 -רענע טימ ;וטפיוא ןקיטכיװ ךרוד (ןצעמע)

 יא רעַײנ א טימ ןצעמע יִא .ויטַאיציניא ,עיג

 רע טָאה גנואווש ןוא עיגרענע ןַײז טימ; .עייד

 -ץגפױא סע ןוא טפעשעג םעד ףיוא טכוהעגנָא

 -מימותי ענעזָאלרַאפ יד ףיוא דײרֿפ יא ."טּבעל

 קנוֿפ א ייז ףיוא טכױהעגנַא טָאה רע .ךעל

 -לייט , .10 אט ,1958 ,שימייה ,"םַאלפעניּב ןופ

 ןופ טגָאיעג יװ יוזַא דחּפ ַא ךימ טלַאֿפַאּב לָאמ

 טעמוא טימ ןזעװ ןַײמ ןָא טכיוה ןוא ,טניוו א

 טימ יִא .יקצול .א ,"טניה ןופ ןעיָאװ ַא יװ יוזַא

 א ,קילגמוא ןעגנערּב = טיוט ,האנׂש ,רעַײֿפ

 ,עֿפַארטסַאטַאק

 ,ןגָארטנָא ,ןזָאלּבנָא .קינָאזרעּפטירד ,וטוא 8
 "רע ןופ, .עלעטניװ טלַאק ַא טכיױהעגנָא טָאה'ס

 "נָא ,ץכעלױֿפ ןופ ךורעג א טכיוהעגנָא טָאה ץעג

 יָאל) .4 ,30 אוו 1962 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"סטנערּבעג
 ןעמעדעפנַײא .הלחתה א ןכַאמ (עװַאיוק ,לק

 ןוש ס'טעװ ,יִא רָאנ ףרַאד עמ, .ןּבײהנָא

 ."ןייג

 .ןביי = יוה -- לפי = -
 ןכײהנָא +- ,ןכַאמ ךיוה -- ןפיוהנַא -.'} קלָאֿפ עמערַא סָאד יִא .דנַאטשֿפױא ןַא וצ

 טימ דיר עשלַאֿפ ,עסיז טימ ןגיװרַאֿפ יז : טוג ךיז ןעװערָאה רעטרעװא .1900 ווענעשז
 נָא גונעג טנַײה ןיוש ךיז ּבָאה ךיא, -- ךיז ,אפא ,"דמעמ ַא וצ ךיז ןעיּבָארָאד ייז זיּב ןָא
 ,שינע- ."טצדיוהעג .ז"כשּת ה"ר ,קיא

 טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנויױהנָא .ץרַאה ַא ןָא יא סָאװ .יזַא -- קיצרַאהנָא
 ,ענעסירעצ ןיא טדיילקעג זיא סָאװ .ןזיוה (ןייק -רַאפ זיא סָאװ ;ןליֿפעג ןייק טינ טָאה סָאװ
 .עִא יד ,ןטָאליקנַאס יד .ןזיוה עטקילפעצ רעיא .שֿפנ רעיא .קידװעליֿפמוא .טעװעטרַאה

 ןענַאטשרַאֿפ טשינ םינּפַא ןּבָאה עיִא יד רעּבָא; גנאגוצ רעיֶא .גנולדנַאהַאּב עיִא .,ןַאטַאלרַאש

 ,כרַא .טליוהעג- ,ןָא ליוה .װרט -- ןליוהנָא

 ןרעטנענרעד .ןעיצוצ 2776: 80-8016ת
 ,השא ןייא 'גוא דניק ןייא 'נוא ערה-רצי םעד;

 ,ןגאי קעװַא דנַאה יקניל איד טימ ןמ לָאז איד
 ןא רדיװ איז ןמ לָאז דנה יטכער איד טימ 'נוא
 ,ב/טמק ,1122 טשמַא ,מהמ ,"ןילוה

 .טרעיוהעג-- ,ןָא רע .חרט -- ןרעױהנַא
 ַא ןרעװ לָאז סע ,סעּפע ןּבַײלקנָא ,ןֿפרַאװנַא ,רָאֿפ ,שַאּב ,"חילש םעד ןוֿפ ךייר עגולק יד .טייקי- ....וצ
 ךיוא) שילרעטסיוא ןעזסיוא ,עּפוק עסיורג | 67 401966  ,ץֿפד +-- .על ,לָאענ .סעי ,רעד -- קינצרַאהנַא

 "נַײרַא םַײּב) געוו ןפיוא רענייטש יִא .(קידהנּכס ,טיוה ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטױהנָא ןליפעג ןייק ,ץרַאה ןייק טינ טָאה סע רעװ

 "נא ןוֿפ יִא יד, .גנוֿפרַאװנָא -- תנו .(גנאג דייר ,ײקַאּב קיטש עא ,עקיטולּב ַא, ,שיילפ יַא .שינעעזנַײא ןייק ,תונמחר ןייק טינ טָאה סָאװ

 יּבעה) ןלָאֿפי ןיא) לַאירעטַאמ ןקיכַארּפשרעד ,(י"ג) יידיי ערעדנוזַאּב וליֿפַא, .לַאטורּב זיא סע רעװ



 גנוֿפױהנָא

 ןוֿפ ,(ןעמזיװַאלס ,ןעמזירעמשטַײד ,ןעמזיאער

 יַאכ ןעמוקעגרָאֿפ ָאד זיא ...ןעמזיטקעלַאיד

 ,1966 ,דנַאלמײה ּיװָאס ,קַאװיּפס .א ,שיטָא

 ,12 ןאפ |

 -ער רעדָא סעצָארּפ ןע- ,יד -- גנוֿפױהנָא
 ּפָארַא ןוֿפ ,יינש ןוֿפ יִא ,ןֿפױהנָא ןוֿפ טַאטלוז
 טנעה ןיא םוטנגייא ןופ יַא .רעטעלּב ענעלַאֿפעג

  ןעגנוריסַאּפ עכעלקערש ןופ יִא .םיריֿבג ןוֿפ

 -טולּב עסַײװ ןוֿפ יַא יד .ןַאמָארדנוש ַא ןיא

 יד יװ ,שרעדנַא סעּפע טינ זיא ךעלרעּפרעק |

 ,זעג9 ,"(רעטייא) 'עירעטַאמ' ענעפורעג-וזַא

 ךיז טדַײנש געװ רעכַײלג א; ,14:13 אפ ,1949)

 ,"ןעַײּבעג עטרינָאטעּב . . .עיורג ןופ יִא ןַא וצ

 ,6 ןאפ ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןַאמקילַאֿפ .י

 ,גנונעֿפיוה- :ךיוא

 :89 .טֿפױהעג-- ,ןָא ףיוה .ורט -- ןֿפױהנָא
 נָא ,ןֿפרַאװנָא ,ןעילַאװנָא .1 .ןענעֿפױה .-

 -ץערוֿפסיױא ךיז לָאז סע --- ןטישנָא ,ןרעגלַאװ
 עטלַא ,גרַאװכָארּב יִא .ןענעּברוהנָא .עּפוק א ןעמ
 רעד, .גנוטסעֿפ רעד םורַא דרע יִא .סעטַאמש
 ,"ךיט ןַײד ַײּב רעטעלּב טפיוהעגנָא טָאה טניװ
 ,ןעלמַאזנָא .גיֿפ ,2 .לַאװק ...רעטױל ,אֿפא
 ענעטלעז יא .םיצוריּת יא .ןטײרגנָא .ןּבַײלקנָא

 טינ לָאז עמ יַאװלה ףיוא זַײּפש יִא .ןדי-בתּכ

 טימ גרַאּב א ןענעיֶא טנעקעג טלָאװ עמ, .ןֿפרַאד
 -עג ךיז רָאנע ,3 ,1938 ,ַאֿפיי ,פנ ,"ןליּפשַײּב
 םעד ףיוא לופלּפ ןייא טפיוהעגנָא ,טלטשּפ

 -ץצנָא) .8 11 א| 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןרעדנַא
 ןוֿפרעד יִא לָאז רע ןוא. .ןפױה ַא טימ ןעמ
 ,2 ,ב ,ארקיו ,יּת ,"ןֿפױה ןלוֿפ ןַײז

 ןּבָאה סָאװ ןתלוסּפ ערעוװש יד, -- ךיז טימ
 רעטַאעט ,קומ ,ײרעטַאעט ןיא טֿפױהעגנָא ךיז

 .שינע-ה .רעטַאעט שידיא ןוא

 .ןעקװַאהנָא +- .רל .טעמאז -- ןעקיוהנָא

 ,טרעקיוהעג'- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעקיוהנָא
 -יוה ַא (יװ ןעזסיוא רעדָא) ןרעװ לָאז סע ןכַאמ

 -יהעגנָא םיא ןּבָאה תורצ ןוא ןרָאיק .רעק

 םעד ןופ ןעװעטַארסױרַא ךיז ליװ ... ., ."טרעק

 טָאה טַײצ יד סָאװ ,תוריּתס ןוֿפ שנַאלַאװַא

 ינייועג .ו ךוּת ,גי ,"טרעקיוהעגנָא םיא ףיוא

 .ךיז ןרעקיוהנַײא ווזד -- ךיז טימ ךעל |

 -עגי- ,ןָא עװע  .װטוא -- ןשװעַײטלוהנָא
 -לוה טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא  ,טעװעַײטלוה

 .ענעשעק ןיא ןשָארג ןטצעל ןזיּב יִא .ןעװעַײט |

 .דנאנאכָאנ תעל-כתעמ ַײרד ןטורקער יװ יא

 .ךיז טימ ךיוא

 ,ןָא ךיז עיל- .װטוא -- ךיז ן(ענ)עילוחנָא
 טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס א .1 .טעילוהעג- ךיז
 יַא? .ךעלשימרעק ,סעקנַאילוה ןעװַארּפ .ןעילוה

 ףיוא ןּבָאה טינ ןוא ךָאװטימ א טימ ךָאװ א ךיז

 נָא ךיז טנעקעג טינ טָאז רָאג, .לװֿפ ,"תּבש

 ןרַאפ ןַײז וצ םקֹונ ךיז םוא ,יַא ןוא ןּפוטש

 טסָאה וד ,רעדנזַײר רעּבילא .ליי ,"רָאי ןצנַאג

 ,"תוכולמ עדמערפ ןיא גונעג טעילוהעגנָא ךיז

 ןיטמיריג םעד ןוֿפ עטכישיג ענײש ַא ,'מ'א

 .1878 עשרָאװ ,רענייש רעד ףעזָאי רעטטיר

 -רַאֿפ ךיז .ןעגנערּברַאֿפ טוג .ןּבָאה הָאנה ,2 |
 ךיז ןוא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעמוק .ןלַײװ

1801 

 .ןעייזומ ןכוזַאּב ,רעטַאעט ןיא .ןייג ,ןטרָאד יִא

 ןַײז טימ יִא לַײװרעד ךיז לָאז שטנעמ רעד;

 ,22 ,ג ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"טפַאשהירּב

 ןייגליואו ןזָאל ךיז .ךיז ןעוועקעידזיא ,9
 ךיז יִא .ןעלטימ עקידתועשר טימ ןצעמע רעביא -

 ךיז יִא .רעטעּברַאןֿפַאלקש עמערָא יד רעביא |

 "נָא ---א .ןדיי-ָאטעג עטרעגנוהעגסיוא יד רעּביא

 ךיז ריֿבג רערוּכיש רעד טזָאל ,ךיז טעילוהעג
 ַא ןוא םָארגָאּפ ַא קידנזָאלרעּביא ,ןריפקעווא

 ,ןיקויר .ּב ,"םלוע ןצנַאג ןרַאֿפ גנוקידײלַאּב

 "'מערוטש רעד; .גיפ .רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא

 ןוא לטעטש ןיא טעילוהעגנָא ךיז טָאה טניװ
 .שינע- .יןּברוח א טזָאלעגרעּביא

 ךלֹוה .וטוא ןזכעלייוה ...} -- ךיז ןכלוהנָא
 -מוא) ןייגנָא ךיז .טכלוהעג-- ךיז ,ןָא ךיז
 ,ןכַאמכרוד ןייג טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא .(טסיז
 ,סעקערטש ערעגנעל סוֿפ וצ ןרעדנַאװכרוד

 ןוֿפ גנעל ןוא טיירּב רעד רעּביא ךיז יִא .םיחטש
 . ףוס םוצ ןוא בוח א ךָאנ ךיז יִא .הנידמ רעד
 -רַאק' ןרַאֿפ ןֿפרַאװעגסױרַא) ןגָאלשעגנַא ןגירק

 ןקרַאק =! ין'עש
 סָאװ .519 ,שטוטס .ידַא -- קירָאמוהנָא

 רעיֶא .רָאמוה ןייק טינ טגָאמרַאֿפ ,טינ טָאה
 .ןָאטעילעפ רעיא .טַארעּפער רעיא .רערעל

 ,223 ,+- ןרעגנוהסיוא וזד -- ןרעגנוהנָא

 ךיז ,ןָא ךיז רע" .װטוא -- ךיז ןרעגנוהנָא
 -נעל א ןופ ךשמ ןיא ,ךס ַא .טרעגנוהעגיר-

 ןדַײלנָא .רעגנוה ןדַײל :ןרעגנוה טַײצ רערעג
 ,גנַאל-ןּבעל ַא ךיז יִא .ןסע קינײװ רעּביא ךיז

 גונעג ךיז טָאה רע ?ןסעגעג רע טָאה טסעק;
 ערעטיּב יד ןיא ךיז ןּבָאה עלַא, ."טרעגנוהעגנָא
 תולג ,עש ,"ךעּבענ טרעגנוהעגנָא גונעג ןרָאי
 .שינ .גנ/ .עשטַאד

 :89 .טסוהעג-- ,ןָא טסוה -- ןטסוהנָא
 ןּבײהנָא לָאמַאטימ .1 -- װטוא ,ןסוה--=
 יּפַאּפ א ןרעכײררַאֿפ ןכָאנ יִא ,ןכַײק ,ןטסוה

 טינ ךיז ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא ןצעמע יִא .סָאר
 ערעגנעל ַא ,ךס א ןטסוה ,2 ,ןקידלושטנַא
 -- װרט .דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע יִא .טַײצ

 ןרעגרע ןא וצ ןריֿפרעד ןטסוה ןקרַאטש ךרוד
 ,ךורּב א יִא .רעלעפךעגנול א יִא .דנַאטשוצ

 טימ ."קיטײװּפָאק ַא טסוהעגנָא רימ טָאה רע,
 .שינע .גנ- .ךיז

 .טעקוהעג-- ,ןָא עקק .װטוא -- ןעקוהנָא
 סעּכ ,טייקזייּב טימ ןצעמע ףיוא ןעַײרש(נָא) .1
 ,לגנייןרעל םעד ףיוא יִא .(רָאלקמוא ןוא)

 סעדנַאמָאק ,ןלעֿפַאּב עגנערטש ןּבעגסױרַא ,2

 עקידנרישרַאמ יד ףיוא יִא .רעזייּבעג ַא טימ
 ןלָאז ןסָארטַאמ יד רעכליה ןכרוד יִא ,ןטַאדלָאס

 ןכיױהנָא װזד .28 .ףיש סאנוׂש םעד ןסישַאּב
 : .שינע .ךיז טימ .וּב

 ער רעדָא טקַא .לָאענ .ן ,רעד -- פרֹוהנָא

 -רַאפ , .גיײלנָא ,טישנָא .ןעּברוהנָא ןופ טַאטלוז

 ,"ייבש ןוֿפ יִא םענעגייא ןַײז טימ ייז טקעד
 ,28 אוו 1948 ,גָאט ,לה

 -רוהעגי- ,ןָא עּב- .ורט -- ן(ענ)עּברוהנָא
 "נָא ,ןגײלנָא ,ןרעגלַאװנָא ,ןעילַאװנָא ..ט(ענּב

 יִא (סעּפוק ,סעּברוה ןיא) ןעלגרעּבנָא ,ןטיש

 סָאװ יינש םעד ןקינײרּפָא .לגיצ טימ גרַאּב ַא

 ײהנָא

 ,ריט רעד ַײּב טעּברוהעגנָא טָאה טניװ רעד -
 ,"טעּברוהעגנָא רענייּב סנֿפױה טָאה טיוט ןעוו; -

 זיאס; -- ףךיז טימ  .טַאטשיסױרג ,9

 -נעֿפ יד רעטנוא .יינש רעפיט ַא ןלַאפעגסױרַא
 ,"גרעּב עקיציּפש טעּברוהעגנָא ךיז ןּבָאה רעטצ |

 ,1931 עװקסַאמ ,ו רענַאינעמלעז ,קמ

 ןָא גרֹוה .װרט ןןגערייוה ...} -- ןהרוהנָא
 ןתיממעצ ,ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ  ,טגרֹוהעגי*

 ןגָאזרַאֿפ ןלָאז ייז ,סענַאגילוכ יד יא .לָאצ א
 וצסױרַא טנװָא ןיא הנּכס ַא זיאיס, .ןטנעצ ַא |

 ,(י"נ) דייר ,יָא ךַײא ןעק עמ ,סַאג ןיא ןייג

 -- װטוא .לואו .טרוהעג-- ,ןָא רוה -- ןרוהנָא
 יד ןיא יִא .ןסַאלעגסיױא ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא/

 -יאּבג א ןרעװו רעטלע רעד ףיוא ןוא ןרָאי עגנוי |

 ,ןצעזנַא רַאֿפ ּברעװ םוקמּב -- חרט .עט
 יַא .ןענעבנגוצ ,ןעמענוצ ,ןעלדניװשנַא ,ןרַאנּפָא
 םעד טרוהעגנָא טָאה רע; .רָאטידערק םעד

 יָאק א זיּב ןעמונעגוצ ןוא רעטעֿפ םענעגייא

 י"עקיּפ
 ,+- ןע(ודוהנָא וזד -- ןע(י)דיהנָא

 זעכ) .רג 22 ייא 22 .ץ" ,רעד -- ד ירדיהנַא
 עמ סָאװ גנודניּברַאֿפ עטריצילּפמָאק עדעי (עימ
 טַײרּפַאּב ,רעסַאװ ןגיױצעגסױרַא ריא ןוֿפ טָאה

 עַײנ ַא ןפאשעג ַײּברעד ןוא ,ןעגָארדיה ןופ

 -טָאזַא יד ןוֿפ ןעמענ יד, .גנודניּברַאֿפ ערעטושּפ

 -לּפָאט ןַײז ןזומ ףָאטשרעיוז טימ ןעגנודניּברַאֿפ

 יַאקליװ ,ײיײר-ןדיסקָא ןַא ןוא ײרדץַא ןַא :עט
 עיגָאלַאנימרעט ,עיזַאנמיגילַאער עשידיי רערימ

 ידַא -- ׁשי- .(טריֿפַארגָאעמימ) עימעכ ןוֿפ

 ,ןֿפָאטש עשיַא |
 סָאװ .ידַא {...קעזיעה ...} -- קידקזיהנָא

 "רַאֿפ ןייק טינ טגנערּב סָאװ :קזיה ןָא זיא
 ץקירָאײַײה יד, .רחסמ רעיא .טיציֿפעד ,טסול

 (ענוָאק) דייר ,יֵא ןעװעג זיא גנוצײלֿפרַאֿפ
 | ,טייקי-

 "נָא .טקזיהעג-- ,ןָא קזיה .חטוא -- ןקזיהנָא
 ידע .ןטרָאג ןיא ריזח ַא יװ יִא .ןדָאש ןכַאמ
 ידע ."טקזיהעגנָא רימ ןּבָאה סעקישטזַאקירּפ
 ןיא טקזיהעגנָא גונעג ןּבָאה סעקישטשמָארגָאּפ
 ."לטעטש

 יַא ןָא זיא סָאװ .לָאענ .יזַא -- קידלטיהנָא
 ריא ,עיָא ןַײז טנעק ריא ,טוג זיא ךַײא, .לטיה
 ,(י"נ) דייר ,ײּפָאק ןפיוא רָאה טָאה

 ,טלטיהעג-- ,ןָא לטיה .װרט -- ןעלטיהנָא
 :פיױרַא .1 .,1891 װעשטידרַאּב ,םישרשה רצוא
 םעד ןקעדוצ .ּפָאק ןפיוא לטיה ַא ןָאטנָא ,ןָאט
 -ןײרַא ןרַאֿפ ּפָאק םעד יִא .לטיה א טימ ּפָאק

 -טיה טימ ןגרָאזַאּב .2 .שרדמ'תיּב ןיא ןייג
 עמערַאװ טימ ךעלמימותי יד יִא .לָאצ א ןעל
 .ךיז טימ .רעטניוװ ףיוא ךעלעטיה

 ַא .1 .טיהעג-- ,ןָא טיה .ורט -- ןפיהנָא
 ןטרָאג םעד יִא .ןטיה קרַאטש טַײצ ערעגנעל

 חזד .2  קיטַײצ ןיוש ןענַײז תוריּפ יד ןעוו
 ."ָא טינ ןעק עמ זַא טיה ןוא טיה, .ןטיהּפָא
 .ךיז טימ

 ךיוה 2406: 2ת-םססתס .ןע" ,רעד -- ייהנָא
 ומיתומּב לע הֹּתַאװ :היאר אהופ .ךייה .טרָא
 ןעיֵא ערעייז ףיוא ןטערט טסעװ וד -- 'ךורדת



 ּבײהנַא

 ן"ןטערט ןכייה ערעייז ףיוא טסעוװ וד ןוא, :יּתְו
 ,יאלפ ,ײןטסעּפערק ערעייז ןציזַאּב טסעװ וד
 ,15 יז ,ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה

 ילוזער רעדָא טקַא .1 .ז ,רעד -- ֿבײהנָא
 ִא רענייש ַא .הלחתה .+- ןּבײהנָא ןוֿפ טַאט

 ױזַא .יִא םַײּב (ןטלַאה) ןַײז .'ִא ןַא רָאנ זיא סָאד |

 יָצג ױזַא זיא 'ִא ןיא .יִא רעד ןעזעגסיוא טָאה

 רעקילָאמַא .ףוס ןוֿפ יִא רעד .יָא ןַא ןכַאמ .ןעוו
 רעטוג א, .יֵא (וזַאא רעקילַאמעלא ,רעקיטנַײה)

 יַא ןַא רַאֿפ יװ, .װש ,ײטעּברַא עּבלַאה א זיא יִא

 לזמ ּביג ןוא, .לװֿפ ,"טכעלש טינרָאג סע זיא
 ןוא ןיִא ערעזדנוא עלַא ןיא החלצהו הכרּב ןוא

 װָאקירטעיּפ ,הנחּת סש עַײנ ןייא ,"ןזָאלסױא

 טינ יִא ןייק ןליֿפַא טלָאװ תוריּפ ןופ, ,1

 טלָאװ סע, .יהׂשעמ עטלַא ידי ,סוממ ,"ןעוװעג

 ןוֿפ ןיִא עלַא ןרידוטשוצסיוא טוג רעייז ןעוועג

 "א ,1917 י"נ ,ץווטישז ,"םזילַאיצָאס םעד

 ,סנַאלַאּב

 ךיז טּביה סעּפע ןעװ ,טַײצ ןיא טקנוּפ .2
 ,טלעװ רעד ןוֿפ יִא .ןָא טּבייה עמ רעדָא ןָא

 ןרעלק יִא ןופ .גנידצלַא ןוֿפ יִא רעד זיא סָאד

 ַא ןופ ןּבײהנָא .שרעדנא רעטעּפש ןוא ױזַא

 םענופ טרדסעגסיוא טָאה טָאג יװ ץלַא עקַאט,

 ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,ײזָאלסױא םוצ זיּב ביױהנָא

 ינייא זיא סָאװ עבט יד ןסיוו לָאז עמ, ,11 ,ג

 ןייז) זַא יִא םעד ןוֿפ םיֿפוג יד ןיא טסַאפעג

 ןוא ףיוא ייטש, .הח ,"ןרָאװעג ןפאשַאּב ןענעז

 ,"הרומשַא רעטירד רעד ןוֿפ יִא ןיא הליֿפּת וט

 זיּב 'ִא ןופ גָאט רעד זיא קילייה, .א/ל ,2טל

 ענעדנואװשרַאֿפ, .תורימז ,סוממ ,"ןיה טייג רע

 ןייגכרודא ךַײא לעװ ךיא ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ געט

 "געט עקילָאמַא ,רַא ,"גערּב זיִּב יִא ןופ

 ןַײז וצ יִא ןייק ָאטשינ ןוא רעטשרערוא,

 "רּפַא ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"טייקיטשרערוא

 םוצ ךיז טרעטנענרעד הרוּת יד ןעוו , ,1961 ַײמ

 .ה ירד ,יַא םוצ קירוצ רימ ןעמוק -- ףוס

 .9 א 1959 ,זמט ,ןַאמדַײז

 ,טינשּפָאטַײצ ַא ןוֿפ ,עטַאד ַא ןוֿפ גנַאֿפנָא .9
 ןםיא ךָאנ טמוק סָאװ טרָאװ ןרַאֿפ ןופ ןָאו

 יַא .רָאינרעל יִא ,שדוח יִא .טכַאנ יִא .גָאט יִא

 ןיוש טָאה גָאט יִא רעיורג רעד, .גנולעטשרָאפ

 ןוא ןטלַאּפש יד ךרוד ןעגנורדעגנַײרא יװַײס

 'רַאֿפ ףוס, .גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןטכיולעג טָאה

 ןעמוקעגֿפױא זיא ה"י םעד יִא ןוא םענעגנַאג

 -נָא .1950 ,דוק ,מי ,"רוד רעקידריװקרעמ א

 ןעמ טּבייה םיא ןופ סָאװ גָאט -- גָאטּבײ ה

 .טעּברַא ןַא ,עיצקנופ א ןענעכער ןָא
 ;ןָא ךיז טּבייה סע ןענַאװנוֿפ חטש ,טרָא .4

 א רעד זיא ָאד .ןָא טּביה עמ ןענאוונופ

 ןַא .ףוס ןזיּב יִא ןוֿפ .ךוּב ןוֿפ יִא ....ןוֿפ

 ,םוהּת רעֿפיט א רימ רעטנוא, .שיט יִא טרָא

 ןָא ,טלעװ עטיירּב עסיורג יד --- רימ םורַא

 'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"ףוס ַא ןָא ,יַא ןַא

 ,רּבדמ יִא םַײּב ןעװעג ןיוש ןענעז ייז ןעוװ;

 סָאװ ,עטכַאלּפ א, .השמ ,שֵא ,*. ..ואוו טרָאד

 -סיוא ריא ןוא טלעװ קע ןייא ןיא זיא יִא ריא

 (טקנוּפץַא .לה ,"קע ןטייװצ םעד ןיא זָאל

 .ןעמ ַאר גיַא ,ןטַאנידרָאַאק ןופ

 .קיטַאשטָאּפ .וּורּפ .גנואוט א ןופ גנַאֿפנָא .9

 .ןע- ,יד -- גנוּבײהנָא
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 יד ןעיירדרעּביא .יִא רעטוג ַא .יִא ןַא ןכַאמ

 ןענָאק, יָא ןרַאֿפ ףוס םעד ןּפַאכ ןוא תורצוי

 ןופ יִא םעד ןיא ...תומילשּב הווצמ יד ןָאט

 יז, ,זּפק ,ב ,הח ,"ףוס ןיא ןוא ....הווצמ רעד

 טשינ ךָאנ ןוא ןּבָאה ליפ רעייז טֿפרַאדעג טָאה

 סָאד ,סוממ ,"בוט'םוי ףיוא יִא ןייק טַאהעג

 ,עלעשנעמ עניילק

 דנימ זיא סָאװ סָאד .דוסי ,רקיע ,טנורג .0
 ןיא המכח ןופ יִא רעד, .רַאטנעמעלע .לַאמ

 יא .10 ,ט ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"םימש-תארי

 ,סרוקייָא .עיצַאמרָאֿפניאָא .עימעכ ןיא תועידי

 ער רעדָא סעצַארּפ-
 אוד ןכואו ןּביזע .+- ןּבײהנָא ןוֿפ טַאטלוז
 ,חט ,*...גנוּביה ןא ןוֿפ ,ריד וצ ןליצ טשלוז

 גנוּביה ןא ןייק טינ זיא ׂשֶע, ,9 ,זט ,םירֿבד
 ןייא 'נוא דנע ןייק זיא 'נוא גנוטשרע ןַײד וצ
 הלֿפּת ןרודיס} ,"גנוטצעל רנַײד וצ (תילכּת)

 'יה ןא איד, .א/גסק ,1696 יוסעד ,...השמל
 קעװ ןרעװ טינ לָאז ...םיול רעד גנאזג גנוּב

 ,17123 טשמַא ,ּב"ח ,םילגר שלש רוזחמ ,ייןמונג

 יד לֵא (תושק תולחתה לּכ) טיג ארמג יד זַא;

 ,ב/וכ ,וטל ,"ןא רעװש םנייא טמוק גנוּביה ןא
 טָאה רעװ ?ןעמונַאּב יִא סּבײהנָא טָאה רעווע
 | שג ,טייצ ,"טנעקרעד שינערוא-רוא

 (עמַאס) םַײּב זיא סָאװ .1 .ידַא -- קיֿפיײהנַא
 .ןָא ךיז טּבייה םעד ןופ סָאװ .קיטשרע .ּביײהנָא
 יעטסקיטַײז יד ןוֿפ רענייא ,םזיחישמ רעד,
 וצ לַײװ ,קיטַײז ,עיגילער רעדעי ןופ ןפירגַאּב

 סָאװ .2 .!רָאק ,ייַא ןוא שיאַאכרַא וצ ,טלַא
 ץיִא .ּבײהנָא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 טייקי- .ןװּורּפ עיֶא .טירט עיִא ,ןלַאֿפכרוד
 -ספליה ןטימ יִא ןופ טקעּפסַא ןַא ןַארַאֿפ , --

 טָאה רע ,ןלָאמ טמענ רֶע :לשמל ,ןעמענ ּברעװ

 ,2 ,א פשיי ,מי ,"ןעגניז ןעמונעג

 .ןּביוהעג-- ,ןָא ּבייה .ורט 6 וטוא -- ןֿפײהנַא

 "נָא .הלחתה ַא ןכַאמ .1 ,2606: 2ם-םסטסת
 -רַאֿפ 1542 ענזיא ,םירֿבד תומש ,ּבא .ןעגנַאפ

 ןוֿפ יִא ."ןּביה ןאאע -- 'ליחתהל' טשטַײט
 "ימי (תשש) ןוֿפ ,תישארּב ןוֿפ יִא .ּבײהנָא

 -נָאּפסערָאק א יִא .ארמג ןענרעל יִא .תישארּב

 יַא .לדער א ןריֿפ וצ יִא .גנוציז יד יִא .ץנעד

 טּבוליג,, .ןגירק (וצ) ךיז יִא .םיכודיש ןדער וצ

 'נא טפארק ןּבעג טאה רימ רעד טוג אַײז

 שויד ןדנעלוב וצ 'נוא ןּביה ןא וצ קרעטש

 יװ --- תומדקַא, .גָאליּפע ,ךוּב-לאומש ,ייקרעוו

 ,"ןכערּפש וצ ןיגּב 'נוא ןדיר וצ ּביה ןא ךיא

 ,ןוו שֿפ) 1694 אדרויפ ,יתומדקא ןופ שטַײטי

 -יג םוא ירצמ ןעד ה"ע וניּבר השמ איו,

 איד ןּבוהיג ןא טאה לאמ יגיּבלעז זד ...טכַארּב

 הדוהי י'רּב ּביל הירא ,"םירצמ איד ןוֿפ הלּפמ

 1725 אדרויפ ,םידעומה ינוקּת ,ןַאמגילעז

 ,*,..טּביה ןא ּב"א דניק ןייא רָאנ ןעװו לשמל,

 רעד ןופ) טנעדיזירּפ רעד טּביה אד, .ןטרָאד

 נוא רטכיר טאטש ןעד טלאז ןמ ןא ןןָאיסימוק

 א ,"ןיואל ןימוק ןייניה רקנעה ןעד ךיוא

 ךײטשכַאװ} 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאפ רעגָארּפ

 ,עגנוי יד ֿבושי םעד ןעיוּב יַא ןלָאז,, .ןָאװַיי ,ךוּב

 ,"טעּברַא רעד וצ ןגיוט ןוא חוּכ ןּבָאה עכלעוו

 עטמיראּב סָאד; .טפצ םרוטש א ןיא ,סוממ

 ןּבײהנָא |

 ןַײז ןופ גנושרעדנַאמוא יד יִא טעװ קלָאֿפחומ

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,יןּבעל

 -נודניּברַאֿפ עכלעזַא ןיא טצינעג טפָא טרעוו

 עק ןטַאטיצ ןוא תוָאמגוד עקידרעטַײװ יד) ןעג

 ;ןטקנוּפ ןייא וצ יװ רעמ ןרעהעג ןענ

 ,ןטעּברַא 'ִא :גנואוט א ןעגנַאֿפנָא םַײּב (א
 | .װזַאא ןליּפש ,ןלייצרעד יִא .ןסע

 יָארּפ ןקידרעױדיגנַאל א ןעגנַאפנָא םַײּב (ב

 -דניק וצ יִא ,ןָאט הבושּת יִא .ןרוּכיש יִא :סעצ

 סָאד, .טֿפעשעג א יַא .עינַאּפמַאקלַאװ ַא יִא .ןעל

 ֿברע ןוא .ןסעזעג קידיײל יז זיא רָאי עצנַאג

 .װש ,"ןּבױהעגנָא קָאז א יז טָאה רוּפיּכ "םוי

 טאה (שדקמה תיּב) זאד ןמ זַא לואוו זַא נוא,

 טּביה נוא, .ב/זט ,וטל ,ץאיוּב וצ ןּביױהיג ןא .
 םיׂשעמ יזיּב יכלעז טוט ,ןרעװ וצ םורפ ןא

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,ש9ע ,"רעמ רמינ

 טּבייה ,רעּביא טייג ץלַא זַא ןוא, .1796 וװָאלקש

 ַײנ-טלַא ,עש ,"תונוּבשח ןריֿפרעטנוא ןָא ןעמ

 ,עקוװעלירתּכ

 סע זַא טַײטַאּבַײּב ַא טימ רעּבַא ,א וזד (ג

 .ןענייװ ,ןעַײרש ,ןֿפױל יִא :גנילצולּפ טעשעג

 ןאילרש וצ ןּבוהג ןא ּבאה ךיא; .ןעוװעשוּב יַא

 ,הליגמ-ןעילימַאפ רעגָארּפ א ,"ןנייו וצ 'נוא

 -ירּב סָאד םענ'כ; .ןָאװיי ,ךוּב"ןייטשכַאװ} 2

 "יויל ןצ ןָא סע ּבייה ןוא / ןַײרַא טנַאה ןיא עלעוו

 -רַאה ןַײמ ףיוא טייקרעיורט ַא טלַאֿפ'ס / .ןענ

 וד ןעוו, .לֿפ ,"ןענייוװ וצ ןָא ךיא ּבייה ָאד / ,ןצ

 -- ןיג ריד ןגיג טׂשהיז ןדנַײפ =}| אדניו ןַײד

 רפסי יײּכ ,"םעונ יהיו אייל 'נוא ןא אּביה יז

 -שח יד ןעװ, 117 אפ ,אקווד) 1474 ,תואוֿפרה

 ןטימ המחלמ יד יִא ןעװעג טינ ןלָאז םיאנומ

 ַײּב| .'חרומ ןיא טָאטש ַאי ,סוממ ,. ...אנוׂש

 רעטֿפַא וויטיניפניא ןרַאֿפ וצ טרעוװ טקנוּפ םעד

 {.ןטקנוּפ ערעדנַא יד ַײּב יװ טזָאלעגכרוד

 עג ַײנ א יַא :גנואוט א ןרזחרעּביא םַײּב (ד

 (ףיוא) יִא .ןּבעל ַײנ ַא יִא .ילנספיוא יִא .טפעש
 ןייא ךיא ליװ אד, .לָאמַאכָאנ יִא .ןָאק םעַײנ ַא

 ,םילשמ רֿפס ,"...ןא ןּבעה ליּפש אַײּב רדנֲא

 ןדניצ וצ יִא ןעמ זומ טכַאנ עלַא; .1686 מדפ

 ,"לטכעל ןרעשירֿפ םעד ןופ (טכיל-הּכונח יד)

 רמוג זיא ןעמ זַא, ,1860 עשראו ,םדָא ךרד

 עמ ,ןּבײהוצנָא ףֹּכיּת יז ןעמ ףראד הרוּת יד

 קספה ןייק טשינ טָאה הרוּת יד זַא ןוַײװ לָאז

 ?רָאי ,שזדָאל ,םימעטמ רֿפס ,ײזָאלסיױא ןַא ןוא

 רעד ןיא ןדִיי ַײּב ןעװ טַײצ עטכער יד ,ןעיסָא;

 טעװעצינעגרעּביא רעדיילק ןָא ןּבייה עילימַאפ

 םעד ןיא שוּבלמ ןייא ןוֿפ ןרעװ לגלוגמ ןוא
 .עלעשנעמ עניילק סָאד סוממ ,"ןרעדנַא

 ןוֿפ טַײצ רעד טימ גנודניּברַאֿפ ןיא (ה

 טּביה (עיצקעל) גנולעטשרָאֿפ יד :ןעגנַאֿפנָא

 ּבייה רָאיארעּביא , .טנװַא 8 ךעלטקניּפ ןָא ךיז

 ,הרדס עַײנ א קיטנוז יַא ."לוש ןיא ןייג ןָא ךיא

 טַײרטש רעד ׂשד גאט גיצריו טייוה טשיא ׂשע;ג

 לוז ןמ, ,324 ץעפָארטס ,ךוּב'לאומש ,יןא ּבוה

 ןיא שד ןוט וצ טוג טַײה זיא שד ןטאר טינ

 רדוא ןירדנו וצ אַײז ׂשע ,ןוט וצ טוג ןגרומ

 ,ס קרּפ ,טנַארּב ,"ןּביה וצ ןא טּברע ןייא

 לטייא ןמ ליװ טּביה ןא ךואוו איד לַײװ אד,

 ,םיגהנמה רּפס ,יןיגאז הכרּב ןופ םיקוסּפ

 ,1723 טשמַא



 ןּבײהנַא

 -ַאֹּפ טימ ,טרָא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא (ו

 ;:ב צמ ןטמיטשַאּב א ןיא ןצעמע טימ ,עיציז
 'ַא .ןטימ ןופ יִא .ףוס ןוֿפ יִא .גערּב ןוֿפ יִא

 ,'ובוט-המ' ןוֿפ יִא .ןינּבילוש ןוֿפ שרַאמ םעד
 .תיּב-ףלַא ןוֿפ ,!ןוילע-לא' ןוֿפ ,,רמאש ךורּבי ןופ

 לא רּביא זיּב סאד ןּביה ןא לוז איז ןוֿפצ ןוֿפ

 רֿפ, .די ,א ,רירעש ,"ןנואװ דנל םיא איד

 םעד ןזַײװ 'נוא ןּביה ןא טשרע איד ןקרעטש
 .ב/ז ,1716 טשמַא ,הח ,"ןטריא רֿפ איד געוו
 םיֿבורק עטנעָאנ יד ןופ ןּבױהעגנָא טָאה עמ,
 ,סוממ ,ײעטסטַײװ יד זיּב רדסּכ ןעגנַאגעג ןוא
 .ֿפשטניוװ

 :גנונַײשרעד-רוטַאנ א ןופ גנַאֿפנָא םַײּב (ז

 לדנגער ןיילק א .ןייגוצרעטנוא ןָא טּבייה ןוז יד
 .ןרעװ לקנוט יִא דלַאּב טעװ סע .ןלַאפ ןָא טּבייה

 גנל וזַא ןטגז 'נוא, ןעַײט וצ ןָא טּבייה סע
 ,ןגט וצ ּבוה ןא זע זיּב םירצמ תאיצי ןוב

 ַײּב פָאק ןיא , .גיֿפ .ןאו וו לּבוי יעשויו שרדמי
 -קָאטש ,קיאור ןעװעג זיא רעהַא זיּב ואוו ,ריא
 ,סוממ ,"ןגָאט וצ םעצולּפ ןָא טּבייה ,לקנוט
 .פשטניוװ

 יּפש ַא ,ליֿפעג ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא (ח

 ןַא ןריּפשרעד ,ןליפ יִא :גנוּבעלרעּביא ןַא ,גנור

 -רעק ןיא ןקיטייװ ןליפ יִא .יוניש א ,גנורעדנע

 ןרעװ יִא .סעיצַאניצולַאה ,ץיה ןגירק יִא .רעּפ

 ןגירק יִא ןרָאי יד ןליפ יִא .יורג ןוא טלַא
 -רַאֿפ ,דימ ןרעװ יַא .ןצעמע ףיוא תונמחר

 ןוֿפ ןזָאלּב יִא .ןּבעל ןופ ןסינעג יִא .טרעטַאמ

 טייטש לזמילש רעד, .סיורג ךיז ןטלַאה יִא .ךיז

 ,"ןרַא וצ יִא םיא סָאד לָאז סע ,קיאור ץנַאג ךיז

 יַא לָאז עמ; .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 ,ןרעדנא ןַא ןוֿפ ןיצוצנ יד ךיז ןיא ןליֿפרעד -

 רעד, .דוי-םיליהּת ,שַא ,"שי ןרעסערג ַא ןופ

 -וצרעּביא ןּבױהעגנָא טָאה ןענָאלּבַאי ַײּב סעּכ

 ןָא טּבייה טלעװ יד, .ישטעּפ' ,ַאּפַא ,"ןענערּב

 ,מָאנ ,"קידמערעװ ןוא קידרעכעל ןרעװ וצ

 ,'לקינייא עשיּבר סָאד'

 :סעצָארּפ ןקידלכׂש א טימ גנודניּברַאפ ןיא (ט

 ,סעּפע ןיא ךיז ןּבַײלקרעדנאנוֿפ ,ןעמענאּב יִא

 רעד ןופ תודוס יד ןײטשרַאֿפ יַא .חוּכיװ ַא יִא

 -ןצכָאנ ךיז יִא .תמא םעד ןעזרעד יִא .טלעוו

 זיא דיי רעדעי . . .לולא ןיכרבמ-תּבש, .ןגערפ
 טכַארטרַאֿפ רעמ ,קידתוניתמ רעמ ןרָאװעג ןיוש

 עלַא ןָא ןסעגרַאפ ןּבױהעגנָא טָאה עמ ןוא

 -עגנָא ּבָאה ךיא, .230 ,ּבדל ,"ןכַאז עקידעכָאװ

 עצנַאג יד ּבױא ןטכַארט וצ רימ ַײּב ןּביױה

 .עשטַאילק ,סוממ ,"םולח ןייק טינ זיא הׂשעמ

 וצ ןָא טּבייה החלצה ןַײז זַא ןעזעג טָאה רע;

 ?רָאי ,לשימעשּפ ,קידצ ילהא רֿפס ,"ןענַײש

 -כרוד ,ןריזילַאער ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא (י

 ,טָארט ןטשרע ןכַאמ .ןעמעדעֿפנַײא .סעּפע ןריפ

 יִא ,ןטקעיַארּפ-יוּב יד ןכעלקריוורַאֿפ יִא .וװּורּפ

 -ןערַאֿפ (טינ) ןוא יִא .ןסולשַאּב יד ןריֿפכרוד

 (רעטעּפש) ןַאד ןוא יַא טשרָאקַא רימָאל, .ןקיד

 רע לָאז ,ןּבױהעגנַא טָאה רע; ,"ןעז ןעמ טעװ

 ןייא טּביה ןא רנייא ןעוו ןעד, .לװֿפ ,ײןזָאלסיױא

 ,הניאצ ,"ןוט זיוא איז רע לָאז אד ןוט וצ הוצמ

 וצ רעװש רימ זיא הׂשעמ יד, .א/דכק ,תוטמ

 -עגנָא ןיוש יז ּבָאה ךיא לַײװ רָאנ ,ןלייצרעד
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 הׂשעמי ,ּבחנ ,ײןריֿפסױא ןיוש יז ךיא זומ ןּביױה

 סרילטעּב יזהמ

 ּברעװ רעד טזָאלעגכרוד טרעװ סע ןעװ (אי

 טזַײװ ּבוס רעד ןוא ,גנואוט יד טנכיײצַאּב סָאװ

 יד ןיא תוָאמגוד לָאצ א) ריא ףיוא ןָא ןיוש

 ,טרעצנָאק א ,עדער א יִא .ןןטקנוּפ עקידרעירֿפ

 יִא = שידק טימ ןסידנע ןוא שודיק טימ יָא*

 ןכַאמ לטבמ טימ ןקידנערַאפ ןוא ּביױל טימ

 שניוו אוז ,ןּבוהיג ןא שמוח טה ּבעל בקאי ;.,

 ,"ןהעז םיא ןא תוחמׂש טַײצ לא טסלָאז ריד

 "ןרא .1774 אדרויפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי

 ּבילוצ בוט-םוי םעד ףיוא ןדִיי עכעלטע . . .ןֿפ

 א יװ יַא; .ףגנ ןבא ,די ,"שמוח יִא סדניק ריא

 ,לװֿפ ,"רעקַאק א יװ ןקידנע ןוא ,רעקַאנק

 ,ןא ןּביה ךיא ליװ ...דיל אַײנ ןיש ןייא,, .ּבָארג

 ,ןבוא ןופ דיל אַײנ ןיש ןייא  ,ףסוי ירּב ןרהא

 ,טּביה ןא םוחר אוהו ןמ ייא, .1688 גָארּפ

 ,"תוניגנּב חצנמל 'נוא ךורּב דודל ןמ טגאז

 טֿפָא יז טגעלֿפ , ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס

 ןוא טנַאה רעד ןיא קָאז א טימ . . . ןעמוק

 ןצנָא טַײצ ןיוש זיא'ס יצ ,תוצע ךיז ןטלַאה

 רע זיא; .המלש .סוממ ,"סעטַאיּפ יד ןּביײה

 רָאי 1615 וצ ןוא ןלעפעג ...לדיימ םעד

 סָאד ,ליי ,"תודוס ןּבױהעגנָא ריא טימ רע טָאה

 -ינש סָאד; .1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ

 ,"שרַאמ א שטיװק ַא ףיוא ןָא טּביײה ... .לרעד

 : .המלש ,סוממ

 יװ) װדַא רעד ןוא י טקנוּפ םַײּב יװ ױזַא (ּבי

 דייר עקידרעירֿפ טימ גנודניּברַאֿפ יד ךיוא

 ןָא ןיש טזַײװ (עיצַאוטיס רעד טימ רעדָא

 -רָאֿפ יַא .ליטש יַא .ךיוה יִא .גנואוט רעד ףיוא

 רעה? .ןיילק ןקידנערַאפ ןוא סיורג יִא ,ָאמיסיט

 ךיוה ןּביױהעגנָא ,טלקָאשעצ ךיז טָאה עלעש

 םעד יַא* .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןכלוקַײּב ןֿפױא

 ,רטפנ םעד ןּבױל קרַאטש וצ = ךיוה וצ שידק

 ןלוֿפ א ןוֿפ ,ךַאז רעצנַאג ַא ןוֿפ ןעמענ .2
 יד ,טײקצנַאג יד ןכַאמ לטּב ַײּברעד ןוא םוכס

 ןצנַאג א ןוֿפ ןדַײנש = טיורּב ַא יִא .טייקלופ

 לסעֿפ ַא יַא .סטכַאמעגנַײא יָאלס ַא יִא ,ןּבַאל
 הלח יד ןָא טּביה רעטָאפ רעד .סעקרעגוא

 יַא* ."איצומה א ןרעדעי רעדנַאנוֿפ טלייט ןוא

 יד ןּבױא ןופ ןּפעשּפָארַא (א = ענעטעמס יד

 ןּבַײלקסיױא (ב :רעטוּפ ןגָאלש יִא ןוא ענעטעמס
 | ,עטסנעש סָאד

 ךיז :ב ןטימ .ךיז ןּבײהנָא טָאטשנַא .9
 ,ילרעגירק א ןריֿפרַאפ ,ןצעמע טימ ןעּפעשטרַאֿפ

 .תוקזחמ ןריֿפרַאֿפ .געלשעג א ,תקולחמ ַא

 טימ ליווכ, .יִא טינ רעסעּב םיא טימ טסלָאז
 ליװ; ."םיא רַאֿפ ארומ ּבָאה'כ .יִא טינ םיא

 ,"זַא רימ טימ רע טּבייה ,ןגַײװשרַאֿפ םיא ךיא

 ןקידנע רע טעװ ,רימ טימ יִא טירע זַא, .לֿפ

 טּבייה סע רעװ, .לװֿפ ,"תוומה:ךאלמ םעד טימ

 ,"ףוס (ןרעטצניֿפ ַא) ןטסיװ ַא טָאה ןדִיי טימ ןָא

 ריא טלָאװ שװװ .ןרַאנ טַײז ריא ןדוי ריא, .װש

 ורתי, ,333 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,יזא ןּבײה

 ריא ןעד ,ןא לארׂשי טימ טשינ ּביה :ךארּפש

 ןּבָאה, .תומש ,חט ,"טַײצ ילא ןיא טפלעה טָאג

 ,"ָ!ילארׂשי ינּב וניחֲאי טימ יִא טלָאזעג טשינ ייז

 טּבייה סָאװרַאֿפ, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ

 לו םיקידצה לע' :הכרּב עטנצַײרד יד ןָא ךיז

 .װֿפד +- .װטוא -- ךיז ןּבײהנָא

 ךיז ןּבײהנָא

 "ידצה לעו םידיסחה לע' טשינ ןוא 'םידיסחה
 טשינ ןעמ רָאט םידיסח טימ לַײװ --- ?'םיק

 -רע'ס ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ, .לװפ קיסַאּפש ,יָא

 לַײװ ?ןעמדָא רָאנ ,ןהוח ןֿפַאשַאב טשינ עטש

 קיסַאּפש ,''ַא טשינ ןעמ רָאט ױרֿפ א טימ

 עג ןיילא ךיז ַײּב ךעּבענ ייז ןענעז, .לטרעװ

 ַא טימ ןּבײהוצנָא ארומ ןּכָאה ייז ,ןלַאפ
 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ-רַאֿפ רעשידוי רעד ,ײטָאטש

 ןּבײהסױרַא שיטַאֿפמע .טינ טימ טֿפָא 4
 ןסיװ (וצ) יִא טינ ,(עא ןסיװ) ןענעק טינ סָאד

 (וצ) 'ִא טינ .ןרעה (וצ) יִא טינ .(טרָאװ א)

 א ןײטשרַאפ יַא סָאד לָאז ךיא, .ןייטשרַאפ

 -עגנָא טינ טָאה רע, .תועסמ .סוממ ,ײטרָאװ

 -סיוא םיא טָאה עמ סָאװ םעד ןוֿפ ןסיװ ןּבױה
 ,ײֿבוט -םוי ןַײז ףיוא ןגָאז לָאז רע טלעטשעג

 .ךירַאי םענוֿפ ,עש

 :וּב םוצ

 ךיז טּביה (עירָאטסיה ,עטכישעג) הׂשעמ יד

 טימ טצינעג -- הׂשעמ א ןָא ךיז טּביײה* .ןָא

 = ןָא טינ ךיז טּבײה סע* .טײקנדירֿפוצמוא

 סע ןוא ןָא טינ ךיז טּבייה סע, .ןגיל ַא זיאס

 טעװ ריד טימ טינע .לװֿפ ,"סיוא טינ ךיז טזָאל

 ךיז יז טעװ ריד טימ טינ ןוא יִא טלעװ יד ךיז

 ןָא ךיז טּבייה החמׂש יד סָאװ, .וש ,יןקידנע

 א; .װש ,"רעגנעל ץלא יז טרעיוד ,רעטעּפש

 (טינ) ךיז טּבייה הׂשעמ יד -- ןָאה ַא טימ ןוה

 ,"סיוא זיא הׂשעמ יד -- זיומ ַא טימ ץַאק א :ןָא

 א טימ ןוה א/ .רעדניק רַאֿפ תויׂשעמ ןיא

 רעניה ייװצ ;ןַא ךיז טּבייה הׂשעמ יד -- ןָאה

 ךיא) ןגיל םעד ןעק ךיא -- רענעה ייווצ ןוא

 ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב לװֿפ ,"רענעש (סע לייצרעד

 יד ןוא גנוריסַאּפ א רעּביא טיג סָאװ ןצעמע

 ךיז טּבײה ָאד" .טינ םיא ןּבילג סרערעהוצ

 רעד = הנותח (עטכער) עתמא יד ןָא טשרע

 רעטנָאלּפ רעד ,עטכישעג עטיירדרַאפ יד ,למוט
 ןוא טיוט רעד ןָא ךיז טּבייה סָאװ טימ, .עא

 א טימ| שרֿפ ,"?סיוא ךיז רֶע טזָאל סָאװ טימ

 -לאומש ,"ןגאלק שורג ןא ךיז ּבוה ָאד, ,{ט

 בל הרוּת יד טשייה ךַא, .85 עֿפָארטס ,ךוּב

 רעד טימ ןָא ךיז טּביה הרוּת איד ןעד ,בוט

 רעד טימ ׂשיוא ךיז טזאל נוא (תישארּב) תיּב

 ,וטל ,"בל זיא זד --- (לארׂשי לּכ יניעל) דמל
 טרומ רׂשורג ןייא ןא ךיז ּבוה אד, .המדקה

 ךיז ןעװ םורד, .,598 ,ךוּביאֿבּב ,"ןדרָאמ =!
 זומ אד ,ןּביה ןא ּבַײװ שכרוד טוט גירק רעד

 ,"ןּברעד רֿפ דנורג ןיא זילַא ףיוה 'נוא זיוה ןמ

 -ירק == טטק רשיורג ןייא ךיז טאה, .טכוצ |

 שנג ןמלז 'נוא קלאוו ריאמ ר"רהומ ןיּב ןַײרעג

 ןּבייה גָאט ףוס םוצ, ,335 ,הג ,"ןּבאהיג ןא

 םעד טימ רענייא ןענעגעזעג וצ ןָא ךיז ייז

 ,ּבחנ ,"לַאװק םעד טימ ץרַאה סָאד ,ןרעדנַא

 ןעמ טָאה טכַאנַײּב, .'סרילטעּב 'זהמ הׂשעמי

 ַא זיא ןעמ סָאד ןריּפש וצ ןּבױהעגנָא ךיז

 רענעטעּבעגנונא רעד ,זמא ,"סַאּפמוא לסיּב

 ףיוא ךיז ריא טָאה סָאװ, ,1871 ענליוװ ,טסַאג

 ןֿפױא ןעיודנָא ךיז ןּבױהעגנָא ךיוא קידנקוק ייז
 רעגידיכַאל רעד ,ןשטַאגולד .מ} ,"?ןָאגראשז

 עטֿפיד רעד, ,1883 גרעּבמעל ,רעגאז ליטרעװ

 םעניילק םעד ףיוא יא ךיוא יז ןעק . . .טיר

 עכילזױה יד ,שטיװָאנַאמסוז .מ 'רד ,"עלעגניצ



 םנּבײהנָא

 ךיז טָאה ...עמַאמ יד, ,1887 ענליוו ,ןיצידעמ

 רעטנוא ןדִיי עטוג טימ ןערָאּפ וצ ןּבױהעגנָא

 עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא ,"!ןסיװ סנטַאט םעד

 ,ןָא ךיז טּביה סע זַא םָארגָאּפ ַאק .ו"נרת

 ,| ...לטָאמ ,עש ,"געט ַײרד קעװַא סע ךיז טיצ |

 עליטש ךַײלג . . .ליטש ןָא סע ךיז טּביײה ןּבייה,

 ....תונורכז ,ץרפ ,"ןעשיצ ךעלרעַײֿפ
 טינ ךיז ןעמ רָאט םיּבר ַא טימ ,, :23 םוצ

 טסיּב וד יװ ןרעסעּב ַא טימ ןָא ךיז ּבייה, ;"יָא

 וטסעװ ,םיא טימ יִא ךיז טסעװ, .װש ,"ןיילַא

 זיא ןוז ןַײז, .לװפ ,"תומה-ךאלמ ןטימ ןקידנע

 עשינצּבק' טימ יִא טינ ךיז טעװ ,דניק ליטש ַא

 ָאטינא .וו עכעליירפ ןוא עמערָא ,עש ,""רעדניק

 לֹּבי ,ּבמָאלָאג .א ,"ןּביײהוצנָא ןעמעװ טימ ךיז

 ,1 ,וצ

 נָא ,ּבײהנָא וזד .1 .ן ,סָאד -- סנּבײהנָא
 םעד טימ ןַײז זָאל ..., .הלחתה .שינעּבײה

 טימ לדרעֿפ סָאד ןוא ּבעל-ילעדנעמ 'ר דוֿבּכל

 .תומהּב ,סוממ ,"לידֿבהל ,ןהֹּכ םוקמּב ,ָא

 ןופ תוליֿפּת עטשרע .ןענװַאד ןופ לייט ,2

 .ארמזד יקוסּפ זיּב ןענװַאד ןוֿפ ּבײהנָא .ןענװַאד

 לאה וזיּב) רוּפיּכםוי ןוא הנשה:שָאר צעּפס

 עג ץרָאה-םע ןייק זיא ..., .('קזע תומוצעתּב

 ,טנװַאדעג תּבש החנמ א לָאמַא טָאה רע .ןזעװו

 "עג ךיוא רע טָאה רופיּכ-םוי ,הנשהישַאר יִא

 ןעמ טנװַאד לוש ןיא , .לכיטנרעטש ,ַאי ,"טנָאק
 ,ןירָאג .ּב ,"'ַא טייג טציא רָאנ ,וליֿפַא ןיוש
 ,.קרעװ עלַא

 טנװַאד סָאװ רעד .שימינָאטעמ .רעד 9

 -עגנאגרעד-טינ .תירחשי-לעּב ןרַאֿפ דומע םַײב

 ןרעװ םוצ ךיז טסַײר סָאװ רענייא .ןזח רענ

 ןעגניז לסיּב א ןעק רעג .ןזח א (ןרעװ ליװ)
 א ַײּב 'ִא ןַא רע זיא ,רעגייטש ןטלַא .ןפיוא

 א ,ןענװַאד רע ןעק רוּפיּכ םוי החנמ ַא ,ןינמ

 ץנליװ ,שּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"ארוק לקיטש

4, 

 -יהּתבל ,ּבײהנָא ןיא חזד .ודַא -- טּביײהנַא
 טָאה ךָאנרעד ,טלָאװעג טינ רע טָאה יַאק .הל

 תמא םעד ןגָאז יִא רעסעּב, ."טמיטשעגוצ רע

 י"ןעיירד ןעמענ ךיז ךָאנרעד רעדייא

 -'הלחתה זיא סָאװ .ידא -- קידװעּבײהנָא
 נָא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,קיד

 סָאדע -- טייקי- .,ןעגנואימַאב עיֶא .ּבייה

 ,טייצ ,יָא ףיוא קנואװנָא ןַא זיא ןוחתּפ טרָאװ

 ,12 עוו 1957 ,זמט

 (רעי) ן" ,(יד) סָאד -- ץפעּבײהנָא
 ,סנּבײהנַא

 .לוטיּב

 ןופ סעצָארּפ .ן ,(יד) סָאד -- שינעּבײהנָא
 ארמג יד יװ ױזַאק .ּבײהנָא ווזד .(ךיז) ןּבײהנָא

 ,"רעווש זיא יִא עלַא (תושק תולחתה לּכ) :טגָאז

 ,א/הכ ,2טל

 טּביה סָאװ רעד .1 .סי ,רעד -- רעּבײהנָא
 .ןעגניז םַײּב יא .ןגָאז םַײּב יִא .רעטשרע .ןָא

 לאצ ןרעייז =! ריא .לַײװ, .ןרישרַאמ םִַײּב יִא

 ןא ןטשרע ןייא ןּבאה איז ןזומ ,טאה דנע ןייא

 טשמַא ,הח ,ײזיא םיא רפ רטשרע ןייק זד רּביה

 וצ ןוֿפ יִא רעד ןַײז טינ לָאז רעג .ב/די ,6

 "צלוז ,םירשי תודמ ,טרומ השמ ֿברה ,ײןדייר

 ווזד .1
 ןוֿפ םעטַײּב טימ ּבײהנָא ווזד .2
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 רעטוג א רוחּב א ןעװעג זיאס, .מ"קּת ךַאּב
 ךָאנ עלַא ןוא ?'ִא רעד ןַײז רע טגעלֿפ ,רעגניז
 סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"רָאכ א םענייאניא םיא
 רעד .2 .1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליופ
 -רא ןופ עידאטס עטשרע יד ךרוד טכַאמ סָאװ

 -כַאפ א ויא רע ןעװ ךיוא) ךַאֿפ א ַײּב ןטעּב

 טּביה סָאװ רעד .90 .ַײרעּבעװ ןיא יַא .(ןַאמ
 ַא רעד .עא רדח ,לוש א ןיא ןענרעל וצ ןָא

 יװַצ טשרע טנרעל רע; .תיּב ףלַא ןַײז טימ

 ."ִא ןַא ןיא רע .ריפ ןזיא ייווצ לָאמ

 רעסיוועג א ןיא טינעג טינ זיא סָאװ רעד .4
 ןיא טירט עטשרע יד טלעטש סָאװ ;טעּברַא
 ןיא יַא .רעגנַאֿפנָא .דלעפ ,טיּבעג ןסיוועג א

 ,ײרעדַײנש ןוֿפ המכח רעד ןיא יִא ןַא .רחסמ

 ןיא רע ,בנג רענלָאּפ ןייק טינ ךָאנ זיא רעע

 ,טנַארָאנגיא .ץרָאהםע .2 ."ַא ןַא טשרע
 -יּבייא ןַא ,ץכינעגיױט א זיא רע, .טנַאטעליד

 זַא ןזָאלרעד ןעמ לָאז עשז ױזַא יװ, .""ַא רעק

 ןופ עלעקנעּבסופ סָאד ןרעװ לָאז לטעטש אזא
 ינירג .0 .9וװ 1964 ,זמט ,רזש .ז ,ײ?ןסץָא
 א ןופ יִא .שדחמ .רענַאיּפ .רָאטַאװָאניא .רעד
 "ַא רעד ןָאסידע .הטיש א ןופ יִא .עיטסַאניד

 טשטנעּבעג ןוא יא רעד ןַײז לָאז טשטנעּבעג,

 ךורּבי :ןוֿפ שטַײט} "רעזָאלסיוא רעד ןַײז לָאז

 ,1868 ,מק ,'רמג רשא ךרובמו ליחתה רשא

 טשרע טּבייה סָאװ רעד טינ זיא יִא ןַא; ,40 א

 רעד זיא יִא ןַא .(רעגנַאפנָא ןַא זיא רעד) ןָא
 ,"געװ םעַײנ א רָאג ןוֿפ ּבײהנָא ןַא טכַאמ סָאװ
 ,1921 ,נש

 סעפע וצ סיוטש ַא זיא סָאװ רעד .מטפ .4
 ןַײמ וצ יִא רעד ןעועג זיא ןכדש רעד, .סַײנ
 קילגמוא םוצ יא רעד וטסיּב רשפא, ."קילג

 ןיא זיּב ןעקנעדעג וצ ןּבָאה לעװ ךיא סָאװ
 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,ײןַײרַא טיוט

 -ףלַא .סרעּבײהנָא רַאֿפ לכיּבנרעל 8 9
 יַא ןטשרע םעד דניק ןרַאֿפ ןפיוק .לכיּב תיּב

 .ירע .רעגנַאֿפנָא -- ךיוא טסייה

 יװ (ױזַא) זיא סָאװ .ידַא -- שירעּפײהנָא
 טײקנֿפלָאהַאּבמוא עיִא יד, .רעּבײהנָא ןַא ַײּב
 ,1938 ,דוק ,מי ,"קידנעלצוצ ןוא קידװענח זיא
 יּבָאק ןופ קעװַא טינ טמענ סָאד, -- טייק-

 ןיקװיר .1 ,"ָא רעקידנעטשּבלעז . .. סניר

 -טנֿפערַאפ ...טָאה רעש ....ןצנעדנעט-טנורג

 טרעהעג סָאװ ,עמעָאּפ א םערָאֿפ-ךוּב ןיא טכעל

 יָאּפ רעשידִיי רעד ןיא יִא ןַײז ןופ ןרָאי יד וצ

 | ו ךוּת ,גי ,"עיזע

 טּביה עמ ואװ לוש .ן ,יד -- לוׂשּכיײהנָא
 "נָא רַאפ לוש .ןּבַײרש ןוא ןענעייל ןענרעל ןָא

 ."'ַא ןיא טשרע טייג לרעטכעט ןַײמ, .סרעּבײה

 ַא ןָא זיא סָאװ .לֵאענ .ידא -- קידלוַײהנָא
 ןַײד ןיא ןַײרַא ,עלעזַײמ ,עלעזַײמ ---, .לזַײה
 ָאד יז טֿפױל ,עיִא ןא זיא יז -- !עלעזַײה
 ,(י"נ ,דניק) דייר ,"םורַא

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ן ,רעד -- ךייהנַא

 ,טישנָא .ןכײהנָא ןופ טַאט

 ןכַאמ .טכייהעג'- ,ןָא ךייה .ורט -- ןפיײיהנַא

 -סקַא יד יִא .רעכעה ןרעװ לָאז סע ןכַאמ ,ךיוה
 ...טָאה רע, .סעּפָאקָא יד יא .עטַאװ טימ ןעל

 רעד יװ ױזַא טכייהעגנָא ,רעטרעװ טֿפױהעגנָא

 ןֿפײהנַא

 א ַײב רעטעלּב ךס א ןָא טגרַאּב סָאװ טניוו

 "עג טַאטשלעדע דוד ,יקצָאטסָאלַאיּב י זיטנאו

 סע טָאה יינש גרעּב עכיוה עניוזַא; .ךוּביקנעד

 ,גָאלָארּפ ,אקוָאלָאה ,א ,זּביא ,"טכייהעגנַא

 .שינע- .גנו/ 1935 וװעִיק

 -טימ .טלַײהעג- ,ןָא לַײה .וורט -- ןלַײהנָא/
 .ןעיָאװ ,ןליּב ןגיוצעצ ןּבײהנָא גנולצולּפ ,לָאמַא
 ןגָארט ןוא ןָא ןלַײה ןלַאקַאש עקירעגנוה יד,

 | ,(1947 ,י"א) דייר ,יּפָא ךיז

 ;םיה א ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיפייהנַא

 עלַא רַאֿפ ךַאד א .םייה ןייק טינ טָאה סָאװ

 ,ןעיָאװ ןשיטניה טימ רעקלעֿפ עא; .שֵא ,ײעיַא

 ,צוס ,"?ןרַאה עקילוד יד ןדלוד ךָאנ ריא טעװ

 | ! קרעװ עשיטעָאּפ

 -ייה-- רשפא| .כרַא .ןע- ,יד -- גנופייהנַא

 .השקּב .ןע?//6: 8מ-(ג)01901096 ,גנֹוׁש
 ןא ינַײד ילַא טָאג ןליֿפ רד לאז שע; .גנַאלרַאֿפ

 ןא ןַײד זיא שאוו 'נוא; .א/הֹע ,חע ,"גנוסייה

 ,רּתסא ,הניאצ ,"ןאטיג ןרעװ לאז זע גנוסייה

 גנוׂשייה ןא איד ןגנערּב לופ טשלָאז , .ב/חעק

 ,ּב"ה ,םילגר שלש רוזחמ ,יןצרעה ׂשנַײמ

 -רַאֿפ 1722 טשמַא ,מהמ ;ב/בכ ,1713 טשמַא

 יומש) 'ךתלאש תא ןּתי לארׂשי יהלאוי טשטַײט

 ריד לָאז לארׂשי ןופ טָאג רעד, :(18 ,א ,א לא

 םיא ןוֿפ אוד ׂשאװ גנושייה ןא ןַײד ןּבעג

 טעּב ךיא;ע .ן"השקּב ןַײדע :יּת| "טשאה טרעגּב

 סנַײמ יִא סָאד עלַא ןליפרעד טסלָאז . . .טָאג ךיד

 ,תושקבו תונחּת ,"גנושטנעּב ןוא ןטוג וצ ןצראה

 טרופנרהיד ןוֿפ קורדרעּביא| א/זי ,1858 ענליוו
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 ןסייה .1 .ןסייהעג =- ,ןָא סייה .וורט -- ןֿפײהנַא
 סָאװ, .סנדײשרַאֿפ ןלעפַאּב ,ןכַאז ךס ַא ןָאט

 ןרַאפ ןסייהעגנָא ץלַא טָאה תיּבה:לעּב רעד

 ןקלעמ איז לָאז דנעהיּב ראג , ."!ןרָאֿפקעװַא

 איז לָאז ךַא ,ןיסייג איד ךיוא 'נוא אוק איד

 מד8ֿפ ,םילשמ רֿפס ,"ןיסייה ןא ליפ וצ טינ םיא
 ןטעּב .ןשייהנא +- .כרַא .2 .א/דמ ,6
 ךיא טיּבג ךַײא, .ןרעדָאפ .ןענָאמ .ןעגנַאלרַאפ

 ןא טעװ רע זד (ןוכנלאשי יד) שלַא זד ךלמ

 ,"ןהּכה ארזע ךַײא ןוֿפ ןרעגיּב 'נוא ןסייה

 ּבָאה טנַײהע .ו"פש ןילּבול ,21 ,ז ,ארזע ,מהס

 זיוה סטָאג ןיא ןציז לָאז ךיא . . . ןסײהעגנָא ךיא
 ענליו ,תושקֿבו תונחּת ,"ןּבעל סנַײמ גָאט עלַא
 ,ן1798 טרוֿפנרהיד ןופ קורדרעּביאו 8

 -מוא םוצ, ,+ ןֿפױהנָא וזד -- ןעלֿפַײהנָא
 -ךַארּפש קינײװ יוזַא טַאהעג רע טָאה קילג
 יַא ןעגנודניּברַאֿפ-טרָאװ טגעלֿפ רע זַא ,ליֿפעג

 ,קוצ ,לשערגיינ .מ ,ײלָאמַא ףיוא עכעלטע וצ

 | ,1954 ינַאי

 ךָאנ זיא ואװַא, .+- ןֿפױהנָא וזד -- ןֿפײהנָא
 -םויו גָאט ןייא ןיא ,גָאט רעכעלקילג ַאזַא ָאד

 ייֿבע לקעּפ ןצנַאג םעד ןוֿפ ןרעװ לָאז ןרופיּכ
 יָעגנָא רַאא ץנאג א טָאה עמ עכלעװ תור

 עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלּפ ,*. , ,טֿפײה

 טוג רָאנ טכַארטַאּבג -- ךיז טימ .ב"נרּת

 טַײז תווצמ טפײהעגנָא ךיז טָאה זדנוא ַײּב סָאװ

 "נגעק יד זַא; .4 א ,1866 ,מק ,"ינש תיּב םעד

 ןלעװ ,םירמח יא ךיז ןלעװ ןעגנוּבערטשַאּב

 ,"םירמאמ סיאחוי ןּב ןועמש יר ןרעװ םיוקמ



 : ןצײהנָא

 ןַאשָאּפ ,דחא ֿבר תאמ טסַאפרעֿפ ,טײהרַאװ יד
 | יי / ,1918|

 .טצײהעג-- ,ןָא ץיה .וװרט -- ןצײהנָא
 -ערַאװנָא (ףָאטשנערּב טימ) ךס א ,קרַאטש 1
 םעד ,עטילּפ א ,ןוויוא םעד יִא .ןענערּבנָא ,ןעמ
 -גייוועג יו ,זיא לאז רעד, .עּבורה יד יִא .לסעק
 טלָאװ ,טצייה עמ ןעװ ןוא טצייהעג טשינ ,ךעל
 ,ירַאךּב .ר ,"?ןסיורד' א יִא טנָאקעג ןעד ןעמ
 עדַײנש) = עטילּפ ַא יַא* ,1937 ָאגאקיש ,המיּבה

 +- דָאּב יד יַא* .(ןזַײא)סערּפ א ןעילגנָא (שיר
 -יהרעטנוא ,ןערוּבנָא ,ןצעהנָא .גיֿפ ,2 .3
 -עגירק ַא וצ ןעגנערּב ןריגירטניא ךרוד .ןעד
 קלָאֿפרָאּפ ןשיװצ האנׂש א יִא .תקולחמ ;ַײר

 יד) ןוויוא םעד יָא" .רעַײֿפ ַא ןרעקאלפעצ ןוא

 | .ןצעהרעטנוא = (עּבורה
 .(עק- ,ןיד) רעה .שינע- .ץכע- .גנו-

 .יירע-

 ,כרַא ,(סײהנָא רשֿפא) .ן- ,רעד -- שייהנא
 .רעגַאּב .גנאלרַאֿפ .גנוסייהנָא 6- .װװד +-

 ׂשרזנוא ןשייה ןא ילַא ןליפ רד אוט 'נוא;

 - .ם/במ ,1723 טשמַא ,ןוזמה תכרּב ,"ןצרעה

 -עג'-+ ;שייהנא ,(?) ןא שייה .וורט -- ןשייהנא

 ,23 ,ןסײהנָא +- .1116: 20-86150מ80ת .ןשייה

 ןשייהיג ןא ׂשנוא ןּבאה רדניק איד, ,ןטעּב .1
 ,"ןדייל וצ טינ זיא תונמחר ךלוז ןייא ,טורּב

 ,"טורּב ןשרָאפ ןלָאז 'נוא ןשייה ןא ןלָאז; .ץניװ

 .א/חעש ,1696 יוסעד ,. ..השמל הלֿפּת ןרודיס}
 ןופ טעּביג ׂשד ןלַאפיג לואו טימ טגנַאפטנַא; -

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"רׂשאו ןשייה ןא אד איד

 זיּב טינ םיא טּביג רע, .ב/בצ ,1713 טשמַא
 רעװא .ב/ומ ,וטל ,"טשייה ןא ינע רעד םיא-

 י"שה ןוֿפ שינפרעדּב ןַײז ןשייה ןא ליװ .ׂשד

 ,שפע ,"ימרא ןושל ףוא ןשייה ןא טינ ןמ לָאז
 ,אל קרּפ ,1796 וװָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 ןומ ךיא :השמ ךיז טכַאדיג אד, .ןלעֿפַאּב .2
 איד רדניק ינַײמ ןּבעג וצ ןשייה ןא ךיוא ןונ
 ,סחנּפ ,הניאצ ,"(הררׂש) ןַײמ ןוֿפ (השורי)

 ןיא טעה רע ןעװ ..., .ןענָאמ .0 .א/גכק-
 הּפרחּב רע רעװ אוז ןשייה ןא טלעג ןילעז
 רימ אוד ָאד ... .טל הֹׂשֹעִמ ,ּבמ ,"ןראוויג

 הׂשעמ ,ןטרָאד ,י. . . ןשייהג ןא ןול ןַײד טשאה
 ,טי

 -רַאֿפ .גנוליהרַאֿפ .כרא .ןע- ,יד -- גנוליחנא
 ןַײד יא עלַא ןןיא| .גנולױהרַאֿפ .שינעגרָאּב
 -ָאנ ןטשטנעּבעג ןַײד . . .טָאג ריד טרעװ ץרעה
 עשידִיי יד ,נש} ,"ןרעגַאּב ןוט ןוא ןכוז ןעמ

 ןןירעזעל יד ןוא רוטַארעטיל

 ףליה ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיֿפליהנָא
 ןַא ךעּבענ .ןזָאל פליה ןטַײּברַאֿפ וצ ווּורּפְו

 .רעיָא

 ןכַאמ .1 .טציהעג-- ,ןָא ץיה .וורט -- ןציהנָא
 -לַארטנעצ רעד ןוֿפ ןרער יד יִא .סייה קרַאטש

 ףרַאד ץלָאה סָאד יא קראטש וצ ,, .גנוציײהַאּב

 רעפעגמוא ןַײז ףרַאד סע -- טשינ ךיוא ןעמ

 ןענָאק ץלָאה ןטציהעג םוצ לָאז'מ זַא ,סייה ױזַא

 ךרוד ןענערּבנָא 2 .רעּב ,ײקַאּב יד ןגיילוצ
 א יַא .סעקנַאּב יִא .רעַײפ ןפיוא סעּפע ןטלַאה

 וצ עדָאטעמ עשירָאטסיה יד, .,לזעלג-ריּבָארּפ

  םעד ןציהוצנָא קרַאטש זיא ףָאטשרעױז ןכַאמ
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 -ןַײֿפ .ס ,"דיסקָא-רעּבליזקעװק רעװלוּפ ןטיור
 ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטס

 -ֿפיױא .ןרעדורֿפױא .שזַארוק ,טומ ןּבעגוצ .8 = |
 ןתעּב רעלטרָאּפס יד יא .ןדניצנָא .ןעמערוטש
 ןַײז טימ טָאה רענדער רעד, .גיֿפ .טסעמרַאֿפ
 לַאז ןיא טפול יד טציהעגנָא עדער רעקימַאלֿפ
 -וקסיד ַא יִא ."םלוע םעד טזיורּבעגפיױא ןוא

 עסַאר ןייא יִא .ןצײרנָא .ןצעהנָא .4 .עיס
 ןליוק ןשיװצ קנוֿפ א; .רערעדנא רעד ןגעק

 א שטנעמ א זיא ױזַא -- רעַײֿפ וצ ץלָאה ןוא
 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,יןציהוצנָא גירק קַאינעּפ
 ,21 ,וכ

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוד
 | | .ַײרעד
 :89 .טעקיהעג-- ,ןָא עק- .וטוא -- ןעקיהנָא

 ןּבײהנָא גנולצולּפ ,לָאמַאטימ 1 .ןעקיא;-
 ןעיצ ךיז ןוא יא .טנלָאשט ןכָאנ יִא .ןעקיה

 ןרעטנַאלּפנָא .ןעלמַאטשנָא .2 רעוא םַײּב
 ןרָאלק א טָאטשנַא .ןדער םַײּב גנוצ רעד טימ
 -רַאפ טינ טרָאװ ַא לָאז עמ סעּפע יא ,רעפטנע

 | ,ןייטש

 :ךיוא .טעשזריהעג-- ,ןָא עשז- -- ןעשזריהנַא
 ,לָאמַאטימ .1 -- װטוא .ןענעשזריה-;-
 (דרעֿפ ןגעװ) ןעשזריה ןּבײהנָא גנולצולּפ

 (דרעֿפ א יװ) ןכַאל לוק ַא ףיוא ןּבײהנָא .2
 סעּפע -- װרט .עיצקעל רעטסנרע ןַא תעּב יִא
 ,יתוּבר ,טרעה ,, .קידנעשזריה ןעגנערּבסױרַא
 סָאד טעשזריהעגנַא טָאה סָאװ טכַארטַאּב טוג
 ילַאֿפ ןַײז טימ טרעדױלּפעגנָא ,דרעֿפ עשיראנ
 יסַאמ רעד ,יקסװָארטסָא .מ .ש ,"טרעװ רעש

 -- ןיז טימ .1884 עשרַאװ ,לַאּב ןידַארעק

 ,ךיז ןכַאלנָא ,ָאיעּפ

 ידַא ן...עסָאנכַאה ..| -- קידהטנכהנָא
 סָאװ ;הסנכה ןייק (טינ טגנערּב) טינ טָאה סָאװ
 עא ןטֿפעשעג עא .חװר ןָא ,הסנכה ןָא זיא
 .טייקי- .גנומענרעטנוא

 ןָא דּפסה .װרט ןןדעפסעה ...} -- ןדֿפפהנָא
 ןגָאז ןוא דפסה א ןכַאמ .ריא  .טדּפסהעג =

 ױזַא יִא .רטפנ ןגעװ םיחבש ענעּבירטעגרעּביא

 ,רֿבק ןשירפ ןיא ןעמעשרַאֿפ ךיז לָאז תמ רעד זַא

 .+- ץ(עװ)עלּבוהנָא ווזד -- ןעווע(י)לּבעהנָא

 -רעֿפ טמענ עמ; .ןעלּבוהנָא ווזד -- ןעלּבעהנַא
 -ַאּפ עניד ץנַאג ןָא טלּבעה עמ ןוא ףייז עקיט
 "נישזורטס יד סיוא טגייל עמ ןוא ךעלקיס

 ,1912 עשרַאװ ,ןָאיצַאקירּבַאֿפ ףייז ,=. ..סעק

 ,225 ,+- ןרעכעהסיוא ווזד -- ןרעכעהנָא

 225 ,+- ןלעהסיוא ווזד -- ןלעהנַא

 .ל ,הג 22 יײא?2 .ידַא -- שינַָאטימעהנַא

 ,רענעט עּבלַאה ןייק טינ טָאה סָאװ (קיזומ)

 יעמַאג ץ'א ןַא

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- גנעהנַא
 ,רעדליּב יד ןוֿפ יִא .(ךיז) ןעגנעהנָא ןוֿפ טַאט

 ןפיוא יִא .זעּפַארט ןפױא יִא .שעװ ןופ יִא
 ,בורק ןכַײר ןֿפױא יִא .רוחֹּב ןפיוא יא .גַײװצ

 -נעטס ןוֿפ יִא רעד .ןָא טגנעה עמ סָאװ סָאד ,2 |

 קוק ַא רָאנ טיג, .זדלַאה סדרעפ ןֿפױא סעג

 ןעגנעהנָא
 ,"ךיז ףיוא טּפעלש יז סָאװ גנוריצ ןופ יִא ןפיוא

 וצ סעּפע ןּבַײרשוצ סָאד ,ןענעכערוצ סָאד .9
 ,ןטייװצ ַא וצ ןדלוש סמענייא ןוֿפ יא .ןצעמע

 טזָאל) ןעק עמ סָאװ .1 .יזַא -- ךעלגנעהנָא
 .ןענידרַאג עיִא .סעגנעטס עיִא .ןעגנעהנָא (ךיז
 -פױרַא ,ןּבַײרשוצ ,ןענעכערוצ ןעק עמ סָאװ .2
 ץיֵא (סעּפע) ןצעמע ףיוא ןפרַאװֿפױרַא ,ןגייל

 סָאװ .8 |.קיגנעה -- :ךיוא 21 3ּב| ,ןזַײװַאּב
 ,םיבורק עיִא .ןצעמע ףיוא ףיורא ךיז טגניווצ

 טייהרענעגיוצעגוצ יִא עקרַאטש יד, -- טייקד
 יי ,|גורפ ,"רוטַאנ רעטומ רעּביל רעד וצ

 רימ וצ לדנייש רעטלַא רעד ןוֿפ יִא יד! ,0

 יֵליִז .י .ד ,"טַײל ןינמ א ראפ דוס א ןיוש זיא

 ןיװ ,| ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ .שוברעּב

19231, 

 ,ןעגנַאהעג'- :ןָא גנעה .װרט -- ןעגנעהנַא
 .טגנעהעג-- :ךיױא דפ ןיא ,ןעגנָאהעגי-

 יִא .ןקיטסעֿפנָא ,ןעּפעשטנָא ,ןעיליּפשנָא .1
 לַאדעמ ַא יִא .ןטכיװעג עקיטכיר ןעמזעּב ןֿפױא

 ןֿפױא עלעפיילש .א יַא .םערָאפינוא םעד ףיוא
 -עגנִלי ןפיוא יָא .זדלַאה ןֿפױא עימק א יִא .דיילק

 ,ה תוא ןטימ לכעלּב א| 'עלעייה' ַא זדלאה סעל

 .סיוא טינ םיא טָאה רעטָאֿפ רעד זַא ןמיס א

 טָאה עלעייה סָאד; .ןןּבה"ןוידּפ ַא ךרוד טזיילעג
 ןוא ןתאלוח ןגעק הרימש ַא יװ טנידעג ֿבגַא

 ןַאה םעדע .אווו לּבי ,ןאמטכער .א ,"שערה-ןיע

 א ןגעװו װש ,יַא ּבַארקש ַא ךיוא ןעמ זומ

 הנותח םיא ףרַאד עמ זַא רוחּב םענעזָאלעצ

 "עגמורַא ךיז טָאה יז סָאװ השֶא ןַא? .ןןכַאמ
 סעּפע טָאה יז ןוא ךעטרַאֿפ ַא טימ טלטרַאג

 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת ,"ןעגנַאהעגנָא ףיורד

 עטכער יד ַײּב יִא ןעמ ףרַאד הזוזמ יד4 ,8

 טינ סָאװ חתּפ אזַא; .ןישס ,"ענירטוֿפ טַײז

 -נָאהעגנַײרַא טינ זיא ריט יד רעדָא ריט ַא טָאה
 ,הכרּב ןָא הזוזמ יד ןגָאלשנָא ןעמ לָאז .ןעג

 יז ןעמ לָאז --- טגנעהנָא ריט יד ןעמ ןעװ ןוא

 נָא לָאמַאכָאנ ןוא ןעמענרעטנורַא ןהזוזמ יִדָו

 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב .א ֿברה ,ײןגָאלש
 תחדק ןייא רֿפ ךיז ןיכַאמ לייטא; .ב/אי ,4

 ,ןיגנעה וצ ןא ןיגנַאלש רנייא ןופ הרוצ ןייא

 וצ ןא ןּבייל} ןּביל םנייא ןוֿפ הרוצ ןייא נוא |

 ןופ ּביױטש רעד ןַײז ןיכַאז יכלעז .. .ןיגנעה

 ךרד ,ןזּביא) טַאטשנעזַײא השמ ,"הרז הדובע
 ןעמונעגסױרַאק ?טרָא ,1746 ,ןחוּב ןֿבאל רשיה

 -עג זיא סע ןכלעװ וצ ,טֿפעה ַא סנּפָאקוצ ןוֿפ |
 ,"ףלעקירטש א ףיוא רעַײלּב א ןעגנַאהעגנָא ןעוו

 = זךלַאה ןפיוא טעמָאכ א יִא .קיטנַאמ ,קמ

 ,ךָאי ַא ךיז ףיוא ןעמענ לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ
 לגיופ ןעַײרפ םעד ףרַאד עמ, .תוֿבַײחתה א

 / ."ןכַאמ הנותח םיא ,זדלַאה ןפיוא טעמָאכ א א

 ןכַאמרַאֿפ = ליומ (ןראפ) ןפיוא סָאלש א יַא*

 ,ןגַײװש וצ ןצעמע ןעגניווצ ;ליױמ סָאד ןצעמע

 ןייק רימ טסעװ, .טרָאװ ןופ טײהַײרֿפ ןעמענוצ

 סָאװ ןגָאז לעװ ךיא .יִא טינ ליומ ןֿפױא סָאלש

 = לּברעק א יִא ,עּבטמ א יָא* ."ןלעװ לעװ ךיא

 -עגנָא טָאה עמ, .ןרימשרעטנוא ;דחוש ןּבעג

 קירוצ יז זיא ,עּבטמ א עלעיד רעד ןָא ןעגנָאה |

 יז; ,42 רעמונ' ,ץרפ ,"ןרָאװעג ןעקנוזרַאֿפ

 רעכעלטיא ,ןעגנערּב טלעג ייז טעװ עמ ןעניימ

 ךיז ףיוא יָא* .רָאטַאיעט ,ייָא ךעלּברעק ייז טעװ



 ןעגנעהנָא

 ימיס ןכעלטסירק א (א = יױלּת םעד ,לזיוי םעד

 | ,ןדמש ךיז :ךיוא (3ב ;לָאּב
 שעװ יַא .ךס ַא ןעגנעהֿפיוא ,ןעגנעה .2

 סעקצַאצ טימ ךעלכעלּב יִא .םעדיוּב ןפיוא

 יַא .רעוײה יד ףיוא ןטַאקַאלּפ יִא .ךיז ףיוא
 ,ךעלקעלג יִא .גנַאהרָאֿפ םעד ףיוא ךעלעמילּכ

 -אמש יא טָאה רע סָאװ ןָא ריא ףיוא טגנעה;

 -ַאיּפ יד ויּב ןעגנַאהַאּב ּפָאק ןופ זיא ,סעט

 -יילק יַא . ..זיא ךעלדעש, .לדוי ,סוממ ,"סעט |

 ןיא טּפיוהרעּביא ןוא ןרעמיצניואוו יד ןיא רעד

 ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטַאג .מ ירד ,"ןרעמיצֿפָאלש יד

 עּביוט עטלַא יד, ,10 'ז ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה

 ךיז ַײּב ןָא טגנעה ,הריד יד טָאה סָאװ ,עיוג

 ךיי רעד' ,שַאּב ,"םימלצ טימ ךעלזיוי ךיק ןיא

 ןרונש ןסַאג עלַא רעּביא ןרעװ, .גיֿפ .ילֿבּב ןוֿפ

 ילַא רעד ימוזַאק' ,שָאוהי ,ײןעגנַאהעגנָא רעַײֿפ

 יטַײװ ןיא טגָארטרַאפ !ןּבלַאװש, .'רערָאנש רעט

 ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןהעש-טנװָא ענַײמ טייק

 ,רעשטַאימוש .א ,"ןעגנאהעגנָא ןעלגילפ ערעַײא

 יװ ךיז ףיוא יֵא* .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש ןיא

 רעד ףיוא יװ ,עירָאמ עטנעיוש רעד ףיוא

 ,ןצופסיוא ךיז .לוטיּב טימ = עקסָאּב עקטַאמ

 ַא* .ןעלצָארטססױא ךיז ,ןעװעטנַארפסיױא ךיז

 ליֿפ וצ טימ ןצוּפסױא ךןיז = חור םעד ךיז ףיוא

 ,גנוריצ

 קוסּפ ןייא ףיוא יַא .ןּבַײרשוצ ,ןענעכערוצ .9

 -פיוא יילרעלּכ רטפנ ןֿפױא יִא .תונווּכ גראב א

 .םעד ןָא ןעגנַאהעגנָא ץלַא סָאד ןּבָאה ייז; .ןעוט
 ,ּבחנ ,"הליֿפּת:לעב ןרשּכ רעײז ןוֿפ תונז

 לָאמַא טמענ קלָאֿפ סָאד, .'הליֿפּת-לעּבמ הֵׂשֲעמִי
 טימ ,ןָא םיא טגנעה ןוא טרָאװכירּפש טלַא ןַא
 פשוי ,ביר ,"ןפירגאּב ןוא תונווּכ עַײנ ,טַײצ רעד

 ,3 ,אוצ

 ןצעמע ןוֿפ קיגנעהפָא (ןַײז :ךיוא) ןכַאמ .4
 ,גנונעפַאה ןַײז ןצעמע ןיא יִא .סעּפע ןוֿפ רעדָא

 ץנאג ןַײמ ,ריד ךָאנ קנעּב'כ ,רימ יו יוא;

 ףראד סע רעװ,ע .לֿפ ,"ריד ןָא טגנעה ןּבעל

 ּביוא ,ריד ףיוא יִא ןענעק רע לָאז הֿבוט ַא רָאג

 ...אטוז ץרא ךרד תכסמ ,"ןָאט רָאנ טסנעק וד

 ענליוװ ,ןאמגילעז זּביא| שטַײט ירֿבע תקתעהו

 ןַײז ןא ןיגנהיג ןא טינ טאה השמ, ,8

 טינ טאה חנ רֹּבא ,תובָא-תוכז ןא טראיינ ,תוכז

 לוצינ ןילאז איז ןיגנעה וצ ןימעװ ןא טאהיג

 ןיא ןליוו ןַײז יִא טעװ רֶעע .ד/זט ,וצנ ,"ןירעוו

 יּביל ןַײז ןוא רעפעשַאּב םעד ןוֿפ ןליו םעד

 נא; .191 ,הח ,"טפַאשּביל סטָאג ןיא טּפַאש

 רעד ןופ תוכז םעד ןיא ןָא סע ןעגנעה ערעד

 לייט, .שֿפנתריסמ' ,ץרפ ,"רעטומ סהלּכ

 ןיא ןעניואוו רימ ןעו ןַא אקווד ןעגנעה תווצמ
 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"לארׂשי-ץרא

 ,וכ קרּפ ,1796 וװָאלקש

 ,סעּפע ןיא רעדָא ןצעמע ןיא הּביס יד ןעז .9
 ףיוא רעדָא ןצעמע ףיוא דלוש יד ןפרַאװֿפױרַא

 ,ןטַאט (םוצ) ףיוא םיאטח סנוז םעד יַא .סעפע

 .רעדניק יד ףיוא ןרעטלע יד ןוֿפ תוריבע יד יִא

 סנכערּברַאפ יד ןעגנוגנידַאּב ערעװש יד ףיוא יִא

 ׂשיבלוז ןינעק רימ , .עטריגעליווירּפמוא ןוֿפ

 ריזנוא ןא ׂשילַא ןיגנעה ןא טשרדנא ץניגרינ-

 טינ טָאה ןוסיק רעדו) .329 ,הג ,"תוריבע
 ןיא ןעגנָאהעגנָא סָאז רע טָאה ןעװעג חילצמ

 .וֿפד + -- ךיז ןעננעהנא
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 -רעבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"ןלַארענעג = לַארינדעי ַא

 עטסערג יד זַא יא ךיוא ןָאק עמ, .יינעהו ריג

 -קיװ ןופ} ןעמוק ןטייקנַארק עשרעדניק לייט

 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"ןןעל

 ַאזַא טימ ןציז וצ ךיד טיה,; .1826 עץענליוו

 ןעד ,סטוג ןייק םיא ןוֿפ טסנרעל סָאװ שטנעמ

 ןעמ טעװ ןוט טעװ רע סָאװ םיער םיׂשעמ עלַא

 ?ז"קּת ,םידיסח רֿפס ,יַא ריד ןָא

 ףיוא ןעּפעשטוצ ,ןּפעלקנָא קיליװזייב .0
 ,טריטידערקסיד סָאװ סנױזַא סעּפע ןצעמע (וצ)

 םעד 'ִא .םומ םענעגייא םעד רבח ןֿפױא יִא

 רעמערק םעד יִא .רוּכיש א ןוֿפ ןעמָאנ ַא ןכש

 'ִא .גָאװ רעד ףיוא טינ טיגרעד רע זַא םש א

 עלעיד א ,עװַארּפס א יִא .ןעמַאנוצ ןסואימ א

 טשנאק. .ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןּבָאה לָאז עמ

 'נעה ןא ןיקעלפ דנַאש ןייק ןגיּבלעז םעד ךא

 ךימלת ,ןזּביא} םינטוק רזיל 'ירּב והילא ,ןיג

 טימ טרהע ךיז רד, .1692 טשמַא ,ירסומ ןקחצ

 קעלק ןייא םנעי טגנעה רע ,דנש ׂשרבח ןַײז

 ,ןיגנג זיא םירמ טימ ׂשֶע יװ, .א/ד ,וטל ,"ןא

 ּבַײװ זאד ,הרוּפצ ימורפ רעד טאה איז לַײװ

 הירא ,"ןיגנהיג ןא ןעמאנ וצ ןייא ,השמ ןופ

 ,םידעומה ינוקּת ,ןמגילעז הדוהי 'ירּב ביל

 רעטנוא רעּבעל-ןואיגנול ַא יַא* ,1729 אדרויפ

 -גייא טײקשלַאֿפ טימ (א = זָאנ רעד (ַײּב ,ףיוא)

 -עגיטינ ,ןגױטשעג-טינ סעּפע ןצעמע ןדער

 :קזוח יװ ןעזסיוא ןצעמע ןכאמ (ב3 :ןגױלֿפ

 ַא יַא* .לוּבלּב א ןצעמע ףיוא ןטכַארטסױא (ג
 "נייא = זָאנ רעד ףיוא רעּבעליןוא-גנול עשידלי

 דניק א יא .דִיי א יװ ןריראלקעד וצ ךיז ןדער

 (תַאירה א ןָא) רעגנַאװש ןכַאמ = ךיוּב ןיא

 הליחמ ןעגנַאהעגנַא ךָאנ טצעי רימ רע טָאה;

 ןיוש טצעי ךיא ןיּב ...ךיוּב ןיא ....ק א

 יסמ טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"שדוח ןטע7 םעניא

 .1881 עשראוו ,הר

 ןפרַאװנָא .ןעגניווצפיורא ,ןעגניווצפיוא ./
 -ײלנַאּב םענעטעּבעגיטינ א יִא .סעפע ןצעמע

 ןעניאװ וצ בורק ןטַײװ א ,ןכש א יִא .רעט

 ןוא ןעקנעש ,סעמשטערק ןטלאה; .ןעמאזוצ

 ךלַאװעג טימ ןעמ טָאה תוסנרפ עניוזא ךָאנ

 .טסינַאלַאק רעשידיי ,פס ,"ןדִיי ןעגנאהעגנַא

 ןריֿפ ןענעק ךימ לָאז סָאװ ןכלעזא ליוװ ךיא,

 ןעגנאהעגנָא ךימ ןעמ טָאה ,אנ ,ליוו רע ןיהואוו

 א; .1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,ּבא ,"לזמילש א

 סָאד !ןַײרַא ןטַאט סנטַאט סנכדש . .. .ןיא חור

 ,ץרפ ,"ןעגנַאהעגנָא האיצמ יד רימ רע טָאה

 ...יֹווַּב טציא טכארט ןתח ריא ןוֿפ ,, .יטנלעי

 -נאהעגנָא יאדװַא ריא ןּבָאה עמַאמ-עטאט סָאװ

 .'חסּפ זיּב חסּפ ןוֿפי ,עש ,ײ?ןליוװ ריא ןגעק ןעג

 נוא +- ,טג א ןֿפרַאװרעטנוא ווזד -- טג ַא יַא*

 ןוא קוק ַא טוט בר רעד, ,724 ,53 ,ןפראוורעט

 רעדָא יִא ןעמ ןָאק טג ַא ,ןלַאפרַאֿפ זיא'ס :טגָאז

 .םֹּת לפמיג ,שַאּב ,"ןֿפראוװרעטנוא

 ןצעמע ףיוא ןֿפרַאװֿפױרַא ,ןגײלֿפױרַא .8
 םעד יִא .אׂשמ ַא יִא .(לוע ןַא ,תובילחתה א)

 רעד רַאפ הסנרּפ ןוֿפ לוע םעד דניק ןטסטלע

 עלַא ראטערקעס םעד יִא .החּפשמ רעצנַאג

 ,ןטעּברַא

 םיא ןוא רוחּב ַא ףיוא יִא ךיז .ןצעמע (ןָא)

 .ידַא -- שירעגנעװנָא

  ,ד -- טֿפַאשרעגנעהנַא

 ףיוא יִא ךיז

 טֿפַאשרעגנעהנָא

 ףיוא ןָא ךיז טגנעה רעניילק ַא? .ןזָאלּפָא טינ

 ,"קוסּפ ַא ףיוא רעסיורג רעד ןוא ןסיורג ַא

 ֵנֲא ךיז טָאה רע, .ןןטעטירָאטױא ןגצוװ װש

 ,"!טעװעדנַאמָאק ןוא לּפענק ןשעמ א ןעגנַאהעג
 ןָא ךיז ןעגנעה, .עקװעלירתּכ ײניטלַא ,עש

 ןַײז ןוֿפ ןטַײז יד ףיוא סנ יּפילע ןציז ןוא

 לעּב הירא ,קילַאיּב ,זּביא שטַײט השמ ,"ןגָאװ
 רעד ףיא ךיז םורַא טּבעװש המשנ ַא; .ףוג

 -- טָא ,לטעלּב ַא ףיוא טענָא ךיז טגנעה ,טלעוו
 .ןזירּפַאק ,געס ,"ךלעֿפ ןיא גנילרעטעמש א
 סָאװ רעד .ןגיל ןוֿפ דייר ןענעז סָאד םערָאװ,

 ,הח ,"טריארַאפ טרעװ ןָא ןענירד ךיז טגנעה

 רעקיטש טימ ...ךיא ּבָאה רָאי ןעצ, ,201 'ז

 ןנעל ןָא ךיז ןעגנאהעגנָא ןוא ןגיּפשעג טולג

 ,רעַײּפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ןעגנאווצ טימ יװ

 ַא וצ ןייטשוצ = ןגָאװ א ךָאנ ךיז יָא* .126 יז

 - .ךיז טניול סע ןעװ גנוגעװַאּב

 ,שינע- ,ץכע- ,גגוז

 נװ .(צא יװ צמ ךיוא) ס- ,רעד -- רעגנעהנָא
 טלַאה ,ךָאנ טייג סע רעװ .1 סי ,עק" ,ןיז
 ןַא סיוא טגלָאֿפ ,טרערַאֿפ ,ןופ קרַאטש רעייז

 עג ןסיורג א ,רעריֿפ א ,ןיּבר ַא) טעטירָאטיױא

 ,טנעדיזערפ ןופ יִא ((עא רעקנעד ַא ,ןטנרעל |

 {ןסעץֶא ענַײז; .ס'ִא רעמ סָאװ טכוז רערעדעי

 רעשינואג רעד, .מפ ,יןַײז סרוד ךַײא ןלעװ

 ירַאֿפ ןוא טשירפעגּפָא ןסעו ...טָאה םש-לעב

 רָאטַאמרָאֿפער ַא, .קי ,י"ַא ענַײז ןשיװצ טיירּפש

 טכַאמ ןוא סעקַאטסָארּפ יִא ךיז םורָא טּבַײלק |

 ...עװעלַאכ א ןּבױלג ןקיליײה רעזדנוא ןופ
 קילּב ַא ,דוד ןגמ ,"אצוי ןוא !טלעװ ַא רקֿפה

  יתּבש טָאה ָאריהאק ןיא, .1902 סעדַא ,קיריוצ

 ץסיורג א טאהעג טָאה סָאװ יִא ןא טָאהעג

 . .שודש ,זּביא מי ,"העּפשה

 ,יידיא רעסיוועג ַא וצ וצ טייטש סע רעװ 2

 יַאנ רעד ןופ יִא .גנוטכיר ,עיגילער ,עירָאעט

 ןופ לגילפ ןטכער ןוֿפ יַא .גנוטכיר רעלַאנָאיצ

 םעַײנ א ןוֿפ יִא .הטיש א ןופ יא ,ײטרַאּפ רעד

 ןייק; .קיטילַאּפ רעקיסעמ ַא ןופ יִא .םזיא

 עדנשרעה ַא רַאפ ןענעכער טינ ךיז ףרַאד הנומא

 "נוא ,יקיּב .ּב ,ייָא עריא סעיגעליוװירּפ ןּבעג ןוא

 .1905 ווענעשז ,ןעגנורעדָאֿפ ערעז

 טכַאקרַאֿפ זיא ,ןָאטעגנַײרַא זיא סע רעװ 9
 -טוֿפ ,לַאּבזייּב ןוֿפ יִא .טסַאיזוטנע .סעּפע ןיא

 ביל .4 .טעלַאּב ןוֿפ ,ערעּפָא ןוֿפ יַא .לָאּב
 א ןופ יִא ןַא ,טָאירטַאּפ רענערָאװשעג .רעּבָאה

 ,ירע- ןזח ןטמירַאּב

 -קַארַאכ זיא סָאװ

 .תולעּפתה עיִא .רעגנעהנָא ןַא רַאֿפ שיטסירעט

 ,טייק- .גנומיטשוצ עיֶא עטיירג יד

 עפורג .1
 -ךחא ןוֿפ סולֿפנַײא רעד טַײװ יװ, .סרעגנעהנָא

 ןעק ,טַײצ ןַײז ןוֿפ ןשטנעמ יד ףיוא זיא םעה

 יד רעדָא 'ִא יד יא יװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ

 ,רעליש המלש ,"סיוא ךיז טקירד טפַאשרענגעק

 1901 גרעּבמעל ,רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעשידוי

 'רעּביא .שירעגנעהנָא ןַײז ןוֿפ טֿפַאשנגײא .2

 טימ ןדניּברַאֿפ ךיז .יִא עקידנעטשַאּב ,ענעבעגעג

 'ַא ךרוד לודג ַא



 סיֿפ (ןָא) ןוא טנעה ןָא

 ןַא :59 .עזַארֿפ -- םיֿפ (ןָא) ןוא טנעה ןָא
 -רַאּפ ,טכעלש .םוֿפ א ןָא ןוא טנַאה א
 סעפע ןכַאמ .טינ גוט סע זַא ױזַא ,ענשטַאט

 8 ןָא יא יה ןָא -
 ןיק טינ טָאה סָאװ .יזַא -- קיטנעהנָא

 יז; .רעיֶא ןַא ,רעטעדנואוװרַאֿפ רעװש ַא .טנעה
 ןוֿפ טייקנייש יד טײטשַאּב סָאװ ןיא טינ ןסייוו
 עקמיולש ,ןַאמגערּב .ש ,"ערענעװ רעיֶא רעד
 ,1939 עװקסָאמ ,נַאמרעטוג

 יד, .+- ךיז ןעקּפָאהנָא ווזד -- ךיז ןעּפעהנָא
 .ןעמוקעגפיונוצ גנַאל ןיוש ךיז ןענַײז םינּתוחמ !

 ,"טעּפעהעגנָא גונעג וליֿפַא ןיוש ךיז טָאה םלוע
 ,דנַאלמייה 'יװָאס ,'תונותח  ייווצ' ,ןַאמּבַײרש .י

 9 ןאפ ,7

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוטפעהנָא
 "ִא עטסעֿפ א .(ךיז) ןטפעהנַָא ןופ טַאטלוז

 "נוזַאּב ייװצ ןוֿפ גנואיצוצ ערַאלוקעלָאמ יד,

 רלּבַאז .מ ,"יָא טסייה ... סרעּפרעק ערעד

 ,26 'ז ,1929 קָאטסילַאיּב ,עקיזיֿפ ,יקסווָאד

 טֿפעהעג- ןָא טֿפעה .װרט -- ןטֿפעהנָא
 ןטֿפעהסױא ,ןטֿפעה .1 ,(ןטֿפַאהעג יי)
 (רעמ) ,ךס ַא (291 +- 23) ןעיינסיוא ,(225 +-נ)

 -דוד"ןגמ 'ִא .ךעלכעטשיט יִא .ףרַאד עמ לֿפיװ

 "וצ ,ןעיײננָא .2 ,ךעלקעז-ןיליֿפּת ףיוא ךעל
 איז ןּבאה אוז, .ןעיינ ךרוד ןקיטסעֿפוצ .ןעיינ |

 םוא איז איד העירק איד ןֿפראד איז טניימג

 אוז ןטפעה ןא רדיװ טינ ןּבאה ןסירג םיא

 ןעװ :טנרעליג ןּבאה רימ (קחצי ֿבר) ךארּפש

 שלַא דלּב אוז ,טסַײר (העירק םכח) ןייא םוא ןמ

 העירק איד ןמ געמ ,טיג קעװַא הטמ ןַײז ןוֿפ ןמ
 ליװ ךיא ןוא, .1722 טשמַא ,מהמ ,ײןטֿפעה ןא |

 ןוא גָאט ןַײז טיירג לָאז רע ,ךאלמ ַא ךַײא ןוֿפ

 ןַײז ןעװ ,ןטֿפעהוצנָא לגילֿפ יד םיא ,טכַאנ

 .| רמ ,ײטכַאװרע דיל קילייה -

 נָא ךרוד) ןקיטסעפוצ ,ןקיטסעֿפנָא .כרַא .9
 רע טעט רלדא אַײרד, .(עא ןדניּבנָא ,ןּפַאלק
 ,ןרָאט אַײרד ןא ןסאג ירזנוא ןיא ןטפעה ןא

 ךעלּב רעּפוק ןייא ףיוא ...קסּפ רזיד לָאז, .ץניוו

 ןייא ןא ןיטֿפעה ןהא 'נוא ןיראוו ןּבארגיג זיא/
 ןגעװ יײּכי ,"ןייטש ןאיוהיג ןוֿפ לַײז ןינייטש
 -רזַײא ןייא, .ץווװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ

 םנַײז ןא רעװ טכַאמיג ןארד רד . . .לסילש רנ |
 ןא לגענ יניילק ןארד לואו רעװ נוא לטריג

 ןייטשטענגַאמ רעד, .ב/וס ,וטל ,*. . . טפעהיג

 -כעמ אז לאוו ,ןטפעה ןא טהוט ןזַײא ׂשד איד

 ,ד"צת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ "גיט

 .ךיז ןּפעלקוצ .ךיז ןּפעלקנָא .ןייטשוצ .כרַא 4
 ,טי ! ,תישארּב) יינקּבדּת' טשטַײטרַאפ ,15 חרוא

 ."יַא ךימ דריװ יז, 9

 רעכעל"ןגיוא עשיטעלעקס יד, -- ךיז טימ

 ייֵז ךַײלג ,קילּב ןַײז ןָא ןטפָאהעגנָא ךיז ןּבָאה |

 ,םױּבלטיײט .ּב ,"טלייצרעד סעּפע םיא ןטלָאװ |

 .שינק 8.  א: ,1933 עשרַאװ ,לעװש ןֿפױא

 נָא .טצעהעגי- ,ןָא ץעה .חרט -- ןצעהנָא
 ,סעגירטניא טימ .ןערוּבנָא ,ןצעהֿפױא ,ןצייר
 יַא .ןטײװצ ןגעק דצ ןייא יַא ,סעיצַאקָאװַארּפ
 ,לרעגירק וצ ,טולּב זייּב וצ ןריֿפרעד ןוא
 ןוא ןַאֿמ ןשיװצ ןּבעל זייב ַא יִא .ןתקולחמ

 ,+- ןצעהנָא וזד -- ןעצעהנַא

 ַא .1 .טרעהעג-- ,ןָא רעה .ורט -- ןרעהנָא

1807 

 יד יִא .ּבַײװ ןַײז ףיוא ןַאמ םעד יִא ..בַײװ

 טניה יד יִא .םיּתּבילעּב יד ןגעק רעטעּברַא

 םעדו םיא ןא ןירעװ, .טַײלעמערָא יד ףיוא
 יכאלמ איד טצעהיג ןא רדניק ינַײז 'נוא ןעשר

 יז, .ב/חל ,עּב ,"ןיּברעד רפ םיא איד הלּבח

 סָאװ רעדרעמ ןוא ןענָאיּפש . . . ןעגנודעג ןּבָאה

 םוטעמוא ןוא דנַאל ןרעּביא ןײגמורַא ןגעלפ

 ,דמא ,"גנוריגער יד ןגעק רעניואונַײא יד יִא

 .כָע .גנז .1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד

 .שינע-

 ןא ןייא אַײז רע ןּבאה טגאזג איז, -- רעה

 ינרותה ,"ןועװג רסוטש ראפ ןייא 'נוא רצעה

 טשמַא ,יש ,זּביא אנרמאק ק"קמ ןזח םיקילא 'יר

0 

 -ץיוּפ יד יָא
 ,רערעדנַא ןייק טינ ,רע2 .םָארגָאּפ א וצ םיר

 ריֿפַאס .י .א ,"טעצעהעגנָא רימ ףיוא סָאד טָאה
 ,1881 ענליװ ,| ...להקה תאטח ,קסנימ סױא
 ,32 יז

 ,טעקצעהעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקצעהנָא
 ףיוא רעדניק יד 'ִא .ןעלסײרטנָא ,ןגיװנָא .1

 .ןעצעהנָא ,ןצעהנָא וזד .2 .סעקלדיוה יד

 ַא 1 .וֿפז +- .װטוא -- ךיז ןעקצעהנָא
 ןעלקָאשנָא ;ךיז ןעלסײרטנָא טַײצ ערעגנעל

 יַיײר ךיז יִא .דיוּב ןיא ךיז יִא .ךיז ןעדױהנָא ;ךיז

 קינײװ ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא, .למעק ןֿפױא קידנט
 ,גּבא ,"ּפָארַא ךָאנ םיא ךירק ייג ,טעקצעהעגנַא
 טוג ךיז ןּבָאה רימ , ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד
 .ןרָאװעג ןסירעגסיוא גונעג ,טעקצעהעגנָא
  ...לטָאמ ,עש ,"ןעמוקעג ןענעז רימ רעּבָא
 -נָא ,ךיז ןצנַאטנָא טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא .2
 ףיוא ךיז יַא .ךיז ןעקּפָאהנָא ,ךיז ןעגנירּפש
 .ירע/ .שינע- .הנותח סרעטכָאט רעד

 .טלקעהעג'י- ןָא לק- .ורט -- ןעלקעהנָא
 "לקעה א טימ ןקירטשנָא :ןעלקעה ךס ַא 1
 ,סעקזולּב ןוֿפ ןעמיוז עטשרעטנוא יד יִא .לדָאנ

 .ןעלקעהרַאֿפ ךרוד ןעיליּפשנָא .ןעלקעהוצ .2
 -רעטופ םעד יִא .רעדעװס ןופ לּברַא עדייּב יִא

 .ךעלעקעה ךס א ןעײננָא 8 ,לרענלָאק םענ
 יעּבַײװ יד ןוא ךעלענַאמ יד סעזולּב יד ףיוא יִא

 ץלַא טָאה עמַאמ יד, -- ךיז טימ .ךעל
 -אּבמוא עריא טימ טעּב ןופ טרַאטשעגסױרַא

 טלקעהעגנָא ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןגיוא עכעלגעוו

 טעז יז סָאװ דליּב ןכעלמייהמוא םעד ןיא

 ןימ א זיא ....ןּביולג, .דוי-םיליהּת ,שֵא ,"טציא

 ףַאמלוש םהרבַא ,"װיטקעלָאק א ןיא ךיז יִא

 .1961 יצעד ,קוצ

 "עצ ,ןקַאהנָא .וֿפד +- .װרט -- ןעלקעהנָא

 יִא .עלעקעה ,לקעה ןיילק ַא טימ סעּפע ןקַאה
 ענעקורט יִא .ךעלעניק יִא .ךעלטסַײל עניילק

 .עּבורה יד ןצייהוצרעטנוא סעקּפעשטש

 ַא יִא .ןעמענפיוא ,ןרעה טֿפָא ,דנַאנַאכָאנ ,ךס

 לָאז סע סעדער יִא .תוליכר יִא .תויׂשעמ לָאצ

 עטכעלש ,סנגיל ךס ַא 'ִא .זדלַאה ןופ ןכירק

 ריא אייז ןופ ןירעה ןא טשלָאז אוד; .סַײנ

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןירטשעל 'נוא ןידנעש

 ...ןעמעננָא דייר ענַײמ טסעװ וד זַא דניק ןַײמ,

 ךיז ןרעהנָא !
 ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,יָא המכח ליֿפ ןרעיוא ענַײד
 ,ןטַײדגָא ,ןַײז ומרמ = ןרעהוצנָא ןּבעג* .2 ,ּב
 פז םולסמ (טינ) טעװ עמ זַא יִא 'ג .ןעקניװנָא
 א ןּבעג :ךיוא .טּבילרַאֿפ זיא ןעמ זַא יִא יג

 "וצ (הנווּכ טימ) הקיּתשּב .ןרעהרעטנוא 50

 רעּביא ןכש םַָײּב יִא .ןרעה ןוא רעיוא םעד ןגיינ

 יִא .סעומש ןכעליורטרַאפ ַא יִא .טנַאװ רעד

 -סיוא .ןרינעמַאזקע .מטֿפ .8 דוס ַא סנצעמע
 .לָאטיּפש ןיא עקנַארק עלַא יִא .ןכרָאהנָא .ןכרָאה

 .כרַא .4 הֹּתיּכ רעד ןיא םידימלּת יד יא
 ילֲאש ,(ןפוא ןלעיציֿפָא ןַא ףיוא) ןרעהסיוא

 ינֿפל ןטרעהעגנָא =! טרוהיג ןא ןדראוו ןַײז ןכז

 לקיּפ ראַײרטיג ןַײמ, .ץניװ ,"ה"רי רסיקה

 טהאר ןייא ביג 'נוא ןא ךימ רעה ,גנירעה

 ,ףסוי תריכמ' ,"ןאק ןריֿפ לוֿפ שכיא איו

 -כָאנ טשרע ןלעװ רימע .ןוװ עװַאו 1713 מד8
 ,ימלשורי לש הׂשעמ ,"ַא תונעט ענַײז לָאמַא
 ?רָאי ?טרָא

 איד, .ךיז ןרעהנַײא .ןרעהוצ ךיז .כרַא .9
 ,ןירעג ראג ןטיװַאל ףיוק ךיוא ןליּפש רּבַײװ

 ,"ןירעה ןא טרָאװ איד ךיוא איז ןילָאז םורַאד
 ,ֿביר| 'דיל ליּפש סעירוק אַײנ ןיש ןייא

 איד טינ איז זד ,שנייא; { ...ןליּפשטרַאזַא
 רחבמ רֿפס ,ײןינרעל וצ איז ןוֿפ ןירעה ןא יטלַא

 טימ שיטנַאמעס) .0 .טײצּת גרוּבמוה ,םינינּפה
 םעד יװ יִא .ןכרָאהעג ,ןגלָאֿפ (גנוניינראפ ַא

 ײז רֶע טעװ ךס א ,יאדװַא, .יינש ןקירָאיַארַאֿפ
 רעד ,ןריּפשרעד טַײצ ערעגנעל ַא ,{ ."יַא
 ןעיָארטסנָא 8 .תיר ןטכעלש ַא יִא .ןליֿפ
 יא .טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ןרילוגערסיוא

 .ָאנאיּפ יד

 הזד .1 .וֿפז +- .װטוא -- ךיז ןרעהנָא
 .ןכַאז ךס ַא יַא ךיז ןוא ןעזנַא ךיז .13 ,ןרעהנָא
 ,טרעהעגנַא ןּבָאה טינ ךיז טלָאז ריא לפיוו

 ךיז ןעק גיוא ןייק, .טינ ץלַא ךָאנ ריא טסייװ

 ךיז ןעק רעוא ןייק ןוא .ןקוקנָא טשינ ןָארד
 ,8 יא ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,ייָא ליֿפ גונעג טשינ

 ֿפומ ייז ַײּב טרעהעגנָא ךיז טָאה עלעשרעה, |
 ,סוממ ,"לָאצ ַא ןָא רָאג רעדנואו ןוא םית -

 ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ָאד ןענַײז סע .ֿפשטניװ

 ,"ןכַאז רועיש ַא ןָא טרעהעגנָא ןוא ןעזעגנָא ךיז
 ךיז טָאה המלשא .רעקיטירק ןוא קיטירק .נש

 'ַא :88 .ּבמס ,"תוׂשעמ רעטרעדנוה טרעהעגנָא
 ,קיוּפ ַא יװ ךיז

 -השמ טגעלֿפ טלָאמעד,, .23 ,ןרעהנָא ווזד .2
 םעדכָאנ ןוא יִא טוג ךיז ,ןייטש ןּבַײלּב לדנעמ
 .ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"טסוה ַא ןּבעג

 ץלַא םעד ןוֿפ , .ןעגנירדסיורַא ןזָאל ךיז 9
 הרוּתה-תֿבהַא רעד םשה'ךורּב ןָא ךיז טרעה
 | ,1957 יינ ,ּבדל ,"עטיל ןיא סָאװ

 -לעז 'ר ןייא רָאנ; .ןרעהסורַא ךיז םיוק .4
 יצֹלי :יירק א עלַײװ עלא ךיז טיג טחוש עלעמ

 יװ ןָא ךיוא סָאד ךיז טרעה . ..."ןדִיי ,רעקידעּב
 ,"בירעמ ןטקיטעּפשרַאֿפ א ןופ ילארׂשי עמשי -

 .רעדניק רעװַאלקש ,שז

 ןא איד ןא טינ ןּבױלג טַײל איד, -- גנו-

 טַײצ ילַא ךָאד ןיגול איז .טַײצ איד ןוֿפ גנורעה

 .ב/די ,עּב ,ײןיצנַאט ךָאנ



 קידרענרעהנָא

 "רעה ןָא זיא סָאװ .יזַא -- קידרענרעהנָא
 ּבוטש עיִא .רענרעה ןייק טינ טָאה סָאװ ;רענ

 ,גיצ עיִא .תויח

 .ידַא {...עקָאסֿפַאה ..} -- קידהקפֿפחנָא
 יַא .סַײררעּביא ןַא ןָא ,הקסֿפה א ןָא זיא סָאװ

 .ןדער יִא .ןענרעל

 .װחטוא 6 רט ןןשעדקעה ...} -- ןשדקהנָא
 .שדקה א ןכַאמנָא ..טשדקהעג-- ,ןַא שדקה

 יד יא .גנונעדרָאמוא ןכַאמ .ןבשֹומנָא .ןצומשנָא

 .ףיוה ןרעּביא יִא .הריד רעצנַאג רעד ןיא יִא .הריד

 ,ןָא עג" .וורט ןןענעגרַאה ...} -- ןענ|עגרהנָא
 ,ןגָאלשנָא טוג .ןעגנרה-- :99 .טעגרהעג'-
 "רעד .רענייּב יד ןכערּבנָא .ןצעמע ןתיממנָא

 יַאק ַא רַאֿפ ןכַאמ ןוא יִא .ּפעלק עטוג ןעגנַאל
 םיא יז טָאה, .קישטשמָארגָאּפ םעד יִא .עקיל

 יד ןיא ייג :טגָאזעג טָאה ןוא טעגרהעגנָא טוג

 יצק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ י ,"ץקטַאי

 -גומש םעד ןכוזסיוא, .ח"נרּת ענליװ ,...םיֿב

 ,ןַאמגרעּב .א ,"ןצעזנַײא ןוא יִא טוג ...רעל

 .שינ .,1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד

 ,+- ןעזורגנָא וזד -- ןעזורהנַא

 -עגי- .ןָא עוד .ורט -- ןע(י)דשזורחנַא
 נָא ,('בוג רעװעליהָאמ) לקָאל .טע(יודשזורה

 ,לגרעּב ,עּפוק א ןיא ןעילאװנָא ,ןטישנָא ,ןֿפרַאװ

 -ַאמש גרַאּב א יִא .לפָאטרַאק יִא .רענייטש יִא

 ,סעט

 -עג-- ,ןָא עַײ- .ורט 6 װטוא -- ןעיײירחנָא

 ּפָא .ןליּפשנָא .::06: זטסנע .רקוא .טעַײרה

 :ךעלגנִיי עדייּב ַײּב טגערפעג, .לציּפש ַא ןָאט
 ?ןעשעג זיא סָאװ -- ?טעַײרהעגנַא ןיוש סעּפע

 יד ןיא טגײלעגנָא םענייא ןטרָאד ּבָאה ךיא

 װעִיק ,צרַאװש עקמַאינ ,ןַאמגערּב .ש ,יןטַײז

5, 

 ידַא {...לָאּפשַאה ...} -- קידהעּפשהנָא
 ,העּפשה (ןייק רעּביא טינ טזָאל) ןָא זיא סָאװ

 רעיא .עדנַאגַאּפָארּפ עא .גנוקריוו ,סולֿפנַײא

 י ,טייקי- .ןלדּתש

 ן... סעװַײכסיה .. -- קידתוביײחתהנָא
 ,תובייחתה (ןייק טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ .ידַא
 .שירָאטַאגילּבָא-טינ ,ןדנוּבעג טינ ,גנוטכילפרַאֿפ

 ןֿפױא ,"עגָאגאניס א וצ טייקירעהעגנַא ע'ָא;

 טגער סע, -- טייקי-ה 144 אפ ,י"נ ,לעװש
 ."ַא רעייז ףיוא ךימ

 לקיטרַאּפ + ונ 22 .װז .עיצקעירעטניא -- "ופֲא
 ןופ ךיוא טקריװַאּב .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ונ ווזד .ַא

 ,ןרעדַאֿפּפױא םַײּב טצינעג 1 .08 8: םצ
 סעּפע לָאז עמ ,קשח ןּבעגוצ ,ןרעטנומפיוא

 !טעּברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז !הרבח יא .ןָאט

 (דער יד) רעּביא טינ טגָאלש, !ןעגנַאגעג ,יַא

 "א ...!אש -- םלוע רעד טכַאמ -- ליסוי 'יר

 גייל ,דמושמ ,יַא; .המלש ,סוממ ,ײ. ..רעּב 'ר

 ,"...ױזַא טָא עלעקנעּב ןֿפױא טעקעװַא רָאנ ךיד

 :סױרַא םַײּב .צעפס .2 .ןדירַאי םענוֿפ ,עש

 רימָאל) רָאנ יא .טסעמרַאֿפ א סעּפע וצ ןרעדַאֿפ

 עקַאט רימָאל יא; !גָאז ,ןרעה ךימָאל ,יא .(ןעז
 טָא א, ."ףןֿפױל רעכיג ןעק סע רעװ ןעז

 .וו גורפ ,ײ!סיוא טנכער ,רָאנ טמענ

 יבושיי א ןּבָאה םַײּב ;הרעשה ַא ַײּב .9
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 ,סעּפע ךיז ןגערפ םַײּב :(ןיילַא ךיז טימ) תעדה

 ןענעגער ןגרָאמ טעוװ'ס ,ריא טניימ יװ ,יַא

 ןָאט סע ךיא לָאז ,וטסניימ יװ ,'ַא ?טינ רעדָא

 -- ץַא; .,..לשמל ייז טגערֿפ ,'ַא ?טינ יצ

 'א -- .ןּבעגעג טכַארט א לקילארׂשי ךיז טָאה

 ,"גרַאּב םעזיד ףיוא ןכירק ןװּורּפ ךיוא ךימָאל
 ילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאיּב ַא ,יקסנימַאק .ט

 טימ ךיד ליװ ןוא װּורּפ יַאע ,1913 וועיק ,ןעלק

 ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"ןַײז ךדשמ דִיי אזַא

 םַײּב .4 .1925 װָאנרַאט ,וגנוי רעלױאװ
 סע זַא ןּבײהסױרַא םַײּב ,קרעמפיוא םעד ןדנעוו

 ,טעז ,רָאנ טעז יא .טכירעגמוא ,ךיג ןעשעג זיא

 ןיוש ןענעז יד ,ַא -- קעװַא רָאנ ךיז יירד'כ;

 ןו שהְו בעלק ןיא דוי רעד' ,גּבא ,"ַאטינ ךיוא

 ?ןָאטעגֿפױא וטסָאה סָאװ י'ַא .ןגערפ םַײּב .9
 ?טכערעג ןעוועג זיא רעװ יא

 טעװ סע סָאװ ןעז עקַאט ךימָאל .אּברדַא 0

 ףיא לטעטש ןיא טגערֿפ ,ַא? .ןעמוקסורַא

 ,ןהָאזשיֿפ רעטלַא ,"ןרעה ריא טעװ ,ןזח םעד'
 ,.1882 עשראװ ,רעגניז רעטמירעּב רעַײנ רעד

 -ניֿפ א ןדַײנשנַײא ךיז ןַאמ ןַײמ טסייה ,יא;

 -- ןעװעטַאר ךימ טעװ טולּב ןַײז לַײװ ,רעג

 .רעפ איד ,רענװעל .ח .ג ,"?ןָאט סע רע טעװ

 ריּבָארּפ א! ,1896 ענליװ ,הלּכ עטריקסַאמ
 עלג ןַײמ ןיא ,קינַאמ .י ,"לציק א ןָאט םיא

 ,םערוט םענרעז

 :ךיוא ..:2: ממנו .מַא .ס- ,יד --יטיא'ונַא
 -סיוא עכעלרעי .ל 2 יײא 2 .ט'עטיאונַא
 עכעלרעי ןיא ֿבוח ַא ןקעד סָאד .1 .יגנולָאצ
 -סנעּפ .עיסנעּפ .הסנכה עכעלרעי .2 .סעטַאר
 .'א ןַא טימ ראטערקעס ןקירָאיגנַאל םעד ןרינָאי

 ָאגַאו(עג)- ,ןָא רינ- .ורט -- ןרינַאגַאװנָא
 יָאגאװ ןיא (טכַארֿפ) ןדָאלנָא (שירחוס) .טרינ

 ,תנו .הרוחס יד יִא ,תומהּב יד יִא .ןענ

 ;גָאװ ןָא זיא סָאװ .1 .יזַא -- קיגָאװנָא
 רעייז זיא סָאװ ;טשינרָאג טעמּכ טגעװ סָאװ

 -עּפ-ךוּפ עא .יֵא זיא זַאג .גָאװ ןפיוא טכַײל

 ,טינ טקריװ .קיגָאװ טינ זיא סָאװ ,2 .ענער
 ןטנעמוגרַא עֶא .דייר עיֶא .קידנטַײדַאּבמוא
 ,טייקי-

 ךיז ,ןָא ךיז לג" .װטוא -- ךיז ןעלגָאװנַא
 -גָאװ טַײצ ערעגנעל א ,ךס א .טלגָאװעגי-

 -לַאװסיױא .טרָא וצ טרַא ןופ ןרעדנַאװ ,ןעל

 טינ ;רעטרע ענעדײשרַאֿפ רעּביא ךיז ןרעג

 גנאלןּבעל א .טרַאניואװ קידנעטש ןייק ןּבַאה

 ,סָאװ, .החונמ-םוקמ ןייק ןּבָאה טינ ןוא יא ךיז

 "נָא ךיז טסָאה ,ערעּבױז ןַײמ ;סָאװ ,עּביל ןַײמ

 .מ ,זּביא עירול .נ ,??טלגַאװעגנָא ךיז ,ןטילעג

 ,2נ- 1935 וװעיק ,נטַײל ַאּב שטנעמ ַא ,יקרָאג

 "א ןַא ןעמוקעג, -- רעד .שינע-

 .טעגזדַאװעג- ,ןָא עג- .חרט -- ןענודַאװנָא
 -גַײרַא .עטָאלּב ,דורּב טימ ןרימשנָא .רקוא

 טסימָאּפ םעד יִא ןוא סעלַאװיטש טימ ןעמוק

 .גיפ .ךעטנאה םענייר א יִא .ןעגָאלדָאּפ יד =)

 יױּפ א ןיא טעגזדַאװעגנָא רע טָאה ךָאװ ענעי;

 לרד ףיוא עצינעמָאּפ א סעפע טעזַאג ןשיל

 ,"הריסמ א טימ זיא רעגייטש ןַײז יװ ןוא ןדִיי

 קצול ,ךַאלעװירּב רעצַאלקעצָא ,גרעּבנַארּב והילא

 .שינע-ה .ן7

 .ןע- ,רעד -- קנואוונַא

 סקואוונָא

 .טעידואוועגי- ,ןָא עיד- .װרט -- ןעידואוונַא
 226 ,ןעידואוסיוא + .ןּפעלשנָא .רקוא

 ךיז ,ןָא ךיז ןיואװ .װטוא -- ךיז ןעניױאוונַא
 ןייא ףיוא ןעניואוו טַײצ ערעגנעל א .טניואוועגי+

 .עא סַאג ,טָאטש ,הריד רעּבלעז רעד (ןיא) ןוא

 ךיוא .ןּבעל עצנַאג סָאד טָאטש ןייא ןיא ךיז יִא

 ךיז יִא .טאטלוזער ןפיוא זַײװנָא ןטימ װזוקַא -

 .עקטַאכַאשט א רעלעק ןסַאנ םעד ןיא |

 -עג'-- ,זָא (קיודנואו .ורט -- ן(קי)דנואוונָא
 'ִא .ןדנואו (עניילק) ןכַאמ(נָא) .ט(קיודנואוו

 ,ךיז ןטכעֿפ םַײּב םינּפ סָאד ןוא סמערָא יד

 ךיז יִא .ןדנואװרַאֿפ ןיילא ךיז -- ךיז טימ

 טנעה יד ךיז יַא .לויטש עגנע יד ןופ סיפ יד

 .ןזַײא רעקיטש ןריטרָאס םִַײּב

 "נָא ךיז; .לָאענ .ס' ,רעד -- רעדנואוונַא

 ,ןאלּפַאק לארׂשי ,ייַא ןשינַאריא טימ ןעלכיימש
 .100 יז ,ָא"ּת ,געװמוא ןוא ךַאילש

 ךיז ,ןָא ךיז רע  .װטוא -- ךיז ןרעדנואוונָא
 ךיז טַײצ ערעגנעל א ,ךס א .טרעדנואוועג -

 סטָאג ןוֿפ ךיז יִא .ןשודיחנָא ךיז ;ןרעדנואוו
 "עג עכעלּביילגמוא יד ןוֿפ ךיז יַא .רעדנואוו

 .שיג .גנו/ .ןשינעעש

 נָא .זמר .קניוו(נָא)
 וצ רָאנ גונעג .זַײװנָא .שינערעהוצנָא ,טַײד

 ףיוא 'ִא ןַא .דוס א ףיוא יִא ןא .יִא ןַא ןּבעג
 ירָאטסיה א .רעטעּפש ןעשעג טעװ סָאװ םעד
 ןּבעל ןַײמ זַא יַא ןַא; .יִא רעקידתודוס .יַא רעש

 רימ,,/ .'דָאנעג ןופ העש יד' ,לה ,ײ. . .ךיז טקע
 ןֿפױא יִא ןטַײװ ַא םירישה-ריש ןיא וליֿפַא ןּבָאה
 ,אֿפא ,"קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ סוחי ןקידרּבדמ
 ןעלציװ רעייז ..., .שטַײטײרבע טימ טכַארטעג

 רעייז רעּבָא ,םעניד א טאהעג טָאה סָאװ ,ךיז
 .א"כשּת ה"יר ,קיא ,להא .מ ,ייָא ןשיניצ ,ןּבָארג

 טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- שירעקנואוונַא
 סָאמ יד זַא יִא טגנילק; .קנואװנָא ןַא ךיז ןיא !

 לארׂשי ,ײרעּביא ןוא רעּביא ָאד ןיוש זיא דייר
 ,299 יז ,געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק|

 ָארּפ רעדָא טקַא .1 .ן' ,רעד -- פקואוונָא
 (רעכעלעמַאּפ) רעקילַײא .+- ןסקַאװנָא ןוֿפ סעצ

 ,ץָארּפשסױא .ןָא טסקַאװ סָאװ סָאד .2 יָא
 ןֿפױא רָאה ןופ יִא .זָארג ןוֿפ יִא .ץַארּפשסױרַא

 געט עכעלטע ןופ יַאידרָאּב .דרָאּב ןופ יִא ,ּפָאק

 ןיא ,קינכעט רעד ןיא יַא .גיֿפ ,ךיז ןלָאג טשינ

 זיולּב ,ןרעװ טרעַײֿפעג זומ ץרּפ ,, .ןסיװ םעד

 סָאװ יִא םעד ןוֿפ לגיּפשּפָא ןקידעּבעל םעד ןיא

 יו ךות ,גי ,"ןעזעגסיורָאֿפ טָאה ץרּפ

 ,קירעּביא זיא ןוא ןָא טסקַאװ סָאװ סָאד .9

 ןפיוא יִא רעדליוװ .יִא רעשיטיזַארַאּפ ,קיטיינ-טינ

 ןסַאנ ןיא יִא רעקיכָאמ .טנאו רעד ףיוא ,ךַאד

 ץֶא ןופ . .., .ןעמָאװש עדליװ ןופ יִא .רעלעק

 עקיזָאד יד ךַײר רעייז ןענַײז סע עכלעוו טימ

 רעקיצניא רעד, .גיפ .רעּב ,"ץלָאה ןטרָאס

 ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאּב :ןַײז ףראד רערעזדנוא געוו

 קיטירק ,נש ,ידיִא עשיטקעלאיד ,עשיטסיֿפָאס יד

 .רעקיטירק ןוא

 -רָאנּבַא .עילוג .ץכעליוושעג .סקואווסיוא .4

 א ןַא .רעפרעקדמערֿפ .סקואוסורַא רעלַאמ



 ףרואוונָא

 ,עקװעדָארּב א יװ סיירג יד יִא ןַא .ּפָאק ןפיוא

 ןיא ןֵא עסיורג טימ רעדניק טּפָא ןעעז רימ,

 ןטפירש יזָאש ,"לייה רעקיזדלאהיזַאנ רעד

 ,1929 עשרַאװ

 .ןרעװ רערעמ ,רעסערג ןוֿפ טקַא (טאמ) .פ
 יָארּפ רעשירטעמָאעג א ןיא יַא רעד .סקואווּוצ

 | | ,עיסערג

 סָאד ,ןגַײטש סָאד ,ןסקַאװנַא סָאד (טזומ) .0
 ןוֿפ יִא .ןליּפש ןתעּב רעכעה ,רעקראטש ןרעוו

 רעקיזָאד רעד טימ דנאנַײּב, .ערוטרעװּוא רעד

 סלרימ ןוֿפ יִא רעד ךיוא טייג ...,גנוֿפױהנָא
 .ןָאסלעגרעּב דוד ,ןישורּבָאד .י ,"קיטַאמַארד

 יטינ .1 .ףרָאװנָא וזד .ז ,רעד -- ףרואוונָא
 טקעיָארּפ ,ןַאלּפ רעקידכרענַא ,רעטריזילַאטעד

 -רעטנוא רעדָא גנואוט רעטריצילפמָאק ַא רַאפ
 .ןַאלּפ ןשיגעטַארטס םעד רַאֿפ יַא ןַא .גנומענ

 יעדער א ראפ י'ִא .ןישַאמ רעַײנ א ראפ יִא

 ןצנאג םעד טינ ןּבעג ייז ּביוא ,קרעװ סעצרּפ;

 םעד ךעלטַײד ץנַאג רעּבָא ןענעכייצ ,רעפטנע !

 יָארּפ ערעזדנוא ,ןיקויר .ּב ,"רעפטנע ןַא ןוֿפ יִא

 -ץכייצ עשירָאזיװָארּפ (ײרעלָאמ).2 .רעקיאַאז

 סעיצארָאקעד יד רַאפ יִא .זיקסע .עציקס .גנונ

 -טנַאװ רעד רַאֿפ י'ִא .גנוריפפיוא רעַײנ רעד וצ

 .ןינּבירעטַאעט םעַײנ ןיא ַײרעלָאמ

 ימָאק עטעּברַאַאּב טינ ,עטקידנערַאפ-טינ .3
 םעַײנ א רַאפ יִא ןַא .דויטע .עמעכס .עיציזַאּפ

 רעטנוא ןיוש טגיל דיל ַא ןוֿפ יִא ןַא; .ןַאמָאר

 טקַא ,ףרַאװנָא װזז .0 לה ,ײץַארטַאמ ןַײמ

 צנַײרַא, .רנ .ןֿפרַאװנָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא !
 גנוריפפיוא רעד ןיא רדס . . . ןסיװעג א ןגָארט

 ירעװס .נ ,"ןדָאזיּפע ןופ יא ןַא ...זיא סָאװ

 ,13 ווו 1964 ,זמט ,ןילד

 ךיז ןע(יננזָאװסױא וזד -- ךיז ןֶׁש(י)נזָאװנָא
-+, 226, | 

 -עזַאװ-- ,ןָא רינ .װרט -- ןרינילעזַאװנָא
 ןרימשנָא .ןעווענילעזַאוו-- :59 .טריניל
 : ,טיוה ענעטלָאּפשעצ יד יִא .ןילעזַאװ טימ

 -ַאװעגי- ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװעטַאװנָא
 (לרעדַײנש) .ןענעטַאוו-- :ךיוא .טעװעט

 יִא .עטַאװ ןטעּברעטנוא ,ןגיילרעטנוא ,ןגיילנָא |

 .עקרַאנירַאמ א ןוֿפ ןעלסקא יד ,לטנאמ א

 ךיז ,ןָא ךיז עוועי- .וטוא -- ךיז ןעװעיָאװנַא
 -עדליװ טַײצ ערעגנעל א .1 .טעװעיאװעג =
 ןרעװ דימ זיּב ןפיטשנַא ,ןליּפשנָא ךיז :ןעװ

 .וזק .2 .תוחוּכ יד ןוֿפ ןלַאֿפקעװַא ןוא ךיז יַא
 יד .ןפוא ןקידװעליּפש א ףיוא ךיז ןגָאלשמורַא

 ןגירקנָא .8 .ְןָא ךיז ןעװעיאװ סעשטַאגנוי

 ַא טימ ךיז ןעלגנַארנָא ,ךיז ןסַײרמורַא ,ךיז

 .םינכש עלַא טימ ךיז יַא ,לָאצ

 .טעיָאװעג-- ,ןָא עיָאװ .הטוא -- ןעיָאװנַא

 -סױרַא ,ןעיָאװ ןּביײהנָא גנילצולּפ ,לָאמאטימ

 ,ףלעוו ,טניה (יוװ רעדָא) ןגעװ --- ןעגנַאלק ןּבעג

 טעיָאװעגנָא ןּבָאה ןלַאקַאש יד .עא ןלַאקַאש
 | .ןגָארטעגּפָא דלַאּב ךיז ןוא

 ריה, .ןכָאװרעדניא .כרַא .װדַא -- ךָאֹוו ןא
 ןא ןיּבעל ןעק ךילשדוי טכער רדיא ןייא טימ
 ירדנַא טׂשנוז 'נוא בוט-םוי ,ח"ר ,תּכש ,ךואוװ

 ,טַאלּברעש ,םיגהנמה רֿפס ,"ןּבענ רד ןטַײצ

 | ,1723 טשמַא
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 ,ןָא ךיז עשט- .װטוא -- ךיז ןעשטַאלָאװנַא
 .=114: םסתסיצחזעסא .,טעשטָאלָאװעג + ךיז

 ימוא :ךיז ןּפעלשמורַא טַײצ ערעגנעל א ,ךס א

 ןייק ןּבָאה טינ ןוא ןעוועדנו-ענ :ךיז ןרעגלַאװ
 יװ ךיז יִא .ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואװ טרָא

 / .טנוה ַא

 -לַאװנָא ןוֿפ טקַא .1 .ן ,רעד -- רעגלַאװנָא
 ןוֿפ טַאטלוזער .2 .סעטַאמש ןוֿפ יִא .ןרעג
 ןוא עקידעּבעל .ּברוהנָא .שימסיוא .ןרעגלַאװנָא

 ,ןילעי .מ ,ייָא ןייא ןיא ןגעלעג ָאד ןענַײז עטיוט

 .ָאטעג רעסַאנוַאק ןוֿפ רענַאזיטרַאּפ ,ןרעּפלעג .ד

 .טרעגלַאװעג- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעגלַאװנָא
 .ןעּברוהנָא .ןֿפױהנָא .ןעילַאװנָא .ןֿפרַאװנָא .1
 רעּביא רעכיּב ,ןריּפַאּפ יִא .ןזַײא רעקיטש יִא
 . .רעצעלק ,רענייטש יִא .ּבוטש רעצנַאג רעד
 -(סיוא) ךס א .ןעשטַאקנָא ,ןרעגלעװנָא ווזד ,2
 ןצנַאג םעד ץלָאהרעגלַאװ ןטימ יַא .ןרעגלאװ

 ,ןשקָאל (רַאֿפ) ףיוא רעטעלּב יִא .שעװ ּברָאק

 "נָא .8 .ּפעלק ןּבעג = ןטַײז יד ,רענייּב יד יָא*
 -עדרָאמוא ןיא ןטלַאה ןוא ןּבַײלקנָא ,ןעלמַאז

 -רעלַא יִא .לּבעמ עטלַא טימ רעלעק ַא יִא .גנונ

 .תועּבטמ ייל

 זיא סָאװ לגניי ןַײד ףיא; -- ךיז טימ

 -עגנָא ךיז ןּבָאה דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש

 ןרעזַײה ידו; ."סעשטאגנוי ריפ-ַײרד טרעגלאוו

 ערעייז טימ טשטעװקעג {ףיוה םעד} םיא ןּבַאה

 ,"םיא ףיוא טרעגלַאװעגנָא ךיז ,טנעװ עדנילּב

 ןכעלצרַאװש ןֿפיואק .וװ רעפעינז םַײּב ,גרעּב

 ,"גרעּב-ךשֹוח טרעגלַאװעגנָא ךיז ןּבָאה רעטצנעֿפ

 -רעַּב עלעטניפ ַא םורַא ,רענערּב ,זּביא יקצולס

 ,1923 ןיל

 ץלַא ךיז טרעכיזראפ ןדלעפנעסקאוא -- תנו"

 -ליש ןַײז ןוֿפ 'טייקכעלקריוו רעד ןגעװ רדסּכ

 ןופ יִא רעטסכעלטקניּפ ךרוד טקעיּבַא-סגנורעד

 יקַא ,המדקה ,רעניװ .מ ,"ןזַײװַאּב ןוא םינמיס

 .שינ .1931 ,װָאס ,| קרעװ סדלעֿפנעס

 סעּפורג ייווצ ןעו ,ליּפשרעדניק א ןיא -- רעד
 ַא וצ ןכיירגרעד וצ ןֿפױל ןיא ךיז ןטסעמרַאֿפ

 ןופ רעֿפױל א טלַאהרַאפ סָאװ רעד -- לדנעפ

 ףיוא ךיז ןעגנעהנָא ןטימ עּפורג רעטייווצ רעד

 ליּפשלדנעֿפ ןסייהעג טָאה אפוג ליּפש יד .םיא

 ,ַײרעגלַאװנָא רעדָא

 ,דלַאװ ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידלַאװנַא
 .רעדלעֿפ ןוא רעדלעֿפ זיולּב ,טנגעג עיַא ןַא

 ,בגנ ןוֿפ יִא יד -- טייקיד

 .טדלַאװעג-- ,זָא דלַאװ .װרט -- ןדלַאװנָא
 .ןדלַאװַאּב .דלַאװ טימ דרע םיחטש ןצנַאלֿפרַאֿפ

 ,ףנֹו- .גרעּב עטעקַאנ יד יַא .ןדלַאװסױוא

 .טעילַאװעג- ,ןָא עיל .ורט -- ןעילַאװנָא
 -לַאװנָא .עטייווצ סָאד ףיוא סנייא ןֿפרַאװנָא .1

 ןיא סעּפע) ןעלגרעּבנָא ,ןטישנָא ,ןֿפױהנָא ,ןרעג

 ,לפָאטרַאק טימ ףיוה א יַא .(גנונעדרָאמוא ןַא

 ריט רעד ַײּב , .ףָאטש ןלַאּב טימ עצילָאּפ יד יִא

 ןטַײז יד יַא* ."יינש גראב א טעילאוועגנָא טָאה

 ףיוא ןגײלֿפױרַא ,ןגײלנָא .2 .ּפעלק ןּבעג =

 םעד ףיוא יִא .ןטעּברַא ךס ַא (ןָאט וצ) ןצעמע
 ףיוא יִא .טעּברַאּבטטש עלא לעזעג-רעדַײנש

 א 'ִא .םיקסע ,םינינע עלא ראטערקעס םעד

 ,עּפַאקש רעטראדעגסיוא רעד ףיוא אׂשמ ערעװש

 קיצנַאװנָא

 ,ןצעמע ףיוא ךיז ןרַאּפשנַא -- ךיז .טימ

 טינ ךיז עילַאװ, .טייקרעװש טימ ךיז ןגײלֿפױרַא

 סָאװ, ."תוחוּכ ןייק טינ ּבָאה ךיא ,רימ ףיוא ןָא

 ןלעװ טסעק רָאי ייוװצ יד ךָאנ זַא ןָאט ךיא לעװ

 ןוא רימ וצ ןּבַײלקנַײרא קלָאֿפרַאּפ סָאד ךיז

 רעד ,ר"מש ,"קרַאק ןַײמ ףיוא יַא ךיז ןלעװ

 ,1884 ץנליוו ,רצוא

 .טכעלָאװעג- ,ןָא ךעלָאװ .חרט -- ןכעלַאװנָא
 רעד, .ךעלכעלָאװ ךס ַא ןעגניזנַא (קיסַאּפש)

 ,טרעלטעּבעג ,טכעלָאװעגנָא טוג ייז טָאה ןזח

 גנוע ןַא ןעוװעג זיא סע . . .טלעלערטעג לסיּב א

 עשרַאװ ,חסּפירַאֿפ רעשידוי רעד ,"ֿבוט'םוי

1, 

 .טעלָאװעג-- ךָא על .הרט -- ןעלָאװנַא
 עצנַאג'ס יִא .ןעװענָארּבנָא .סעּב ,זָאּפ ,לקַאל
 יי ,דלעפ

 .טצלַאװעג-* ,זָא ץלַאװ .װרט -- ןצלַאװנַא
 -נָא .2  .ןישַאמ יד יִא .ןצלַאװ ןלעטשנָא .1
 -נָא .8 .ףָאטש יִא .ןצלַאװ טימ סעּפע ןטעּברַא
 -סיוא לגרפ .הָאובּת יִא .ץלַאװ א טימ ןשערד

 ,21/- 227 ,ןצלַאװ

 ;סנקלָאװ ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנקלָאװנַא
 סָאװ :סנקלָאװ טימ ןגױצרַאֿפ טינ זיא סָאװ
 יד קיטכיזכרוד זיא'ס, .קיטכיולברוד ,ןייר זיא
 ןגנוי ןטושּפ ןוֿפ גָאט ַא ןיא יװ יִא ןוא טלעוו
 ,רעגערק ָאינָאט ,ןַאמ סַאמָאט ,זּביא מי ,"קילג
 ,טייקי .המדקה ,0

 ,+- ןעצע)קלָאװסױא ווזד -- ןענ(ע)קלַאװנַא
 טנקלָאװעגנָא טָאה רעיורט רעד .גיֿפ ךיוא ,7
 טָאה דלַאּב; -- ךיז טימ ךיוא .םינּפ ןַײז

 -ניֿפ ןרָאװעג רימ זיא עס זַא טנקלָאװעגנָא ךיז
 שנעמַא ,יקסװָארטסָא יכדרמ "ןגיוא יד ןיא רעטצ

 רעצנאג רעד, .1876 רימָאטישז ,ּפָאקַא ןהָא
 ,סנ ,"טנקלָאװעגנָא ךיז טָאה זדלעֿפ םורא למיה

 א ךיז ,ןרעזייּבנָא ךיז .גיֿפ ךיוא .ירסומי
 ,רעטכָאט רעד ףיוא

 טָאה סָאװ .לָאענ .יזַא -- קיטכערלַאװנַא
 טנעמָאמ רעשיֿפיצעּפס א, .טכערלַאװ ןייק טינ

 רעד זיא סָאד ...עגַאל רעכעלטכער רעד ןיא

 עשידִיי סָאד ,רעּפיק .מ ,"ָץיָא טנעצָארּפ רעסיורג

 .1929 װָאקראכ ,עניַארקוא ןיא לטעטש-

 ךיז ,ןָא ךיז רע  .וטוא -- ךיז ןרעדנַאװנַא
 זיא סע זַא ליפעג א טימ .טרעדנאוועג +

 טּפָא .רעדנעל ךס א רעּביא ןרָאֿפמורַא -- גונעג

 .סעזַײר ןעמענרעטנוא טֿפָא .סגעוורעטנוא ןַײז

 יילקדרע ןופ גנעל ןוא טיירּב רעד רעּביא ךיז יִא

 רָאנ טָאה טלעװ יד ואװ ןַײז ןוא ךיז יִא .ךעל

 .שינ .גנו .קצ ןַא

 ,טעכנַאװעג-- ,ןָא עכ- .װרט -- ןעכנַאװנַא
 .ןריּפשרעד ,ןּפאנשרעד ,ןקעמשרעד ,ןקעמשנָא

 ,לטפעשעג טוג א סעּפע יִא .ָאיעּפ ,ןעניפעגסיוא

 עג א יִא .ךעלעקניװ עלַא ןיא טנוה ַא יװ יִא

 ,שינע- .רַאפ

 .סעצנָאװ ןָא זיא סָאו .ידא -- קיצנָאװגנַא

 םינּפ יִא טלּפוטשעג ןַײז ... זדנַאיסק רעד;

 ,סילָאגרַאמ הידידי ,ײןשטיינק ןָא ןעוועג ךָאנ זיא

 ,1939 עװקסָאמ ,םירעיוּפ



 קידרעסַאװנַא

 טָאה) ןָא זיא סָאװ .1 .יזַא -- קידרעטַאװנַא
 ,דנַאל יִא .רּבומ רעיֶא .רעסַאװ (ןייק טינ

 (טעמּכ) ןייגַאּב ךיז ,ןעמוקסיוא ןעק סָאװ .2
 .לבאמ רע'ֶא .םייח"ילעּב עיִא .רעסַאװ ןָא
 ,טייקיד

 ,טרעסַאװעג-- ,ןָא רע .ורט -- ןרעּפַאװנַא
 טימ סעּפע ןעמענכרוד ,ןעקנירטנָא ,ןּפַאזנָא 1

 עטנקירטעגסיוא יד יִא .ןענַאזַאװ יד יִא .רעסַאװ

 ,ןעיצכרוד ,ןריֿפכרוד .ןרעסַאװַאב .2 .דרע
 םעד יִא .ןריגיריא .(ןרערד)רעסַאװ ןעגנערּבוצ

 .ריא .גיֿפ .0 .ףרָאד ןוֿפ רעּביטש יד יִא .ֿגנ
 סעּפע ןּבַײרשנָא רעדָא ןגָאזסױרַא .ןרעסַאװרַאפ

 סיוא טינרָאג ,ןגָאז טינרָאג טעמּכ לָאז סָאװ

 .דיר עקירעּביא טימ לקיטרַא ןא יִא .ןקירד
 עטרעטלערַאפ ןוא עטסופ טימ עדער ַא א

 ,ןטערַאפַארט

 ןֿפָאװ ןָא זיא סָאו .ידא -- קידנֿפָאװנָא
 .טייקי- .גנוקידײטרַאֿפ עיָא ןַא

 ,טנֿפָאװעג-- ,ןָא ןֿפפ .חרט -- ןענעֿפַאװנַא
 טימ ןטַאטשסױא ,ןגרָאזַאּב .ןענעֿפָאװַאב .1
 ןטימ יײמרַא יד יִא .ןייז-ילּכ ,ןֿפָאװ יילרעלכ

 .גיֿפ .הנחמ-רענַאזיטרַאּפ יד יִא .ןפָאװ ןטסַײנ

 טשודיחעג ןוא טקוקעגנָא ךימ ןּבָאה ןשטנעמ,

 ,"רעגניצ ערעייז רימ ףיוא טנֿפָאװעגנָא ןוא ,ךיז

 ,ןטיירגוצ .2 .יטנַײרֿפ ןטַײװ ַא וצ רעדיל' ,לה
 ענרעזַײא טימ יִא .ןעלטרַאגנָא ךיז .ןקיטסעֿפַאּב

 ,ןּביולג ןקרַאטש טימ יִא .ןסיװ טימ יִא .ןזַײװַאּב

 -סיטַאטס ןוא ןטַאטיצ טימ רעייטשרָאפ םעד יִא

 יד ןגָאלשּפָא ןענעק לָאז רע ,ןרעפיצ עשיט

 -- ןיז טימ  .עיציזַאּפָא רעד ןופ עקאטַא

 ,"ךָאמ ןנילק אַײרד איד ךיז ןטנפאו ןא;

 "נָא ךיז ןּבָאה . . ., .1054 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש

 עיגָאלָאנימרעט סניװרַאד טימ רעמ טנֿפָאװעג

 ,זּביא ןָאסירעמ ,"ןעיידיא ענַײז טימ רעדייא

 יִדַּכ, ,1913 י"נ ,ףליה עקיטַײזנגעג ,ןיקטָאּפָארק

 רוטַארעטיל ןקיטכערַאּב ןוא ןרעפטנערַאֿפ וצ

 ךיז ץרּפ ןוא םכילע:םולש ןּבָאה . . .םלוע ןרַאֿפ

 עשידיי . . ,טימ ...ןדָאלנָא ןוא יִא טפרַאדעג

 ....ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקװיר .ּב ,"ןעיידיא-ללּכ

 ,גנוד

 ,טעקצַאװעגי- ,ןָא עקי .װרט -- ןעקצַאװנַא
 "ורּבנָא ,ןקיצומשנָא ןעגזדַאװנָא װחזז .רקוא

 יד יא .עטָאלּב (טימ) ןיא ןרימשסיוא .ןקיד

 ,ךעטשיט ןרָאלק םעד יִא .עגָאלדָאּפ

 .טלקַאװעג-- ,ןָא לק- .חרט -- ןעלקַאװנָא
 וצ ןּבײהנָא .ןעלקָאשנָא .ןעלסײרטנָא .לָאענ

 לפיש סָאד יַא .קירוצ ןוא ןיה ןגעװַאּב ,ןעלקאוו

 ,רעגייז ןופ לקידעּפמַאּפ םעד יִא .רעסַאװ ןפיוא

 .שינע/- .גנ/ .ךיז טימ

 ער רעדַא סעצָארּפ .ן ,רעד -- ֿפקַאװנַא

 ָאד, .- סקואװנָא וזד .ןסקַאװנָא ןוֿפ טָאטלוז

 ,עמַארד רעד ןוֿפ יַא ןלעודַארג םעד ריא טָאה

 ןוא ץרפ ,קומ ,"גנולקיוטנא עכעלריטַאנ ריא

 .רךעטַאעט עשידוי סָאד

 ןיִּב 8 ֹּבָאה ,ןָא סקַאװ .וטוא -- ןֿפקַאװנַא
 ;ןסקַאװסױרַא .1 .(ןסקָאװעג --) ןסקַאװעג +

 יַאֹּב .שינעטערעג ןּבעגסױרַא ;ןצָארּפשסױרַא

 יַא טעװ ןעייזרַאפ טעװ עמ זא .ןרעװ ןסקאוו

 ןכערּב ייז ,תוריּפ טימ ןָא ןסקַאװ רעמייּב יד
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 ּפָאק ןפיױא רָאה יד; .אׂשִמ רעד ןופ שזַא ךיז

 םיא זיא דרָאּב עטכידעג א; .יַא קירוצ ריא ןלעו

 ריד ןלעװ ייז ,סעצנָאװ יַא זָאל; ."ןסקָאװעגנָא

 ןוֿפ ןטימ ןיא ןיסקַאװ טָאג טכַאמ אד, ."ןסַאּפ

 ןא טשַאֿפ יד ןלצרָאװ טימ רטַײרק ּבורג רד

 ,וטל ,ײןַײז ןיסקַאװיג ןא ּבורג יד ןופ ןטַײז רד

 ןסקַאװעגנָא טָאה ריא ןיא סָאװ האובּת, .א/טמק

 ןעמ טסייה ...גידניא ןוֿפ גנוסקאורעדיװ יד

 ןעיײרש ןוֿפ , .ב/זל ,םיערז ,"ןטעיסיוא טינ סָאד

 ןוא ,סױרַא טינ ךיש ןייק ןסקַאװ םזילַאינָאלָאק
 ןפיוא דמעה ןייק טעװ ךיז ןשיװצ ךיז ןסַײר ןופ

 ,1 1 1965 ,זמט ,גצּב ,יָא טינ ּבַײל

 טקעדַאּב .ןסקַאװמורַא .ןרעװ ןסקַאװרַאֿפ .2
 .ץומש טימ ,עטָאלּב טימ יִא .סעּפע טימ ןרעװ

 ,ךָאמ טימ יִא .למיש טימ ןָא ןסקַאװ טנעװ יד

 טסקַאװ סע* .קיד ,טעֿפ ןרעװ = ץלַאמש טימ יִא

 -רַאֿפ טרעװ (א = שיילפדליו םיא ףיוא ןָא

 קנעּב ןוא ןשיט יד, .ךַײר טרעװ (ב :טּבערג

 ,י}טָאלּב רעטנקירטרַאפ טימ ןסקָאװעגנָא ןענעז

 עטָאלּב ןסקַאװעגנָא זיא סע, .4 אפ ,1866 .מק

 יַאז .א .ּב ,"רעטצנעפ ןזיּב דלַאּב ןליד ןפיוא}

 ,1887 עשראװ ,ןש טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּב

 יצ ,בלהירׂשּב יצ ...קוליח א ןַארַאֿפ זיאס;

 טסקַאװ סע ואוו ןַארַאֿפ זיאס ןוא ,לגרהירׂשּב

 טרָאװ ןַײמ , .1957 י"נ ,ּבדל ,"שיײלֿפדליװ ןָא

 סע ,ןעמיוצ ןוא ךָאי ןגָארט רימ -- ךיא ןוא

 ,ןיּפַאל .ּב ,"טעז יד זדנוא ףיוא יִא טשינ לָאז

 .גורק רעלוֿפ

 ,ןרַאּפשסױרַא .ןעמוקסורַא .ןסקַאװסױא .9

 ףיוא ןָא ןסקַאװ סעקװעדָארּב .ןרעװ ןלָאװשעג

 זיא עילוג א ,ריוושעג ַא .זָאנ רעקישיילפ ןַײז

 םיא טסקַאװ סע .ּפָאק ןפיוא ןסקָאװעגנָא םיא

 יָא ריד לָאז ּברָאה ַא :הללק .קיּפמעּפ א ןָא

 טױּבעגֿפױא ךיג .ךיז ןזַײװַאּב .ןעמוקֿפיוא ,4
 -ץגנָא ָאד ןענַײז רעזַײה עַײנ רעקילדנעצ .ןרעוו
 יװ יַא .םישדח עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא ןסקַאװ

 .ןגער ַא ךָאנ ןעמָאװש
 ןגײלנַײרַא .רעמ ןרעװ .ןעמוקוצ .ןסקַאװּוצ .ס

 ןַײז .טנעצָארּפ יִא לָאז סע ,קנַאּב ןיא טלעג
 יַא טעװ סע סָאװ ןוא, .ְןָא טסקַאװ ןגעמרַאֿפ

 לָאז רע ןוא ןעמענּפָא רָאזָאד רעד לָאז טנעצָארּפ

 יד עשטניּב ,"הרוּת:דומלּת א ןכַאמ ןופרעד

 ןיוש זיא סע..., .1883 עשרַאװ ,עטתקדצ

 רדסמ ,ײןסקַאװעגנָא םיחװר לּבור 15 רעדיװ
 ,ה"ּפק ,תרגא

 "יג ,רעקישַאר ,רעקרַאטש ןרעװ .ןגַײטש .0

 -ַאסנעס ,גנוריסערעטניארַאפ) גנונַאּפש יד .רעכ

 סקַאמילק רעד .ןָא טסקַאװ (לאדנאקס ,עיצ

 ,לַאניֿפ םוצ ןָא טסקַאװ קיזומ יד .ןָא טסקַאװ

 ,טייקמאזנייא ןיא קעװַא רע טעװ רּבדמ ןיא;,

 ,"םיא ןיא יַא המשנ עַײנ יד ןזָאל טעװ רע ואוו

 ץגַארפ עשידיי יד; ....קיװייל .ה ,ןיקוװיר .ּב

 יץענערג רעדנא ןא ןיא ךיוא יִא ןעמונעג טָאה

 'מוא ןא טרעהרעד; .צוו דש ,זּביא מי ,"טקנופ

 ,ןיּבָאד .ה ,"שיורעג ןקידנסקַאװנָא ץלַא ,ןקיאור

 טרעהרעד, .1941 עװקסָאמ ,גקַאטשניּב נשיװצ

 ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"שעריסגירק ןוֿפ יִא סָאד ךיז

 .56 'ז ,םיליּפנ

 ןדייֿבתּכ יד .רעכעה ,רעסערג ,רעמ ןרעװ .7
 יקַאד יד .טיפוס ןויּב ןָא ןסקַאװ וויכרַא ןיא

 ןעמעראװנָא

 ןָא ןסקַאװ ןטקידלושַאּב ןגעק ןזַײװַאּב ,ןטנעמ

 ןקידיילרעד וצ םינינע .ןַא ןסקַאװ ןעמעלּבָארּפ

 -רַאפ-טסעטָארּפ רעד וצ םלוע רעד .ןָא ןסקַאװ

 .ןָא טסקַאװ גנולמַאז
 ימַאּב ןָא ,הנװּכ ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ

 ןגעו) ?טנעצַארּפ ןָא ךיז טסקַאװ סע, .גנוא

 ךס ןייק רימ ףיוא ךיז זָאל ךיא, .(ךעלקינייא

 זַײװכעלסיּב ייז קיניר ךיא ,יַא טינ תוריֿבע
 ,1896 סעדַא ,,..קעוֿבצ רעד ,ָאריּפש .מ ,ײּפָא

 ,147 יז

 ןייא גנאֿפנא ןַײז ןיא ראו רע, -- גנו

 ןופ גנוסקַאװ ןא ךרוד 'נוא ריֿפַאק רֿפ רעייא

 ןרָאװג רַאלקַאמ ןייא רע זיא (ןּתמו אׂשמ) ןַײז

 "רעד, .ב/אק ,ראש ,"(םירחוס) ישילגנע רטנוא

 ילוק ןוא טפַארק ןופ יִא ןַא ךיז ןיא טריּפש

 .טישז ,ײןֿפַאש ןלערוט

 ,ןסקעװנָא +- .סקַאװ 22 -- ןֿפקַאװנַא

 ןַא עשז .װטוא 4 װרט -- ןעשזַארַאװנָא

 ,ןעשזָארָאוה- :89 .טעשזָארַאװעג --
 -ילז טימ , . ., .ןֿפושיּכנָא .1 .ןעשזָארוו-
 טעשזָארָאװעגנָא טָאה רע סָאװ דייר ענעגושמ ענ

 ןַײא-רָאד ,סױאירָאד ,מפ ,"טָאטש רעד ףיוא

 .סױא ךס ַא (קיסַאּפש) .2 1929 ווָאקרַאכ
 -יצ יד, .ןגָאזסױרַאֿפ ,ןֿפערט .ןַײז רתוּפ ,ןגייל
 -קילג ַא טעשזָארַאװעגנָא םיא טָאה עקרענַײג

 ,למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד יִא ."ףטפנוקוצ עכעל

 .ןגרעװנָא +- -- ןגרַאװנָא

 ךיז ,ןָא ךיז עג" .וטוא -- ךיז ןענעגרַאװנַא

 ,228 ,ןענעגרַאװסױא +- .רל .טעגרַאװעג =

 ךיז יִא .טעּברַא רעד ַײּב ךיז יִא .ךיז ןרעטַאמנָא

 .ןּבעל ןצנַאג א

 .,ןעזרעװנָא +- .דפ -- ןעזרַאװנַא

 ןּבָאה, .ןטרַאװּפָא טָאטשנַא .דפ -- ןטראװנָא
 ,רוּפיּכ םוי ֿברע זיּב טרַאװעגנָא םידימלּת ענַײז
 ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאֿפ ןענַײז ןשטנעמ ןעוו
 גרעּבנירג ןימינּב ֿברה ,"רוּפיּכ םוי םוצ ךיז

 ,1927 לָאערטנָאמ ,רהזה תואלֿפנ רֿפס ,זּביא

 ךיז ,ןָא ךיז טרַאװ .װטוא -- ךיז ןטרַאװנָא
 ןטרַאװ טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא .1 .טרַאװעג =
 ךיז יִא .(קידלודעגמוא ןַײז ןוֿפ טַײטַאּבַײּב טימ)
 ןֿפיױא ךיז יִא .טסַאג ןטקיטעּפשרַאֿפ א ףיוא
 רָאי א ןיא ןגער ַא ףיוא ךיז יִא .סניוועג ןסיורג
 ןחישמ ףיױא יװ ךיז יִא .שינעקירט ןופ

 ,ןטרַאװ םַײּב קידלודעג ןַײז ,דלודעג ןּבָאה .2
 עצנַאג א ןייר =) 'ערעשטָא רעד ןיא ךיז יִא
 םַײּב ךיז יַא .ןטרעשַאּב א ףיוא ךיז יא .טכַאנ
 ןפיוא ךיז יִא .רעמיצ:םענֿפױא ןיא רעטקָאד
 .שינע  .גנו- .ןַאּב

 -רָאװעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטרַאװנַא
 -מוא סעּפע ןדערנָא .ןעשטרוּבנָא .1 .טעשט
 ןרעּביא ןײגמורַא .ןילַא ךיז וצ יװ ױזַא רָאלק
 רדסּכ .2 .ּפָאק ןלוֿפ א ןדעי יִא ןוא ּבוטש
 ןיא תודוס ןצעמע ןעלמרומנַײרַא ,ןעקשושנַײרַא
 ,סעטרֿבח יד ףיוא ךעלתוליכר יִא .ןַײרַא רעיוא
 ,שינע .ךיז טימ

 יַאװעג-- ,ןָא םעד .ורט -- ןעמערַאװנָא
 ירעד ןצײהנָא ךרוד .םערַאװ ןכַאמ .1 .טמער
 .הגרדמ רעקיטיינ וצ רוטַארעּפמעט ןעגנערּב



 ךיז ןעמעראװנָא

 ןופ רָאטָאמ םעד יִא .טֿפול יד יִא .ּבוטש יד יא
 ךיז סָאװ רַאֿפ טינ וליֿפַא טָאה רעק .,ָאטיױא

 טכער ןענעק ּבַײל ןַײז לָאז רע ןפיוק וצ ץלָאה

 'לךוס ,הק ,זּביא ,עטנ ןתנ 'רּב השמ 'ר ,"ַא
 .טימ ענעגייא יד טוט רוטַאנ יד, ,1821 וװָאק
 ןוֿפ עטסקינייװעניא סָאד ןעמערַאװּוצנָא ןעל
 יִא ליװ רע זַא ,שטנעמ רעד יװ ,ןשטנעמ םעד
 ןוֿפ הׂשעמ יד ,זּביא ,'ס ןוא .װ ,"הריד ןַײז

 ןעװא .1869 רימָאטישז ,טױרּב עלעקיטש םעד
 ןעמ ףרַאד ,ןלַאטעמ טימ ןָאט וצ טָאה עמ

 :ןטֿפַאשנגײא עכלעזַא טכַארטַאּב ןיא ןעמענ
 ןוא טייקידועצלעמש ,טייקידוועדימש ...רעייז

 .ל ,"'ָא םַײּב גנוטיירּבסיוא ןוֿפ דַארג םעד

 --- עטילפ ַא יַא ;ןזַײא ןַא יַא ,3 ,אא פשיי ,טעמַאז

 ,(סערּפ-ןזַײא ןַא ןכַאמ ,ןטיירגוצ (שירעדלנש)

 לקיטש ַא טשַאװעצ ןוא ,ןכָאק טוג ןעק יז;

 ריאמ ֿבקעי ,"ןזַײא ןַא ןָא טמערַאװ ןוא ,טערג

 ,1892 ענליװ ,ןיסיּב רעלעװלָאװ ַא ,ץישֿפיל

 ,ןסַײמשנָא = ןעמיר א טימ יָא*

 דוצ ןכַאמ .ןכַאקוצ .ןעמערַאװּוצ לסיּב ַא .2
 ,טלַאק ןרָאװעג זיא'ס יװ םעדכָאנ םערַאװ קיר

 ,ךיוי יד יִא .ייט קינַײשט םעד יִא .ןסע סָאד יִא

 ןגיילנַײרַא טינ רָאט עמ זַא ןגָאז יאמש-תיּב יד;

 ןיא סע| ןדַײס ,ןװיוא ןיא סקַאלֿפ ךעלטניּב

 טמערַאװעגנָא ןלָאז ייז זַא ןטַײצ גונעג ןַארַאפ

 ,טעיּפ ,ײגָאט ךָאנ זיא סע ןעװ ןקיטַײרֿפ} ןרעװ

 רעַײפ א טגיילעצ ןּבָאה ןייז} ןוא, .ו ,א ,תּבש

 .ב/חפ ,2טל ,"רעסַאװ םערַאװ טמעראװעגנָא ןוא

 ַארֿפעגּפָא יד ,סיֿפ יד יִא .ןעמערַאװרעד .8
 ןוז רעד ףיוא יִא .רעדילג יד יִא .רעגניפ ענער

 םעד יִא .דניק ןרַאֿפ עלעטעּב סָאד יִא .רענייּב יד

 טשרעוצ טמערַאװ ץלעפ רעד טינ; .רעגעלעג

 -ַאװ שטנעמ רעד :טרעקרַאפ רָאנ שטנעמ םעד

 ,| ןטסינַאלַאק יד ,להי ,"ץלעּפ םעד ןָא טמער

 -ָאמ עטלַאק רעגניֿפ ַא טימ יָאק .ץ"רּת עשרַאװ

 .ןריט עקידנגַײװש ,יקסנילכישז לזייר ,"ןטנעמונ

 ,רעמענעגנָא ןַא ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא .4
 -ײרֿפרעד .ןרעטנומּפיוא .גנומיטש רענעּבױהעג

 רעדירּב עטקינַײּפרַאפ יד יִא .טומ ןּבעגוצ .ןע
 ץרַאה סעמַאמ ַא יִא .סַײנ עקידיירפ ,עטוג טימ

 םלוע םעד יִא .רעדניק יד ןוֿפ עלעוירּב א טימ

 ,ןציװ עקיניזֿפרַאש טימ ,עדער רעקיציה ַא טימ

 יַא .טסעמרַאֿפ-טרָאּפס ןיא רעמענלײטנָא יד יִא

 ,ןגָאװצ עטוג טימ רעטעּברַא עקידנקַײרטש יד

 לָאמ עכעלטע ךָאנע .לַאז ןיא רעֿפסָאמטַא יד יִא

 טָאה דומלּתה:םי םעד ןיא ךיז ןקוטרעטנוא

 ךיז ןוא טלעק ַא טריּפשעג ןיוש עלעשרעה

 ,סוממ ,"המשנ יד ןעמערַאװּוצנָא סױרַא טלַײאעג
 .ֿפשטניװ

 יא ,םענעגנָא ,םעװקַאּב ןַײז לָאז סע ןכַאמ .9

 'ִא .ץַאלּפ א יִא .ןּבעל ןצנַאג ןפיוא טרָא ןַא
 לוטש א ןצעמע ןּבעגרעּבא -- לוטש ַא

 ןיילַא זיא ןעמ ןכלעוו ףיוא ,ןציז םוצ (ץַאלּפ)

 ךיז -- (טנעװ) הריד ענעגייא יד יִא .ןסעזעג

 =: סיפ יד יַא* .םייה רעד ןיא ןענעדרָאגַײא טוג

 ערעגנעל ַא (לעטש) טרָא ןַא ףיוא ןּבַײלּב ,ןַײז

 טינ ָאד סיֿפ יד טכער ךָאנ טָאה רע, .טַײצ

 ."תועד ןגָאז ןיוש ליװ ןוא טמערַאװעגנָא

 םוצ .װֿפז +- .װטוא -- ךיז ןעמערַאװנָא
 ףיא טלעק א טקישעג (ה"ּבקה) טָאהה 3

 רעד -- ףרַאװנָא
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 רּתסא ןָא יִא ןענעק לָאז ךיז רע סָאד שורושחַא

 ןרהא 'ר ,"ןּבָאה ּביל רעּבירעד יז לָאז ןוא

 םוצ .ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ רֿפס ,שֿבירטמ

 רַאֿפ זיא ךיז ןעמערַאװּוצנָא ףיוא טרָא ןַאת 3
 ץקילייה ןוא תויׂשעמ ,תוּתדגַא ןעװעג םיא

 עטלַאק יד; .פשטניװ ,סוממ ,"םירֿפס-רסומ

 ץרַאה רעייז ןרירֿפ טמענ ןּבעל ןופ טײקמַאזנייא
 ,"טנגוי רעייז ןָא יַא לסיּב א ךיז ןליוו ייז ןוא

 עשראװ ,ָאקסיצנַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב ןופ ,אד

 -ַאװעגנָא דיגמ םַײּב ךיז ןּבָאה ןדִיי ,0
 וצרעד .ז"כשּת חסּפ ,קיא ,ָאקמיּב .פ ,"טמער

 ;ּבּב צעּפס יד ַײּב ךָאנ

 ,ואווצעגרע ןּבַײלּב ,ןַײז .ךיז ןטלַאהנַײא .1
 יעטש ןיא ךיז יִא .טַײצ ערעגנעל א ןצעמע ַײּב
 ַײּב,* .'ָא טינ ךיז םיא ַײּב טעװ טלעג סָאד .לט
 =="ןֶא טינ עקיּפָאק ַא לָאמניײק ךיז טמערַאװ םיא
 .רעגנערּבסיוא ןַא זיא ,רעגניפ ערעטיש טָאה רע
 .טינ ךיז טלַאה טלעג ןעמעוו ַײּב רענייא

 ןכַאמוצ ךיז :ןרַאשוצ ךיז .ןעידַאננַײא ךיז .2
 ךיז יִא .ןסינעג וצ הנװּכ רעד טימ ןצעמע וצ
 ןיא ךיז יִא .בורק ןכַײר ןָא ךיז יא .ריבג םַײּב

 ,טסַײג ןסיורג ַא םורַא ךיז יִא :ךיוא .ןצעמע
 .םיא ןופ ןסינעג קיטסַײג = רעקנעד ,ןטנרעלעג

 ,ןשיט עדמערפ ַײּב ךיז יַא

 ךיז ןרעטיײרּברַאֿפ סרעּפרעק עלַאג -- גנוז

 ,"גנוליקּפָא ךרוד ףיונוצ ךיז ןעיצ ןוא יִא ךרוד
 ,דליּב טלעװ סָאד ,טדימש .ה ,זּביא יקסנושַאי

 - רעה .שינע- .ץכעע/ 1923 עשרַאװ

 ןייק טינ יאדװַא ןוא רענדער ןייק טינ זיא רע;
 רישכמ :ךיוא .7 טוו 1962 ,רָאֿפ ,רענפעש .ּב ,יָא

 .יירע- .ןעמערַאװּוצנָא

 ,+- ןעצע)רָאװסױא וזז -- ןענ(ע)רָאװנָא
,9 

 .ףרָאװנָא :99 .ז
 'ַא ןַא .ןֿפרַאװנָא ןוֿפ סעצָארּפ רעדָא טקַא .1
 יילילא .ןעיידיא ןוֿפ יא ןַא .ןכַאז יילרעלּכ ןוֿפ

 רַאֿפ יִא ןַא ,+- ףרואװנָא וזד .2 יָא רעק
 ינורג א קיטיינ זיא סעע .טעּברַא רערעסערג ַא
 םעד טָא ןּפעשוצסיוא גנורידוטשכרוד עקיט
 יַא ןַא זיולּב ךיא ּביג רעטַײװ .לַאװק-שמוח

 ןגערנַא סע טעװ רשפא .הלחתה ַא זיולּב
 ,| פשיי ,מש ,"עידוטש אזַא ןכַאמ וצ ...ןצעמע
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 .ןֿפרָאװעג- ,ןָא ףרַאװ .חרט -- ןֿפרַאװנָא
 ימוא ןַא ןיא ןוא סנדײשרַאֿפ ,ךס א ןפרַאװ .1
 ןיא יװ יִא .ףיוה ןיא רעצעלק יא .גנונעדרָא

 ,ֿבשומ א ןיא יװ ,לַאטש א ןיא יװ ,שדקה א

 א ףיוא םיגורה ןֿפרָאװעגנָא טָאה, .ערקיא יִא

 .גיֿפ ךיוא .ןמוא הׂשעמ ,"טַײװ תּבש םוחּת

 ןוא תורֿבס יִא טריּבורּפ רע טָאה חוּכיװ ןיא;

 .ןטנעמוגרַא

 יַא ,לוֿפ ןרעװ לָאז סע זיּב ןֿפרַאװנַײרַא .2
 -- ןוויוא םעד יִא* .ןליוק טימ רעלעק ןלוֿפ א

 רע ,ןליוק רעדָא ץלַאה ךס א טימ ןצייהנַײא

 סָאד ןקורד םַײּב| .סייה ןַײז טַײצ עגנאל א לָאז

 עקַארק ,דוי רעד ןיא יהצמ עמערָא לָאמ עטשרע

 עמ ןעװא :רַא טשטַײטרַאֿפ ,17 גט ,ס"רּת

 ןקַאּב וצ םוא ןוויוא םעד גָאטַײּב ןַײא טצייה

 טרעיד סע .טכַאנ עדנע זיּב ןיוש הצמ יד

 ןֿפרַאװנָא

 רעטעּברַא יד ןעור סלָאמַאד ןוא העש רַאּפ ַא

 ן.דַאירדָאּפ ןיא

 טכַאמ ןונפ .ןגײלֿפױרַא ,ןֿפרַאװֿפױרַא .9
 ןרטייל טפרעװ 'נוא ןראיומ איד ןא ךייוא

 נָא טעװ יז, ,979 עפָארטס ,ךוּב-לאומש ,יןא

 ףיוא 'ִא ןוא ןעמולּב ןוא ןזיור ךס ַא ןסַײר

 יקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,"םירבק ערעייז

 .עכיל

 -יא ןֿפרַאװרעּביא .ןגײלֿפױרַא .ןָאטֿפױרַא .4

 רַאּפ א ךיז ףיוא יִא .ןקעדוצ ןוא סעּפע רעּב

 ײושי-טכַײל יד ףיוא טָאה רע .רעכיט ענעלָאװ
 :טנװָא ריא ןֿפרָאװעגנָא סעציילּפ עקידנרעד

 ,12 וו 1967 ,זמט ,שז ,"ענירעלעּפ

 ףיוא ןֿפרַאװפױרַא ,ןדניּבנָא ,ןגײלנָא .9
 עצנַאג יד יא .גנוטכילֿפרַאפ ,לוע ןַא ןצעמע

 עצנאג יד 'ִא .לגנייןרעל םעד ףיוא טעּברַא

 יַאֹּב ןטסקירעדינ ןֿפױא טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ

 -לַאּב עצנַאג יד המותי רעד ףיוא יִא ,ןטמַא

 זיא לכׂש ןַײד ןוא חֹּכ ןַײד לֿפיװ, .טײקשיטַאּב

 ןופ טייקרעװש סָאד ןוא ,ןָאט וצ וטסכיורּב

 ,בל ירשי רֿפס ,יִזָא םיא ףיוא ףרַאװ הסנרּפ

 טייקרעװש סָאד ןוא; .1819 אנדרוהו אנליוו

 טימ רָאנ ,ןָא םיא ףיוא ףרַאװ הסנרּפ ןוֿפ

 ,"ןָאמ םיא ןוֿפ שינעפרעדַאּב ןַײד טעּבעג סיורג

 ...שורושחַא; .ב/חי ,1867 ענליװ ,37 ירשי

 / ינַאג רעד ףיוא סעקטַאדָאּפ ןפרָאװעגנָא . . . טָאה

 .1824 אנדרוהו אנליוו ,צונ ,"טלעװ רעצ

 רעד יא .ןצעמע ףיוא סעּפע ןעגניװצֿפױרַא .0

 ןגנערטש א יִא .רוטַאטקיד ַא גנורעקלעפַאּב

 -ַאּב א 'ַא .עיניל א ,גנוטכיר א יִא .םישזער
 ףיוא יִא .טעּברַא רעד ןוֿפ םעטסיס ַא יִא .סולש

 נימ רעד ןוֿפ גנולעטשנַײא יד טייהרעמ רעד
 רימ לֿפיװ יִא טינ זדנוא טעװ ריא, .טייהרעד

 ןייא םנעי ןפרעװ רדוא, ."הקדצ ןּבעג ןלָאז

 מדֿפ8פ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןא העוֿבש

 ןלייט ,רעזַײה יד רעּביא ןײגמורַאע ?ה"מּת

 .המלש ,סוממ ,"םירפס יד ןדִיי ףיוא יִא ןוא

 ײרּפעג טשינ רסומ-למַײרטש ןייק ּבָאה ךיא;

 יעגנָא טשינ ןעמרָאֿפ עזעיגילער ןייק ,טקיד

 ריֿמ; ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,"ןֿפרָאװ

 המלש ,"ןעגנוניימ ערעזדנוא יִא טינ ךַײא ןליוו

 ,ןערעטלע עשידיא וצ ףעירּב ַא ,קושטרַאדנַאּב

 רַאפרעד זדנוא ןעמ טָאה טנַײֿפ , ,1913 סעדַא

 ,"טָאג ןֿפרָאװעגנָא טלעװ רעד ןּבָאה רימ סָאװ

 ,8 4 1965 ,זמט ,טייצ

 יוצ ןרעװש ַא ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא
 ,גנומיטש עכעלנַײּפ ַא ןפורסורַא .דנַאטש

 ,ארומ ַא יִא .ליפעג םענעגנָאמוא ןַא ןקעוופיוא

 א יַא .שינעשימעצ א יִא .דחּפ א ,קערש א

 ןצעמע ףיוא 'ַא* .רָארעט א יִא .שינעלמוטעצ

 ןסיװ טינ לָאז רע ,ןעלמוטעצ םיא = לוד ַא
 למיה רעד, .טלעװ רעד ףיוא זיא רע ואוו

 -טיא ףיוא ןָא טֿפרַאװ ןוא . . .טלדורדעגנָא זיא

 ,"םינּפ ןרעטצניפ ןַײז טימ הרוחש-הרמ ַא ןכעל

 ןשיװצ זדנוא טּבַײרט עכַאר, .המלש ,סוממ

 ,"?טסיזמוא קערש ןֿפרַאװּוצנָא םוא ,קלָאֿפ

 רע סָאװ לּבור רעדעיק .'םיערוצמ יד' ,שַאוהי

 קיטש א ןסַײרסיױא םיא טגעלפ ןּבעגסיױא טגעלפ

 ץעכעלקערש א םיא ףיוא ןֿפרַאװעגנָא ןוא ץרַאה

 יליו ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"המיא



 ךיז ןֿפרַאװנַא

 -יװש ןוא רעטנאקַאּבמוא רענעיג .1892 ענ

 םעד| םיא ףיוא לָאמַא טָאה סָאװ ,רעזייּב-קידנג

 ןיוש זיא ,ןֿפרָאװעגנָא ףָאלש םעד ןלַאזקַאװ

 יז, .לַאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,"רֿפע-ןכֹוש א גנאל

 ,עשיטלעװנעי דליּב םעד ןיא ןַײרא טגנערּב

 ,"דחּפ א ןָא ןֿפראװ סָאװ . . .תוחיר עשיטסימ

 ,ו ררוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש

 רעדָא גנומיטש יד רָאנ 73 םַײּב וזז .ןז 8
 זַארג ענירג סָאדע .רעטיול ןענַײז ליֿפעג סָאד

 ףיוא ןָא ןפראװ דרע רעד ןופ חיר רעד ןוא

 ,עש ,"למירד א ,טייקסיז ןימ א סעּפע זדנוא

 .װ רעדניק עשידוי רַאפ תויׂשעמ

 ,ןגיילריפ ןוא (םיטרּפ ןָא) ןטעּברַאסױא .9

 -רדס א יִא .טקעיָארּפ א ,עמעכס א ,ןַאלּפ א יַא
 .עינַאּפמאקלאװו א רַאֿפ רענעלּפ יִא .םויה

 שָאר יד יִא טנָאקעג טָאה רע, .עטעמס ַא יִא

 ,"טנָאקעג טינ רע טָאה ןריפסיוא --- םיקרּפ

 תובשחמ עכעלטע ןפרַאװּוצנַא ךיא גַאװ, .ן רָאק

 עמיטש יד ,ּבז ,"תוישק עכעלטע ןגערפ ןוא

 ,1940 י"נ ,לָאט ןופ

 -ָאקעד יד רַאֿפ גנונעכייצ א יַא ,ןריציקס ,0
 .ןעמויטסָאק יד ראֿפ ןזיקסע יד יַא .סעיצַאר
 ץראווש ףיוא יִא .ףיש רעַײנ א רַאֿפ לעדַָאמ א יִא

 .עדער עקיטכיוו יד

 -ַאֹּב וצ רעטעּפש) ןציטָאנ עצרוק ןכַאמ ,1
 ןופ סרעֿפטנע יד לכיּב-ץיטַאנ ןיא יִא .(ןטעּברַא

 עיצקורטסנָאק יד ,יוּבעג םעד יַא .ויוורעטניא

 א רַאפ ןטקנוּפ-טּפיױה יד יִא .עיגַאלירט א רַאפ

 א יִא .טעּברא רעכעלטפאשנסיו רערעסערג

 -מיס א ראֿפ עמעט-טּפיוה יד יִא .עיציזַאּפמָאק

 רעקידבוט-םוי רעַײנ טימ ןעמונעגכרוד/ .עינַאֿפ

 'ִא ןעמונעג ךַײלג רֶע טָאה ,טייקטגערעגפיוא

 ףיוה' לייט ןטייװצ ןופ ךעלטַײז עטשרע יד

 וו רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"ייקסווָאקושז ףיוא

 יַא .ןעלקיװרעדנַאנוֿפ .ןלָאמ .ןרעדליש ,2
 ןַײּפ ןוֿפ דליּב ךעלקערש א עטלמאזרַאפ יד רַאפ

 ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ ,תורצ ןוא

 -עגנָא טָאה סע; .ןלַאפ(נָא) .פמוא ךיוא ,9
 ."סאג יד ןייגכרודא טינ ןעק עמ ,יינש ןֿפרָאװ

 ַא 1 .חֿפז +- .װטוא -- ךיז ןֿפרַאװנַא
 טרעטאמרַאפ ןוא סעּפע ןֿפרַאװ טַײצ ערעגנעל

 -סיוא םַײּב סקַאלֿפ קעז יד טימ ךיז יַא .ןרעוו

 -כיוּב א ,תחדק א ךיז יַא* .ןַאגאװ םעד ןדָאל

 "-יזיפ רערעװש ןוֿפ טאטלוזער א יװ = קיטיײװ

 יַא ןֿפרַאװרעּביא ךיז .וחזק .2 ,טעּברַא רעש

 -טיוט ַא ןלַאֿפקעװַא ןוא םעלַאּב םעד טימ ךיז

 -כרוד ודסּכ = ןגיוא יד טימ ךיז יִא* .רעדימ

 ןפראו :ןגיוא יד טימ (סעּפע) ןצעמע ןעמענ

 ריא ףיוא ךיז טסָאה, .סעּפע ןרעגַאּב ;ןגיוא

 .ש ,"ןגיוא יד טימ ןפרָאװעגנָא ןיוש ליפ וצ

 סעדא ,| עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב

1, | 

 ןלַאֿפַאּב ,ןלַאֿפנָא .ךיז ןֿפרַאװֿפױרַא .9
 רעצנאג רעד טימ אנוׂש ןֿפױא ךיז יַא .ןצעמע

 ןוא תונעט טימ ןכש ןפיוא ךיז יִא ,טפארק

 ןטימ ךיז יא .היח עדליװ ַא יװ ךיז יִא .םילוזלז

 ,ןגיילקעווא םיא ןוא רענגעק ןֿפױא ףוג ןרעװש

 עלַא ןופ ןָא ךיז ןֿפרַאװ תורצ, .ןקירדוצ םיא

 ןֿפרָאװעגנָא ךיז ןּבָאה ןקירעשייה יד , ."ןטַײז

 ןסערֿפעגֿפױא ץלַא ןוא רעדלעֿפ יד ףיוא

 .ידַא -- קידלצרָאװנָא
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 ךיז ןעגנעהנָא :ךיז ןצעזנָא ;ךיז ןגיילנָא 4

 וצ ןלַאֿפ ;לוע ןַא ,טסַאל א ןרעװ .ןצעמע ףיוא

 ,להק ףיוא ךיז יא .בורק א ףיוא ךיז יִא .טסַאל

 ןפרָאװעגנָא טינ רע טָאה תושירּפ םעד ךרוד;

 ,ןזַײּפש םיא ןלָאז ייז דנַײרֿפ ענַײז ףיוא ךיז

 רעד ףיוא ןָא ךיז ןֿפרַאװ (ייזע .299 ,ב ,הח

 ,סוממ ,"ןשינעפרעדַאּב ערעיײז טימ טָאטש

 ,המלש

 טייהרענעטעּבעגמוא :;ךיז ןעגניװצֿפױרַא .9

 ןכאמוצ .ךעלגנירדוצ ןַײז .ןייטשוצ ;ןטָאּבנָא ךיז

 שטָאכ ,תוצע טימ םענעי ףיוא ךיז יַא ---, .ךיז

 ,"טקיטיינעג טשינ ללּכ יז ןיא ךיז טָאה רענעי

 עכלעזַא ךס א, .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 ןפרָאװעגנָא ךיז טַײצ רעטצעל רעד ןיא ןּבָאה

 א טלודעגנַא ןוא ,םיאֿפור ערעזדנוא ןַײז וצ

 -ןגס ַא ,סוממ ,"תורבס-ךיוּב ערעייז טימ ּפָאק

 לרעּבַײרש עדאיל סעדעי טינ ,ןּבעלכ, ....הל

 ןֿפױא ןפרַאװּוצנָא ךיז טכער סָאד ךָאד טָאה

 ,דירַאי םינופ ,ליי ,"!םואעליּבוי ןַײז טימ םלוע

 ,1909 סעדַא

 (עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוז
 יװ רענרעל רעמ ןעוועג זיא ןרעגינ .ש1, --

 .מ ,"ַא יװ רעמענֿפױא רעמ ,רעקיטערָאעט

 ,1956 ,קיא ,רעלגירטש

 טינ טָאה סָאװ 1
 -רַאֿפ טינ זיא סָאװ ;ןעלצרָאװ (ןָא זיא) ןייק

 ,רעּביײרש רע'ָא ןַא .טלצרַאװעגנַײא טינ ,טלצרָאװ

 טינ טגָאלש סָאװ ;ןָא טינ ךיז טמענ סָאװ .2

 -רעּפ טינ ,קילַײװטַײצ זיא סָאװ .ןעלצרָאװ ןייק

 בא יוזַא ךָאד ץלא זיא תולג ןיא, .טנענַאמ

 עיצולַאװער עיִא ידע .אאְו לּביי ,ייָא טקַארטס

 טזומעג טָאה עץיזעַאּפ רענאקירעמא רעד ןיא

 ,13ו8 1957 ,קיא ,גי ,"ןדָאּב ךס א ןרילראפ
 ,טייקי-

 װטוא .טעקרָאװעגי- ,ןָא עק- -- ןעקרָאװנָא
 יװ יַא .229 +- ,װטוא ,ןעקרָאװסיױא וזד --

 ןעגנערּבסױרַא ,ןגָאזסױרַא -- ורט .ּבױט א

 א 'ִא ןעקרָאװ םוצ ךעלנע ,דייר טימ סעּפע

 .שינע- .גנורעלקרעד-עּביל עצנַאג

 ןשַאװעג-- ,ןָא שאװ .הרט -- ןׁשַאוונַא

 .טערג טימ עילַאּב א יִא .ןשַאװ(סיוא) ךס א 1
 יַא .טנעה יד יִא .םינּפ'ס יִא .ןשַאװנַײא .דּפ .2
 ,ןרסומנָא .ןעלדיזנָא .8 .ןסע ןרַאֿפ טכורֿפ יד

 א 'ַא .ןגָאװצסיױא .ןגָאזנַײרא ,ןדיירסיוא טוג

 ןטלַאה וצ ןּבָאה ךיז לָאז רענעי ,עדרָאמ

 -ַאֹּב טָאטש רעסיװעג א ןיא; -- ךיז טימ

 טשַאװ'מ סָאװ רעסַאװ עלעשעלפ א ןעמ טמוק

 .ש| מפ ,"גנוי ןעמ טרעװ ,ןָא םעד טימ ךיז

 .ץכע-  .ן1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב ,ןַאמהעל

 ,שינע-

 -נָאיװעג-- ,ןָא לוד .ורט -- ןעלודנָאיװנַא
 ,ןעלזדנַאיװ(סיוא) ,ןרעכיירנָא ךס ַא .טלזד

 'ִא .שיֿפ םינימ ײלרעלַא יִא .ןרעכייר(סיוא)

 ,גנירעה

 .טענַאװעג-- ,ןָא עננ .חטוא -- ןעצַאיװנַא

 ,טעז ריא, .ןענַאװ ןּבײהנָא .ןענַאיו לסיּב א
 ןיוש ןּבָאה ןָאזַאװ ןוֿפ רעטעלּב עטשרעטנוא יד
 .יטענַאיװעגנָא

 גנוזַײװנַא

 -רַאֿפ ,1 .טגיוועגי-- ,ןָא גיו .חרט -- ןגיוונַא
 ,ןעדױהנַא .2 .עלעגיוו ןיא דניק סָאד יִא .ןגיוו

 לָאז סע עקלדיוה יד יִא .ןגיועצ .ןעדיוהעצ

 -- ךיז טימ .למיה םוצ זיּב ךיוה ןעילפ

 גיוו ,טגיװעגנַא גונעג טנַײה ןיוש ךיז ּבָאה ךיא,

 ,שינע .גנו .;ילסיּב א ךיז וד

 ךיז (עװנעט- .חטוא -- ךיז ן(עוו)עטיװנַא
 ערעגנעל ַא ,ךס ַא .ט(עװ)עטיװעג'-- ךיז ,ןָא
 לקַאש א ךרוד) לָאצ א טימ ךיז ןסירג ,טַײצ

 ,(טנַאה רעד טימ גנוגעוואּב רעדָא ּפָאק ןטימ

 .הנותח רעד ףיוא טסעג עלַא טימ ךיז יא

 ,רעבַײװ ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידרעּבײװנַא

 ןופ ּבולק א .ןוֿפצ ןטַײװ ןיא רעגַאל רע'ֶא ןַא

 .ץיֵא

 .ידַא -- קידלדייװנָא
 .לדוּפ רעיא ןא

 .טלדייװעג-- ,ןָא לד .װרט -- ןעלדײװנָא
 יַא .לדייװ א ףיוא ןעּפעשטנָא (ןושל-רעדניק)

 .עלעקעלג ַא ץַאק רעד

 ,+- ןזַײװנָא ןוֿפ טקַא .1 .ן ,רעד -- זייװנַא
 "א .ןקידלוש םעד ףיוא יִא .רעגניֿפ ןטימ יא

 -רעמַאּב .2 .עּפַאמטנַאװ רעד רַאֿפ לקעטש

 ןטכיררַאֿפ וצ יװ יִא ןַא .הצע .עיטסעגוס .גנוק

 ןיא ןעלדנאה וצ ױזַא יװ יִא .טּפירקסונַאמ םעד

 ערּפרעטניא וצ יװ יא .עיצַאוטיס רעסיוועג א

 םעד ןעלדנַאהַאּב וצ יװ יִא ןַא .עלָאר יד ןריט

 .שינערעהוצנָא .קנואו(נָא) .0 .הלֹוח ןרעװש

 רעד ףיוא יִא ןַא ןענַײז ייז . . . סעדנעגעל, .זמר
 םעד ןופ טייקנּברוחרַאפ רעד ףיוא ,טײקטלַא

 רעניורּבב רעד ףיוא יִא רעד, .וװ רַאק ,"תולג

 יָארּפ סרעלטיה ,װמ ,ײרָאלק טינ זיא . . ."עקעט

 .ןרָאסעֿפ

 יד רַאֿפ 'ִא .וויטקעריד .עיצקורטסניא 4
 םידימלּת יד רַאפ יַא .ךוּברעטרעװ ןוֿפ סרעצינ

 וצ סָאװ רערעל ןוֿפ יִא .ןריפוצפיוא ךיז יװ

 -רעטנוא רעד ןוֿפ ןייגוצסיורא יװ יִא .ןענעייל

 םעד ןָא ןייגַאּב טנַאקעג ךיז טלָאװ עמ , .ןַאּב

 ילוש ,מי ,"עּבאגֿפױא רעד טימ ןָאט וצ סָאװ יִא

 ןקיטסעפַאּב וצ היֵאר .0 1921 ,קיטַאמַארג
 בצמ ןשימָאנָאקע םעד ףיוא יִא ןַא .גנוניימ א

 ,טעשזדוּב םעד ןרעסערגרַאֿפ טינ טזָאלרעד סָאװ

 ףיוא יִא ןַײז זיא רעקידנגַײצרעּביא ךס ַא;

 ,"טרילימיסא ךיז ןּבַאה ןדִיי ואו ,דנַאלגנע
 .,ךוּבגַאט ... ,נירג

 זַאּב רעד רַאפ יִא .טערקעד .גנונעדרָארַאֿפ .0
 ,רעסאװ ,ערטקעלע ןרָאּפש וצ (יוװ) גנורעקלעפ

 .טעּברא רעד ןופ רעשרעה רעד יװ םעד ךָאנ;

 ןַײז ףיוא ןּנַאה ןַאמרעטילימ רעד ןוא לעטש

 ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"לקאטקעּפס םעד טנפעעג יִא

 ,43 ,גנוזַײװנָא וזד ,{ .געװמוא ןוא ךַאילש
 ,המישר רעד ןיא יַא .רעטסיגער .לטעצכוז .8
 ,ַא רעשיֿפַארגָאילּביּב .ךוּב(ןָאפעלעט) ןיא יִא

 רעדָא סעצָארּפ . .ןעי ,יד -- תנווַײװגָא
 "ַא ןַײמ טיול .+- ןזַײװנָא ןופ טַאטלוזער

 ןא ןָא טלעטשעגסיוא ןענַײז סָאװ ןעלסקעװע

 -לַאה .ּב ,". ..עמוס רעד ןופ ךייה רעד ןוֿפ יא

 ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא ןופ לכיּבטנַאה ,ןרעפ

 עּפַאמ רעזדנוא ןוֿפ ןְעיֵא יד וצ , ,1922 ענליוו

 ,לדייוו ַא ןָא זיא סָאװ



 קיזַײװנָא

 ,"עמרָאפ-לָאצרעמ יד ןּבעגוצ רָאנ רימ ןענעק

 .כ ,אא פשיי ,ךַײרנַײװ .א

 "נָא יד רַאפ יַא .וויטקעריד .עיצקורטסניא .2

 רעד טיולק .רעװעג ןצינ וצ יװ יִא .עטלעטשעג

 ןיא טקישעגּפָא םיא ןעמ טָאה רעטקָאד ןופ יִא

 -טנא רגנירג . . .ןדרעװ . . . רדניק יד, ."לַאטיּפש

 םיׂשעמו הרוּת וצ גנוזַײװ ןא 'נוא טכוצ ןגנפ

 וד ףָאה ךיא 'נוא, .גמ קרּפ ,טנַארּב ,"םיבוט

 ןַײז גפליהּב לואוו וזַא ןרדנַא ןייא טרעװ ׂשע

 -ַײװ ןא ןרדנא ןייא טרעװ ׂשע זד 'נוא ,רימ זַא

 לופ ןליװ ןַײמ ּבה ךיא םעד שיוא ןּבעג גנוז

 ןוֿפ טרָאװ רעדעי, .1716 טשמַא ,הח ,"טכארּב

 ןּבעג ןשטנעמ םעד ךָאד ףראד הליֿפתו הרוּת

 ייַנ ,ּבדל ,"ךיז ןריפ וצ ױזַא יװ יִא עסיוועג א

 ,זצ ,7

 -וקַא רעד ןוֿפ יַא .גנונעדרָארַאֿפ .לעּפַאּב .2
 "ַא עכעלרצזייק ,עשירַאצ .טכאמ-עיצַאּפ

 ,עיצקַאסנַארט-טלעג א ןגעװ עיצקורטסניא .4
 ןקישרעּביא טימ תוכַײשּב טנעמוקָאד ,לטעצ

 א ףיוא ןוּבשח ןייא ןוֿפ ןריפרעּבירא ,טלעג

 "ט סָא ּפ .יָא-ט לע ג .עא ווירּבטידערק ,ןטייווצ

 ןופ ןריּפאּפ טאהעג ךיז טימ ןּבָאה ייז, .ָא

 עלַא ןּבעג ייז לָאז ןעמ סָאד . . . טסּבלעז גיניק

 ,"ןע'ַא ערעייז ףיוא טלעװ רעד ןיא תוכרטצה

 ַאד; ,1868 ענליוו ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװ יד ,דמַא

 ,רשֹוע רעסיורג א ,רעקנַאּב רעסיורג א טניואוו

 הׂשעמ ,"טלעװ עצנַאג יד ןיא ןטליג ןעיֶא ענַײז

 טָאה רעע .1875 עשרַאװ ,וו (םיחא 'גמ) תואילּפ

 יַאד ףלעװצ ףיוא יַא ןַא טּפאכעגסיוא רימ ַײּב

 ףסוי 'ימרי ,"ןסירעצ םיא טָאה ןוא ,רַאל

 ,1900 סילָאּפאעניֿמ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי

 ,קינרעכָאװ ןייק טינ ,קינטנעצָארּפ ןייק טינ;

 .םרוטש ןיא ,עש ,יןעיא טימ ריקנַאּב הׂשעמ רָאנ

 ןופ לָאצּפָאלּפמעטש רעד, -- לס קע װ"(סץָא

 -גייועג ,ןעלסקעװיָאלַאס :ןעלסקעװ יילרעלַא

 ןימרעט רעד ּביוא ןע'װ-סיִא ןוא ןעלסקעװ עכעל

 יװ רעגנעל טינ זיא גנולָאצ ןוֿפ . . .גָאט ןוֿפ

 ,"לימ רעּפ 3 ןרעװ טלָאצַאּכ ףראד םישדח ַײרד

 ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא ןוֿפ ...לכיּבטנַאה ,ןרעּפלַאה .ּב

 .וֿפד ןופ ּבּב ערעדנא יד טימ ךיוא .1922 ענליוו

 ןָא טזַײװ סָאװ ..לָאענ .ידַא -- קיזַײװנַא

 .סױרַאע .טמיטשַאּב סָאװ .טסעפ טלעטש סָאװ

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןלָאצ עיִא ןעגנערּב

 ,טייקי- .טנגוי

 ,ןזיועג'- ,ןָא זַײװ .װרט 8 װטוא -- ןזַײוונָא

 א ןּבעג טימ רעדָא (דייר) רעטרעװ טימ .1
 ןטימ קנואוװ א טימ ,רעגניֿפ א טימ) ןכייצ

 ןופ לקָאש א טימ ,געוואּב-טנאה א טימ ,גיוא

 א יִא .גנוטכיר יד יִא ,ןגַײצנָא ,ןזַײװ (ּפָאק

 לטצטש ןוֿפ ריבג רעד ואוו יַא .געו םעד ןדמערֿפ
 ףיוא יִא .ןקידלוש םעד ףיוא יִא .טניואוו

 רעד ףיוא ןגיוא יד טימ יִא .הרוחס לַאֹּב םעד

 -עװ ,רערעדעי טעװ אמּתסמ,, .לדיימ רענייש

 ייז ףיוא יִא דלַאּב ןָאט גערֿפ א ן'רימ ןעמ

 ןּבָאק; .טַײצםרוטש ,סוממ ,"רעגניֿפ ןטימ

 ענעגיוזעגסיוא יד ףיוא ןזיװעגנָא . . . םירעיופ

 יד ןּבָאה סָאד זא קנואו םעד טימ סרעטַײא

 .דיי-םיליהּת ,שֵא ,יןקלָאמעגסױא תופשכמ

 ,למירד א ךרוד יװ טקנוּפ ,רעכיזמוא ּבלַאה,
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 רמ ,ײטרָא ןטוג' םעד ןָא רימ טנאה א טזַײװ

 טקניוװ סָאװ . . .רעמוטש רעד ךעטסַאּפ רעד, .וו

 רע ;ךַארּפש ןַײז טינ ייטשראפ'כ ?רימ וצ רע

 םעד ןָא טזַײװ רע ,ןָא סַאלש םעד רימ טזַײװ

 טלייצרעד ,לָאמַא, .שזרעמזאק ,געס ,"םערוט

 ןַא טגיל'ס ואו יִא איבנה והילא טגעלֿפ ,ןעמ

 טנעקעג טָאה רע, .24 יז ,דניק יד ,טַאל ,"רצוא

 ןזיװעגנָא ןוא טסואוועג ןּבָאה ייז סָאװ םידיסח

 לודגה וניּבר ואוו ,טרָא ןֿפ יו א רעגניפ ןטימ

 יד 'ָא* ,1957 י"ג ,ּבדל ,"תּבש ןטלַאהעג טָאה

 ךיז טָאה רע; .ןַײז חלשמ ;ןייג ןסייה = ריט

 טָאה עמ ןוא האיבנה הרובד ףיוא טגערפעגכָאנ

 ַא ןופ) דייר ,"הנוזה בחר ףיוא ןזיװעגנָא םיא

 ,(קינהבישי רעקדָאּבָאלס

 קרעמֿפױא סנצעמע ןעיצ רעדָא ןטלַאה .2
 .עא לטַײט א ,רעגניֿפ א טימ ןזַײװ(ַאּב) ךרוד

 ןטימ יִא .הרוּת רעד ןיא די ןטימ יִא .ןעלטַײטנָא

 םעד יִא .שמוח ןיא (לעטש רעד ףיוא) לטַײט

 ,ךוּב ןיא טלַאה עמ ואוו רעַײלּב ןטימ רעליש

 "ניא .וויטקעריד ַא ,עיצקורטסניא ןַא ןּבעג .9

 .ןטכילֿפ ערעייז עטמַאאּב יד יִא .ןריטקורטס

 ,ןריּפַאּפ יד ןליפוצסיוא יװ ןטנַאקילּפַא יד יִא

 ןצ גהֹונ ךיז יװ רעלייוו יד יִא .ןעקנאלּב יד

 ,ןלַאװ יד ַײּב ןַײז

 יד 'ִא .ןריטקיד .ןענעדרָארַאֿפ ,ןלעֿפַאב .4
 א ךרוד יא ןָאט וצ סָאװ רעטעּבראגנאװצ

 ןלָאז ןדִיי יד ואו ןוא ןעװ לעּפַאּב ַא ,טערקעד

 -ַאֹּב רעד יִא .עיצַאטרַאּפעד רַאֿפ ןלעטשוצ ךיז

 ןיא ןעגנערּב וצ טָאטש רעד ןופ גנורעקלעֿפ

 ךיא, .םיצפח עלופטרעוו יד רוטנַאדנעמָאק רעד

 סָאװ יַא טינ רימ טסעװ וד !טינ ריד ַײּב גערפ

 ,"ךָאט וצ

 ןוֿפ עטַאד יד יא .ןּבעגנָא ,ןרימרָאֿפניא .9
 טָאה סע רעװ יִא .גנוריסַאּפ רעשירָאטסיה ַא

 יִא .קנאדעג םעד טכַארּבעגסױרא רעטשרע רעד

 -רַאֿפניא םשל ,טייקרעכיז רעלוֿפ טימ) הּביס יד

 טרעװ טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ א ןיא ,(עיצַאמ |
 ואוו ,ןרילָארטנָאקוצכָאנ ואו יַא ....זַא ןזיװעגנָא

 קוסּפ רעד ואװ יִא .רוקמ םעד יִא .ןכוזוצכָאנ

 ןענַאװנוֿפ ךוּב ןופ ףוס םוצ יִא .ךיז טניפעג

 .ןעמונעג ןענַײז ךוּב ןרַאפ ןלַאירעטַאמ יד

 ןתועיקּת יד ךרוד) ןא ךיוא רימ ןזַײװ וזלַא;

 ,"שנוא רּביא ךלמ ןייא זיא י"שה זאד גאט ןעד

 ךיא, .ב/חי ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו ה"ר רוזחמ
 ,בהוּבַא קחצי וניּבר ׂשד ,ּבאה ןזיװג ןא איז

 ,מהמ ,"טאה טכַאמג 'רואמה תרונמ' ןעד רעד

 םּתס ןענעק רימ , .ן1 ,1938 ,ַאפִי} 1722 טשמַא

 טשינ ןוא גנואוט רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןפורנָא

 ,1921 ,קיטַאמַארגילוש ,מי ,ײ"טשינרָאג רעמ יִא

 סָאװ יִא .ןהצע .ןגײלרַאֿפ .ןרידנעמָאקער 0
 ,ןטוג וצ ןא ךיד טזַײװ איז, .ןָאט וצ יװ ןוא
 ַאֹּב, .טנַארּב ,"דּבכמ אַײז 'נוא וצ ריא רעה

 צי ןזיװעגנָא ייז גנוריגער יד טָאה שרעדנוז

 ,"סעינרעּבוג רענַאסרעכ ןוא רעװאלסָאנירעטַאק
 .המלש ,סוממ

 יַא .ןריפ .ןענצרעד .ןענרעל .ןַײז ךירדמ 4
 ,סטוג ןַאט וצ געװ םעד יִא .ןסיװ וצ געװ םעד

 ,דנילּב ןוא ּבױט ןענַײז ייז, .הֹבושּת ןָאט וצ

 רימק ."געװ ןקיטכיר םעד יא ייז ףראד עמ

 ןּבאה רּבַײװ איד זד הרוּת ררזנוא ןיא ןדניפיג

 ןזַײװנָא

 וצ ןזַײװ וצ ןא 'נוא ןנַאמרא וצ דנַאטשרֿפ

 איו, .טנַארּב ,ײזיּב ןופ ןזַײװ וצ ּבא 'נוא ,ןטוג

 ,ליװ ןזַײװ ןא רפס ןזיד ןיא טׂשּבלעז ןעד ךיא

 זע ...ליֿפ תומכח זיא רטרעװ ךירּפש יריא זד
 .ןיילק רדוא גנירג ַאז טרָאװ ךירּפש ןייק זיא

 יג ןיא גנונראו 'נוא גנורעל יטוג טּביג זע

 'נוא ןזַײװ ןא 'נוא ןקעװ רד וצ, .טכוצ ,"ןיימ

 'נוא ךילדיישיּב ןייא ןיא ןּבעג וצ ןיטש רפ

 טשמַא ,הח ,"ןושל ךילכיורּביג 'נוא טנעקיּב

 'ַא ייז לָאז סָאװ ,טינ םענייק ןּבָאה ייז,, ,6

 ,שַא ,"ןליװ ןַײד ייז ןעגנערּב ןוא געװ ןַײד

 .השמ

 -ַיּב א טימ) ןּבײהסױרַא ,ןכיײרטשרעטנוא .8
 א ןטַײּב לָאז עמ ,ןטכיררַאֿפ לָאז עמ טַײטַאּב

 רעד ןיא טקנוּפ ןכאוש א ףיוא יַא .(גנוניימ

 ןזַיײרג ףיוא יִא .םיתועט ףיוא יִא .גנוקידיײטרַאֿפ

 טָאה רעטסינימ-ןרעסיוא רעד, .טּפירקסונַאמ ןיא

 יצש טינ טעװ ןַאלּפ-רעסאוו רעד זא ןזיװעגנָא

 לַײװרעד, .'צ ,"רעדנעל עקידתונכש יד ןקיד
 רעצנאג רעד זַא ןרעװ ןזיװעגנַא ָאד לָאז רעּבָא

 -נעטשראפמוא ןא ףיוא טיוּבעג זיא .. . טקנוּפ

 יירשעגסיוא םעד ןיא, ,2 ,אוא פשיי ,"שינעד

 -ליװ ַא ןופ טקוצרַאפ טרעװ סָאװ םענייא ןופ -

 ןזַײװּוצנָא טכער א טָאה רעװ -- היח רעד

 ןופ עמיטש יד ,ּבז ,פד ,"?רענעט עשלַאֿפ ףיוא

 ,ןעיוּב ןםיצולח) רימ, .105 יז ,1940 י"נ ,לָאט

 סָאװ ףיוא ןּבָאה רימ ,תונּברק ןעגנערּב רימ

 -נעד ,,..ץולח רעד ,היכרּב ךורּב ,"ןזַײװּוצנָא

 לזממוא םעד ףיוא ןזיװעגנַא, .17 יז ,1927 רעװ

 עשידִיי ערעַײנ יד שיֿפיצעּפס ןוא ,שידִיי סָאװ

 ,על ,"עּבַאגסיױא ....רעד ןיא טָאה ,רוטַארעטיל

 | | ,11 1 1958 ,גָאט

 .ןרעלקרעד .היאר א ןעגנערּב ,ןזַײװֿפױא .9
 ףיוא יא ,ןדנַאטשמוא עקידנרעדלימ יד ףיוא יִא
 .לכׂש ןפיוא ךיז טגייל סע יװ ױזַא) הּביס רעד
 עריא ןוא טייקנארק רעד ףיוא יא ,(5 לגרֿפ
 ,םלוע-לשיונוּבר ןפיוא ןָא טזַײװ עמ , .תוּביס

 אב ןיא רע ,חוטּב זיא רע זַא קידנרעכיזרַאֿפ
 -סיוא לכׂש ַאע .המלש ,סוממ ,"השקשינ טּביולג

 זַא םינורחַא יד ןיא יִא ,ך"ש םענוֿפ ןעַײרּב
 -- סופ יד ,בר םוצ רעהעג סקָא םענוֿפ הילַא יד

 יד ,שטַאגולד .מ ,"ַאיציּפ ףיוא ןיציּבר רעד וצ
 ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ

 הנװּכ רעד טימ) ןַײז הרתמ ,ןענערָאװ .0
 טייקכעלדעש רעד ףיוא יִא .(ןרעסעּברַאֿפ וצ
 ,ןטייקכאװש ףיוא יִא .ןרוּכיש ןופ ,ןרעכייר ןופ

 טזַײװ דנַײרֿפ א, .ןטייהניואוועג עסואימ ףיוא
 -צצ אנוׂש א ,ןגיוא ריֿפ רעטנוא ןורסח א ןָא
 .װחש ,"ןגיוּב ןסיוא לַײפ (א) יװ םיא טיירּפש

 ףיוא יא ,ןטישרַאֿפ .ןּבעגסיױא .ןרסמ(נָא) 1
 רעד ןיא רעמענלײטנָא יד ףיוא יִא .בנג םעד
 .עיצַאריּפסנַאק

 -ץהוצנָא ןּבעג .ןַײז זמרמ .ןעקניװנָא ,2
 -רַאפ בװש .טייקטנעַאנ רעייז ףיוא יִא .שינער

 ."ןיזַײװ ןא .ןקניוװ, --- 'הזימר .ּב ללמ' טשטַײט
 -ילװנָא-טלעג א ןּבעגרעּביא ,ןקישרעביא ,2

 - רּביא ,ןזַײװ ןא ,ןרינגיסַא; .ןזַײװרעּביא .גנוז
 אדרויפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,"ןזַײװ

 ,ד"לקּת

 ,שינע- .ץכע-



 רעוַײװנָא

 .ס ,עקק ןיי נװ .ס' ,רעד -- רעזַײװנָא
 ןרַאֿפ יִא ןַא ןעניֿפעג .ןָא טזַײװ סע רעװ 1

 ִא ןַא .קירּבַאֿפ ןיא ןייַא יד .געװ ןקיטכיר
 וצ ךיז טניול סע ןוא ןעק עמ ואוו ,םיֿבנג ַײּב

 רעדעי .לקעטשדזַײװנָא .לטַײט ,2 .ןענעֿבנג
 רענרענייּב ,רענרעצליה .ןזַײװּוצנָא ףיוא רישכמ

 ןיא יִא ןטימ ןזַײװנָא .די --- יא רענרעּבליז .יָא
 רעד ףיוא ,לװָאט ןפיוא יִא ןטימ ןזַײװנַא .שמוח

 ָאילּביּב ַא .לטעצכוז .סקעדניא .0  .ץּפַאמ
 .רעגניֿפטַײט .רעגניֿפזַײװ .4 יָא רעשיפארג
 סָאװ יִא ןַא .ןּכָארג ןכָאנ רעגניֿפ רעטייווצ
 טנַאװ רעד ףיוא? .ןַײרַא םינּפ ןיא ריד טעקיט
 יַא ןטימ טנאה עסיורג ַא ןלָאמעגסױא זיא
 עג -- עקי נװ .צעפס .2 .,"טלעטשעגסיוא
 רעגַאלןפַאלקש א ןיא (ןיורעעזֿפױא ןופ ףליה

 .קענַאדַײמ ןיא עקיָא יד .סיצַאנ יד ַײּב

 ,קידנַאטיײוו;- ;89 .ידַא -- קידקיטײװנָא
 טכַאמעג טרעוו) ןייק סױרַא טינ טֿפור סָאװ 1
 "נָא ןכַאמ . .., .קיבדװע)ריּפשמוא .קיטײװ (ןָא
 ףליה רעד טימ טקַאטרוּבעג םעד קידגָאטײװ

 "טיירּב עיגרוריכ רעד ןיא ןוא עטנַאקַאּב יד ןוֿפ
 -ליוו ,זעגֿפ ,"ןעלטימ עשיטָאקרַאנ עטדנעװעגנָא
 ַײברעד טָאה עמ סָאװ .2 11 אפ ,1926 ענ
 ,טיציֿפעד רעיא .רעצ ןייק ,סורדרַאפ ןייק טינ

 ,טייקי- .הדיֿבַא עיִא

 ;89 .טקיטייוװעג-- ,ןָא קיט- -- ןקיטייװנַא

 'ַא .ךס א ןקיטיײװ -- װחטוא ,ןגָאטייוװו--

 -- װרט .החּפשמ רעד ןיא תודיבא יד רעּביא

 אזַא טימ החּפשמ יד יא .קיטייװ ןֿפַאשרַאפ
 ,גנוריֿפֿפױא

 .טכײװעג-- .ןָא ךייו .װרט -- ןפיײװנָא
 ןוא רעסַאװ ןיא ןטלַאה .ךייוו לסיּב ַא ןכַאמ .1
 ןְכַאמ .2 .טיױרּב טנקירטרַאֿפ יִא .רעטיר יד יִא
 ,231 +- ,ןכייוװסיוא ווזד .ךייוו ןצנאגניא

 -עג'-- ךיז ,ןָא ךיז לַײװ .וטוא -- ךיז ןלַײװנָא
 ,ןלַײװרַאֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל ַא ,גונעג .טלַײװ
 ךיז ןעמענ וצ טַײצ .טלַײװעגנָא ןיוש ךיז;
 .שינע- .ײטעּברַא רעד וצ רעדיװ

 יעג'- ,ןָא ןייװ .װזוקַא 8 וטוא -- ןענייוונָא
 טַײצ ערעגנעל ַא ,רדסּכ ,ךס א .1 .טנייוו
 יַא ,ּפָאק ןלופ א יִא .ןרערט ןסיגרַאפ ,ןענייוו

 ץטיור יא .ןגיוא יד (ךיז) יִא .ּבוטש עלופ א

 טכַאנ א טנײװעגנָא רימ טָאה דניק סָאד; .ןגיוא

 ןענייװ טימ .2 ."ןֿפָאש טזָאלעג טינ ןוא

 -וצ ןטימ ,לוק קידנענייו א טימ ןטעּב רעדָא

 ,ןגירקסיורא סעּפע -- תונעט טימ ןייטש

 .סעקרעקוצ ףיוא סעקיּפָאק עכעלטע יִא .ןלעֹוּפ
 יַא ךיז .85 ,קיוּפ ַא יװ ךיז יִא -- ךיז טימ

 טפָאלש ריא ַײּב טנעה יד ףיוא, .רעלעֿפצרַאה ַא

 -עגנָא טוג ךיז טָאה סעכלעוו ,דניק קידעגײז ַא

 ,ןֿפָאלשעגנַײא זיא ןוא טנייװעגנָא ,ןעירש

 טָאג' ַײּב ...ּבָאה ךיא , .'תפי ןוא םשי ,סוממ

 ןיא סע ...טנייװעגנָא יױזַא ךיז !םהרֿבַא ןופ

 ,ץרפ ,"ןעװעג טשינ ּבוטש ןיא רעַײרד ןייק

 טעװ יז .ןענייװ טעװ יז, ןטכישעג 'טסקלָאֿפ

 ַא לָאמ ןייא ןיושי ,עש ,יִויִא טוג ןענָאק ךיז

 ,שינע- .יהּכוס

 ,טסַײװעג-- ,ןָא סַײװ .װרט -- ןֿפַײװנַא
 -רעמוז יד יַא .ּברַאֿפ רעסַײװ טימ ןרימשנָא .1
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 ןוא םינּפיס יִא .טנורגרעטניה םעד יִא .ךיש עקיד

 םעד יִא ןכלַאקנָא .2 .ןוַאלק א יװ ןעזסיוא
 -ַארּפוצ .ןסַײװרַאֿפ .0 ,טנעװ יד יִא .ןַאקרַאּפ
 טימ ,ייא ןַא ןוֿפ לסַײװ א טימ) לכאמ ַא ןעוו

 םעד יִא (ש)טשרָאּב םעד יִא ,(עא ענעטעמס

 סַײװ ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא 0 .װַאשטש
 -סורַא לָאז סע שעװ ןשַאװ םַַײּב (יולּב ,עקניס)

 ,רעדמעהרעּבייא יד יִא .רערָאלק ,רעסַײװ ןעמוק

 ךיז טימ ךיוא .רעכעלַײל יד ,רעכעטשיט יד
 ,שינע- .ץכעי

 ךיוא מט ,דפ) .טייוועגי- ,ןָא ייװ -- ןעייוונָא
 נָא -- װטוא .(טעייװעג'- ,ןָא עייוו :רקוא

 ןוא ןָא ט(ענייװ עלעטניװ א .ןגָארטנָא .ןזָאלּב

 טָאה'ס .דלעפ ןוא דלַאװ ןופ תוחיר טגנערּב

 ךעלנייװעג - .יינש רעסיורג ַא טײװעגנָא טנַײה

 עכורעװַאז יד .טניװ ןטימ ןגָארטנָא ,1 -- װרט
 טמוק ׂשד, .ריט רעד ַײּב יינש טעײװעגנָא טָאה

 ,"...טהעװ ןא ןניא רד טניװ רטוג ןייא איו

 ,ןגה רֿפס לכ יֿפּב ארקנה אּבה םלוע רּפס

 -נַײרַא ,טימעג ןֿפױא ןקריװ 2 .1659 טשמַא
 רעד, .ןכיוהנָא .גנומיטש ַא ןיא ןעגנערּב

 ןסיורג ןפיוא ןָא טייוװ . . .תכורּפ רעצרַאװש

 -קנעּב ןוא רעיורט ןפיט ַא שרדמיתיּב ןטלַא

 ּפָא סיוטש ךיא , .שורּפ רעד' ,רַא ,"טּפַאש

 -ןצ , , . סנדייז םעד . . . סָאװ ,רעצ םעד ךיז ןופ

 ,גָאט ,לה ,"רימ ףיוא ט(ע)ײװעגנָא טָאה דנַאטש

 םורַא ןבעװש תוחור עקיזָאד ידע .84 7

 ,שיי ,"טייקסטוג ךס ַא ןָא ןעייװ ןוא דימּת

 -יא עַײנ יַא .ןעקנעד ןֿפױא ןקריװ .0 .זּביא
 "עגנָא ךיוא טרעװ . . . עיידיא-הלואג יד, .ןעייד

 סָאװ ןטלַאטשעג-הכלה עוויסַאמ יד ןוֿפ טעייוו

 .ש ,"ןלָאמעגּפָא סנטצעל זדנוא רַאֿפ טָאה {רע)

 .ץכע .רוז ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב

 .שינע-
 .טקייװעג-* .ןָא קייװ .הרט -- ןקיײװנָא

 רעדנַא ןַא ןיא רעדָא רעסַאװ ןיא ןטלַאה 1
 רַאֿפ טיירג) רעכייװ ןרעװ ןזיּב טייקיסילפ
 עטרימשרַאֿפ ,עסיורג) יַא .(קעווצ ןטמיטשַאּב ַא

 -ַאמ יד יִא .רעדעל עטרַאה יִא .טערג (רעקיטש
 ןיא (סיֿפ ענעלָאװשעג ,ןגיוארעניה) סעילָאז

 ןקידרעטייא םעד י'ִא .רעסַאװ עסייה לסיש ַא

 ן26 ,+-| רַאגַא רַאגַא יד ןָא טקייװ .רעגניפ

 ,"פדנוטש ַא רַאֿפ רעסאו עסייה זָאלג ַא ןיא

 יד; .1926 י"ג ,ךוּבכַאק 'טעגעװ ,װָאלושימ

 -עגנָא טַאהעג עדַארג גָאט םענעי טָאה עמַאמ

 ,ןיּבָאד .ה ,"ןשַאװ םוצ טערג עצנַאג יד טקייװ

 ןקייװ .2 .1941 עװקסָאמ ,:קָאטשניּב נשיװצ
 טרַאדרַאֿפ טלַא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא

 ,לגוק ַא רַאֿפ הלח יִא .הנקז רעד רַאֿפ טיורּב

 יִא :קיסַאפש .ןעייז ןרַאפ ןעמָאז ,רענרעק יַא
 ערעגנעל ַא ןעמיווש ,ןדָאּב ךיז = רעּפרעק םעד

 ןײגסױרַא ןלעװ טינ ןוא ךַײט ,םי ןיא טַײצ

 גנירעה םעדש .לסיּב א ,גונעג טינ ןקייװ .8
 טינ רָאט עמ, ."יַא טינ ,ןקייװסיוא ןעמ ףרַאד

 יִּפֹלֶע ןקיי(סיוא) סע ףרַאד עמ ,שײלֿפ יִא
 ."ןיד

 ןעמעננַײרַא .ךיז ןּפַאזנָא :ךיוא -- ךיז טימ

 ןֿפױא ךיז יִא .ןעגנורדעגכרוד ןרעװ .ךיז ןיא

 .ןעיידיא ןיא ךיז יִא .תודמול ןיא ךיז יִא .ןגער

 ,שינע-  ,ץכע-

 ןשטניװנַא

 .טעקייװעג-- ,ןָא עק" .װטוא -- ןעקיײװנָא
 .ןצֿפיזנָא ,ןצכערקנָא ,ייוװ-ייװ ןגָאז לָאמ ךס ַא
 רימ יִא .ךיז ןגָאלקֲאּב טימ ןצעמע ןרעטַאמנָא

 .ךיז טימ .ּפָאק םעד

 .טכערלװעג- ,ןָא ךער- .וורט -- ןכער/ ַײװנָא
 .ךערַײװ טימ ןרעכיירסיוא ,ןרעכיײרנָא ךס ַא 1
 ןרעװ לָאז סע ךערַײװ טימ יִא .ןרעמיצ עלַא יִא
 "נָא רַאֿפ ּברעװ םוקמּב ,2 ,ליומ ןיא סיז
 זומ עמ ,טכערַײװעגנָא ָאד ןּבָאה ייז, .ןעקניטש
 ,"ןּפָאטשרַאפ זָאנ יד

 ,ךָא חוּכיװ .ורט ןןכַאוקיװ ...} -- ןהוּפיװנָא
 ןריפ טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא .טחוּכיװעגי-
 םעטַײּב טימ ךעלנייוועג .סעטַאּבעד ,םיחוּכיװ

 רעד ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו יִא .לוטיּב ןוֿפ

 .ךיז טימ ךיוא .טלעװ

 װטוא .טרעכיועג-- ,ןָא רע -- ןרעכיוונַא
 -ליװנָא 2 .טַײצ ערעגנעל ַא ןרעכיוו ,1 --
 ןוא ןָא ןרעכיוו רעדניק יד .ןעװעיאװנָא ,ןעוועד
 ַא יװ ןעמוקנָא .8 .ּבוטש יד רעּביא ןעיירד
 .רעכיוװ א טימ ןעגנערּבנַא -- הרט .רעכיוו
 .רעטעלּב ענעלַאֿפעגּפָארַא יִא .יינש סעּפוק יא

 -ליוועג'- ,ןָא עוועד- .ווטוא --- ןעװעדליװנַא
 ,דליװ ןריפפיוא ךיז .ןעװענַאיוּבנָא ..טעװעד
 ןרוּכישנָא ךיז ,(טֿפַאשלעזעג א ןיא) לַאטורּב

 .ךיז טימ ךיוא .החמׂש רעד ףיוא יִא ןוא

 טינ זיא) ןָא זיא סָאװ .1 .ידַא -- קידנליװנָא
 'מוא .קיליונרעגמוא .ןליו םענעגייא (ןטימ
 יַאּב ןריֿפסיוא יִא .טעּברַא ןַא ןָאט יִא .קיליװ

 רעיא .ןדיײשטנַאמוא .ןסָאלשטנַאמוא .2 .ןלעֿפ
 ,טייקי- .שטנעמ

 .טלדניװעג-+ ,ןָא לדי .װחרט -- ןעלדניװנַא
 .ךעלעדניװ טימ ןעלקיװמורַא ,ןעלקיוונַײא .1
 סָאװ, .ןעשיד ןענעק טינ לָאז סע ,דניק סָאד יִא

 טלדניװ טנַײה ?טלדניװעגנָא ױזַא םיא וטסָאה
 ,ךס ַא ןעלדניװ .2 ."ךעלעֿפוע ןייק טינ ןעמ
 העש רעּבלַאה ןייא ןיא טלדניװעגנָא טָאה;

 ,שינע- ."ךעלעֿפֹוע טכַא עלַא

 קרַאמ .טניוװעג- ,ןָא טניוװ .וורט -- ןטניװגנָא
 ,טניװ ַא ץזָאלּבנַײרַא לָאז סע ןכַאמ .ּבװ

 ,ןרעמיצ עּפמעד יד יִא .ןרעטֿפולכרוד

 ,ןשטנואוועג'- ,ןָא שטניוװ .ורט -- ןשטניוװגנָא

 ןּבעג .ךס א ןשטניװ .טשטניוועג-- :ךיוא
 ילֹּכ 'ַא .הסנרּפ ןוא טנוזעג יִא .תוכרּב ךס ַא

 םימי ךיראמ לָאז עמ יִא .סטוג סָאדלַא ,ֿבוט
 רעד יװ יִא .עֿפשּב הסנרּפ יִא .ןַײז (םינשו)
 לופ א ,ּפָאק ןלופ ַא יִא .רוּפיּכ םוי ברע עדייז
 . -רעּביא ץלַא ןעק שטנעמ רעד סָאװ, .לטיה

 ,"ַא טינ אנוׂש רעטסגרע רעד ןעק ןטכַארט
 םימי ךיראמ ,המכח טרָאד הרוּת ואווקע .װש
 רעד טגָאז -- םייח 'ר ןַײז ריא טלָאז םינשו

 ,סוממ ,"ּפָאק עלופ א םיא קידיָא . . . םלוע

 וד זַא ,'ַא ריד ךיא לעװ רַאֿפרעד ןוא, .המלש

 טימ הלּכ ַא ןרעװ ןשַאמַאק יד ןיא טסלָאז

 רעשידוי רעד ,{ּבז| ןנַאמרעקעּב .ּב ,"לזמ

 -עגנַײרַא . . . רע זיאע .1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש
 םיא לָאז רע ,ןענעגעזעג ךיז ,יּבר םוצ ןעגנַאג
 ,ָאריפש .ל.י ,"רעטניו ןטוג ַא יִא ןטסקיניײװ
 ןַײז .... .19232 שטַאקנומ ,טסַײג רעשידיא רעד

 רועיש א ןָא יִא טגעלֿפ יז יװ ,עֿבט סעמאמ



 ןעוועשטניוװנַא

 ןַא ןיא ןעװעג ןענַײז סָאװ ןשטנעמ תוכרּב
 רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"יז יװ עגַאל רערעגרע
 טלָאװעג, .1948 עװקסָאמ ,נּבעל נופ כעױק

 ןוא ןשוקנָא םיא ,קינַאװעדַָאה ריא ןֿפױלכָאנ
 "נָא :ךיוא שיריטַאס .סַאלטַא חמצ ,גח ,"'ַא

 .ענעדייײקרַאמ ַא יװ יִא .תוללק ןקישנָא ,ןטליש

 ןוא רעדניק ןוֿפ תחנ יִא ךיז .װזק -- ךיז טימ

 ,רעדניק-סדניק ןופ

 .(עקי ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוד
 ,יירע-

 -עג'-- ,ןָא עוועשט- .וורט -- ןְשוועשטניװנָא
 רעמ טימ רָאנ ,ןשטניװנָא וחזז ..טעװעשטניװ
 רענייא טעװעשטניװעגנָא .קיסַאּפש ךיוא .דייר
 ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"סטוג סָאדלַא ןרעדנא םעד
 טימ ,7 ַא"ּת ,ףיהכרוד רענליװ םִַײּב

 ןַײז ןוא טחוש ןטימ ןענעגעזעג; -- ךיז
 -קעװַא ןוא ךיז ןעװעשטניװנָא ןוא טניזעגזיוה
 .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,"ןייג

 ןעקניװנָא ןוֿפ טקַא .ןע ,רעד -- קניװנַא
 גנורעדנע ןַא ףיוא יִא ןַא .+- קנואװנָא ווזד

 ,קיטילָאּפ רעד ןיא

 -ניװנָא ןוֿפ סעצָארּפ .ןעז ,יד -- גנוקניוװנָא
 .שינערעהוצנָא .זמר .סיוטש ,גנוגערנָא .ןעק
 טרעװ געװ םענעטָארטעגסױא ןטלַא ןפיוא;
 ,לה ,"רעדיל רַאֿפ יִא ןַא ּביוטש רעד ךיוא

 ' ,םיוּבלּפע ...טַאלּב

 יעג-- .ןָא קניװ .וטוא 48 ורט -- ןעקניוװנַָא
 ,ןצעמע וצ ןעקניוו .1 .(טקניװעג--) ןעקנואוו
 (וצ) יא .לדיימ ַא יִא .ןגיוא יד טימ סנכייצ ןּבעג

 -עג ןיא תודע םוצ יִא .סַאג ןיא םירוחּב עלַא

 "וצנָא ןּבעג .2 .ןצעז ךיז לָאז רֶע ,טכיר
 םוצ יִא .ןגיוא יד טימ ןעקניװ ךרוד שינערעה
 לָאז רע ,רענדער םוצ יַא ....לָאז רע ,רֿבח
 .עדער ןַײז ןקידנערַאפ

 ףיוא שינערעהוצנָא ןּבעג .ןַײז זמרמ םּתס .9
 א ,זמר א ךרוד ןסיװ ןזָאל ,ןזַײװנָא .סעּפע
 ףיוא יא .לשמ ַא ,לּבַאֿפ א ךרוד יַא .עא ןכייצ
 םיא ףיוא ןטלַאה ףראד עמ זַא יא .דוס םעד

 רעקסנימ עגנוי יד ןּבָאה טימרעד, .גיוא ןַא
 ץעכעלנעזרעּפ טָאה רע זא ןעקנואוועגנָא םיריבג

 ,"ףעקנואװעגנָא טָאה טַײצ ידש .װטיל ,"תוינּפ
 טשינ טייקטסיירד יד טושּפ ּבָאה ךיא, 1 רמ
 ,"תמא םעד ןגעװ ןעקניװּוצנָא וליֿפַא ךיז ןיא
 ,1909 עשראו ,עקרעשוקַא ןַא ןופ ױדו ַא ,ז.א

 עמ סָאװ סָאד ןריֿפוצכרוד ױזַא יוװ ןטכַארטַאּב;
 ייֵל .א י ,"םימשה ןמ ןעקנואוועגנָא םיא טָאה
 ,1919 דַארגָארטעּפ ,רעקידניז רעד ,שטיװָארעז

 ,ןקיװקרַא ןאק שּבייל ןַײמ, .ןקוקנָא .כרַא 4
 ןקילּב ןא אוט ןגיוא הכילּביל הריא ךיא ןעוו

 ךימ ךיא זאל וזַא ,ןקניװ ןא אוט איז 'נוא
 .ד"צּת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ ,"ןקנוד

 רעא -- שינע .ץכע .ךיז טימ
 -רַאֿפ ןוא םיזמר ערָאלקמוא טַאהעג טנַײֿפ טָאה

 ןיא ךיוא, .2 ,אאש פשיי ,מי ,"ךיַא עטרעיילש

 ןַא ןַארַאֿפ ואוצעגרע זיא בויא רפס ןשיכנּת

 ןקידורֿבחלםדָאןיּב ןשיגַארט םעד ףיוא יִא

 ,לקיּב .ש ,"םעלּבַארּפ-ֿבויא רעד ןוֿפ עלעטניפ

 יו רוד ןַײמ ןופ רעבַײרש
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 ךיז ,ןָא ךיז (סייוו) סיװ .װטוא -- ךיז ןפיװנָא
 ,ךס ַא ןייגרעד ,ךיז ןסיוורעד ,טסואוועג

 ןָא (ךי) לצ: .װטוא -- (ךיז) ןעלציװנַא
 א (שירעכַאלּפָא לסיּב ַא!/ .טלציוװעג--- (ךיז)

 ,ךיז ןהמכח .ןסַאּפש ,ןעלציװ ךיז רדסּכ ,ךס

 ,ןטָאדקענַא עטלַא ןלייצרעד ,ךיז יַא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע- .רעד -- לקיװנָא
 םעד ןעיירד ייז ןלָאז, .שזַאדנַאּב .ןעלקיװנָא ןופ

 יקילוּפש םעניא ןופרעד לָאז ןוא .. .קילוּפש

 ,"ערטקעלע ןדליּב ךיז ... ,יָא םעניא ,טָארד

 ,1930 וועִלק ,םייהרעדניא ערטקעלע ,װָאקטישז יִּב

 .טלקיװעג-+ ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקיװנָא
 .סעּפע ףיוא ןעײרדנָא .סעּפע ףיוא ןעלקיװ .1
 א ףױא ,(עק)לוּפש א ףיוא לװַאּב ,לָאװ יִא

 ,טנַאה רעקניל רעד ףיוא תועוצר יד יַא .לצעלק
 ןעלקיװ .2 .סיֿפ יד ףיוא סעשטונָא יד יִא
 ַא רשֿפא יִא .הרוחס:-טינש ןלַאּב יד יִא .ךס ַא
 נָא .2 .ךעלרַאגיצ ,ךעלסָאריּפַאּפ טרעדנוה רָאּפ
 ןָאֿפ יד יִא .ןעלקיװמורַא .ןעגנעהנָא .ןעּפעשט

 -נָאלּפנָא .גיפ .4 .גנַאטש םורַא ,ּפולס םורַא
 תוׂשעמ יא .ןריזַאטנַאפנָא ,ןרעדױלּפנָא ,ןרעט

 ,ןטייװצ םעד ףיוא ןגיל ןייא יִא .תֹודסַח טימ

 װזד ,0 .תוליכר יִא .טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט יִא
 טרָאװ סָאד .דָאּפ ,לקַאל .0 .+- ןעלדניװנָא
 נָא םידמלמ ןגעלפ (11 ,א ,תישארּב) יאשדּת'

 יָא -- ןשטַײטרַאֿפ ה"י .20 ּבייה
 -כָאנ טשינרָאג סע ןָאק ךיאע -- ךיז טימ

 טַאהעג רימ ןָא ךיז טָאה רע ױזַא יװ ,ןגָאז
 -טַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"טלקיװעגנָא
 ,פנוד 1898 שטיּבָאהָארד ,וװ רערהעל
 סָאװ ןישַאמ -- רעד .שינעע/ .ץכעי
 .יירע-  .םעדעֿפ ןָא טלקיוו

 ,טסקיװעג-- ,ןָא סקיװ .ורט -- ןפקיװנַא
 לסיּב א ךָאנ .ןסקעװנָא .ןרילָאּפנָא (יײרעילָאטס)
 ,שיט םעד יִא

 -עגי-- ,ןָא טֿפַאש- .וטוא -- ןטֿפַאשטריװנָא
 (רעדניק ןגעװ רָאנ .דנאלרוק .טֿפַאשטריװ
 .שדקה א ןכַאמנָא .םיׂשעמ ןּבעגנָא .ןעוועדנאמָאק
 יד ןלעװ ,ןּבעג גנוטכא טינ טעװ רענייק זַא;

 ,"סַאּפש ןייק ןַײז טינ טעװ סע זַא יִא יוזַא הרֿבח
 ,(לּפעל) דייר

 .טעריװעג-- .ןָא ערי .הרט -- ןעריװנָא
 ַא טימ סעיניל ךס ַא ןכַאמ .ךס א ןעריװ .1
 עצנַאג ַא יִא .ַאא לװָאט ַא ,ריּפַאּפ ףיוא עריוו
 "ניק יד רַאֿפ יִא .ןעריװ ןקידנערַאֿפ ,2 .טַײז
 ,ריּפַאּפ סנגיוּב רעד

 :89 .טצריוועג-- ,ןָא ץריװ .ורט -- ןצריוװנָא

 ,ןּבַײרנָא ,ןשימכרוד ,ןטישַאּב .1 .ןצרעוו;-
 לטַײז סָאד יִא .ןצריוװעג טימ זַײּפש ןעמענכרוד
 -עג טימ זַײּפש ךס ַא ןטיירגוצ .2 .שיײלֿפ
 (רעןגניצ הנותח רעד וצ ןעלקעּפנָא ,יָא .ןצריוו

 ,טנַאקיּפ ןכַאמ .גיֿפ .3 ,שײלֿפטסורּב ןוא
 טימ גָאלָאנָאמ א ,ןָאטעילעפ ַא יִא .ןרעֿפעפַאב

 טימ .ןציװ עקידרעֿפעֿפ ןוא ךעלטרעװ עגולק
 ,הנו .ךיז

 א .1 .טּבעװעג"- ,ןָא ּבעװ .ורט -- ןֿפעװנָא
 ןישרַא רעטרעדנוה יִא (ןעניּפשנָא) ןּבעװ ךס
 נָא .גיֿפ ,8 .ןּבעװ ןקידנערַאֿפ .2 .טנװַײל

 ךיז ןלעװנָא

 ןגיוטשעג-טינ ,תויׂשעמ יִא .ןלָאמנָא .ןריזַאטנַאֿפ

 ,2נ7 .ךיז טימ .ןגיולפעג טינ

 -שזעטס עטקרעמעגנָאםיוק .ץן' ,רעד -- עװנָא
 סָאװ סָאד .געװ א סיואיגנעל טייג סָאװ עק
 טמוק סע םגה) געװ רעקיטכיר רעד טינ זיא
 ךופיהל (םעד ףיוא ןרָאֿפ רעדָא ןייג וצ סיוא
 ןוא געװ ןשיװצ ןוא; .געװ ןקידתמאּב םוצ
 .סקידלַאװ ,צוס ,"ןּבָארג רעלָאמש ַא רָאנ יא
 -קעװַא טַײז ַײּב טַײז רעדיװ ןענַײז דרעֿפ יד,
 ,ןיּבָאד .ה ,יייָא םעד דנילּב קידנּפַאט ,ןעגנאגעג
 ,1936 עװקסָאמ ,ּבז ,נַאשזדיּבעריּב

 ַא ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידא -- קיגעװנָא
 סָאדא -- טייקי-ה .ןשינעשזדנָאלּב עיִא .געוו

 ןזָאל רעּביײרש ןרַאֿפ ליװ יז סָאװ ,רַאֿפרעד זיא

 רַאפ זיא טייקיגעװנייא .געװ ןייא רָאנ ןֿפָא
 ןיא רעּבַײרש 'דיי ,נש ,"ַא --- רוטַארעטיל

 ,דנַאלסוריטעװָאס

 ןגיאװהעג-- .ןָא געװ .חרט -- ןגעװנַא
 ןטנוֿפ יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס א ןגעװ 1
 ןדעי ןעמ טָאה גָאט עלַא; .עא ץלַאז ,רעקוצ

 קיסַײרד רעדָא קיצנַאװצ ןגיואװעגנָא ייז ןוֿפ

 ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"שיילֿפ םיקלח

 ןטימ ןטיירגוצ .2 .ח"נרּת ענליװ ,...םיֿבצק
 עקיטנוֿפײװצ םינוק רַאֿפ יַא .ןגעוועצ ,ןגעװוסיוא
 ךופ ייװצ יַא .ןגעװּפָא .דפ .5 .רעקוצ ןטוט
 (רעטנַאק םעד ףיוא) עקלענש רעד ףיוא לעמ

 ,ךיז טימ

 .קי + ידנזעװנָא 22 .משטד .ידַא -- קידנזעװנָא
 ,טרָא ןפיוא ךיז טניֿפעג ,ָאד זיא סָאװ .רנ

 "לב .ןענַארַאֿפ .ןזעװעגַײּב .טינ טלעפ סָאװ

 ַײּב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה סע; .יקיאַײז
 טמיטשעג ןּבָאה עיִא עלַא טעמּכ, ."ע'ַא עלַא
 ,טייקי- ,ײגָאלשרָאֿפ םעד רַאֿפ

 טצינעג טֿפָא .משטד .ן' ,יד -- טייהנזעװנָא

 יטימ סָאד ,ןַײזַײּב סָאד .רנ .עסערּפ רעד ןיא
 .וװד +- .,טײקיאַײזַײּב" ,טייקנענַארַאֿפ .ןַײז

 םענעגייא םעד טימ ןעקנעד טסייה ןענעייל,

 ןקידנעקנעד רעדנַא ןַא ןוֿפ יִא רעד ןיא ּפָאק
 ןרַאֿפ, .ו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,ײּפָאק

 ןָאט וצ סּפיּפ ַא טַאהעג ארומ ייז ןּבָאה גירק
 -נעס ריא, .3 ׁשו 1962 ,זמט ,שז ,"'ַא ןַײז ןיא
 יַא רעד ןיא שוק א ריא טיג ןַאמ רעלאטנעמיט

 ,19 1 1967 ,זמט ,"ערעדנא ןופ

 וצ וּורּפ .װֿפד +- .ן' ,יד -- טייקנזעװנַא
 ןַײז ןיא .רנ .טייהנזעװנָא משטד ןטַײּברַאפ

 עקידרעֿפעלשנַײא ןוֿפ יַא יד. .....ןעמ טָאה יִא
 ,רָאֿפ ,ןעלג .י 'רד ,"ןעלטימ (עשיטָאקרַאנ)

 ,24 ווו 7

 ,טשטעוועג-- ,ןָא שטעװ .ורט -- ןשטעװנַא
 יד, ,ןֿפַײלשנָא ןוא ןסטעפנָא .ןצעוו-- 95
 "עג 'נוא טשטעװג ןא ןיד יז ןּבה רדרעווש
 ןלַא שד טוה טָאג ןופ גיוא סָאד .טפרזאש

 ,1767 אדרויֿפ ,ֿבָאּב העשּתל תוניק ,"ןהעזג

 ,+- ןרעגלַאװנָא וזד -- ןרענלעװנָא

 -עג'-- ,טלעװעג-- ,ןָא לעװ .ורט -- ןלשװנָא
 ,ךלימ יִא ,ךלימ ןכָאקֿפיױא ,ןעירּבנָא .דפ .ןלָאװ

 טליװ .קינָאזרעּפטירד ,װטוא -- ךיז ןלעװנָא
 ,טלעוועגי--) טלָאװעג-- ךיז ,ןָא ךיז (טלעו)



 דנעװנַא

 זַאֹּב םעצולּפ ,1 .גנואיצַאּב ריא ןַא טימ ,(רל
 -געממוא רעדָא רעװש זיא סָאװ) סעּפע ןרעג

 טָאה ךעלרעּבעל ענעזדנעג; .(ןכיירגרעד וצ ךעל

 -רַאֿפ ,ךס א ןרעגַאּב 2 ."טלָאװעגנָא ריד ךיז
 עַײנ ,רַאק א ןָא םיא ךיז טליװ סע, .סנדייש

 ,"?ךיוא ּבַײװ עַײנ ַא -- זױה ַײנ א ,לּבעמ

 ,(י"נ) דייר

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- רנעװנַא
 ןַא ןוֿפ יַא רעטכירעגמוא ןַא ,.+- ןדנעװנָא ןוֿפ

 םענופ ךַארּפש יד ,שידִיי; .עירָאעט רעטלַא

 ןרעטיירּב א ןעמוקַאּב לָאז . . .רעטעּברַא ןשידִיי

 יטֿפעשעג-שיאזָארּפ ,ץילטיג .מ ,"ןּבעל ןיא יַא

 טעטילַאיצעּפס ,, ,1932 עװקסָאמ ,ךַארּפש עכעל

 ןצענערגַאּב ךיז ףרַאד םוחּת ןקיזָאד םעד ןיא

 ןטימ טשינ רעּבָא ,שרָאֿפסױא ןשיטערַאעט טימ

 ,טרָאװ עַײרֿפ סָאד ,ןידרָאג ָאּבא ,יֵא ןכעלטכער
 -- טײקכצלגעמ"ָא ,45 ןאנ ,1959 א"ב

 לֹּבי ןַאמשיּפ .ש ,"ץמ"ֲא עשיטקַארּפ ...

 ,64 ,אווו

 ,טצינעג טּפָא ,משטד .ידַא -- רַאּברנעװנָא

 רעד, .ךעלדנעװנַא .ןדנעװנָא ןעק עמ סָאװ
 רַאפ ןצעזעג עלא יד טכַארטַאּב ,לשמל ,םיּבמר

 ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,יץיֵא שיטקארּפ

 עירָאעט ןידִו . . .לֿפיװ ףיוא ןוט קוק א רימָאל;

 ,"ןּבעל ןכעלטֿפַאשטריװ ןשידִיי םוצ יִא זיא

 ,טייק- .ן(103 ּפשי ,שנו ןַאמקילײה

 ,+- ןעלזדנַאיװנָא וזד -- ןעלזדנעװנַא

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- ךעלדנעװנָא
 ןסַאּפפצ ןעק עמ סָאװ .ןדנעװנַא (ךיז טזָאל)

 רעקיצנייא ןַא יװ טּבַײלּב, .. . .ףיוא ךיוא יִא

 ןוֿפ עירעטירק יד ןמיס רעװיטקעיּבַא רע'ַא

 -ַארגָארּפ יד, -- טייק- .אאוו לּביי ,"ךַארּפש

 ןעמאזקע םעד ןטלאהסיוא ןפרַאד ןלעװ ןעמ

 ,1936 י"נ ,לוש עַײנ ,מי ,יֵא רעשיטקארּפ ןופ

 ןצ געװ רעד ,װמ ,"קיטסיטאטס ןוֿפ יִא יד;

 .טנגוי רעזדנוא

 טדנעװעג-- .ןָא דנעװ .װרט -- ןרדנעװנַא
 ףיוא ,טַײצ ערעגנעל ַא ןצינ .1  .(ןדנַאװעג'--)
 יִא .ןעלטימ ןעמעננָא .ןפוא ןשיטַאמעטסיס א

 -עט יִא .גנואיצַאּב עקיטסניג א יִא .טייקיצניג

 לָאז רעטקידלושַאּב רעד ןעגנוקינַײּפ יַא ,רָאר

 םיריוטקָאד טניוש ןונ רימ ּבוא, .ןַײז הדומ ךיז

 טנעװיג ןא ןירעג ףליה יכילשנעמ ילַא 'נוא

 ׂשקינ ׂשילֵא ךאד ׂשיכלוז טאה אוז ןיטעה

 ןדיי ערעזדנוא ןעװ, .191 ,הג ,ײןילָאװ ןיפלעה

 -לֹּכ 'ִא טֿפראדַאּב ייז ןטלָאװ ,ןייטשרַאפ ןלָאז

 ילג עקנארק יד וצ הלוגס א ןעניֿפעג ,לטימה

 רעד ןיא, .םיפרׂשע ,סוממ ,"סנטַײצַאּב רעד

 "רעד טימ עיצארוק עקיזָאד יד טרעװ ןיצידעמ

 -גרינ ןופ ןלאפ ערעװש ןיא טדנעװעגנָא גלָאֿפ

 סע, .19 ןאמ ,1930 ענליוו ,זעגֿפ ,"ןטײקנַארק

 סעירָאעט-טסנוק ןיא רעד טדנעװעגנָא טינ טרעוו

 ,1ש ,ײדָאטעמ רעוויטקודניא רעקיטכיר קיצנייא

 .| רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 ,לטימ ןלעיצעּפס א וצ ןעמוקנָא .ןצינסיוא .2

 ,לטרָאפ ַא ,קירט א ,הָאצמה עַײנ א יַא .ץנוק א

 ...ץרַאה ןַײמ, .עיגעטַארטס רעדנַא ןַא יַא
 ןא טכַאמ ילַא ...ךיא ׂשד טׂשאה טכאמג ׂשלַא וד

 ,"ןילמַאז וצ ןַײא טוג ןוא טלעג ליפ לָאז ןדנעוו
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 ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד ,זּביא טַאטשנעזַײא השמ

 -ַאּפא ןסיורג אזַא טדנעװעגנַא טָאה עמ,, ,6

 ןשידִיי א ןוֿפ עסעיּפ א ןלעטשוצּפָא םוא טַאר

 ךרוד ןצינַאּב ,ןצינסיוא .9 .,זוװ מעּב ,"רעּבַײרש
 יַא ,למרַאפ יד יִא .ןסַאּפנַײרא ,ןסַאּפנַײא ,ןסַאּפוצ

 ,דָאטעמ א יִא .ללּכ א'ִא .החנה יד ,ּפיצנירּפ םעד

 ץעזעג סָאד יִא .טּפעצער ןטװּורּפעגסױא םעד יָא

 ָאד .ץעזעג ןוֿפ ףַארגַארַאּפ א י'ִא .קיזיפ ןופ

 ןוא םיא ףיוא קיד'ֲָאק .יִא טינ סע ןעמ ןעק
 ,"םיבידנּב וחטבּת לא -- קוסּפ םעד ןכַײלג ןַײז |

 םוירעטירק אזא ןדנעװּוצנָא ידּכ, .המלש ,סוממ

 ,1917 י"נ ,צווװ טישז ,;"...גנושרָאֿפ רעד ןיא

 יד טדנעװעגנַא טפָא ןיוש ּבָאה ןיילא ךיא,

 ,"טנכייצעגסיוא טייג סע ןוא עדָאטעמ עּבלעז -

 םעד יַא ַאד ןעמ ןָאק רעּבָא, .רעכיּב סקעז ,דַאנ

 ,28 א 1960 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"?ןוּתיח רוסיא

 ,לטימ ןקידנסיורד ,ןשיזיֿפ ַא ןצינַאב .4
 רעמַאה ןרערעװש א ,לגנעווצ ַא יַא .ןריזיליטוא

 -רעּביא תוחוּכ יַא .סעקשָארּפ עַײנ יד יִא .עא

 טַײצ עטצעל יד, .ןסרוסער עלא יִא .ןכערּבוצ

 סָאװ ןעלטימ עשימעכ עֿפרַאש טדנעװעגנָא ןרעוו

 רעייז לעפ יד ןרָאהסיוא טייקכעלגעמ יד ןּביג

 :סיואירעדעל רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ .ה ,"ךיג

 .1922 דַארגָארטעּפ ,טעּברַא

 לטימ ןקיטסַײג א ,טֿפַאשנגייא ןַא ןצינַאּב .ס

 םעד ןיא ןארַאפ זיא סָאװ סעּפע ללכּב רעדָא

 'ַא .ןעגנערטשנַא ךיז .ןסַײלֿפ ךיז ,ןשטנעמ

 ,דנַאטשרַאֿפ יַא .ןטפערק עלַא יַא .תוחוּכ עלא

 -נעק עטלמַאזעגנָא יד יִא .ןטייקיאעפ יִא .לכׂש
 ,.גנונעכערסיוא עקיטכיזרָאפ א יִא .ןשינעט

 ןכילגימ ןנַײז ןלַא רע שאד לואו איו ינוא;

 ,ןוֿפיסוי ,"טאה טכוז רפ 'נוא טנעװיג ןא סַײלֿפ

 ןושל ׂשד ואװ רוזחמ ןייא וזַאע .1661 טשמא
 ראפ וצ ןַאמ ןניימג ןייא רֿפ רעװש ראג שדוקה

 רד סַײלּפ יׂשורג רימ ןּבאה םוראד ,זיא ןיטש

 ,"טצעזג אַָײּב רד שטַײט טוג 'נוא טנעװיג ןא וצ

 איד לא, .1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 טרעהיג איד טאה ךיז ןא שנעמ רד איד תודמ

 טשמַא ,הח ,"ןדנעװ וצ ןא טׂשניד ׂשטָאג וצ רע

 ןא סַײלפ ריא לא ןּבאה םידוהי איד ,6
 ,"ןכַאמ וצ שקינ וצ להעֿפּב שד םוא טדנעווג

 וצ טידנעװנא ןמ אוז יהימ איד, ,1743 ,ראש

 "רע ןַאמ םעד טכַאמ טכוצ 'נוא המכח ןגנאלרע

 גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ רֿפס ,"ןינורק ןֿפױק
 -ענ ריד תוחוּכ ענַײמ עלַא יִא זומ ךיא, ,טײצּת

 ,ףפלעה וצ זיא סע סָאװ טימ שטָאכ ,ךעּב

 .עשטַאילק ,סוממ

 ,ןדנעװרַאֿפ .ןּבעגסיױא .ןצינרַאֿפ .כרא .0
 טרעהג ןתורישע ןַײז| שע טקנעד רע ןעו !נוא,

 ףיוא ׂשלַא 'נוא ,רע זַא וצ רעד רעמ שנעמ ןייק

 שלש רוזחמ ,"טדנעװ ןא ןדיילק ינוא ןׂשע ןַײז

 רע טרעװ הוצמ רבד וצ , .1713 טשמַא ,םילגר

 טרעװ הז תוכזּב ,ןיטנעװ ןא רׂשעֹּב טלעג ןַײז

 סעירוק אַײנ ןיש ןייא ,"ןיטנעז חישמ זנוא יישה

 ,טַאלּב-רעש ,טײעּת ךַאּב ןיפיוא ,דיל ליּפש

 ןַײז רַאֿפ יִא ןא .יִא עשיטקארּפ -- גנוז

 רעייז ןוֿפ יִא רעד טימ ןעמ ןַאק; .עיגרענע

 תואׂשמ עסיורג ןגעװאּב טפַארק רעניילק א

 רעד .שינע- .אוו טישז ,"דרע רעד רעּביא
 "ופ םענופ טַײטאּב רעשילָאּבמיס ... רעד, --

 ןעוועּברעװנַא

 ,װמ ,"רקיע רעד ךָאד זיא יִא ענַײז רַאֿפ םער

 .טנגוי רעזדנוא ןוצ געװ רעד

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידוועדנעװנַא
 ינירּפ ַא, -- טייקיה .ןעלטימ עיִא .ןדנעװנָא

 ,60 ,אקװד ,יייָא רעלאסרעווינוא ןופ ּפיצ

 טינ טָאה) ןָא ויא סָאװ .ידַא -- קיפנעװנַא
 זיוהעֿפאק ןיֵא םעד ןיא ןּפמָאל יד, .טנעו (ןייק

 ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"ןדנוצעגנַא ךיז ןּבָאה

 .רעטירד

 :89 .טצעװעג-- .,ןָא ץעװ .װרט -- ןצעװנָא

 ַײּב טצינעג .ןסטעפנָא וזז  .ןעוועצעוו;-
 ,םעדָאפ א יִא .סטעפ טימ ןרימשנָא :יײרעטסוש

 ,טסקעװעג-- ,ןָא סקעװ .חרט -- ןפקעװנַא
 ןרימשנָא .ןסקַאוו- :ךיוא ,.ןסקיוו-- 5
 ךעלנע ,לטימ רעדנַא ןא טימ רעדָא סקאװ טימ
 ,ןליד יד יִא .סקאו וצ

 רעדָא סעצָארּפ ,טקַא .1 .ן ,רעד -- רעװנָא
 ,רעניילק) רעסיורג .ןרעװנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,קזיה .2 .יַא רעטכירעגמוא .יַא (וזַאא רעקיטשינ
 יַא .טפעשעג א ַײּב יִא .טיציֿפעד .,ןדָאש .דסֿפה

 יַא ןייק וטסָאה הרוחס ןַײד ןיאק .דלאו ןיא

 ,"ףוס ןפיוא רעִירפ טסנכערַאּב וד םערַאװ ,טינ

 ןיהואוו, ,1910 ענליוו ,שדח לוק ,וָאנַאּבילק .ה

 ָאצַאק .א .י ,יַא טימ רימ ןעמ טָאּב ,םוק ךיא

 ,טסואװַאּב יװ ,זיא יא, ןּבעל רָאי 60 ,שטיװ

 החפשמ ,סנ ,"ןעניװעג וצ גנידַאּב א לָאמא
 | .| רעבשַאמ

 םעד ןוֿפ טיוט רעד .טסולרַאֿפ ,הדיֿבַא .2
 טעװ, .דנאל ןרַאֿפ יִא רעסיורג א זיא ןטנרעלעג

 -לא ןא רָאנ ,יִא רעשידִיי א רַאנ טינ ןַײז סע

 רַאֿפ ןּבױלג ַא ,ןיקװיר .ּב ,"ַא רעכעלשטנעמ

 טיצראפ המחלמ יד רעמ סָאװ, .עקיּבױלגמוא
 ןדִיי יד ןופ ןיִא עקידרעטַײװ יד ןלעװ ... .ךיז

 ָארּפ סרעלטיה ,װמ ,"ןגילטש קידלַאװג ךָאנ
 ןרָאסעֿפ

 -רַאֿפ טרעװ סָאװ ,הלטֿבל טייג סָאװ סָאד .4
 .יִא (רעטשרמולּכ) רעקידתמאּב .ןצונ ןָא ןרָאל

 -רַאֿפ ,גנורילרַאֿפ .0 .יָא-ט 9 א ר ק .יָא-ט ַ צ
 -רַאֿפ-טרָאּפס ןיא ,ןליּפש-טרַאזא ןיא) גנוליּפש

 -נוא ןופ יִא רעקיטנַײה רעד , .הלּפמ .(ןטסעמ

 יד ןופ טרינימילע זדנוא טָאה טֿפַאשנַאמ רעזד

 טנַײה טָאה רע, ."ןטסעמרַאֿפ עקידרעטַײװ

 ,"לטרעק ןתעּב יַא ןקיטכיר םעד טאהעג

 .טייקיאעפ א ןופ גנורילרַאֿפ עקידהגרדהּב .0
 .ןורּכז ןוֿפ ,העימש רעד ןופ ,היאר רעד ןופ יַא

 ,"תוחוּכ יד ןוֿפ יַא םעד ףיוא ןכערּב ןגיוא ןוא;

 ךיא סָאװ י'ִא רעד טייטשַאּב סָאװ ןיא, .קע

 ,28 וו 1964 ,קיא ,לל ,י?ךילל

 -רעו(עג)י- ,ןָא ריִּב .װחרט -- ןריּפרעװנַא
 -נַײרַא ,ןגירקנַײרא ,ךס א ןריּברעװ .1 .טריּב
 א יַא .ליצ א סעּפע טימ ,עּפורג ַא ןיא ןעיצ

 רעד רַאֿפ רעדילגטימ יִא ,ןטַאדידנַאק לָאצ
 -רַאֿפ .2 .עקיליװַײרֿפ הנחמ א יִַא .ײטרַאּפ
 ,2נ/ .,ןריּברעװ ןקידנע

 -רעוועגי- ,ןָא עװעּב- .ורט -- ןעװעּפרעװנָא
 ...ףּתוש ןַײז; .ןריּברעװנָא װזד .1 .טעװעּב

 סעּפע רעדיװ ,אמאנַאּפ ןיא טזומעג ןיוש טָאה

 טימ טעװ ןוא ,ןייגקירוצ רֶע טעװ ... .'ַא ליח

 ןוֿפ טַײל עטעװעּברעװעג עַײנ יד ןעמענ ךיז



 ןגרעװנַא

 "רַאּב ,חנעּפ תנֿפצ ,ץיװרוה לקַײח ,"ַאמַאנַאּפ

 -נָא .ןגײלנָא .ןעּברוהנָא .2 1817 וועשטיד
 ,ףורַא זיּב האוֿבּת קעז יד יִא .ןקַאּפ

 :ךיוא) ןגרָאװעגי- ,ןָא גרעו .ורט -- ןגרעװנָא
 ַא ןגרעװ .1 .ןגרַאוו- :99 .(טגרעוועג =

 יײֿפ ,ךעלעצעק עלַא יִא .לָאצ ַא ןקיטשרעד ,ךס
 ןדלַאה םורַא ןעמעננָא ,ןּפַאכנָא .2 .ךעלעג
 םיא ןוא רענגעק םעד יִא .ןקיטש ,ןגרעוו ןוא
 ,שינע- .גנו- .סעקטעּפָאל יד ףיוא ןגיילקעווא

 .טעזרעװעג'-- ,ןָא עז .װרפ -- ןעזרעװנַא
 יַא ןסָאדנָא ,ןענעקײמנָא (בָארג) .1 .רקוא
 טָאה רע, .עגָאלדַאּפ עצנאג יד ,ּבוטש עלופ ַא
 ךָאװ א טימ ןסעגעג טָאה רע סָאװ טעזרעװעגנָא
 -נָא .ןרַאנּפָא .שירעגנוילױאװ .2 ,"קירוצ
 (ןושל-רעמזעלק) .8 ,דלָאי םעד יִא .ןעלדניווש
 -ןרטסניאדזָאלּב א טימ) זיא טינ יװ ןליּפשּפָא

 = ץעקשטָאינש ַא ןַאהַאס םעד ןָא עזרעוו, .(טנעמ
 םיא לעטש ,לקיטש ַא ןּתוחמ םעד ּפָא ליּפש
 -רמז-ילּכ' ,סקַאװירט .י ,"ןזַאלּב א רַאֿפ סיוא

 1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב ;ןיא ףושל
 ,ןכַאל ,ןליּפש ,ןעגניז :ךיוא (ןושל-רעמזעלק) 4

 .שינע  .ןטָאּפשּפָא
 ןיק טינ טָאה סָאװ .יזַא -- קיטרעװנָא

 ןטיוט טימ טּפַאטשעגנַאג .קיטרעװמוא .טרעוו
 ,30 וא 1967 ,גָאט ,ּבמָאלָאג .א ,"לַאירעטַאמ ןיָא
 - ,טייקיד

 ,טלטרעוװעג-- ,ןָא לט- .חרט -- ןעלטרעװנָא
 טימ ןטיש .ןגָאז רעהפיוא ןָא ,ךס א .ריא

 טינ םענייק ןוא טנװָא ןַא יִא .ךעלטרעוו(כַײלג)
 .ךיז טימ .טרָאװ םוצ ןעמוק ןזָאל

 זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידרעטרעװנָא
 -רעּביא יִא .רעטרעװ ןָא (טקירדעגסיוא טרעוו)
 ,"לרמז ַא יַא ךיז רַאֿפ טגניז ןוא, .שינעקניוו
 ַאד זיא רעצ רעיא; .ךעלעשטנעמלּפָאצ ,דָארּב

 עשירעמיורט ןופ שטיינק ןדעי ןיא טרעקַאעצ
 יּביַל ןופ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"סנרעטש

 -ייטש ןיא ןַײמ סיוא גַײװש . . . ךיא, .טֿפַאש
 רקיע ,שטיװַאר ךלמ ,ײגָאלָאנָאמיגָאלַאיד םענרענ

 ,טייקי 1969 לָאערטנַאמ ,יּתחכש

 ,טרעטרעוועג--- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעטרעװנָא
 ,רעטרעװ ךס א ךיג ףיוא ןעגנערּבסױרַא .ריא
 ,םעטָא םעד קידנּפַאכּפָא טינ ךיג רעייז ןדייר
 םלוע רעד עדער א יא .טכידעג רעייז ןדייר

 ,תיצמּת םעד ןּפַאכ ןענעק טינ לָאז -

 (םעד ַײּב) ַײּברעד סָאװ .יזא -- קירעוונ'ַא
 .רחסמ רע'ֶא .קידקזיה .ןרעװנָא ןעמ ןעק
 גנומענרעטנוא רעד ןופ יִא יד, -- טייקי-
 ןַאטיװעל .מ ,"טנַאקאּב ןעמעלַא טינ ךָאנ זיא

 ַאקע עשיטילָאּפ ,זּביא ,שטיװעקַאזָאק .ה ןוא

 ,1930 ווָאקרַאכ ,עימָאנ

 -רעוװעג'- .ןָא עוועכ- .ורט -- ןעוװעכרעונַא
 ַא טימ ןעילַאװנָא ,ןטישנָא ,ןגיילנָא .טעװעכ
 קַאז א יַא .ףדֹוע ןַא טימ ,ּפיוק ַא טימ ,ךרעוו
 יד רַאֿפ סעקרעקוצ ץומרַאקש ַא יִא .רעקוצ
 סע יִא ןוא לפָאטרַאק קאז א ןגעװּפָא .רעדניק

 ,ןדניּברַאֿפ ןענעק טינ קַאז םעד לָאז עמ ױזַא

 .טעכרעװעג-+ ןָא עכי .חרט -- ןעכרעװנָא
 ךיוא .ילּכ א ןוֿפ ןגערּב יד רעּביא זיּב ןסיגנָא |
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 -ידראּב ,'גו יּב 'ח ,םישרשה רצוא .װֿפד װזד -

 ,םילהּת) 'רמח ןיי טשטַײטרַאֿפ ,1891 וועשט

 ,יהשודג הדמּב' יַא --- (9 ,טע

 -עג'- ,ןרָאװעג-- ,ןָא רעװ .וורט -- ןרעװנָא
 ,טלעג טימ לטַײּב ַא 'ַא .ןרילרַאֿפ ,1 ןריואו

 ךיא; .גניר-הנותח םעד יַא .לרעגניֿפ ןדלָאג ַא

 ןןּבירשעג =! ןּברשיג רימ אוד שאו ׂשלַא =

 טעה ךיא ןסָאװ =} זַא ןוכז ירדנא 'נוא טׂשָאה
 ,47 ,ּבגָארּפ ,"ןראוויג ןא -

 -נארט רעכעלטּפעשעג ַא ַײּב) קזיה ןּבָאה .2
 ןקידלזמילש ַא ַײּב יִא .טיציֿפעד ןּבָאה .(עיצקַאס
 ןטסגרע ןיא ?ןָא ךיא רעװ סָאװ, .רחסמ ,לדנַאה

 סָאװ" ."ךַײלג ףיוא ךַײלג סױרַא ךיא ייג לַאֿפ

 וד = ?השורי סעּבָאּב רעד ?ןָא ָאד וטסרעװ

 סָאד יװ רעמ .ןָא טינ ךַאז ןייק ךָאד טסרעװ

 טּבעל דיי ַאק .יַא טינ (װזַאא וטסלָאז) ךיא לָאז

 ןַאמערָא ןַאק :"ןענידרַאפ ןוֿפ יוג א ,יָא ןופ

 השורי ןוא ןדנ יָאפ :"ןרעװּוצנָא סָאװ טינ טָאה |
 טרעוװ עמ סָאװ גונעג טינ, ;"השוּב ןייק טינ זיא
 יָארּפ א? :"ראנ רענעי ךָאנ טֿפור ,טלעג סָאד ןָא

 טעכיוא ןעמ טרעװ -- טניװעג עמ וליֿפַא סעצ

 םעד ןריױאװעגנָא ןּבָאה ןשטנעמ ךס א ;"ןָא
 ןקיצנייא רעייז ה"ד) "טלעװ רעד ףיוא גָאט
 טצרַאװשרַאֿפ טעכיוא ןעמ זומ יִא םוצ, ;ןסנַאש

 טסייה טלעג סָאד ןָא טרעװ עמ זַא; :"ןרעוו

 יא .װש ,"קינהעד-'רסח א טלעװ רעד ַײּב ןעמ
 ּפָאק ןַײז יװ רעמ,, .ןשָארג ןטצעל םעד (זיּבכ)

 ּפָאק םעד יװ רעמ, :"'א טינ ךיא לָאז

 ?יִא וטסעװ סָאװא .לװֿפ ,"יַא טינ וטסנעק
 ױזַא) לװפ ,"רענעגָאװצעגסיױא ןַא ןּבַײלּב טסעו
 טָאה סָאװ רוחּב-הֿבישי ַא טרעֿפטנעעג ןעמ טָאה
 טעװ הלּכ יד זַא ןַײז טעװ סָאװ ןוא :טגערפעג
 אד ןוש זיא טלעג ןייק ןעד, .{?ןלעװ טינ ךימ

 ,תונּבר ינוא תוׂשמש 'נוא תונזח ןיא ןרענרַא וצ
 .זנּכשַא ,יןרעװ ןא ןאטיג אינודנ איד רע טאה
 חװרמ טָאה ןוא טלדנַאהעג טָאה סָאװ רעד;
 טָאה סָאװ רעד ןוא ,ךעלײרֿפ זיא רעד ןעוועג

 ןעװע .202 ,הח ,"הטרח טָאה רעד ןרָאװעגנָא
 קיצנַײנ ןוא לֿבט טרעדנוה טשימעצ ךיז טָאה סע
 ,א/דל ,םיערז ,ײןַא טינרָאג רע טרעוו ....רׂשעמ

 ,ןשיאיידיא ןַא טָאה סע סָאװ ןרילרַאֿפ .9
 ןוא טלעװ-ייד יִא .טרעװ ןקידהמשנ ,ןקיטסַײג

 זיא ,יִא רעדיװ ךיד לָאז ךיא זַא; .טלעוו-ענעי

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טרעוו טינרַאג רימ ַײּב ןּבעל ןַײמ

 רעייז ןעק . ..הוואג-לעּב ַאק .'ינעהו ריגרעּבמ

 יװ ױזַאא .א/מ ,צונ ,"ןטלעװ עלַא 'ַא גנירג

 ,הריבע עברַאה א טימ אּבה-םלוע יִא ןָאק עמ

 םוא ןגָארט ךרוד אּבה-םלוע יִא ןעמ ןָאק יוזא

 גרעבמעל ,תורּבדה תרׂשע שרדמ ,זּביא ,"תּבש
 ,1862ה

 -ךעלנעזרעּפ ַא טָאה סע סָאװ ןרילרַאֿפ .4
 ,ןשטנעמ ַײּב ןח םעד יִא .טרעוװ ןכעלטפַאשלעזעג

 .עיטַאּפמיס יד יִא .סולפנילא םעד ,העּפשה יד יִא

 םעד יא .דמעמ םעד יִא .ןעמָאנ ןטוג א א

 יד ,ןעגנודניּבראפ עקידרעירפ יד יִא .טידערק

 טכער סָאד יַא ,טייהיײרפ יד יִא .ןטֿפַאשטנאקַאּב

 זיא / דניו ןוא ייװ ןוא ךָא זַאק .ןטּפשמ וצ

 /עּביל עַײרטעג אוא / ,ןרָאי עגנוי ענַײמ וצ

 רעניימעג רעד, .ל8ֿ ,"ןרָאװעגנָא ךיא ּבָאה

 ןרעװנַא

 ,"קסַארט םעד ןרָאװעגנָא ןיוש טָאה קסַאילֿפ

 ,ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ ,ליי
 ןוא) רעטקַארַאכ ןוֿפ ךירטש ַא ןרילרַאֿפ .ס

 "ץנ רעדָא ןוויטיזָאּפ א ףיוא ַײּברעד ןרעדנע ךיז
 עקילַאמַא יד יִא .השוּב יד יִא .(ןֿפוא ןוװיטַאג

 םעד יִא .קשח םעד ,טומ םעד יִא ,טייקשירפ |

 וצ יורטוצ םעד יא .דלודעג סָאד יא .ןוחטּב
 וליֿפַא; .םיקלא-םלצ ןיא ןּביױלג םעד יִא .ןשטנעמ

 ןעמ לָאז ,זדלַאה ןפיוא טגיל ףלח רעד ןעװ

 -רַאֿפ ןעמ ןעק ךַײא , .וש ,ייַא טינ ןוחטּב םעד

 טָאה סָאװ ,רעּפעלש א ,ןצּבק א טימ ןכַײלג

 הבישיּב' ,סוממ ,"הּפרח יד ןריואוועגנָא ןיוש

 לסיּב א רע ןיא טַײצ עטצעל יד, .'הטמ לש

 םענוֿפ ,עש ,"ץנַאלג םעד ןריואװעגנָא ,ּפָארַא

 גנאל ןיוש טָאה טאניּבאר רעזדנוא, .ו/ דירַאי

 ,"גנוּברַאפ עלעודיװידניא רעדעי ןרָאװעגנָא -

 טינ טצעװ יצ; .ד"סרּת ,חול טדָאטש רעקסניפ

 טייקשיטירק סָאמרעּביא רעד ךרוד דניק סָאד
 רעד ,װמ ,"טייקרעכיז ןופ ליֿפעג םענעי יִא
 "אט ןטימ םענייאניאק .טנגוי רעזדנוא וצ געװ

 ןריואװעגנָא ךיוא רימ ןּבָאה תולג םוצ טנַאל
 טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"הלואג ןוֿפ עיזיוו יד

 רבוע ךָאנ ךיא ףרַאד רַאפרעד ןוא, .שטײטירבע

 ,הרוצ עשידִיי יד יִא ןוא תווצמ ףיוא ןַײז

 ,8 שוו 1967 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"?סחו הלילחה

 -נגייא ןַא ןרילרַאֿפ ,ןּבָאה וצ ןרעהֿפױא .6
 ,היאר יד יִא .רעּפרעק ןוֿפ לייט א רעדָא טפַאש .

 -וּכ עשלדיימ עקילָאמַא יד יִא .חירה-שוח םעד

 /צּביל א טליּפש עלעדיימ א זַא ןוא; .תוח
 רימ ךיא ץיז, :"ןּברַאֿפ עריא ןָא ךָאד יז טרעװ
 / ,רימ ףיוא טסיג ןגער רעד / ןטרָאגנַײװ ןיא
 ידע ;"רילָאק םענייש ןַײמ ןָא ךיא רעװ ױזַא
 ןציז וצ / ןרָאװעגנָא ןיוש וטסָאה טײקכעלײרֿפ
 רעמוז, ;"ײװָאלַאס רענייש ַא יװ ןעגניז וצ ןוא

 רעטניװ ןוא / ןגער א טייג רעמוז ,ןגער א טייג

 ּבָאה ןרָאי עגנוי ענַײמ / ,יינש א ,יינש א טיש

 פ ,ייינעג ןרעטצניפ םעד ַײּב ןרָאװעגנָא ךיא

 ןעמ טרעװ דניק א לדגמ זיא ןעמ רעדייא,

 ַא ךיוא טָאה תונזחא .װש ,"טנוזעג סָאד ןָא
 ןוח א טרעװ רעטלע רעד ףיוא סָאװ ,ןורסח
 ,"םיא טּבַײלּב זדלַאה רעד ןוא -- לוק סָאד ןָא -

 ןַײמ ןייג לעװ ךיא, .ו"נרּת עשראוו ,לוגלג ,גּבא

 ,רעטרע עלַא ךָאנ קנעדעג ךיא ... ,ןכוז טנגוי

 ,'טנגוי יד' ,רַא ,"ןרָאװעגנָא יז ּבָאה ךיא ואוו

 עדייּב ,ךעּבענ ,רעדורּב ןַײד טָאה ןריואװעגנָא;

 יד יַא .קרָאיוינ ןיא ,הלמ ,"טכַאלש ןיא טנעה
 .דנילּב ןרעװ ,ןעז רעמ ןענעק טינ =ןגיוא

 סיורג ,קיטײװצרַאה ןּבָאה = ץ ר א ה סָאד יִא

 ןענעק טינ (א =ןוש ל סָאד יִא .סָארדרַאפ

 -רַאֿפ קערש סיורג ןיא ןַײז (ב :ןדייר רעמ

 יד יִא .ןרעפטנע ןענעק טינ ןוא (עא טייהנגעל

 ךיז (ב :טכעלש רעיײז ןעזסיוא (א = הארמ

 ,םילותּב יד 'ַא* .ןעזסיוא ןיא ןטַײּב קרַאטש

 א ןעװ, .הלותּב יד ךיוא מטפ ,טֿפַאשמילותּב

 -טעּפ-רקפה יז זיא הלותּב יד ןָא טרעװ לדיימ

 = ּפָאק םעד יַאֹ* .8 וו 1959 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"עקשור

 ןּבעג הצע ןַא ךיז ןענעק טינ .ןרילרַאֿפ ךיז

 רעלרֿפ טָאה עמ סָאװ ןּבָאה וצ ןרעהפיוא .7

 יא (עא הנויח רַאֿפ רוקמ ַא יװ) טגָאמרַאֿפ

 יד יַא* .לעטש יד יא .טַאטשרַאװ א ,טפעשעג ַא



 ןרעונַא
 סָאד ,סָאװ, .טגָאמרַאֿפ עמ סָאװ ץלַא = ןזיוה

 ...?ןריואװעגנָא ןצנאגניא רע טָאה ןגעמרַאֿפ

 רע זַא; .עלעקרעס ,טע ,"!תורישע ןַא ױזַא -
 ףרַאד ןוא הסנרּפ יד ןָא טרעװ רע זַא ,טלַאפ

 קירוצ' ,סוממ ,"םדוירׂשּב תנּתמ וצ ןעמוקנָא

 ןרָאװעגנָא ...ןּבָאה סָאװ ,ןדִיי יד; .'םייהַא

 ןּבָאה ןוא טייקידנעטשּבלעז עשיטילָאּפ רעייז

 ,"ךרע רעד ףיוא הזיחא ןייק טַאהעג טינ רעמ

 ,2 טפעה ,1919 ענליוו ,עטיל

 -נגייא ןַא סעּפע רעמ ןגָאמרַאֿפ טינ ללכּב .8
 םעד ןָא ןרעװ לוויטש יד .ךַאז א ןופ טֿפַאש

 ירַאֿפ טינ הלילח ןלָאז לוויטש יד עז, .ץנַאלג

 ,"ּפירקס םעד ןָא ןרעװ ייז םערָאװ ,ןרעװ טצענ

 'לכלעֿפ סָאד יַאע .1876 סעדַא ,קינוּב לּכ ,ליי

 םענוֿפ טעטילַאװק ענעלוקַארַאק יד זַא ,טניימ

 ה"ר ,קיא ,אֿפא ,"טרעו ריא טרילרַאפ לכלעֿפ

 | | ,ז"כשּת

 טֿפַאשנגײא עסיװעג א רעמ ןּבָאה טינ .9
 ןטקַארטסּבא ןַא ןגעו) ןעװעג רעלרפ זיא סָאװ
 ,טײקֿפרַאש ריא ןָא טרעװ םעלּבָארּפ יד .(ןינע

 ײטעט יד .ןערּב ריא ןרָאװעגנָא טָאה עּביל יד

 יצר יד, .טייקשירפ ריא ןרָאװעגנָא טָאה טייק
 ,טייקפרַאש יד ןרָאװעגנָא טָאה עגַארֿפ עזעיגיל
 | ,וו רָאק ,ײלָאמַא ןוֿפ ןערּב םעד

 ,ןדָאש םעַײנ ַא סעּפע ןּבָאה .ןגיילוצ .0
 ?'ַא ןיוש ךיא ןעק סָאװ .סָארדרַאֿפ ,קיטייװ
 ךיא ?יִא וטסעװ סָאװ .ט"שעּב םוצ ןייג רימָאל;
 ןַײז ץמאתמ ךיז לָאז רע זַא ןטעּב םיא לעװ

 ןַאק ךָאד, .ט"שעּב יחֿבש ,"ןגעװטענַײד ןוֿפ
 לַײװ :ןּבײרש וצ ןוֿפ ןטלַאהֿפױא טינ ךיז ךיא !

 סע רעװ, .א/ג ,2טל ,יָא טינ ןענירד וט ךיא -
 תמאּב ןוא ,סיוא טשינ טמענ ,ןַײא טינ טלעטש
 ,סוממ ,"?ןרעװּוצנָא ָאד רימ ןּבָאה סָאװ עקַאט
 סָאװ --- , . . טגָאזעגנַײרַא טוג-טוג, ....הלוגסַא
 | .היֿבט ,עש ,"?ןרעװּוצנָא ָאד ךיא ּבָאה

 ,טסעמרַאֿפ(-טרַאּפס) םעד יִא ,ןליּפשרַאֿפ ,11
 ,טכאלש יד 'ִא .הרוּת-ןיד יד יִא .לעוד םעד יִא
 יירג יד ןטרָאק ןיא יַא .עיטרַאּפ ךָאש יד יִא
 -קישטַאּפ אע .רעגייז םענעדלַאג םעד טימ סרעצ
 ןרָארֿפעגּפָא תחת םעד ,ןרָאװעגנָא קישטיּפס
 סָאװ רעד, .לװֿפ ,ײןרָאֿפעגסױא טינרָאג ןוא
 :רעּביא םיא וצ טעװ ,ןיד םעד ַײּב יִא טעװ
 ,גנילרעּפש .י .א ,"אנוׂש א רַאפ ןרעװו טרעקעג

 ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) וו םיטוקיל

 תמחמ) טסולרַאֿפ א ,הדיבא ןַא ןדַײל ,2
 יִא .דנַײרֿפ ,רֿבח ןטנעָאנ רעייז ַא יא ,(טיוט

 אױרֿפ ןַײד טאה, .החּפשמ רעד ןופ ןעמעוו

 ןייא דארג ריד טמוק נוא ,דניק ןייא ןמוקיּב

 זַא ןפָאה וצ ןמיס ןייא וטׂשאה וצ הווצמ

 יע ,"דניװשיג ןירעװ ןא טינ ׂשֶע טׂשרעו

 עסיורג א ןריולרַאֿפ טָאה טָאטש ןַײד, .ב/טי

 ןסיורג א ןרָאװעגנָא טָאה להק ןַײד ,הדיבַא

 -שודיק םעד יַא* .עשטַאילק ,סוממ ,"םימחר-לעּב

 ּפָאק ןופ ןיורק יד יָא" .ןַאמ םעד יִא = רעכעּב
 ןטנעָאנ ןבושח רעדָא ןרעַײט א רעייז יִא =

 ,ןשטנעמ

 א .ןצונ ןָא סעּפע ןדנעװשרַאֿפ ,ןרטּפ ,
 ןייק ןוא ןרָאװעגנָא ןרָאי, .קינדונ א טימ טַײצ

 רעד םערָאװא .לװֿפ ,"ןרָאװעג טינ שטנעמ |
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 רעד רָאטקָאד םעד טנגיל רַאֿפ טגָאז סָאװ הלוח

 רעד ןוא טסּבלעז ךיז רָאנ טינ םענייק טרַאנ |

 ,235 ,הח ,"אחריט ןַײז ןָא רָאנ טרעװ רעטקַאד

 ןגינעגרַאפ ךיז טכַאמ עמ ןעװ ,טסייה יִא ...4
 ןַאד ,רעמיא ןעװעלַאּב טימ טעילוה עמ ןוא

 טלעג ענַײז רָאג רעביא שטנעמ רעד טריפ -
 םעונ ןזּביא} ,"טַײצ ןַײז טימ דוֿבּכ ןַײז ךיוא

 ,1864 ענליוו ,רסומה

 יעק טינ .גיוא ןרעטנוא ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ 4
 .ךוּפש םעד יִא .גיוא ןטימ ןּפַאכֿפױא (רעמ) ןענ

 דניק ַא יִא .םיא ךָאנ געיעג ןתעּב ֿבנג םעד יא

 'ראֿפ ךעלרעַײֿפ יד ןיוש; .הלהּב רעד ןיא

 טיצ ...ןרָאװעגנָא ןלימ יד ןיוש ,ןדנואווש

 ינַײא קיצנַאלג ,לגיּפש ַא יװ ,ךיז טקַארט רעד
 "קידנעלטילש' ,שָאוהי ,"ןרָארפעג

 ױזַא רעטַײװ טעװ רע בוא; -- ךיז טימ

 ,ןיקװיר .ּב ,"ןצנַאגניא יִא ךיז רע טעװ ,ןײגנָא

 זיא טינ ּבױא ןואע -- גנ1// ....קיװיײל .ה

 ּבַײל ןַײז ןָא טריר סָאד ןעד ,יִא סיורג ַא סע

 .שינע .ץכע- .א/חי ,2טל ,"סטוג ןוא

 | .(עק- ,ןיד) רעד |
 ,טמערעװעג-- ,ןָא םער- .ורט -- ןעמפערעװנַא

 יד יַא .ןעמערעװרַאֿפ .םערעװ ןעידָאלּפנָא .1
 ,האובּת יד יִא .רעלעק םעד יִא .ּבוטש עצנַאג

 יַאנ טימ דנַאל סָאד טמערעװעגנָא טָאה, .גיֿפ

 נָא .גיֿפ 2 .20ש01962 ,זמט ,גי ,"סיצ
 ןוא עדער א ןטלַאה רעדָא לקיטרַא ןַא ןּביײרש

 ןצינ :ךארּפש עקידמערעװ ַא ןצינַאּב ַײּברעד

 ןקורדסיוא עסואימ ןוא עקיסַײּב ,עקיליװזייּב

 'ַא .ליװקשַאּפ א יִא .ןדער רעדָא ןּבַײרש םִַײּב

 ,טַאדידנַאק ןשירענגעק ןֿפױא לַאֿפנָא ןַא

 ךיז -- ךיז טימ .ןצריװנָא וזד -- ןצרעװנַא
 "עג (עקידעקעמש) טימ ןּבַײרנָא ךיז ,ןרימשנָא

 ישפיה ינַײמ ךראד 'נוא . .,, .םיִמׂשּב ,ןצריוו

 יַאנ יכילּבַײל איד ךיז ןּבאה גנוצרעווג יניש

 ,ב/דכ ,עּב ,"טצרעװג ןא ןירוט

 .ןעשזָארַאװנָא ווזד -- ןעשזַארװנָא

 .עטַאמש .1 .ּבנ צמ .רעד -- שט'ונַא
 ןוֿפ גנונעדרַאמוא .ֿבשומ .(ענדָארג - ,לקָאל) 2

 "נָא ןעװעג זיא ּבוטש ןיא, .ןכַאז ענעפרָאװעגנָא

 יא ןַא זיא בוטש ןיא, .ייא רעצנַאג א ןֿפרָאװעג

 ."לַאטש-ריזח רעתמא ןַא

 (ררװ .ענליװ) .סע/ ,רעד -- קינשטונָא

 ןיא, -- קינצונָא :ךיוא .רעּבַײלק-עטַאמש

 טימ טּפעלשעגמוא ךימ ךיא ּבָאה טייהדניק ןַײמ

 .ג .ס ,"ןגָאלשעג רעייז ךימ טָאה רעכלעוו יִא ןַא
 .1865 עשראװ ,זירַאפ ירתסמ ,זּביא קנומ

 נָא ,עשטינ'ַא :89 .ס' ,יד -- עשטונ'ַא

 = 2: סתטסג, .עשטינַאה :ךיוא .עצ

 לקיטש .1 .-0242: 8: 2/ט2:17/: סגעטג
 יד ןעלקיוװרַאפ ,ןעלקיוווצמורא ףיוא טנװַײל

 סיפ יד ןעלקיװנַײא .קָאז א טָאטשנַא טניד .סיֿפ

 טגעלפ רע, .לוויטש יד ןעיצֿפױרַא ןוא סיָא ןיא

 ןיא רעױּפ ןשיסור א רעגערט-רעסַאװ ןופ ןכַאמ

 עקידייל רָאּפ ַא טימ ךַײט םַײּב טגיל סָאװ ,סיָא

 טימ סיפ יד טלקיװעגמורא, .ע מעּב ,"רעמע

 קידצ רעד ,רעגיט .י ,"סיָא ענעטנאוועג עקיד

 קירּב רעד וצ קעװַא; .הבושּת'לעּב רעד ןוא

 .כרַא -- פ"יונַא

 .כרַא -- ף"יױנַא

 יכונָא

 ,אפא ,"ץּבָארג סיִא ןיא ,ץלעּפ םענעֿפַאש ןיא

 -ַאמש .טנװװַײל לקיטש קיצומש .2 .פעטס ...
 ּפָאט םעד ןשיװסיוא .עקרעיצס .עקריטס .עט

 ןכַאמ = יִא ןַא ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ* .יִא ןַא טימ
 ,ךַײלג וצ עטָאלּב רעד טימ ,ןעיירדוצסיוא םיא

 טעז יז; -- יורפ רעטלא ןַא ןגעװ לוטיּב טימ
 = 'ַא ןַא יװ ךיז ןטלַאה* ."'ַא ןַא יװ סיוא ןיוש

 -מוא ןַײז = 'ַא ןַא יװ ןטערט* .ןיירמוא רעייז
 א ןַא יװ ךשוח .ןצעמע ןצ קידתונמחרּב |

 יַא ןַא ףיוא יװ ןעַײּפש

 אַײּב רע איו, .סױרַא ווזד
 יג בּכעמ םיא איז ןיּבאה ,ןימוק הרימש יד
 -סורַא =} ןיזאל זױנַא ןילָאװ טינ 'נוא ןיזעװ

 נוא ןמוק טּפשמ זד זיא אד, ,360 ,הג ,"ןזָאל

 רעגָארּפי ,"ןעמונעגסורַא =} ןמונג שיױנַא יז
 ןכורּפשיג ,, .ןאווו לֹּביְו 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאפ
 .ץניװ ,"ןריֿפ שיױנַא ןלָאז ןוממ ןייק רימ זד

 "ארה םדָא ןופ, .ףיורַא ווזד

 ןופ 'נוא תודוסי ריֿפ איד ףיוא ןמ טמוק ןוש

 יד, .ב/דל ,עּב ,"ףיונַא רטַײװ ךאנ תודוסי איד

 רטייל ןייא אוד ׂשד למיה ןיא טינ זיא הרוּת
 ,"ףיונַא למיה ןיא ןגַײטש וצ םיא ןּבאה טׂשומ

 ...ןילאו ּבאה ךיא ןעװ ריּבאי .ב/דק ,וטל

 ב"ר ןיזומ ךיא ּבאה ,ןיאיג רימַאק ןַײמ ןיא

 פױרַא =} ןיגַײטש ףױנַא ןיּפערט ן22 =!

 ,319 ,הג ,"ןןגילטש

 ,םירֿבז ;2 ,כ ,תומש 22 .רעד ןיכיונָא -- יכֹונֲא
 "תרׂשע יד ןופ טרָאװ עטשרע סָאד .'ךיא' .6 ,ה

 -ָאלע םעשַאה ...) -- ךיהולא 'ה יִאְו תורּבדה
 עשידיי יד, .ארוּבה-תואיצמ סיוא טקירד (ָאכעק
 ןּביױלג ןשידִיי ןיא ...טקעריד טלצרָאװ קיטע

 לַאֿפוצ א ןעד סע זיא .טָאג ןקיצנייא ןַא ןיא

 'ה יִא טימ ןָא ךיז ןּביױה טָאּבעג ןעצ יד סָאװ |

 "רַאפ . . . יא 'ה יַאש .6 411964 ,זמט ,טייצ ,=?יא |

 הגׂשה סנכעלטיא טינ לַײװ ?דיחי ןושלּב סָאװ
 טול -- רעדעי ,ךַײלג זיא טייקכעלטעג ןיא
 ,זמט ,ןַאמצרַאװש ריאמ ברה ,"הגרדמ ןַײז

 ןיא ךיא ןוֿפ ּפיצנירּפ .1 :טצינעג ן.24 /ט 6
 טשאה וד יִא רוּביד ןטשרע ןעד, .טייקכעלטעג
 עג רעז ךיז איז ןּבאה ןעד ...ןרעה ןכַאמ
 טשמַא ,ּב"ח ,םילגר שולש רוזחמ ,"טכראפ-

 -תוא ענעדליג יד טימ תוחול יד, .א/דכ ,3

 ךיז טרעגלַאװ יִא ןוֿפ ףלֵא יד ,טרעטשעצ תוי

 ןוֿפ רעדיל ,לָאמ} סָארג ילתֿפנ ,"ּביוטש ןיא

 טסלַאפ, 1962 ָא"ּת ,ה"שת -- שיּת ,ןּברוח

 / ןייצ יד טימ ,ןּפיל יד טימ יִא םוצ קירוצ

 ,ןטרַאה א ףיוא ,עכיוה ןעלמיה ןוֿפ טָאג ,םולח
 .לה ,"ןייטש ןטלָאק

 רע, .טייקכעלנעזרעּפ עטלֹוּב ,עסיורג .2

 יָאגע .20 ."'ַא רעצנַאג א זיא רע זַא טניימ
 ןשיװצ הציחמ א טכַאמ 'ךיא' רעד ,יַא, .הוואג
 רעשידיסח| "םלועילשיונוּבר םעד ןוא ךַײא

 'ה ןיּב דמוע יא; ףיוא טריזַאּב ,שטַײטנַײא
 ,ן5 ,ה ,םירֿבד ,"םכיניבו

 'ַא :ןצַאז ןוא סעזַארֿפ לָאצ ַא ןיא ּבײהנָא
 "רעע ...} -- (ונשקבת ידימו) ונברעא
 .חּת .ץַאז {(ונעשקאװייט ידָאיימוא) ונעו
 םיא רַאֿפ ברע ןיּב ךיא 9 ,גמ ,תישארּב 22



 ןרילונא

 .יּת ,(ןענָאמ םיא וטסלָאז טנַאה ןַײמ ןופ ןוא)

 ,בקעי רעטָאפ ןַײז וצ הדוהי טגָאזעג טָאה סָאדו

 יעג ן.ןענימינּב ןעױרטרַאֿפנָא םיא ןָאק רע זַא

 ךיא .ריטנַארַאג ,ריװַאק ךיא :3 ןטימ טצינ

 יד ןּבעג םיא טסנַאק, .תוירחֲַא עלופ יד גָארט

 .י('ת יו) יא יִא ,הָאולה

 ךיא  .עזַארֿפ ןןטָאקַאה ...} -- ןטקה 'ָא
 רעטשרמֹולּכמ ןוֿפ קורדסיוא .'רעניילק רעד

 .ןּבַלרש ןוא ןדער םַײּב תווינע (רעתמאּב רעדָא)
 סָאװ) עקידניז יד ןשיװצ ןעװעג ןיּב יה יָא;

 ,ףיל ןֿבואר ,ף(ךוּב ...ַא ךָאנ טצכעלעג טָאה
 .+- ןטקחה ינַא :99 15 אוו 1967 ,קיא

 וצ א טימ זיא סָאװ .יזא -- שיכונָא
 וצ עֿבט ַא טָאה סָאװ .גנַאגוצ ןשידיחי ןטלֹוּב
 ירַאּב עיִא ןא .ךיא םעד ןּבײהוצסױרַא קרַאטש
 עמ ןעוו 'ַא ןַײז וצ ןייש טינ זיא סע, .ילרעמ-
 "רעד טָאה עּפורג ענעגייא יד סָאװ טלייצרעד
 טרָא ןייק ָאטינ; -- טייקשי- .,"טכיירג
 ."קרעוו ךעלטֿפַאשנסיװ א ןיא טײקשייַא רַאפ

 .ל 22 ייא 22 ,טרילונַא ,ריל- .ורט -- ןריולונַא

 לטּב ,ןֿפַאשּפָא .טשינ ,לונ ןרעװ לָאז סע ןכַאמ
 'א .ךַאמּפָא םעד 'ַא .לייטרוא םעד יא ,ןכַאמ

 ןייא טרילונַא טרעװ סע ..., .טלעגריּפַאּפ

 .ּב ,"עטנָאק עַײנ א טנֿפעעג ןוא ...ץעטנָאק

 ,קנַאּבסקלַאֿפ ַא ןוֿפ ...ךוּב טנַאה ַא ,ןרעּפלַאה

 ןּבָאה רָאי-הטימש א ןיא תובוח, ,1922 ענליוו

 דיא ,נירג ,"ןרעװ טרילונַא טֿפרַאדעג שוריפּב

 קידנעטש ךיז טָאה סָאװ קלָאֿפ א; .טלעװ ןוא

 טאהעג טָאה ... ךוּב םעד ... טימ טסיירגעג

 -עטיל םצע ןצנאג םעד יא וצ לַאפנַײא ... םעד

 יז טימ ךיוא .וװ רַאק ,"רוטַאר

 ,רערי- .גנוריד

 1406: זס-תטס- .ודַא-- ןטלמונַא ,טלמונַא |
 .גנַאל טינ ָאד (טָא) .קירוצ גנַאל טינ .10814)

 טַײצ (רעצרוק רעדָא) רעטמיטשַאּבמוא ןַא טימ

 "רעד עכעלנַײּפ א טאהעג ךיא ּבָאה יַאק ,קירוצ

 ,ףערט .סַאג ןיא ױזַא ךיא ייג יא ָאד, ,"גנורַאֿפ

 ןטלעמינא ןיּב ךיא; ."?ןגעגַאּב ךיא ןעמעוו

 ,המדקה פי ,"רעמערק-םימׂשנ א ַײּב ... .ןעוועג

 ןעזעג ּבָאה ךיא,, ,{877 ,אווו לֹּבִייְו ןירימט הלגמ

 ךיא תעשּב ןענשימוא =} ענסימיא לדיימ סָאד

 טָאטש ןיא ןּבָאה טַײצרַָאי טלימינַא ןרָאפעג ןיּב

 ןעמָארטש עסייה, .לכיטנרעטש ,ַאי ,"ןַײרַא

 טָאה עװַאל עלעג ןוא ,טלמוטעג דליװ ןּבָאה

 ךיא ּבָאה ן'ַאק .יגָאלָארּפי ,שָאוהי ,יַא טכָאקעג

 ,"תורּפּכ ןגָאלש ףיוא ןָאה א ןפיוק טלָאװעג

 ,הלמ ,"םולח ןיא יז ןעזעג רע טָאה ץֵא .עש

 וקעגנָא רע זיא לָאמנייא, .עװַאּפ ענעדלָאג יד

 ץֵא טָאה רע ואװ ,ּבורג םייל םעד וצ ןעמ

 טשרע, .השמ ,שַא ,"ןטעּברַא ךיז טלעטשעג

 ,"םירחוס עכעלטע טלייצרעד רימ ןּבָאה יא

 ,טנגערעג טָאה ןַא; ןטלאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ

 לגיו ןיא דניק ןֿפױא טעּפאקעג רימ טָאה

 רעמונ רָאטַאקָאל' ,יקסװָאנַאגַאק םירֿפא ,ײןַײרַא

 ןוֿפ . ..סורַא קיטנוז א ןיא יַא ןיּב ךיא , 8
 | רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"ּבוטש ןַײמ

 יעצ ךימ םולח ַא טָאה יַא יװ הׂשעמ א טרעה;

 ,95 יז ,הנותח עתמא יד ,ץּכ ףלַא ,"טלמוט

 סָאװ. -- רעטלמונַא -- ןז ,ויטַארַאּפמָאק

 .ידַא -- קיטלמונַא

 .עיצַא-

 .ןע- ,יד -- גנונָא

 .ל 22 ייא 22 .ן" ,רעד -- ונַא
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 דייר ,"'א ךָאנ ןעװעג זיא טציא לייצרעד ךיא

 .(ןקז ַא ןוֿפ) -
 ןופע :ּבוס .ןשינעעשעג עיַא יד .ידֵא ךיוא ןז

 ."טָא-טַא ןטסטנעָאנ םעד זיּב יַא ןטסטַײװ םעד

 טָאה ,ןעװעג זיא סָאװ
 -ץגַאּב עיַא ,טלמונַא ןֿפָאלרַאֿפ ךיז זיא ,טריסַאּפ
 -נַאמיא ןַא ןעװעג זיא עא סָאד, .ןשינעג
 ,11 עץ 1953 ,זמט ,ינטורקָא ,"םערוטש רעטרינ

 -לייט ,1 ,טצינעג טֿפָא ,משטד .ןעי ,יד -- גנֹונֲא
 רערָאלקמוא .גנולעטשרָאפ עשטשוטמ ,עזַײװ

 ,שינעטנעק עקימיוק-םיוק .ףירגַאּב רענײמעגלַא
 ךיא .טינ 'ַא ןייק ּבָאה ךיא .סעּפע ןיא העידי

 סעּפע ןּבָאה .םעד (ןופ) ןיא טינ יא ןייק ּבָאה
 סָאװ יא ןַא שטָאכ טסָאה, .הכָאלמ א ןיא יא ןַא
 טָאה רוד רעַײנ רעד, ."?ןָאטעגּפָא טָאה רע
 ."תורצוא:שידִיי ערעזדנוא ןגעװ יא עּפַאנק ַא
 ענעי ןוֿפ טאהעג טינ יַא לקערּב ןייק טָאה רע;

 זומ סעּפעש .1919 י"נ ,שוװ טישז ,"ןצעזעג
 עמוטש ַא ,יַא ןַא ןּבַײרש ןלעװ םעד טָא ןיא ןַײז

 קיטירק ,נש ,"ןענעק ןוֿפ יא ענעפלָאהַאּבמוא

 עטליײצעג ןוֿפפ ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא

 ןַײמ ןגעװ יִא ןַא ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה רעטרעװ
 :תיּב סנטַאט ןַײמ ,שַאּב ,"טייהדניק סרעטָאֿפ

 .בבטש יד

 ,+- ןענַא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ .2
 רעד ףיוא טקריװ סָאװ) שינעטכַאד ,ליֿפעגרָאפ

 ןופ יא עלעקנוט ַא .(טימעג ןֿפױא ,גנומיטש

 רָאנ; .העושי יד טמוק טָא זַא יַא ןַא .טיוט

 זַא ,'א ןַא ךרוד יװ ףיוא ןעמ טכַאװ גנילצולּפ

 ,יגנאגרעּביא רעד' ,סַײװ ,"םורַא ךיז טוט סעּפע

 זַא יא ענעגרַאּברַאפ עֿפיט א ןּבָאה ןשטנעמ,

 ,טכיל ןוֿפ ןַײשּפָא ןַא זיא ןַײש עסַײװ-לעג יד

 -לּב ןײגֿפױא טינ לָאמנייק טעװ סָאװ טכיל א

 טינ זיא סע תעּב| .דנַאל סמענייק ,לה ,ײיטכַאנ

 רעּבָא טלעפ ,וּב ,'א ןָא ןעמוקוצסיוא רעווש
 רַאֿפ טרָאװ:טַײּבראֿפ עטַאװקעדַא תמאּב סָאד

 רעשיטלצָאּפ ןיא טצינעג טֿפָא טרעװ סָאװ ,23 ,יַא

 | ן.ךארּפש

 ןָא זיא סָאװ .רנ .משטד .ידַא -- זָאל'ַא
 ,גנונא םוש

 וצ װּורּפ .23 ,גנונא ווזד

 -- גי ךיוא .לה .גנונַא טרָאװ סָאד ןשידִלירַאֿפ

 רעדניק-סדניק רַאֿפ ,גנונָאמרעד רעדניק רַאפ;
 ,ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,"'ַא ןַא םיוק

 ןופ גנונעֿפע
 עכעלטע טכַאמ עקשיק יד, .תעּבטהייּפ ,םוטקער

 ןטימ ןטנוא ךיז טקידנערַאפ ןוא ןעגנואיירדמוא

 ,1931 י"נ ,ןּבעל ןופ םױּב רעד ,םולּב .ש ,"יַא

 יד ןופ ןעגנורעטיירּברַאפא -- גנונעֿפ ע"א

 רעּבַארג רעד ןוֿפ ףוס עמַאס םַַײּב ןסעֿפעגטולּב

 ,זעגפ ,ייע-א רענעֿפורעג-ױזַא רעד ןיא עקשיק
 .10 אפ ,1926 ענליוו

 ,סנוא +- .א/זכ ,םירדנ 22 ,םיי ,רעד -- ֿפֹוגָא
 סעּפע טוט סָאװ רעד .רענעגנואווצעג .1 ,7

 ןעגנואוצעג זיא רָאנ ,ןליװ ןעַײרפ ןטימ טינ

 וצ (סעקנושַארטס-טיוט ,םִייוניע עשיזיֿפ ךרוד)

 טינ רעדָא ,ןָאט טינ (ליוו) רָאט רֶע סָאװ ןָאט

 ןָאט (וצ ֿבייוחמ זיא) ליװ רע סָאװ ןָאט וצ

 ןוֿפ ינועֿבג ַא ןעוװעג ךָאד זיא רע. .ןַארַאמ .2

 ַא ,רעטסיולק םעד |

 .ידא -- קיטסונַא

 .ודַא -- ןטסונַא
 (טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא רעטַײװ רעּבָא) -

 א ןענורעג |
 'א ןּבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ,זדנעג יד

 םיסונַא

 ,זביא מי ,"יֵא רענעזעוװעג

 ' / .םיסונֲא + .שוו דש

 ,ב/כ ,םירדנ 22 .תוס- (יד ןעסױנַא) -- הסונא

 "צג סנַאמ טָאה עמ סָאװ יױרֿפ עטקידלַאװגרַאֿפ
 ךרוד עטריֿפרַאֿפ = תעדּב יַא .שיא-תשאייא .ןעוו
 ןגָאלש טימ = חוּכּב יַא .ןייטשוצ ךעלגנירדוצ
 .הלותּב"ַא .ןעשַארטס רעדָא

 .ןעשעג ,ןעװעג זיא סָאװ
 .ןקערש עיַא .ןשינעעשעג עיַא .ןטסונַא

 ןטלמונַא ,טלמונַא ווזד

 טזומעג טָאה סָאזװ .2426: 1ס-םטס-פ?טמ(64)

 טימ ,גנַאל טינ ָאד ָאי ?ךיא גָאז סָאװ .יא ןַײז

 ,סָארג ילּתֿפנ ,"קירוצ רָאי קיצפופ ןוא ףניֿפ ַא
 טָאה ודנעג יד ןוֿפ, .םילשמ ןוא ךעלהׂשעמ

 יװ רעסעּבכ ךָאנ -- .ץלַאמש ךַײט

 ,רעקיוה ןיא ּפַאלק ַא ,ןײטשַאלּב .ע ,"?הּכונח

 טלעטש יא ןופ קלָאפ ןַײמ רעּבָא; .1896 ענליוו

 יד, .8 יה ,הכימ ,יּת ,"דנַײֿפ א רַאֿפ ףיוא ךיז
 טייג ןוא בשיימ 'ַא ךיז זיא עלהּכלמ עמומ

 ןעװעג יַא זיא רע, .רענַאינעמלעז ,קמ ,ײקעװַא
 ןַײמ טָאה יַא, .הנוגע יד ,גח ,"רֿבק ריא ףיוא
 ףיוא טנגעגַאּב ךיד רַאהעג ןקידיירפ ןיא טָארט

 .יזַא -- קיד - .סקיזלַאװ ,צוס ,ײדלעֿפ ַא

 .ענעגנואווצעג' .סונָא ןוֿפ צמ ,יד -- םיֿפונַא
 .-ּבלַאה ןשיאענעריּפ ןֿפױא -- ןּבָאה סָאװ ןדִיי .1
 -עגנָא -- ה"י ןט15 ןיא ןוא ןט14 ףוס לזדניא

 -טסירק םעד סנֹוא רעדָא ארומ תמחמ ןעמונ

 ןּבילּברַאפ ייז ןענַײז םייהעג ןוא ,ןּביױלג ןכעל

 ןּבָאה סָאװ יד ןופ עקימַאטשּפָא יד ךיוא ;ןדִיי

 הנמאנ עכעלטסירק יד ןעמונעגנָא ןגעװ םינּפל

 ,טייקשידיי ןופ ןעמרָאֿפ עסיוועג טיהעגּפָא ןוא

 טֿפדֹורעג קרַאטש טָאה (+-) עיציזיווקניא יִדָו

 -טנא וצ ןּבעגעגנַײא ךיז טָאה יא לייט .יַא יד

 -קנַארֿפ-םורד ,עילַאטיא ,יקרעט ןייק ןפיול

 ןּבָאה ןטרָאד .ןָאדנַאל ןוא םַאדרעטסמא ,ךַײר

 רעיײז וצ איסהרפּב טרעקעגקירוצ ךיז יז

 יַאּפש ןיא ןפורעגנָא ןרעװ ןדִיי עזיד, {.קלָאֿפ

 ,"א ... שידִיי ןיא ןוא ,ןענַארַאמ ... שינ

 ,רדס ןעטשרע םעד אַײב שינעקערש טיוט ,דמא

 ןרַאֿפ יא טגנערב עמ, .186 ... ן?גרעּבסגינעק}

 רימ זיא ןקור ןכרוד ןוא ,ןגיוא סרַאטיזיװקניא

 סָאװ יד .2 .ן לַא ,"ןֿפָאלעגכרוד טסָארֿפ ַא
 וצ ןטַײצ עלַא ןיא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענַײז

 זַא ןַײז ןעק סע, .הנומא עשידִיי יד ןזָאלרַאֿפ

 ,עינעמרַא ןיא טַאהעג ןדִיי ןּבָאה יִא עטשרע יד

 ,"רעגנערּבטכיל םעד ירָאגירג ןוֿפ רוד םעד ןיא

 ַאֹּב ןרעװ סָאװ יד .2 .ךוּבגָאט ... ,נירג
 "א עשיטילָאּפ .טײהַײרפ-ןסיוועג ןופ טּביױר

 ןוֿפ 'א עכעלקילגמוא יד ןעװעג ןענַײז סָאד;

 -רָאװד .מ ,"ַײגַאנ ןוא סקיּב רעשישטַײד רעד

 ידַא -- קיד- .2631967 ,קיא ,יקצעשז
 ןיא עקידנעייגַײּברַאפ ... סָאד קידנריטנָאקסיד;

 סױרַא דליּב ... סָאד טערט ... טירט עקיד'א

 ,21 אוו 1957 ,גָאט ,על ,"שרעדנַא ץנַאג

 עא רַאֿפ קנַאד רעד זיא סָאװ, .ידַא -- שי
 ,"?קנח יצ ,גרה יצ הפירׂש יִצ ,הליקס ?רעֿפעש

 ,םיוּבלפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה



 רוּבדה יּפ-לע סונָא

 ,םיסונַא ןוֿפ בצמ .} ,יד -- טֿפַאשי-
 ,"דנַאלסור-טעװַאס ןיא יא עשידִיי יד, .גנַאװצ
 ,1955 ,קוצ ,לה

 ןרעּבידַאה ... לַא ...} -- רוּבדה יּפ"ִלע םונַא
 ףיוא טריזַאּב ,חספ לש הדגה 22 .חֹּת .ץַאז -

 ןעוועג זיא רע' ;(5 ,וכ ,םירֿבד) יהמירצמ דריוו
 (סטָאג) טיול (םירצמ ןייק ןייג וצ) ןעגנואווצעג
 רע זא ,וניֿבָא בקעי ןגעװ ךיז טדער} ילעפַאּב

 טצינעג .ןןליו ןטוג ןטימ ןעגנאגעג טינ זיא

 ,ןליוו ןעַײרפ םענעגייא ןוֿפ טּבױרַאּב :ּבּב טימ

 סיוא רעדָא לעֿפַאּב א טיול ןָאט ױזַא זומ |

 "ע יִא זיא סָאװ ײטרַאּפ ַא ךָאד זיא סע; .ארומ

 -בלַאה :ךױא .9 1962 ,זמט ,גצּב ,"'ה י'ּפ

 יּפיִצ יִא ,אנקמ טינ ךימ טַײז ,ןדִיי; :קיסַאּפש
 ."ןרּבד ךיא זומ ױזַא טָא -- 'ה

 .עשטינָא ,עשטונָא וזד -- עצינָא ,עצונָא

 .לס .=:08: םָצ-אג .עיצקעירעטניא -- ַאקונַא

 ,יַא, .רָאנ װּורּפ .אּברדַא .- 2:1 ּבּב ,ױנַא ווזד
 ּביוא ןעז ןלעװ רימ ןוא ןגָאלק וצ ךימ וװּורּפ

 ,33 אט ,1864 ,מק ,"טכערעג ןּבָאה טעװ דִיי ַא
 "טנַא חּכמ ןרעלק וצ ןּבױהעגנָא ךיא ּבָאה ,'א,
 יישז ,קינַאמױּפ רעד ,אנליװמ איבא 'ר ,"ןפיול -

 | ,1874 ,רימָאט

 .מטֿפ .טשריָאקַא + ונַא 2 וז -- טשרָאקונַא
 ."טסנעק וד סָאװ זַײװ ןוא רעהַא םוק ,יא;,

 טיע (דעמ) .רג 22 ייא 22 .אּב .יד -- עירונַא
 -נַארק ,ןירוא ןדיישסיוא ןיא טלַאהּפָא .!ןירוא

 ןשטנעמ ערעטלע ךעלנייוועג טפערט סָאװ טייק

 .תוּביִס ענעדיײשרַאפ ןּבָאה ןעק ןוא

 ,26 ,ד ,תישארּב ?? .אּב .רעד ןשיונע}ז -- שונא
 ןוז רעד ,לקינייא סנושארה םדָא ןוֿפ ןעמָאנ .1 |

 "א, :15 ,גק ,םילהּת 22 .שטנעמ .2 .תש ןוֿפ |
 זָארג יװ יוזַא ,שטנעמ רעד -- "ימי ריצחּכ -

 ,41 ,םדָא +- .געט ענַײז ןענַײז

 ,ןּבװ לֵאקְו יךעלשנעמי .ידַא ןישונעו -- יׂשונא

 םוכס ,1 .ּבנ צמ .יד ןסעייישונעו -- תוישונא
 .כעלשטנעמ ,2 .ןשטנעמ ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא -

 סָאד, .שטנעמטימ םוצ גנואיצַאּב עמערַאװ ,טייק
 ,בדל ,"ללכּב 'א ןיא אגרד עטסכעה יד זיא

 .םזינַאמוה ,טייהשטנעמ .9 .ער ,ז"ישּת

 .עזַארֿפ ןעקזִיי אמ שיונעו-- ? הּכזי המ שונא
 ?ןקיטרַאפטכער ךיז שטנעמ א ןָאק ױזַא יו

 טרדסעגסיוא ,ןומזּפ א ןוֿפ רעטרעװ עטשרע |
 -הנומש רעכיוה רעד ןיא ,תיּבףלַא ןטיול

 ךמס ןֿפױא .תירחש וצ רוּפיּכ םוי ןופ הרשע

 ןענעכייצַאּב וצ טצינעג טלַאהניא ןַײז ןוֿפ
 -ַאמ ןוא ימ ןַײז ןוֿפ ,שטנעמ ןוֿפ טייקיטשינ
 ,טױט ןופ טײקכעלדַײמרַאפמוא ןוא שינרעט

 -- ?יי ימ יא רעּבָא ,טלעװ ַא טרעקעג טָאה רע;

 ."ןרָאװעג םיא ןוֿפ זיא סָאװ

 ,4י - ןענעקיאַאזסיױא וזד -- ן(ענ)עקיאַאונָא
5, 

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- גָאונֲא

 וצ 'ִא ןַא .ָא רעקילַײא ןַא .- ןגָאזנָא ןופ
 רעד רַאפ תוריּפ-לארׂשייץרא רדח ןיא ןעגנערּב

 ,הדועס-רׂשע-השמח
 (ןּבָאה) וצ טינ יִא ןַא .גָאזרַאֿפ .לעֿפַאּב .2 -
 גנוריגער רעד ןופ יא :רעװעג ןייק ןגָארט

1800 

 ,סע-סע ןופ יִא .ןרעַײטש יד ןלָאצַאּב וצ ףּכיּת

 יָאּפ יד ןעװ, .עטַאל עלעג יד ןגָארט ןלָאז ןדִלי

 רימ וצ ןעמוקעג זיא ,הלּבח-יכאלמ יד יװ ,ייציל -

 ןוא םייה ןַײד ןוֿפ סױרַא --- :'ִא םעד טימ

 רעד, .'תפי ןוא םשי ,סוממ ,ײ. ..{דנַאל םענופ

 הונינ ןייק ןייג ןסייהעג םיא טָאה רעטשרעּבייא

 םוצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה ,הנוי ,רֶע ןוא
 טינ רעּבָא זיאס, .5 4 1964 ,זמט ,אפא ,"ַא

 זיאס ,טסייװ וד !ךיא ּבָאה יִא ַאזַא !דלוש ןַײמ -
 ,ּבז ,דַײס טסעװ ,ןילּבמעד .ּב ,"טַײצ עטכעלש ַא

 ,1937 י"נ

 "ַא ןַא ןוא ףור א .הָארתה .גנונערָאװ 9
 רעטצניֿפ ןכַאנ סָאג ןיא ןייג וצ טינ יִא ןַא

 ײצילַאּפ (רעד וצ) ןיא ןעגנערּב וצ יִא .ןרעוװ

 "מלמ יד, ....טינ ּביוא ,םיצפח ערעַײט עלא

 {ףיֹואְו . . . ןלָאז יז ,יִא ןַא ןעמוקַאּב ןגעלפ םיד

 ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"טנאה יד ןּבייה טשינ רימ

 | ,זיּב

 רעד .יָא ןקידלַאּב א ןקיש .הרוׂשּב .העידי .4
 'ַא ןַא .טלַאשעצ ךיז ,טײרּפשעצ ךיז טָאה יִא

 טעװ המחלמ יד זַא יִא ןַא .גנילירֿפ (ןוֿפ) ףיוא
 ,ןרעװש ןיא רעיורט ןיא, .ןקידנע ךיז דלַאּב

 ,ןטרַאװ רימ יַא ןא סעּפע ףיוא ןטרַאה ןיא
 רימ רעדיװ ןלעװ רשֿפא, .'רעיורט ןיא' ,רַא

 ,"?געט עקידנעמוק יד ןוֿפ יִא םעד ןרעהרעד

 ,םימחרה ֿבַא ,אד

 ןיא ץַא ןּפעלקסױא .העדומ .גנודלעמ .9
 טרעצנַאק רעד זַא יִא ןַא .םישרדמייּתּב עלַא
 ןעלטיה יד ןעמענוצּפָארַא יִא .טגײלעגּפָא טרעוו

 ייליה רעד ןופ רעיוט םעד ןייגכרוד םִַײּב

 ַא .ליד ןפיוא ןעַײּפש וצ טינ יא ....רעק

 .עקטסעװַאּפ .לטעצֿפור -- לטעצ

 ,קנואװנָא .םָאטּפמיס ,ןכייצ ,ןמיס ,טַײדנָא .0
 סיֹורג א ףיוא יִא ןַא זיא סָאװ ןגער רעד .זמר

 'ַא ןא זיא סָאװ טנעדיצניא ןַא .שינעטערעג

 -רעדנואו רעד ףיוא יִא ןא .המחלמ א ףיוא

 שזַא ךיז טָאה לגרָאג ןַײז ןופ , .הלואג רעכעל

 םעד טכילנגרָאמ םעד ןוֿפ יִא רעד ןסירעג

 'זױמרעדעלֿפ יד ןוא ןַאה רעד' ,שָאוהי ,"ןסיז

 -סיוא . .. ןָאק רעּבַײרש רעקירעיקיצנאוצ א,

 ןּבַײלּב ... ןַאק רע יװ טקנוּפ ,ןואג א ןסקַאװ

 ,טייצ ,ײ=טרַאנעג טָאה סָאװ ,יִא ןַא יװ רעמ טשינ

 יַא ןַא ,זמר א טגָארט טניװ, ,12 טו 1964 ,זמט

 ןעװעג זיא סָאד, .ןזירּפַאק ,געס ,ײ...דחּפ ַא

 סשַא ןופ ןיִא עטשרע יד ןופ רענייא ,יַא ןַא

 .שַא םולש ,נש ,*. . .םזילעגנַאוע ןקידרעטעּפש

 ץעכעלמייהמוא עלַא יד ןוֿפ יִא טימ ןעמעטָא;

 יטרש ,לקיּב .ש ,"ןעגנוריסַאּפ עשיטסאטנַאפ ןוא

 ךָאטש םעניא יִא ןַא ןארַאֿפ , .ו רוד ןַײמ ןופ רעּב

 ןוֿפ ךָארּב םעניא יִא ךָאנ רעמ ןוא רענרעד ןופ

 ןשידִי ןיאע .םױּבלּפע ...טַאלּב ,לה ,"ינק

 -נאלק ערעטנומ ףיוא יִא רעד ךיז טרעה טרָאװ

 ,'טרָאװ ןשידִיי ןיא ,פָאה ,"רעילש ןוֿפ ןעג

 רעד לָאז יַאולה, .האוֿבנ .גנוגָאזסױרָאֿפ .7

 טעװ ױזַאק ."!ןרעװ םיוקמ טינ יִא רעטכעלש

 ,יַא ןטכעלש םעדלַא ךַײא ףיוא ןעגנערּב 'ה
 ,15 ,גכ ,עשוהי ,יּת

 .ַא ןַא .ןיזיירד .גנולעטשַאּכ .8

 ,רעטלעג- ,ןטלעג- ,(יד) סָאד -- טלעג"נָאונַא
 א (ןעגנערּב) ןגָאזנָא רַאפ טיג עמ סָאװ טלעג

 ןגָאזנָא

 ,וטסגָאז סָאװ, .העידי ,הרוׂשּב עקידײרֿפ ,עטוג !

 רע ?וטסניימ ןּבעג וצ םיא לפיוו ?וטסרעה יצ

 ךָאד טמוק םיא ,טלעטשעג ףיורעד ךָאד זיא

 ,1844 ענליװ ,שּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,ײג"ָא ןַײז

 ,33 יז

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- הנֹוגָאזנֲא
 ךיז קרַאטש , .יִא עקיטכיוו א .ןגָאזנָא ןופ טַאט !

 ךיד גָאז ךיא סָאװ יִא עכעלקערש יד ןרעהוצ

 ָאצזַארּבַא רעַײנ רעד ,ןַאמליהיקַאילַאּפ .נ ,ײןָא |

 נָא םינימ עלַא, .1904 װעשטידרַאּב ,שֹּב רעװ

 עצרַאװש ,װמ יןעיֶא ןוא ןורּכז ןרַאפ ןרַאּפש

 / ,ךעלעטניפ

 סָאװ ,ןָא טגָאז סָאװ .לָאענ .ידַא -- קינָאזנַא
 ַא ,רעגָאזנָא ןַא ןופ עיצקנוֿפ יד ךרוד טריֿפ

 ןךעלֿפרעד יד) ןּבענ קירעדינ ןעװע .רׂשבמ
 ,"ףור ץיַא ןַײז ןַאּב רעד ןעלרינשכרוד טגעלפ

 ,טייקי- .טכענ עקידנושח ,לָאמ

 ןגָאז .1 .טגָאזעג-- ,ןָא גָאז .ורט -- ןכָאזנַא
 טדערעגנָא ָאד טָאה רע סָאװ, ,סנדיישראפ ,ךס א

 יֹנֲא ןוא טנװַאדעגנָא טָאה רע, ,"טגָאזעגנָא ןוא

 רעד) רע סָאװ ךַאז ענעגייא יד, =. . , טגָאזעג
 טָאה םירישה-ריש ףיוא טגָאזעגנָא טָאה ןדיגמ

 ,"וניזאה תריש ףיוא רָאג טגָאזעג לָאמַא רע

 ,1881 עשרָאװ ,חסּפ רַאפ רעשידוי רעד

 (טֿפירש ןיא רעדָא) דייר (ךרוד) טימ .2
 -עג סע סָאװ ,ןעשעג זיא סע סָאװ ןּבעגרעּביא

 יַא .הֿבוט-הרוׂשּב א יִא .הרוׂשּב יד יִא .טעש
 הנּכס יד זַא 'ִא .הרוׂשּב עטוג ַא עמַאמ-עטַאט
 'ַא .סַײנ עקירעיורט א יִא .רעּבירַא ןיוש זיא

 ךעלנייוועג -- ןעמוקעג ןיוש זיא הלואג יד זַא

 זיא סעּפע זַא טלַאה רעגָאזנָא רעד ןעװ ,ריא

 טצַאש רערעה רעד ןוא טוג ןוא קיטכיװ רעייז

 קילגמוא (ןררעסערג ןייק"* .ױזַא ּפָא טינ סע

 םוצ טינ סע ךיז םענ ךיא = יִא טינ רימ וטסלָאז

 -- יוג א ךרוד יַא* .טינ ךימ טרַא סע ,ןצראה

 ,הרוׂשּב עטכעלש ןייק יַא טינ רָאט דִיי ַא לַײװ

 ןעװ -- תורוׂשּב ערענעש יִא ןּבעלרעד טסלָאז*

 ,הרוׂשּב רעכעליײרֿפ ןייק טינ טימ טמוק עמ

 .סיוא) ןענואװעג טָאה עמ זא (הרוׂשּב יד) יִא

 ךעלנייוװעג -- סניװעג עסיורג סָאד (ןעמונעג

 = יוג א ךרוד יא םיא לָאז עמ :הללק .ריא

 עטכעלש אק .העידי עקירעיורט א ןגָאזנָא

 טָאמ ןווַא ,טגָאזעגנָא ריא ןעמ טָאה הרוׂשּב

 ןּבָאה םיערוצמ יד; .לֿפ ,"ןסָאשרעד ןעלהרובד

 הצושי יד לארׂשי יד וצ ןגָאזוצנָא ןעװעג הכֹוז

 .ב/די ,וו צונ ,"...םרא הנחמ יד תודוא הלודג

 ןסיורג ןוֿפ יאּבג םוצ טקישעג ....ֿבר רעד טָאה,

 .קי ,"דיגמ א ָאד ויא סע זא ,יִא שרדמה:תיּב

 זיא ,טַײצרָאי םעד ךָאנ םורַא ךָאװ א ןיא;

 לרעדורּב ריא . ..זַא יַא ןעמוקעג דמלמ עלעמיש

 .ףגנ ןֿבא ,די ,"שמוח ןּביױהעגנָא לזמ טימ טָאה

 ךיא ּבָאה געװ ןפיוא טנגעגַאּב ּבָאה ךיא ןמעװ,

 טאהעג טָאה וק רעזדנוא :הרוׂשּב יד טגָאזעגנָא -

 ןעמ זיא, .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"!לּבלעק ַא

 טָאה עמ זַא ,י'ַא הרוׂשּב עטוג יד ןעמוקעג ריא

 יםיליהּת ,שַא ,"...ןענופעג ךעלגנִיי עדייּב יד
 | דֶוי

 ,ןגָאזסיױרַאֿפ .ןעשעג טעװ סע סָאװ ןגָאז 9
 יַא ףיוא; .ֿבורקּב רָאג טמוק הלואג יד זַא יִא



 .ןגָאונָא

 ,תויח ,תופוע עלַא םולש :הרוׂשּב עטוג יד

 ,עליכדרמ 'ר ,"!ןסיגרַאֿפ טולּב טימ סיוא

 העש יד ןָא טינ ךָאד טגָאז טיוט רעד, .םילשמ

 ,טע ,"ןעוט סעפע ןשטנעמ םעד ליװ רע ןעװ

 .רעדיל

 ןזָאל .ןרימרָאֿפניא ,ןַײז עידומ .ןדלעמ .4
 רעד ןגעװ דנַײרפ עלַא יַא .ןכאמ טנַאקַאּב .ןסיוו |

 ןגעװ םלוע םעד יִא .הדיחי-תּב רעד ןוֿפ הנותח

 ימָאר יִא .הרוחס ןופ ףױקרַאפסיױא ןקיליּב ַא

 תותּכ יג ןמ ןתחא =! דחא בוא, ,(ליּפשנטרָאק)

 ביוחמ שמש ריא זיא ,ל"נּכ ןיׂשעז טינ םיניידה

 ןיהַא ...ןיּבג .קקת ,"ןיגאז וצ ןא ה"ּפ ןעד -

 רימ וצ איז זיא ,ןיגאז ןא ןשאל 'נוא ןגנג

 ןרעטש א זַא ןטייווצ םעד יָא, 351 ,הג ,"ןמוק

 ןטסערג םעד יִא טלָאװ .עמ יװ ױזַא זיא טלַאֿפ

 ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,הירַאךןּב זיי ,"רצצ

 רעד טימ ןָא טגָאז בצק רעד, .1894 ענליוו

 ןַײז לחומ ןעמ לָאז ,ןָא טציא ןוֿפ זַא ,טסניד
 קיצנַאװצ ךָאנ שײלֿפ עקָא רעד וצ  ןגיילוצ|

 ײז טָאה עמ זַא; .עשטַאילק ,סוממ ,"ןשָארג

 ,דנַאל סָאד סיורא ןיוש טעז עמ . ... טגָאזעגנָא |

 ,עש ,"קעדרעּבייא ןפיוא עלַא סױרַא ייז ןענעז

 ןּבָאה ךייה רעד ןיא; .ו ןרעטש עדנעזדנַאלּב

 א זַא ,טלעװ רעד קידיַא ןדליש טלצנילּבעג

 ,"גנוי ךיז ןעמ טליפ ןזיוהרעטנוא יד ןיא ;
 .דַײס טסעװ ,ןילּבמעד

 ןוֿפ, -ךעלרעַײֿפ ,גיֿפ ,טקערידמֹוא ,4ּ ווזד .8
 ךיז ךיא לעװ ּביוש וצ ּביוש ןוֿפ ,ריט וצ ריט

 ,"ןגרָאמירֿפ ןקיטכיל םעד יִא ןוא ןּפַאלק ןזָאל

 יַאּב ןושל ןיוש רעסאװ סָאד טָאה טציא, .לה

 -ֿפיוא ,יָא ,ןשיור ןוא ןעמונעג ןעלּפַאלּפ ,ןעמוק
 רעצעמע ַאד זיא, .ןעמעָאּפ ,געס ,ײעלַא ןקעװ
 יַלָאר ףסוי ,"?גנילירפ :רימ טגָאזעגנָא ,ןעוװעג

 יד ןָא טגָאז תּבש-ברע רעקיטכיל ַא .שג ,קינ

 ןופ ,ןשטנעּב טכיל ,ןקַאּבהלח ןוֿפ הרוׂשּב |

 .רעדיל ,רעשטַאימוש .א ,"ןַײװ-עקנישזַאר |

 -לַארענעג א יַא .המחלמ יִא .ןרימַאלקָארּפ ,0 |

 ףמַאק ַא יַא . . . . רַאפ .עינַאּפמַאק ַא יִא .קַײרטש
 ,םזיטעּבַאֿפלאנא ןגעק ,טײקמערָא (ןגעק) טימ !

 ןוא ןּבעל ףיוא ףמַאק ַא יִא .טײקנענַאטשעגּפָא

 ,רעקנילֿפ דוד ,"םימוליש יד ףמַאק ַא יָא .טיוט ;

 | ,10 וא 1963 ,זמט -
 -קעװַא ןַא ,םוקנָא ןַא ןגעװ ןּבעגרעּביא 5

 -טסַאג םעד םלוע ןרַאֿפ יא .ןריסנַאנַא .עא ןרָאֿפ |
 ָארּפ ןוֿפ רעמונ ןקידנעמוק םעד יִא .רענדער

 ןגאז ןא ךלמ ןעד אַײּב ךיז טזאל רד; .םַארג

 רשיה ךרד ,שפע ,"זיא ןמוק רדיװ רע איוו -

 ּביל טימ יָא* .א/די ,?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל

 א ןיא ןעמוקנַײרַא םַײּב -- טסַאג רעַײא ךַײא .

 ,טסַאג א ןעניֿפעג ןוא ּבוטש

 ,סטכעלש סעּפע ןלייצרעד(סיוא) .ןדערנָא .8
 טָאה עמ זַא שרעדנַא טינ זיא סע. .ןרסמ(נָא)

 -נָא תוליכר רעטָאֿפ רעזדנוא רַאֿפ זדנוא ףיוא

 װֲאפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"טגָאזעג

 (הערּפ) וצ ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ןואק .ח"צקּת

 טגָאזעגנָא ןןהשמ ףיוא) םיא ףיוא ןּבָאה ןוא

 ,שֿבירטמ ןרהא יר ,ײןֿפױלטנַא ןזומ טָאה רע סָאד
 ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ

 -נָא ןּבעג .ןַײז זמרמ .ןעקניװנָא .ןטַײדנָא .9
 ןיא ןעמ זַא לכיימש ַא טימ יִא .שינערעהוצ

 א ,למיה רעד, .דרע ,ןרָאק לחר

1591 
 ןיא ןלַאפנָא ךרוד סרוק םעַײנ ַא יִא .םיּכסמ

 -עגנָא טָאה םינּפ טגרָאזרַאֿפ ןַײז, .עסערּפ רעד

 ."ָאטעג ןיא ןדִיי יד רַאֿפ ןטַײצ ערעוװש טגָאז
 ,"ןָא טמוק םערוטש א זַא ןָא טגָאז טייקליטש;
 רָאנ רענעקורט א ןעװעג זיא גָאט רעד, .װש
 סָאװ לטניװ א ןגיוצעג טָאה'ס . . .רענרומכ ַא

 ,עלרעפ עשוהי ,"יינש ףיוא טגָאזעגנָא טָאה
 ירפ ץנאג ןוֿפ; .יירפרעדניא רעגיײזַא ןַײע

 .ןעָארק ןוא סעקװַאק טעקילטעג ךיז ןּבָאה ןָא -
 ,ייינש ןשירֿפ טגָאזעגנָא טָאה ורמוא רעייז

 טָאה ,רערַאש ַא
 1967 ,זמט ,ןַאּבזיא .ש ,"המימח ַא טגָאזעגנָא
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 ןטלַאה וצ יִא .ןַײז הרתמ .ןענערָאװ .0
 ןֿפרַאװ וצ טינ גנורעקלעפַאּב יד יִא .דוס םעד

 סרעניואוונַײא יד יִא .ןסַאג יד ףיוא ץומש ןייק
 םעד יִא .הֿפיגמ רעד ןגעק ןרילוקָאניא וצ ךיז
 -- ךָאש יִא .טעּב ןיא ןגיל לָאז רע הלוח

 ןיא ,ךלמ רעד ,ךָאש רעד זַא יִא (ליּפשכָאש) |

 -רַאֿפ ליּפש ןופ םיללּכ יד םגה) ךיוא .הנּכס ןיא

 ןרַאֿפ, (הּכלמ) עמַאד יִא (טינ סע ןעגנַאל

 ,"ןהוח טינ טּביײלג :טגָאזעגנָא םדָא טָאה טיוט
 רע זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה עטַאט ןַײמ, .װש
 רע טוט אַײּב רעד, .ל9 ,"ןגָאלש ךימ טעװ

 כַײלג טינ וטׂשרעװ / ןיגאז ןא ג"ב םשכ םהיא
 ,"ןיגאי ֿפ"פ זיוא כיד ןמ טרעװ ןירעה רֿפ ןיג
 טָאה יז, .ןאווו לֹּבִיְו 1750 מדֿפֿפ ,'דיל םירוחּב'

 רעייז ֿבתּכ סָאד לָאז רע זַא טגָאזעגנָא רעייז םיא
 ידע .'נעהו ריגרעּבמ הׂשעמ' ,בחנ ,"ןטיה
 רע טָאה ןַײז אנקתמ טינ ךיז לָאז םיוּכע
 ןיא ןייג טינ ןלָאז יז םידוהי יד טגָאזעגנָא
 ןטַײר טינ ןלָאז ןוא רעדיילק ענעדַײז ןייק

 ,"טָאטש רעד ןוֿפ ןסַאג יד ןיא דרעֿפ ןייק ףיוא |
 עמ,, ,ן1836 רַאֿפ ?װָאקלדוס} ,ל"ז י"שר הׂשעמ

 ...גרַאװנסע ןא טעּב ןרעטנוא ןלעטש טינ רָאט
 רעּביא זומ עמ .הער חור א זיא ןטרָאד םערָאװ
 ןטלַאה טינ ןלָאז ייז זַא טַײלספרָאד יד יִא םעד

 יז, ,ב/גל ,אח ,"טעּב ןרעטנוא סעּבלוּב ןייק
 ךיוא ,תואוֿפר רימ ןיא ןסָאגעג ... ןּבָאה -
 -ןעמל ךיא לָאז רעמוז זַא טגָאזעגנָא קרַאטש |

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ןריצַאּפש ךס ַא ןייג םשה

 זא ןענערָאװ = ןקעטש א טימ קוספ ַא ָא*
 טעװ ,טָאּבעג ַא ןגלָאֿפסױא טינ טעװ עמ ּביוא

 ַאּב = ןטנעצ ַא 'ַא" ,ןגָאלשעג ןגירק ןעמ
 רערעדנַא ןייק זַא ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןֿפָארטש

 .ןטנעצ א ןגָאזרַאֿפ ווזד .ןגעוורעד טינ ךיז לָאז -

 -ֿפיוא .סעּפע ןָאט וצ (טינ) ןגָאזרַאֿפ .1
 -סױרַא ,ןענָאטַאּב .ןכיײרטשרעטנוא ןוא ןרעלק
 רעדניק יד יא .סעּפע ןוֿפ טייקיטכיװ יד ןּביײה
 ןצכַא חוּכמ יַא* .טייקשידיי ןטיהּפָא ןלָאז ייז

 ;ןינע ןקיטכיװ א ןגעװ (א = ןצַײרד ןוא
 ריד גָאז ךיא, .םיטרּפ עקיטיינ עלַא ןגעװ (3ב

 ַא יװ ןריפ דמערפ רעד ןיא ךיז טסלָאז ,ןָא

 הריֿבע ןייק ןדיימ ןייק לָאז ךיוא , ."שטנעמ

 תוֿפירט ׂשאװ יז ןעװ ןגעװ ארומ ןוֿפ ןָאט
 ,שפע ,ײןגאז ןא תיּבה-תלעּב רד יז לָאז ,טכַאמ

 .חל קרּפ ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד
 ןַײז ןוא רעדניק ענַײז טגָאזעגנָא רע טָאה;
 םעד ףיוא ןרעקָאל דימּת ןלָאז ייז זַא החּפשמ
 םעדכָאנ .םכחמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"ףשכמ

 ,, '+ + ש"העמל '

 .ןופד = -- ךיז ןהָאונָא

 א ןדער ,ןגָאז ,8

 ךיז ןגָאזנָא
 רעד ןיא ןגיוא עדייּב ןּבָארגנַײא וטספרַאד |

 .ץייװ יד ןקוקרעּביא ןּבײהנָא .ןוא עלײשטַאֿפ -
 ריהזו ריהז ןָא ריד ךיא גָאז סָאד רָאנ

 ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולז .מ

 יַאֹּב יד ןגָאזוצנָא ןעמ ףרַאד, .1881 עשרַאװ

 טנעה יד רעדניק יד ןשַאװ סָאװ סרעֿפלעה
 תוכזֿבו ,טייטש ָאד יװ ןָאט וצ ױזַא ירפרעדניא
 ,תוֿבוט תוגהנה רֿפס ,"ןּבעל גנַאל ייז ןלעװ הז

 רעסיורג רעד ,ךלמה המלש, .ב"נרּת עשרַאװ

 םימכחל אל' ,טגָאזעגנָא שוריפּב טָאה ,םכח

 עשידוי ןוֿפ ןיזַאגַאמ ,ןייטשנרעּב .ש ,"'םחל

 ,1891 װעשטידרַאּב ,רעדיל
 ןּברַאה ןטימ יִא .ןטיּבעג ,ןלעֿפַאּב ,2

 .לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא יִא .טרָאװ (ןֿפרַאש)
 יַא .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ סרענלעז יד יִא
 יד 'ַא .ךעלטקניפ ןַײז ןלָאז ייז רעטעּברַא יד
 ענייר ןיא לוש ןיא ןעמוק ןלָאז ייז רעדניק

 "ןצוצ ךיז רענױאװנַײאיָאטעג יד יא .םידֹנּב
 .ץַאלּפיגַאלשמוא ןֿפױא גָאטרַאפ ףניפ ןלעטש

 -רעייטש םעד טגָאזעגנָא טָאה . ... סוּבמָאלָאק;
 'ור םעד ןוֿפ ןײגקעװַא טינ לָאז רע ... ןַאמ
 װעשטידרַאּב ,חנעפ תנֿפצ ,ץיוורוה לקַײח ,"רעד
 םיא טגָאז עמ זַא ארומ טָאה סָאװ רעד, ,7
 ילשמ ,סמ ,ײןרֶעװ טלָאצַאּב טוג טעװ רעד ,ןָא
 טָאה ...ךוש ַא ןעמעװ ַײּב, .13 ,גי ,ד"עקּת
 ןרעטסוש רעדֶו .. .םיא טּפָאטשרַאֿפ ,טֿפַײֿפעג
 ןּברַאה ןטימ ןָא םיא טגָאז ןוא ליומ סָאד

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןֿפַײֿפ טינ לָאז רע ,טרָאװ

 רענייא, .ןַײז הדומ ךיז .ןגָאזסױא .כרַא ,8
 הריסמ ....םיּבר וא דיחי ןה ןטכיר סיוא טלָאװ

 יֵנֹש וצ ןמוק וצ ... ֿביוחמ זיא רעד .,ןּבַײרש
 .קקּת ,ןיגאז ןא ןיא ׂשע לָאז ינוא . . . םישארי

 ואוו . .. גניריג 'נוא שקולו ןא טרונ רימ גזֶא =

 ,ךוּבי אֹבּב ,"גניר ןדלוג ןַײמ ןוטיג ןיה יטׂשוה
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 | .תומולח עא .ידַא .ווידנורעג --- קיד-

 ןגָאזנָא .ווזק 4/
 רעד טמוק סע זַא ךיז יִא .ןרעדנַא םעד רענייא -

 ַא ןעו ייַארמשַא  ךיז טגָאזעגנָאא .רעעזֿפױא
 -תיראש א ןוֿפ) דייר ,"ןעמוקעגנָא זיא שטַײד
 .ןרימרָאֿפניא ,ןדלעמ חד .2 ,(קינהטילּפה
 ךימ ּבָאה ךיא, .ןעמוק טינ ןעק עמ זַא יַא ךיז
 קעװַא ןיּב ךיא זַא טגָאזעגנָא טשינ םיא ןָא
 .הװאת ןוא האנק ,סַײװ ,"םייה רעד ןוֿפ

 טינ רעמ ,ןרעהפיוא ןוא ךס ַא
 גונעג ךיז טנַײה ּבָאה ךיא; .ןגָאז ןענעק
 .ףדער טינ רעמ ןיוש ןעק ךיא ,טגָאזעגנָא
 רעטנוא ןופ סױרַא רע טמענ ,ךיז טגָאזעגנָא;

 רעװַארּב רעד ,זּביא ,"קעז ענַײז עקװַאל רעד
 | ,1931 ,קייװש טַאדלָאס

 ןירעגָאזריֿפ ַא יװ ,קיוּפ ַא יװ ךיז יִא :89
 רעד יװ ,דיגמ א יװ ,לוש רעשרעּבַײװ רעד ןיא

 הֿבוש תּבש ןיא יװ ,לודגה תּבש (ןיא) םוא בר

 -םיליהּת ַא יװ ,(םיליהּת טגָאז רערעדעי ןעווו

 טגָאז עמ .ןעווֶו רוּביצ-תינעּת א ןיא יװ ,רעגָאז
 וצ יװ ,הליענ וצ יװ ,תוחילס וצ יװ ,ןתוחילס

 יװ ךיז יִא .סאטח'לע יד וצ יװ ,הּכז הליֿפּת -
 ,םוחר-אוהו רעגנַאל רעד יװ ךיז יִא ,טויּפ טימ

 ,ץרַאה רעװש א (ַײּב) יװ ךיז יִא .ןונחּת יװ

 -ערּפשּפָא ןַא יו ךיז יִא .ונּכלמ וניֿבָא יװ ךיז יַא



 אָנזאַגער 

 א יװ ,רעלטעּב א יװ ,רעכערּפש א יװ ,ןירעכ

 ןיוש ךיז ּבָאה ךיא .סעקרעשטַאּפ טימ עיוג

 ריא טסע ןסע2 .(םיליהּת) טגָאזעגנָא טנַײה

 יװ ,ןָא ךיז ריא טגָאז -- ןגָאז רעּבָא קנערק

 ,סוממ ,"םעדכָאנ יא ,ןסע ןרַאֿפ יא קיוּפ ַא

 רוּפיּכ םוי ךיז ןעמ טָאה, .יהטמ לש הבישיבי

 ,אפא ,"קיּפ א יװ טגָאזעגנָא ןוא טנװַאדעגנָא

 ,ד א 1965 ,זמט

 וד זַא ,דניק ןַײמ,; -- שינעע .ץכע-

 ךיז ץָא ענַײמ ןוא ,ןעמעננַא דייר ענַײמ טסעװ

 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ײןעמעננַײרַא ןיז ןיא טכער

 ,1 ,ב

 רעװ .סי ,עק- ,ןיי נװ .ס- ,רעד -- רעגָאזנַא
 -גומערטש עַײנ ןוֿפ יַא ןַא .רׂשֿבמ .ןָא טגָאז סע |

 ןוא טרעפטנעעג .ןירשֿבמיו יִא רעד טָאה, .ןעג
 ןוֿפ יִא םעדא .17 ,ד ,א לאומש .,יּת ,"טגָאזעג

 קיש איבנה והילא ,רעה ןַײמ טָאג ,תורוׂשּב
 רעד זיא רדֲא שדוח, .תורימז ,סוממ ,"רעהַא
 .המלש ,סוממ ,"גנילירפ תַאיּב םעד ןופ יִא

 טָאה טרוּבעג רעד ןוֿפ ךיז ןרעטנענרעד סָאד,
 זַאע .21 אס ,1931 ענליװ ,זעגפ ,ַא עריא

 טייג ,סעק'ַא יד טעװַארּפטָא ןיוש טָאה החונמ
 איד ,ןאמרעקעֶוּב .ש ,"ץענלַאּפש ןיא ןַײרַא יז

 ןַײד ,ךיא ןיּב יִא ןַײד, ?רָאי ,ענליוו ,איורֿפ עטוג

 ןַײד ןוֿפ העש יד רעטנענרעד ,ךיא ןיּב רעײגרָאֿפ
 ואו טינ ואוו, .עידעמָאק-הלואג ,לה ,"ןעמוק

 לַאק --- רעמוז ךעלדנע ןוא ,עמלַאּפ ַא ןיַא ןַא
 .ירע- ....זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"עינרָאֿפ
 .מיס טקעמש ... טַײצ יד, .ידַא -- ש"ירעד
 1953 ,זמט ,לקיּב .ש ,"יַא טניָאװ ןוא שילָאּב

 ענעכעלּב יד ןּפאלק, -- טייקשי .2זװ
 טימ סַאג רעד ןוֿפ טײקטַײװ רעד ןיא ןענַאק

 ילּת ןיא ראי ןּביז ענַײמ ,געס ,יַא טימ ,ןליה

 ,1947 א"ּב ,ביבָא

 סעצָארּפ רעדָא טקַא 1 .ן ,רעד -- טָאונַא
 טּבַײלּב סָאװ סָאד .2 .ןויזנָא ,ןטָאזנָא ןוֿפ

 ָאנד ןפיוא ילּכ ַא ןיא ןכָאקֿפױא ,ןטָאזנָא ןכָאנ

 ךַײט ןפיױא יִא רעדע .גיֿפ .(ךעלטנעו יד ףיוא)

 ,װ המחלמ ,מּפ ,"קַאלש יװ ןעזעגסיוא טָאה

 ,325 'ז

 .טלטָאזעג-* ,ןָא לט - .ורט -- ןעלטַאונָא
 (עא לזייא ןַא) דרעֿפ ַא ףיוא ןַאטֿפױרַא .1
 ןםהרֿבַא|. .עשטַאילק יד ,למיש םעד יִא .לטָאז א

 ,תישארּב ,יּת ,"לזייא ןַײז טלטָאזעגנָא טָאה

 ענַײז ןופ למעק א ןָא טלטָאז םהרֿבֲא, .3 ,ּבכ

 ןכוז וצ רּבדמ רעד ןיא טרָאפ ןוא ןעלמעק

 .ניֿבַא םהרֿבא ןוֿפ הׂשעמ ,"לעמשי ןוז ןַײז

 דרעֿפ עלַא יַא .לָאצ א ףיוא ןעלטָאז ןָאטנָא .2

 ריא) ךָאי א ןגײלֿפױרַא .8 .,ןטַײרקעװַא ןוא
 -טֿפאשלעזעג טימ רעוטיללּכ םעד יִא .(םעטַײב

 .טעּברא רעכעל

 ,ןָאטנָא רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב (קיסַאּפש 4

 סעּפע ףיױא ךַאז ַא ןסַאּפּפױרַא ,ןצעזפיורַא

 (ןעלטַאזנָא וצ ךעלנע ןיא גנואוט יד לַײװ)

 נָא רע טָאה זדלַאה ןפיוא , .טעסרָאק םעד יִא

 םַײּב ,גרעּב ,"ספינש א טימ ןגָארק ַא טלטָאזעג

 רעד, .ןלירּב ןָאטנָא ןגעװ צעּפס .װ רעּפעינד

 רעד ףיוא שנסנעפ יד טלטָאזעגנָא . . .טָאה דיי

 .תוֿברוח יד םורַא ,ַאּפָא ,"ןענעייל ןעמונעג ,זָאנ

1822 

 רָאּפ א טימ זָאנ יד טלטָאזעגנָא רֶע טָאה;

 ייירֿפ ןוא עמערָא .עש ,"ןלירּב ענדָאמ-הנושמ

 טלטָאזעגנָא טָאה סָאי רעטלַא רעד, .ווװ עכעל
 ,"זָאנ רעיולּבקיצלמ רעד ףיוא ןלוקַאּפש יד

 ,"רעזעלג עצרַאװש ךיז ףיוא יַא; .סעדורה ,רה

 -מּב .ס ,1964 יּבעֿפ-נַאי ,לעװש ןֿפױא ,שטילעז .י
 'ץגמוא ןַא ףיוא סעּפע ןָאט רַאֿפ גרעוו-םוק

 קידנטלַאה, .ןֿפוא ןטלּבוהעגמוא ןוא ןטרעּפמול

 א ןָא ריא רֶע טלטָאז ,שטַײּב יד סמערָא יד ןיא

 .לטעטש ַא ,שֵא ,ײקַאּב רעד ףיוא שוק ןבָארג

 יד, .ןעגניװצֿפױרַא .ןעגנעהנָא .ןדניּבנָא .0

 א טלטַאזעגנָא ָאד ךיוא טָאה קיגָאל עַײרֿפ

 זיִּב ןעגנורפשרעד ָאד ךיוא זיא ןוא ּפיצנירפ

 טינ עלַײװרעד ךָאנ טָאה סָאװ 'םזיא ןַא וצ

 ,1912 יינ ,וװ טישז ,"ןעמַאנ ןַײז ןענופעג

 .ןלירּב רָאּפ א טימ ךיז יִא -- ךיז טימ

 ,2ב/ זגֹורּב ןרעװ .ןזָאלּבנָא ךיז :ךיוא

 .שינעז

 װזז .טַאזעג-- ןֵא טָאז .ורט -- ןסאונֲא

 יִא -- ךיז טימ ךעלנייװעג .+- ןקיטעזנָא

 ךיז יַא .גיֿפ .קירעֿפעלש ןוא ליופ ןרעוו ןוא ךיז

 (טימ) ןופ ךיז יִא .רוטַאנ רענייש רעד טימ

 .רעדליּבטסנוק ןקוקנָא

 -נָא -- װרט .ןטָאזעג-- ,ןָא טָאז -- ןטָאונַא
 ,ךעּפ ,רעסַאװ יִא .ןכָאקֿפױא .ןכָאקנָא .ןדיז
 ,ןדניצנָא .ןציײרפיא ןסעּכנָא ,2  .עלָאמס
 טכַאקעגפױא -- װטוא .ןצעמע יִא .ןגערֿפױא

 טימ ךעלנייוועג .ןרעװ סעּכ ןיא קרַאטש ,ןרעװ
 ,רעטנוצ יװ טיוו ןרעװ ןוא ךיז יִא .ךיז
 רע ןוא ןטָאזעגנָא םיא ןיא טָאה טולּב סָאד,

 ."ןענעגרה וצ טיירג זיא

 .טבלַאזעג-- ,ןָא ּבלַאז .חרט -- ןֿבלַאונַא
 םעד יִא .ּבלַאז (ַא) טימ ןּבַײרנָא ,ןרימשנָא 1
 יַא .לָאצ ַא ּבלַאז טימ ןרימשנָא .2 .רעּפרעק
 ,2נ/ .סרעפרעק 20 העש עכעלטע ןיא
 .שינעד

 .טע(יןלָאזעג- ,ןָא עסנל- .ורט -- ןע(י)לָאזנָא
 ןיא ןצעמע ןריֿפנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .מטֿפ 1
 רעװש ןצעמע ןכַאמ .גנומיטש רעטקירדעג א
 ןַא ףיוא ץלַאז ןטישוצ :ןצלַאזוצ .טימעג סָאד

 ןשיּפנָא 2 .רבח םעד יִא .דנואו רענעֿפָא
 רעד .(דרעפ ןגעו צעּפס ,םייח-ילעּב ןגעװ רָאנ)

 .עשזול א טעילָאזעגנָא טָאה סוס

 ךיוא .עזַארֿפ -- ץילַאמש ןָא ןוא ץלַאז ןָא
 ;םעט ןָא .רעֿפעֿפ ןָא ןוא :ּבָאגוצ ןטימ
 -ערעטניא) סקיטכיװ סעּפע סָאװ ,ןטָארעג-טיג
 .יש ןָא יא יז ןָא ךוּב א .םעד ןיא טלעֿפ (סטנַאס

 ןָא יא יז ןָא דיומ ַא .יש ןָא יא יז ןָא עסעיּפ ַא
 יש ןָא יא יז ןַא הנותח א .יש

 ;ץלַאז ןָא זיא סָאװ .1 .ידַא -- קיצלַאזנַא
 ,ןזיײּפש עיָא .ץלַאז ןייק טינ טגָאמרַאפ ,טינ טָאה

 ןיא) ַײּברעד רָאט עמ סָאװ .2 .רעסַאװ יִא
 ןַא ןּבַײרשרַאֿפ .ץלאז ןייק ןצינַאּב טינ (םעד
 עיצַארוק רע'יֶא רעגנערטש ַײּב; .עטעיד עא
 ,"ץלַאז ןָא ןקַאּבעג ןַײז טיורּב ךיוא ףרַאד
 .טייקי- 8 אפ ,1933 ענליוו ,זעגֿפ

 -ץג-- ,ןָא ץלַאז .װטוא 6 װרט -- ןצלַאזנַא

 (סעפע ףיוא) ןטישַאּב ,ןטישנָא .1 .טצלַאז

 ,ןכש ןֿפױא יִא .םירבח יד ףיוא ןיּבר |

 ,תוחוּכ ןוֿפ יִא .ןערדַאק עַײנ ןופ

 .ןעי ,יד -- גנולמַאזנָא

 גנולמַאזנָא

 טימ טיורּב סאיצומה יד יִא .ןצלאזַאּב .ץלַאז ;

 סע, .ןרשּכ םַײּב שיילפ לטַײז ַא יַא .ץלַאמש
 עמ ,ןשיֿפ טימ ערעזָא יד טלּבירג ןוא טלּביװש

 ןפױא ןעלזדנעװסיוא ןוא יִא טנעקעג טלָאװ

 נפ כעױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"רעטניוו

 . טינ = קע ןפיוא יַאֹ* ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל

 ,ןֿפָארטשַאּב ,ןּפַאכ ,סעּפע ןָאט םענעי ןענעק

 ןרעּביא םורָא טילֿפ גילפ ענדילז א !עמַאמ ---.

 יז וטסעװ ,קע ןֿפױא ןָא ריא ץלַאז --- .ּבוטש

 ױזַא ןרָאפ טזָאלעג םיא טסָאה יַאמל ---. ."ןּפַאכ

 ,"קצ ןפיוא יִא טלָאזעג םיא טָאה ריא -- ?טַײװ

 וטסייװ !קע ןֿפױא יִא ריד רע טעװ --. .עש

 ,"?עלהמהּב ,טסערַאקוּב ןייק שזא ןרָאֿפ רימ זַא

 ַא ריד רע טעװ, .|ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש

 םעד יִא .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,ייקע ןפיוא |

 .רעּברַאה ךַאנ ףָארטש יד ןכַאמ = קישטנַאק

 ,ןגיל ןּבָארג א ןגָאז = ןגיוא יד ןיא יִא

 ,ןצעמע ןָאט ייוו ,ןרעגרע ,ןַײז רעצמ .גיפ .2
 (ףיוא) יִא .שפנ-תמגע ,רעצ ןצעמע ןֿפַאשרַאֿפ

 -ץגנָא טוג זדנוא טָאה רע. .ןדנואו ענעֿפָא יד

 1962 ,זמט ,גי ,"טימעג רעזדנוא ףיוא ןצלַאז

 ,20 א

 ,ןֿפױקרַאֿפ םַײּב זַײרּפ ןטימ ןּבַײרטרעּביא .9
 -ַאּב .זַײרּפ ןכיוה וצ ַא ןלעטש .סעּפע ןטָאּבנָא

 לקיטש ןרָאֿפ חק מ ַא ,זַײר ּפ א יִא .ןסַײר

 ,תורוחס ענעגעלעגוצ רַאֿפ יִא .(רוטקאפונאמ

 םיא וצ ןטערטוצ, .לּפֶע עטליופעגוצ יד רַאֿפ

 םיא לָאז חור רעד זַא ,חקמ א םיא יִא ןוא ךַײלג
 , ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"ןעמענ

 ןרַאֿפ יא .ןטישרַאֿפ .ןרטמרַאֿפ .ןרסמנָא .4
 יּפָא .ס

 ןסיז א רַאפ ,ןוז ןַײמ ,ךיז טיה, .ןשױטנַא .ןרַאנ

 רעד ,ײיָא לָאמַא ריד ןעק רע םערָאװ ןשטנעמ

 -נָא ,0 .1885 סעדַא ,ּבז ,קינוּב לֹּכ רעניילק
 זַא 'ִא ױזַא .ןֿפָארטשַאּב .ןרסומנָא .ןענרעל

 ֿבקעי ּבר, .ץלַאז ןצינ ןלעװ טינ רעמ לָאז עמ

 "עג ךיז הֿפיסַא רעד ףיוא לָאמטסנעד טניז טָאה

 ,ןענימינּב ןצלַאזוצנָא רדניילּב טרָאװ סָאד ןּבעג
 ,סוממ ,"םעט ןיא ןגיל םיא סע לָאז קיּביײא זַא

 .שיגע- .גנו- .יהשעמ עטלַא יד'

 ,טקידמַאזעג-- ,ןָא קיד- .ורט -- ןקידמַאזנָא
 ,דמַאז ןטישנָא ,ןֿפרַאװנָא ,ןדמַאז-- :ךיוא
 .עקשזעטס יד ,ןליד יד יִא .דמַאז טימ ןטישַאּב
 ,גנו-

 -לוזער רעדָא טקַא .1  .ןע- ,רעד -- לֹמַאזנָא |
 ןיא רעסַאװ ןוֿפ יַא .(ךיז) ןעלמַאזנָא ןוֿפ טַאט

 יִא .ןרעַײש ןיא האוֿבּת ןופ יִא .רַאואװרעזער

 ןסיװ ,הרוּת ,המכח ןוֿפ יִא .לַאטיּפַאק ןוֿפ

 -וקעג, .14 א 1962 ,זמט ,אֿפא ,ייָא רעשיטעָאּפ ,

 ןּבָאה סָאװ ,דייר עשידִיי ןופ יִא ןַא .. . טימ ןעמ

 ,קיא ,גי ,"ןשטיינק ןוא ןגייּב טזָאלעג ךיז

 -ירטנעצנָאק .עיצַארטנעצנָאק .2 .8ש6 8

 יִא .ץענערג רעד ףיוא סעיזיוויד ןוֿפ יִא .גנור

 ,למעזעג 9
 ןוֿפ יִא ןַא .םוקנעמַאזוצ .ףַאלעגנָא .לדער

 "נילרַא םַיַײּב יִא ןא .ץַאלּפטרָאּפס ןפיוא ןשטנעמ
 .רעטַאעט םוצ גנַאג

 יצר רעדָא סעצָארּפ
 ,ןגעמרַאֿפ ןופ יִא .(ךיז) ןעלמַאזנָא ןוֿפ טַאטלוז



 ןעלמַאזנָא

 טנַאה ןַײד סיוא קערטש;, ,ןלַאטיּפַאק ןופ

 ,ית ,"רעסַאװ ןופ ןעיֶא ערעייז עלַא . . .ףיוא

 -קניֿפ ןרוטַארעטיל} תורצוא יד, .19 ,ז ,תומש

 1955 ,זמט ,על ,"רענייטשלדייא יִא ןַא יװ ןעל

 ,21 וא

 .טלמַאזעג-- ,ןָא למַאז .חרט -- ןעלמַאונַא
 ,ןּבַײלקנָא טַײצ רערעגנעל א ךשמּב ,הגרדהּב .1

 .ערעסערג ַא ,ךס ַא ןעלמַאזנַײא ,ןּבַײלקפיוא
 יִא .תועּבטמ ענעטלעז ,סעקרַאמטסָאּפ יִא .לָאצ

 יַא .ןדי-ֿבתּכ עטלַא יִא .ןקיטנַא ,רעדליּבטסנוק

 ןרַאֿפ ןטַאטיצ ןוא רעטרעװ יִא .עיצקעלָאק ַא
 ךיואק .ןעגנורַאפרעד-סנּבעל יִא .ךוּברעטרעװ
 ,"טלמַאזעגנָא רימ ךיא ּבָאה רעּבליז ןוא דלָאג

 ןּבָאה ייז רוציקּב, .8 ,ב ,ט"עקּת תלהק ,סמ
 ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"דלָאג תורצוא טלמַאזעגנָא
 ןדייא .ח"נרּת ענליװ ,...םיֿבצק ינשמ הׂשעמ

 -טּפיױה רעייז זַא ןוא טסַײג טימ רקיערעד ןּבעל
 'רעװ עלערוטלוק ןעלמַאזוצנָא זיא גנוּבערטש
 ,7 א 1964 ,זמט ,על ,"ןט

 -נעצנָאק .ןעמענפיונוצ ,ןעמעננעמַאזוצ .2
 יַאטַא ןוא ײמרַא ןַא יִא .ןעלמַאזֿפױנוצ .ןרירט

 ןטפירשרעטנוא יִא .הנידמ עקידתונכש יד ןריק
 עטנצנַײנ סָאד, .עיציטעּפ ַא ןעגנַאלרעד וצ ףיוא
 קינײװ טינ טלמַאזעגנָא סיװעג טָאה טרעדנוהרָאי
 ןשיטילָאּפָאמסָאק םעד וצ ןסַאּפ סָאװ ןטקַאֿפ
 רַאֿפ תוחוּכ יַא; .1912 י"נ ,וצ ,טישז ,ײקנַאדעג

 קילג ןייק טשינ טגנערּב סָאװ גָאט םעַײנ םעד
 .רעכיּב סקעז ,דַאנ ,"דיירפ ןייק ןוא

 יִא .ןגעמרַאֿפ ַא יַא .ןטײרגנָא .ןרָאּפשּפָא .2
 ערעטלע יד ףיוא לּפינק א יִא .סטוג-ןואיּבָאה ַא |

 ףיוא ץלָאה ןוא לֿפָאטרַאק רעלעק ןיא יִא .ןרָאי
 .ןתאלוח לסיּב שּפיה ַא יא :קיסַאּפש .רעטניוװ

 רעטנוא יִא טעײּפסוא ךיא ּבָאה לּפינק סָאד טָא;
 ךיא סָאװ טַײצ רעצנאג רעד רַאֿפ בַײװ ןַײמ
 .תועסמ ,סוממ ,"טַאהעג הנותח ריא רַאפ ּבָאה

 סָאװ טלעג סָאד ןלייצרעּביא ןעמונעג טָאה; |
 רעשידוי ,פס ,ײןטסַאק ןיא טלמַאזעגנָא טָאה רע |

 .טסינָאלָאק

 טגָאז תוכרֿבו תוחֿבש רע ןעוו, -- ךיז טימ
 ,ליומ ןַײז ןיא ץכעַײּפש ןָא ךיז טלמַאז סע ןוא
 ,זֿביא ,"טַײּפשסיױא רע זיּב ןגָאז טינ רע לָאז
 -ץגנָא ךיז טָאהע .1819 ענליװ ,םידיסח רֿפס

 ,"רעדניק עניילק לדער א ןטלַא םורַא טלמַאז |

 טלמַאזעגנָא ױזַא ךיז טָאה סע, .'דרע' ,שָאוהי
 -ָצג ץלַא סע לָאז עמ זַא ,שינעטנעק ליפ וצ

 ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"קינייװנסיא ףיוא ןעקנעד
 ןּפָארט ,ךָאנרעױזַא ןוא, ,1920 י"נ ,עימעכ
 טלמַאזעגנָא ץרַאה . . . ןיא ךיז טָאה ,ןּפָארט ךָאנ
 ,יטּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש ,"שינרעטיּב -

 אנש -- (עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעז
 -ײלֿפסױא ןוא ןיַא יד זיא םערָאֿפ עלַאנָאיצ
 'נעט-טנורג ,ןיקװיר .1 ,"עיגרענע ןוֿפ ןירעצ

 "סענמַא רענײמעגלַא רעד טיולק ....ןצנעד

 ףצרַאװש' ןוֿפ רעיִא יד ןעמ ןעק ...עיט
 ,9 א| 1967 ,זמט ,"ןטּפשמ טינ לַאטיּפאק

 טימ ךיוא .רל ,+- ןעמױזנָא ווזד -- ןעמַאונָא
 | .ךיז

 (עג)'-* ,ןָא עװעס- .ורט -- ןעװעפ 'ַאּפַאזנָא
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 ןסיורג ַא ןכַאמ .ןטיירגנָא ..לס .טעװעסַאּפַאז

 ,רעטניװ ןצנַאג ןֿפױא סעּבלוּב יִא .טײרגנָא

 -נַײא .1 .טּפַאזעג- ,ןָא ּפַאז .וורט -- ןּפַאונָא
 לָאז סע ןכַאמ ןוא טייקיסילפ ןיא סעּפע ןעקנוט

 לָאז סע ןכַאמ .ךיז ןיא ןע;צנַײרַא ,ןעמעננַײרַא

 עטַאמש ַא יִא .סעפע טימ ןרעװ ןעמונעגכרוד

 .רעסַאװפייז טימ םָאװש ַא יַא .ןיסָארעק טימ

 רעטלַאק טימ ,טסָארֿפ טימ לטנַאמ םעד א

 דרע יד יִא .עלכוט טימ ,למיש טימ יִא .טֿפול

 -עגנָא טָאה רַאנַאּפ, .סייוש טימ ,טולּב טימ

 ."ןדִיי רענליװ יד ןוֿפ טולּב סָאד ךיז ןיא טּפַאז

 -רַאֿפ סָאװ ןטייקיסילפ טימ ןץלָאה סָאד} יָא;
 ,3 ,א4 ּפשיי ,טעמַאז .ל ,"ןליופ ןופ סע ןטיה

 ןןדִיי ידו סָאװ ןטנגעג ןיא ...רעדנעל ןיא,

 ערעייז טימ ,סייווש רעייז טימ טּפַאזעגנָא ןּבָאה

 .טלעװ ןוא דךיא ,נירג ,"טולּב ןוא ןרערט

 עלַא ןוֿפ ןּבָאה ייז .דלָאג ןופ --- ּפעצ ערעַײא;

 ,ןַאמדירֿפ בקעי ,יזַײש יד טּפַאזעגנָא סרעמוז

 .56 'ו ,1952 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 ,ןעמעטָאנַײרַא .ןעמעננַײרַא .ןעלצנַײרַא ,2
 ןיא טֿפול עשירֿפ יִא .ןעגנירדנַײרַא .ןרילַאהניא

 ריא ןגיוצעגסיוא טָאה עליבָאק יד, .ןעגנול יד

 רעכעלזָאנ יד טימ טּפַאזעגנָא ,זדלאה ןקיגיוב

 .1863 ,ַאּפָא ,"טכַאנ רעד ןוֿפ שינעקנעּב סָאד

 יִא .רוטלוק יִא .ןריּברָאסּבַא .ןעמענרעּביא .9

 יִא .טסנוק ןיא קַאמשעג א יִא .ןרינַאמ ענייש

 (עטכעלש) עטוג יִא .ןעיידיא עדמערפ ,עַײנ

 ימורַא רעד ןוֿפ סַאה ןוא האנׂש יד יִא .תודימ

 ,הֿביֿבס רענעּברָאדרַאֿפ רעק
 ןיאק .ןקורדנַײא טימ ךיז יִא -- ךיז טימ -

 יײז רעכלעװ טימ הרוּת רעד ןוֿפ תוכז םעד

 ,סוממ ,"טנגוי רעד ןיא טּפַאזעגנָא ךיז ןּבָאה

 ןדִיי טימ טרעקרַאֿפ טָאה ריא, .'רָאה עיורג אי

 ,עש ,"רעטרעװ טימ טּפַאזעגנָא ךיז טָאה ןוא

 סָאד ךיז טָאה רדח ןיא; ןטלעװ ייװצ ןוֿפ

 רעד ןופ תויׂשעמ-ירוּפס יד טימ טּפאזעגנָא דניק

 יעגנָא ךיז, .ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"הרוּת רעקילייה
 ,"הניגנ טימ ןוא ,הרוּת טימ ,תודיסח טימ טּפַאז

 ,ט"כשּת י"נ ,ֿבקעי תלחנ ,ןַאמרעכיז .י .י ברה

 ,שינע- .ץכע- ,גנו-

 ..טקיטֿפַאזעג = ;ןָא קי .ורט -- ןקיטֿפַאזנָא

 ,טֿפַאז ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .טפַאז טימ ןליֿפנָא

 א טימ שיײלֿפ יַא .קיטּפַאז ןרעװ לָאז סע ןכַאמ

 .דרע יד יא .םָאר טימ עקּבַאּב יד יִא .סוָאס
 לקיטרַא ןַא יִא .ןציו טימ עדער א יִא .גיֿפ

 ליֿפעג סָאד, .ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא טימ

 -עגנָא ןוא קנַאדעג רעייז טרעּפכורֿפַאּב טָאה

 .ףיז טימ .שיי ,"ןייּבעג רעייז טקיטפַאז

 ָאד ןוא, -- (ךיז) ןטֿפַאז-- :ךיוא .גנוז
 ,שירֿפ טימ 'ִא רעטַײװ דרע יד סע ךיז טעװ

 -רעּביא סעשידוי ןוא ,טולּב ךעלשטנעמ-סייה

 ,םכחה ןתנ ,גניססעל .ג ,זּביא לי ,"!טּפױה
 י ר ,1884 סעדַא

 -קנַאּב .1 .+- ץעזנָא וזד .ז" ,רעד -- ץיַאזנָא
 -רַאֿפ ַא טימ רעשרַאֿפ-םוטרעטלַא ןַא, .טָאר

 דלַאּב ןוא יִא ןסואימ ַא טכַאמ ןיז ַא טימ ,ןגעמ

 ןָאדנָאל ,לטלעװ ןיילק ,צלא ,ײןיהַא -- חרביו ַא

 "נָא זיא סָאװ סָאד (טעּברַאקורד) 2 4

 -רעּביא ףרַאד עמ .יֵא רעטכידעג וצ ַאע ,טצעזעג

 ,(ענװָאק) דייר ,"סנָאנַא םעד ןצעז

 דוזנַא

 -עקַאזעג-- ,ןָא עװעק- .ורט -- ןעװעקַאזנָא
 "רַאק יד ףרַאד עמ, .קעז ןיא ןקַאּפנָא .טעװ

 ."קצז עצנַאג יד ןיא יִא לפָאט

 .טעזַארַאזעג-- ,ןָא עז .ורט -- ןעזַארַאזנָא
 ,רעקיּפעלק טימ ערעדנַא ןקעטשנָא ,1 .לס
 עמראזַאק עצנַאג יד יִא .קנערק רעסואימ

 "סַאּפנָא ,ןקידורּבנָא ,ןצומשנָא 2 ןטורקער
 רעד, .ףיוה ןצנַאג םעד יא .ןריזחנָא .ןעידוק

 -כרוד טינ ןעק עמ זַא ,טעזַארַאזעגנָא טָאה ֿבלּכ

 ןָאטּפָא .תוליכר ןדיירנָא .9 .יּפערט יד ןייג
 ןיוש טָאה טישכּת רעד, .ןרסמנָא .ןכַאז עסואימ

 יןטָאשרַאֿפ ןעמעלַא .טעזַארַאזעגנָא

 סָאװ .קידוועג- ;99 .ידַא -- קיג|רָאזנַא
 ןַא ןריפ .גרָאז ןייק טינ טָאה :;גרָאז ןָא זיא

 עטוג יד, -- טייקי- .טנגוי עיִא .ןּבעל יִא
 ,1955 ,מי ,""ַא ןוא עפש ןוֿפ ןרָאי

 ןָא ויא סָאװ .וֿפז +- .ידַא -- קידנגרָאזנָא
 א ןּבעלּפָא .טינ ךיז טגרָאז סָאװ .ןגרָאז

 | .יָא ןּבעל

 ךיז ןָא ךיז גרָאז .װטוא -- ךיז ןגרָאונָא
 ךיז טַײצ ערעגנעל א ,רדסּכ  ;טגרָאזעגי-

 .ךיז יִא .ןגרָאז דנַאנַאכָאנ .ןרעמיק ךיז ,ןגרָאז
 .הנותח רעייז ךָאנ וליֿפַא רעדניק יד ןגעו

 .טעגרַאזעג-- .ןָא עג .װורט -- ןענרַאונָא
 ,ןֿפרַאװנָא (ןושל ןטלעטשרַאֿפ ןיאה .קרז 22

 יד טעגראזעגנָא םיא טָאה עמ .ןפרַאװנַײרַא

 ,סלוסּפ-ףיירט
 ןָא (ע)קנעּבז .חרט 6 װטוא -- ןעקנעבזנָא

 "נָא ,ןגָאלשנָא ,ןעצכוּבנָא .1 .ט(ע)קנעּבזעג
 ןטַײז יד ,רענייּב יד יִא .ןענעגרהנָא .ןכערּב
 א טימ ןעקסַארטנָא ,ןענעגזַארּבנָא .ןקַאהנָא .2
 -נָא 9 .ןּבױש יד יִא .סעיָאלס יִא .ךליהעג
 יניק יד, .ןריט יד ןיא יִא .ןעלמוטנָא ,ןּפַאלק
 טינ זיאס .ןכעלּב יד ןיא ןָא ןעקנעּבז רעד
 .שינע- .יןטלַאהוצסוא

 - -צגי= ,ןָא לֿבז .ורט ךעלװעז ...} -- ןעלבזנַא
 -סימַאּב .ןקיטסימנָא ,טסימ ןֿפרַאװנָא .,טלֿבז

 -  ,דלעֿפ ַא יא .ןקיט

 ינָא .טעכודזעג'- ,ןָא עכ- .ורט -- ןעכודונָא
 רע, .ןטַײז יד א .ןתיממנָא ,ןגָאלשנָא ,ןעצכוּב

 ןיא זיא'ס לֿפיו טעכודזעגנָא טנַײה םיא טָאה
 - ."ןַײרַא םיא

 ןָא עװער .װטוא 8 װרט -- ןעװערּבװנַא
 -רעלנַײא לָאמ ךס ַא .1 .לס .טעװערּבוזעג --
 יִא (קיניײװסױא ףיוא) סעּפע ןרזחנַײא ,ןענ
 ךיז יִא -- ךיז טימ ךיוא .סעלומרָאּפ עלַא

 .לוד טרעװ חומ רעד זיּב טכַאנ ַא טימ גָאט ַא |
 ןדײרנַא .ןעלּפַאלּפנָא .חומ םעד ןרעטַאמנָא .2

 ןיא ןעמעלַא יִא .ןַײרַא טלעװ רעד ןיא םּתס
 | .ןַיײרַא רעיוא

 סָאװ סָאד .דיזי- :89 .ן ,רעד -- דוונַא

 ןכָאנ ילּכ ַא ןיא ןטנוא ּפָא ךיז טצעז ,טּבַײלּב
 ...רעסַאװ טרַאה; .ָאנד ןפױא יַא רעד .ןדיזנָא
 טעדליּב ןוא רעכעטַײרק רעּביא טכעלש טכָאק

 ידער ,"ןעלסעק ןוא ןרַאװָאמאס יד ןיא יִא ךס ַא

 -עּפסקע עטסטוש9 עקינייא ,זּביא גרעּבכָאה .ז

 עװקסַאמ ,דזומיל-רַאטנעמעלע ןרַאֿפ ןטנעמיר

 יא ןתעשּב ךלַאק-רעיוזנליוק רעד טעװ, ,0



 ןקיִדוזנָא

 תרוצּב ןצעזּפָא ךיז . . .רעסַאװ סָאד .ןדיזרע
 - | .ןטרָאד ,"יָא

 .טקידוזעג-- ָא קיי .הרט -- ןקידוונָא
 עמ ,פוז יד יִא .סעּפע ןציהנָא ,ןכָאקנָא קרַאטש

 ,רַאװַאמַאס םעד יִא .גנוצ יד ןעירּבּפָא לָאז

 .236 ,- ן(ענעעדוזסיוא ווזד -- {(עג)עדוזנָא
 -ַאי)װזעגי- ,ןָא עק- .װרט -- ןעקַא(י)ווונַא

 טימ יִא .ןּפַאלקנָא .ןעגנילקנָא .לס .טעק

 ,ןכעלּב יד טימ ,ּפעט יד

 :89 .טעשווזעג-- ,ןָא עשז -- ןעשזוװנָא
 ערעגנעל א ,רדסּכ -- װמוא .,ןעשזושז =
 -שז-שז גנאלק םעד ןּבעגסױרַא :ןעשזוז טַײצ

 -וז טניװ רעד .סערַאמָאק יװ ,ןעניּב יװ יִא ,שז

 ןוא רעהֿפױא ןָא ,ךיג -- װרט  .ןָא טעשז
 עמ ּפָאק א יִא .ןעלּפַאלּפנָא .ןדער רָאלקמוא
 םיא טעשזוז עמ, .קיטײװּפָאק א ןגירק לָאז

 יד' ,סוממ ,"הׂשעמ רעד טימ ןרעיוא עלוֿפ ןָא

 ,שינע- .יהׂשעמ עטלַא

 -עג'--) טגיוזעג"- ,ןָא גיוז .ורט -- ןגיװנָא
 א) ןסע (וצ) ןּבעג .1 .ןגייז-- :89 .(ןגיוז
 ןליטש .ןקיטעזנָא ןוא ןגיוז ךרוד (דניק ןיילק

 טימ ןעמרָאקנָא .ןגיוז וצ ןּבעג ךרוד רעגנוה םעד
 עלעפוע םעד יִא .עלעשעלֿפ א טימ ,טסורּב רעד

 ןָא טגיוז ןגער רעד .גיפ .ןֿפָאלש ןגייל ןוא

 גָאט ןיא לָאמ רָאּפ א ךיז טָאה ענַײמ, .דרע יד
 רתויי .ו שג ,רי ,"ןגױזוצנָא סָאד טּפאכעגנַײרַא
 -הל הצור הרּפה -- קוניל הצור לגעהש הממ

 ליוו ,ןגיוז ליװ לּבלעק סָאד לֿפיװ רעמ --- יקינ

 ,29 411964 ,זמט ,יָאדור סחנפ ,ַא סע וק יד
 וצ ןּבעג (טימ) ךרוד לָאצ ַא ןקיטעזנָא .2
 טינ ױזַא ןלָאז ייז ,סענטיעלה יד יִא .ןגיוז

 -נָא .ןעמעננַײרַא ,ןע;צנַײרַא .86  .ןעװעדלַאװג
 ךלימ סעמַאמ רעד טימ יִא .ןריּברָאסּבַא ,ןּפַאז

 ,רוטלוק ,הרוּת ,ןסיװ יא .תודימ עטוג עלַא
 ַא טימ ןגױזעגנָא ןרָאװעג זיא ןגַײװש ריא;
 ,14 41 1969 ,זמט ,גח ,"שינרעטיּב

 דניק ַא ןעװעג טלָאװ'כ ןעװ, -- ךיז טימ

 ענַײד .ןוֿפ . . . ךיא טלָאװ ,רעטומ ןַײמ וד ןוא

 ךיז יַא* .רעקארֿפ לקצַאכ ,ײןגױזעגנָא ךיז ןכלימ
 -ןואיּבָאה סמענעי טימ ,טולּב סמענעי טימ -

 ףיוא ךיז ןעװעדָאהנָא ,ךיז ןעווישזָאּפ = סטוג
 ןרעװ :עצַארּפ רעדמערפ טימ ,ןוּבשח סמענעי

 ,ןצעמע ןריטַאולּפסקע ,ןצינסיוא ךרוד ךַײר |

 .עקי ,ןירע- .שינעז .ץכעז ,בנו-

 -ֿפױרַא  .טליוזעג--- ,ןָא ליוז .וורט --- ןליוזנַא
 (רַאּפ עכעלטע) רָאּפ ַא יַא .ךיש ףיוא ןליוז ןגייל

 ,ךיש

 ,טמיועג-- ,ןָא םיױז .װרט -- ןעמיוװנָא
 עגנעטס עטרילַאק א יִא .םיוז א ןעיינפיורַא

 .עא ךעטשיט ,ךעלַײל (םוצ) ןפיוא

 :89 .טרעיוזעג'- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעיוונָא

 ,ןּבעגנַײרַא .רעיוז וצ ןכַאמ .1 .ןרעַייז-

 א 'ִא .סעּפע ןיא ףָאטש ןרעיוז ַא ןַאטנַײרַא
 'ִא .ןירטיצ ליֿפ וצ טימ ייט יד יִא .ייט זָאלג

 טאלאסיגנירעה א יִא .ץלַאזרעיױז טימ לסָאר

 עטַאלּפ יד ןָא טרעיוז עמ, .קיסע ליפ וצ טימ

 םוצ ןוא סרעַײז-קיסע לסיּב ַא טימ גנַאֿפנָא םוצ

 ,ריּב טימ |

 .טכוזעג-- ,זָא ךוז .ורט -- ןכוזנָא
 א הס ַא

 .סעטַאמש יַא ,ןריּפַאּפ -

 ָאד) ןעשזוזנָא וזד טעמּכ -- ןע(שז ,ז)מוזנָא

 .ידַא -- קינוזנָא

 ,טּפוזעג- ,ןָא ּפוז .ורט -- ןֿפוונָא

1824 

 טסיג ןגיוצעגסיוא ןיוש זיא ּברַאפ יד ןעוו ,ףוס

 ,אריפש .ש ,=סרעַײז-לּבעװש עקיטיינ יד וצ ןעמ

 ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק

 .ןלעטשנַײא (ןרעַײז-+ :ךעלנייװעג ָאד) .2
 טיורק יִא .סעקרעגוא לסעֿפ א יִא .ןריװרעסנָאק

 -סורּב יד יִא .ךלימ(רעיוז) יִא .רעטניוװ ףיוא

 .גיֿפ ,8 .לּפֶצ טרעיוז ןּבעגנַײרַא טימ סעצינ
 רעטכעלש ןיא ןצעמע ןריפנַײרא ,ןעגנערּבנַײרַא

 'ַא .ןערומכנָא .ןסעּכנָא .ןזגֹורּבנָא .גנומיטש
 א טימ רעמינּפ סנעמעלַא יִא .רעגיוש יד
 ,תנ/ .ךיז טימ  .ץיוװ ןּבָארג

 -עג-+ :ךיוא ,טֿפױזעג- ,ןָא ףיוז -- ןֿפװנָא
 עשילָאהַאקלַא ךס א ןעקנירט --- וטוא . ,ןֿפױז

 איו טינ 'נוא, .,ןרוּכיש .ןעקָאילשז .ןעקנארטעג
 וצ הנװּכ ריא רעמ טשינ זיא טַײל לייט ןייא
 ןֿפיטש דנוא ןיפוז וצ ןא רוּכיש דנוא ןסערפ !

 ךרוד ןליֿפנָא .1 -- חרט .ב/אע ,חע ,"הּפצוח
 -רעד ,קידמשוגמ ןוא ךס א ןעקנירט ,ןפיוז

 סעקשיק יד יִא .ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא רקיע
 ,ןקייװכרוד .ןעקנירטנָא ךס ַא .2

 -רוד רעטנקירטעגסיוא ןיא טסיג רע, ,ןּפַאזנָא

 עקידנצכעל עריא יִא טזָאל רע ,דרע רעקיטש

 .ןּבורגמייל' ,זיי ,"ןטלַאּפש עצראווש

 טדיר ךונ ךַאז ךונ טרוה רע, -- ךיז טימ
 ןא ךיז רע טה קנרט ףולש םעד טימ ,טשינ

 םיאנוׂש ,םיריזח; .347 ,ךוּב'אבּב ,"ןפוזיג

 רטיּב ןייא טימ ...ןֿפָאליג סָאלש ןיא ןנַײז
 ,ןֿפָאג ןא רוּכיש ךיז ןטעה זא ,איירשיג
 ףיוא תוניק' ,"ןֿפָאה ריד וצ איד ףלעה !ע"שּבר
 יליּב ,ומ| ?1648 גָארּפ ,,תוריזג סיקצינלעמכ

 ןעטכישעג-רוטַארעטיל 'דיי רעד ןוֿפ רעדי

 ...ךעלַײל םעד טגיילעגרעדנאנוֿפ ייז ןּבָאה, !
 ינואװ ענייש ןייא ,"ןגער ןופ ךיז יִא ןלָאז ייז

 ןכילקילגמוא םעד ןופ עירָאטסיה עכילרעד

 | ,1855 עשראוו ,בדנימע

 .יירע- .שינע- .,ץכע- .,גנוד

 ןכוז .1
 עלַא ןיא סעּפע יא .טַײצ ערעגנעל

 ,ןעמענֿפױנוצ .2 .ןעניֿפעג טינ ןוא ךעלעקניוו

 ענעפרָאװעצ עלַא יִא .קידנכוז ןּבַײלקפיונוצ

 ,שינע-

 ,(םוז-םוז גנאלק רעד זיא

 סָאװ .ןוז ןָא זיא סָאװ .1
 רעד ןוֿפ טלַארטשַאּב טינ ,טמערַאװַאּב טינ זיא
 ,געט עיַא .וצ טינ ןיהַא טמוק ןוז יד סָאװ .ןוז
 -רַאפ ןעגנאגעגכרוד; .גערּב רעיא .לקניװ רעיא

 וצ ,ּפערטרעטניה ערעטצניפ יד וצ םיא ַײּב
 .1 ,"ףיױרַא לּביטש-םעדיוּב ןיִא ,ןטכַײֿפ ריא

 .גיֿפ ,2 1929 װָאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב ,עירול
 :גנומיטש רעטקירדעג ןיא רדסּכ זיא סָאװ |

 ןרָאי ןוא געט עיִא ,טרעטצניֿפרַאֿפ .טהגאדרַאֿפ

 עטכשֹוחרַאֿפ יד ןופ ךעלמינּפ עיִא .ןַאמערָא ןופ

 ,טייקי- .רעדניקדָאטעג

 .לָאענ .טקינוזעגי- ,ןָא קינ- .ורט --- ןקיגוזנַא
 -נענוז טימ ןעמערַאװנָא .ןוז טימ ןכאמ לוֿפ

 ,טימעג סָאד יִא .דלעֿפ עטיירּכ סָאד יִא .ןלַארטש

 -נירטנַא

 יִא .טײקיסילֿפ ןעקנירט וצ ןּבעג .ןצעמע ןעק

 .וֿפד +- .חטוא -- ךיז ןּפװנָא

 ,1910 י"נ ,ו גורֿפ

 .סָאמ רעד רעּביא ךיז ןרוּכישנָא ,לָאהָאקלַא -

 .ורט -- ןעלגיזנָא
 ַא ןגײלקעװַא ,ןגײלֿפױרַא .1

 ,רעניּבאר םוצ |

 ןעלדיזגָא

 .?ןֿפָאלש םיא גזל ןוא ןָא םיא ּפוז, .דרעפ יד

 םידמלמ ןגעלפ (30 ,הכ ,תישארּב) יאנ ינטיעלה'

 ,"ַא ךימ ךַאמ,, :ןשטַײטרַאֿפ דַאּפ ןיא

 קידנּפוז ,1
 ןעקנירטנָא ,טײקיסילֿפ ןע:צנַײרַא ליומ ןטימ
 ַא טימ ךיז יִא ,רעסַאװלַאװק טימ ךיז יא .ךיז
 ןײלַא ךיז טּפוז; .ךיוי טימ ןשקָאל רעלעט
 ,"לדנעק רענרעכעלּב א ןופ ךלימ טימ ןָא
 קסנימ ,ןרעױט עטנֿפעעג .ַאּב ,יקסלָאּפָאגלָאד

 טימ ךיז יִא .דוֿבּכ טימ ךיז יִא .גיפ 1928 |

 ןעגנולשעגנַײא ,רוצקה, .ךעלקינייא ןוֿפ תחנ

 ,"ליומ ןלוֿפ ןטימ קיטייװ ךיז טּפוזעגנָא ,תורצ

 ךס ַא ןעקנירטנַײרַא .2

 .קיוּפ ַא יװ ,סַאֿפ ַא יװ ךיז יִא ,ךיז ןֿפױזנָא

 .שינע- .ץכעד
 ,טלגיזעג-7 ,ןָא  לגי

 ּפמעטשנַָא ,לגיז א

 עקיטכיװ יד יִא ןוא סקַאװירט ןסיגנָא .ןעל

 ריא וצק .גיֿפ .ןטעקַאּפ עלַא יִא .ןטנעמוקָאד ;
 טקירדעגוצ טסעפ ןצרַאה |

 "יּברר .ז .צ ,"טלגיזעגנָא ןרעטש ןנַײז ףיוא

 .1882 סעדַא ,לָאמ סנק רעכילקערש רעד ,ןיײטש-

 "יוא ןוֿפ) ןעמיטשַאּב ,ןענעמתחנָא .ןּבַײלרשנָא .2-

 טוג א יִא ,(לגיז ַא ןגײלֿפױרַא יװ ױזַא ןוא ,ןּב
 ןרעװ ןלָאז רימ 'נוא, .רָאי םעַײנ םוצ לטיוװק

 רעד םירוּפּכה םוי ןעד ריד ראפ וצ טלגיזג ןא

 שוק ןסייה ַא ןוא

 ,ןוזמה תכרּב ,"ןטוג וצ ׂשנוא וצ טמוק אד

 וצ ןָא זדנוא לגיז ןוא, .א/אמ ,1723 טשמַא |

 םעד ןיא יַא טנַײה ךיוא וטסלָאז ױזַא .. . ןטוג |
 ענליװ ,תושקֿבו תונחּת ,"ןּבעל גנַאל ןוֿפ ְךוּב

 ,{1798 טרוֿפנרהיד ןוֿפ קורדרעּביא) 1858 !

 .טלדיזעג-- ,ןָא לד .װרט -- { ןעלדיזנָא
 -ייֵלַאּב ,ןּבָארג א ףיוא ןצעמע ןגָאזנַײרַא .1

 ,עזייּב ,עסואימ טימ ןלַאפַאּב .ןפוא ןקידנקיד

 וצ עטָאלּב טימ ןכַאמ ןוא יִא .דייר עקיכעטש

 םענעי ןכַאמ ןוא יִא .ריט יד ןזַײװ ןוא יִא .ךיללג -

 ןַײז, .ןתּבש םעד ןרעטשרַאֿפ =| תּבשיץרַאװש ַא
 ,םיא טימ לָאמַא טגירקעג ךיז טָאה יױרֿפ עזייּב
 "נָא גונעג ןיוש םיא טָאה יז יװ םעדכָאנ ןוא
 טָאה ,טכולֿפעגנָא ןוא טלדיזעגנָא ןוא ןטלָאשעג
 לסעק ץנַאג ַא ּפָאק םעד רעּביא ןסָאגעגּפָא םיא יז

 ,1864 ענליװ ,ןוי ימכח ירופס ,דמא ,"רעסַאװ

 טלדיזעגנָא ּבָארג ןּבָאה טינ טליװ ריא בוא ---,
 רימ ןוֿפ טייג זיא ,טױט ןַײמ רַאֿפ רימ ןופ

 רעפטנע ןַײז ,טרעקעל שריה ,"קעװַא ךיַײלג
 א ןיא ןצעמע ןדיירסיוא .2

 .ןצעגײשנָא .ןרסומנָא .ןָאט ןקידסעּכ ,ןֿפראש

 לָאז רע ,ןאמרָאפ םעד יִא .ןוז םענעגייא םעד יַא |
 -- ךיז טימ .הלעמ רעד ןיא ןטלַאה ךיז
 רע .שינע/ .ץכע- .לדיזנָא .ווזק

 .ַײרע- = .(עקי ,ןיי)
 .טלדיזעג-- ,ןָא לדד .װרט -- 11 ןעלדיזנַא

 ךרוד רעדָא קיליװַײרֿפ) ןצעזַאּב .רנ .משטד

 ;חטש ןטניואוַאּב-טינ א (עיצַאטרַאּפעד ,גנאווצ
 ןטנגעג עטסיװ יִא ,דנַאל טרעקלעֿפַאּב טינ א

 ןֿפַאשּפָא ןגעװו טקעיָארּפ-ץעזעג סָאד, -- גנו-
 ןיא םיחוּכיװ עגנַאל ךַאנ זיא ,ןָאיַאר-סיֵא םעד
 ימָאק ַא ןיא ןרָאװעג  ןּבָארנַאּב . . . עמוד רעד



 :לעלדיזנַא

 מעל ,ב"ערת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,"עיס -

 י ,1911 גרעּב

 סע רעװ  .כרַא .ּבנ צמ ,רעד -- ףעלדיזנַא

 -ָאלָאק ,טנַארגימיא .טרָא ַײנ ַא ןיא ךיז טצעזַאּב
 ןיא רלדיז ןא ןייא זַא ןַײז טשרעװ וד, .טסינ -

 ---6 ,זי ןטרָאד} .6 ,חמ ,רירעש ,ײאַײנטשיװ רד
 טׂשייה רלדיז ןא ןייא, ן.לידיז ןא תועט יּפילע -

 טרעװ וזַא ,זיא רּבדמ רעד ןיא ןיילַא רד ןמ
 ,ףרָאדשרמרהליװ ,הימרי ,מהס ,יןַײז ךיוא ריא

 -רע זיוא ךַא ךיז טאה 'נואע -- ןי .6 ,חמ
 ןרעטכָאט סחֹּתפיִו איז ואװ טרוא ןייא טליװ
 ךַײלג ,ןגנערּב רַאפ גנל ןּבעל ריא לָאז טַײצ ריא
 ,זיוהטע רדנעס רדנסּכלא ,"ןירלדיז ןא ןייא
 .וט ,1724 טשמַא ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב

 יַאֹּב רעקידנעטשלוֿפ רעד ..., .רנ .משטד

 יָא יד ןּבעגעג טָאה יז סָאװ טייהַײרּפ-סגנוגעוװ
 יעל .י (1634 ,עינָאלַאק דנעלירעמ רעד ןוֿפו
 ,3 אפ ,1911 י"נ ,עמיטש סקלָאֿפ יד ,יקסנישטש

 | ,עגַאלַײּב

 ןטָאזעגי- .ןדָאזעג-- ,ןָא דיז .ורט -- ןדיזנָא
 -נעצנָאק ,ןקרַאטש ךרוד .1 .(טדיזעגיי)
 "נערּברעד ןוא (סעּפע) ןציהנָא ,רעַײֿפ ןטרירט
 .ןדיזֿפיוא .ןכָאקפיוא .ןדיז ןופ טקנוּפ םוצ ןעג

 ךיז רימ ןּבָאה ןטכענ, .שיילפ יִא .רעסַאװ יא

 -ץגנָא ןיוש ןּבָאה רימ ,שעװ ןשַאװ ןּבילקעג
 ניק געװ רעד ,ןייטשנעװיפ .ּב ,"רעסאוו ןדָאז

 .ןעירּבנָא = ךלימ יַא .1935 עװקסָאמ ,נעלעוא

 ןיא (ןצעמע) ןעגנערּבנַײרַא ,ןגערֿפױא ..2-
 תיּבה-לעּב םעד יַא .ןצעהֿפױא .,ןסעּכנָא .ןרָאצ -

 עמ זַא? .םילּכ יד ןוֿפ םיא ןעגנערּבסױרַא ןוא

 ךלַאּב ךיז רע טֿפרַאװ ,טולּב סָאד ןָא םיא טדיז

 עלַא ןרעװ לָאז רע ,ןסעּכ םעד יִא ."ןגָאלש

 ךיא .רעַײֿפ טימ ןצירּפש לָאז ןוא ןרילָאק
 נָא טָאה ּפָאט רעד .ןדיז ןּבײהנָא -- װטוא
 | ,ןטָאזעג

 'גיר ןיא, -- ץכעע .גנז .ךיז טימ
 'ץכעשידעג' א לּביװצ טימ שיילפ טסייה ץיל
 ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,ייץכעדיזנָא ןַא רעדָא
 .ש"ינע 1911.  װָאנרַאט ,1 גנוי רעליואוו

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- ײזנָא
 ןוֿפ ,האוֿבּת ןוֿפ יִא .ײזרַאֿפ .+- ןעײזנָא

 + ,גנוא- .יִא רענעטַארעג ,ןטשרעג

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקא .ןע- ,רעד -- ייזגָא
 יִא .יִא רעמַאזגנַאל .יָא רעטכידעג .+- ןעַײזנָא
 ,הנוא  .דעמ ןופ

 רפ ןוא דל ןיא) .+- ןגױזנָא וזד -- ןכיײזנָא
 בור'ס רקוא ןוא ררֹװ ןיא ,ןגייז-- ֿבוריס

 טָאה הרׂש רעטומ רעזדנוא ןוא {;ןגיוזי+

 -עז סָאװ תורׂש יד ןוֿפ רעדניק עלַא טגײזעגנָא
 ,ג/זסק ,2צנ ,"הדועס רעד ףיוא ןעמוקעג ןענ
 רעד זיא סָאד ןטסורּב ייווצ ענַײד (ךידש ינש);
 ןָא ךיד ןגייז ייז סָאװ ר"הצי םעד טימ ףוג

 רֿפס ,זּביא סידנַארּב .ל .א ֿברה ,"סטכעלש טימ

 ןעמ לָאז טכַאנרעדַײּב, .1843 סַאי ,םינוֿפס חיׂש

 טוג םיא לָאז'מ רָאנ ןגייז טשינ לָאמנייק םיא

 -"שז ,םעל אפרמ ,זּביא ,"טכאנרַאֿפ טעּפש יִא

 עשידִיי יד ןגעלֿפ רופיּכ םויש ,1874 רימָאט -

 ןיא רעדניק ךעלעציּפ ערעייז ןעגנערּב רעּבַײװ

 -תיּב ןוֿפ תונכש ןיא םִליוג יד ןופ ןּבוטש יד

1828 

 -סיוא םַַײּב ןּפַאכוצ ןענעק ךיז לָאז'מ ידּכ שרדמ
 לגײֿפ ,"גרַאװניילק םעד ןסע ןּבעג ,יִא ןעמענ
 ,ס' ,יד -- ןירע- .1957 'צעד ,קוצ ,דירֿפ

 טכַארּבעג טינ הנווּכּב ןּבָאה . . . תורׂש יד; .םַא -
 ןעק יז ּביױא הרׂש ןןװּורּפָו ןבירּפ וצ סיִא ערעײז

 .ײרע- .ג/זסק ,2צנ ,"רעדניק ןגייז |

 .ן(זןעװעג-- ;בנ ּפמיא ,ציא .װטוא -- ןַײזנָא
 יַא .םוטעמוא .רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא ןַײז ,1/ |

 ערעגנעל ַא ןַײז .2 .ןטרעצנַאק עלַא ףיוא
 ןַײז לָאז ךיא טלָאװעג ךיז טָאה םיא, ,טַײצ

 עלַא ,ןירָאג .ּב ,ַא ןיוש ריד לעװ ךיא . . . םורֿפ

 -טימ .ןעמענלײטנָא .ךיז ןקילײטַאּב .8 .קרעװ

 ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ןיא יַא .סעפע ןָאט .,ןכַאמ
 .ןעזנָא טינ ךיז ץעגרע ןיא

 ַא יװ טצינעג עזַארֿפ -- ןדָאׂש ןייז ןָא
 וצ גנודנעװ א ןיא הכרּב א יװ רעדָא שטנואוו
 ךיא, .טוג םיא (ךיז טּבעל) טייג סע סָאװ ןצעמע
 יװ רעטלע אזַא טקנוּפ יש יז ןָא רימ שטניוו

 ןרָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא יש יז ןָא, .=טָאה רע |
 ,ןדָאש ןַײד ןָא :לגרפ ."ןּבעל אזא

 ,םיא טָאטשנַא וזז .כרַא -- םאטש ןַײז ןָא
 תמחמ רעװ לוסּפ 'ג ןעד רטנוא רנייא ּבוא 'נוא,
 ןַײז ןא שמש ןרעדנַא ןייא ןמ לָאז ,הברוק

 תושר לאמנייא ןמ ןעװ, .קקּת ,"ןימענ טאטש
 .,ןַײז וצ קיזמ רדא םדא ןּב ןייא ןטיט וצ טּביג
 ןרדנא ןייא טּביג ןמ . .. זיּב ךאנ טינ איז ןזאל

 ,שטַײט ףױא ןושל הנעמ ,"טָאטש ןַײז ןַא

 | ,1766 אדרויֿפ

 -רַאֿפ .1 .טייזעג'- ,ןָא יז .ורט -- ןעייזנָא
 יָאט יִא .ןימ ןייא טימ חטש ןרעסערג א ןעייז
 ןוֿפ ךעלדנרעק יִא .גיֿפ .לֿפָאטרַאק יִא .ןטַאמ

 -ימ ענעדײשרַאֿפ לָאצ א ןעײזרַאֿפ .2 .סַאה
 ;קיסַאּפש = אוהש םינימאמ לּכמ (ןוֿפ) יִא .םינ
 ,ןטשרעג ןוא רעּבָאה ,ץייװ יָא ,םינימה לּכמ

 ,שינע- .ץכע-

 -ברוד .1 .טַײזעג-- ,ןָא ַײז .וורט -- ןעַײזנָא
 ןוא (ּפיז רעניד) רעטליפ ,רעַײז א ךרוד ןזָאל
 .טײקיסילֿפ ַא טימ ילּכ ַא ןליֿפנָא (ךעלעמַאּפ)

 -לַאװק ענטומ יִא ,לטוּב ןיא דעמ יִא ,ןֿפירטנָא

 -ירפ טימ גָאט םעד עלעטניוװ א, .גיֿפ .רעסַאװ
 -נָא ,2 .םּתס ,מּפ ,יָזָא טַײז ןעלמיוּב עקידגניל
 עטסוּפ ,תויׂשעמ עטסוּפ ןליײצרעדנַא .ןרעדיױלּפ
 יַא ,ןגיולפעג-טינ ,ןגיוטשעג-טינ ןופ יִא .ןכאז
 ןעַײרֿפַאּב .ןעַײזּפָא .דפ .8 .,ןעַײרּבנַא ןוא
 יד י'ַא .עקיטיינמוא סָאד ןעַײז ךרוד ןלײטּפָא

 .שינע- .ץבע- .לּפָאטרַאק יד ,ןשקָאל

 | .ןרעױזנָא ווזד -- ןרעַײזנַא

 -נָא ,1 .,טֿפײזעג-- ,ןָא ףייז .ורט -- ןֿפײזנָא
 יַאּב ;ףייז טימ (רעּפרעק ןופ לייט ַא) ןרימש
 ,םינּפיס יַא ,ןפייזנַײא .(סענילומ-)ףייז טימ ןקעד
 ןרַאֿפ ןקַאּב יד יִא .ןגָאװצ םַײּב ּפָאק םעד יִא
 -נקעמש א ןענוֿפעג טרָאד טָאה יז, .ךיז ןלָאג

 נָא םעד טימ ךעלדנע ןוא . . .ףייז לקיטש קיד
 ,נקַאטשניּב נשיװצ ,ןיּבָאד .ה ,"טנעה יד טֿפײזעג

 ןּבַײרנַײא ,ןּבַײרנָא טוג .2 1941.  עװקסָאמ
 ןיא טערג יד יִא .ףייז טימ ןקיײװנָא .ףייז טימ
 יד יא ,טכַאנרעּביא ןייטׂש ןזָאל ןוא עיײלַאּב !

 טימ ןבפר(סיוא) ןוא עגָאלדָאּפ עטקיטָאלּברַאֿפ

 ,טשרַאּב רעד

 יִא ןצעמע

 ,יירע-  .רעד

 .ןיילַא) ךיז ףיוא :ךיז ןיא ווזד -- ךיז (ןָא) ןַא

 .משטד .ן" ,(רעד) יד -- טכיזנַא

 טכיזנָא

 ןעקנוטנַײא ,ןרימשנַײא ,ןּבַײרנָא ךרוד .9
 יד יִא .רעטַאלג ,רעכייװ ןכַאמ ףייז (טימ) ןיא
 יד יִא .ליוז ןיא ןקַאהנַײרא ןרַאֿפ ךעלקעוושט |

 ךיז לָאז רע ,(לסילש) סָאלש םעד יִא .עװטַארד

 זומ ןייזןש .גיֿפ .ןענעפע ,ןעיירדרעּביא רעטכַײל

 ןענַאק ןלָאז סנגיל יד ידּכ ,ןעלגרָאג יד יִא ןעמ

 -נָאשד ןעּב ,זּביא שקַא ,"ןשטילגכרוד ךיז טַאלג

 ,1935 קסנימ ,ענָאּפלָאװ ,ןָאס

 .ןעלדיזנָא .ןצעגײשנָא .ןגָאזנַײרַא ףרַאש ..4
 יז; (ןצעמע טימ) ןענעכערּפָא ךיז .ןרסומנָא

 אס עלעסָאי ,עש ,"טֿפײזעגנָא טוג םיא טָאה

 (זיּב) ןגָאזנַײרַא = (חומ ַא) עדרָאמ א יַא* .ײװַאל

 ףרַאד עמ רָאנ ןעוו ןוא, .ּפיר רעטעּביז רעד ןיא

 םעד טימ דּבכמ ןעמ זיא עדרָאמ ַא

 רעיוא ןַא יָא* .29 או 1958 ,גָאט ,שטד ,"ןיקסיז

 א ןּבַײרשוצנַײרַא טינ ךיז ייז ןעמעש , .זד --

 ַײּב רעיוא ןַא יַא ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ווירּב
 ,רָאֿפ ,ןילכָאר .י ,"רעּבַיײרש ןטקידניזרַאפ םעד

 ןיא ןצעזנַײא = דעו םלועל יא" .12ש7 6
 .ןּבעל ןצנַאג ןֿפױא הסיֿפּת

 -ַאלג טימ) ןדעררעּביא ,ןעלצנָא (קיסַאּפש) .9
 ןצעמע ןריסערעטניארַאֿפ ןוא (דייר עסיז ,עט

 ,(עא תוחילש ַא ,גנומענרעטנוא ןַא) סעּפע ןיא
 -נַײרַא .ןריפרעטנוא .עקצעה רעד ףיוא ןעמענ

 -רעד ןוא (המשנ עטוג יד) דלָאי םעד יִא .ןרַאנ

 יעכ; .קסע ןצנַאג ןֿפױא ןסירדראפ םיא לָאז ךָאנ

 ,"טֿפײזעגנָא ךַײא טָאה'מ ,רעקיצרַאה ,עכיעכ
 = ןריזַארּפָא טינ ןוא עדרַאמ א יַא" .לרעּפ ,זיי

 ,טעּברא עּבלַאה א ןָאט (ּב ;לציּפש א ןָאטּפָא (א

 ןּבעג .ןרימשרעטנוא ,0 .זד -- םיוש טימ יָא*
 טעװ יּפָאק םעד יִא .לּפענק םעד יִא .רַאּבַאכ

 -סיוא ןוא לודג םעד יִא .ןגָאװצ ןזָאל ךיז רע

 ךיז טלָאג ,ןָא טוג טֿפײז עמ זַא; .סעּפע ןלעֹוּפ

 .חש ,"רעסעּב

 .שינע- .גנ- .ךיז טימ ,ץכע-

 טׂשנוז רּבא ֿבנג ןייא רעװ רנייא ןעװוע .רנ
 םנעי שע טֿפרַאװ 'נוא טּבייה לּביא רדנַא ןייא |

 רע טּביג ךיז ןא טאה רע שאו רמולּכ ,ראפ

 יַאּב ןומ ןינע רעדעיא .ד/חי ,חע ,"ךיז ןופ

 ןָא) םצעּב ןײלַא זיא רע יװ .... ןרעוו טעטכַארט |

 ,רָאּבַאנ רעטסרע רעד ,דמא ,"(ךיז רַאֿפ ןוא ךיז

 -עמה לּכ טַאהעג ךיז ןָא טָאה רע, .1871 ענליוו
 'נוא ילּתּפנ ןוֿפ הׂשעמ ענייש ןייא ,"תוֿבוט תול

 | ,1891 גרעּבמעל ,םירמ

 = 2: אם-

 -סיוא .קילּבנָא .1 .רנ .טצינעג טֿפָא .4
 סעּפע רימ טָאה רע .םינּפ .הרוצ .הארמ .ןעז

 ,טקנוּפדנַאטש .גנוניימ .2 יָא ןקירעיורט ַא
 ןוא ןעיידיא יד טקידיײטרַאֿפ טָאה, .לקניוװקוק
 רעגנעהנָא ענַײז ןוא ןָאסרעמע עכלעװ ץַא

 ,1911 י"נ ,שג ,רעװָאשװָאּב .י ,"טַאהעג ןּבָאה
 -ּבוּפ וצ ענוּבירט-טכירעג יד טצינעגסיוא טָאה,
 ,10 א 1964 ,זמט ,"ןיַא עשיטילָאּפ ענַײז ןריקיל

 ןָא טקוק עמ סָאװ :טעזרעד עמ סָאװ סָאד 2
 .רעדנואז ,עכעלרעה א ,קילּבסױא .עמארָאנַאּפ

 (לטרַאק) עטרַאקיסיַא יָא עכעל

 ,טֿפַאשדנַאל ַא טימ טרירטסוליא לטרַאק(טסָאּפ)

 יד .ןשיװצ ןגָארטעצ ךיז טָאה ךַאז יד, .לדליּב



 קיטכיזנָא

 -בָאנ רימ ןענַײז קיניװ רעייז ןוא טסעגרוק

 -סָא ערעייז טימ ןקיטסעלַאּב ןעמוקעג םעד |

 ףעלטרַאק --- הרוחס ןימ רעַײנ א, .שו רמ ,יןיק

 סטכיזנַא ,רַא ,"ז"עלּב ןי'ק-סיַא ,סעקצַאצ טימ

 .ןעטרַאק
 ןיא טמענ עמ ןעװ -- ...ןוֿפ 'ַא ןיא

 ןוֿפ יִא ןיא .ןזַײװַאּב יד ןופ יִא ןיא .טכַארטַאּב

 .הנּכס רעד

 ןעז ןעק עמ סָאװ .1 .ידַא -- קיטכיזנָא
 -עשיֿפ עסַײװ-רעּבלז עקידנרעטיצ .ןעזרעד
 לרעסַאװ םעניירילָאטשירק םעד ןיא ... ךעל

 רעכַאלֿפ רעד ןיא רעטנוא עלַײװ ַא ןכיוט ,יָא
 יַאק רעשידוי ,גיטסָארֿפ השמ י'דער ,"טייקפיט

 יד/ .1911 גרעּבמעל ,ב"ערת תנשל רַאדנעל

 עלא יד רָאנ ןענַײז סָאד -- ךַארּפש ענעּבירשעג

 קיטיינ ןענַײז סָאװ ,םינמיס ןוא סנכייצ עיִא |
 עג רעד ןופ ןעניז םעד זדנוא ןּבעגוצרעּביא
 ,1921 ,קיטַאמַארגילוש ,מי ,"ךָארּפש רעטדער

 סָאװ ,טלֹוּב זיא סָאװ .קידװעעזנָא .קיטנַאק .2

 "רעטנוא עיִא .ןקרעמַאּב (ןעק עמ) ךיז טזָאל
 ראו ןרָאה רׂשורג רגיטכיז ןא ןייא, .ןדייש
 ןייא, .5 ,ח ,לאינד ,מהס ,"ןגוא ינַײז ןשיװצ

 טינ המקנ יד טרעװ אליממ ,ןסעג רפ ןמ זומ תמ
 רעד, ,12 ,טנ ,םילהּת ,מהס ,"ןַײז גיטכיז ןא

 ןיא גנוקיטַײצ וצ טֿפַאשדניק ןופ גנַאגרעּביא
 ,װמ ,"גנַאגרעּביא רעשיזיֿפ א ץלַא רַאֿפ רעיָא
 הריצי רעד ןיא, .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 ,יֵא טרעװ ןוא סױרַאֿפ סױרַא . ..טָאג טערט
 רעד טימ -- ןענרעל יִא .אאע לֹּבִיי ,רעצַאלג

 .עא סעּפַאמ ,ןעמַארגַאיד ,רעדליּב ןוֿפ ףליה

 ,קיטכיװ .טנענימָארּפ ,ןעזעגנָא זיא סָאװ 9
 ןא .טסילַאנרושז ,רעּבַײרש רעיא ןַא .בושח

 א די א ןעװעג רע זיא עבטּב, .רחוס רע'ֶא

 ,"לשטנעמ יא ןַאזַא טשינרָאג סעּפע ,רעקנעש

 "תיּב ןיא וליפַא, .שטיװָאנַארַאּב עיצנאטס' ,עש

 יד ןוא 'טגָאז' דיגמ רעטמירַאּב ַא ןעװ ,שרדמה

 ןסיורג ןשיװצ ךיז ןרילרַאֿפ םיּתּבילעּב עטסיָא

 רעד' ,רַא ,"ןקילעז ןייא רָאנ ןעמ טעז ,םלוע

 ,"חרוא

 טָאה סנַײז ךוּב עקיטציא סָאד , -- טייקיד
 רעצנַאג ןַײז ןיא טייקיטכיזכרוד ןופ הלעמ יד

 "נוזַאּב לייט רעדעי ןוֿפ יִא ןוא עיצקורטסנַאק

 ,1936 י"נ ,לוש רעזנוא ,מי ,"רעד

 "רעד ןעזרעד .כרַא -- ןרעװ ,ןַײז יִא

 יד ןַײז שומ טשנעּביג, .ןקוקנָא ןענעק .,ןקילּב

 "ביז ןא רדיוװ ןגיוא ןַײמ . ..ךיד שד ןדנוטש

 ,193 ,ךוּב'אבּב ,"ןרעװ גיט

 -עגי- ;בנ פמיא ,ציא .װרט -- |{?}ןטכיונַא
 ,'ַא טשינרָאג ,קיאור טגילא .ןקוקנָא .?טכיז

 .ײװַָאלַאס עלעסָאי ,עש

 -עזמוא .קיטכיזמוא .כרַא .ידַא -- רעּפכיזנָא
 ,ןכַאז ןלַא ןיא ךאלמ ןייא איו זיא רע, .קיא

 ןא ךיז טנעק רעד ,ןדניפ טינ ןיא ןטנעק איז
 ץ"ש ל"גס קחצי י'רּב ֿבקעי 'ר ,ײןכַאמ רּפכיז

 ,1763 גָארּפ ,עשוהי ,בקעי תלהק ,איזלטיר ק"קד

 .טרעּבליזעג'- ,ןָא רע .װרט -- ןרעּבליזנָא
 ,רעּבליז טימ (סעּפע) ןעִיצרעּביא ,ןקעדַאב ,1
 -ליזַאּב .2 .עקשוּפ-רעקוצ יד ,ץַאט םעד יִא

 ןָא גניז .חרט -- ןעגניזנַא

 .לָאענ ?ן" ,רעד -- רניזנַא

 םעד ןֿפרַאװ לָאז רע ,יִא םעד ןענוֿפעג , ,דניז

 .ידַא -- קיניזנָא
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 ןוא ןעלּפָאג ץוט עכעלטע יִא .לָאצ ַא ןרעּב
 .שינע- .גנז .סרעסעמ

 .ןעגנוזעג =

 א ףיוא גנַאזעג (ַא) ןעמענפיוא .ןעגניזנַײרַא .1

 (ןיא) ףיוא רעדילסקלָאפ יִא .עא דנַאּב ,עטַאלּפ

 -ַאג ןיא ךעלגניי-רדח ןעוו) .עטַאלּפ"ןָאפַאמארג א

 רענייא ןוא ךעלּפענק ןיא ןליּפש ןגעלפ עיציל

 טגעלֿפ ,ךעלּפענק ענַײז עלא ןרָאװעגנָא טָאה

 ןקילײטַאּב וצ ךיז סנַאש ַא ךָאנ ןּבעג םיא ןעמ

 טָאה .לּפענק ןייק קידנלעטשנַײא טינ ,ןָאק ןיא

 ,טליּפשרַאפ רעטַײװ רעליּפש רעקידלזמילש רעד

 ייר א ןיא ןלעטשסיוא ךיז ךעלגניי יד ןגעלפ

 ,םימאר תיחו םדָאו ןינּת, :ןעגנוזעגנַא םיא ןוא

 ןעמ טליּפש ,ךעלּפענק ןייק טינ טָאה עמ זא

 ן."םעניילק ןטימ

 "רַאֿפ ןוא ןעמענוצֿפױא ידּכ ןעגניזרָאפ .2
 טנעמורטסניא ןא ףיוא) ןענעכיײצרַאֿפ ,ןּביײרש

 רימ גניז, .עידָאלעמ יד (ריּפאּפןטָאנ רעדָא

 א יַא* ."ןטָאנ יד ןּבַײרשרַאֿפ לעװ ךיא ןוא ןָא

 סעפע ןּבױלנָא = הׂשצמ

 .ןריֿפרַאפ םעד טימ ןוא עא תוֿפ
 רעמ ,ןעגניז ליפ וצ ,טַײצ ערעגנעל ַא 9

 עמ זיּב ףיוה ןיא ןַא ןעגניז ייז, .ףרַאד עמ יװ

 ּפָאק רעד יִא ."ןשָארג רָאּפ א וצ ייז טֿפרַאװ

 .ןרעװ ןטלָאּפשעצ לָאז

 -רַאֿפ םַײּב זַײרּפ ַא טימ ןּבַײרטרעּביא .4
 ןכיוה וצ ַא (ןָאט גָאז ַא) ןלעטש ;סעּפע ןפיוק
 רע ,םיא ַײּב טינ ףיוקע .ןעגניזפיוא .זַײרּפ

 רעטצניפ ריד טעװ'ס זַא חק מ א יַא ריד טעװ
 ."גיוא ןא ןיא ןרעוו

 רַאֿפ) תודוס ןגָאזסיױא ,ןּבעגסיױא .װטוא .9
 ןופ םירֿבח ענעגייא יד ףיוא יִא ,(טכַאמ א

 .ןרעהֿפיױא ןוא ךיז יִא -- ןיז טימ .יײטרַאּפ

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- ,גנוד
 ןָא זיא סָאװ רעד

 ,1964 ,ךשמה ,יקסלוּביצ .פ ,"ןייטש

 -עג-- ,ןָא קיי .װחרט 8 װטוא -- ןקידניזנָא

 ,תוריבע יִא .קידניז ךס ַא .1 .טקידניז
 ,ךיז טכַאמ סע רָאנ ןעמעװ טימ יא .םיאטח

 םעד ןלעטשסיוא ןטעּב םַײּב :קיסַאּפש ךיוא

 לפיוו !רענלעק --- -- ןַארַאטסער ַא ןיא ןוּבשח

 ."?טקידניזעגנַָא ךיא ּבָאה

 רעכעלרע:טינ ,רעטכעלש (טימ) ךרוד .2
 ,ןָאט :תולװע ןצעמע יּבגל ןייגַאּב גנוריפפיוא

 .שֿפנתמגע ןֿפַאשרַאפ ,ןדָאש ןצעמע ןעגנערּב

 סָאװ, .םירבח עטנעָאנ ןגעק יא ,טָאג יּבגל יא

 סָאװ ?שטנעמ-תרוצ ןַײד וצ ןָאטעג וטסָאה

 עג סנייטשימ ,טקידניזעגנָא סנױזַא וטסָאה

 .ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,*?טגָאז

 ןופ רענייא ןעװעג זיאס; -- ךיז טימ

 ךיז ןקידניז ייז ןיא סָאװ ,ןטנװָא-רעמוז ענעי

 ףיוא ,רַאילקש .ּב ,יּפָאק ןרעּביא ןָא ןשטנעמ

 ,19239 סאנואק ,ןגעװ עשלַאֿפ

 (ןייק טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ

 -לכׂש:טינ .ךעלדנעטשרַאֿפמוא .קיניזמוא .ןעניז

 ...ןןריּפַאּפ ןופ} יןגער' רעד; .הריזג עיִא .קיד

 רעטַײװ סָאװ ,רעסערג רע טרעװ רעטַײװ סָאװ

 ,ַאינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק .יא ,"רעיָא

 .1929 ווָאקרַאכ ,ןעלכיימש-

 ..טסיזעג =- ,ןָא סיז .וורט -- ןֿפיזנָא

 -ּתוש א ,טפעשעג א

 .װֿפד +- .װטוא -- ךיז ןציזנָא

 ךיז ןעיטקולזנָא

 ַאזַא, -- טייקי-
 ןענעק סָאװ ןטנעגילעטניא ןעװעדָאה יװ יִא
 ,"קלָאֿפ ןקידעּבעל םעד ןוֿפ רוטלוק יד טשינ)

 ,16 ווו 1968 ,גָאט ,ּבמָאלַאג .ַא

 ןַײז םרוג .כרַא .וטוא -- (ןַײז) ןעניזנא

 ,ן?ןסעּפע וצ ןדיירוצ .ןעניז ןיא ןּבָאה לָאז עמ

 טנעמילּפמוק יכילפיה טימ ןיוש ׂשיכלוז ךיא,

 החרט יׂשורג יכלוז םיא 'נוא ןיניל ּפא ןילאוו

 - ,256 ,הג ,"ןַײז ןיניזנא טינ ןרזנואְו

 ןכַאמ .1
 סיז זיא סָאװ סעּפע ןטישנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .סיז
 קנַארטעג ַא ןיא (עא ןירַאכַאס ,קינָאה ,רעקוצ)
 ןכַאמ .2 .סקעּבעג א יִא .ייט יִא .לכאמ רעדָא
 ןעלטוּב עלא יִא .לָאצ ערעסערג ַא ,ךס א סיז

 ,סעדגַאי טימ יעסיזז טימ ןליֿפנָא .גיֿפ 3
 ,םנוד יונפלער 8 א ,עדער ַא יִא .ןקורדסיוא

 .שינעד

 -כרוד .1 .טּפיזעג-- ,ןָא ּפיז .ורט -- ןֿפיזנָא
 ןעַײזכרוד ,ןקינײרּפָא ,ןקיניירכרוד ,ןזָאל
 ,ןטשרעג יִא .לעמ-הצמ יִא .ּפיז א ךרוד (סעּפע)

 ,לעמ טימ קעז עכעלטצ יא .ךס ַא ןפיז .2
 .21- .ףךיז טימ

 -ֿפיז- :89 .טצֿפיזעג-- ,ןָא ץֿפיז -- ןצֿפיױנַא
 ַא ןקירדסיוא ,ןעגנערּבסױרַא -- װחרט .ןעצ
 ליפעג סָאד ןפראונָא ןוא ןצפיז ךרוד ליֿפעג

 ןצֿפיז -- װטוא .רעיורט יִא .(גנומיטש יד)

 ןסעזעג רימ זיא רע; .טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא |

 ,טדערעגסיורא טינ טרָאװ ןייק !רעקיטכענ א יװ

 ,"קעװַא זיא ןוא טנװָא ןַא טצפיזעגנָא רימ טָאה

 יעגנָא גונעג ןיוש ךיז טסָאה, -- ךיז טימ

 -,שינע- .ײטצֿפיז

 -עגי-- (ןיּב) ּבָאה ,ןָא ץיז .װוקַא -- ןציױנָא
 םעדכרוד ןוא טַײצ ערעגנעל א ןציז .ןסעז

 סעילָאזָאמ יִא .ןדירעמ יִא .ןָאטּפױא' סעּפע

 א י'ִא ןוא רעכיּב רעּביא ןציז .ןטניה ןֿפױא
 ,םָאלּפיד

 ןָא ,רדסּכ

 ַײב ךיז י'ִא .ןציז (טַײצ ערעגנעל ַא) רעהֿפױא

 ןיא ךיז יִא .ןרעמיצ:טרַאװ יד ןיא םיריוטקָאד
 ּבָאה ךיא ,קנַאד א -- !ךיז טצעז ---. .ןטמַא

 ןרעװ .2 ."ןסעזעגנָא גונעג טנַײה ןיוש ךיז
 .הסיֿפּת (ןיא ןציז וצ) טימ טֿפָארטשַאּב טֿפָא
 ןרָאי ךיז יִא .סעמרוט ןיא גנַאל-ןּבעל א ךיז יא

 ,קינשטעטָאכאשט א ןייגסיורַא ןוא עמרוט ןיא
 .שינע-

 -עת- .וטוא ןןעוועסיוכס ...} -- ןעוועתוכונַא
 ןייא ןיא ןטלַאה .טעװעתוכזעג-- ,ןָא עו
 טימ ךיז ןעמירַאּב :תוכז א ףיוא ךיז ןֿפוררַאֿפ
 רע רעװ טסייװ רעװ ןעניימ לָאז עמ יִא .סוחי
 | ,זיא

 ךיז ,ןָא ךיז עיט- .וטוא -- ךיז ןעיטקולזנַא
 .=:11/: ?04ט860 2110804 .טעיטקולזעגי

 רעװָאגינרעשט ,ןישזעינ ןיא ךיוא ןעוועג) דל

 טימ (סָאמ רעד רעּביא) ןעקנירטנָא ךיז ,('ּבוג

 ,ונש .ךיז ןֿפױזנָא .ךיז ןעקָאילשזנָא .הקשמ

 רָאנ סָאװ ,טעיטקולזעגנָא ןױוש ףךיז טסָאה

 ."?וטסליוו



 ץזנַא

 ןעזנָא רעד 6 סָאד חזז .ּבנ צמ .רעד -- עֹונֲא
 ,ןשטנעמ ַײּב יִא ןייק טינ טָאה רע

 ןע- ,יד -- תנואעונַא
 .(ךיז) ןעזנָא ןוֿפ טַאטלוז

 יצר רעדָא סעצָארּפ

 טזָאל ןעק עמ סָאװ .1 .יזַא -- קיאעונָא
 ינֲא יד .טלֹוּב זיא סָאװ .ןעזרעד ,ןעז(נַא) (ךיז

 יָא גונעג ,טלֹוּב גונעג ןַײז ףרַאד טייקשרעד
 ,טײקשרעדנַא עיִא ןַא .שירעדליּב .טערקנָאק .2
 ץַאֹז ןשידִיי םעד ןלעטשרָאֿפ ךיז יִא ףראד עמ,

 טימ ןטַײּב ךיז ןענעק ןעגניר יד ואוו ,טייק א יו

 .טייקיא- ,2:1 ,שו ּפשֶיי ,מי ,"רעטרע רערעייז

 עמא .װֿפד װזז .רנ .משטז .ידא -- רַאּבעונָא
 ,"רעטרעוו עיִא ןענָאילימ ןוֿפ לּפאצ םעד טרעה

 ץֶא םיוק ךעלרעסיוא םעד ןיא, .1863 ,ַאּפָא

 ,?טֿפַארק עסיורג אזַא ןטלַאהַאּב טגיל --- שטנעמ

 ,6'7 אפ ,1949 זירַאּפ ,זעגֿפ

 .טלגעזעג-- ,ןָא לג .װרט -- ןעלגעונַא
 לגעז א טימ (לפיש) ףיש ַא ןטַאטשסױא ,1

 יַא ..ןעלגעז ןקיטסעֿפנָא ,ןעצנָא .2  .(ןעלגעז)
 .ןעמי ןּביז יד רעּביא ןזָאלקעװַא ךיז ןוא ףיש יד
 סָאד טרַאװ עס . .. ןֿפיש עסַײװ יד ןָא לגעז ---.

 ידירֿפ ֿבקעי ,"טלעװ טַײז רענעי ןוֿפ ,ךַײרגיניק

 ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ ,ןַאמ

 -עצ .1 .טגעזעג- ,ןָא געז .ורט -- ןגשזנָא
 עכעלטע יִא .ךס ַא (געז ַא טימ ןדַײנשעצ) ןגעז

 טגעזעגנָא ןעמ טָאה רעטערּב ,, .ץלָאה רעטֿפַאלק

 טּפַאכעג טָאה עמ סָאװ ,רעמײּבטסַאמ יד ןוֿפ

 רעדָא רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא ,"גערּב םַָײּב

 ןגעזנַײא לסיּב ַא .2 .1936 קסנימ ,רעסיורג
 ןוא ךעלטערּב יד יִא .ןגעזכרוד ןצנַאגניא טינ

 יִא ,ינק רעד רעּביא ןכערּברעּביא ייז ךָאנרעד

 ,טרָא ןּבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןטַאלּפירינַאֿפ יד

 100 י'ִא .לָאצ א ןקיטרַאֿפסױא ,ןטיירגוצ .2
 סעקסירָאּפאט ןכַאמ וצ ךעלצעלק עניילק

 ןכַאמ וצ ןטסַײל יִא .ןקעה רַאֿפ ךעלטנעה =!

 ןצעמע וצ ןייטשוצ .ןעידוננָא .גיֿפ .4 .,ןעמַאר
 טרצקנעּב רעדא .דייר עקידנרעטַאמרַאֿפ טימ

 ןיא (דנואװ ַא) ךָאל ַא טגעזעגנָא רימ טָאה

 טימ ."שלח ךיא טניימעג ּבָאה'כ !ןצרַאה

 רע .שינע .ץכע- .גנ- .ךיז

 | | ,יירעי

 .טקיטעזעג-- ןָא קיט- .ורט -- ןקיטעזנָא
 וצ ןּבעג ךרוד רעגנוה (סנצעמע) ןליטש .1
 רעד וצ ןענעמרָאקנָא .(זַײּפש גונעג ןּבעג) ןסע
 ,םיטילּפ עקירעגנוה יד יִא .חרֹוא םעד יִא .טַאז
 רעדילג יד רַאֿפ גנורענרעד ןוא זַײּפש טימ,
 ,סוממ ,ײלָאמַאטיֿמ טקיטעזעגנָא זדנוא רע טָאה

 ןעקנירטנָא ןעמ לָאז טלעג סָאד ןוֿפ, .תורימז
 יד ןדיײלקַאּב ,עקירעגנוה יד יַא ,עקיטשרָאד יד
 ,ןיקַאזַאק עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"עטעקַאנ

 רע (א ='ִא טינ םיא ןעק עמ" .1886 סעדַא
 עסיורג טָאה (ב :טיטעּפַא ןסיורג וצ ַא טָאה
 נַאּב טינ ךַאז ןייק טימ ךיז ןעק ןוא ןגיוא

 | .ןענעג

 לָאז סע ןכַאמ .ןליֿפנָא .ןכַאמ טַאז .גיֿפ .2

 המחלמ יד. .הוואּת יד יַא ןענעק טינ .גונעג ןַײז
 רעטרעדנוה סױא:גָאט ,ןַײאיגָאט ןַײא טגנילש
 -עג רעד ּבילוצ, ."יֵא טינ יז ןעק עמ .תונּברק

1827 

 טָאה סָאװ ,טייקטכַײפ רעשיּפָארטּבוס רעטכיד

 ,ןידיל .לװ ,זּביא ,"...טֿפול יד טקיטעזעגנָא
 .1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש

 קידנעטשלוֿפ .ןלעטשנדירֿפוצ ןצנַאגניא 2
 -סיוא-טסנוק טימ יִא .ןקיטעזרעּביא .ןקידירפַאּב

 יסַײג טימ יִא .רוטַארעטיל טימ יִא .ןעגנולעטש

 - צטסוּפ טימ יִא (טינ ייז ןעק עמ) ,זַײּפש רעקיט

 ןרעװ = גיו א סָאד יִא .דוֿבּכ טימ יַא .ןגָאזוצ

 טרעּבױצַאּב ,טּפַאכרַאֿפ ןרעװ ;(טליפעגנָא) לוֿפ

 טימ גיוא סָאד יִא .טעז עמ סָאװ סעפע ןוֿפ

 קלָאֿפ סָאד, .טלעװ סטָאג ןוֿפ טייקנייש רעד

 יד טימ גיוא ןַײז ןָא סנטסקינייװ טקיטעז

 ערעדנַא ַײּב טעז סע סָאװ ,ןּבעל ןופ ןטייקיטוג

 עלַאנָאיצַאנ ידע .וװ מעּב ,"סולֿפרעּביא ןיא

 "דיל עריא ... רעיוא ןיא . .. םיא טָאה הֿביֿבס
 סָאד ןּברַאפ עריא טימ ,ןעגנוזעגנַײרַא . . . ךעל

 עשידוי ןגעװ ,נש ,"טקיטעזעגנָא סנַײז . . .גיוא

 ./ רעבַײרש

 .רעקרַאטש ,רעלוֿפ ,רעקיטפערק ןכַאמ 4
 ענַײז טקיטעזעגנָא טָאה רע, .רעטנַאסערעטניא

 רעד טימ ךעלהׂשעמ ןוא רעדליּב ,!ןװיטָאמי

 ןוֿפ ךַארּפש רעקידתורוד רעד ןוא קילָאּבמיס

 ןיא רעּבַײרש ,נש ,"םירֿפס עכעלנע ןוא רהוז

 .דנַאּברַאֿפ יוװַאס

 ןעק ףָאטש ןייא זַא ױזַא ןכַאמ (קיזיֿפ) .8
 .ףָאטש ןטייװצ םעד ךיז ןיא ןּפַאזנַײא רעמ טינ

 טינ לָאז ץלַאז ךָאנ זַא ,רעסַאװצלַאז יִא ױזַא

 ףמַאדרעסַאװ רעד ךיז טניפעג , .ןייגעצ ןענעק

 גונעג טינ זיא סָאװ םוכס ַאזַא ןיא טפול ןיא

 ,רעגניצ .וװ ,א .זּביא ןַאמלוש .מ ,ײיז ןקיטעזוצנָא

 1923 עװקסָאמ ,1 קיזיֿפ-רַאטנעמעלע

 רעד, :וּב םוצ .וֿפז +- -- ךיז ןקיטעונַא
 לָאז רע ידּכ םיא טסע רע סָאװ טיורּב תיזּכ

 י"נ ,ּבדל ,"יָא ךיז ליװ רע לַײװ . . .חּכ ןּבָאה

 "םוי ןייק ,תּבש ןייק ריד ַײּב ָאטשינ, ,זייישּת

 טסנָאק סָאװ קירעגנוה . . .ױזַא ןעד וטסיּב ,בוט

 -רעפעג ָאז טסטעּברַא וד ןדַײס יא טינ ךיד

 "סָאּב ,קאה ענעהילעג יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,"ךעל
 .1911 ןָאט

 טכַארט'ס רעװ, .תוואּת טימ יִא ךיז :23 םוצ

 ,סמ ,"טלעג טימ יִא טינ ךיז ןעק טלעג רָאנ
 דנַאטש ןיא טינ ןענעז ייז, .9 ,ה ,ט"עקּת תלהק

 ,פס ,ײסנגינעגרַאֿפ יילרעלַא טימ ןקיטעזוצנָא ךיז
 סנגער עלופ טימ ךיז טָאה דלַאװ רעד, .תודוס

 ןרע|1, .םיוּבלפע ...טַאלּב ,לה ,"טקיטעזעגנָא

 ןוא דרע ןוֿפ חיר םעד טימ יִא טינ ךיז ןָאק

 יד .יָא טינ ךיז ןענעק ייז, .| רָאק ,"דלַאװ

 ןָאעל ,"ןעגנילשנַײא ייז ןליוװ טלעװ עצנַאג

 ,עלעגניר-עלעגניי ,עּבלע

 ,טַאז טינ ןרעװ םונהיג ןוא רֹבקא :33 םוצ
 ,"ָא טינ ןגיא סנשטנעמ םעד ךיז ןעק ױזַא

 -עמַאס םעד ףיוא, .20 ,זכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 גיוא סָאד ךיז טָאה ... גרַאּב ץיּפש ענדָאר

 ןוא טעטש ,םיסדרפו םינג !יִא טנעקעג טשינ

 ךָאנ ךיז ּבָאה ךיא,; .שידיסח ,ץרּפ ,"ךעלטעטש

 .ש ,"קילג םעד טימ טקיטעזעגנָא טכער טינ

 יד? ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב

 ןגיוא יד טימ ןסעגעג ךיא ּבָאה געט עטשרע

 עַײנ יד ןוא הנידמ עַײנ יד ,טָאטש ...יד

 ,ןז צמ) ס" ,רעד 8 סָאד -- ןעונָא
 רעטוג .סולֿפנַײא .עיציזָאּפ .טייקיטכיוו .תוֿב

 ןעזנַָא

 עג טשינרָאג ךיז ןּבָאה ןגיוא ענַײמ .ןשטנעמ

 / ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,יײָא טנעק
 -כעלדנַײרפ טימ יִא ךיז רימָאל, :43 םוצ

 ביל טימ ןעשיט ךיז רימ ןלעװ ... טייק

 ןוא םוקע .18 ,ז ,ד"עקּת ילשמ ,סמ .,"טפַאש -

 ןסינעג וצ טֿפַאשּביל טימ יִא זדנוא רימ ןזָאל
 אלפ ,זּביא ,רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,"ז"הוצ םעד

 ,1898 ענליוװ ,ץעוי

 ןוא טולּב םענוֿפ גנוקיניײרּפָא סָאד, -- גנו"
 רָאֿפ טמוק ףָאטשרעיױז ןשירפ טימ ענַײז יִא סָאד

 ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"ןעגנול יד ןיא

 ,1927 וװעלק

 ןעק רעד ןיע-ער א. .ןקיטעזנָא ווזד -- ןֿטעונַא

 טינ ןעק רע זַא ןּכשילּכמ ןוא ,יָא טינ ּבַײל ןַײז
 ןוֿפ ןוא, .הק ,"סטוג ןַײז ןוֿפ ערעדנַא וצ ןּבעג
 עַײנ ןייא ,יּבַײל רעזדנוא יַא ןכַאמ וט סטוג ןַײד
 טימ ּבָאה ךיא, .1881 ווָאקירטעיּפ ,הנחת סש
 זיא המשנ ןַײד רָאנ ,ףוג ןַײד ןטעזוצנָא סָאװ
 ענַײז|/ .טסינָאלַאק רעשידויי ,פס ,"קירעגנוה

 ,זּביא ליי ,"!טעזעגנָא טינ ךָאנ ךימ ןּבָאה ןדייר
 ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ

 ןעמ ןעװ ,סקעּבעג לדיא, -- ךיז טימ
 טימרעד רעגנוה רַאֿפ ןסע ןטימ ןיא סע טסע

 ןיק רעּבירעד ןעמ ףרַאד -- ןטעזוצנָא ךיז
 ליװ סָאװ רעד, .א/זל ,אח ,"ןכַאמ טינ הכרּב

 ,"טייקרעטיּב ןוֿפ יִא ךיז טעװ רעד טלעװ-ייד
 -לדוס ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ יר
 סָאװ ןשטנעמ םעד וצ זיא ליואו, .1832 ווָאק
 .ןכַאז יילרעייװצ ןָאטעג ןרעװ שיט ןַײז ףיוא
 עמ ןוא הרוּתיירבד טגָאזעג םיא ףיוא טָאה עמ
 טַײלעמערָא וצ ןּבעגעג הדועס --- ם'עד ןוֿפ טָאה
 ןַײז רַאפ ןוא. .א/טנק ,2צנ ,"'ַא ךיוא ךיז ןלָאז

 "נַאק טימ רָאי ַײרד ךיז רע טָאה ,רוטַאנ ענייש
 'רַאמ רעגילק רעד ,"טעזעגנָא טוג סעקישט

 | .21/ 1910 לשימעשּפ ,. ..קילש

 יישח 1

 'בוט לכׂשו ןח אצמו' טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןעמָאנ
 יָא סיורג ןעמוקַאּב ."ןהעזנַאפ :(4 ,ג ,ילשמ)

 שטנעמ ַא זיא רֶע .יִא סיורג ייז ַײּב טָאה רע

 ןעניװעג .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא יִא סיורג טימ

 רעשימעדַאקַא ןַא .יַא (ךיז ןֿפַאשנַײא ,ןַײז הנוק)
 "יג ןַאמ ןייא שװ רע, .טלַאטשנַא-ןרעל ןוֿפ יא

 ׂשורג ןייא טעה ינוא ןרעה ןנַײז רוֿפ וצ טרּפכַא
 ,ב םיכלמ} הרוטֿפה ,עירזת ,חט ,"ןהעז ןוא

 הֿבושּת ַא יִא ןַײז טיול ןדעי טָאה רע; .{1 ,ה

 ,גרעבמעל ,ל"מר יחֿבש רֿפס ,ײןּבעגעגסױרַא

 טֿפלעה סע ,ןוט ךודיש ַא וצ טֿפלעה סע; ?רָאי

 ,שַא ,"טָאטש ןיא יִא םוצ טֿפלעה סע .קסע םוצ

 יִא םענעלַאפעגּפָארַא רעייז ןּבייה, .דייםיליהּת

 "עג זיא סעע .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"ןדִיי ןשיװצ

 ,יִָא ןלַאיצָאס ןכיוה םעד ןָא ןענַאמרעד וצ גונ
 ןוא דיא ,נירג ,"סרעקיעװק יד ןסינעג סע סָאװ
 טָאה'ס .ןלַאפ ןעמונעג טָאה יִא ןןַײזא .טלעװ

 -סיורַא ידובּכ' טימ םיא לָאזימ ַײּברעד ןטלַאהעג

 ,קישטנָארָאה ןועמש  ,"ילּביטש' ןוֿפ ןפרַאװ

 | .'טּפשמ סטָאג'

 רע .עּבָאסַא ,טלַאטשעג .קילּבנָא .ןעזסיוא .2
 זיא סוחי רעד זַא; .יִא םענשזַאװ א רָאג טָאה -

 סָאד ףרַאד ,(סואימ זיא . . . :רעדָא) ןייש טשינ



 ןעזנַא

 רצקלא .ןהלּכ א ןגעװ) װש ,"ןייש ןַײז יִא

 רעד איװ רעז ראג ןַאמ ןעד ןטמיר} טימיר

 ,"טויא ןיזעװיג ןיהעז ןא ןילַא ךאנ ךַא תמא

 ןוֿפ ןושרּפ רניש רעז ןייא רַאװ ..., .275 ,הג

 רעדניװ . . .לדיימ א ..., .אֵע ,ראש ,"ןהעז ןא

 רעדָא תרגא רדסמ ,ײיָא ןוא טלַאטשעג ןוֿפ ןייש

 ,1858 עשראוװ ,רעללעטשּפירּב רעַײנ ןייא

 ןופ ןעזסיוא רעכעלרעסיוא ,רעקידנסיורד .9
 .ןרילָאק עקידהנושמ טימ ףָאטש ַא; .ךַאז ַא

 ןדַײז הניש ..., ."'ָא ןייק טינ ןצנַאגניא טָאה

 השמ ,"ןיּבאה ןיהעז ןא ןיש ןייא איד רדמעה

 ,ןחוּב ןֿבאל רשיה ךרד ,זּביא ,טַאטשנעזַײא

 7 ,1746 .?טרָא

 ןּבירטרַאֿפ ייז טָאה עמ ןוא ..., .םינּכ 4
 | .השמ ,שַא ,'ָא סהערּפ ןופ !

 :ךיואו ןעזעג'- ,ןָא ןעעז ,ןָא עז .ורט -- ןעונַא
 (ןצעמע) סעּפע ןעז ,ןקוקנָא .1  .ןןעעזעג-
 :(9 ,כ ,בויא) וּתֿפזש ןיע' טשטַײטרַאפ ללמ

 -עגנָא םיא טָאה גיוא סָאד, :יּת) "ןהעזיג ןא;

 ,רעטצנעֿפ-לעטשסיוא ןיא הרוחס יד יא ,ן"טקוק

 ןהאז ןיא איז אד טייול איד ׂשַע ןקארש רד אד,

 טׂשלָאז ודט .283 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןא

 ןא רגניֿפ ןניילק ןייק ןא וליֿפא השֶא ןייא

 ריד וצ ךראד רעד טוט רצי רעד ןעד ,ןהעז

 םעד וצ רנייק רָאט ׂשע; .ב/ו ,ןויע ,"ןהעניג

 יד ךילגנַײר ראװ רד ,ןנהעניג יניס גרַאּב
 תרׂשע ,קחצי תֹּב עטנעי ,יןהָעזְדֶא הניכש
 ךיא ּבָאה; ,ןה"י .19 ּבײהנָאו לכיּב תורּבדה

 ,גנוטסעפ ,צוס ,"ּביוש ןַײד ןעזוצנָא ארומ

 .ןענעגעגַאּב .לסיב א ןעז .ןָאט קוק ַא 2
 .גָאט ןקיטכענ םעד יװ יַא ןיוש םיא טסעוו

 = ןגיוא יד רַאֿפ רעמ יִא טינ (יז) םיא טסעוװ*

 טעװ ,ןעמוק טינ ,ךיז ןזַײװ טינ רעמ טעװ
 (ןקניל) םעד יװ יִא םיא טסעװ .ןדניװשרַאֿפ

 ןעללעג םיא טסָאה; .(ןרעיוא ענַײד יוװ) רעיוא

 ."ןרעיוא ענַײד יװ יִא ןיוש םיא טסעװ --- ?טלעג
 = ןגיוא יד רַאפ י'ִא טינ רעמ ךיד לָאז ךיא*

 ;ןוַײװ וצ ךיז הּפצוח יד ןּבָאה טינ טסלָאז (א

 ןעמענ טינ :ךיוא =:סעּפע 'ִא טינ* .הללק א (ב
 ןוז עקיטכיל יד י'ִא טינ* .ןַײרַא טנַאה ןיא

 ןצנַאג א טעװערָאהרַאֿפ ,ןָאטרַאֿפ ןַײז = (ןילש)
 -כיל יד יִא טינ ןוא ןגיוא עפַאלש ןּבָאה .גָאט

 על ַא ןָא טינ טעז עמ .ןוז רעד ןוֿפ טייקיט

 טינ טעז עמ" .סַאג רעד ףיוא ןשטנעמ ןקידעּב

 טמוק רענייק = (ןשטנעמ ןקידעּבעל ןייק ןָא
 יצל ןייק (וליֿפַא) ןָא טינ טעז עמ* .ןַײרַא טינ

 ןַײרַא טינ טקעמש הנוק ַא = טנוה ןקידעּב

 ,ןענידרַאפ טינ = עּבטמ תרוצ ןייק יִא טינ*

 לקערּב ןייק יִא טינ* .טלעג ןייק ןזייל טינ

 .ןרעגנוה = ןגיוא יד רַאֿפ טיורּב (לקיטש)

 ןעד ךַאז 'נוא ןגיוא ריא איז ּבוה ףיוא,

 טּביג . .., .20 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,יןא לימיה

 רפס ןייק ןלעװ איד טלעװ יזיד ףיוא טַײל סע

 ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"טלעג ןייק םוא ןהעז ןא

 ןא טינ ילּכ זאד ןאק רע . . . טייקסואימ רַאפ,

 טרעֿפיג םוא טיג רנייא ןעװ, .ב/ה ,וטל ,"ןהעז !

 השא יניש ןייא ןגיקטנא םיא טמוק ׂשֹע נוא

 יג ןא יז רע ׂשאװ החמׂש ןייא טאה רֶע 'נוא

 טּפשמּב ןמוק ךיוא רע טעװ ... טָאה ןהעז !

 טָאה עמ; .הנק ןמיס ,!ז"קּת ,םידיסח רֿפס
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 .ש ,"ןעזעגנָא טינ ןגיוא יד ןיא גנוטַײצ ןייק

 ,1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב

 ןיא רעױּפ א 'ִא טרָאטעג טינרָאג טָאה עמ;

 .קי ,"רעטסיולק ןוֿפ סָאג רעצנַאג רעד

 ןיא 3--1 ּבּב ןיא דיישרעטנוא רעדו .9

 ,ךס א ןעז .ןקוקַאּב ןעיצַאוטיס ןוֿפ קיגנעהּפָא
 יד 'ִא .טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ רעדנואוו יִא

 תרּפ ןּב טשטַײטרַאֿפ ׂשמ .דירי ןפיוא דרעפ

 שכילטיא ףיוא, ;(22 ,טמ ,תישארּב) ףיע ילע
 ןַײמ ןא טכעז אד, ."טכיז ןא םיא זד גיוא

 ןצלוטש ןקרטש ןגנוי ןעד ןודוד ןמ ןּביל

 ןיוא ןימאק ןיפול וצ, ,35 ,ךוּב ַאבּב ,"ןזיר

 ,"ןירעג ןהעז וצ ןא ךלמ רזנוא דנַאל איד לַא

 ,חישמ ןוֿפ דיל אַײנ ןױש ןייא ,קסױט ֿבקעי

 גיוא ןייא טכעריג ףיוא טאה רעע .1666 טשמא
 לארׂשי יד טרדיניג ּבארַא טאה ירדנא שאז 'נוא

 ,ג/זי ,וצנ ,"ערה ןיע ןַײז טימ ןיהעז וצ ןא

 ,תולותּב 'נוא רּבַײװ ןהעזג ןא סַײלֿפ טימ ּבאה,

 יזיּב באה 'נוא ... תוירכנ רדא תוידוהי ַײז שע

 ליװ רנייא ןעווא .ג/דע .חע ,"טאהיג תובשחמ

 בוא יז ןהעז ןא ... רע לָאז ,ּבַײװ ןייא ןמענ

 ןמיס ,?ז"קּת ,םידיסח רֿפס ,"םיא טלעֿפג יז

 טכַאנ רדנֲא רד ןא יז ןעװ איורפ יד , .הנק

 יאַײנ ןייא ךוא יז זומ ,דניצ ןא הנשה שאר ןוֿפ
 ןכַאמ ונייחהש נוא ,ןּבאה ןגיל ךיז רפ יריּפ

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןהעז ןא יריפ יד נוא

 רימ טמוק --. .זל קרּפ ,1796 ווָאלקש ,אּבה

 ,"קעטָאילּביּב רעזדנוא יִא ןריֿפ ךַײא ןלעװ

 .ןעױשנָא +- הלּכ ַא יִא .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,הפ

 טימ ןַאט וצ ןּבָאה .ןּבעל ןיא ןענעגעגַאּב .4
 תורצ יַא .סטוג (ךס ַא) יִא .ןבעלרעּביא .סעפע

 ---וייּב ןייק יא טינ ױזַא ךיא לָאז .קעלש ןוא

 םַײּב ,ןרעדנא ןַא רעדָא ךיז ןשטניװ םִַײּב

 סטוג ךס א ןָא טעז סע רעװ;ק .ךיז ןרעװש

 ,"טלעוו-ענעי ןליּפשרַאֿפ ןעק טלעװ-ר'עד ףיוא

 טינ ןטײקמערַא =|} טומרַא ךיא יװ ..., .װש

 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"...ןהעז ןָא

 טכיל ןופ טינ ןוא ןטָאש ןופ הניחּב א, ,1718 |

 .וס ,אינּת יָא ןעק'מ סָאװ !

 .ןענעקרעד .ןקרעמַאּב .װטוא ךעלנייוועג .9
 ,"ןהעזנא םינּפ םעד ןא ךַײלג םיא זע ןאק ןמ;

 ךיד וד זַא 'ִא ריד ןָא וט ךיא, .ּבװ לאק

 ןרהא 'ר ,"רעּבליז ןַײד ןגעװ רעצמ רעייז

 רענעיג .ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ ,שבירטמ

 רערעװש א רעייז ןעװעג זיא ... רעטניװ

 ןעזעגנָא םיא ןעמ טָאה סָאד ,ןעמייח 'ר ראפ

 ןעמ טָאה; .המלש ,סוממ ,"םינּפ ןיא ךַײלג

 רעצ ןייק טשינ ,םיא ףיוא ןעזעגנַא טשינרָאג

 .דוייםיליהּת ,שַא ,"דיירפ ןייק טשינ ןוא

 נָא טינ ןצנַאגניא יז טרעװ דניק ריא ּבילוצ,

 ריא טימ טינ ,טייקנייש ריא טימ טינ .,ןעזעג

 פיט א ןארַאֿפ זיא סע, .ףגנ ןֿבא ,די ,"לכׂש

 ..תויוועה עשלַאֿפ יד ןַא ןעעז סָאװ ןשטנעמ

 ,1957 יינ ,ּבדל ,ײטלעװ רעַײנ . . . רעד ןוֿפ

 .גרעּב יד ןופ ןציּפש יד יִא .ןעזסױרַא .0

 .עװקרעצ רעד ןוֿפ לָאּפוק םעד ןטַײװרעדנוֿפ יִא

 -ַארקנקלָאװ יד ןוֿפ ןרוטנָאק יד יִא קידנע;לפ

 ןסע ןחסּפ ןּברק םעד}| לָאז עמ ןוא, .סרעצ

 עמ לַײװ םוראד ,טכַאקעג טינ ןוא ילצ אקווד

 םורַאד .ּפָאט םעד ןיא ןעזעגנָא טינ סע טלָאװ

 ןעזנָא

 סע לָאז עמ ידּכ ןטָארּב טֿפרַאדַאּב ןעמ טָאה/

 לָאיצשַאק א, ,ב/אמק ,2צנ ,"רעַײֿפ םעד ַײּב יִא

 סע לָאז גָאט זַא ,ןסיררַאֿפ ןסחי ַא יװ ,ױזַא

 ,רעטציא ,געס ,"ןסיװ סע לָאז טכַאנ ןוא יִא

 ,1948 יינ

 סעּפע ףיוא ןעמוק ,סקיטרעװ ןעזרעד 7

 יד יא .םימחר סטָאג יִא .קיטכיו זיא סָאװ

 טָאג יּבל רעד, .טלעװ רעד ןופ ןטייקנייש

 ןהעזיג ןא טלוש ןוא ריזנוא רעד ריּבא

 טרעװ ... ה"ּב י"שה .120 ,הג ,"...טאה
 הדוהי 'ר ,יןַײּפ נוא הבושּת רעזנוא ןהעז ןא

 יריש ,רפוסו ןזח ,רֿבחילעז השמ ירּב ּביל

 ע"נ ט"שעּבה ונירומ; .1697 טשמַא ,הדוהי

 ...םצד ןיא .ןַײז הלגמ טלָאװעג טינ ךיז טָאה

 ,זיישּת יײנ ,ּבדל ,ײ. . .ןכַאז ייווצ ןָא רימ ןעעז

 ,חלק

 ןצעמע יִא .....יװ ױזַא ןטלַאה .ןעמעננָא .8
 רע; .הנעט עקיטכיר א יִא .םענעגושמ א רַאפ

 טשַאװ 'נוא ראה איד ןא ןיש שפיה ךיז טכַאמ

 ןנַײֿפ ןייא רֿפ םיא לָאז ןעמ זד ידּכ רּבױז ךיז

  ףיד טוט; .ג/חי ,רּבדמּב ,וצנ ,"ןיהעז ןא ןַאמ

 ,ןהעז ןא הירּב הנַײּפ ןשורג ץנג ןייא רפ רנעי

 ,ןויע ,"ַײז וצ תמאה לע הדומ וטׂשרעהיג
 ליװ רענייק ,ןיילק וצ זיא ןיילַא סוחיע ..א/חי

 יצכָאי 'ר ,ןייטשנרעּב .ש ,ייַא טינ טנַײה סָאד

 םיא ןיא טעז עמ, .1884 װענעשעק ,האג לד
 ןייק טשינ ,דנַײרֿפ ןטוג ןייק טשינ ןָא טשינ

 ....הלוגס ַא ,סוממ ,"אנוש

 אב .ןענעכעררַאֿפ .טכַא ןיא ןעמענ 9

 ךַאז יד ףרַאד עמ .ןרעלקַאּב .ןעמענַאּב ,ןטכַארט
 רעװא ןעז ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא ,יִא רעירֿפ

 רֿבח ןַײז ןהעז לָאז ןַאמ ןייא ןינעק ליװ אד

 ןיקשמ העֿבש ,סַאגאַײנ םייח לאומש 'ר ,"ןא

 ןא ןרדנַא ןעד רנייא יװ ןעד, .1774 מדפ

 .ןטל ,"וצ ןקנאדיג ירדנַא םיא טמוק אד טכיז

 ןופ ךרוד טייג רע ּביוא ... ןּבָארג ַאק .א/י
 סָאד טרעװ ,ףוס םוצ זיּב ןטרָאגנַײװ ּבײהנָא

 עמ ןוא רענטרעגנַײװ ייווצ ןשיװצ יװ ןעזעגנָא

 רעד רָאט, .ב/גמ ,םיערז ,"ןירעד ןעייז געמ

 ,טסיזמוא הװל םעד ַײּב ןעניואו טינ הוולמ

 יליֿבש ,"תיּבר ןיוִו ןעזעגנָא טרעװ סע לַײװ

 ,ב/טי ,1865 עשרַאװ ,אעיצמ אֹבּב ,םידמלמה

 .ןסילשַאּב ןוא ןעניֿפעגסױא .ןעזנילא ,0

 טלייטיג טינ ּבַײװ 'נוא ןאמ לוז םיסמ ינינעד,
 טוה רע זאװ ,ןיגאז ןא לוז רכילקיא ,ןַײז

 זאוו ןהעז ןא ןלוז םיאמש יד ,ּבַײװ ןַײז רדוא

 .קקּת ,"היחמ תלעּב ןייא ריֿפ זיא ּבַײװ ןַײז

 סאד ןהעזעגנא טוג ריפ סאד רימ ןיּבה .. .,

 ןהעג שמשה לָאז ןַײז אד הרֿבחילעּב ןעװ

 ןוֿפ תונקּת ,"ןשדוחה יסנרּפ =) ה"פ לצא
 80060063 ב"נת ,אשידק הרבח רעגָארּפ

 ןהעז ןא טינ תומוא יד ןלוז םורד,- .6

 -צרַאװש ינַײמ ןגעװ ןוֿפ ןהעמש רֿפ וצ ךימ
 יזיִּב יכילטע ּבאה ךיא זיד ןגעװ ןופ . . . טייק

 טשמא ,םילגר שלש רוזחמ ,"רימ ןא םיׂשעמ
 יבלָאז זַא טעה .ןהעזיג ןהא . . . רע .אד4+ ,3

 רעצעמ ןגעװ יײּכ  ,"ןַײז םירקש םילוּבליּב

 .ןווו שֿפ} 1669 ,יםד-תלילע -
 טוג ךיז טריװ טכעל, .ןעזרעד .כרַא .1



 ךיז ןעזנָא

 ײןַײּפ ןַײמ ןהעז ןא טרעװ 'נוא ןמראּב רד ןיימ

 י ר . ,1483 עפָארטס ,ךוּבילאומש

 ןּבָאה ןלעװ טינ .ןענעק טינ טימ ,12
 ,ןּבָאה טנַײֿפ .סעּפע טימ ,ןצעמע טימ ןָאט וצ
 ןצעמע יִא ןלעװ טינ .יָא טינ (יז) םיא ןעק ךיא

 -הדוֿבע יװ יִא ןענעק טינ ,ןגיוא יד (ןיא) רַאֿפ

 ןטנעגילעטניא עלופַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע; .הרז

 קלָאֿפ עשידיי סָאד טלָאה רעייז ןּבָאה סָאװ
 ,"ךַארּפש עשידִיי יד יִא טינ טרָאֿפ ןענעק ןוא -

 טינ םיא ןעק טולּב ןַײמ* ,1917 י"נ ,ש טישז

 ,ןגָארטרַאֿפ ,ןַײז לבוס טינ םיא ןעק ךיא = יִא

 ,ךיז ןקוקנָא .1 .תֿפד + - ךיז ןעונָא
 .ערעזַא רעד ןוֿפ ןרעסַאװ ענייר יד ןיא ךיז יא
 ,םילשמ רֿפס ,ײןהעז ןַא לגיּפש ןיא טרּבלעז ךיז;

 ןיוש זד ןיּב הכוז טינ ךיא ןעװ, ,1686 מ9

 ןא לואװ ךימ ךיא ליװ אד ןּבאה וצ שנעמ|
 .די קרּפ ,טנַארּב ,"ןהעז

 -סיוא ,עװַאקישט) סנדיײשרַאֿפ ,ךס א ןעז .2

 יא .ןכַאז רועיש א ןָא ךיז יִא .(ןכַאז עשילרעט
 רעדנואו עסיורג יד, .םיריידנואו ךס ַא ךיז
 יסיװ איד ,דמא ,יָא ךיז טרָאד לעװ ךיא סָאװ

 -ולח עטסיוװ יד, ,1868 ענליוװ ,ַארַאהַאז אַײנעט

 עצנַאג א ןעזעגנָא ךיז ּבָאה ךיא סָאװ תומ
 ייװ-יװא 'הטמ לש הֿבישיּב3 ,סוממ ,"טכַאנ

 ,עש ,"סנגעװרעטנוא ןָא ךיז טעז עמ סָאװ
 = טל צוװ ַא יִא ךיז* .סעטכישעגןַאּבנזַײא

 בעל יילרעלּכ ַײּב ,רעדנעל ענעדיישרַאֿפ ןיא

 .סעיצַאוטיס

 טימ ןָאט וצ ןּבָאה .טימ ּפערפ טימ ,3|
 -לּכ ןּבעלכרוד ,ןטֿפעשעג ,םינינע ענעדיישרַאפ
 שטנעמ ַא ןכַאז לֿפיװ טימ,, .סעיצַאוטיס יילרע
 טגערֿפ ץייוו ףיוא, ."ןּבעל ןיא ןָא סע ךיז טעז
 נָא גונעג ןּבעל ןַײמ ןיא ךיז ּבָאה ךיא .ךימ

 .טײצ'םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ץייו טימ ןעזעג

 ,רָאלק .ןרעװ ןעזעג .קיטנעק ,טלֹוּב ןעז 4
 ןיא רעד ... ןעזעגנָא רעייז ךיז טָאה, .ףרַאש
 עג זיא רעד ןוא םכח רעדליװ א רעייז ןעוװעג

 הׂשֲעִמ ,ּבחנ ,"םּת רעסיורג א רעייז ןעו
 ךיז טעז ,סַײװ ןענעז רענייּב, .'םּתו םכחּבכ
 רעדנַא ןַא ףיוא יװ ,ֿבתּכ ַא ןָא רעסעּב ףיורעד
 ןּבָאה טַײװ ןטסרעװ ףיוא, .א/חסק ,2צנ ,"ךַאז
 ףיוא ,עקנילּבערט ןוֿפ סגוויוא יד ןעזעגנָא ךיז

 סנעמיוק יד ןעזעגנָא ךיז ןּבָאה טַײװ ןטסרעװ
 .המחלמ ,מּפ ,ײקענַאדַײמ ןוֿפ

 .שינעלַײא ןיא ,רָאלקמוא ,לסיּב ַא ןעז .8-
 טינ ןוא טייקלקנוט רעד ןיא םינּפ ַא ךיז יא
 זיא ...טדער רע ןעװ שטנעמ ַא, .ןענעקרעד
 ייזַא ךיז טעז ....ןדייר םעד ןוֿפ ערַאּפ יד ךָאד
 ךיז טָאה'ס ואו טַײװ ,טַײװ ןקוק, .בנ ,אינּת
 .א ,"םערוטילטעטש םענופ ץיּפש א ןעזעגנָא

 .'ןימלע-תיּב ןופ לגילפ ןרעטנוא  ,יקסוװָאנַאגַאק

 ךיז ןעעז םיקידצ, .ןענעקרעד .ןקרעמַאּב .0 -
 יז; .װש ,"סױרַא ךיז ןקור םיעשר ,ןָא טשינ
 ךיז טעז סע רעּבָא ,שדוח ןטרעֿפ ןיא ןיוש זיא
 ןיא ןשימנַײרַא טינ רָאט עמ, ."ןָא קיניײװ

 עטכעלש לסיּב א תוריּפ רעדָא האובּת עטוג

 ףיוא, .ב/טמ ,אח ,"ְזָא טינ ךיז טעז סע סָאװ
 -רעּביא ןַא ןעזעגנָא ןיוש ךיז טָאה םינּפ ריא
 .'םינּב טימ עטַאט ַא ,סַײװ ,"טייקטרעטַײלעג
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 ןוא יִא ךיז לָאז ... רע, .ךיז ןטכַארטַאּב ./|
 טלעפעג ןסטוג טוט סָאװ} רעד זַא ןעניימ לָאז

 ךיז קידנעעזנָאא .ונר ,הח ,"טָאג רַאֿפ רעסעּב -

 ,. . . טיײקשיּתּבה-לעּב םעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ
 ךיוא תיּבה-לעּב א טרעװ ןוא עלהמלש טמענ -

 /  .המלש ,סוממ ,"ךיז יב

 -סיוא .עלָאר ַא ןליּפש .טרעװ א ןּבָאה ,8 -
 קרַאטש רעייז ןטרָאד ךיז טעז רע, .ךיז ןלייט
 החּפשמ רעסיורג א ןיא יִא ךיז ןעק סָאװ, .ײזָא

 ןגעמראֿפ ץנאג ןַײז , ."?שיט םִַײּב לגניי א ךָאנ -

 ךיז שרעדנא ץעגרע טלָאװ לטעטש ןיא ךיז ַײּב

 טעז סָאװ, .המלש ,סוממ ,"טינרָאג יװ ןעזעגנָא !
 ,"?רעטרעדנוה א ןָא ץירפ ןכַײר א ַײּב ךיז
 ,14 ץו 1969 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה

 ,ךיז ןטכַאדסיוא .(תועט יּפ-לע) ןעמעננָא .9
 סע; .ץירּפ ַא יװ יִא ךיז םישוּבלמ ענייש ןיא

 ףוסל ,םינּפ טנַאקַאּב א ןעזעגנָא רימ ךיז טָאה

 ...'עֿבטה, ."רעדמערפ-דליו א ןעועג סע זיא

 ןוא טייטש טלעװ יד יװ ךַײלג ןָא ךיז טעז
 ,סק ,אינת ,"געװ ןכעלריטַאנ א ןיא ךיז טריפ

 ןיּבאה טניימיג איז, -- שינע-ה .ץכע-
 שאד וולַא ךַא שע יװ ,םוק ןא לואו רעז ךיא

 - רעה .289 ,הג ,"טאה טאהיג שניהעז ןא
 -וׂשֹּב איד ןגאז וצ (איבנה והילא) ןמוק לָאז;

 ןּביה ףיוא רהעז ןא ירזנוא לֵא ןדרעװ ... הר
 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ךיד ןּבול וצ םיטש ןייא |

 -טַײל ןּבעג זדנוא טסלָאז וד, .1713 טשמַא

 -נוא עלַא ןיא ןוא ןגיוא ענַײד ןיא טייקילעז
 װָאקירטעיּפ ,הנחת סש עַײנ ןייא ,"'ַא ערעזד

 .יירע- .1

 .ברַא ,טגנעזעג =- ,ןָא גנעז .ורט -- ןעגנעזנָא
 לסיּב ַא .ןעילַאמסוצ .ןעילַאמסנָא .דפ .וימ
 שאד ןעו ךלגימ טינ זיא ׂשע ןעד, .ןענערּבנָא

 ,ןגנטש איד ןיא ןוא ןרָאד ןיא טקעטש ראַײֿפ
 ןא רבא ןנערּב רֿפ טינ איז שכעמ ׂשע זַא
 סע רעװ ,טעװעג א; .ב/י ,ןויע ,"ןגנעז
 -עלדיימ ַא רעּביא טרַאה ןסישרעּביא ... .טעוו
 זיױלּב ליוק רעד טימ ןעקנעזנָא ןוא ּפָאק ןשיר

 ,ץכע- .ןזַײא ןוא לָאטש ,זיי ,"רָאה ץיּפש יד

 ,שינע-
 .ךעלטנעז = :ךיוא .כרַא .ידָא -- ךעלדנעזנָא

 ןכַאמ וצ םיא 'נוא, .ןעזנָא לָאז עמ סָאװ .1
 יכילגיניק ןייא ןיא ןטַײר וצ ךילדנהעז ןא

 ,ב/אצק ,ינש םוגרּת .הניאצ ,יןגאו טַײר
 גיטכעמ ןייא, .ןעזסיוא ןטוג א טָאה סָאװ .2
 ילֲא ןיא ריכלעװ ,ןיצנירּפ ןנייא טאה גיניק

 ינהעז ןא ךא 'נוא ,ראוו ןיראֿפרע טֿפַאשנסיװ
 אלפ רֿבז הׂשעמ ,"ןושראּפ ןוֿפ ךילט

 ,1723 אדרויֿפ ,חרֿפו רוּתֿפּכ רפסמ טקולמ

 .כרַא .1 .קיטכיזנָא לגרֿפ .ידַא -- ךעלנעזנַא
 -ַאּב) ,ןעז ךיז טזָאל סָאװ ,ןעזנָא ןעק עמ סָאװ

 ּבַײל םיא ץטרעה ןַײמ רימ ּביוא , .ןקרעמ

 ךאד רימ ךיא יּבאה ,ןיגנורּפש וצ שממ טנוש

 ,הג ,"ןילאו ןּבַײרט רעצ ןיכילנהעז ןא ןייק

 -ַאּב ,קידתושממ .ןַא ךיז טעז סָאװ .2 .6
 ךיוא ׂשלַא ישליגנע ..., .קידװעעזנָא ,קידנטַײד

 יכילנהעז ןא ןיא ..,. תורוחס ישינַאילַאטיא

 םיאּבג ידק .ב/ג ,המלש תרגא ,"ןטעטיטנַאװק

 רעיַא רעד רעּביא ןּבעג ןוּבשח א ךיוא ןלעװ

 .ידַא -- קיפעונָא

 קידוװעעזנָא

 ,מק ,"ןעמונעגנעמַאזוצ ןּבָאה ייז סָאװ הבדנ

 ןעז ...טעװ ריא זַא ףָאה ךיא, .,9 ןאנ ,7

 ןַײמ ידֹּכ ,עמוס רעיֶא ןַא טימ רימ ןֿפלעה וצ

 ,ןענַײשרע רעכיג סָאװ ןענַאק לָאז קרעװ

 יד ןיא; 877 ,אווו לֹּבְיְו בפ ,דניקלַאז .מ 'רד

 ץיִא ןַא ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב זיא ...טַײצ עצרוק

 סָאװ .8 .| מעּב ,"רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז
 ׂשֶצ 'נוא, .קיטכיװ .קידתובישח .ןעזעגנָא זיא

 רע 'נוא (רגוּת) ריטלַא ןייא איז רטנוא ראוו

 ידע .ג ,ראש ,יְדֲאֿמ רכילנהעז ןא ןייא ראוו

 רעֶא רעײז א ןוֿפ ןעװעג זיא ענַײז עזג
 ןופ היֿבצ ,רעדַאּב השמ קחצי ,"החּפשמ

 ַא טָאה סָאװ .4 1905 גרעּבמעל ,ַאסעדַא
 -נהעזנא ןכוה םונייא רע טכיז, .ןעזסיוא ןטוג
 .רוחּבה ,"ןרוטַאטש רכַײלג ןוֿפ ,ןאשרּפ ןכיל

 תרגא ,זּביא ןיימז טרופקנרפמ ל"גס ךונח |

 יג"עּת אנעה ,םייח ילעּב

 קידנעטשַאּב טניואוו סָאװ

 יד .(דנַאל ,טָאטש) טרָא ןטמיטשַאּב ןייא ףיוא

 .ֿבשוּת :ּב ןטימ ּבוס טֿפָא .סרענױאוונַײא עיִא

 ריכׂשֹּכ טשטַײטרַאֿפ ללמ .ֿבשוּת -- רעד
 ."רגיסעזנאג -- (40 ,הכ ,ארקי) יֿבשותּכ
 ...זַאקוא ןטױלא .ןרעװ יִא ,ןַײז א

 ןעניואוו וצ סענַאשטשעימ ןדִיי טּביולרע טרעוו

 יָאקינ ןיא ןכַאמ וצ יִא קידנעטשַאּב ךיז ןוא
 ןגעלֿפ רעהַא זיּב, ,18 אל ,1866 ,מק ,"װעַײל

 ,"ןַײז יִא ןװָאקרַאכ ןיא) טרָאד ןטַאדלָאס רָאנ

 ןירנ שידִיײללּכ ןיא) .50 אש ,1868 ,ןטרַאד
 | | ,טייקי-

 טזָאל) ןעק עמ סָאװ .1  .יזַא -- קידװעעזנַא
 רעיא ןַא .ןקרעמַאּב ,ןקוקנָא ,ןעזנָא טוג (ךיז
 יד רעטַײװ סָאװ, .עירטעמיס עיִא ןַא .ןינּב

 רעקיטכיװ ןוא רעיא ץלַא ,ּפָא ךיז טקור ףיש -
 ירעּב ןוֿפ ,אד ,ײןסרעצַארקנקלָאװ ידו יז ןרעוו

 יד רעדָא טערּבהרהט סָאד, ....זיּב ןיל
 ןַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ןזעמ טָאה} . . . הטימ
 ןוא ןידיילעּב יד רַאפ קערשנָא ןַא יװ טרָא יִא

 םהרֿבַא ,"ןגיל ןייק ןגָאז טינ ןלָאז ייז זַא ,תודע

 הרוּת רעד ןיא ןַארַאֿפ, .אווו לֹּבִי ,ןַאמטכער

 ,"טרַאּבעזמוא ןוא עא ... ןרעיילש יילרעלּכ
 ךיז רע טצעז, .ד"כשּת חסּפ ,קיא ,רעניּפיל .א
 טרעװ עלעכיימש-תונמחר ןַײז ןוא קידנגַײװש |

 ,טַײל-הֿבישי ,יקצילָא .ל ,"רעקידוס רָאנ ,רעיָא

 ,1968 ָאייּת

 ןשיװצ ןיילַא ענייא, .קידרּכינ ,טלֹוּב .2
 רעמ זיא סָאװ סָאד, ."יֵא רעמ יז זיא רענעמ

 -סמ זיא קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמ רעדָא יִא |
 ייפיט ןוא עטלצרָאװרַאֿפ עֿפיט סָאד ךיוא אֵמּת

 טלדנַאה ךוּת ןיא ,, .אאאוו -אאאו לּבִי ,לל ,"עש

 ץיֵא ןגעװ טינ ןוא ןסנַאוינ ןגעװ זיולּב ךיז סע

 ,"ליטס ןוֿפ רוטַארעּפמעט רעד ןיא ןצנערעפיד
 .| רוד ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש

 -תוֿבישח .קיטכיװ ,טריטקעּפסער ,ןעזעגנָא .9

 ןפיױא עיגרענע עקיטסַײג עטרעּפרעקרַאפ , .קיד

 .ךוּבגָאט ... ,נירג ,"עטכישעג ןוֿפ חטש ןָא

 ףוס םַײּב אקווד זַא ,טסואוועג ... טָאה רע;

 -ץרָאװעג-םיוקמ טרָאװ ןַײז ןוא רעיא רע טרעו

 טרעװ יִא ןַײז, -- טייקי- .ךוּת ,גי ,"רענ
 מט ,סעשָאגרַאמ ,"עקיטנעצָארּפ-טרעדנה א
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 .שינעעזנַא

 .ּבוס ,ןעזנָא וזד .1 .ןאיד) סָאד-- שינעעונַא
 ראפ גוניג שנהעז ןא ןרהאווצ טכַאמ תעּבטה,

 סָאד .2 .ב/ז ,המלש תרגא ,"תועמ םעד
 ַא ַײּב) שינעגעגַאּב-הלּכןתח ןוֿפ לָאמ עטשרע

 ןכַײר םַײּב 'ִא יד ןכַאמ .(ךודיש ןטדערעג

 .רעטעפ

 ...טָאה .+- ןקיטֿפַאזנָא וזד -- ןקיטֿפעזנַא
 -ֿפעזעגנָא ... תומולח-דוס ענעי ןופ ץוצינ ַא

 ,"תוחיר עכַײר טימ טֿפול עמוטש יד טקיט

 ,בנ/- .יטניימעג סע רע טָאה יוװ' ,שָאוהי

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ץעונָא
 ןשטנעמ ןופ יִא .רעמייּב ןופ יִא .ןצעזנָא ןוֿפ

 יִא .סעקַאּב יד ןיא ,ןטַײז יד ןיא יִא .לַאז ןיא

 ,תויתוא עניילק ןופ

 -קנַאּב .(תווֿבוח ןלָאצ(אּב) טינ ןוֿפ טקַא .2
 ףיױא יִא ןַא .ַא ןַא ןכ אמ הטילּפ .טָאר

 ריבג א ַײּבק .ךעלּברעק טנזיוט עכעלטע ענייש

 יז ןּבָאה עליפ , .װש ,"יַא ןַא ןָא טינ ךיז טעז

 ,ץנוק ַא סעּפע טקעטש ָאד זַא ןעװעג דשוח

 -עיּבַאז .ּב .מ "יָא ןַא קיליװטומ ןכַאמ ייז סָאד

 .,1887 עשרַאװ ,ןװ טַײצ ערעװש יד ,יקסנעז

 טינ . . . ,טלעטשעג ךיז טָאה רענייא זַא לָאמַא;

 ,עש ,ייָא ןֿפורעג סָאד ןעמ טָאה ,ןלָאצ טלָאװעג

 עג טָאה ןַאמ רעכעלרע:טּפיוה רעד, .!םירוּפ'

 ךיז ןעניֿפעג םעד ןיא ... יִא ןסיורג ַא טכַאמ

 ץקיטולּב עמערָא ,עשימותי ,עתונמלא ךס ַא

 ,הלּכ ןתח עשלַאֿפ איד ,רענװעל .ח.ג ,"טלעג

 ָצִמ סָאװ תובוח -- טלעג"ַא ,1897 ענליוו

 -ייק, .טַארקנַאּב א ַײּב ןלָאצַאּב טינ (ליוו) ןעק

 ןוֿפ זיא ןײלַא םיא יצ טסואוועג טינ טָאה רענ

 ,לַאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,יײיזּבילּבעג יגיֵא םעד

 עקיד) טכיש ןּפָא ךיז טצעז סָאװ סָאד .9
 "נָא (סעּפע ףיוא) קעװַא ךיז טגייל סָאװ (טיוה

 ןוֿפ יִא .בלח ןוֿפ יִא .רעװַאשז ןוֿפ יא .גייל

 א ךיא רעה, .ּפָאט ןוֿפ קעד ןפיוא ץלאמש

 ןילק ,צלא ,"טקעמש יַא טימ ,חיר ןטכעלש

 סָאװ רעמייּב אנעשוה, .1894 ןָאדנָאל ,לטלעװ

 יַא ןַא טימ טקעדאּב ןענַײז ... ןגַײװצ ערעייז

 .ז ,"רָארֿפעגײױט א טימ יװ ױזַא ,סקַאװ ןוֿפ

 ,ןסקיװעג ןוֿפ יִלּב ,יקסנַאילָאּפ .י ,זּביא ןַאמסַײװ

 עקנַארק ַײּב גנולש םענוֿפ יא, ,1927 וועִיק

 ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב.ט ,"עירעטפיד ףיוא

 ,1927 וועיק

 .טצעזעג- ףָא ץעז .װרט -- ןצעונַא
 סע ,ליֿפ וצ) ךס א ןצעזקעװַא ,ןצעזסיוא .1
 עקליּפש א ,ּפָאק ףיוא ּפָאק יַא (גנע ןרעװ לָאז

 יוזַא טצעזעגנַא וטסָאה סָאװ; .ןקורוצכרוד טינ

 ןעגנודראפ זדנוא טָאה ריא,; ."?ןשטנעמ ליפ

 ריא טָאה ףוס םוצ ,דיוּב יד ןעייווצ ןרַאֿפ} ןיא

 ,"ןענױשרַאּפ טימ דיוּב עלופ א טצעזעגנָא

 םיכלמ יד| ןלעװא .1880 עשראוו ,ינרטּפש ךורּב

 דרעֿפ עטסעּב ערעייז ןענַאּפשנַײא {םירׂש ןוא

 'ַא ןיהַא ןלעװ ןוא סעטערַאק ענעדלָאג ןיא
 ןריפ ןוא .... רעדניק ןוא ּבַײװ טימ ךעלעדִיי יד

 ,יקטֿבומחור לארׂשי ,"ןחישמ וצ הנּתמ סלַא ייז

 : ,1920 זירַאּפ ,. ..תונורכז

 -ָאל א טימ ןּבישנַײרַא ,ןקורנַײרַא ךס ַא .2

 ןויוא ןיא ןָא טצעז עמ .ןוװיואקַאּב ןיא עטעּפ

 ,תוצמ ןוויוא ןלוֿפ ַא יִא .הלח ןוא טיורּב
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 ,ןרַאּפשנַײא ,ןצעזנַײא ,ןגײלנָא .ןּפָאטשנָא .8

 סעמרוט יד יִא ,יורטש טימ קַאזיורטש םעד יִא

 .סעקישטשװָאטנוּב טימ .,ןרענָאיצולָאװער טימ

 ,ןסענָא טוג ךיז = עקשיק יד יָא*

 -עמייּב יִא .ךס א ןצנַאלֿפרַאֿפ ,ןצנַאלֿפנָא .4
 ,סעקרעגוא טימ ןטייּב יד יִא .גרעּב יד ףיוא ךעל

 טימ חטש א ןקעדַאּב ,ןגיילסיוא טכידעג .9
 -ליּב יד ףיוא ּביוטש ןָא טצעז טניװ רעד .סעּפע

 ןעמענ לָאז עמ ,ןשטנעמ ןופ תונלעּב א, .רעד

 יד' ,רַא ,"רענייטש עקיציּפש טימ סַאג א יא

 יעטרעשַאּב

 וצ) ךס ַא ןצעזסיוא ,ןצעז (ַײרעקורד) 0

 וצ יִא .סעקנַארג (עקירעּביא) עכעלטצ יִא ,(ליֿפ

 ,ןטַײז ליפ

 ןטסױֿפ יד טימ ּפעלק ןעגנַאלרעד ,ןּבעג .4
 ןטַײז יד טצעזעגנָא םיא טָאה רע .ןעצכוּבנָא

 םיא ןיא זיא'ס לֿפיװ טצעזעגנָא םיא ּבָאה ךיא

 ,ןַײרַא
 -ֿפױרַא ,סעּפע ןיא ןסַאֿפנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .8

 טימ ןיורק יד יַא .ןעװעליסנָא .סעּפע ףיוא ןָאט

 א ףיא סעקרעשטַאּפ יִא .רענייטש ענעטלעז

 ,םעדָאפ

 ףיוא ןצעזנַײרא ,ןעמיטשַאּב ,ןלעטשנָא .9
 --- 'הנמ' טשטַײטרַאֿפ בװש .(ע)לעטש ,טמַא ןַא

 יאדווא,, .סחלצוי-אל טימ טמא ןַא יַא ."ןיצעז ןא,

 -רעטנוא ענַײז עלַא יַא טעװ רע זַא ,רע טניימ

 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"רעקעל

9, 

 .ןרעגַאלַאּב .ןריקַאטַא ,ןֿפַײרגנָא .כרַא .0
 'אַײּב לאמ אייווצ קריט רעד טאה .. .'ב לילבו;

 שינרעגעלַאּב ,"טצעזיג ןא ראט גרוּב םעד

 / .ט6שש)} 1937, 1

 טצעז עמ ןעמעוו ןָאזרעּפ יִדָו .װטוא ךיוא ,1
 ןלָאצ(ַאּב) טינ (הנווּכ טימ טפָא) ןוויטַאד ןיא ןָא

 ,ןרָאטידערק יד יִא .ןריטָארקנַאּב .(תו)בוח ןייק

 ףור ןוא טצעזעגנָא .גַײֿפ א ןלעטשסיוא ןוא יא

 -וקַא) ןדנ ןטגָאזעגוצ םעד יִא .לסינקאנק םיא

 (טלעג) ןָא םעניא טצעז עמ זַא; ,ןוויטאז

 ,?(ןיצ יד ,רעטצנעפ יד) סיוא רענעי טצעז

 טליטש ,ןא טצעז ןוא קעװַא רנייא טפל, .װש

 רפ הקזח ןַײז רע טוה ,הנש יצח ךוּת טינ ׂשע

 רע תמחמ ..., .קּתּת ,"םינש 'ג ףיוא ןריול

 ןוֿפ רנייק זיא זע ... ןיצעז ןא םירחוס טכעמ

 ןיגאלק םהיא ףיױא רעד םיֿבויח ילעּב ןַײז

 1669 ,םד'תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"טריוו

 סָאװ ,ןסָארג א טרָאד קידיַא טינ . . ., .ןוו 1

 ןייק רַאפ רָאג סע טלַאה טלעװ עקיטנַײה יד

 ענליװ ,גיצ איד נוא סעקניצ רזוע ,זמא ,"דניז

 ןטייוצ םוצ ןעמוק ןםירחוס יד) ייז זַאש/ ,8

 י"ןָא ףּכיּת ייז ןצעז ,קירוצ קיצּפַײל ןוֿפ לָאמ

 א; .ןכ'1 ,אוװ לּבייו 'ץנימ ילַאסיּב סָאד ,זװ

 טימ טלדנַאהעג טָאה סָאװ ,רענַײז רעגָאװש

 ,"הטילּפ טכַאמעג ןוא טצעזעגנָא טָאה ,סעקלַאט

 .המלש ,סוממ

 ַא יװ ,ךרַאּפ א יװ ,רעיירד א יװ יא 8

 יָא ןכָאנ יו ךַײר ;הטוש א יװ ,םכח

 ןגירק טינ (ןרעּביא ןשױטנַא) .וטוא ,2
 ,םעד ףיוא טכירעג ךיז טָאה עמ סָאװ סעפע

 טָאה ןגער רעד, .ןלעטשוצ טינ ,ןּבעג טינ

 .וֿפד + -- ךיז ןצעונַא

 ךיז ןְצעזנָא
 ."ואוװשרעדנַא קעװַא זיא רע ,טצעזעגנָא זדנוא

 צג טינ ןענַײז ייז ,טצעזעגנָא ןּבָאה טסעג יד;

 טינ ןוויּכּב = (עא ףסומ) החנמ ַא יַא* ."ןעמוק

 :ךיא .ןענװַאד וצ ןסעגרַאֿפ רעדָא ןענװַאד

 טייזעג טינ ,טרעקַאעג טינ, .עא שידק ַא...

 טינ ?'ִא יז דרע יד טעװ רעמָאט ,ארומ סיוא

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"האוֿבּת ןייק ןּבעגוצסױרַא

 ןגרָאמירֿפ ַא קידנעייטשפיוא זַא ןֿפַארטעג טָאה;

 ןמיס ןייק ךַײט ןופ םלוע רעקסּפולג רעד טָאה

 ,"שבי ... טצעזעגנָא טָאה רע .ןענוֿפעג טינ

 ,ןטרָאד

 :ַאא וּב םוצ 1
 טצעז ּביוטש .ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ךיז יִא

 ףיוא ןגילֿפ יװ ךיז יא .רעכיּב יד ףיוא ןָא ךיז

 יד ,ךיוּב ןיא ךיז יִא .(ריּפֲאּפ ןגילפ) רעקוצ

 ניטא, .טרָא ןופ ןריר ןענעק טינ ןלָאז דרעֿפ

 ףיוא ךיז לָאז סע זַא רעּבַײל ערעזדנוא ןטיה

 לּכ רעניילק רעד ,"תוּכמ ןייק יִא טינ רעמ ייז

 יד טכַאנ יד, .גיֿפ ..1885 סעדַא ,ןּבז| קינוּב

 ףיוא קידנטַײר טצעזעגנָא ךיז טָאה ערעטצניֿפ

 יד ףיוא ןוא סעּפעטס יד ףיוא ,רעדלעװ יד

 ,ַאינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא ,סינפיק .יא ,"סעקנַאל
 | ,1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש

 ָאֿפ ,דיר ,תונעט ךס א טימ) ןייטשוצ .2
 יַאי .ןעגנ .ךעלגנירדוצ רעייז ןרעװ .(ןעגנורעד

 יד ,החּפשמ עצנַאג יד) עלא .ןעשטוקרעד .ןעד

 רימ ףיוא ןָא ךיז טצעז (טָאטש עצנַאג

 ןוא רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה, ....ןוא

 "נָא ךיז וטסָאה סָאװ, ."ןרָאי יד רימ טייגרעד

 ךַאז ןייק רימ ןופ טסעװ ?רימ ףיוא טצעזעג

 ,םיא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה, ."ןייגרעד טינ

 יילק א ןיא רערעל ַא רַאֿפ ןרָאפ . . . לָאז רע

 סָאװא .װ רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"טָאטש רענ

 "נָא ךיז ריא טָאה סָאװ ... ?רימ ןוֿפ ריא טליוו

 ,"!טשינ יּבר ןייק ןיּביכ ?רימ רעּביא טצעזעג

 טָאה ,רעטרעדנוה א ןעַײל םיא זומ'כ,, .ַאּפָא

 םעד םיא ןעללעג .טצעזעגנָא ךיז רימ ףיוא רע

 ,זמט ,"טצעזעגנָא רימ טָאה רע ןוא רעטרעדנוה

 ,24 טוו 6

 ,ךיז ןגײלנָא ;ךיז ןֿפרַאװנָא :ךיז ןעגנעהנָא .2
 ןרעװ ,רעסערּפסיױא ןא ןרעװ .טסַאל וצ ןלַאֿפ

 ןוא בורק ןעמעוָא םעד ףיוא ךיז יִא .אנוׂש ַא

 ףיוא ךיז יִא .ןשָארג א זיּב םיא ןוֿפ ןּפַאצסױא

 ףיוא ןפיוז ןוא ןסערפ ,סעצײל ּפ סנצעמע
 קלָאֿפ ןַײד וצ וטסָאה סָאװ, .ןוּבשח ןַײז

 ןַײד ףיוא טצעזעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ ?לארׂשי

 .רעװעשטידרַאּב קחציייול 'ר ,"?לארׂשי קלָאֿפ

 ףיוא טצעזעגנָא ךיז םורַא דנור ןּבָאה סָאװ ...,

 ,ןיילע ותש ביבס רשאו 7 ,ג ,םילהּת ,יּת ,"רימ

 םיא לָאז ךיא טצעזעגנָא רימ ףיוא ךיז טָאה;,

 ילקערש רעד .ןייטשניּבור .ז .צ ,"טלעג ןּבעג

 רַאפ טינ טסּבעל; .1883 סעדָא ,לָאמ-סנק רעכ

 ,"ןּבעל סמענעי ףיוא ןָא ךָאנ ךיז וטסצעז ,ךיז

 א סעּפע סָאד ךיא ןיּב סָאװ; .תומהּבה ,סוממ

 ףיוא טצעזעגנָא ךיז טסָאה וד סָאװ ,עטניריבג

 ןנַאמ ַא ,(ןײטשָאלּב רזוע} .ּב .ע ,*?זדלַאה ןַײמ
 | ,1894 ענליוו ,רעטכעלעג ַא ףיוא

 ,רָאסעסַא רעד יװ ךיז יַא :3:2 בּב יד וצ 8

 ,גילֿפ (ענדילז) עזייּב א יװ ,בַײװ עזייּב א יװ

 יָארב א יװ ,(ודצּב) הּכמ א יװ ,ריוושעג ַא יװ



 רעצעונָא

 רעטוג ַא יװ ,קינטנעצָארּפ רעד יװ ,עקוועד
 ,קינטוקַאז ַא יו ךיז יִא .רענָאמ

 - .שינע .ץכע- ,גנוי

 נװ (צא יװ צמ ךיוא) ס- ,רעד -- רעצעונָא
 טלָאצַאב ,ןָא טצעז סע רעװ .1 .ס' ,עקי
 טלעטש ,טריטָארקנַאּב סע רעװ .תובוח ןייק טינ

 םדָא לכ אל, {"'ַא ןייק טינ זיא טָאג, .ךיז

 זיא ...יִא ןַא; .װש ,"יַא ןַא ןּברַאטש וצ הכוז
 ןכלעזַא ןופ ןעד ,בנג ַא סלַא רעכעלרעֿפעג ליֿפ

 יִא ןַא ,סָאלש א טימ ןטיהנַײא ךיז ןעמ ןָאק
 רעטנוא ןוֿפ ןסָארג םעד סױרַא טמוקַאּב רעּבָא
 ,1863 ץענליװ ,רשוי ירֿבד ,דמא ,"רעסעלש ןּביז

 רעד ןוֿפ טַײרֿפַאּב ןרעוװ .... סיֵא ענָאיזַאק עלַא;
 יִעְּב טימ, .44 ןפ ,1866 ,מק ,"...הסיֿפּת
 ילעּב יד זַא ,ַא ןַא ,רעלדניװש ַא טקוליס

 ,סוממ ,"תונעט עקרַאטש טימ וצ ןטערט תוֿבוח
 -רעסערֿפ יד . .. סָאד טָאה יאדװַא ---. .עקשיֿפ

 "מָאלג רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"טגָאזעג עקיַא יד ,עק
 ןעמ טמוקע .1927 ענליװ ,טנעדיזערּפ רעקשיפ
 ,טפלעה ףיוא לָאמַא ,יָא יד טימ ךרוד קידנעטש

 .זנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"לטירד א ףיוא לָאמַא
 רעטיירּב ַא טימ ןּבעל = יַא ןַא יװ ךיז ןריֿפ*
 ='ִא ןַא יװ ןלָאצ* .שירעדנעװשרַאפ ןַײז ,טנַאה

 -ַאב (3ב :ןעגניד טינ ךיז ,ןזַײרּפ עכיוה ןלָאצ (א
 .בוח ןוֿפ לייט א רָאנ ןלָאצ

 ןוֿפ יִא ןַא .לציּפש-ןראגיצ .קוטשדנומ .2
 רע טָאה קידנעטש, .ידַא -- ׁשי- ,ןיטשרוּב
 -עלוש רעדָא יִא סעּפע יקנַאּביַאװ טליפשעג
 ,טייקשי- ישיר -

 .טלקעזעג-+ ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקעונָא
 -קעז ןיא סעּפע ןקַאּפנַײא ,ןַאטנַײרַא = .לָאענ | 

 -נייטש יד יִא .לּפע יד ,לֿפָאטרַאק יד יִא .(ךעל)

 ,רעלעק ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ןוא ןליוק

 ןָא עקרז .װחרט ןעקרַא..} -- ןעקרזנָא
 טינ זיא סָאװ סעּפע ןֿפרַאװנָא - .טעקרזעגיד
 - ,דנַאבַארטנָאק ,תובינג יִא .רשּכ

 .טרעװַאשזעג-- .ןָא רע -- ןרעװַאשונָא
 יד .ןּבױא ןופ ןרעװ טרעװַאשזרַאפ -- װטוא

 לָאז סע ןכַאמ -- ורט .ןָא ןרעװַאשז ןכעלּב
 יִא ךָאנ טעװ ןגער רעד, .טרעװאשזראפ ןרעוװ
 ."ןכעלּב יד

 .טערַאשזעג-- ,ןָא עדי .װרט -- ןערַאשונַא
 ,ןליוק עטילגעגנָא ףיוא ןטָארּבנָא ךס א .1 .לס
 ,שײלֿפ יִא .לֿפָאטרַאק עכעלטע יִא .רַאשז ףיוא

 א ,ןצעמע) ןעילגנָא .ןצעהנָא ,ןציהנָא .גיֿפ .2
 טפול יד יִא .ןצעהֿפױא ךרוד (עא עיצַאוטיס
 טָאה גָאגַאמעד רעד, .יעינַארּבָאס' רעד ףיוא
 .שינע- ."רעטימעג יד טערַאשזעגנָא

 -ושזעג-- ,ןָא עװעג- .װרט -- ןעוװעגושזנָא
 ןיא טצינעג .=: 526: ץטהס = ךָאי .טעװעג
 ןָאטנָא ,ןענַאּפשנַײא .עניטנעגרַא ןוֿפ סעינָאלַאק

 -עגנָא (טָאה) .סקָא ןַא ףיוא (םיוצ) ךָאי םעד
 .יקסרעדנעּב ךורּב ,ײןסקָא יד טעװעגושז

 ,טריוושזעג-- ,ןָא ריוושז .וורט -- ןריוושזנָא
 . .ףיוה םעד יִא .ריוושז טימ ןטישנָא

 .=- ןעשזוזנָא ווזד -- ןעשזושזנָא

 .טּביושזעגי- ,ןָא ּבױשז .װרט -- ןֿבױשזנָא
 ינערטשנָא קינייװ טימ ןוא ימ רעלעיצעּפס ןָא
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 סעינעמשז עלוֿפ יִא .טלעג ךס א ןענידרַאפ גנוג

 .ןגעמרַאֿפ א יִא .דלָאג

 .טקילושזעג-- ,ןָא קיל- .ורט -- ןקילושזנָא
 ,ךעלדיירד טימ יִא .ןעלדניװשנָא .ןשױלּפנָא
 יד יִא .עשַאק ַא ןכָאקרַאֿפ ןוא יַא .ןטײקשלַאֿפ
 | ,םיבורק ענעגייא

 ,+- ןעשזוזנָא ,ןעשזושזנָא וזד -- ןעמושזנָא
 .ןיּב ַא יװ יִא

 .לס .טעוװישזעג--- ,ןָא עװ- .וורט -- ןעווישונָא
 עכעלרע:טינ טימ ךיוא ןעלמַאזנָא ,ןּבַײלקנָא

 טימ ךעלנייװעג  .קיטנַאיַַאמ ַא יִא .ןעלטימ |
 ךיז יִא .רעזַײרּב ןוא רעזַײה ךיז יִא -- ךיז
 ,קרַאק ןטיור ,קיּפמעּפ ןטעֿפ א

 ,טרירישז(עג)- ,ןָא ריר- .ורט -- ןרירישונַא
 רַאפ ןַײז ֿברֶע ,ןריטנַארַאג המיתח ַא ןגייל טימ

 ןוא ןעלסקעװ רעקילדנעצ יִא .הָאװלה ַא ןצעמע

 ,ןלָאצַאּב ןֿפרַאד ןיילַא ךָאנרעד

 ךיז ,ןָא ךיז ערי .הטוא -- ךיז ןערישזנָא
 ךיז טָאה .ךיז ןסערֿפנָא .1 .לס .טערישזעגי--
 .לדיאמוא ,2 .,ריזח ַא יװ טערישזעגנָא
 ףיוא ןעיצפױרַא ,ןעמעננָא .קיד ,טעֿפ ןרעוו

 טערישזעגנָא ךיז טָאה םַאדַאמ יד? .גָאװ ךיז
 װזד .גיֿפ ,2 .ײזדנַאג ַא יװ ךיז טלקַײק ןוא
 ,+- ןעװישזנָא

 -ָאיילשזעג--- ,ןָא עק- .וורט -- ןעקָא(י)לשזנַא
 רעּביא ןעקנירטנַײרַא ,(ךיז) ןעקנירטנָא .טעק

 ?עקַאילשז ךיא זַא ךיד טרַא סָאװ, .סָאמ רעד

 .וו לטָאמ ,עש ,ײ?יַא שטנעמ א ןָאק לֿפיװ ןוא

 ןיוש טָאה ריא --, -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ,"טעקָאילשזעגנָא ןוא ןסערֿפעגנָא ךיז טנַײה

 -ַאֹּב ריא טָאה ואווע .ילחומ ךיז זיא ןעמ' ,עש

 טינ ךַײא זיא יװ ?ךיז ןעקָאילשזוצנָא ןזיוו

 ,"?טריּפס ןגָארקעג ריא טָאה ואוו ... .סואימ

 רעד ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא יקצענעמַאק .ה

 .גיֿפ ,1936 עװקסָאמ ,טױה יד טַײּב שטנעמ
 דרע יד ...לוּבמ א ןָאטעג עּפַאילכ א טָאה'ס,

 "עגנָא וליפֲא ,ןעקנורטעגנָא ןיוש ךיז טָאה

 ,6 האי ,1965 ,דנַאלמיײה ייװָאס ,"טעקָאילשז
 ,שינע-

 -עמשזעג'- ,ןָא עינ .ורט -- ןעינעמשזנַא
 ,זילװעינעמשז ןעמענסיורַא ,ןעמעננָא .1  .טעינ
 סעּפע ןגיילעצ .2 .לקעז ןופ סעקשטעמעס יא
 טימ סעקנישזָאר יא .זַײװנֿפױה ,זַײװעינעמשז
 .רעלעט יד ףיוא ןעלדנַאמ

 ףָא (עוער .װרט -- ן(עװ)ערּבעשונַא
 -ָאנשנָא .ןעלטעּבנָא .1 .טגעװ)ערּבעשזעג
 עכעלטע יִא .סנשָארג טימ לטיה א יִא .ןער
 ,ןֿפַאשנַײא ,ןּבַײלקנָא .2 .טיורּב ךעלקיטש
 ענעדיישרַאֿפ (טימ) ךרוד ןגעמרַאֿפ ןגירקנַײרַא

 -עשז רע רעדייא ,תליחּת זיא סָאד, .ןעלטימ

 ,33 אי ,1866 ,מק ,ײלַאטיּפַאק סיורג א ןָא טערּב

 ,"!!טעװערּבעשזעגנַא רימ ַײּב רע טָאה דלָאג,

 ןצרעד .ץלַא ןוֿפ טָאה רע ... .ז"הנקי ,עש

 יד ּבלַאה ףיוא ּבלַאה רַאפ ּפָא ךָאנ רע טגניד

 .א ,"ָדָא טעװערּבעשז ןוא ןדרע עקסטַאדלָאס

 טימ ךיוא .1939 װעיק ,רעטיװעג ,ןאיוש -

 .ךיז

 ךיז ןשודיחנָא

 רע, .ךיז ןערישזנָא וזד -- ךיז ןערעשונַא
 .םיוּבלטייט .מ ,"טערעשזעגנָא גונעג ךיז טָאה

 רֿבח .וטוא ן...ןרעװַאכ ...} -- ךיז ןרבחנָא
 טַײצ ערעגנעל ַא .טרבחעג-- ךיז ,ןָא ךיז

 -רעּביא ךָאנרעד ןוא) ןצעמע טימ ןרֿבח ךיז

 -עליואוו יד טימ ךיז יַא .(טֿפַאשרֿבח יד ןסַײר

 - יז ןוֿפ ןעלסײרטּפָא ךיז ךָאנרעד ןוא ןעגנוי

 -- םדַא לש וֿפוג יצח תרבוש החנַא
 ןםָאדַא לעש יופוג יצַאכ סערעװיוש עכָאנַאו

 .א/בס ,תובותּכ ;ב/הנ ,תוכרּב 22 .חֹּת .ץַאז
 ןופ ףוג ןּבלַאה א טכערּבעצ (ץכערק) ץפיז א

 ירַאֿפ שפנ-תמגע :3 ןטימ טצינעג .!ןשטנעמ

 ,ןרָאי יד טצריק

 ןָא קזֹוח .װטוא ןןקעזיוכ ...} -- ןקזוחנַא
 . ןוֿפ יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןקזֹוח .טקזוחעגי-

 : ,טסעג ענַײז ןוא רעּבעגטסַאג

 ןקידערדיעשַאה- ...} -- קידהרדשה"יטוחנָא
 רלעּב עיִא .לַײזנקור ַא ןָא ןיא סָאװ .ידַא

 ,םייח

 ןָא ףנֹוח .װטוא ץןֿפעניױכ ...} -- ןֿפנוחנָא
 ןענעֿפנח טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא .טֿפנוחעג-
 זַא עטתיּבהילעּב רעד יִא ..לָאצ א ןֿפנֹוח .ןצעמע

 -סערג יד ןוא עטסגילק יד ,עטסנעש יד זיא יז

 | ,םיָאּבג יד יִא .הירּב עט

 .וטוא ן...עפציוכ...} -- ן(ענ)הּפצוחנַא
 טַײצ ערעגנעל א טהּפצוחעג-- ,ןָא הּפצוח

 יּבָארג א ףיוא יִא .הּפצוח טימ ןריפֿפױא ךיז

 ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא יִא .ןֿפוא ןשירעגנוי
 .ןשטנעמ עלעדייא

 ,םישוח ןָא זיא סָאװ .יזַא -- קירמישוהנָא
 רע זיא עלַײװ ערעגנעל א, .טינ טליֿפ סָאװ
 .ל ,"טקוקעג יִא טָאה רע ןוא ןסעזעג ױזַא

 ,1411966 ,זמט ,רעטסיירט

 ,ןָא ךשֹוח .ורט ןןכעשייוכ ...} -- ןפשוהנָא

 נָא םיִׂשעמ רעדָא דייר טימ ,טכשוחעגי |

 ןכַאמנָא :שינרעטצניפ א ןצעמע ףיוא ןפרַאװ

 עצנַאג יד יִא .גנומיטש עקירעיורט ,עטכעלש א

 .ןעצכערק ןוא ןעצכָא ןטימ ּבוטש

 ךָא ריזח .װרט ןןרעזאכ ..} -- ןריזחנַא
 ,ץומש ןפרַאװעצ ,ןֿפרַאװנָא ,1 ,טריזחעג =
 ,קיצומש ןכַאמ .חטש ַא (ףיוא) רעּביא עטָאלּב

 יװ 'ִא .ןעידוקסַאּפנָא ;ןקידורּבנָא ;ןבשֹומנָא

 טריזח טסע ןעמ ואװ ןטרָאד , .לַאטש א ןיא

 -םוקמּב .װטוא ךיוא .2 .װש ,יִזָא טינ ןעמ
 יִא .ךַאז עסואימ א סעּפע ןָאטּפָא רַאפ פרעװ |

 טימ סָאװ לדימ רעד ףיוא יִא .תוליכר

 ןעגנַאגעגמורַא טַײצ עגנַאל א ןעמ זיא ריא

 ,הנו- .םירֿבח-ײײטרַאּפ ענעזעוװעג יד (ףיוא) יִא

 ,ייריזח--

 ןָא רוּביח .ורט ןןרעּביכ ...} -- ןרוֿפיהנַא
 א טָאה סָאװ סעּפע ןּבַײרשנָא  .טרוּביחעג י-

 ףיוא עקַאטַא ןַא יִא .ָאיעּפ ללכּב ,טרעװ ןּפַאנק

 | ,ןדִלי

 שודיח .וטוא ןזןשעדייכ ...} -- ךיז ןשודיחנָא
 ערעגנעל א ,ךס א .טשודיחעג-- ךיז ,ןָא ךיז

 ןוֿפ ךיז יַא .ןרעדנואװנָא ךיז :ןשודיח ךיז טַײצ

 ןופ ,םיריידנואװ יד ןוֿפ ךיז יִא .לטלעװ סטָאג

 .ןטייקשילרעטסיוא יד



 ךיז ןתויחנָא

 {...ןסעײַאכ ,ןסעיייכ ...} -= ךיז ןתויחנָא
 א .טתויחעג-- ךיז ,ןָא ךיז תויח .וטוא

 ןּבָאה ,ןַײז היחמ ךיז ,ןתויח ךיז טַײצ ערעגנעל

 ץנייש יד (טימ) ןופ ךיז יִא .סעּפע ןופ הָאנה

 יייא ענעטָארעג יד (טימ) ןוֿפ ךיז יַא .רעדיילק

 | . .ךעלקינ
 -טינ :ךיוא .עזַארֿפ ןעמכָאכ ...} -- המפה ןָא

 -עג זיא ןַאלּפ רעד .לַאנַאּב .ךַאלֿפ ,לעניגירָא
 .'ח ןָא רמאמ ַא .יח (לציּפ א) ןָא ןרָאװעג טכַאמ

 .המכח ןָא זיא סָאװ .ידא -- קידהמכחנָא
 .ןַאלּפ רע'ֶא .דייר .עיִא .טושּפ ,ךַאפנייא :ךיוא

 'רעמ רעשיטימעסיטנַא רעיא ,רעטושּפ רעד;
 -- טייקי- .9ש 1969 ,זמט ,טייצ ,"גנוירעד
 ןוֿפ המכח יד ןּבעג וצ טהירּבעג ךיז טָאה רעע
 | ךוּת ,גי ,"ָא

 -עג'- ,ןָא המכח .ורט 6 װטוא -- ןהמכהנָא
 ךס א ןעװעקיּפנָא ,ןּבעגנַײרַא .ריא טהמכח
 יצר א יַא .המכח (ליפ וצ) טימ ןצילּב .'המכח'

 יד טימ ןשטצװק לָאז םלוע רעד זַא טַארעפ

 ערעגנעל ַא ,ךס א -- ךיז טימ .סעציײלּפ
 -צי(נַא) ךיז :תומכח ןגָאז ;ןהמכח ךיז טַײצ

 ךיז יִא ןצעמע ןצעּביק .ןסַאּפש ןכַאמ .ןעל
 ךיז יִא ןעמעלַא ןוֿפ רעמ ןכַאל ןײלַא ןוא
 | ..+. ןוֿפ ןוּבשח ןפיוא

 ןָא .טושּפ .1 :ךיוא .עזַארֿפ -- תומפח ןָא
 -טינ .טריצילּפמָאק-טינ .ךעלגנעגוצ .ךעלרעטילֿפ
 לָאז סָאװ ,ךוּב א ןּבָאה ןלָאז ייז , .טצוּפַאּב

 "רעד ןוא ךעלדנעטשרַאֿפ ,טכַײל ןּבירשעג ןַײז

 ,רעּבעװ .מ ,"ןעַײרעדױלּפ ןָא ,'ח ןָא ,ץרוק רקיע

 ,1891 עשרַאװ ,רעטַײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד |
 .תונווּכ"רעטניה ןָא .ןזָאלעגוצ - .ןדיישַאּב | /2, 

 .סקעז רענעֿפָא ןַא זיא רע, .טלױהרַאֿפ-טינ

 ןוא 'ח ןָא שטנעמ ַאע ."'ח ןָא ,קיצכעז-ןוא
 ץמשמ עדייב ןענעז ,שטנעמ רעשידִיי ַא
 ןוֿפ ןצײלפקעװַא טשינ ךיז ןזָאל סָאװ ןשטנעמ

 1964 ,זמט ,לקיּב ש ,"דייר טימ ןיילַא ךיז

 | / ,14צוװ
 .עװָאקלָאט .ךעלכַאז .ךַאז רעד וצ .טסנרע .8

 עשיטקַארּפ יװ ןינע םעד ןדערמורַא רימָאל;

 ךיז 'ח ןָא !גונעג ,הרבח, ."'ח ןָא ,ןשטנעמ

 | ."טעּברַא רעד וצ ןעמונעג

 ;תומכח ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידתומכחנָא
 ,ךַאֿפניײא .קידתומימּת .ךעלטנרָא .ךעלעצנוק ןָא

 עַײנ סָאד ,מי ,"...קלָאֿפ עיִא עטושּפ סָאד;
 ,טייקיה 1923 לירּפַא יײנ ,ןעּבעל

 ֿבלח .װטוא 6 וװרט ןןוועל'ייכ . . ,} -- ןבלחנָא

 ,ןרימשנָא ,ןסטעֿפנָא .1 .טֿבלחעג-* ,ןָא
 ,ךעטשיט ןצנאג ןרעּביא יִא .בלח טימ ןרימשעצ

 יד יִא .ֿבלח טימ ןקיטסעֿפנָא .ןצלעמשנָא .2
 .טַײצרַאי יד יִא .ּפמָאל-הּכונח ןיא ךעלטכיל

 ,טכיל

 .ידַא {...סעמױלַאכ ...} -- קידתומולחנָא
 סָאװ ,2 .טכענ עא .תומולח ןָא זיא סָאװ ,1 |

 .רענעלּפ עא .סעיזַאטנַאֿפ ןָא .לַאער זיא
 ,טייקיד

 יעג-- ,ןָא םולח ןזעמעליַאכ ...| -- ןעמולחנָא
 א .תומולח ךס א ןּבָאה -- װזקא .טמולח

 ינֲא -- װרט .תומולח עשילרעטסיוא סעּפע

 "טינ (ךיז) ןלָאמסיױא .ןעמיורטסיוא .,ןריזַאטנַאפ
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 ַאּפ עשיטסַאטנַאפ ,תורצֹוא יִא .ןכַאז עלאער

 .ןעמי רעּביא סעזַײר יִא .ןצַאל

 יעגנָא רימ ךיז טָאה סע -- ךיז טימ

 גנַאלק ןקיזָאד םעד טַא טימ, ....טמולח
 רעּבירעד ןוא .ןרעװ ןֿפָאלשנַא ןייז ןגעלפ}
 עטעטיוּבעצ יִא טכענ יד ןיא ייז ךיז טגעלפ

 וועלק ,גָאלָארּפ ,אקוָאלָאה .א ,זּביא ,"תומולח

5, | 

 ןָא קלח .חרט ןןקעלייכ...} -- ןקלחנָא
 - ,םיקלח ךס א ןיא סעּפע ןלייטעצ ..טקלחעגי-

 ,טיורּב סעיצרָאּפ ליֿפ וצ יִא .םיקלח ךס א ןכַאמ

 ץמח .וװרט 6 װטוא ןןצעמיָאכ ...} -- ןצמחנָא
 -קערּב) ןזָאלרעּביא ,ןֿפרַאװנָא ..טצמחעג'-- ,ןָא

 .סיוא יד יִא .טינ רָאט עמ ואו ץמח (ךעל

 ליד םעד ףיוא יִא .(ןוויוא) עטילּפ עטרשּכעג

 ,ךיק ןופ

 ,ןָא לדנח .ורט ןןעלדניייכ ...} -- ןעלדנחנָא
 ַײּברעד ןוא ןצעמע וצ ןעמוקנָא  ,טלדנחעגירי

 א טימ ןצעמע וצ ןדנעװ ךיז .ךעלעדנח ןכַאמ

 פורַא -- ךיז טימ .(ױרֿפ) ןַאמ ַא יִא .לדנח

 ,ןטעּב ןוא יַא ךיז .לדנח א ךיז ףיוא ןעֶיצ

 .הֿפינח ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידהֿפינחנַא
 .טייקי- .רעטרעװּבױל עיָא

 עֿפנח .הטוא ןןענעֿפנַאכ .. .} -- ן(ענ)עֿפנחנַא
 ןענעפנח טַײצ ערעגנעל א .טעֿפנחעג-- ,ןָא
 ,עטתיּבה-לעּב רעד יא .דייר עסיז טימ ןּבױל
 וצ טמוק עמ ןעװ יַא ליפ ױזַא טינ ףרַאד עמ,

 1962 ,רָאֿפ ,רענפעש .ּב ,"ןטעּב סעּפע ןצעמע

 .ךיז טימ .15אװ

 -ץג-- .ןָא ףוצח ןןֿפעצַאכ ...} -- ןֿפוצחגָא
 ךיז ןּבײהנָא לָאמַאטימ -- חטוא .טֿפוצח

 -הּפצוחנָא .טנַאגָארַא ןַײז :ףוצח א יװ ןריפפיוא

 ףרַאש -- װרט .רעמיצסַאלק ןיא יִא .ןענ

 ןטסכעה םעד יִא .ןצעמע ןצעגײשנָא ,ןעלדיזנָא

 | ,ןטמַאַאּב

 6 וטוא ןןענערייקכ ...} -- ן(ענ)הריקחנָא
 ַא ,ךס א .טהריקחעגי- ;ןָא הריקח .ורט

 ,ןעגנירד ,ןעלּבירג ךיז ,ןהריקח טַײצ ערעגנעל

 'ַא .ןריזילאנא ךרוד (סעּפע) ןזַײװרעד ןלעװ

 ,"טהריקחעגנָא ןיוש גונעג , .ססמער ןוא םותיּפ

 ,7 וא 1962 ,רָאפ ,ןַאמרעּביל .ח

 ןָא ֿבורח .װרט ןזװעריַאכ ...} -- ןבורהנָא
 -עצ .ןּברוח א ןכַאמנָא  .לָאענ .טֿבורחעג

 ןרעמָאי סָאדע .ןדָאש ןעגנערּב ,ןכאמ .ןרעטש

 ןַײז ןיא טָאה רע סָאװ תוברוח ףיוא טניװ ןוֿפ

 .לַאװק . ..רעטיױל ,אֿפא ,ײטֿבורחעגנָא ןרָאצ

 ןָא ןוּבשח ןןענעּבשזעכ ...} -- ןענוּבשחנָא

 ערעגנעל א ,ךס א -- וטוא .טנוּבשחעגי-י

 טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ױזַא םּתס ,ןענוּבשח טַײצ

 ןֿפױא ,ןריּפַאּפ עלא ףיוא יִא .תונוּבשח ןכַאמ

 -- װרט .טנאװ רעד ףיוא ,שיט ןופ טַאלּב

 ןוּבשח ןיא סנדײשרַאֿפ ןוא ךס א ןעמעגנַײרַא
 עקירעּביא יא ,(טייהרעטקיטכערַאּבמוא ךיוא)

 -שחעגנַא ָאד רימ ריא טָאה סָאװ, .תוָאצֹוה

 .גנֹו תורוחס ענעמונעג-טינ רַאֿפ יַא י?טנוּב
 | ,שינע-

 .ידַא ןקידסעװישכ ...} -- קידתובישהנָא
 זיא סָאװ .תוֿבישח (ןייק טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ

 -טנַא |

 רעוא .גנוטלַאה עיא .גנומענַאּב עיִא .עדרעוו ןָא

 6 ,טייקי- .רעֿפטנע

 ןָא קשח .װרט ןןקעשיייכ ...} -- ןקשחנָא
 ַא ,קשח א ןּפַאכנָא ,ןגירק .1 .טקשחעגי-

 ,סעפע ןרעגַאּב .ןקעמשנַא .סעפע וצ רעגַאּב |

 טינ ךיד ןקשח'ס, .ךעלעּבַײט ענעטָארּבעג יא

 "וצ 2 .םיבנג ,ָאקמיּב ,ײןכַאז ערעיוז ןייק ןָא

 - "וצ .ןגערנָא .שזַארוק ןבעגרעטנוא .קשח ןּבעג
 םוצ לגנייירדח םעד יַא .סעּפע וצ ןצעמע ןדער

 .ךיז טימ .האיצמ ַא וצ הנֹוק םעד יִא .ןענרעל

 עמתח .וורט ןזענעמסיַאכ ...} -- ן(ענ)נעמתחנָא
 יד יא .ןּבַײרשנָא וזז .1 .טעמתחעג-- ,ןָא
 יקעװַא .ןעמָאנ םעד ןּבַײרשרעטנוא ,2 .השקּב
 -נוא .8 .(טרָאּפ)סַאּפ םעד יַא .המיתח א ןגייל
 ,הירב רעקילדנעצ יִא .לָאצ א ןּבַײרשרעט
 -סקעװ טעמתחעגנָא ץוחַא ןוא ..., .ןטנעמוקָאד
 "רעדניק' ,עש ,"לּבור טנזיוט רָאּפ ַא ףיוא ןעל

 .יליּפש

 ,ןעמיטשַאּב ,ןענעכיײצנָא .וטוא ךיוא 4
 טוג א יִא ,למיה ןוֿפ ,ןּבױא ןוֿפ ןּבַײרשרַאֿפ

 המיתח יד ןטוג וצ שנוא וצ רֹׂשעֹּב רפ , .לטיווק

 ןטוג וצ ןנמתח ןא טׂשנוא טשלָאז אוד זַא

 -תחג ןא טאה ה"ּבקה 'נוא , .ב/טס ,חע ,"ןּבעל

 ןיא ןגער ליפ ןקיש וצ הנשה שאר ןא טנמ
 ,1713 טׂשמַא ,ּב"ח ,םילגר שלש רוזחמ ,"םלוע

 ןטׂשלַאז ןנרעל ןרזנוא ןגעװ ,טָאג רּביל; .ב/וּפ

 ןגילייה רעד ןוֿפ ןגרָאמ ןעד ןנמתח ןא זנוא
 הירא ,"ןורּכזה רֿפס ןַײד ןיא ןרוּפיּכ םויו גאט
 1725 אדרויֿפ ,םידעומה ינוקת ,ןמגילעז ּביל
 טנוזעג וצ ןוא ןּבעל םוצ יא זדנוא לָאז ןוא;

 עַײנ ןייא ,"זיא טנַײה סָאװ ןידה-םוי םעד ןיא
 יד ןזָאלוצ, .1881 וָאקירטעיּפ ,הנחת סש
 ױזַא ןיוש ןּבױא זיא זדנוא ףיוא זַא הרֿבס

 ןַײז וצ דנו-ענ קיּבייא ,ןרָאװעג טעמתחעגנָא
 | ....הלוגס ַא ,סוממ ,"ףוס א ןָא רָאג

 -ירט טימ ןסיגרַאפ .לָאצ א ןעלגיזרַאֿפ .9
 ןטעקַאּפ יד יִא .ןַײװ רעשעלפ יד יִא .סקַאװ

 | .טסָאּפ רעד טימ ןקישוצּפָא

 .406: סת+- .ּברעװ ןוֿפ סקיֿפערּפ -- "טנַא
 ּברעװ ןופ ןעמרָאֿפ עלַא ןיא ,טנעצקא ןא ןָא
 יד .ּפיציטרַאּפ ןיא -עג ןָא .םַאטש ןטימ ןעמאזוצ

 -פָא .עטצענערגַאּב ַא זיא -טנַא טימ ןּברעװ לָאצ

 עטצעל יד ןופ ׁשידִיי ןיא יװ כרַא ןיא רעט

 וצ לגוסמ -טנַא זיא ךָאד .תורֹוד עכעלטע

 -ַאּפ רעד טימ 99 ןַארַאֿפ .לָאענ ןֿפַאש ןפלעה
 ןֿפָאלטנַא -- ןפיולטנַא) עיצקורטסנַאק רעוויס

 ךיוא ,(ןרעװ ןענורטנַא --- ןענירטנַא :ןרעװ

 זיא עיצקורטסנַאק עוװיסַאּפ יד רָאנ ואוו ןּברעװ

 .(ןרעװ ןדנוּבטנא ,ןרעװ ןגיוושטנא) ךעלגעמ

 -רַאֿפ ,(ךיז) ןרענימרַאֿפ ,קעװַא ,1 :ּבּב יד
 -טנַא ,ןדניװשטנא ,ןפיולטנַא :לשמל ,ןקידנע)

 ,ןעמענקעװַא ,סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2 .,ןלַאֿפ
 יטנַא ,ןצלאזטנא ,ןּבראטנא :לשמל .,ןעמענוצ

 ןרעװ לָאז (עמ) סע ןכַאמ .8 .ןרעטעלּב
 ,ןשיאיגטנַא ,ןֿפוג(ה)לעּבטנַא :לשמל ,סיוא

 ,םַאטש ןוֿפ ּב ןוֿפ ךופיה .4 ,ןקיטסַײגטנַא
 ןפַאשטנא ,ןעמוקטנַא ,ןקיטומטנַא :לשמל

 :לשמל ,דנַאטשוצ ַא ןיא ןעמוקנַײרא ,ןּבײהנָא .9



 ּבי ַאטנַא

 .ןקעװטנַא ,ןענערּבטנַא ,ןכַאװטנַא { ,ןעלמירדטנַא .

 "טנַא ,ןקעדטנַא :לשמל ,ףיוא ּב ןטימ .0
 -טנַא :לשמל ,בּב ענעדײשרַאֿפ ,( ,ןזיילּב-
 ,ןטיּבטנַא ,ןײגטנַא ,ןעלקיוו

 ,ּפַאטע חזד .מטֿפ (ן') סע" ,רעד -- ב'ַאטנַא
 ןריטסערַא .יַא ןטימ ןקישקעַא .ךַאװ .יָאװנָאק

 .'ַא ןטימ ןקישּפָא ןוא

 וזד .ץקּבַאטנַא :ךיוא .סי ,יד -- עּבַאטנַא

 ,רעטלַאה .ליטש .קוא ,לוּפ 2? ,עּבַאטנַאה
 ךַאז א סעּפע וצ טקיטסעֿפעגוצ לטנעה .רעיוא

 א ,טנַאה רעד טימ ןעמעננָא ןענעק לָאז עמ
 'א .דָאלּפוש ןוֿפ יא .יא רעגנַאל א טימ קַאה
 ,טרעפוק םוצ

 .רג 22 יײא 22 .ןע ,רעד -- םזיױנָאנַאטנַא
 -טֿפַאשדנַײֿפ .טפַאשרענגעק .1  .ידנַאטשרעדיװ'

 רעשיטילָאּפ ,רעשימָאנָאקע ,רעלַאיצָאס .טייקכעל |

 רעד וצ יא .יִא ַאא רעכעלנעזרעּפ ,רעזעיגילער

 -לורג םעד ןופ טֿפַארק .יד . . . טסקאװ, .המחלמי

 וצ 'א ןַײז סָאװ םעד ךרוד ץיזַאּבטנורג ןס

 דוד ,"טדניװשרַאפ ץיזַאּבטנורג םעניילק םעד

 -ץנַאניֿפ ,גנידרעֿפליה ףלָאדור ,זּביא לכיור
 ןּבָאה . .. םיטילּפ יד, ?רָאי ,ענליוו ,לַאטיּפַאק

 -סעד עשיטנַאזיּב יד ןגעק ןרָאצ טקעװעג ...

 'ַא םעד ןֿפרַאשרַאֿפ טזומעג טָאה סָאד .ןטָאּפ
 ןוא דנַאל ןופ סרעריגער עשידִיי יד ןשיװצ

 ,זּביא קז ,?לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןוֿפ ףיוה םעד

 .וצ דש

 ןוֿפ טָאע ןיא; .הריּתס .טקילּפנָאק 9
 עכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןשַאו זיא ... 'המקנ
 סָאװ ,טקילפנָאק ַא וצ ןעגנַאגעגרעּביא ןע'ַא
 ,"ךיחי ַא ןופ המשנ רעד ןיא ּפָא ךיז טליּפש

 .רעדיװ (דעמ ,עיגָאלֲא;יּב) .0 .ׁשֵא םולש ,1ש
 ,ןעמזינַאגרָאַארקימ ,ןעלקסומ ןשיװצ דנַאנַא
 -ריוו עקידהריּתס (עימעכ) .2 .עא ןעניצידעמ
 ער עשימעכ ייוװצ ןוֿפ עיצקַארעטנָאק ,גנוק

 .סעיצקַא

 ןַא ןרעװ לָאז סע ןקריװ .ורט -- ןריזיד

 יא ,ןטייװצ ןגעק רבח ןייא 'ַא .םזינַאגַאטנַא

 -יזיי טעטירָאנימ רעד ןגעק טעטירָאיַאמ יד
 ,גנור

 זָאּפָא ,רעננעק .1 -- (עק- ,ןיי) טסיד
 זיא סָאװ קרעװ ַא ןיא טלַאטשעג .2  .טנענ
 עג רעדנַא ןַא וצ ךוּפיה א רעטקַארַאכ ןטיול

 רעקידנגעקַא ןַא טימ לקסומ .9 .טלַאטש
 -ידעמ ,טַארַאּפערּפ ,לטימ רעדעי ,4  ,עיצקנוֿפ
 שיטסי- .ןרעדנַא ןַא ןגעקַא טקריװ סָאװ ןיצ

 יד טימ ןָאטעג טסעמ ַא ךיז ןּבָאה , .ידֵא --

 יוא טישז ,י. ..ןטפערק עיַא ייוצ ענעי תוחוּכ

 רָאנ טינ ןענַײז ןעײטרַאּפ עדייּב יד , ,1919 י"נ

 ,"א לפעיפיצנירּפ ךיוא רָאנ ,ןדיישראֿפ ןעוועג

 .2 ,אא| לּבִיי ,שטיװַָאדיװַאר .ש

 -ץעגָאטנָא :ךיוא .אֹּב .יד -- עיןנעגָאטנַא

 .הגרדהּב ,גנולקיװטנַא .רג22 יא 2 .עזענ
 ךרודַא טכַאמ סע סָאװ גנומערופרעּביא עקיד

 ןַײז ויּב ןָאירּבמע ןוֿפ ןּבױהעגנָא ,יח:לעּב א
 ידַא -- שי .ןסקַאװסיױא ןקידנעטשלוֿפ

 -סױרַא ךיז .כרַא .װזצ -- ןעמוק גאט ןא
 .ןוז רעקיטכיל רעד רַאֿפ ןקעלּפטנַא ךיז ,ןזַײװ !

1998 

 תמא םעד ןיזאל טאה רע ׂשד יישה טיקנַאד,
 רעּב ר"הומ ןואגה תּב הליּב ,"ןמוק גאט ןא
 ףולאה תֹּב לחר תרמְו .;. ץיװרוה תחּפשממ-

 ,11700 גָארּפ} ,השעמ ןיש ןייא ,ץינזיױר ןתנ

 ,טלדַאטעג---  ,זָא לד- .חרט -- ןעלדַאטנָא
 סָאד םיא ןוא תונורסח ףיוא ןצעמע ןזַײװנָא

 יד 'ִַא .ןריקיטירקנָא .ןרסומנָא .ןֿפרַאװפױא |

 ,גנוריֿפפױא רעטכעלש רעייז רַאֿפ רעליש

 ,שינע- ,גנו- -

 .טלװָאטעג-- ,ןָא לװ- .ורט -- ןעלװָאטנָא
 (ןשיװצ) ןיא סעּפע ןלעטשנַײרַא ,ןעמעננַײרא |

 עזיול יד יא .ןעלװָאט ןיא ןסַאֿפנַײא .ןעלװָאט
 . ,ךוּב ענעלַאפעצ סָאד יִא .ןטנעמוקָאד

 זַאטעג)- ,ןָא ריא .װרט -- ןריאוטַאטנָא

 ּבַײל ןטעקַאנ ןֿפױא ןענעכיײצנַא ,טריאוט

 טימ ןכעטש(סיוא) ךרוד ןרוגיֿפ ענעדיישראפ |

 .ַא םערָא ןֿפױא יִא .ןריטנעמגיּפ(סיוא) ,לדָאנ ַא
 - .גנַאלש ַא יִא .יורפ עטעקַאנ

 ,טנגייא-- .,ןגייא-- .ורט -- ןענעגיײאטנַא
 יּפַא ךיז (הנווּכ ןָא רעדָא טימ) .ןדמערֿפּפָא .1
 ,דניק א 'ַא .ןגייא זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןגָאז
 .ןענעגײאטנַא', .טייהניואוועג (עסואימ} ַא יַא

 -עגײאּפָא יװ סרעסעּב סעּפע טָאה רעצעמע ּביוא |
 ,ַאֿפי ,װמ ,"ןרעה וצ ןעוועג) יַאדּכ טלָאװ ,ןענ

 (סנצעמע) ןוֿפ ןעמענסױרַא 2 .14 ,9
 ןעװעג רעירֿפ זיא סָאװ סָאד ןעמענקעװַא .תושר
 ,"םיחטשי-דנַאל עסיורג 'ַאע ,סנגייא (סנצעמע)

 .הנ/ 27 וש 1962 ,קיא ,סוקרַאמ דוד

 ךיז ,ךיז זַײא-- .װטוא -- ךיז ןזַײאטנַא
 ךַײט רעד .זַײא ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב .טזַײאי-
 | ,ךיז טזַײאטנַא

 ,ךיז ריז- .ווטוא -- ךיז ןריזיאעּפָארײאטנַא
 ,ןעַײרֿפַאּב ךיז (הגרדהּב) .טריזיאעּפָאריײא'- ךיז
 ;שיאעּפָארײא זיא סָאװ םעד ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז

 -טלעװ יד, .עּפָארײא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ -

 עה סעּפָאריײא ןוֿפ ךיז טַײרּפַאב טפאשטריוו

 ,םַײנ ,מי ,"ךיז טריזיאעּפָארײאטנַא יז ,עינָאמעג

,6 

 ,טשיכיאטנַא ,שיכיאטנַא .וורט -- -- ןשיכיאטנַא

 ךיז טימ .ךיא םעד ןעמענקעװא ,ןעַײרֿפַאּב |

 ןסיגֿפױנוצ ךיז ןוא יַא ךיז ןעק עמ ןעוו . . ., --

 ,72 אט ,קג ,מי ,"לא םעד טימ

 זעג' .רג 22 יא 22 סד ,יד -- עיױגָאלָאטנַא
 (םערָאפכוּב ןיא) גנולמאז ..ןעמולּב ענעּבילק

 :ןעגנוֿפאש עשירַארעטיל ענעּבילקעגסיױא ןוֿפ

 ןוֿפ ןלייט רעדָא ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ ,רעדיל
 ןּברוח רעד ןופ יא .קרעװיעזָארּפ ערעסערג

 -ווה ףניֿפ .י"א ןגעװ רעדיל ןוֿפ יַא .רוטַארעטיל

 ןוא טלעמַאזעג ,עיזעָאּפ עשידיא רהָאי טרעד

 זיא| 1917 י"נ ,ןיסַאּב .מ ןוֿפ טלעטשעגֿפיײנוצ

 רענרעדָאמ רעד ןיא יא ערעסערג עטשרע יד |

 .װרט -- ןרי .טסי- .ןרֹוטַארעטיל ידי |
 ,לה) .סעיגָאלָאטנַא ןכַאמ .ריא .וורט -- ןעווע-
5), 

 ערעל .רג 22 ייא 22 .ס- ,יד -- עיגָאל|ָאטנָא
 סָאװ קיזיפאטעמ ןופ גַײװצּפָא .יןַײז םעד ןגעוו

 יָאליֿפ רעדעיפ .ןַײז עקידתמאּב סָאד טשרָאֿפ

 ןעלָאטנָא

 א ראפ /יִא ןא רַאֿפ ךיז טלַאה סָאװ עיֿפָאס

 ,"עשלַאֿפ א -- םצעּב ךַאז רעד ןופ גנושרָאפ
 עטשרע יד ,רעסנעּפס .ה ,זּביא ןָאסירעמ .י

 םזיגַאל גאל 1937 טנליװ ,ןפיצנירּפ
 ןַײז גיׂשמ ןעק עמ זַא טלַאה סָאװ הטיש- --
 .שינעטנעקרעד רעוויטיאוטניא ךרוד ארוּב םעד

 רעדָא זײ װא ב רעשיֵא .ידַא -- שינָאל-
 טָאג ןגעװ אֿפוג הנשחמ יד -- טנעמוגרַא

 רַאפ זַײװַאּב םעד ךיז ןיא ללוּכ אליממ זיא
 ןזַילװַאּב טלָאװעג ןּבָאה ןייז1? .ארוּבה תואיצמ

 ןטמירַאּב םעד טימ טָאג ןופ ץנעטסיסקע יד

 ,טריטסיסקע טלעװ יד לַײװ הי"ד ,זַײװַאּב ןשייַא

 ,ן רַאק ,ײןַײז טָאג זומ

 = יז : סו21/- .סעי ,רעד -- קישזַאלַאטנַא
 וצ ךעלנע ,ּבָארעדרַאגךעױרֿפ ןוֿפ לייט 6

 ןטשרעּבייא םעד םורַא טסעֿפ טמענ ,קינַאטס ַא
 םעד רעדָא עזולּב רעד רעטנוא רעּפרעק לייט -

 יציּפש ןייק ,ךעלטעשרַאג ןייק ליװ ךיא; ,דיילק - :
 ןוא ךיז ןרַאנ ייז לַײװ ,טעקיזַאלַאטנַא ןייק ,ךעל

 ןַײז ןלָאז םידגּב ליװ ךיא .ןרעדנַא םעד ןרַאנ

 רעַײנ ןייא ,רָאדנַאיל םהרֿבַא ןיװעל ,"םידגּב

 .,1844 ענליוװ ,רעללעטש ןעֿפירּב רעכילטסניק

 טָאה) ןָא זיא סָאװ .ידא -- קיטנַאלַאטנַא
 ,רעּבַײרש רעיָא .זָאלטנַאלאט .טנַאלַאט (ןייק טינ

 ,רָאיטקַא

 ןעשטעפַאלַאטסױא ווד -- ןעשטעּפַאלַאטנָא
 ,244 ,+יד

 -ַאטעג -- ,ןָא ע(קפ- .וורט -- ןע(ק)ּפַאלַאטנָא
 יִד טימ עטָאלּב ןגָארטנָא ..רקוא .טע(ק)ּפַאל

 ןוא רעסַאװ ןסיגעצ .ןקידורּבנָא .ןצומשנָא .סיפ
 ןיוש טסָאה; .עגָאלדָאּפ רעצנַאג רעד רעּביא יִא
 .??טעּפַאלַאטעגנָא רעדיוו

 א .לטנַא +-- .ןיגנוא ,סע" ,רעד -- קילַאטנַא
 ךרעל שאלפ 50) ןַײװ רַאֿפ עלעסעֿפ -

 -עג- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטַאמלָאטנַא
 טימ) .ןעשטַאמולט-- :59 .טעשטַאמלָאט

 ןצינ טימ סעּפע ןרעלקֿפױא ,ןשטַײט (לוטיּב
 רֶע טָאה סָאװ, .דייר ליפ וצ רעדָא עקירעּביא

 ַא טינ ײטשרַאֿפ ךיא ?טעשטַאמלָאטעגנָא ָאד
 ,ײ?טרָאװ

 ,ןָא ךיז עדי .וטוא -- ךיז ןעדנעּבעלַאטנָא
 טַײצ ערעגנעל ַא .טעדנעּבעלַאטעג-- ךיז

 םּתס ,ליצ ַא ןָא ךיז ןײגנָא .ךיז ןּפעלשמורַא

 ןוא טָאטש רעצנַאג רעד רעּביא ךיז יא .ױזַא
 - .רעטעגרהעג ַא יװ ןלַאפקעװַא ךָאנרעד

 .רקוא .טעלָאטעג - ,ןָא על- .װחרט -- ןעלַאטנַא

 -לעוװ יַיְּב ליּפש ַא ןוֿפ ןעמָאנ -2074: צסתס
 ,ןןכַאז רעדָא רעטרעװ רעמ ץלַא וצ טיג עמ רעכ
 רעד רעּביא ,ליֿפ וצ (סעּפע) ןצעמע ןבעג .1

 עדייז רעד .קינסַאּפעטסוּפ םעד טלעג יִא .סָאמ
 טימ) .2 .סעקצַאצ רעדניק .יד טעלָאטעגנָא טָאה

 סעפע ןּבעגנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא ,ןּפָאטשנָא (גנאווצ |
 ןלָאז יז ,סעקרעקוצ טימ רעדניק יד יִא .ןצעמע
 -ץגנָא םיא ןיא טָאה רע, .ןרעװ טרַאּפשעצ
 רעדניק יד יִא ."ןַײרַא רָאנ זיאס לֿפיװ ,טעלָאט-

 טימ ּפָאק םעד יִא .טעּברַאמייה ליֿפ וצ טימ

 .ךיז טימ .הרוּת



 ןעשטּפעלַאטנַא

 ,+- ןעשטּפעלַאטסױא ווזד -- ןעשטּפעלַאטנַא
4, 
 ,244 ,+- ןעּפעלַאטסוא ווזד -- ןעפעלַאטנָא

 ,טרירעלָאט-- ,ןָא ריר- .ורט -- ןרירעלָאטנָא
 עג ךיז ןעֶצַאּב ,ןרירעלָאט טַײצ ערעגנעל ַא

 גנַאל יװ, ,ןכַאז ,ןשטנעמ לָאצ ַא וצ קידלוד
 ,"?'ַא סָאד וטסעװ

 זיא סָאװ סָאד .לָאענ  ,רעד -- קלָאטנָא
 .שיטָאַאכ זיא סָאװ סָאד .רדס ןָא ,קלָאט ןָא

 -יוצ טײקכעלטרָאװטנַארַאפמוא יד ןוא יִא רעד;

 ,גצּב ,"יירעוט-ללּכ רעד ןופ לייט ןשּפיה א ןש

 .14 א 1966 ,זמט

 ,ןָא עװעק  .ורט 6 וטוא -- ןעװעקלָאטנָא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא  .טעװעקלָאטעגר-

 ,ןריטנעמוגרא ,ןדער(נָא) ,ןהנעט(נָא) ,ןעװעקלָאט

 ןוֿפ יַא .אליממ טײטשרַאפ עמ סָאװ סנױזַא יָא
 ןָא רימ טעװעקלָאט רע, .םענעי ןופ ןוא םעד

 יידוי ,יקסװעשטידרעּב .י .מ ,*. . .:רימ טגָאז ןוא

 ,ךיז טימ .םיֿבתּכ עש

 ,טמַא-- ;ּבנ ציא ,פמיא .ורט -- ןסטמַאטנַא
 -ירעּביא יד יא .טמַא (ןַא) ןוֿפ ןגָאזּפָא ,ןעַײרּפַאּב

 ,םידיקּפ עק

 ןָא טוט עמ סָאװ .ס" ,(רעד) סָאד -- ןָאטנָא
 גנַאלרעד ?יַא ןַײמ טגיל ואוו .גנודיילק .השּבלה

 םיא וט ןוא יִא סדניק םעד םענ !יַא סָאד רימ

 ױזַא זיא רע, .יָא ןטסעּב ןיא ןצוּפסױא ךיז !ְןָא

 םיא ןופ טלאפ י'ִא רעד זַא ןרָאװעג רעגָאמ

 יז טעװ יִא קידװענח א, .(עגװָאק) דייר ,יּפָארַא

 ,9 ,ד ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ײּפָאק מוצ ןּבעג ריד

 -רעטנוא ,'ַא סָאד ןטיה רֶע טגעלֿפ דָאּב ןיא;

 .עקשיֿפ ,סוממ ,"רעסַאװ עלעפעש ַא ןגָארטעג

 טפָאלש חסּפ זיּב םירוּפ ןוֿפ זַא טרעװש רע;

 לַאפ'כ , .עקוועלירתּכ ײניטלַא ,עש ,ייַא ןיא רע

 ּפָארַא עקזולּב יד םיוק ,יִא ןיא טעּב ןפיוא

 .'רעטסעוװש' ,ץרפ ,"ךיש יד ןוא ןֿפרָאװעג

 ןָאטעגי- ,ןָא ןעוט ,ןָא וט .װהרט -- ןָאטנָא
 .2106: גם-{(טסת .(רקוא ,19 ,ןוטעג--)

 ףיוא רעדָא ךיז ףיוא) ןָאטֿפױרַא ,ןע:צֿפױרַא .1
 נָא .עא גרַאװכוש ,(םישוּבלמ (ַא) (ןצעמע

 ןָאזרעּפ יד ,ויטַאװקַא ןיא ךַאז ידו .ןדיילק

 ַא ,טוה א ,לטנאמ (םעד) א יִא ן.װיטַאד ןיא

 ,שעװ עמערַאװ יִא .עצעפושז יד יִא .עקלמרַאי

 יד יִא (53 +-) ןיליֿפּת ןוא תילט םעד יִא |
 רעקנארק רעד יִא .ץלעּפ א ןָא ריד וט .תיציצ

 דײלקנדַײז סָאד ןָא ריד וט, .דיילקזיוה א ױרֿפ

 טרעװש ריא, .לֿפ ,"ןריצַאּפש ןייג רימָאל ןוא

 ,"ןא שינראה ןטעט י'נוא ןׂשאו וצ איז ןדנוגיּב

 ןוט ןוא טליוז ריא ,, ,196 עפָארטס ,ךוּב-לאומש

 ןריִא וצ תּבש ןגילייה םעד טיילק שטוג ןייא

 ך"לש ךָאנ דלַאּב ,'דיל-תּבש סנימינּב' ,"ןןרע =!

 ןַײז איד רּבַײװ ןַײז זע, .ן2:1 ,אווו לּבִיי ,ריּב)

 ,ןנוט ןא קָאר שנַאמ שריא איז זאז ךילטנאוויג

 ןיא ןניג נוא ףּפָאק ריא ףיוא טוה ןַײז ינוא

 ןוּכשמ ןייא ליװ יוג ןייא ןעו, .טנַארּב ,ײןזָאה

 זיוא לואוו םיא ןמ רָאט תּבש םא ןלסקעװ זיוא

 ןא דיילק ׂשד רע ןעװ ןּבעג ןלסקעװ וצ

 םעד ןיא רוסָא זיא סע, .א/טס ,!טל ,*...טוט

 רוזחמ ,"ןָאטוצנָא ךיש יד ןרוּפיּכ-םוי| גָאט

 עניד, .א/ומק ,1822 עטיװַאלס ,םיארונ םימיל

1834 

 ןוֿפ ךיש ןוא סעקטַײמ עּבָארג ןוא סערדלָאק

 לָאז רע זיּב 'ִא טינ ייז רע רָאט לָאװ עּבָארג

 ,םיערז ,ײןסקַאלפ ָאד זיא רעמָאט| ןעזרעּביא יז
 דִי א ,הריבע ןַא רעּבָא ךָאד זיאס, .ב/טמ

 ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה ,שָאר-יוליגּב ןכירק לָאז

 יָאּפס ןַײז ןָאטעגנָא ןיילַא ןוא טעקשַאק ןַײמ

 ץנַאג ייווצ, .'הלעמ לש הבישיּב' ,סוממ ,ייקיד
 סנתח םעד ןענעז ,סרעריגער ייוװצ ,טַײל עסיורג

 לטיק םעד יִא םיא ןפלעה ייז ,סרעריֿפרעטנוא

 .רעדיל ,טע ,"לטיה-רופיּכ םוי ענייש יד ןוא

 ןעמ לָאז ,ןייג ןיילַא טשינ ןָאק דניק סָאד זיּב;

 ,זּביא ץיניילש יֿפָארּפ ,"ךיש ןייק יִא טשינ םיא

 ןּבָאה רימ , .גיֿפ 1824 רימָאטישז ,םעל אפרמ

 -עטנעמ עסַײװ ןיא תורות-ירפס ענַײד ןָאטעגנָא

 װָאקירטעיּפ ,הנחּת סש עַײנ ןייא ,*...ךעל

1, 

 (ןיא יִא=שי(רע)שטַײד ,שטַײד ָא*

 .שטַײד א יװ יוזַא ,רעדיילק ענרעדַאמ ,עצרוק

 סנטשרע ,דמש תורזג טושּפ ןענעז תורזג יד,

 ,"...ןלצל אנמחר שירעשטַײד יִא זדנוא ןעמ ליװ

 ,רענילרעּב המלש 'ר אֵַײּב ,קָאטשניב .7 י

 ןצכַא וצ, -- ךיז טימ רעטֿפָא 1896 ווָאװל

 זַאקוא ןכָאנ ... טַאהעג הנותח רע טָאה רָאי

 יַארעטיל ,ץרפ ,"שטַײד ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה

 נָא ךיז = טעק ַאנ םעד יַאֹ* ןּבעל ןוא רוט

 ןָאטוצנָא סָאװ ןּבָאה טינ ;עולּב"עורק ןָאט

 -רָאּב ןטלַא םעד ןוא טעקַאנ םעַײנ םעד יָא*

 | .זד -- סעװ

 ַא אי ןּבייהרעד = לטיה ַא ןצעמע יָא*
 ;ןעלדניװשּפָא = (קידָאּפס ַא ,ּבױה ַא) עלעטיה

 ,לציּפש א ןָאטּפָא ;רַאנ םוצ ןלעטשסיוא .ןרַאנּפָא

 זומ עמ ןוא ,קידַאּפס ַא ןוטעגנָא רימ טָאה עמ;

 ,עש ,"װעלסַאיערעּפ ןייק קירוצ ןרָאפ רעטציא

 הנותח :ךיוא = עקּפוק א יַאֹ* .| דירַאי םענוֿפ

 רעד ןקָאז יַא* .ןליו ריא ןגעק ױרֿפ ַא ןכַאמ |

 ןליוו סָאװ ,עמורֿפ יּבגל קורדסיואיקזֹוח -- ץַאק

 יז ,חסּפ רעּביא ץַאק רעד ןקָאז יִא טשרמֹולּכ

 ,ץמח ןייק ןגָארטנָא טינ הלילח לָאז

 ןלעטשסױרַא (ךיז (א = למַײרטש ַא ָאֹ*

 ,ןַײז םקֹונ ךיז ,המקנ ןעמענ (ב ;ןעמורפ ַא רַאפ

 אמּתסמ טרעלק ןוא ,המח אלמ ,טנערּב רע;

 א 'ַא דלַאּב ריד לעװ ךיא טראווי :ךיז ַײּב

 ,"ןּבָארגַאּב טוג ןיוש ריד לעװ ךיא ,למילרטש

 ,1920 זירָאּפ ,, ..תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי

 ,""ידוד הכל' גָאז ןוא שולעּפאק םעד ןָא וט;

 םורַא ליפ וצ טֿפױל רעצעמע ןעװ :קיסַאּפש

 לוֿפ ןרעװ = ןזיוה עגנַאל 'ַא* .תּבש ברע

 ידָאּפס ַא (ןצעמע) 'ַא* .ןרעװ קיטַײצ ;קירעי
 ַא ,לזמילש ַא ןַאמ א ןגעװ :קיסַאּפש = עצינ

 ּבַײװ רעד ןוֿפ ןריֿפ ךיז טזָאל סָאװ עקשעמעל

 !'ַא ריד ןעמ ףרַאד עצינדָאּפס א? .זָאנ ןרַאֿפ

 טָאה שטנעמ א !עציּבָאּב א טּבַײלּב עציּבָאּב ַא
 ,!לֿפַאטנַאּפ ןרעטנוא ּבַײװ םעד ַײּב ןגיל קשח
 יַא* .1894 ענליװ ,רעטוֿפ רעד ,אֿבכוּכ רּב

 יַאֹּב ,ןענייװַאּב (א = ןדנעל יד ףיוא קאז ַא

 לעב ַא יװ ןריֿפ ךיז (ּב ;ןרעיורט .,ןגָאלק

 ןרעװ = עּברַאט (ענעטעמַאס) א יַא*  .הבושת

 ךָאד טסעװ וד, .ןעלטעּב ןייג ;רעלטעּב ַא
 -יא ןייג ןוא עּברָאט א יִא ןלעװ רימ זַא ,ןכַאמ
 רעד ,ָאדױג .י ,"תובדנ ןטעּב רעזַײה יד רעּב

 ןָאטנָא |
 יַא* .1894 ענליװ ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא טסעװָאס

 -תועיֿבצ ןַײז ;קַאיובצ א ןַײז = קילזיט א טָאג

 -- קידָאּפס א טָאג יַא* .טירקָאּפיה א ןַײז ;קיד

 ;לוע ןַא ןָאטנָא (א :ךיוא = טעמָאכ ַא יַא* .זד

 .רענלָאק ןֿפַײטש א יַא :קיסַאּפש (3

 סעּפע ןצעמע ףיוא ןָאטּפױרַא ,ןעיצֿפױרַא .2
 (ןָא טוט עמ סָאװ זַײװנָא ןָא ךיוא) גנודיילק א

 ,דניק סָאד יא ןויטַאזקַא ןיא זיא ןָאזרעּפ יד)

 א ןייש ןָא טוט עמ זַא; .יורֿפ עקנַארק יד יא
 סיוא ךיוא רע טעז) ןייש ךיוא רע זיא םעזעּב

 ,ןייש ןָא ןקעטש א טוט עמ זַא, ,"(שטנעמ ַא יװ

 ןיכירכּת יד ןמ ןעװ, .װש ,"ןח ךיוא רע טָאה

 ׂשד ןאינ םוא לואוו טהאנ יד יז ןלָאז ....טאינ

 ןכירכּת יד תמ ןעד ןמ ןעװ טיג ףיוא טינ יז

 ךַאּבצלוז ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"טוט ןא

 א סקאװ םעד סיוא ןכַאמ לָאז עמ ,, .א"נקּת

 ןיכירכּת ןיא טכעל סָאד יִא לָאז עמ .. . טכעל
 הטימ ַא ףיוא טכעל סָאד ןגייל לָאז עמ ןוא

 סָאד לָאז עמ ןוא ןצרַאװש טימ ןקעדוצ ןוא

 ?רָאי ?טרָא ,תואלֿפנו םיסנ ,ײןַײז רּבקמ טכעל

 ןגרָאזַאּב .(לָאצ א) ןכושַאּב ןוא ןדיילקַאּב .9
 עמערָא יד יִא (לָאצ ַא) רעדיילק ,ןכַאז טימ
 ןיא םיטילּפ עלַא .סיפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ םיבורק

 ןוא ןָאטעגנָא 'טניָאשזד רעד טָאה ןרעגַאל יד

 ךעלמימותי יד יִא רעטניוװ ףיוא .טעמרָאקעגנָא

 ,ןטורקער יד יא .ךעלמישוּבלמ עמערַאװ ןיא

 עג םיא ןרעטסינימ רעד םֹּת רעד| טָאה ..4

 ,ּבחנ ,ײיָא םיא לָאז עמ זַא רעדיילק ןּבעג ןסייה

 ,'םתו םכחּב הׂשעמי |

 (ןושל רעטאעט) = גנולעטשרָאֿפ יד א

 -סָאק (ןּבַײלקוצ רעדָא) ןעיינפיוא .ןטַאטשסיױא

 ,ןטסילָאר יד רַאֿפ) ןרָאיטקַא יד רַאֿפ ןעמויט

 .סעיצַארָאקעד ןטיירגוצ :ךיוא .(ןשזַאנַאסרעּפ

 -סיוא .ןעמערוֿפסױא .םערוֿפ א ןַאטֿפױרַא 4
 יװ םעדכָאנ, .ןקיטלַאטשעג ,רעטרעו ןיא ןקירד
 ייז ןּבָאה ,טקנעדעגסיוא ןיוש זיא קנַאדעג רעד
 קנַאדעג םעד רַאֿפ רעטרעװ ןייק טשינ טשרע
 .רעכיּב סקעז ,דַאנ ,"ןוטוצנָא םיא ןכלעװ ןיא

 -למ ערעװש ןיא ןעקנאדעג ערעַײא ןָא טוט,

 ַײּב ןַײז םשיהנֹוק טעװ ריא ןוא ...  םישוּב

 ,שַאֿפ ,רעקידעּבעל רעד ,"רעקנעד א יװ זדנוא

 טָאה ןירעטכיד רעד ןוֿפ גיוא סָאד , ,12 6 2

 ןָאטעגנָא סע ןוא טנכייצרַאפ ,טּפאכעגפיוא ןיילַא

 ,21 עו 1964 ,זמט ,על ,"רעדיילק-ןזרעפ ןיא

 נָא .ןעּפעשטנָא .ןעגנעהֿפױרַא .ןעגנעהנָא ,9
 -רָאפ םעד יִא .ןעיליּפשנָא ,ןקיטסעֿפנָא .ןדניּב

 יד יִא .שדֹוק-ןורָא ןֿפױא תכֹורּפ םעד יִא .גנַאה |

 יִא .לַאדעמ ַא יִא .סעקרעשטַאּפ יד יִא .ןרַאטָאק
 ןגילג אדלּב אייורו ןייא שד, .(עק)שָארּב יד

 ןגיילפיורא=} ןוט נא רדיװ שריא לוז . . .לוז

 "פיונוצ ,עלעּבַאט עלעיצעּפס ַא ךיוּב ןֿפױא

 ףיוא ןּבירשעג ןוא ןהּכ ץרּפ 'ר ןוֿפ טלעטשעג

 ,אקודַו 1474 ,'תואופרה רפסי יײיּכ ,ײןטעמרַאּפ ַא

 ,דנּב לױמ ןעד טימ (ןסרו גתמב)א .{17 גאט

 (וידע) ןדניּב וצ ׂשע וטׂשומ םוצ ןעד טימ ינוא

 ,מהס ,"ןוט ןא טׂשליװ גנוריצ ןַײז אוד ןעוו

 נָא ךעלקעלג ךיא ּבָאה טציא, ,9 ,בל ,םילהּת

 ,שָאוהי ,ײןָאט-ןטנַאידעמַאק טימ דער ןוא ,ןָאטעג

 -יטשַאּב .ןּבייהרעד = סעֿפילש יָא* .'םלוע רעד'

 .טמַא ןרעקיטכיװ ,ןרעכעה א (וצ) ףיוא ןעמ



 ןָאטנָא

 סניק יָא* .טכַאמ (ןצעמע) ןעיורט(עג)נָא ,ןלייטוצ
 ךלוש ערעװש ןֿפרַאװ ,ןפרַאװפױרַא = ןכייצ
 ןצעמע (וצ) ןעיליּפשוצ ,ןּפעלקוצ :ןצעמע ףיוא

 ,גנוקידלושַאּב עשלַאֿפ

 ,ןגײלֿפױרַא .ןכַאמֿפױרַא .ןסַאּפֿפױרַא 0
 יד ףיוא ןפייר יִא ('ַא יװ ױזַא) ןצעזֿפױרַא

 יִא .(רעסעֿפ) ןסַאֿפ יד ףיוא ןפייר יִא .רעדער

 ,טַארַאּפא-רעה םעד יִא .ןלוקַאּפש יד ,ןלירּב יד

 .עלעגניר א ,לרעגניפ ַא יִא

 ןיליפּת יַא* .ןַײז שדקמ = לרעגניפ ַא יָא*

 זיא ּפָאק רעד יצ ןעז ,קיסַאּפש = (שָארילש םעד)

 .ןָאצ ַא ףיוא עקנָארָאק א יִא .טרַאדעגסױא טינ

 .קירּב א ,ןייצ עכעלטסניק יִא

 .ןעמיוצנַײא ,ןטלַאהנַײא :ךיוא = םיוצ ַא יָא*

 ןטלַאה :טכער ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא ,ןצענערגַאּב

 א יִא .ןילּפיצסיד רענרעזַײא רעטנוא (ןצעמע)

 טַאהעג טָאה, .תועשר רעכעלשטנעמ ףיוא םיוצ

 רעד ןיא ןענַאּפשנַײא םיא ....לָאז סָאװ םענַײז

 יד ןיא ןטלַאה ןוא םיוצ א םיא יִא ,עטעראק

 .תומהּב ,סוממ ,"ןצייל

 ןָאטנָא ווזד ;ןטייק ןָאטנָא ווזד --- סעּביד יָא*

 ,ליומ ןֿפױא סָאלש ַא

 ףיוא) טנעה יד ףיוא (ןטייק) ךעלטייק יָא*
 -נייא) ןרַאּפשנַײא ןוא ןריטסערַא = (סיֿפ יד

 רעד זיוא ךימ ןעמ טאה, .הסיֿפּת ןיא (ןצעז

 טכַארּביג רדח ןייא ןיא רצבמ שאד ףיוא הסיפּת

 ,הג ,"ןאטיג ןא ןרעדיװ =! רעדייו םילזרּב איד

 רענלעז ,ןטייק יִא רע טסייה ןעלדוימ .2

 א יָא .לדוי ,סוממ ,"ןטיילַאּב םיא ןלָאז
 ַאּב ,ןלייוורעדסיוא :ךיוא = (ּפָאק ןפיוא) ןיורק

 ןצעמע ןכַאמ .ןּבייהרעד :רעריֿפ א רַאפ ןעמיטש

 יד ןָאטעגנָא םיא ןּבָאה . .., .סיורג ,קיטכיוװ

 ,אֿפא ,"ןטעדװירקעג שירָאטסיה א ןוֿפ ןיורק

 =: ליומ ןֿפױא סָאלש א יַא* 20 טוו 1964 ,זמט

 -ןצסורַא טכער ,טרָאװ ןופ טייהײרפ ןעמענוצ

 .ןדער וצ ןרעװרַאפ .ךיז ןגָאז

 עג טוג א ןצעמע ןַײז םרֹוג ,ןֿפַאשרַאֿפ ./
 שוּבלמ א ,המשנ ןַײז ,םיא יַא יװ ױזַא) ליֿפ

 ,חור-תחנ ,ןגינעגרַאֿפ יַא .(עא דיירפ ,דוֿבּכ ןוֿפ

 דוֿבּכ רעמ זומ ןדמערפ, .תחנ ןרעטלע יד יִא

 ןןבָאויו םיא טגאז ןמ, .720 ,וַאלדנעט ,"ןוטנָא

 ןא טה ריִא שורג גיניוק רעד ןןרנֿבַאו םיא יװ

 .טׂשאװ אודפ .941 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןוטיג

 רע ה"ּב ןזח =) ןיח ראפ זאוו טינ ןטסייוו =!

 ןא םיא איה ןמ ןעד דוֿבּכ ןעד 'נוא איה טאה

 םירחוס איד ןונ איװ 'נוא , ,2 .ּבגָארּפ ,"טוט

 יׂשורג ןייא וזַא ידוהי םעד ןמ איו ןטנהעז

 לּכ 'נוא, .ולק הׂשעמ ,ּבמ ,*. ..טוט ןא דוֿבּכ

 לּכ ריא 'נוא ןיטלַאהיג ךיז אַײּב איז הייח ימי

 וטׂשליװ, ,36 ,הג ,"ןאטיג ןא םלועּבש דוֿבּכה

 ,ןגיוט ןטַײל רטנוא ןילָאז רדניק ןַײד ןּבאה
 ןטוג ליֿפ וצ טינ טנגוי הריא ןיא אייז אוט

 ןַײז טימ רסיק ןעד םוא; .א/בי ,ןויע ,יןא

 ,חל ,ראש ,"...ןאט וצ ןא ריזאלּפ ףָאה ץנאג

 ,"?ןָאטוצנָא גונעּת בוחילעּב א ךַײא ןיּב ךיא, .2

 רעד, .1868 רימָאטישז ,ןירעגניז יד עלחר

 ,"יַא דוֿבּכ םירֿפס יד ןַײז רהזנ לָאז שטנעמ
 ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ 'ירּב השמ 'ר

 ,1833 וװָאקלדוס

 ;ןצעמע ןָאט ּבילוצ (א = ּביל יד ןצעמע יִא

1939 

 ןיא; ןצעמע וצ ךעלדנַײרֿפ ,טוג ןַײז ( 3
 ןעד (הוצמ תדועס) גיּביא טׂשֶע ןַאמ רימורֿפ
 טיג ערה-רצי ןעד ןׂשֹע וצ טינ זיא הנװּכ ןַײז

 יישה ןּבָאה חֹּכ לָאז רע זַא טראיינ ,ןאט וצ ןא
 .ב/זכ ,חע ,"ןניד וצ

 ַא ןֿפַאשרַאֿפ ,ןַײז םרֹוג רָאנ 71 חזדז 8
 יִא .גנוּבעלרעּביא ערעװש ַא ,ליֿפעג טכעלש
 ,םירוסי ,תורצ (ערעטיּב) יִא .סטכעלש ןצעמע
 יַא .קיטש עדליוו יִא .תושיגנה לּכ ,דַײל עטנערּבעג
 יַא .תושוּב ןוא תוּפרח יִא .השוּב ַא יִא .ןדָאש
 ,הנושמ התימ א יִא .םישק םִייוניע יִא .הׂשעמ א
 "רַאפ = ןיד-תיּב תותימ עּברַא יִא .ןוּבלע ןַא יִא
 ןצריק = םימיירוציק יִא .םירוסי עסיורג ןֿפַאש

 ןֿפַאשרַאפ .ימ -- תו לג א יִא .ןרָאי יד ןצעמע

 ןיא טזַײריג לאמא ןיּב ךיא, .ןקיטיײװ ,תורצ
 ,"ןאטיג ןא תולג רימ ןמ טאה וזַא ,ףיש ןייא
 קלָאו םנַײמ רובא .ב/גל ,1723 טשמַא ,והֹׂש

 -לאומש ,ײןוט ןא דנאש ןייק רימ וטׂשלוז לארׂשי

 ןדלוש רֿפ שקינ ןרעװ רימ, .276 ץֿפָארטס ,ךוּב
 ,ןאוט ןא תורצ ןוש איז רימ ןעװ ,לארׂשי ןא

 ,הימרי ,מהס ,"טָאג וצ טגדניזג ןּבאה איז ןעד
 ,ןאטיג ןא דייל לארׂשי ריא טאה רעמ ךאנ, .7 ,נ

 ןא םירוסי נוא ןזעװיג רצימ איז טאה ריא
 טַײצ ילַא ךיא איװ ןונ, ,א/הלק ,וטל ,י"ןאטיג

 םיא ליוװ טכאדיג רימ ןיזעוװיג רידניק ןַײמ רַאֿפ
 עמ, ,217 ,הג ,"ןוט ןא ןיזאל הּפרח ןייק

 ןא הרומח התימ ןייא ױזַא ןםיא) . . . טָאה
 ,"תורצ יד ףיוא ןעי;רשעג ייװ נוא יוא ,ןאטיג
 עג לטסעק רענַײז ןיא ןּבָאה יז, .ןמוא הׂשעמ
 עג םיא טָאה עמ ...ךעלכיּב עשיסור ןענופ

 עקֿפעש ,דמא ,ײרַאפרעד םיקסּפה לּכ יא טלָאװ
 עמ, .1872 ענליװ ,רוחּב םערָא רעציצנַאי רעד

 טשינ םיא לָאז עמ ןוא ...ןּבָאה תונמחר לָאז
 ,ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,ייזויזּב םעד יִא

 ןעװַארּפ .סעקוטש ןָאטּפָא = סעקטיּבז יָא*
 ַא יַא* .זד -- לציּפש א יַאֹ* .ךעלקיטש ,ןצנוק

 -לעוורעּביא .ןרעּבױצַאּב ;ןפושיּכרַאפ = ףושיּכ

 רעצעמע ןכַאמ :קינעטרעטנוא ןכַאמ .ןצעמע ןקיט
 עמ סָאװ גנידצלַא (דנילּב) ןגלָאפסיױא ,ןָאט לָאז

 -  .טסייה

 ,ןזַײװַאּב .ןָאטֿפױא .ןָאטּפָא טָאטשנַא 9
 יז סָאװ, .ךס א ןטעּברַא(נָא) .ךס א ןכיירגרעד

 -ימ טכָאקעגּפָא !ןָאטעגנָא טינ טנַײה ןיוש טָאה

 ,בוטש יד טמַארעגֿפױא ,שעװ ןשַאװעצ ,גָאט

 -עכייצסיוא ךיז (א = םיׂשעמ יַא* ."טינ סָאװ ןוא

 עלעּבָאנ ,עקיטכיוװ טימ ןַײז םש-הנֹוק ךיז ,ןענ
 גונעג ץנַאג ןיילַא רעירפ ףראד עמ, .ןעוטפיוא

 .א .ּב ,"ןרעדנַא םעד ןענרעל ןָאק עמ זיּב ימ יִא

 עשרַאװ ,ןש טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיבַאז

 ךיז ןריפפיוא .ןכַאז עדליװ ןָאטּפָא (ב 7

 ןַײז וצ רעהעג סע יװ טינ ,קידנעטשנָאיטינ

 .ידָא טוט גנוי רעד םיׂשעמ אראס;

 ןַא ןכַאמ .טלַאטשעג רעדנַא ןַא ןעמעננָא 0
 ,ליפעג ַא זזַײװסױרַא טלֹוּב ןוא ןוװיּכּב .לעטשנָא

 ּבָאה, .ןסעּכ םעד (ךיז ףיוא) יִא ,גנואיצַאּב ַא

 -נענייוו ַא טימ ןוא םינּפ םורֿפ א ןוטעגנָא רימ

 יטלעװ עטרַאנעג' ,/ אי ,"טדערעג לוק קיד

 טַײצ ןוא ,םינּפ רעיוז א ןָאטעגנָא ריד טסָאה;

 .סױא טשינ ךָאנ ךיז וטסָאה יה טסיּב וד

 ,1913 עשראו ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י ,ײטכַאלעג

 .וֿפד + -- ךיז ןָאטנָא

 ךיז ןָאטנָא

 ןַא ןָאטעגנָא ,לגיּפש ןרַאֿפ ךיז טלעטשעג.
 ,סַײװ ףסוי ,"סַאג ןיא סױרַא ןוא םינּפ רעדנַא

 .ןעגנולמַאז |
 ;קידמינּפײװצ ןַײז :ךיוא = עקסַאמ ַא יא

 -רעּביא טינ ןעק ךיא, .קיטכירֿפױא:-טינ ,שלַאֿפ

 . .. ןקַאילָאּפ רַאֿפ ךיז ןלעטשרַאפ סָאװ יד ןגָארט
 ןכַאמכָאנ ןליװ ,סעקסַאמ ײלרעלַא ןָא ןעוט
 ןענעקרעד טינ לָאז'מ ידּכ ,רעקלעפ ערעדנַא
 'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"ןדִיי ןענעז ייז זַא

 ּבֹּב טימ .לֿפער ,1

 רעטצעל רעד טיול ,קַאמשעג טימ יִא ךיז ,1

 ךיז יִא .דגֹּב ןקידבוט-םוי םעד ךיז יִא .עדָאמ

 סע ,ןשָאלַאק יד ןָא (ךיז) וט, .טנַארֿפ הׂשעמ

 טרעװ סע ,ןָא ךיז וט, ."ןסיורד ןיא טנגער

 ןילעזיג יגנוי ןיזיגיטרוּפ רעד 'נוא; ."טעּפש
 רידיילק יטׂשעּב ריא ןיא טלָאמ ילֲא ךיז ןיּבאה

 ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןּבָאה, ,81 ,הג ,"ןאטיג ןא

 ,ב"ח ,םילגר שלש ןמ רוזחמ ,"...ןרעצנַאּפ

 טזָאלעג טשינ טָאה עמ, ,1848 ץיװָאנרעשט

 ,רַאה יד ןיא טייג יז סָאװ הׁשָא ןַא ןַײז לבֹוט

 לָאז סע ידּכ ,ּביוהצענ יד יִא ךיז לָאז יז זַא רָאנ

 ,גנילרעּפש .י .א ,"תרּכ רוסיא ןַא ןופ ןטיהּפָא

 סָאװ ץלַא ..., .ט"סרּת גרעּבמעל ,וװ םיטוקיל

 ,ףיוא טייטש עמ ןעוו ,ירֿפרעדניא ןָאט לָאז עמ

 ,1863 ענליוו ,אח ,ייַא ךיז לָאז עמ ױזַא יװ ןוא

 עמ ,דיילק ןייש א ןיא ןָא ךיז טוט עמ, .א/ב

 ,"ךיירפ סיורג טימ טכיל טשטנעּב ,ןָא טדניצ

 ייד אל ...טישכּת רעזדנוא; .תורימז ,סוממ

 ןיא =} שטַײד ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ

 ןּבױהעגנָא ךָאנ רֶע טָאה ,ןרעדיילק עצרוק

 ואװ, .שידיסח ,ץרּפ ,"ןטרָאק ןיא . . . ןליּפש

  ,ךיז 'ַא ױזַא ... טנרעלעגסיוא ךיז יז טָאה

 ,עש ,"?ןסָאגעגסיױא יװ ןַײז ריא ףיוא לָאז'ס
 ,היבט

 ךיז = קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא ךיז אי
 ןטיול) גָאט ןטיול ךיז יַא* .ןצוּפסױוא קרַאטש
 ןַײז ןלָאז סָאװ רעדיילק ןָאטנָא (א = (רעטעװ

 טֿפָא (ּב :טייהנגעלעג רעדעי וצ טסַאּפעגוצ

 = ןצנוק יד וצ יװ ךיז יַא* .רעדיילק ןטַײּב
 ןּבָאה :רעדיילק עמעװקַאּב ,עטכַײל ןיא יִא ךיז
 ּבַײל :זיא ריא טימ,, ,ךיז ףיוא גנודיילק קיניײװ

 לװֿפ קיסַאּפש ,"סיוא ךיז וט ּבַײל ,ןָא ךיז וט
 ,עטלעטשעג ןייק טינ זיא סָאװ רענייא ןגעוו

 .ןרידיצעד טינ ךיז ןעק סָאװ

 יװ ,דיומ-הלּכ א יװ ,הלּכ ַא יװ ךיז יִא 8

 א יװ ,ןתח א יװ ,הּפוח רעד רעטנוא הלּכ א

 ךיז יַא ;טנתחעג ךיז טלָאװ רע יװ ,רוחּב"ןתח

 יװ ,ע)כרַאנַאמ א יװ ,לודג"ןהּכ רעד יװ

 יװ ,ןיסעצנירּפ א יװ ,ץנירּפ א יװ ,תוכלמ

 יװ ,עיניפַארג א יװ ,ףַארג ַא יװ ,הּכלמ-תּב

 יװ ,עלעקעט ַא יװ ,עקלַאיל ַא יװ ,עקנעינַאּפ
 ,טעּפמיק ןיא יװ ךיז יַא .עטתנּתוחמ עכַײר א

 (עלעּפיצ ,עקשַאנ ,עלענעיכ ,עלהיח) עלהווח יו

 יװ ,עטצירּפ ענעגושמ ַא יװ ךיז יַא .טג םוצ

 ולא ולא

 ולֵ/

 רעד וצ יװ ,רגּפ א יװ ,קיטנוז םוא יוג ַא

 ,271 ּבֹּב ,ןָאטנָא ַײּב ךיוא 99 עלַא יד) .הריגּפ

 ײז ןענַײז ךיז טימ לַײװ ,ָאד ןעמוק ייז

 ן.רעטּפָא

 ַא ןיא ןעמערוֿפסױא ךיז .ןדײלקַאּב ךיז .2

 עג ַא ן.ןָאטנָא טרָאװ ןוֿפ 83 םוצ| .טלַאטשעג



 ךיז ןָאטנָא

 ןַא .רעטרעװ ןיא ןָא ךיז טוט סָאװ קנַאד

 ,טלַאטשעג א ןיא ןָא ךיז טוט סָאװ (ע)יידיא

 ,ןרילָאק יילרעלּכ ןיא ןָא ךיז טוט סָאװ םולח א

 טָאה ןםיאןא .װזַאא ןרוגיֿפ עשירטעמָאעג ןיא

 -רַאֿפ ןופ דניז ענַײז זַא ןטכוד ןעמונעג ךיז

 ןוא טולּב ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןּבַאה רָאיןעצ

 טָאה םולח ןַײמ,, ,11 א 1963 ,זמט ,שז ,"שײלֿפ

 .האוצ סעמַאמ רעד ,גח ,ײןָאטעגנָא ךיז ּבַײל ןיא

 ,ךיז ףױא עא ןעיליּפשנָא ,ןעגנעהנָא 8
 ַא ךיז יִא .ךיז ףיוא ןָאטּפיורא ,ןסַאּפפױרַא

 רע טוט ,טוג טייג שטנעמ םעד זַא, .עקסַאמ

 טרעװ ד"מהּב םעד ןיא, .װש ,"רענרעה ןָא ךיז

 יד ןָא ךעז טיט לאומש 'ר ,ליטש ץנַאג ָאד

 .רָאטַאיעט ,"לירּב

 טיִמ ךיז טדניּב סָאװ סעּפע ךיז ןֿפַאשרַאֿפ ,4
 םוצ| .ןגינעגרַאפ ,טײקנדירֿפוצ ןופ ליפעג א

 -כָאנ ,םיגונעּת ךיז יִא ןןָאטנָא טרָאװ ןופ

 סָאד ןסע ...סָאװ ידע .ערה-רצי םעד ןּבעג

 טימ ןוא סעינָאמערעצ עסיורג טימ ןוא עטסעּב

 ןָאטוצנָא ךיז ֿבלהתתבחרה ןוא תחנ סיורג

 ןכל} .1832 ּוָאלקש ,םירװע חקוּפ ,"גונעּת
 טַײװ יװ ... ,ןגיילרעּביא ךיז שטנעמ רעד ףרַאד -

 סָאװ ןגינעגרַאֿפ םעד טימ ןּבעל עצנַאג סָאד
 ,"לֿבה ץלַא זיא ...ןַא ךיז טוט שטנעמ רעד

 סענָאדאמירּפ רעּביא, ,1861 עשראוו ,םלוע ךרד |

 רימ ןּבָאה סנגינעגרַאֿפ עסיורג יד ךיז יַא ןוא
 טרָאדע .המלש ,סוממ ,"טכַארּבעגסױא טינ ךיז

 ָאנביוא ןציז םיקידצ יד ןופ תומשנ יד ואוו

 .עש ,ײגַאטליואוו ןָא ךיז ןעוט ןוא

 טימ ךיז טדניּב סָאװ סעּפע ךיז ןפַאשרַאֿפ ,8

 ןדָאש טימ ,קיטייוװ .טימ ,ליפעג םענעגנָאמוא ןַא

 ןָאק רענייק, ן.ןָאטנָא טרָאװ ןופ 83 םוצ| .עא

 ןָא ךיז טוט שטנעמ רעד יװ ןדָאש רעמ יִא טינ

 ךיז טאה רעד דחא דיסחּב הֵׂשֲעמ ,, .וש ,"ןיײלַא

 רע טאה רמוז ןא ,ןאטיג ןא םיֿפוגיס יׂשורג

 ףיוא רֿביצג ןוא 'נוא אילֿפ ןשיװצ טגייליג ךיז

 זיאס, .א/וכ ,1723 טשמַא והׂש ,"דרע רעד
 לָאז רֶע זַא ,הבושּת:לעּב םעד ףיוא ֿבויח א טינ

 ,18232 װָאלקש ,םירװע חקוּפ ,יֵא םיפוגיס ךיז

 סָאד ןעמענ ךיז = ה ׂש ע מ א יִא ךיז* .אי תוא

 נָא הׂשעמ א ךיז סיוא (שזַא) טמוק סע .ןּבעל

 ליוו עמ זַא (עא ןָאט ייוו) ןסירדרַאפ יוזא .ןָאטוצ

 :ךיוא מטפ .הֵׂשעמ א יִא ךיז (טיירג זיא ןעמ)

 התימ א יִא ךיז .הׂשעמ עקידעּבעל א ךיז יִא
 טינ לָאז ךיא, ..תותימ ןעצ ךיז יִא .(הנושמ)

 הׂשעמ ַא ךיז ךיא טלָאװ ,טָאג רַאפ ןּבָאה ארומ

 "יאנוש ,ָאד ךיז ןט שטָאכ ..., ."ןָאטעגנָא

 .תועסמ ,סוממ ,ײזַא הׂשעמ א ,ןויצ

 -נייװעג סָאװ אזא רַאֿפ ןלעטשסױרַא ךיז .0

 ,ןךָאטנָא טרָאװ ןוֿפ 9ּב םוצ| טינ סע ןעמ זיא ךעל

 ,קידתוירזכַא ;טכעלש ןרעװ = ןלזג ןיא ךיז יָאֹ*

 -ובצ ַא ןרעװ ,ןַײז = ןנּברד אקולח ַא ךיז יַא*

 ,טירקָאּפיה ַא ,קַאי

 וצ) ןלעטשנַײא ךיז ,ןעגנערטשנָא ךיז 4
 עמ יװ רֶעדָא ליװ עמ יװ ןַײז וצ ,סעּפע ןָאט

 ךיז ּבָאה ךיא, .שזארוק ,טומ יִא ךיז .(זומ

 חוּכ א ןָאטעגנָא ךיז ןוא טייקלדייא ןַאטעגנָא

 ?קילַײװגנַאל רימ זיא סע זַא ןוַײװ וצ טינ

 וצ טינ רימ טמוק עמ ,ןעזרעד ּבָאה ךיא; -

 ּבָאה ןוא חוּכ א ןָאטעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ,ףליה-

 א ןיא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה קינװָאד |

1586 

 קירוצ ,סוממ ,ײןײטשֿפױא ןיילַא טװּורּפעג

 יא ךיז לָאז חומ רעשידרעפ רעד ןעווק .םיהַא --
 ןרעלקַאּב קשח טימ ןעמענ ךיז ןוא חוּכ א

 -עקסַאמ רעד ,יקסװָארטסָא .מ .ש ,"קסע םעד

 ןיא רעּבליז רעייזע ,1884 עשרַאװ ,לַאּב ןידַאר

 חסּפ ףיוא רָאנ ,ןוּכשמ ןיא ןגעלעג רָאי ץנַאג א

 ןעמונעגסורַא ,חוּכ א ןָאטעגנָא ךיז ןעמ טָאה

 ,"שיט ןפיוא טלעטשעגסיוא ןוא רעּבליז םעד

 ,1920 זירַאּפ ,,..תונורכז ,יקסבומחור לארׂשי

 -נואווצעג ךיז ==! טיונ א ןָאטעגנָא ךיז .. .טָאה,

 סחנפ ,"ןָאט קוק ַא ןיהַא ןעמוקעג ןוא ןןעג
 ,14 וו 1960 ,זמט ,יַאדור

 -ניא) ךיז קשח סיורג טימ ;ךיז ןָאטנַײרַא .8
 א, .סעּפע וצ ךיז ןּבעגרעּביא ,ןּבעגּפָא (ןצנַאג =

 . ..לסיּב א ןסע וצ ןעז לָאז תמאַּב הבושּת:לעּב

 ,םירװע חקופ ,ײהליכַא רעד ןיא ךיז ןָאטוצנָא טינ

 ;טגָאזעג טָאה בויא, .וכ תוא ,1832 װָאלקש

 ןוֿפ הדימ יד ןיא ןָאטעגנַא ךיז ּבָאה ךיא
 ,1868 ענליוו ,הרוּתה םויס רעד ,דמא ,"הקדצ

 -נָא ךיז .ןעדַאי ןוא ןצעמע וצ ןייטשוצ 9
 כָאװא .ךיז ןעּפעשטנַָא ,(ןצעֿפמע ףיוא) ןצעז

 ּבָאה ךיא !עקכַאי ,ןָאטעגנָא רימ ןָא ךיז וטסָאה |
 ךַאז לָאז ,עכַאי ,טגָאזעג ...לָאמ לפיו ריד

 רעודנוא טינ זיא סע ,רענרעל ַא ןלעװ טינ ריד

 ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"םעד וצ ענעשעק

 ןיא ןןעװעג) זיא רענייא זַא; .1927 טנליו

 ךיז רע טגעלפ ,הרוחש-הרמ ןןיא} רעדָא תובצע

 ,"רעטרעװ עטוג טימ ץלַא ןוא . . .יִא םיא ןיא

 .וטק ,ז"ישּת יײנ ,ּבדל

 ָאנ'ָא ,עקוו'ג(י)נ- :ךיוא .ס- ,יד -- עקווַאנ ָאטנַא
 'רעטניװ ןימ .קוא ,רװ ,לוּפ 2 ,עקווינד

 ַא .טרָאּפא ןא ןוֿפ רענעלק רעּבָא ,סיורג .לּפע

 -עסקַאװ ,רעקימייל .םערָאֿפ ןיא שירדניליצ לסיּב

 -עג .רילָאק רעכעלּבלעג ךעלנירג רעדָא רענ

 -נאגעגוצ זיא רעק .םעט רעקינַײװ ,רעקַאמש |

 ןעװעג ןענעז סָאד ... לּפע יד טּפַאטַאּב . . . ןעג

 יֵלַאה .ל ,ײלּפערעטניװ רעקַאמשעג א ,סיא יד

 -נא :ךיוא .10 וש 1959 ,רענַאקירעמַא ,ןרעּפ

 טגעלפ ּבַײװ ןַײז, .ידַא -- (לּפֶע רעווַאנַאט -
 ,עשיסורסַײװ ,לּפע עטרעַײזעג ןעקנעש רימ

 -אס רעד, .רצוא ןַײמ ,לֵאָה ,ײלּפע יַא עפַיײטש

 רעסַײװ
 .עקטסַאּפ ַא ,טעּפ םייח ,ילּפע יא עקשטעּברָאט

 רַאֿי .רפ22 ײא 22 .יד -- עטנ'ַאטנַא
 ,גנודניּברַאֿפ עכעלטֿפאשדנַײרפ  .ישינעדנעטש

 ךיז תוכולמ רעמ רֶעדָא ייווצ ןשיװצ ךַאמּפָא

 -גנע ןשיװצ דנוּב צעפס ,קיטַײזנגעק ןציש וצ

 (דנאלסור ךיוא רעטעּפש) ךַײרקנארפ ןוא דנַאל
 -טלעו רעטשרע רעד תעּב .1904 ןיא ןסָאלשעג

 רעד יװ טנַאקַאּב ןעוועג (1918 --- 1914) המחלמ

 ,עילאטיא -- ךַײרטסע -- דנַאלשטַײד ןגעק דצ

 יצ ,המחלמ רעד ןיא ןגיז טינ לָאז סע רעוו,

 ירעטעּברא רעד טעװ ,דנאלשטַײד יצ ,'ַא יד

 ,בז ,"ןּבָאה טשינרָאג ײסיװַײס ןופרעד סַאלק

 יד .1932 עװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןופ געװ רעד

 ַאלסָאכעשט ןשיװצ דנוּב -- יא ענײלק

 ךיז (1920) עינעמור ןוא עיװַאלסָאגוי ,עיקַאװ

 .יי א ...'א 'ק יד; .ןרעגנוא ןגעק ןציש וצ

 .יי ץּפָאריײא ןוֿפ טכיוועגכַײלג םעניא רָאטקַאֿפ

 ,"שענעּב דרַאודע ןופ קרעװרעטסַײמ .ַא זיא

 .ן- ,רעד -- ֿפַאטנא

 ּפַאטנַא

 ןוא ל"רהמ ןוֿפ דנַאל ןיא ,ןַאמסקַאװ .ה .צ

 ,1936 עשרַאװ ,קירַאסַאמ

 טרָאװ / .רג 22 ייא 22 ,ןעי ,רעד -- ם"ינָאטנַא
 טייװצ ַא וצ ךוּפיה רעד זיא טַײטַאּב ןַײז סָאװ

 --- ןייש :דנַאנַאנּבענ טלעטשעגקעװַא ,טרָאװ

 שיטַאּפמיס ;טייקסואימ -- טייקנייש ;סואימ

 ןַײז :עיטַאּפיטנַא --- עיטַאּפמיס ;שיטַאּפיטנַא --

 .עא רעדנוזַאּב -- םענייאניא ;ןּפָאלש --- ךאװ

 ןרעװ סע .,ןעמינָאניס טלדנַאהַאּב ןרעװ סע;

 ,בז ,טנַארּפכַארּפש וֹּֿפַא ,=...ןע'ֵא טכַארּבעג

 | .473 ןאמ ,1935 וועי

 ןכַאמ .טנָאטעג-- ,ןָא ןָאט .ורט -- ןענָאטנָא
 .ןָאט רעקיטכיר רעד ןעמוקַאּב ךיז לָאז סע

 ,לדיֿפ א 'ַא .ָאנַאיּפ יד יא

 -- וטוא .טצנַאטעג- ,ןָא ץנַאט -- ןצנַאטנָא
 -עגנָא ןיוש ןּבָאה רימ לֿפיװ, .ךס ַא ןצנַאט .1
 -נירּפשנָא (גנילצולּפ ,לָאמַאטימ) .2 .,"!טצנַאט
 סעּפע ףיוא ןצנַאטֿפױרַא ,ןעגנירּפשֿפױרַא ,ןעג
 ...סָאוטַאמ ןייק טינ טַײז ריא, .(ןצעמע)
 ,"...ץענ א ףיוא ןָא טינ טצנַאט לַײװרעד

 ,רעסױרג רעדָא רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא

 ןוַײװַאּב .ןצנַאטסױא -- װרט 1926 קסנימ

 "ניק --ש .(ןצנַאט וצ יװ) ץנַאט ַא (ןצעמע רַאֿפ)
 רעטעּפש סע טעװ ריא ןוא יִא לעװ ךיא !רעד

 ךיז טָאה רע -- ךיז טימ ."ןצנַאטרעּביא

 ,שינע- ,טצנַאטעגנָא גונעג טנַײה ןיוש

 .(עקה ,ןיד) רעד |
 .כרַא .טסַאטעג-- ,ןָא טסַאט .ורט -- ןטפַאטנַא

 ראּב .ןרירנָא ,ןּפַאטנָא .1786: המת + 1סת

 זארּב) 'יבָא ינשמי ילוא טשטַײטראֿפ הרותה

 ."ךימ ןטשַאטנא רע טעװ רעמָאט, :(12 ,זכ ,תיש

 ןיטׂשַאט ןא רטאֿפ ןַײמ ךימ טרעװ טכַײלליֿפ ,

 השמ יר ?ײןיִּב (בקעי) ךיא ׂשד ןליֿפ טרעװ ינוא

 .ב/זס ,טשמַא ,רואמה-תרונמ ,זּביא ,טרופקנַארֿפ

 ינוא טלעװ .הזיד ןיא דניק שד טמוק ךאנ רדע

 ןעװ טראיינ ...ןליפג ןַײז ןיא ךַאוש ךאנ זיא

 .א/זל ,1716 טשמַא ,הח , *,..טשַאט ןא ׂשע ןמ -

 -עסַאטעגי- ,ןָא עוועס- .ורט -- ןעװעפַאטנַא
 "נָא ,ןקַאּפנָא ,ןּפָאטשנָא טכידעג ,1 .טעװ
 -ַאמעשט א יִא .הרוחס טימ דַאלקס א יִא ,ןּפָארּפ

 טימ עקלוטַאקש א יא .רעדיילק טימ ןַאד

 ,ןטישנָא ,ןעילַאװנָא ,ןֿפרַאװנָא .2 .תועּבטמ
 .(ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא) עּפוק ַא ןיא ןֿפױהנָא

 יִא ,דָאס ןטימ ןיא לּפע ענעלַאֿפעגּפָארא יד יִא |

 ,ןעװעסַאטסױא וזד 9 ,ןטסאק ןיא סעטַאמש
 ,245 ,+- וּב

 עג = !ןָא (עוו)עק- .ורט -- ז(עװ)עקסַאטנַא
 ןּפעלשֿפױנוצ ,ןּפעלשנָא ..לס .ט(עװ)עקסַאט

 עטלַא יִא .רענייטש יִא .ןגָארטנָא .ןעגנערּבנַא

 יז סָאװ ,ךעלגַײװצ עסַאנ יד, .לּבעמ רעקיטש
 עג ןּבָאה ,דלַאװ ןופ טעקסַאטעגנָא ןּבָאה

 ,גנילירפ ,ָאקנעטיקימ .יא ,זּביא ,"טעשטשירט

 .שינע- 1935.  וועיק

 -נייא ..ןּפַאטנָא ןופ טקַא

 םענוֿפ שיײלֿפ, .ןּפַאטנָא ןוֿפ שוח ,ליֿפעג ,קורד
 יִא ןטױל ,סַײװ ןעזסיוא טױל ... סוֿפטכַא

 ,װעינעסרַא .ק .וװ ,זּביא ןַאמדירֿפ .ח ,"שיטסאלע

 ,1935 קסנימ ,ַאלַאזוא וסרעד



 ןעשטּפָאטנַא

 יּפָאטעג- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטּפָאטנָא
 ןגָארטנָא 1 .ןעשטּפָאד-- :89 .טעשט
 עקיטָאלּב טימ יִא .ןטערטנָא ,ןקידורּבנָא .ץומש
 ,ןכירק .װטוא ךיוא .2 .ךעּפעט ןֿפױא סיֿפ

 (רעּביא) ףיוא סיֿפ ערעװש טימ ןייג ,ןעיזדָארּב |

 יד (רעּביא) יַא .ןטישעצ .ןעלּפמַארטעצ .,סעּפע
 -עג 2 + ,ןסקיוװעג .עגנוי יד ןטערטעצ ןוא ןטייב
 ,ןקירדנַײא ,ןּפַאלקנַײא .ןּפָאטשנָא ,ןקַאּפנָא טכיד

 יַא .ןגײלנַײרַא רעמ ןענעק לָאז עמ ,ןקירדנָא
 ,עזילַאװ יד ,קַאזקור םעד יִא .קַאזיורטש םעד

 יד טימ ןטערט ,ןעקירּב ,ןעּפָאק ;ןתיממעצ 4
 יַײּפעג יד רעּביא סעלַאװיטש יד טימ יִא .סיֿפ
 טַײצ ערעגנעל ַא -- ךיז טימ .עטקינ

 .שינע  .טירט ערעװש טימ ןײגמורַא

 -ָאטעגי- ,ןָא עיּפ  .ורט -- ןע(י)ּפָאטנָא
 עריא? .ןעּפַאקנָא .ןצלעמשנָא .1 .לס .טע(יױּפ |

 ָאטעגנָא ןוא טפירטעג קידנעטש ןּבָאה טכיל
 לבי ,"לכעטשיט םענעטעמַאס ןפיוא ֿבלח טעיפ

 ַא ןזָאלעצ .ךס ַא ןעיּפָאטסױא .2 .אאאויוו
 ןיא ןשימרַאֿפ ןוא סטעפ יִא .ץלַאמש יִא .ךס

 ךיא .0 .ןעקנירט וצ ףיוא יינש יִא .גייט |
 ַארטש ,תחנ ןּבַײלקנָא .ןעַײטנָא .ןלעװקנָא .ווטוא

 "קינייא עסיז יד ןופ (תחנ) יִא .דײרֿפ רַאֿפ ןל

 .ךיז טימ ךיוא .ךעל

 טזָאל ןעק עמ סָאװ .1 .ידַא -- קיּפַאטנָא
 סָאװ .2 .הרוחס עיִא .ןרוגיֿפ עיַא ,ןּפַאטנָא (ךיז
 ןַא .ךעלכַאז .קידתושממ .טערקנָאק .טלֹוּב זיא
 גונעג ןַײז ףרַאד טײקשרעדנַא יד, .תמא רעיא
 רעזדנוא ,מי ,ייַא גונעג ,קיאעזנָא גונעג ,טלֹוּב
 - .טייקיז .1948 עקיסקעמ ,לוש

 ןעק עמ סָאװ .װֿפד +- .ידַא -- רעלופַאטנָא
 ,קידװעעזנָא ,טלֹוּב זיא סָאװ .ןּפַאטנָא (ךיז טזָאל)
 ,עכעליַא סָאד טינ זיא טײקלַאנָאיצַאנ, .טערקנָאק
 ,1926 ,סַײנ ,מי ,"עטערקנָאק-לעירעטַאמ סָאד
 ןופ ןטקַאֿפ עכעליָא-טינ ענעֿפורעג ױזַא יד,
 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןּבעל

 ,טייק- .רנ .משטד .ידַא -- רַאּב ָא

 .+- ןעלּפָאדנָא ווזד -- ןעלּפָאטנָא

 נָא .1 .טּפַאטעג-- ,ןָא ּפַאט .ורט -- ןּפַאטנָא
 ,רעגניֿפ) טנַאה רעד טימ סעּפע ןרירנָא ,ןעמענ
 עקמַאילק יד יִא ,ןליֿפ (שממ) סע ןוא (עא סוֿפ
 םעד יִא .רָאה יד ,קַאּב יד יִא .ךיט רעד ןוֿפ

 'ַא .(ןעורּבּפָא ךיז ןוא) רַאװָאמַאס ,ןזַײא ןסייה
 סעּפע יִא .דרע רעד ףיוא לסילש םעד סופ ןטימ

 ןיא ,שושימה שוח ןיא, .רעטצניפ רעד ןיא

 131 ,הח ,"טנעה יד טימ ןָא טּפַאט רע סָאװ

 יז . . . ןוא ייז ןשיװצ ןּבעװש ןםידש} רימ ןוא;
 ,זּביא ףסוי יר תּב הקֿבר ,ייָא טינ זדנוא ןענעק
 זרָאי נוֿבל} ?הרטסוא ,םייח ילעּב תרגא
 טּפַאט ןוא טנַאה ַא סיוא רע טקערטש ַײּברעד;
 לש הֿבישיּב  ,סוממ ,"ךיוּב סנושמש י'ר ןָא

 ךיד ּפַאט ךיא טנעה עקידרעטיצ טימ, .'הלעמ
 סעמַאמ רעד ,גח ,"טינ ךיז לעטשרַאֿפ -- ןָא

 .האווצ

 סעּפע ןליֿפרעד רָאנ ,טקעריד טינ ןרירנָא .2
 ןיא רעטסַײט םעד יִא .ןּפַאטמורַא (ןטימ) םַײּב

 ןיא ךיז ַײּב ךָאנ טָאה רֶע סלַאג .ענעשעק:םעזוּב

 ..ירצ טָאה ,רעלָאט עקינייא טּפַאטעגנָא שַאט |

 ַא טּפַאכעג
 .רזממ רעד ,ןהָאזי

 ַא ןָא רע טּפַאט עקימורַא יד -
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 ידוּב .י ,"ןרָאֿפ וצ רעטַײװ טעקיט
 רַאפ הבנגּב , ,1927 ענליוו ,. .

 -תילט ןיא לּפינק

 עכעלטע סױרַא רע טּפעלש טרָאד ןופ ,ןטק

 . .ּבמס ,"ךעלטעלּב"םירישה:ריש עטשטיינקעצ

 םַײּב טנַאה ַא טימ ןּפַאט טַײצ ערעגנעל ַא .9
 יסיוא ייז ,ךעלקינייא עלַא יִא .ןעלטרעצ ,ןטעלג

 ,ןדומ יד יִא -- לואװ .ךעלעדנייּב יד ןשוק

 .רענייּב יד ןכערּבנָא = רענייּב יד יָא" .ךעלדיימ
 .זד --- הרוצ יד יָא*

 .ןעניֿפעגסױא ןוא שוחיּפַאט םעד ןצינ 4
 סָאד 'ִא .טיורּב עשירפ סָאד יִא ,ןצַאשּפָא

 רעד טרעװ זיאס יצ ןעז ןוא ,הרֹוחס לקיטש

 יד) העש יד ןגָאז ןוא רעגייז םעד יִא .חקמ

 ןקעטש ןטימ ןָא טּפַאט רעדנילּב רעד .(טַײצ

 .ץלַאמש טָאה יז יצ ,ןוה יד יִא .געװ םעד
 ןטכער םעד טינ רָאנ ,גנידצלַא ןָא טּפַאט;

 -עג טָאה; .עשטַאילק ,סוממ ,"קילג וצ געװ

 יװ ,קירוצ ףיוא ןֿפרָאװרַאפ ּפָאק םעד ןטלַאה

 רעגניֿפ עסַאלּב-קידרענייּב טימ ,רעעזרָאלק ַא

 ,"תורוש עקיטיינ יד רפס ןיא טּפַאטעגנָא

 ןעװעג זיא םייה; .| רעפעינד םַײּב ,גרעּב

 ןוא ןסַאג ןוֿפ יז ןרעטנַאלּפסױא -- טנעָאנ

 ,שקַא ,"רעטצניפ רעד ןיא יז יַא ,ךעלסעג

 סע ןעק עמ* .6 ןאפ ,7 ,דנַאלמייה יװָאס

 סע ןעק עמ (א :ךיוא = טנעה יד טימ יא
 .ןעמענַאּב גנירג סע ןעק עמ (3ב ;ןעניפעגסיוא

 :סױרַא ,סעּפע ךיז ןסיורעד (ןלעװו) .9
 סעטנכש רעד ַײּב יִא .עיצַאמרָאֿפניא ןגירק
 םַאדַאמ רעד ַײב ךיז טכַאק סע סָאװ טסניד
 טוט סע סָאװ ךַאװ רעד ַײּב יִא .לּפעט ןיא

 ואו ןעז ןוא יִא .רעיוט ןרעטניה ךיז (טרעה)
 סלוּפ םעד יַא" .טלעװ רעד ןיא טלַאה עמ
 "רעד טקערידמוא :ךיוא = (קֿפוד ,קפד םעד)
 -ַאנַא ךרוד ,ןגערֿפסױא ךרוד ןייגרעד ,ןליפ
 םעד ןּפַאטוצנָא זיא טנַאסערעטניא, .ןריזיל
 רערעסערג סניּבַאר ןיא טַײצ רעד ןוֿפ קֿפוד
 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,סעדלָאה רזוע ,"גנולייצרעד

 ,2 ןאנ ,2
 .ןליֿפרעד .(םישוח יד טימ) ןריּפשרעד .0 |
 םעד יִא .םלוע םַײּב גנומיטש יד יִא .ןּפַאכֿפױא

 וצ עטלמַאזרַאֿפ יד ַײּב קיטייװ םענעגרָאּברַאֿפ

 ןיא םלוע םַײּב רעטיצ םעד יִא .הרּכזַא רעד
 ןוֿפ חיר םעד טליֿפ ... המשנ ַאזַא; .רעטַאעט

 ַא ןוֿפ ןטָאש םעד יִא ןָאק ןוא ןלַארטש-הנֿבל
 ןיֿפ ,ץרפ ,"דניק-ליּפמ םענעּברָאטשעגיגנַאל
 יד טימ יִא טעמּכ טנעק ריא, .לקעיס ץד
 יד ןוֿפ זױה םעד ןיא ערעֿפסָאמטַא יד טנעה
 טשינ ןּבָאה ..., .ׁשֵא םולש ,נש ,"סנרעּפלַאה

 רָאנ ,הרוֿבג עשידִיי יד טּפַאטעגנָא שממ םּתִס !

 ,"טסַײג ןשידִיי םעד --- 'סרעכעה ךָאנ סעּפע
 טָאה סָאװ רעד רָאנ ---, .5 4 1964 ,זמט ,אֿפא-

 עג ןוֿפ סלוּפ םעד טליפ סָאװ רעד ,עיזיוו
 רעשיטילַאּפ ןוֿפ תודוסי יד ןָא טּפַאט ,עטכיש
 ןוֿפפ ,קישטײװָאלָאס .ד .י ֿברה ,"ץנעטסיסקע
 םעד ןָא ןעמ טּפַאט ָאד, .ב"כשּת ,יהשרד ַא

 עלַא ןוֿפ --- ,טלעװ רעד ןוֿפ לצרָאװ ןשיגַארט

 ,שַאֿפ ,טרָאּפָאּפַאד .י ,"רערעזדנוא זיּב ןטַײצ

 -לתוּכ ןופ טרָא םוצ . . .ּפָארַא רעדינ, .21 3

 רעד ןופ דוס םעד ...יָא .טסעװ וד ... .יֿברעמ

 .ץכע-ה - .1908/
 טקור םוטעמוא !יִָא ןַא? .סוֿפטכַא ןַא ןוֿפ סיָא |

 .ידַא -- קידװעּפַאטנַא
 :סיוא ,עיִא .קידתושממ ,טלֹוּב זיא סָאװ ,ןּפַאט -

 ,תויתוא עטלקוּפעג |
 רעדיל ערעסעּב יד ןיא ... ץטלעװיומּכ' ןַײז)

 -- ןעּפָאטנָא
 -עּפַאט(עג)-- ,ןָא ריצ- .ורט -- ןריצעּפַאטנָא

 ןריצץּפַאטנָא

 .141.1968 ,זמט ,רזש ןמלז טריטיצ ,"טייקיפייא ?
 גיׂשמ ,ןַײז סֿפוּת ,ןעמענַאּב (יװ ױזַא .7

 םעד ,ריֿפסױא םעד יִא .קנַאדעג םעד יִא .ןַײז |

 יתוֿפירח עצנַאג יד טשרע ךָאד זיא סָאדע .תמא

 ןלַאֿפ ,ּפָאק םעד ןכערּב דַיי ַא זָאל ,הּברדַא

 ױזַא טַאלג ,ןעניֿפעג ןוא לכׂש םעד ףיוא

 וליֿפַא ךָאד ןעק ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ טסָארּפ
 ױזַא, .עקשיֿפ ,סוממ ,יָא ךיוא גנוי רעּבָארג ַא

 ןעמ ןָאק ױזַא ,טניוװ םעד יִא טשינ ןָאק עמ יװ
 ןַאמקילג ןרהא השמ ,"המשנ יד יא טינ

 -- רע .1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב ,אוָאקילמ
 טָאה -- רענָאיזיװ-טינ רעד ,טעָאּפ טינ רעד
 ,"םזידיסח םעד ןוֿפ םצע םעד ...טּפַאטעגנָא
 . | ,ו רָאק

 רעד .ןּפַאנשרעד .ןּפַאטרעד .ןשיװרעד .8
 יד טכַאנַײּב יִא ,ןקעדֿפױא .ןענעקרעד .ןקעמש
 טוג ַא יִא .רעלדניווש םעד יִא .סרעגנירדנַײרַא

 ןַא ןיא ןצעזַאּב ךיז טעװ רע זאק .לטפעשעג

 וּפַא ןַײז יִא םיא ַײּב ךיא לעװ ,ץענערג רעדנַא

 ,"ןךיו ןיא קירוצ ןעמוק לעװ ךיא ןוא יִקיּת

 סעדא ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,ןנַאמרעקעּב .ש

 סאנוׂש םעד יִא ןלעװ ןרָאטקעשזָארּפ יד+ ,4

 סייװ ,מַארט .ּב .ּב ,"ןטפולרעדניא ןענַאלּפָארע

 יסָאמ ,ענױסיטֿפול מענופ כיז ןצישַאּב וצ יװ
 | | ,1941 עװק

 .ןעמענמורַא .ןטלַאהרַאֿפ .ןּפַאכרַאֿפ .כרַא 9

 ידוהי ןייא רד ןֿפורטיג ןא ןּבאה אד ןכלעוװ,
 ,"טּפַאטג ןא רדנעס 'ר טאה ןעד ,טַאהיג טאה
 .ןבוא ןוֿפ דיל איינ ןיש ןייא ,ףסוי ירּב ןרהא

 | 1701 גָארּפ

 ןָאט וצ סעּפע ןצעמע ןגעװַאּב .כרַא 0
 טינ ןןטעּברַא =} ןטּברע . . .. .ןעגניווצ .ןקריוװ !

 ןארד ןּפַאט ןא ןייז =} יז לָאז ןמ ...ץעטש
 .אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,יןטּברע וצ-

 .אכ קרּפ- ,1796 ווָאלקש |

 יּתכל ןּבָאה רענַאקירעמַא יד, -- ךיז טימ

 ףיוא אנוש םעד ןּפַאטוצנָא ךיז טװּורּפעג הליח

 ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקַא ,*עקּפָאס רעד |

 ךיוא זיא טוה יד, -- גנ/+ 1928 עװקסָאמ
 יטָאג .מ 'רד .ײןַאגרָא-סיֶא ןוא -סגנוליֿפ .רעד
 עשרַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעיל

 יד - רע- .שינע-

 2 | .."טנעה יד רע

 נָא ןעק עמ סָאװ

 ריא טיג רע, -- טייקיד

 1963 ,קיא ,גי ,יָא ךַא ,דנַאטשַאּב ַא ,ענַײז

 ' - ,7 צז

 -עּפַאטעג--- ,ןָא ריט- -י -- ןריטעּפַאטנַא

 .ןטעּפַאט טימ ןּפעלקַאּב ,ןּפעלקנָא ,1 .טריט
 ,ךס ַא ןריטעּפַאט .2 .רעמיצֿפָאלש םעד יִא
 ,תוריד ַײרד גָאט ןייא ןיא יִא

 , 0 ע(י)ּפָאט נָא +-

 ןּפַאלקֲאּב ,ןעיצרעּביא ,ןעלצנָא ,1 ,טריצ
 .עּפַאנַאק יד יִא .ףָאטש א טימ לּבעמ עכייוו



 - ןצַאטנַא

 ווזד ,9 .ןריצעּפַאט ,2 =
 -,ןריטעּפַאטנָא

 .ןלעטָאֿפ ןעצ יִא .ךס ַא

 "נָא .טצַאטעגי- ,ןָא ץַאט .וורט -- - ןצַאטנַא

 ,סעקטינש יד יִא .ןצַאט ףיוא ןגיילסיוא ,ןגייל

 .סעקשילעק יד יָא :ןדָארּברעטוּפ"

 רעייז .עילָאקָאטנַא :99 .גג -- לָאקַאטנַא
 טריֿפעגסױרַא טָאה סָאװ ענליוו ןיא סָאג עגנַאל

 ,לטעטשרַאֿפ א (יװ ױזַא) .טָאטש רעד רעסיוא
 ּבױש ַא ןעמענסיורַא; .רעיל'א ןַא זיא רע

 "קָאשיּפינש ןיא ןלעטשנַײרַא .ןוא עיל'ַא ףיוא |

 ןגעװ = ןענליװ ןיא לטעטשרָאֿפ רעדנא ןַאו

 רּפינַאמ ןוא טלעג ןיא גנע זיא סָאװ םענייא

 םענייא ַײּב טגרָאּב ,טיירד ,קידנעטש טריל

 ,ןטייװצ א בוח א ןּבעגוצּפָא ידֹּכ

 ןקָאט  .טקָאטעג-- ,ןָא קָאט .וורט -- ןקָאטנָא
 ןדַײנשנַײא .ףרַאד עמ לפיוו ןקָאטסױא ,ךס א

 רַאפ ךעלסיפ יִא .ןישַאמקָאט א טימ סעּפע ףיוא --

 ךיג ףױא ןטכארטסיױא =ןגיל א יִא* ,ןטעּב
 "טינ ,רימ-טינ יִא .ןגיל א (לעטש רעד ףיוא)

 ןַא טימ לטניּפ ןייק ןּבעג טינ ןוא ןגיל א ריד

 | ,גיוא

 ,ןָא (עװ)ע(ינ" -- ן(עולע(יןנַאפַארַאטנָא
 רעײז -- װטוא .ט(עװעטי)נַאּבַארַאט(עג) =
 ,ןקױּפנָא .סעּפע ןיא ןטסוֿפ טימ ןצעז קיכליה
 ןרעּביא ןכש םוצ יִא .ריט ןיא יִא .ןּפַאלקנָא
 ,ןעלמוט קרַאטש .װזוקַא ךױא .2 .טנאװ
 ןעווא .ןַײרַא ּפָאק ןיא ןעמעלַא יַא .ןעװעדלַאװג

 ַאּבַארָאטנָא יוזא ךַײא רע טעװ !םיא טזָאל עמ |

 םיוק יז טעװ .ריא זַא ,{םזיציסור} ּפָאק ַא ןעינ
 ,ראיטכעד עיטָאמ ,"ןעלסקַא יד ףיוא ןטלַאהנַײא |

 ַארַאּבנָא חזד -- חרט 1926 קסנימ ,רעױוּב

 | יה .ןעװענַאּב -

 ,ןָא (עװ)עמַאר- ן(עװ)עמַארַארַאטנָא
 ייורג א ןכַאמ --- װטוא .ט(עװ)עמַארַארַאטיר-
 עצנאג יד יִא .רעדורעג ,למוט ,םַארַארַאט ןס

 א סעּפע ןגעװ יִא .םָארָאדָאכ ןייג לָאז ּבוטש

 טימ -- װרט .,ןגױלֿפעג-טינ ,ןגיוטשעג-טינ
 ,סנגיל יִא ,ןגָאזנָא ,ןטײרּפשרַאֿפ למוט ןסיורג ַא

 ,טַאדידנַאק ןופ תולעמ יד יִא .לוּבלּב ַא יִא

 ןָא עשטש  .װזחקַא -- ןעשטשַארַאטנָא
 ןצָאלגנָא ,ןלעטשנָא ..לס ,טעשטשאראט(עג)י-

 וטסָאה סָאװ, .ןגיוא יד ,קילּב םעד ןצעמע ףיוא |

 ?סרעקוק רָאּפ א רימ ףיוא טעשטשַארַאטנָא

 . ,"?ריד רַאפ ךיז קערש ךיא טסניימ

 -קעװַא .טּברַאי- ,ּברַא-- .ורט -- ןֿברַאטנַא

 -עשריטנַא .השורי ףיוא טכער ןעמענוצ ,ןעמענ -
 .נו- .יורפ רעטשרע רעד ןוֿפ רעדניק יד יַא .ןענ

 .טעּברַא- ,טעּברַא-- .ורט -- ןטעּברַאטנַא
 טָאה עמ סָאװ טעּברַא יד ןכַאמ לטּב .לָאענ

 .טעּברַא ענענָאטעגּפָא ןרילונַא .טכַאמעג רֶעִירֿפ -
 .דַאנ ,"עטעּברַאעגנָא סָאד יא;

 -ענעגעד ..משטד ןעי ,יד -- גנוטרַאטנַא

 רעד ןוֿפ 'ַא רעד ןגעק ףמאק ןיא;, .עיצַאר
 ,20 טו 1928 ,זָאט ,יקסּבושריװ .א ירד ,"עסַאר
 טַאירַאטעלָארּפ-סלדנַאה ןוא רעטעּברַא רעד,

 רעשיזיפ ןוֿפ ,תולד ןופ ןעַײרפַאּב טינ ךיז טעװ

 .1917 יײנ ,צו טישז ,ייַא רעשילַארָאמ ןוא

 ידַא -- טקַאּבטנַא
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 ןעװ סָאװ זיִּב- .װטוא -- ןטרַאטנַא
 'א ןשירעמשטַײד םעד טָאטשנַא ןעמ ףרַאד
 ,אפי ,װחמ ,"ןרירענעגעד שידיי ףיוא ןצינ

 .ךיז טימ ךיוא .,14 ,9

 -רָאטעג'- ,ןָא עש- .ורט -- ןעשַאמרַאטנָא
 -לָאּבעצ .ןעלקָאשנָא .ןעלסיײרטנַא  .טעשָאמ

 יז ,סעקַאילוֿפ יד יא ,ןעלסיירטעצ ,ןע(שוט |

 יִא .טעּברא רעד וצ ןייג ןוא ןייטשפיוא ןלָאז -

 לָאז רעקוצ רעד סעדגַאי יד טימ ןעלטוּב יד

 = רענייּב לקעז םעד יֵא* .ןצעזרעטנורא ךיז

 ,ןטַײז יד ,רענייּב יד ןכערּבנָא ;ןגָאלשנָא טוג !

 ַארַארַאטנָא חז -- ן(עװ)עמַארערַאטנַא
 | /  ןעװעמ
 -דרע ןוֿפ לײיט .נג .יד -- קי|טקרַאטנַא

 -- ׁשי- .סולָאּפ ןקידמורד םעד םורַא ךעלַײק

 עשיַא .זַײרק רעשיַא .טנעניטנַאק רעשיַא .ידַא
 .ענָאז |

 -רָאטעג-- ,ןָא עק/ .ורט -- ןע(ק)רָאטנָא
 ןָאט ערָאט א .ןע(ק)רוט- :99 .טעק)-

 טימ ןָאט (עכרוטש) ךרָאטש א ,ןָאט עקרוּפ א
 יד יִא .לסקַא ןיא טנַאה ַא טימ ,רעגניפ א

 .(ןעניושרַאּפ) ןרישזַאסַאּפ ענעֿפָאלשרַאֿפ

 .כרַא .(ןטָאּב-- ,טָאּב-- .ורט -- ןטָאּבטנַא

 יַאּב ,ןּבעגרעּביא .ןגָאזנָא .2/06: סח6-טס?סת
 שאד רֿפ ךיז טצעז 'נוא ןיה גניג רע, .ןלעֿפ -

 איװ םייה ןייא טוּבטנַא רע 'נוא שרדמה תיּב
 אוזע .דע הֵׂשֲעִמ ,ּבמ ,"ןמוקג רדיװ זיא רע
 ׂשלַא שמייה ןייא רוּבצ-חילש ריאמ 'ר טָאּבטנַא
 עירָאגעלא עשירָאטסיה' ,"ראוו ןּבע םיא שאד

 ינוא, .ןוװ שפ} 1694 טריפ ,יץ"ש ריאמ יר ןופ -

 שלש רוזחמ ,"יַא טׂשאה ןיא אוד איו טעט
 ןמוניג טאה, .ב/הּפק ,1713 טשמַא ,ּבײח ,םילגר
 םוצ ׂשמיא טאה נוא סּפוא טוג טימ לסיש ןייא
 ,וטל ,"...'ַא וזַא םיא טוה ןוא ,טקישיג ןול

 ,א/דיק

 ,קזֹוח טימ .קָאּב 22

 (+-) טקיצטנַא ףיוא עידָארַאּפ ,שװ קיסַאּפש

 טייג רע, ן.גיצ ןוֿפ טשרמֹולּכ טמַאטש סָאװ

 ױזַא וטסיּב סָאװ ןופ, ,"רע'א ןא םורא ָאד

 -- ?טקיצטנַא טסיּב וד --. ,"?ןרָאװעג יא

 0 יא ןיּב ךיא ,ָאי

 ןגעלעג .ןדניּבטנַא +- -- ןרעוװ ןדנוּבטנַא
 ןופ ןרעוו טנרֿפַא ,דניק ַא ןריוּבעג ןוא ןרעוו
 -עג ערעװש ַא ןעמוקרעּביא .טֿפַאשרעגנַאװש
 רונש יד זיא גָאט ןטירד ןֿפױא טשרע, .טרוּב

 ."ןרָאװעג יא

 עמ6: .כרא .ןטיּב-- ,טיּב- -- ןטיּבטנַא
 .וטוא .1 .,ןטָאּבטנַא לגרֿפ .0ם6 + 68
 אַײרֿפ ריד ךיא גאמ הֿבוט ןייא ןעד, .ןגײלרָאֿפ

 -ליו ,א לאומש ,מהס ,יַא ךילרעּב ןפיױא

 רע ראו םוראד, .א/דנ ,1716 ףרָאדשרמרה

 ןיא ןצעז םיא טלאו רֶע ,'א בקעי וצ ןףסוי| |

 ,שגיו ,הניאצ ,"םירצמ אֵיַלֹּב טניהאנ (ןשוג) |

 טיּבטנַא .ןויטַאד ןיא ןָאזרעּפ} ןליופַאּב .2
 יַאטסיה' ,"דניזג םנַײד טׂשליו אוד זאוו םייה

 טריֿפ ,ץ"ש ריאמ 'ר ןוֿפ עירָאגעלא עשיר

 טימ ךילטנע ךָאד שנוא טאה, ,ןוו שפ) 4

 ןזױלּבטנַא +

 טינ ל"צז ילעּב זאד ןיזאל ןיטיּבטנַא 'ירחוס -

 ,הג . "ןימוק ןיטַאטשל } 'נוא לאז ןוט טשרדנַא |
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 .ןסיוװ .ןזָאל .ןּבעגרעּביא ,ןגָאזנָא .װרט ,8 !

 העד ריא רדוא המּכסּה ריא טינ איז ןילָאז אד;,

 זד דנל איד לֵַא ןיא זנוא 'א איז, .קקּת ,"ןליג -|

 ןיא ,קסױט ֿבקעי ,"ןאיירפ ןלָאז ךיז רימ .

 טוט, .1666 טשמַא ,חישמ ןופ ךיל אַײנ ןוש |

 ,יכדרמ ,ײיַא ץונ ןייא ׂשאווטע זנוא ןופ רנייא :

30/20, 

 .ןדנוּב-+ ;בנ פמיא ,ציא .װרט -- ןדניּבטנַא
 -ץּפמיק ַא ןוֿפ דניק א ןעמענּפָא .1 .משטד |

 רֿפ ,2 .טרוּבעג ןריֿפכרוד (ןפלעה) .ןירָאט
 ,ןלײטּפָא ,ןדניּבּפָא .ןלײטרעדנַאנוֿפ .ןדניּברעדנַאנ :

 רעטינעג א טריֿפעגכרוד טָאה יַא יד, -- גנוז

 ,"רָאשוקַא -

 .טרעגריּב-- ,רעי .װרט -- ןרעגריּבטנַא
 -רעגריּב ןעמענקעװַא :רעגרִיּב סיוא רַאֿפ ןכַאמ
 -רַאֿפ סעּפע טימ ךיז ןּבָאה סָאװ יד יא .טֿפַאש

 -לַאגעלמוא עלַא יַא .טכַאמ רעד יּבגל טקידניז !
 ,ףנו- .ןטנַארגימיא ענעמוקעגנַײרַא !

 ,6- .ןזױלּבטנַא רַאפ ,ידַא -- טזױלּפטנַא

 .טעקַאנ .טקעדעגּפָא ,טקעדעגֿפױא זיא סָאװ .1
 ןַא טימ .םערָא ןיַא ןֿפױא תועוצר יד ןעלקיוו

 רעיא ןַא טימ ,ּפָאק ןליוה א טימ --- ּפָאק ץַא| :

 טרָאדא .טײקטעקַאנ עיַא ןַא .טסורּב רעקירָאה |
 יד ,רַא ,"ַא רעצרעה טימ ןדיימ יד ןצנַאט
 טימ טשימעגסיוא ךיז ..., .ץַאלַאּפ ןוֿפ ןריט

 רעַא-טכירעגמוא ןוֿפ טייקליק רעשירֿפ רעד
 טינ זיא סָאװ ,2 .דרע ,ןרָאק לחר ,"דרע
 ידע .סעּפע טימ ןגיוצעגרעּביא טינ ,טקעדַאּב

 טלעטשרַאֿפ טלָאװ ךיא טנעװ ךעלקיטש עא -
 םעניא, .ןגעװ עשידרע ,לַאה ,יטנעה ענַײמ טימ |

 -ַאקירּפ יד .קניט רעטצירּפשעג רעמיצןּפערט
 ןוֿפ טקעפסָארּפ ,"ןָאטעּב ןיִא ןוֿפ ןענעז ןטעס

 ,טייהרע- .1964 ,הילאערזי ןיא תוריד
 ,רעּביֿפ ןיא ייז ןעַײטרַאֿפ סעּפע, -- טייקד
 ןייק טמענ יַא ענרעּבליז רעייז רָאנ ,סיֿפ עריא

 -,{ המחלמ ,מפ ,"טינ ןַײּפ +

 ;פפ .טזולּב- ,זיולּב-- :װרט -- ןזױלּבטנַא
 .טעקַאנ ןכַאמ ;ןעז לָאז עמ (ןָאטסיוא) ןקעד י פא .1 .1/76: סתו + 2 .ןזיילּב -

 ןסַײררעטנורַא .ּפָאק םעד יַא .ּבַײל סָאד יא

 ללמ .ןגיוא עטנייװרַאפ יד יַא ןוא רעיילש םעד

 ;(22 ,גי ,הימרי) 'ךיֿבקע וסמחנ' טשטַײטרַאֿפ |
 ענַײד ןרָאװעג טזױלּבטנַא, :יּתַו טזילּבטנע

 םרא ןעד ,טָאג ,טזולּבטנע טאה רע, ,{"טירט

 :יִּתו 10 ,בנ ,םירֿבד ,חט ,"טייקילייה רנַײז
 .ן"םערַא ןקילײה ןַײז טזױלּבטנַא טָאה טָאג;
 ריא ףיוא דנעה איװצ יריא טעט איז 'נוא;,

 'נוא טּבױה ריא יטׂשילּפטנַא איז ינוא טּביױה

 | . .1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ראה ריאי
 -טנא .זיא סע יװ ןלעטשסױורַא .ןקעדֿפױא .2

 ,הפרח יד ,עדנאש יד יא .ןריּביהסקע .ןקעלּפ

 ,ףוצרּפ ןתמא רעייז יא .הנוּכ יד ,ליצ םעד יא

 תא השמ אריוי טשטַײטרַאֿפ חט .תונויזּב יד יַא |

 רע 'נוא, :(25 ,בל ,תומש) 'אוה ערּפ יּכ םעה

 זַא ..., :יִּתו "טׂשולּפנא ןעװ קלאו זד השמ ךַאז



 שירעזױלּבטנַא

 יּפָא יװ ,רעטרעװ .יד, ,ןיטעווערליװעצ זיא סע

 דנואוו א טזױלּבטנַא ןּבָאה ,ןשזאדנַאּב ענעסירעג
 ךרוד ייז רעטנוא ןטלַאהַאּב ןגעלעג זיא סָאװ

 רעקירָאה רעד, .דרע ,ןרָאק לחר ,ײןרָאי עגנַאל

 יטנַא דניז ענַײז -- רעלטסניק רעד --- ריטַאס
 ןַאא .רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"רע טזיולּב

 -זַײרג ןַײז . . , טזױלּבטנַא + .. רענילגיצ רעטלַא |
 ,48 יז ,1 קרעװ עשיטעָאּפ ,צוס ,"רעיורט ןעָארג

 סע סָאװ ןקעלּפטנַא -- ץרַאה סָאד יַא* =
 יד 'ַא* ןליֿפעג עתמא יד ןקעדֿפױא ,טקירד

 ידמ .המחלמ ַא ןּבײהנָא :ךיוא -- דרעװש

 י/קיטכרַאֿפסטַאג' עכלעזַא  ןוֿפ ןװיטָאמ עתמא

 סרעײטשרָאֿפ יד טזױלּבטנַא ןּבָאה סעיצולָאזער !

 טימ .שֹו דש ,זּביא מי ,"עטכַאילש רעד ןוֿפ -
 "עג עטשרעי .סרעגניז ןוֿפפ -- 2נ= .ךיז

 ַא ןזָאלּבעג טָאה ... ןעגנולייצרעד ענעטַאר .

 ןוא טײקשיטנַאמָאר-יטנַא .ןוֿפ טניװ רעֿפרַאש -

 ,לקיּב .ש ,ייַא רעשיטסילַאנָאיצַאר-שיטירק ןוֿפ ;
 | /  ,}רוז ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש

 עֿבט יד טָאה סָאװ .ידא -- שירעזױלּבטנַא
 ,גנורעדליש עא .ןזיולּבטנא וצ הנװּכ יד רעדָא
 ,זמט ,לקיּב .ש ,"יַא טינ ןוא לדייא ןּבירשעג;,

 ,טייק- = ,31 ש 4

 -- .װטוא / ,טילּבי- ,,ילּבר= -- ןעיולּבטנַא

 ןוא לדיימ א יװ טילּבעג, .ןעֶילּב ןרעהֿפױא

 סע ןכַאמ -- װרט ."לּבַײװ ַא יװ טילּבטנַא

 רעד, .ןעילּבּפיױא ןופ ךוּפיה .ןעֶילּב טינ לָאז

 ."רעמייּבטכורֿפ יד טילּבטנַא טָאה טסָארפ

 .טרעטעלּב--+ ,רע- .װרט -- ןרעטעלּבטנַא
 .רעטעלּב ןעמענקעווַא ! ;רעטעלּב ןוֿפ ןעַײרפַאּב

 ,ןעמענקעװא ךרוד (םיוּב א) טעקאנ ןקעדּפָא
 לייט ַא יא .רעטעלּב יד ןעמסרַאֿפ ,ןסַײרּפָארַא -

 יד טרעטעלּבטנַא .טניװ רעד .לגנושזד ןוֿפ

 'ףשחיי טשטַײטרַאֿפ ,104 ,חרוא .רעמייּב
 "ּפָא טקעד ,טרעטעלּבטנע, ;(9 ,טכ- ,םילהּת) ;

 -- תנ/ .ךיז טימ .ץשזױלּבטנַא; :יתו

 ,1 ,היעשי) 'תכלשּב' טשטַײטרַאפ ,55  ,חרוא -

 רעטעלּב ןעוו, :יּת| "גנורעטעלּבטנע ןיא, 3

 רעּביא, .ידא -- טרעמץעלּב -- .ןיןלַאֿפעצ |
 עג טימ רעמייּב יד ןרַאטש ןרַאװלוּב עיַא יד -

 עמק .,שטיװַאר ךלמ| - ז"גפוצ ענעּברָאטש
 : .רעדיל

 .כרַא .ןטיבטנַא ,ןטָאּבטנַא + -- ןטעבטנַא
 -נוֿפיג ייז קוניּתה טאה ןיטעּבטנא דיסחהל ןמ,

 1669 ,'םד-תלילע | רעצעמ ןגעװ י"כ' ,ייד
 וו שֿפֹנ

 ן. . .ֿפוגעלַאּב ...} --- .ן(עװעגֿפוג(ח)"לעּבטנַא
 .ט(עװע)ֿפונ(ה)/לעּב-+ ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט
 :סור (ןוֿפ טול .װָאס .ן(ענע)ֿפוג- :ךיוא
 ךרוד ףוגהילעּב סיוא ןכַאמ -.קמסאעתגיזעמגדימ
 דנַאל צעּפס) םוטנגייא ןריקסיפנַאק ,ןעמענוצ

 םעד תעּב) רעיוּפ ןרעכַײר םַײּב (תומהּב ןוא
 דנַאּברַאֿפ"װָאס ןיא דָאירעּפ-עיצַאזיװיטקעלָאק
 -כרוד רע;רֿפ ףרַאד עמ, .(ןרָאי רעק20 יד ןיא
 ...סעקינטריװלָאק יד ןשיװצ טעּברַא ןַא ןריֿפ
 סע ןעמ טמענ ןענירעד ןטימניא ױזַא טָא
 יד זַא ףרַאד עמ ?טעװעֿפוגַאלַאּבטנַא עמ ןוא
 ןגַײצרעּביא ןילַא ךיז ןלָאז סעקינטריװלָאק

 י"א סעקַאלוק ייװצ יד זומ עמ זַא ,םעד ןיא

 .י. ,"ןרעװ טזדנָארּבטנַא -

 .וטוא --- ןענערּבטנַא

 .ןע- ,רעד -- גנַאגטנַא

 .ורט -- ןֿפונטנַא
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 םעד ןריזינַאגרָא סָאד יא 'ַא סָאד יא; ,1937

 'װָאס ,'דרע ןוא למיה' ,עירול .נ ,"טריװלָאק |
 רעװע -- גנוֿפוג 5.  או ,1963 ,דנַאלמײה
 טָאה רע ?ףוגילעּב םעֶד טינ ןעק ודנוא ןופ

 טָא .טעשזירהעגכרוד ּבַײל עצנַאג יד זדנוא

 -םיצנירּפ רעמאס רעד רַאפ ןיּב ךיא סָאװרַאפ

 -ָאיֿמנַאּפ ,פ ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"'ַא רעזָאל

 6 קסנימ ,טָארט נטסעֿפ טימ ,וָאר -

 .כרא .טרעּב-- ,רע .װרט -- ןרעּבטנַא
 רעדָא סעפע ןָא ןַײגַאּב ךיזי -.שטעדירפ

 ןקיטיינ טינ ךיז .סעּפע ןָא ןעמוקסיוא .ןצעמע |
 וצ ןומגה רעד ראוו אד, .(ןצעמע) סעּפע ןיא
 דניק םעד טימ רטומ איד רע ׂשד ןּבעגיג טאר
 איד ןאק דניק ׂשד ןעד .טקיש ךלמ םעד וצי
 טזיא ׂשע, .בצק הׂשעמ ,במ ,ייַא טינ רטומ-

 ןרהעּבטנע ןיטַײל איד אוד זד ךילגימ טינ
 ,טײצּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רֿפס ,ײטׂשנעק
 ,א/טמ

 .טז(דננָארּב -- - ,(ד)נ- .ורט -- ןז(ד)נַארּבטנַא
 ןוֿפ) ןצארקקעװַא ,ןעמענּפָארַא ,ןעמענרעטנורַא

 טינ רָאט לָאמקנעד רעד, .ז(דננַארּב םעד (סעּפע
 טימ ,שטיװָאסַאנַאי

 נַאְגעגנָא זיא, .דנַאלסור ןיא רעּבַײרש עשידוי
 ,ןטייקסיורג יןזנָארּבטנַא ןוֿפ עיצקַא ןַא ןעג

 יקנעד ערעיײז ןופ זנָארּב םעד ןעמענּפָארַא
 ,שימייה ,"ןטנעמונָאמ ערעייז ןוֿפ ,רעלעמ
 ,בנ/- .א"כשּת רדָא-טבש ,ָאּת

 .טמערּבי- ,םערּב- .ורט -- ןעמערּבטנַא
 -סיוא .ןעמערּב ןָא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .לָאענ

 ןרימשרַאֿפ רעדָא ןרעשקעװַא ,ןלָאגּפָא ,ןּפוצ
 -טנַא ןואלק רעד .עקלַאיל יד יַא .ןעמערּב יד

 טכיש רעקיד א טימ ןעמערּב ענַײז טמערּב |

 .(עקקנימש

 ,טנערּבי- ערב
 ןדניצנָא (ךיז) .ןענערּב ןּבײהנָא .1 : .כרַא
 -רעד (ךיז) .ןזױרּבֿפױא (ךיז) .ןציהֿפיױא (ךיז)
 לא וימחר ורמכנ יּכ' .טָשטַײטרַאֿפ ללמ .ןציה

 רדוא (טנארּבטנע) .:(30 ,גמ ,תישארּב) 'ויחא -
 -םיוא ,2) .ן"טמעלקרַאֿפ, :יּתַו "(טציהרעד)
 'נואק ,טציהעצ ןַײז ןרעהֿפױא ,ןענערּב ןרעה
 ןיא טנערּבטנע אד טייהנוש ריא ....ךאז רע זַא

 ,"(ןקנַאדיג יזיּב רעד) ינוא ןרוצ ןַײז םיא -
 .ב/גסק ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 ןוֿפ עטרעקרַאֿפ סָאד |

 סָאװ סעּפע ןופ גנוֿפַאשּפָא .גנַאגקירוצ .גנַאג

 .גנוגעװַאּב ַא ןוֿפ ,גנַאג ַא ןופ טַאטלוזער ַא זיא

 ,טשיאיוגי- ,שיא .חרט -- ןשיאיױנוטנַא
 סָאװ קַאילָאּפ ַא; ..יוג סיוא רַאֿפ ןכַאמ .1
 טמענ ןדיי א טימ ןעמַאזוצ תולג טעװַארּפ
 ןוא דנַײרֿפ ןשידִיי ןַײז ַײּב סעיצקעל-תולג

 ,זמט ,טייצ ,"טשיאױגטנַא זַײװכעלסיּב טרעװ
 -נַײא עשיאיוג ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב 2 .9 וו 6
 -שידַיי ןכַאמ ;טייקשידַיי רעמ ןריֿפנַײא .ןסולֿפ

 'א .סעיצוטיטסניא 'עשידוהַא" יד יא .רעכעל

 ,םנו- .ןעלּפמעט עטרימרָאֿפער יד

 .לָאענ ..טפוג-- ,ףוגי-+
 .ףוג םעד ןעמענקעװא .ףוג ןופ ןעַײרֿפַאּב

 ,יג+  .הטְוא -- ןײגטנַא

 רעייז זיא רע (א-

 ןייגטנַא

 ,"ַא ןּברַאטש ןוֿפ ךאלמ רעד  ךימ טעוו'ס,
 .ןּבױלג ןוֿפ רעדיל ןוא ןּברוח ןוֿפ רעדיל ,טייצ |

 תוחרוּפ תויתוא יד רשפא ןוא, -- טֿפונמנַא
 ידלַאג ..א ,,"םורַא ללח ןיִא ןעלדנַאװ סָאװ עיַא
 יי / .יוא ,1962 ,קוצ ,טַאלּב

 ןיב - ;ןעייג =

 יטנַא .1 .070:4: ס01-86 .(ןענַאג --) ןעגנַאגי-
 רימ ןופ זיאס .ןרעװ טינ .ןענירטנַא ,ןֿפױל

 ךיא ,טָאג טגאז וזַא ,םוראד ןכל, .ןעגנַאגטנַא

 ןלוז טיִנ איז שאד ,ןסול ןיג יז רּביא זיּב ליוו -

 ךטש רע2 .11 ,אי ,ךירעש .,"ןגימ ןיג טנַא

 ןַײז םיא ׂשד .ןגנַאטש רנַײז טימ ןורּבאקמ |

 זאל, .127 ,ךוּביאֿבּב ,"ןגנגטנַא ריש רַאװ ליז

 טרעװ זע ןליּפש טימ רד לַײװ ןייא ךאנ רע
 עקַארק .הקבר תקנמ ,ײןיגטנַא טינ שנוא ךָאד

 -רַאֹפ םעטָא-םי טימ, .א/ה ישילש רעש ,ח"עש

 -- קוק ַא ,ינודַא ןוֿפ טכיל טימ ,ךימ וטסציילפ

 ענייש-רעדנואו וד ,רימ וטסײגטנַא ךַײלג ןוא

 .'הניכש' ,טייצ ,ייורפ | 

 .ךיז ןעיירדסיוא .ןדַײמסיױא (װזוקַא ךיוא) ,2 |

 עלַא (ןופ) יא .ןרעװ לוצינ .ךיז ןעײרדסױרַא
 ןּבָאה סָאװ ןענָאיּפש עלַא (ןופ) יַא .תונּכס
 ןוֿפ ןוא טיוט םעד ןופ, .טלגנירעגמורַא םיא

 וד לַײװ ןוא; .װש ,"טינ ןעמ טײגטנַא בוח ַא

 ןופ ,ןעקנאדעג עשלַאֿפ טימ לרוחּב א טסיּב

 טײגטנַאס, .לפ ,י'ַא טינ וטסלָאז טנעה סעינָאֿפ

 =לװֿפ ,"למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד טינ םיא (ןופ)
 טלעפ סע (ּב :רעקידלזמ ַא

 ׂשדוד ןטלגניר םוא איז, .טינ ךַאז ןייק םיא

 ,"ןוגטנַא טינ ׂשנוא ןאק רע רַאװצ ,שיוה

 רימ יז ןנעק ןונע .451 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש
 ,ןעמוק =} "ןרעװ רימ ןשומ איז ,ןיגטנַא טינ
 .396 ,ךוּביאֿבּב (טנעה ענַײמ ןיא ןלַאֿפנַײרַא .

 ןענעק טינ טנעה ענַײמ ןוֿפ ייז ןלעװ טנַײה;

 יג איד ,(יקסוָאדלָאמ .9 רעּבעגסױרַא) ,"יַא

 ּביל רעד, .1878 עשרַאװ ,אֹבּב ןוֿפ עטכיש |
 זרימ ןאק רע ,לאט וצ ןרעװ רימ זומ ןּבייל =!

 ,1686 מדפפ ,םילשמ רֿפס ,"ןיגטנַא טינ רכיז

 ראֿפ זיא רכיז העש ןייק ןשטנעמ רעדע .א/אכ
 ןעד ,ןיגטנַא טינ אוי שנעק רע נוא טוט םעד
 ,"ןַײז טיוט גוא גידנּבעל רע ןאק עגר ןייא ןיא
 'נוא הצע ןייק ךיז ןיטשואוו איז, .א/ביק ,וטל
 לשמ ,"טוט ןרטיּב םעד ןיגטנַא וצ םוא טָאר
 זטיא לָאז םורעד; יא/ה ,9 ָאפפ ,ינומדקה

 ךָאד זומ רע זַא ןטכַארט שטנעמ רעכעל
 ,יַא טיִנ תומהי ךאלמ םעד טרעוו ןוא ןּברַאטש

 ,1862 גרעּבמעל ,השמ תוקישנ

 .ןלעֿפסױא .ךיז ןקידנע .ןזָאלסױא ךיז ,8 |
 רעמ ןּבָאה טינ .ןרעװ טכַאװשעגּפָא ,טפַאלשרַאֿפ
 ַא וצ סיוא רימ טמוקיס, .ןּבעל וצ חוּכ ןייק
 .(ץיה רַאֿפ) רעגנוה רַאֿפ ײגטנַאכ ."רעגנוה ןוֿפ
 הארמ ,=ןיגטנַא לָאז שקינ ןניא ׂשד ׂשיוויג,

 טלַאהטנַא םוראדפ ,א/ומ - ,1610/ גָארּפ ,רסומה

 ינוא טלַא ןיּב ךיא ןעד ,רימ ןוֿפ טינ טאר ןַײד

 ,ןוֿפיסוי ,"ןיגנַאגטנַא רימ ןנַײז ןיטֿפארק ינַײמ

 הלוח ןייא ּבױא ןינעק רד וצ, .1742 טשמַא

 םיא טיגטנַא ןושאר ,טאה ךיז ןא שוּפיע ןעד

 .ב/חכ ,חייּפּת אדרויפ ,וו רוס ,ײ. . . ןטפערק ןַײז

 חֹּכ ןַײז םהרבא ץַאלּפ םעד ףיוא ראװ ָאד,

 טינ טסלָאז ודק .ךל ךל ,רוצ ,"ןעגנַאגטנַא ;



 ןקיטסַײגטנַא

 ןַײמ ןעװ רעטלע ןַײמ ףיוא ךימ ןֿפרַאװקעװַא

 װָאקירטעיּפ ,הנחת סש עַײנ ןייא ,ײַא טעװ .תוּכ

1881, 

 -רַאֿפ (יװ ױזַא) .ןרעהֿפױא .ןלעטשּפָא ךיז 4
 .ןרעװ (טליטשרַאֿפ) טליטשטנַא .ןרעװ טרעווילג

 ,ןועװיג שייבמ ריז ראג וזָא ךימ ןּבאה .. 2

 ,םילהּת ,מהס ,ײזיא ןגנגטנַא טולּב שאד רימ זד

 (שייבמ) רָאג ױזַא ךימ ןּבָאה ייז, .15 ,הל
 ,"זיא ןעגנַאגטנַא טולּב סָאד רימ סָאד ןעװעג

 רעד שטנעמ א ןעװ, .1848 עשרַאװ . ,םילהת

 ,"טולּב ןַײז םיא טײגטנַא ָאד ,ךיז טקערש

 .ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ ,שבירטמ ןרהא יר |

 טלַאֿפ סע (א = ץרַאה סָאד טײגטנַא סע"

 .(קערש ,רעגנוה ןופ) ץרַאה סָאד סױרַא (רימ)

 ןקארש רד איז ,ןגנגטנא ןיא זװ ץרעה זד;

 לָאז, .1583 ,ךוּב'םיכלמ ,יןשאמ רד שיוא
 טשינ ךיז לָאז רע ,ןסַײּברַאֿפ ירפ ןַאמ רעַײא

 ,סױרָאֿפ ,טנַאמַאיד לװנַײז ,יַא ץרַאה סָאד ןזָאל

 הװאּת א ,ליפעג ַא (ּב 11962 'נַאי עקיסקעמ

 סָאד םיא טײגטנַא סע, .ןַײא ךיז טליטש

 ריא, ."ּפָא םיא טייג סעּכ רעד ןוא ץרַאה

 סיורג טימ ךיז טליפרעד ןוא טײגטנַא ץרַאה |

 ,ןַאמ ןטרעטאמעגסיױא ריא ףיוא תונמחר
 סָאד וזד (ג ;1925 עשרַאװ ,טייקכעלקריװ ,סַײװ

 (עא תחנ ןוֿפ ,תוקיתמ ןופ) טייגעצ ץרַאה

 ."ץרַאה סָאד טײגטנַא ןעגניז ַאזַא ןופ,

 -נייק ךָאד טעװ עװַארּפס יד. .ןרעװ לטּב .ס

 ,טינ טײגטנַא טרָאװ טוג ַא, .""ַא טשינ לָאמ

 .װש ,"טינ טײטשַאּב טרָאװ טכעלש ַא

 ,ןסעגרַאֿפ .ןרילרַאֿפ .ןזָאלרַאֿפ .ןָאטּפָא ךיז .0
 ןעד ןנרעל ןימ הרוּת ןייק ךַײא ןאק ךיא,

 ,"הרות רעד ןוֿפ לכׂש ןעד ןגנַאגטנַא זיא השמ

 ריא ,ךיז ןגאז ןרעװ איז ןעד, .ב/דמק ,הניאצ

 ...רימ ןּכשילכמ ,ןגנַאגטנַא ןיא ןנַײז טכענק

 ,ּב"ח ,םילגר שלש רוזחמ ,"טלעװ רעד ןירעה

 איד רימ ץלַא ףֹּכּתת .ב/הצק ,1713 טשמַא

 לכׂש רעד רימ זיא ןמוקג זלַאה ןיא ןַײז רׂשַאוו

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןגנַאגטנַא

 יטנַא רימ ןופ זיא'ס , .'י קרּפ ,1796 וװָאלקש

 רע, ."טכַאנ ענעי ןעשעג זיאס סָאװ ןעגנַאג

 ןַײז ,ןיטש רעיױט םַײּב ןזָאלעג ריא טָאה

 ,לֿפ ,ײַא ןָאטעג רע טָאה עּביל עטייווצ

 ןרעװ ..ןעמוקקעװַא ,ןייגסיוא .,ןּברַאטש | 7
 טוט תודוס ּבילוצ יװ רעמ טינ ,יוא, .,סיוא

 "רַאֿפ טסוט ודע .לֿפ ,יֵא ןּבעל גנוי ןַײמ רימ

 ךיז ןרעק ןוא 'ַא ייז ןעוט ,חוּכ רעייז ןדנעל
 רֿפס ,ןַאמקילג .א .מ ,"קירוצ דרע רעד וצ םוא
 םותי א ןיּב ךיא , 1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב
 ,ןירעניװעג יד ,עמַאמ ןַײמ .ןָא ןריוּבעג ןוֿפ

 טשינ ּבָאה ךיא ןוא -- ןעגנַאגטנַא רימ זיא
 ריא ןסעגעג טשינ ןוא ךלימ ריא ןגיוזעג

 עשרַאװ ,סּביוא-תּבש ,ןַאמיינ .מ .י ,"סטכעקעג
 ,"שטנעמ סיוא טרעװ .טײגטנַא רע; .3

 ןעמוקעגסיוא טלָאװ ןטיורּב) םעד ןָא, .ָאקמיּב -

 ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"ַא וצ שממ םולשויסח -
 .םייה

 -רַאֿפ טינ ,ןעזרעד טינ ,ןקרעמַאּב טינ .8
 "טנַא טינ רימ זיא טייהלצנייא ןייק , .ןייטש

 "ךיג טדער ןואג רעװָאשטַאגָאר רעד; ."ןעגנַאג

1940 

 דייר ,ײןעגנַאגטנַא ךס ַא זדנוא זיא סע ןוא ךיג

 -שלַאֿפ ,לציּפש =} ךַַײרטש ןיּבלעש, .(קסניוװד)

 -רמ רֿפס ,"ןגנַאגטנַא טינ ריד ןוֿפ זיא ןטייק

 ,ב/ה ,1791 אדרויֿפ ,אתינג

 ,טקיטסַײג-- ,קיט- .ורט -- ןקיטפַײגטנַא
 ןייק ןגָאמרַאֿפ טינ ,ןּבָאה טינ לָאז סע ןכַאמ -

 -ַאנ רעזדנוא ןיא; .טסַײג ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,טסַײג
 ןדַײל עכָאּפע רעטריטנעירָא-ךעלטֿפַאשנסיװרוט
 ,ןלעזטנַא וצ ץלַא ץנעדנעט רעד ןוֿפ רעּבָא רימ

 ,טלעוװ ןוא דיא ,נירג ,ײיַא וצ ץלַא

 .ידַא -- קיטליגטנַא
 ,קימליגדנע ןוֿפ ןּבַײרש

 ֿפיגײ- ,(קיטֿפיג-- .ורט -- ן(קי)טֿפיגטנַא

 לָאז סע ןכַאמ .טֿפיג ןופ ןעַײרֿפַאּב .,(טקיױט

 ,גנַאלש עקיטֿפיג ַא 'ַא .טֿפיג ןייק ןּבָאה טינ

 .גָאגַאמעד םעד יא -

 ;בנ פמיא ,ציא .װטוא -- ןשטילנטנַא
 -קעװַא .ךיז ןעלקַײקקעװַא ..כרא .טשטילגיר-

 טקעלּפנא וטשאה םערא ןַײד, .ךיז ןשטילג

 ,"...דרע יד ןשטילגטנַא רַאװ אד םירצמ ןיא

 .ב/ועק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 .לָאענ .טּבײלג-- ,ּביילג'-- .ורט -- ןּפײלגטנַא

 ןיא) ןּבײלג (וצ) ןרעהפיוא לָאז עמ ןכַאמ/
 לָאז עמ םעד וצ ןריֿפרעד .(ןצעמע רעדָא סעּפע |

 טימ .עטרַאנרַאֿפ יד 'א .ןּביילג ןרעהֿפױא

 ןוֿפ טגײלעגרָאֿפ ךיז יַא) ךיז ןשױטנַא -- ךיז
 {.ןעמונעגנָא טינ ךיז טָאה ! סע ,1939 ןיא מי

 ,טייל;ג)י-- ,טייל;ג)-- .חטוא -- ןטייל(ג)טנַא
 ןשטילגסיוא .24706: סח{ + 86-101ס0 .כרַא

 טלכיורטשעג .טירט (ןעמורק) ןשלַאֿפ ןכַאמ .ךיז

 .. .ןאיירפ ךיז ןטלעז רגדייל ינַײמ . ..? .ןרעו
 לעװ ךיא זַא, :יּת} ןטיילגטנַא רעװ ךיא ןעוו

 טשמַא ,/ תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ן"ןלַאפמוא

 ןיא ...ךיז טקנעדג עשר רעד, .ב/דע ,ח"קּת
 ,ףטיײלטנַא טינ טרעװ רֶע ... ןצרעה ןַײז

 .ב/גע ,ןטרָאד

 ןֿפוא רעטזַײרגרַאֿפ

 ןּבָאה טינ לָאז עמ ןכַאמ .קילג ןעמענוצ ,ןעמענ | קעװַא .טקילג-- ,קילג-- .ורט -- ןקילגטנַא

 -כַײלג יד ,עטַאז יד ,עטעֿפ יד יַא .קילג ןייק

 ,עקיטליג

 רעמעמלַא ןוֿפ יַאק .ןגעקטנַא + -- ןגענטנַא
 ןילוח תחיׂש ,גלי ,"לוק א ךָאנ ךיז טרעה
 ,1889 עשרַאװ

 -טעג'- ,ךעלטעג-- .ורט -- ןכעלטעגטנַא
 ןוֿפ טייקכעלטעג ןעמענקעװַא .לָאענ .טכעל

 -טעג ןייק ןגָאמרַאֿפ טינ לָאז סע ןכַאמ .סעּפע

 -רַאֿפ וצ ווּורּפ רעשיסרוקיּפַא ןַא; .טייקכעל

 ןשינעטכידעג יד ןכעלטעגטנַא וצ ,ןכעלטלעוו

 עטכישעג רעד וצ ,רעניװ .מ ,"עיגילער רעד ןופ

 .ה"י .19 ןיא 'טיל ידְיי רעד ןופ

 ןכַאמ .טרעטעג-- ,רע- .וורט -- ןרעטעגטנַא
 -רַאֿפ ןרעהֿפױא לָאז עמ ןכַאמ ,טָאג סיוא רַאֿפ
 -ּפַא רעסיורג רעקיטכענ רעד, .ןצעמע ןרעטעג

 .ףרָאװעג טרעטעגטנא טנַײה זיא ןילַאטס טָאג

 ,הלודג ןַײז ןופ ּפָארַא לודג ןייק טינ זיא ָאד,

 -רעּביל םייח ;"ןרָאװעג טרעטעגטנַא טָאג זיא ָאד

 ןואע -- ךיז טימ .82401961 ,רַאֿפ ,ןַאמ

 .ורט -- ןֿפײרגטנַא

 רַאּבקעדטנַא +

 "טנַא ,ןעניפעג ךיז ןוקיּת לקיטש א ָאי וטסליװ

 ,"ןעניאור ערעזדנוא טימ סנייא רעװ ,ךיז רעטעג |

 ,1950 ,לה

 טלָאצעג .כרַא .ּבנ צמ ?רעד -- טל'טגטנַא
 םויּב וא 'ה םויּב להאמ אד ילוז, .גנוקיטיגרַאֿפ -

 ןימאז וצ 'תנּתוחמו םינּתוחמ אַײּב שדק תּבש |
 ךיוא ןאוו ,רװרעס ןוא םירמז ילּכ ןייק טֿפנוק

 ןיטלאהג טכינ --- ןילאוו ןנהידּב טלעגטנע ינהא

 ז"כקּת ,'סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפ" ,"ןירעוו

 | ,ו לּבִייו

 .כרַא .טלעג+ ,טלעג .ורט -- ןטלעגטנַא

 לָאז םוראד. .דניז ַא רַאֿפ ןעמוקּפָא ,ןלָאצּפָא
 ןֿפארטש וצ טוט הריבע איד רעװ ןהעז ףיוא ןמ

 ,הניאצ ,יַא לָאז רגידלושנוא רעד טינ ׂשד םיא

 דניז ןַײמ ךימ רעד י"שה קנד ךיא, .ג/במק

 227 ,גל ,ֿבויא ,מהס ,"ןטלעגטנַא ןזאל טאה

 טשול טינ שנוא אוד ׂשד ,טָאג ,ךיד ןטיּב רימ,

 ןַאמ ןעד ןֿפרעװ רימ זד ןנוט רימ זד זיּב זד יַא
 ,הנוי הרוטפה ,חט ,"ןםי ,רעמ =} רימ ׂשניא

 ,ןטלעז טינ 'נוא טפָא דניפג ןעד ןמ איו, ,14 ,א

 ןגידלוש ןעד טימ זומ גידלוש ןוא רעד זאד

 ,טכוצ ,"יֵא

 .לָאענ .טצעג-- ,ץעג-- .װורט -- ןצענטנַא
 רעד ךָאנע -- גנז/ .ץעג סיוא רַאֿפ ןכַאמ
 ,1956 ,גי ,"ןענילַאטס ןוֿפ יַא

 .לָאענ .טזָארגי- ,זָארגי-- .ורט -- ןוָארגטנַא
 .ןסקַאװ טינ ,ןַײז טינ זָארג ןייק לָאז סע ןכַאמ

 יד טולּב ןופ גנוצרעַײֿפ א; .דרע חטש א יא

 םָארטש ןטזָארגַאּב א םעל טזָאלעג טָאה עסָאק

 ,שטַאקט .ז .מ ,"טזָארגטנַא םיא טָאה יז סָאװ

 | ,46 ראפ ,קג

 ךיז ,ךיז לּב- .װטוא -- ךיז ןעלּבירגטנַא
 'בירג וצ ךיז ןרעהפיוא + .לָאענ .,טלּבירג = |

 צג טָאה, .ןעלּבירג ןלעװ טינ רעמ ךיז .ןעל

 ןַײז ןופ ןיימ ןצנאג םעד ןקעדפיוא טלָאװ

 וצ טכוז סָאװ ,עירָאטַארַאּבַאל רעשירעלטסניק

 רעד וצ . .. טרָאװ סָאד ןריצודער וצ ןוא ךיז יִא

 ,138 ,| ךות ,גי,ײקיזומ

 ,טסיירג'-= = ,סיירגי-
 טימ .רעריֿפ םעד 'ַא .סיורג סיוא ןכַאמ

 .ז .מ ,"ךיז טסײרגטנַא ןיוש ּבָאה'כא -- ךיז |
 ,1955 'טקָא ,קוצ ,שטַאקט

 ,טשרָאד -- ,טשרָאד-- .וורט -- ןטשרָאדטנָא
 ןליטש ,ןעמענקעװַא .קיטשרָאד סיוא ןכַאמ

 קידעּבעל ַא זיא ןַארַאֿפ ץעגרע בוא; .טשרָאד

 -עג סע ייג ךיא -- ,'ַא ךַײא לָאז סָאװ רעסַאװ

 .156 יז ,טָאטשמיײיהעג ,צוס ,"ןעניפ

 -שטַײד -- ,שיר* .וורט -- ןשירעמשטַײדטנַא
 -שטַײד ןוֿפ ןקיניירסיוא ,ןעַײרֿפַאּב .טשירעמ
 זירעמשטַײד ןָא ןַײז לָאז סע ןכַאמ ;ןעמזירעמ

 ףרַאד ךַארּפש עשירַארעטיל יד יַא סָאד, .ןעמי

 ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"קידוסי ןרעו ןָאטעג
 עלא יד זַא טלַאה װמ} .ריֿפנַײרַא ,רעדנַאװ ןַײד

 ןיא עטלצרָאװרַאֿפ יד ץוח :טנַא טימ ןּברעװ
 טיול ,ךיוא זיא ןכּב ,משטד ןענַײז ןושל-סקלָאֿפ

 ן.משטד -- יַא ,הטיש ןַײז |

 ,רנ .משטד .ידַא -- רַאּבקעדטנַא

 | .ןקעדטנא ןעק !

 עמ סָאװ



 .גנוקעדטנַא

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע: ,יד -- גנוקעדטנַא
 םעַײנ ַא ןופ 'ַא .ןקעדטנַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןופ יא .לטימלייה ןקיטכיװ ַא ןוֿפ יַא .לזדניא

 "ַא עשירָאטַארָאּבַאל א .סרעלדניווש עדנַאּב ַא

 יװ ,'ַא עַײנ א ןעלהמלש רַאפ ןעוועג זיא ץדט, --
 "יקוא םי ןיא רעגיטשַא לזדניא עטקעדטנַא ןַא

 .המלש ,סוממ ,יֵ!ןדִיי ךיוא ןענַײז םידיסח ,סונ

 סָאװ .+- ןקעדטנַא רַאּפ ,ידַא -- טקעדטנַא
 יניא רעיא .ןענוֿפעג(סיױא) ,טקעדטנַא טָאה עמ -

 עא ַײנ א ןיא סָאד, .גנורעוושרַאפ עיא .לזד

 ןייא ןיא זַא טכַאמ סָאװ (ַאטָאלסיק) ערעַײז

 ,1865 ,מק ,"גייט סָאד ףיוא טייג העש לטרעֿפ -

 ,ייצילָאּפ רעד ןופ יװ יא -- ןר עװ יא .32 תאפ

 ךָאנרעד, .רעּבַײרש ,רעלטסניק ַא יװ יװ ַא

 יַא 'יװ ןלעװ סע ןוא ןרעװ קיטכיל רעדיװ טעװ

 ןשיװצ ןעור טעװ הניכש יד ןוא תודוס עסיורג

 | ,טייק- .דוי:םיליהּת ,שַא ,ײןדִיי

 -סיורַא) .טקעדי- ,קעדי- .ורט -- ןקעדטנַא

 ,ןריגיוװַאנ) ןכוז .1 ן:"ןקעדנַא, :ךיוא טדערעג
 ףיוא ךיז ןסױטשנָא ,ןעניפעג ןוא (ןרירָאלּפסקע

 םעד ןוֿפ טָאה עמ סָאװ (קילעפוצ טֿפָא) סעּפע

 רעדָא) ָאי טָאה עמ סָאװ ,טסואוועג טינ רעֶירֿפ

 .טינ א 'א .ןעניֿפעג וצ ךיז טכירעג (טינ

 .געוו(-םי) ןרעטנעענ ַא יא .לזדניא ןטניױאווַאּב

 עטלַא יַא .רצֹוא ןקיטַײצרַאפ םענעטלַאהַאּב ַא יא

 -יגמ עטנַאקַאּבמוא ןַא ,ןתואיצמה'רקי ,ןדי-בתּכ

 -עגּפָא רעטלַא ןַא ןיא ןטנעמוקָאד עקיטכיװ ,הל
 ייוּב א ףיוא ,רעלעק ַא ןיא) הברוח רענעזָאל -

 טָאטש א י'ַא ,ןליסָאפ עשירָאטסיהערּפ יא .(םעד

 רצוא-הזינג םעד 'ַא .ןטַײצ עטלַארוא יד ןוֿפ

 םעד טימ ןענַאקכלימ יד יַא .טַאטסָאֿפ ןיאי
 רעד ןוֿפ תוברוח יד רעטנוא וויכרַא-םולּבלעגניר

 תעשּב סוּבמולָאק ןוא, .ָאטעג רעטנערּברַאֿפ

 עקירעמַא יא וצ קנַאדעג רעד ןַײרַא זיא םיא

 .תועסמ ,סוממ ,"ןטילעג קרַאטש ךעּבענ טָאה

 קירוצ טרעדנוהרָאי ּבלַאה א טימ רעֿפעגמוא,
 עק יד ןיא טקעדטנַא רעשרָאפרוטַאנ ןּבָאה

 יטסנוק םירצמ ןיא ןדימַאריּפ יד רעטנוא סרעל |

 ,רעּבעװ קחצי יר ,יןלַאטעמ ןוֿפ ןטעּברַא עלופ'

 הסנרפל לש חתֿפמל חֹּתֿפמ ,'דיגמ' הנוכמ

 "טנַא ןּבָאה לָאז רע, .1938 ײמַאלַָאק ,הלּכלכו

 רַאֿפ סע ןֿפױקּפָא ןוא . . .רצֹוא ןַא סעּפע טקעד

 .'טָאטש-טלַא ,זיי ,"שוּביש ַא

 טימ ןעמוקסיורַא (קיסַאּפש) --- עקירעמַא יַא*
 ימולָאק טניז .טנַאקַאּב ןעמעלא זיא סָאװ סַײנ ַא

 ךס א טניז = עקירעמַא טקעדטנַא טָאה סוּב

 'א טקעדטנַא טָאה 'ק טניז, .רעטרעדנוהרָאי

 ,"ןרָאװעג ןפַאשַאּב טינ דנושּבש דנוש אזַא זיא

 .װ ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש

 סע ןצַאשּפָא ןוא) סעּפע ןעזרעד םעצולּפ .2
 עוטַאטס יד יַא .(סקיטרעװ טקעדטנַא ןעמ יװ

 ַא טָאה עגר רעּבלעז רעד ןיא, .קרַאּפ ןיא

 ןטייוװצ ַא ןיא רעלטסניק רעטרעטסַײגַאּב רעגנוי
 -עצנירּפ עדנעילּב עגנוי ַא טקעדטנַא .. .לַאז קע

 ...ָאדש ,1910 עשרַאװ ,טױריץרַאװש ,אד ,"ןיס

 םעניא ןקעטש עלערעה א טקעדטנַא רע טָאה

 ןֿפױא ןציז עלעּבױטש א -- טרָאד ,לטנַאמ

 ,3 ,1939 ,ַאֿפִיי ,פנ ,"טוה

 סעּפע ןריּפשרעד ,ןליֿפרעד (טּכירעגמוא) 8 |

 ןצַאשּפָא סע ןוא ןעװעג-טינ ןוא ַײנ זיא סָאװ

 .לָאענ .ידַא -- שירעקעדטנַא

 טלמירדטנַא

1 
 סָאװ ןײטשרַאֿפ .גנוּבעלרעּביא עקיטכיװ ַא יװ

 ןעמ זַא 'א .ןענַאטשרַאפ טינ רעירפ טָאה עמ

 'ַא .טנעלַאט א ןצעמע ןיא יַא .טּבילרַאֿפ זיא

 ןֿפרַאד יז טעװ רע .לטעטש ןופ תולעמ יד

 ץלַא ןוא ,ןשטנעמ םעד יא וצ ןענרעלסיוא

 ,װ טישז ,"...ןפַאשעג טָאה שטנעמ רעד סָאװ |

 ףיוא ןטרַאװ טֿפרַאדעג טינ טָאה רע, ..1912 י"נ
 ןיא 'ַא ןוא ןעמוק לָאז סָאװ סוּבמולַאק ַא

 ,"טייקשידיי ןַײז --- ןיילַא םיא רַאֿפ --- םיא

 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 סָאװ ערעדנַא .רַאֿפ ןקעלּפטנַא ,ןַײז הלגמ .4
 -לּת יד רַאֿפ ןכַאז עכעלרעדנואוו יַא .טסייוו עמ
 עטקעדרַאֿפ טקעדטנַא רע טָאה םעדצוח ,, .םידימ
 םלֹוע םעד רַאֿפ רעכעה ךָאנ ןענַײז סָאװ תודֹוס
 ,יראה יחבש ,"דובּכה אסּכ םלוע ןוא םיכאלמה

 ?רָאי ןגרעּבסגינעק}
 ,ןזַײװרעד ,ןלעטשטסעֿפ ןוא ןענעקרעד .9

 ןטלַא ןַא ןוֿפ דליּבטסנוק ַא יַא .ןקיטעטשַאּב -

 ַא ןוֿפ עסעיּפ עטנָאקַאּבטינ א יא .רעטסַײמ-

 | - ,גרוטַאמַארד ןסיורג

 יַאֹּב ןוא עיצַאלעװער ַא טימ ןעמוקסיורַא .0
 -כעלטנֿפע רעד רַאֿפ ןעגנערּבסױרַא ;ןכַאמ טנַאק
 .גנוריגער-טָאטש רעד ןיא עיצּפורָאק יִא .טייק
 -נעצנָאק א 'ַא .לַאדנַאקס ןכעלטֿפַאשלעזעג ַא יַא

 -ערג רעד ףיוא ןעגנוליײטּפָא-ײמרַא ןוֿפ עיצַארט |
 יַאמ ,ןטנעמוקָאד עקידנריטימָארּפמָאק יַא .ץענ
 יד יַא .ןעגנולדנַאהרַאפ עמייהעג יַא .ןלַאירעט
 ירַאפ םעד (ןיא) ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ ,ןטנעמוקָאד

 .ןדִיי עלַא ןעגנערּבוצמוא וװיכרַאיצַאנ ןטּפַאכ -

 סָאד 'ַא .ןזױלּבטנַא .ןליהטנַא .ןקעדּפָא 7

 ןָאטסױא ךיז = הּפרח יד יַא* .ּבַײל עטעקַאני

 = ץרַאה סָאד ןצעמע רַאֿפ יַאֹ* .טעקַאנירעטומ
 סָאװ ןלייצרעדסיוא ,ןצרַאה ןופ ךיז ןדערּפָארַא

 .עטרֿבח רעד רַאֿפ תודֹוס יַא .תמאב טליֿפ עמ
 ןּבעל םענעגייא ןופ ןטנעמָאמ עמיטניא יא

 ,רעטומ עדנּביל ןייק ,רעטומ ןייק טינ ּבָאה ךיא;
 ,ווו גורֿפ ,"ץרַאה סערעטיּב ןַײמ יא ןעמעוו רַאפ

 "רעד .ןּבעגסױא ןוא (ןצעמע) ןריּפשכָאנ ,8
 יא .עדנַאּב-ןטסירָארעט א יַא .ןּפַאטרעד .ןּפַאנש
 א יַא .םיֿבנג עקַײש ַא 'ַא .גנירישזַאנָאיּפש א
 עכעלטע ןטלַאהַאּב {טָאה} חלג א? .גנורעװשרַאֿפ

 יד ןּבָאה סיצַאנ עשירַאגנוא יד רעּבָא . ., ןדִיי
 ןטימ ןסָאשרעד ייז ןּבָאה ןוא טקעדטנַא ןדלי
 ,6 | 1966 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"ןעמַאזוצ חלג

 ןייגרעד ,ךיז ןטכַארטרעד .ןעניֿפעגסױא .9
 (ןשיטַאמעטסיס ןוא ןקידרעיוד) ךָאנ סעּפע וצ
 .ןיליסינעּפ יַא .לטימלייה ןקיטכיװ יַא .ןשרָאפ
 -רעּביא ןוֿפ קינכעט יד יַא .דָאטעמ םעַײנ א יא
 עטנַאקַאּב טינ ,עקיטכיװ 'א .ץרַאה א ןצנַאלֿפ
 ַא יא ,די-בתּכ ,טנעמוקָאד ןטלַא ןַא ןיא םיטרּפ

 ןּבָאה רעיצינעֿפ יד, .טנעמעלע (ןשימעכ) םעַײנ

 הָאצמה יד טקעדטנַא קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ
 .תועסמ ,סוממ ,ײזָאלג טכַאמ עמ יװ

 רעד .שינע- .ץכעי

 ןיא זיא סָאװ

 רע'א ןַאפ .רעקעדטנא ןַא ןופ רוטַאנ רעד

 .טייק- ,1960 יצעד ,שימייה ,ײזָאוטריװ-טרָאװ

 רעװ  .לַארטײנ -- ןרעוו
 :מטֿפ .ןרָאװעג טלמירדי-- ןיּב ,טלמירד--=

 ן.ײ. . .טלמ |

 .וֿפד +- -- ךיז ןטלַאהטנַא

 ךיז ןטלַאהטנַא }

 :8פ . ....םלמירדנַא
 .ןרעוו

 טלמערד(טננַא

 "רדנַאא :טֿפָא רעייז דײרסױרַאו

 .ףָאלש ןגנירג ַא טימ .ןֿפָאלשנַײא
 .טַײצ רעצרוק ַא ףיוא ףָאלש ןטכַײל א ןּפַאכ

 ןיא קנַאּב א ףיוא 'װ יא .יװ יא ַײּב ןטלַאה

 -ונעג טסָאה וד ..... ןרָאװעג יא ןיּב ךיא,, ,קרַאּפ

 ,",..לַאּב ַא וצ יװ ןןָאטנָא =| ןסערד ךיז ןעמ
 טרעװ, ,1895 ,עטכידעגיסקלָאֿפ ,טַאטשלעדע .ד

 ֿבקעי ,"סיוש ןיא קירװעװ ַא טימ אדלָאװַאי יא

 ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ ,ןַאמדירֿפ

 .ןעלמירדנַײא וזז ןז -- ןעלמירדטנַא
 ,טלמירדטנַא -- זיורּב ןוא רעטיצ ןוא שיור,

 גנורעמעד ,נַאמ .,"ןילא טפָאלש ,טלמירדטנַא
 .לגיּפש ןיא

 הזוקַא  ,ןטלַאה-- ,טלַאה == -- ןטלַאהטנַא|
 -רַאֿפ ,ןטלַאה ,1 .טצינעג טֿפָא .משטד --
 ךיז ןיא 'א ןטכירַאּב יד .ךיז ןיא ןּבָאה ,ןגָאמ
 -קַאֿפ ןקיטכיװ ַא יַא .עיצַאמרָאֿפניא עקיטכיוו
 ןַא טימ ןגָאלשעגרעטנוא ,ּפוז ַאזַא; .רָאט

 ,טייקטעפ רעמ ךס א טלַאהטנַא עכלעוו ,ייא

 ךָאד זיא ,שײלֿפ סלַא ןוַײא ןוא ןכעלסַײװ

 "אי 'רד .זּביא לי ,"!שֿפנחוקּפ ַא שממ סע

 סעדא ,סגישיילֿפ ןוא שיילפ סא ,יקסווָאניס

 ײשרַאֿפ 'א ךיוא זומ .... זַײּפש יד, .9

 ,ןוַײא ,ךלַאק ,ירטַאנ ,ילַאק יװ ,ןצלַאז ענעד

 עלַא .5 ןאנ ,1925 ענליװ .זעג9 ,"רָאפסָאפ

 עטסעּב יד ןענַײז . ..טכורֿפ עקיטַײצ עשירֿפ

 טסנַאלַאּב עמ ּביוא .... ןזַײּפש עטסטניזעג ןוא

 עכעלטע טימ סָאמ רעסיוועג א ןיא סיוא ייז

 ,וָאלושימ ,"סינ עד'אטעפ ןוא :-ןיאעטָארּפ

 עקיסילפ יד, ,1926 י"נ ,ךוּב ךָאק עשירַאטעגעװ

 ןלעיצעּפס א טימ ןרעװ טקינייארַאֿפ זומ טֿפול
 ,"ףָאטשנלוק ךס ַא טלַאהטנַא סָאװ ,רעּפַאזנַײא

 עװקסָאמ ,רעּפעינד מַאּב גיז רעד ,יקצעינעמַאק .י
2,, 

 ללֹוּכ ,ןסילשנַײא (ךיז ןיא) ןעמעננַײרַא 2
 -כעלגעמ יד ךיז ןיא טלַאהטנַא ןעיגרענעוק .ןַײז

 ןוֿפ רוקמ רעד, .נטוג ,"ןשינעעשעג ןוֿפ טייק

 ןוֿפ המשנ רעד ןיא סָאװ ,לכׂש ןוא המכח רעד
 ןופ תומשנ עלַא טלַאהטנַא סָאװ ,ןושארה-םדָא
 ...ןסייװ עלַאא .364 ,אינּת ,". . .םיקידצ יד

 -טנַא סָאװ ןוא תיּב טרָאװ סָאד טלַאהטנַא סָאװ
 י"ַנ ,ּבדל ,"להוא טרָאװ סָאד ךיז ןיא טלַאה

 ,"ףושיּכ םענדָאמ ַא ךיז ןיא יַא ... ,זיישּת
 יעמַא רעטסַײנ רעד; .8 שווו 8 ,רענַאקיּרעמַא |

 יַאּב ץלַא ךָאנ טלַאהטנַא ךוּברעטרעװ רענאקיר

 ,זמט ,גי ,"רִיי טרָאװ ןרַאפ ןשטַײט עקידנקידייל
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 .ןטלַאהקירוצ ,ןטלַאהנַײַא .1 --- כרַא .װרט
 ,"דסח תלימג ליפ ןנוט ןוא יַא זגֹור ריא איז;
 טינ טאר ןַײד טלַאהטנַא םורַאד, .ב/הנק ,!טל

 "רַאֿפ 2 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײ. . .רימ ןוֿפ
 טינ ריד ׂשֶע ןאק ךיא, .ןגרָאּברַאֿפ .ןטלאהַאּב

 איד רימ זאד ןיגאז ריד זומ 'נֹוא ןיטלַאה טנַא

 ,"ןילַאֿפיג טינ ץנג ל"גס ּביל 'ר ךנבמ םיקסע
 ,218 ,הג

 -נילא .ברַא .1
 רמאיו קּפַאתי טשטַײטרַאֿפ ללמ .ךיז ןטלַאה
 ןיטלאהטנעא :(31 ,גמ ,תישארּב) יםחל וומיׂש

 ןירעג רע, .ךיז ןטלַאהּפָא .ּכרַא .2 ."ךיז



 ן(עװע)טרַאהטנַא

 טנַא ןינעק טינ שממ ךיז 'נוא טאה ןיקנורטיג

 אוט ןיגעװ ׂשטָאג ןופ . . ., .101 ,הג ,"ןיטלַאה |

 ,ב/די ,1723 אדרויֿפ ,והׂש ,"ןיטלהטנַא ךיד

 וצ טמוק (תורבע) ןוֿפ טלַאהטנע ךיז רעוומ

 הכילטלעװ איד ןוֿפ ןיטלהטנע וצ ךיז ,, ,"(דוֿבּכ)

 ,"(אּבה םלוע) ןּביל וצ 'נוא סונג 'נוא ןגניד

 .כרַא .9 .,טײצּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ רֿפס
 חרק ןּב ןנחויו, .ךיז ןטלַאהפיוא ,ךיז ןעניפעג

 ךלעפ םעד ףיוא ךיז יד טַײל טּבייה ילַא 'נוא

 ,"הפצמ ןעק הילדג וצ ןימאק ןטאה ןטלהטנַא

 ,ךיז ןטלַאהֿפױוא .כרַא .2 .13 ,מ ,רירעש
 ןוֿפ רד ךיז ןמ זד הכאלמ ןייא, .(ךיז) ןוַײּפש

 ,ונ קרּפ ,טנַארּב ,"דניזג טנַײז טימ טלהטנַא |

 ,((עװע)טרַאה-- .ורט -- ן(עווע)טראחטנא
 ןיא סָאװ סעּפע ןכַאמ ךייוה ,(טעװע)טראהי--

 רעקיטש עטלַא יד 'ַא .ןליוז יד יַא .טרַאה
 ,טיורּב

 .לָאענ .טרָאה-- ,רָאה-- .װרט -- ןרַָאהטנַא
 ,רָאה ןופ (ןעַײרֿפַאּב) ןקיניײרסיױא ,ןעמענקעװַא

 טימ םינּפ סָאד יַא .רָאה ןָא ןַײז לָאז סע ןכַאמ
 ןשימעכ םעַײנ א טימ סיפ יד 'א .זילָארטקעלע

 "רעד ,טנַאמטנַא ןוא טרָאהטנַא זיא רע, .לטימ

 לטרעװ ,"טנַאמאּב ןוא טרָאהַאּב יז זיא רַאפ

 .(ענװָאק)

 ,טצרַאה-- ,ץרַאה-* .װחרט -- ןצרַאהטנא

 עמערָא יד יא .ןקיטומטנַא .טומ ןעמענוצ ,1
 ,ןריֿפרעד .ןריזילַאטורּב ,2 .גנורעקלעֿפַאּב
 -סיס יד, .טכעלש ןַײז לָאז רֶע ןצעמע ןכַאמ

 ןשטנעמ ,ןעמעלַא טצרַאהטנַא רָארעט ןופ םעט

 ."ףלעװ ןרעוו

 -טנַא ,טליוהי- ,ליוה-- .ורט -- ןלאהטנַא
 ,תוהמ ןתמא םעד ןזַײװסױרַא .ןקעדּפָא .ןזיולּב

 טוט ןוֿפ טייקטנעָאנ יד, .שטנעמ ןימ םעד יא

 םוילּבנעזָאר .מ ,"ןקיצנייא ןדעי יא טגעלפ |
 נֹֿפַא קירטש ַא טימ ,קישטוּפ סוילוי ,זּביא

 ידַא -- טליוה-- 1948 עװקסַאמ ,זדלַאה
 "מייה 'װָאס ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"ןטישּפָא-םייל עא;

 - ,8 אפ ,1967 ,דנַאל

 ,טקילייה-- ,קילייה-- .חרט -- ןקילײהטנַא
 .ןקילײהמוארַאֿפ .ןכעװשרַאֿפ ;ןַײז ללחמ 1

 ,ב ,יכאלמ) 'הדוהי ללח יּכ טשטַײטרַאֿפ ללמ

 סיוא (רַאֿפ) ןכַאמ .2 ."טגילייהטנעע 1
 טָאה עמ סָאװ (ןצעמע ,סעּפע) 'ִא ;קיליײה

 לודג ןייק טינ זיא .ַאד, ,טקילײהרַאֿפ רעירפ

 .טנַא קידצ ןייק טינ ,הלודג ןַײז ןופ ּפָארַא

 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּביל םייח ,ײ...ןרָאװעג טקילײה
 -רַאֿפ ןוֿפ טסַײג רעדע -- תנה .84| 1
 .5 וו 1962 ,ןטרָאד ,ייַא ,גנורעטסעל .,גנוכעווש

 ֿפױא .1 .טליה-- ,ליה-- .ורט -- ןליהטנַא
 גָאטרָאי ןטפניפ םוצ טקנוּפ, .ןקעדּפָא .ןקעד

 ןעמ טָאה ,דנַאטשּפױאיָאטעג רעװעשרַאװ ןוֿפ

 ,"לַאמקנעדַאטעג רעװעשראװ םעד טליהטנַא

 "טנַא .ןזױלּבטנַא ,2 .ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ

 ,ךיירֿפ ןוֿפ ןגער א טרעװ טלַאטשעג יד, .ןקעלּפ

 ןוא רעדילג ענעדרע יד ןגָאװצ רימ טמענ

 יָאּפ ,צוס ,"ךיילק ןקיטניװ ריא ןוֿפ טליהטנַא

 םעד ןיא; -- ךיז טיפ .8ג , קרעװ עשיטע

 רַאֿפ טליהטנַא רעמ ץלַא ךיז טָאה סָאװ דליּב

 ,231  .ּבמס ,"ןגיוא ענַײמ

 ?ןע ,רעד -- ֹוׂטֹנָא
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 טינ .ןֿפלָאה-- ,ףלעה-- .ורט -- ןֿפלעהטנַא
 רעטַײװ טָאטשנַא, .ףליה ןעמענקעװַא ,ןֿפלעה -

 דייר ,"ןֿפלָאהטנַא רָאג ריא טָאה ,ןֿפלעה וצ

 ,(ענוװָאק)

 ןטֿפָאה- ,טֿפעה- .ורט - ןטֿפעהטנַא
 ןַײז טינ לָאז סע ןכַאמ .ןדניּבּפָא .ןטפעהּפָא

 ןירסוהק -- ךיז טימ .טפעהעגנעמאזוצ

 ׂשַצ טכַײל ליֿפ ,םילשורי אוד ,טגיטסעקג אַײז

 ןופ ןליװ ןַײמ ןקור רֿפ 'נוא 'א ךיז טרעוו

 .8 ,ו ,הימרי ,מהס ,"ריד

 .ןרענרעהטנַא רַאּפ ,ידַא -- טרענרעהטנַא
 ןעמונעגקעװַא םעד ןופ טָאה עמ סָאװ .לָאענ

 קרַאמ-ןשריה ןטשימײהרַאֿפ םעניא; .רענרעה יד
 -ערטךטנַאּפ עא יד טעקנַאלּבעגמורַא ןּבָאה

 -טנַא יז טלָאװ עמ יװ ןעוועג זיא סע ... רעג

 רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא ןַאמדירֿפ .י ,"טניורק
 ,1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא

 רעד, .+- ןָאטנַא סָאד

 רע ןעװ וליפַא ,ןָא טינ טֿפַארק יד טרעװ דֶיי

 -װיר .ּב "א ןזעיגילער ריא ןוֿפ סיוא יז טוט
 .ןצנעדנעט -טנורג ,ןיק

 ַא ןיא וטנָא וזד .1 .ןע- ,יד -- תנואוטנַא
 ,+- ןָאטנָא ּברעװ ןוֿפ סעצָארּפ .2 .יַא רעַײנ

 ךיז ,ךיז גַאװ-+ .װטוא -- ךיז ןגַאװטנַא
 טגַאװטנַא ריא, .ךיז ןגעװרעד  .רנ .טגָאװי-
 יז 'כ 'ל 'ג ,"ךַאז רענזַאװ ַא יֹוזַא ףיוא ךיז

 ,עיניסערַא ןיסעצנירפ רעד טימ רעּבמַאק ,זּביא
 ,ךיז ןגעוו-- :לגרֿפ .1870 ענליוו

 רעטנָאלּפ רעד} .טנייװטנַא +- -- טניואווטנַא

 -עגנַײא ןוא טורַאּב בָאה ךיא; ן.דל ןיא רָאנ

 ןַײז ַײּב רעיא ןַא יװ ױזַא ,לעז ןַײמ טליטש

 ןַײמ רימ ַײּב זיא רעיא ןַא יװ יוזא ,רעטומ

 - ,2 ,אלק ,םילהּת ,יּת ,"לעז

 עמ דלַאּב .ןענײװטנַא +- -- ןעניױאװטנַא
 וצ ךיא ּבָאה ,טסורּב ןוֿפ טניואוטנא ךימ טָאה

 עשידיי ,רָאג ,"טסול סיורג ןעמוקַאּב הקשמ
 םיא טָאה יז זַא ןוא; .1889 עשראװ ,רעדיל

 טימ טכַארּבעגפױרַא םיא יז טָאה ,טניױאװטנַא

 תועידי עקיטיינע .24 ,א ,א לאומש ,יּת ,"ךיז

 -וצ ןוא יַא ...דניקגיוז סָאד ףרַאד'מ ױזַא יװ

 עלַא יד| .3:22 אפ ,1923 ,זעג9פ ,"ןענעמרָאק

 -סורַא טרעװ (ןזיוה) יו ואוו ,דל ןוֿפ ןטַאטיצ

 ן("ןזייה,) יי טדערעג
 רעדנואװי- .װטוא -- ךיז ןרעדנואווטנַא

 ךיז ןרעהפיוא .לָאענ .טרעדנואוו-- ךיז ,ךיז

 טָאה רע, .רעמ ןרעדנואו טינ ךיז .ןרעדנואוו

 'ראפ שממ ןעװעג זיא רע ,טרעדנואוועג ךיז
 טָאה רע רעּבָא ,תולעמ עריא ןוֿפ טרעדנואוו

 ."טרעדנואװטנַא ךיג ךיז

 ,טסואוו-- רעװ .סָאּפ -- ןרעוװ טפואווטנַא
 .טסואװַאּבמוא ןרעװ .ןרָאװעג טסואוו- ןיּב

 יַאֹב א ןעוועג רע זיא רעירֿפ , .ןסעגרַאפ ןרעוו

 'א ןצנאגניא רֶע זיא סנטצעל ,שטנעמ רעטסואוו

 ."ןרָאװעג

 נָא =- .רנ .משטד .ן' ,רעד -- ףרואווטנַא
 .ףרַאװנָא ,ףרואוו

 .כרַא .+ ןֿכַאװטנַא רַאּפ ,ידַא -- טכֿאװטנא

 ,ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ .ןרָאװעג ךַאװ זיא סָאװ

 ןענעֿפַאװטנַא

 גאל ךיא, .ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיױוא ךיז טָאה

 תכרּב ,יַא רַאװ ךיא ,טֿפאלש ףךיא זאד רדינ --

 -- ןרעװ יא .ב/דמ ,1723 טשמַא ,ןוזמה
 ,"ןראויג טכװטנַא טוג זיא ךאנ רעד (ץקיוק
 שאד ףיוא; -- ןַײז יא .65 ,חע ,םילהּת ,מהס

 ףיורעדע :יּתו "טכװטנַא רדיװ ךיא ןיּב . + . גיזוד
 ,25 ,אל ,רירעש ,ןײטּפַאכעגֿפױא ךיז ךיא ּבָאה |

 .כרַא .טכַאװ- ,ךַאװ-- :-.וטוא -- ןּפַאװטנַא

 "ֿפיוא ,ןפַאכֿפױא ךיז 2786: סתס-ט40מסמ

 הנאייזורדע .ןקעוװפיוא ךיז .ףָאלש ןוֿפ ןעמוק -

 איז ּבאג ןדניק ןריא 'נוא ,דנוגיּב יַא וצ ןונ

 טכַאװטנַא אד, .472 ,ךוּביאֿבּב ,"ןטיוט יריא

 רע, ,1583 עקַארק ,ךוּב םיכלמ ,"המלש גיניוק

 תומש ,חט ,יןכװטנַא לָאז רע ינוא טפולש

 איד, (27 ,חי ,א םיכלמ ,אׂשת יכ' הרוטפה) -

 ןעד ןא זיּב /גאל ריא אַײּב רֶע טכאנ ץנַאג

 ןגנאג רוֿפ / יא ןַאמ רעד ראו אד / גאט ןטכיל

 ,1686 מדפפ ,םילשמ רֿפס ,ײןכַאל זאד םיא ראוו |
 ,"ףיולש ריא ןוֿפ ןיכאװטנא ןראוו ןנמ איד אד;ע -

 יץ"ש ריאמ 'ר ןופ עירָאגעלא עשירַאטסיה'

 דלּב וזַא שנגראמ וצ, .ןוו שֿפ} 1694 אדרויפ

 סייוו'כ, .א/ו ,וטל ,*...טכאװטנא רענייא זַא

 -עגוצ למירד ַא טָאה ךימ גנאל יװ זיּב ,טינ

 , =. . .טכַאװטנַא ּבָאה'כ ןעװ .דרער'ד וצ טדימש

 ,1940 ,סקידלַאװ ,צוס

 ,טדלַאװ-+ ,דלַאװה* .חרט -- ןדלַאװטנַא
 .חטש ןקידלַאװ ַא ןוֿפ רעמייּב יד ןקַאהסיוא

 ץַאלפ םעד ףיוא ןעיוּב ןוא טָאטשרָאפ יד יא

 ,רעזַײה

 וצ ןרעהֿפױא .דָאּפ -- ןרעװ ןלָאװטנַא
 עג 'א םיא זיאס* .(ךלימ ןגעװ ,ןכָאק) ןלעװ

 סניוזַא ךרוד טּבעל = ךלימ סעמַאמ רעד ןרָאװ |
 עלַא ,תויח סָאד םיא ןוֿפ סױרַא טיצ סָאװ

 ,תוחֹוּכ

 -לָאװ- ,ןקלָאװי- .וורט -- ןענעקלָאװטנַא
 -רַאֿפ ןופ ,סנקלָאװ ןוֿפ ןעַײרפַאּב .לָאענ .טנק |

 עטכשוחראפ יד יא .טעמוא ןופ ,טײקטנקלַאװ

 טכיוט דיל ַא? .הֹרוׂשֹּב רעטוג א טימ רעמינפ -

 רַאֿפ םינּפ סָאד טנקלָאװטנַא ,ךשֹוח םענופ ףיוא

 "רעדיל ענעגנוזעג-טשינ' ,קינַאמ .י ,"רימ

 .לָאענ .טצנַאװ- ,ץנַאװ-- .ורט -- ןצנַאװטנַא

 -וצ ןעװעג ןיּב ךיא. .ןצנַאװ ןוֿפ ןקיניירסױא

 -עיצקעֿפניזעד רעד ןיא טעּברַא וצ טלייטעג

 יַאּב טצנַאװטנַא ּבָאה ןוא רעגַאל ןופ גנולײטּפָא
 ןוֿפ רעטעלּב ,"םישוּבלמ טריציֿפניזעד ,ןקַאר

 3 ,אשו ּפשִיְו 62 'ז ,םוקמוא ןוא ןַײּפ

 יּפָא .טרעסאוו-- ,רע- .ורט -- ןרעפאװטנַא

 ,רעּפרעק) חטש א ןוֿפ רעסַאװ ןריפּפָא ,ןעֶלצ

 -- 2נ//  .ןדָאּב ןקיּפמוז א יַא עא ךַאז

 דניק א ןעמ טיג . ..לושלש ןקרַאטש ַא ַײּב;
 -רעד זיא רעסַאװ זיולּב .ןסע טינרָאג טולַאסּבא

 ,"ןּבעװעג יד ןוֿפ יַא יד ןדיײמוצסיוא ידּכ ,טּבױל

 ,עיּפַארעטײַא .3 האי ,1938 ענליװ ,זעגֿפ

 .473 אפ ,1930 ,זָאט

 .טנֿפָאװ-- ,ןֿפָאװ-- .ורט -- ןענעֿפַאװטנַא
 -רַאֿפ ,ןריקסיֿפנָאק ,ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא .1
 עשידלעה יד .טידנַאב םעד 'א ,ןֿפָאװ ןּפַאכ

 .ןלײטּפָא עשטַײד טנפָאװטנַא ןּבָאה ןענַאזיטרַאּפ

 ,עיזיוויד עצנאג א יַא



 =?טרָאװטנַא

 ןצנַאגניא רעדָא ןרענימרַאֿפ ,ןרענעלקרַאֿפ .2
 ןעלטימ ןוא תוחֹוּכ עטנפָאװַאּב יד . ןרידיווקיל

 עטריּפוקָא סָאד יַא ,אנוׂש םעד יא .גירק ןריֿפ וצ !

 | .דנַאל

 טימ ,ןטנעמוגרַא ,תויַאר .,ןזַײװַאב טימ .9

 לדיירד שידירוי ַא טימ ,סרעֿפטנעּפָא ענעטָארעג

 ןכַאװשּפָא רעדָא ךעלדעשמוא ןצעמע .ןכַאמ --
 טנפָאװטנַא טכירעג ןיא רעקידיײטרַאֿפ רעד .םיא-

 ןַא טימ רענגעק םעד 'א .רעקידלושאּב םעד

 .עא עדער א ,לקיטרַא

 תולעמ ןוא ןח ןכעלנעזרעפ טימ .גיֿפ 4

 ינגעקַא טינ ךיז ןצעמע (ףיוא ןקריװ) ןכַאמ
 ,ךעלדנַײרפמוא סיוא ןצעמע ןכַאמ ,ןלעטשוצ -

 "טנַא למינּפ ריא,; .טנעמילּפמָאק ַא טימ יִא

 ."טנפָאװ

 "ֹוּכ עטנֿפָאװַאּב יד ןריצודער .1 -- ךיז טימ
 רעד ןופ ןסולשַאּב טיול) דנַאל ַא ןוֿפ תוח

 ןײלַא ךיז .2 .(דנַאל ןקיזָאד םעד ןוֿפ טכַאמ
 זיא סָאװ גנולעטש א ,טנעמוגרַא ןַא ןוֿפ ןגָאזּפָא

 ןצעמע רעדָא סעּפע וצ שירענגעק ןעװעג
 .רע-ד .שינע- .גנו-

 .רנ .משטד .כרַא .} ,רעד -- טרָֿאװטנַא

 יז טֿפור רע? .יִא ןַא ןבעג .רעֿפטנע וזד ,1
 ;"ןּבעג וצ 'א ןַא יז טעּב ןוא ןעמָאנ ריא ַײּב ןָא
 טסּביל וד יצ ,ןגערֿפ ןעמוק ךיד טעװ עמ,
 סָאד זַא לעטשנַײא ןטימ} יִא ןַא ?ַײרטעג ךימ

 וטסעװ ןתובישח וצ טיג טרָאװ עכעלנייוועג:טינ

 ריב, .לֿפ ,"ַיּברעד טינ זיא ץרַאה ןַײד ,ןּבעג

 טשרעװ רימ ןוֿפ טרװטנע .איצנאג ןייא אוד

 יּבאה ךיא, .1259 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןוה |

 טנאקיג ךיא זאד ןישנואוויג רעמ ׂשקינ רימ
 טנעק ןירדיא ךיא ידּכ ןשיזייצנַארפ =)} תֿפרצ

 ןיגרָאמ ןׂשייהג, ,299 ,הג ,"ןיּבעג יַא 'נוא דיר
 טרֿפטנַא ןייא איז ןירעװ אוז ,ןימוק רדיוו
 תלגמ' יײּכ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט-םוי 'ר ,"ןיּבה
 עג וצ יַא רימ . . . ריד ךיא טעּב , ,1703 ,'הֿביא

 ןּביג ייזע .1844 ענליוו ,שּב רעַײנ רָאדנַאיל ,ייזּב -
 למיה ןיא ןעמ טּבעל קיאור ;יַא ןייא עלַא

 .ךישַאּב .2 .ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,"טרָאד
 לעװ ךיא סָאװ / עלעדיימ ןייש וד רָאנ רעה;

 / ןעמעלַא ףיוא רימ טסלָאז וד / ,ןגערֿפ ךיד
 ,לֿפ ,ייןּבעג יַא ןַא

 יטנא(עג) ,טרָאװ-- .חרט -- ןטרָאװטנַא
 ןטרעװטנא אד; .ןרעֿפטנע .וופד +- .(טע)טרָאװ

 ,1043 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,*...ןדייה איד םיא

 ןמּוא הׂשעמ ;"...טרָאװטנַא ש"חמי יטנַאג;

 רׂשעּב טזיא (הטוש) םעד ןגיק ןגַײװש ׂשד;

 ,םינינפה רחבמ ,"ןיטרָאװטנַא וצ םיא ׂשלַא
 ןּבָאה . . . הצע ןַײז ףיוא, .ב/ט ,ט"צּת גרוּבמוה

 "םושּב ייז ןליװ סָאד זַא ,טעטרָאװטנאעג ייז

 ,1 א 1881 ,לֵאֿפוי ,"טינ ןֿפוא

 ,טמערַאװ- ,םער- .װרט -- ןעמעיהאוטנַא
 ןרעװ םערַאװ ןוֿפ לָאז סע ןכַאמ .ּבװ קרַאמ

 ַאּב יא .רעמיצ סָאד יא .ןליקּפָא .(טלַאק) ליק

 | .ןעגנואיצ

 .כרַא .ןֿפרָאװ- ,ףרַאװ-- .ורט -- ןֿפרַאװטנַא
 -טנא רֶע ינוא (רציו) .ןסיגסיוא .ןעמערופסיוא

 ןוֿפ ןילַײז אייווצ איד (טימרוֿפ רדוא) ףראוו .!

 ,15 ,ז ,א םיכלמ ,מהס ,*. . .ריֿפּפוק

1945 

 ,+- ןעלצרָאװטנַא רַאּפ ,ידַא -- םלצרָאװטנַא
 ןַײז ןלעװ ייז ,ןּבָאה טינ ייז ןלעװ הֿביֿבס ןייק;

 ךס א. .1933 עגיר ,קנַאדעג רעזדנוא ,מי ,ײעיַא -

 ,ןַאמדַײז ללה ,"ןםיטילּפ} עקיטסַײג ,ןדִיי עיִא

 (יאצאצו/ -- ןרע װ 'א ,1418 1966 ,זמט -

 -טנַא ןלָאז (ושרושי) גנוצורּפש ןַײמ  'נוא

 שיוא לָאז ןלצרָאװ איד ונייהד ,ןראוו טלצרָאװ

 - ןַײז 'א .8 ,אל ,בויא ,מהס ,"ןרעװ ןסירג

 ירוּביח ,ייַא ןַײז ןילוז איז .ןשרושי יאצאצו,

 .טייק- .ב/דעק ,ב"עש ןילּבול ,טקל

 ,טלצרַאװ-* ,לצ" .װרט -- ןעלצרַאװטנַא
 -צרָאװ ןוֿפ חטש ַא ןקינײרסױא ,ןקינײרּפָא 1
 ,דלַאװ ןטקַאהעגסיוא ןַא יא .דלעֿפ א יא .ןעל

 -עגנַײא ןַא ןוֿפ ןבַײרטרַאֿפ ,ןּבײרטקעװַא .2
 ץראמ ךשרשוי טשטַײטרַאפ ללמ .טרָא ןסעז-

 :יּתְו "ןילצרָאװטנעא ;(7 ,בנ ,םילהּת) 'םייח -

 ךיד טרעװ רע ינוא (ךחסיו); .ן"ןעלצרָאװסיוא;

 (ךשרשו) ,טלעציג ןיא ןציז וצ ןוֿפ ,ןסַײר שיוא
 7 ,בנ ,םילהּת ,מהס ,י"'ַא ךיד טרעװ רע !נוא |

 יז יַא .שרֹוש ןוֿפ ,לצרָאװ ןוֿפ ןסַײרקעװַא .9

 ןַײז ןופ ןצעמע יַא ,טייקשידִיי ןוֿפ תורֹוד עַײנ

 : .ךיז טימ .ןדָאּב ןקיטסַײג

 ךיז ,ךיז ּבַײװ-- .וטוא -- ךיז ןּבַײװטנַא
 ,ןדניּבּפָא ךיז ,ןעַײרפַאּב ךיז .לָאענ .טּבַײװ --

 ןטג ךיז .ּבַײװ ַא ןוֿפ ןײגקעװַא ,ןלײטּפָא ךיז
 יַאּב א עקאט זיא רע; .ּבַײװ א ןזָאלרַאֿפ רעדָא

 דייר ,"טּבַײװטנַא ךיז טָאה רע רעּבָא ,רעטּבַײװ
 ,(עגיר)

 ,ןכיו-- ,טכַײװ-- ,ךַײװ-- .וטוא -- ןֿפַײװטנַא

 ךיז ,ןֿפױלטנַא .1 .1406: 66-ס10תסת .כרַא
 "רַאפ ללמ .טַײז ַא ןיא ןרעקּפָא ךיז .ןקורּפָא

 ,טי ,א לאומש) "לואש ינּפמ רטפיוי טשטַײט |

 שאד. .ן"ןפָאלטנַא זיא ,, :יּתו "טכילװטנעא 0

 ןדייה רעד רוב ןכיװטנַא רימ טׂשיא קלָאו

 ןוב .205 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"טַײרטש
 רּבוא / ןוֿב רד טכיװ טנא רע ףולש םנַײז
 זּביא יײּכ ,"ןראּב ינוא ןגנירּפש רע טרעװ גרעּב
 .ורט ךױא .2 .ה"י .15 ,'איֿבוקּב קחצמ'
 ((סעפע רעדָא ןצעמע) ןדַײמסיױא .ןכַײװ(סיוא)

 / יַא אוד טזומ טומסהָארג אידא .248 ,ךוּביאֹבּב ,ןכַײװ טנַא טינ גיזוד ׂשד ךוד ךייוא ןאק רעא |
 ַא ףןעכַײלג םענַײד רֿפ רעדעי ןייא טלַאה

 שֿפו ה"י .18 ףוס ,'דיל-הלּכ שידלי-שידנעלָאה -
 םיא דנוגיּב טּֿפַארק ןַײז, .ןזָאלרַאֿפ .0 .ו
 ,601 ,ךוּב -אֿבּב ,ײזכַײװ טנַא וצ

 ּפָא ,+- ןענײװטנַא רַאּפ ,ידַא -- םנײװטנַא

 ,השמ ראּב ,ללמ ,ןגייז ןוֿפ ןרָאװעג טניואוועג

 ,אכ ,תישארּב) ילמגיוי ןשטַײטרַאֿפ הרותה ראּב

 ןייא; ."ןרָאװעג טנײװטנַא זיא רֶע ןוא :(8

 ,"ןקערטש ןיה טנה ןַײז טרעװ דניק טניװטנַא
 . זיא וזַא דניק יַא ןייא זַא, .8 ,אי ,היעשי ,מהס
 .השמל הלֿפּת ןרודיס} ,ײּבַײל ןַײמ רימ ףיוא

 ן,2 ,אלק ,םיִלהּת זּביאְו .א/זּפש ,1696 יוסעד

 -טנַא 'נוא רדניק יגידיגוז יׂשורג 'נוא יניילק,

 .א/הֹע ,1743 טשמַא ,ןופיסוי ,"רדניק יטניוו

 ןוֿפ רדניק יטנײװטנַא יד ןליוו םוא ׂשע אוט;

 ,"ןאטיג טײטסימ ןייק ןּבאה אד יד ךלימ

 ןומ עמ, .1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 וצ טשינ דניק עַא סָאד ןטיה קרַאטש ךיז

 ,ײןּפָאטשרעּביא -

 .ןע ,רעד -- לקיװטנַא

 .ןע- ,יד -- גנולקיװטנַא

 גנולקיװטנַא

 אפרמ ,ץיניילש יּפָארּפ .,זּביא

 .ןַײז יַא .ןרעװ יַא ,1874 רימָאטישז ,םעל
 ,טייהרעי

 1686: טנייװי-- ,ןייוו'- .ורט -- ןענײװטנַא
 .סם?-טטסמסמ. 2 : סת66ט6826מ -עגּפָא 1

 -טימ ענעדײשרַאֿפ טימ ,קידהגרדהּב) ןעניואוו .
 .ךלימ סרעטומ רעד טימ ךיז ןרענרעד ןוֿפ (ןעל

 רעד ןוֿפ דניק א יַא .ןגייז ןוֿפ ןעניואװעגּפָא
 'א :ךיוא .םישדח ןעצ וצ דניק ַא י'ַא .טסורּב
 ּבאה .ךיא ׂשד זיּב? .ןעװעדָאה ףיוא לּבלעק ַא
 רע לוז אוז ,ןיילדניק ׂשּביל ןַײמ טנײװטנַא
 ,ףַײז רניד לומ לַא ליּפמעט םעד ןיא ןעד

 זיא ןםהרבַאו ׂשלַא; .29 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש

 רע טאה ,טלַא ראי אַײרד 'נוא טרדנוה ןזעוויג
 יטע רעדנעס רדנסּכלא ,"ןניװטנַא ןזאל קחצי

 ,.1724 טשמַא ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיּב ,ןזיױה

 ,ןגייז וצ ןוֿפ טנײװטנַא . . .רַאװ דניק סָאד זַא;
 ןעוװ, .אריו ,רוצ ,"הדועס א םהרבַא טכאמ אד

 יז ףרַאד ,תרּבועמ רעדיװ טרעװ רעטומ יד
 .-קילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"דניק סָאד יַא סיוװעג
 -ץגּפָא וזד 22 .,18236 ענליװ ,רעטומ עכיל
 דניק ַא יַא .ןעקנירט ,ןרעכייר ןוֿפ יא .ןעניואוו

 ,ןעניימ טשינ טסלָאז ודע .ןטינ עטכעלש ןופ -

 ןַא ןעמענ טסעװ ןוא י'ִא ךימ טסעװ וד זַא

 ידע .79 ,"ײרֿפ ןוא קנַארֿפ רָאג לדיימ רעדנַא

 ,"ןּבעל םענוֿפ זַײװכעלסיּב טנייװטנַא רעטלע
 ןופ יַאָק .1876 רימָאטישז ,קינוּב לּכ רעד ,ליי

 רסיק ,שז ,ײדנַאלנצנַארפ טימ סעיטַאּפמיס עלַא

 .יַּבר ןוא

 זעג גנַאל; .סעּפע ןופ ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 דַאב ךיז יַא וצ ,טסורּב יד טינ סע טָאה ןגיוז |

 ןעניימ טינ טסלָאז, .לדוי ,סוממ ,"טסול ןעמוק

 .י ,"ַא וצ ךיז גנירג ױזַא -- ןערָאנש ןוֿפ זַא

 .ןָאה רעד ןוא עשטַאילק ידי .קינַאמ -

 .לָאענ .טקיליװ-- ,קיל  .ורט -- ןקיליװטנַא
 ןרילרַאֿפ לָאז עמ דנַאטשוצ ַא וצ ןריֿפרעד

 ,טקיטומטנַא ,טקירדרעטנוא יז; .ןליו םעד

 ,ןידרָאג רעדירּב ,"ןשטנעמ םעד ... . טקיליװטנַא

 ,1912 ענליוו ,םירוּבח ערעזדנוא

 .כרַא .ןדנואװי- ,דניװ-- .ורט -- ןדניװטנַא
 .ןעמענוצ .ןעַײרפַאּב .2106:: סת?-טט24סת
 טינ הוצמ ןייק ריד זאל טלעג ןרעּביא =} ןַא;

 ןעד ,ןדניפ ףוסבל ליּפָאט ׂשלַא טׂשרעװ וד ,יִא

 .טכוצ ,"טלאציּב םוא ׂשטוג ןייק שאל ה"ּבקה

 .ךיז ןעײרדסױרַא -- ךיז טימ

 רעדָא סעצָארּפ ,טקַא

 -קיווטנא וזד .(ךיז) ןעלקיווטנא ןופ טַאטלוזער

 ,גנורימרָאֿפסױא .טײרּפשסיױא .טיירּבסיוא .גנול

 ןוֿפ יג"ַאע -- גנַאג"א .סערגָארּפ .עיצולָאװע

 "ַא .| כַאי ,"(זָאֿפרָאמַאטעמ) עלעּבַאּב רעד
 -- סעצָארּפיַא .רעטלעיַא .ןרָאי
 -ַאֿפניײא ןַא זיּב יּפ "א םעד ןריצודער וצ טינע

 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"למרָאֿפ רעכ

 .הפוקּת"ֲא .טַײציַא

 רעדָא סעצָארּפ ,1
 רעשינַאגרָא .(ךיז) ןעלקיװטנַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ואוו םַליוניש ןוֿפ סעצָארּפ רעשינַאגרָאמוא רעדָא

 םעד ןוֿפ סיױרַא (טמוק) טסקַאװ ערעטעּפש סָאד

 ןוֿפ-יא .ןָאירּבמע ןופ ,דניק ןופ יַא .ןקידרעירֿפ



 .טלקיװטנַא

 רעד ןוֿפ ,םעטסיס-ןוז רעד ןוֿפ יַא .עלעּבַאּב א

 ןוֿפ יא .יַא עלעוסקעס .יִא עשיגָאלָאעג .דרע
 .טייקנַארק א

 ,רוטלוק ןוא עיצַאזיליוװיצ ןיא סעצָארּפ .2

 ,גנוסקאוורעדנאנופ ,גנוטיירּפשסיוא) עיצולָאװע

 ,גנורעמרַאפ ,גנורעסערגרַאֿפ ,גנוטיירּבסיוא

 -יטנא רעד ןופ יַא .(גנוֿפיטרַאֿפ ,גנוגַײװצרַאפ

 -טסודניא-רעווש רעד ןופ יא .עיצַאזיליװיצ רעק

 -ַאװַא רעד ןוֿפ ַא .קינכעט רעד ןופ יַא .עיר

 ..י'א עויד; .םעטסיסלוש א ןופ יא .עיצ

 ַא ץלַא טימ ןעילֿפ וצ רעטַײװ סָאװ ןָא טּבייה

 עשימַאנָאקע יד ,לעפפיש .מ ,"טעפמיא ןרעסערג

 עמאס יד ַײּב , .1904 ווענעשז ,ןעשינערהעקרעּביא

 ןע'א עלַאיצָאס עטמיטשַאּבמוא ןוא ערָאלקמוא
 טימ ...טדנעװעג תוצופּת:תולג עלַא ןענעז

 ,יקסנישטשעל .י ,"לארׂשי וצ דחּפ ןוא רעטיצ
 ,חיישּת רדָא ,שימייה

 טימ םַייוניש ןוֿפ סעצָארּפ רעקידהגרדהּב .9
 ,סױרָאֿפ ןייג ןוֿפ ץנעדנעט רענײמעגלַא ןַא

 סַײג .רעכַאפנייא רעדָא רעטריצילּפמָאק ןרעװ

 ןופ יא .ןטײקיאעֿפ ןופ ,חֹומ ןופ יַא .יַא עקיט

 ,רוטַארעטיל א ןוֿפ ,ךארּפש א ןופ יַא .טפַאשנסיװ

 יד :ליצ ןייא ךיז רַאֿפ טָאה לוש ענרעדָאמ יד;

 רעכעלשטנעמ רעַײרפ רעד ןופ יא עשינַאמרַאה

 ,לושקלָאֿפ עכעלטייהנייא ,מי ,"טייקכעלנעזרעּפ

 טָאה . ..סָאװ ,תולג ןוֿפ טקודָארּפ א; .2

 רעזדנוא ןוֿפ יִא יד טריֿפָארטַא ןוא טלעטשעגּפָא

 ,2 ,אאו לּביי ,שטיװָאדיװַאר .ש ,ײןּבעל ןלַאנָאיצַאנ

 -ערעטניארַאֿפ רעקידנגַײטש ןוֿפ סעצָארּפ 4
 ןופ יא .גנופאש רעשירעלטסניק ַא ןיא גנוריס

 ןוֿפ 'א .ןעלטיּפַאק עקידרעטַײװ יד ןיא ןַאמָאר
 .טקַא ןטייווצ ןיא עסעיּפ רעד

 ימ:ס'א רעדע -- ךלהמ"ֲַא |..גנַאגיסַא |

 רעגנערטש רעד וצ עימַאגילַאּפ רעד ןוֿפ זיא
 ּבח ערעזדנוא ,ןידרָאג רעדירּב ,?ץימַאגָאנָאמ

 (סעֵא .םעטסיס"א .1912 ץענליװ ,םיר

 ,סקיוייל טלעװ עצנַאג רעד ןיא; -- עזַאֿפ
 ןעז ןעמ ןעק ,ליטס ןשיטעָאּפ ןַײז ןיא רָאנ טינ

 ,קיװייל .ה ,נש ,"ןזַאפ-ס'א עטנָאמרעד ַײרד יד

 ײַא .גנירךסץַא .טײק-סןַא  .ט ַײצ"ַא
 ,הֿפוק ּת

 .+- (ךיז) ןעלקיװטנַא רַאּפ ,ידַא -- טלקיװטנַא
 ןשינַאגרַא ןַא ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ ,1
 טימ ךעלנייועג ,סעצָארּפ ןשינַאגרָאמוא רעדָא
 ,ןסקַאװ ַא יװ ןןעמונעגֿפױא ןרעװ סָאװ םליוניש
 -נורימרָאֿפ-גרעּב עיא .עא ךיז ןטײרּפשסױא ןַא
 .ןעלקסומ עיִא .שוח רעיא ןא .םיאורּב עיא .ןעג

 ענעֿפַאשעג ןוֿפ טַאטלוזער א זיא סָאװ .2

 -סנּבעל ןוא הֿביבס סנשטנעמ םעד ןיא םליוניש

 ןרעװ סָאװ עכלעזַא ךעלנייוועג ,ןעגנוגנידַאּב-

 ,קינכעט ,עירטסודניא עיַא .ויטיזָאּפ טצַאשעג

 .סיס עא ןַא .דנאל 'א ןא .וזאא עיצַאגיריא

 ,עשיטַאטש ,עשהכולמ ע'א ןַא ....ןופ םעט

 ץא יד ןּבָאה; .עיצאזינאגרַא עא עשהליהק

 (ןטכער) סעיצוּבירטַא ערעייז ... ןדניימעג

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"טפיטרַאֿפ ,טײרּפשרַאֿפ

 .רעה עג רע'א .ןעיידיא

 ןקיטסַײג ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ צעּפס ,8 |
 ,חֹומ רעיא .קלָאֿפ יַא(-טינ) .ןגַײטש ןוא ןסקַאװ

 ,ב"כשּת יטיס|

 .טלקיװ-- ,לקיװ-- .װרט -- ןעלקיװטנַא

 .וֿפד +- -- ךיז ןעלקיװטנַא
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 םעד ףיוא ךיז טיצַאּב הניּב, .רוטלוק עיַא ךיוה

 ,"לכׂש ןטרעדילגעגרעדנאנופ ןוא ןיַא-וויסרוקסיד

 -קיטנַאלטַא ,'השרד' ,קישטײװָאלַאס .ד י ֿברה

 ,טייקק .טייהרעז

 סא ,ןטײרּפשסױא .1 .2: סתוטוסאסמ
 יָארּפ ,סעצָארּפ-גנופַאש) ןרעסעּברַאֿפ ,ןגַײװצ

 -סיוא) ןדנעװנַא ךרוד (עא טייקכעלגעמ-ריצוד

 ,ןשינעטנעק ,ןדָאטעמ עַײנ (ןעניפעגסיוא ,ןצינ

 -ניא יד 'ַא .עימָאנַאקע יד יא .ןעגנורַאֿפרעד
 ,טרָאּפסנַארט םעד יא .ןדָאּב םעד יא .עירטסוד

 עשיניצידעמילַאיצָאס יד 'א .קיטסירוט יד יִא

 עקיליּב ןוֿפ עיצקודַארּפ יד 'א .,גנולדנַאהַאּב

 .םעטסיסלוש ַא יַא .רעזַײה

 רערעכעה א וצ ןייגרעד לָאז סע ןכַאמ .2
 יד 'ַא .ןריטנעמירעּפסקע ,ןשרַאֿפ ךרוד הגרדמ

 יָעט םעד יַא .טקעלעטניא םעד יא .טפַאשנסיװ

 א יא ,לטימלייה םעַײנ א יא .קיזומ יא .רעטַא

 ךיורפ סָאװ תומולח ןופ עירָאעט יד ,, .ןיסקַאװ
 ,1936 ענליװ ,זעגפ ,װמ ,יי, . ,טלקיװטנַא טָאה
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 וצ ןּבייהרעד (וצ ןעימ ךיז) ,ןריוויטלוק .9

 רעדָא קיצונ רעמ זיא סָאװ םעד וצ ,סרעסעּב

 זיא סָאװ טכורֿפ ַא יַא .ןעמולּב יַא .רענעש
 .ןעװעג טינ רוטַאנ רעד ןיא

 -ירעּפסקע ,ןעגנוטינעג ךרוד ,הגרדהב .4
 םענעגייא ןקרַאטשראֿפ ,ןרעסעּבסױא ,ןטנעמ

 םעד 'ִא .דנַאטשוצ ןשיזיֿפ סנטייװצ א רעדָא

 לצז עטנוזעג יא .ןעלקסומ יד יַא .רעּפרעק

 א וצ טעטינומיא 'א .סרעלטרָאּפס ,סרענ

 ,טייקנארק

 ןַא ןקרַאטשרַאֿפ (גנואימַאּב טימ .,ןויּכּב) .8
 ןיא רעדָא ךיז ןיא ךירטש ,הדימ ,טפַאשנגייא

 'ַא .תודימ עטוג יא .עפורג א ןיא ,ןטייװצ ַא

 -טיירג-תונּברק ,םזיטָאירטַאּפ ,הרוֿבג ,ץלָאטש

 םוצ קשח 'א .קיזומ רַאפ שוח ַא יא .טייק

 .רעטקַארַאכ ,ןליו ןקראטש ַא יא .ןענרעל

 טלקיװטנַא ןּבָאה ָאטעג ןיא רעדניק עשידִיי;

 ןּבָאה סָאװ ,תונּכס יד ןגעק תוחֹוּכ-טיהראפ

 קרַאטש טזומעג טָאה קילַאיּב, ."טרעיולעג רדסּכ

 -ליּבנַײא עשיטעַאּפ ןוא ןוימדה'חֹוּכ ןַײז יִא

 רענייא ןעוװעג זיא רע. .וצ מעּב ,ײטֿפַארק-סגנוד
 ןשידיי םעד 'א ןֿפלָאהעג ןּבַאה סָאװ יד ןוֿפ

 ,נש ,"ןַײזטסואוװַאּב ךַארּפש ןוא :רוטַארעטיל
 .רעקיטירק ןוא קיטירק

 'א .ןּבייהרעד (וצ) קיטסַײג (ןעימ ךיז) .0
 -סַײג יד 'ַא .קלָאפ עטושּפ סָאד יא .טנַאלַאט א

 | ,רעדניק ענענַאטשענּפָא-קיט

 -סיורא ויטַאגענ םעד ןוֿפ (עיֿפַארגָאטָאפ) .'/
 ַא יַא .(לןדליּב עטריֿפַארגָאטָאֿפ סָאד ןעמוקַאּב
 .עקלָאר עצנַאג יד יַא .עמַאנֿפױא עשיֿפַארגָאטָאֿפ
 .ןרעיודעג טינ גנַאל טעװ יא סָאז

 ,ךיז ןופ .1
 ,ןטַײּב ךיז ,רוטַאנ רעד ןוֿפ תוחֹוּכ יד טימ

 ךיז טָאה יװ, .עידַאטס רעַײנ א וצ ןעמוק

 הֿפוקּת יד, ."?םעטסיס-ןוז רעזדנוא טלקיװטנַא

 ."גרעּב יד טלקיווטנא ךיז ןּבָאה סע ןעוו

 -סױרַא ,ןסקַאװסױרַא .ןעלקיווסיוא ךיז .2

 הגרדהּב ןוא סעּפע ןופ ןליישסיוא ךיז ,ןעמוק

 ןרעדלעװטנַא

 'א .ךיז ןרימרָאֿפסנַארט .ךיז ןעמערופרעּביא -

 ַא ןוֿפ יַא ךיז .ןוֿפ ךיז 'ִַא .ןיא ךיז
 "טנַא ןָאירּבִמע רעד .לרעטַאלֿפ א ןיא םערָאװ

 יד ,תויח יד ,ןצנַאלֿפ יד, .. ..ןיא ךיז טלקיװ
 ןוא טלקיװטנַא עלַא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 ערַאּברעדנערַאֿפמוא יד ךָאנ טצעי ךָאנ ךיז יא

 לעיצ רערהַאװ רעד ,ײרוטַאנ רעד ןוֿפ עצעזעג

 רעד  ַײּב, .1901 ןָאדנָאל ,סומזיכרַאנַא ןוֿפ

 טולּב ןיא ךיז יַא גנוּבױטשַאּב רעטמלצעגרעּביא

 ,זּביא גרעּבכָאה .ד ,"ןעמיוז עטנוזעג ךס ַא

 ץלַאפ .1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא
 -ֿפיואמוא ןייא ןיא ךיז טלַאה טלעװ רעד ןיא |

 יינ ,ץוו שטניװ ,"ךיז יא ןכעלגעט ,ןעמַאזטלַאה -
1927, 

 וֿפ ךיז זַײװכעלסיּב ןוא ךיז ןּבײהנָא .9
 ךיז י'ַא תוריּתס, .ןריסערגָארּפ ,ןסקַאװרעדנַאנ

 טָאה טײקנַארק יד ."טֿפַאשלעזעג רעדעי ןיא
 טלקיװטנַא ךיז טָאה םיא ַײּב, .טלקיװטנַא ךיז

 ."ןקַאר =| יקנערק עסואימ' יד

 -(וצ) ;ןסיװ טימ ךיז ןרעכַײרַאּב הגרדהּב 4
 ןקיטַײצ .עא המכח'סנּבעל ,גנורַאֿפרעד ןגירק

 יָארּפ רעד ןיא ךיז 'א .ךיז ןעמוקלוֿפרַאפ .ךיז !

 ָאּפ ַא יװ ךיז יִא .ןענרעל ןיא ךיז יַא .עיסעפ
 ,סנטייװצ, .רעלטפַאשנסיװ א יװ ,רעקיטיל

 ,עש ."'ַא ,ןּבַײרסױא לסיּב א ךיז רע טעװ

 ַײּב טוג רעייז טנרעל רע, .ןענַאמָאר דנעגוי

 ןוא ןּבַײרש ןוא ןענעייל דמלמ . ... רעזדנוא

 ָאלָאק רעשידִוי ,ּפס ,"טוג רעייז ךיז טלקיװטנַא

 -ַאּפש -- '""ַא ןיא ךָאנ ךיז טלאה רע, .טסינ

 :ןצעמע ןגעװ טרעה עמ ןעװ ּבָאגוצ רעקיס

 | .עא 'המהּב ,דרעפ א זיא רעי

 .ץכעי
 = ,לירעח

 ךיא , .כרַא .ןקידרעװטנַא +- -- ןקידריװטנַא
 רָאלק טינ גיילסיוא ןוֿפ} טגידריװטנַא ּבוה טָאג

 ןוֿפ ןע רעדָא י ןעװעג זיא ךדײרסױרַא רעד יצ

 טייקדריװ גיּבלעז יד איז ּבוה ךיא ,רמולּכ ,איז |

 ,13 ,אי ,ב"נּת גָארּפ ,הירכז ,מהס ,"ןגוציג ּבא

 .(עק- ,ןיי) רע .שינעז

 .כרַא .טשיװ- ,שיװ-- .װטוא -- ןשיװטנַא
 אב ךיז .ןֿפױלטנַא 2726: סתז-טט1308סת

 ללמ .ןרעװ טינ .ןשטילגסױרַא ךיז .ןטלאה

 ,הימרי) 'םעה ךותּב םשמ קלחל' טשטַײטרַאֿפ |

 ,"ןשיוװטנע, :(12 ,זל

 ךיז ,ךיז געװ-- .װטוא -- ךיז ןגעװטנַא

 ןגָאװ-- :לגרֿפ .ךיז ןגעוורעד וזד .טגעװי-=
 . : .ךיז

 רעדָא .כרַא .רעדעװטנע וזד -- רעדעװטנַא
 ,ייװצ יד ןוֿפ סנייא .(46 ,גָאק ,רעדָא +)
 ןמ רדוא טנערּב רֿפ זיוה ןַײז רדעװטנַא ...;
 "וד ןזיד ןיא טרדנוציא, .טנַארּב ,=שטסַײר וצ
 ןנעק ןנרעל אד יד טּביג טַײל גיניו ראג תור

 ,.. ןואל ןנרעל ׂשקינ איז טאה ןמ רדעוװטנא

 ,שפע ,"ןלָאװ ןנרעל טינ ןּבאה איז ...רדוא

 .א/אמ ,?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 -לעוו-- ,רעדלעװ-- .ורט -- ןרעדלעװטנַא
 טנגעג א זַא ןכַאמ .רעדלעװ ןקַאהסיוא .טרעד -

 עסיורג יא .רעדלעו ןייק רעמ ןּבָאה טינ לָאז

 .ןדלַאװטנַא לגרֿפ ,דנַאל םיחטש



 ןדנעװמנַא

 ,כרַא .טדנעו'- ,דנעװי- .ורט -- ןרנעװטנַא
 .ןעמענוצ .ןעמענקעװַא .ןדנעװּפָא .רנ .משטד
 דֶע תמא רֿבד יּפמ לצת לאוו טשטַײטרַאפ ללמ

 יּפָאש :יּת} "ןדנעװטנע, ;(43 ,טיק ,םילהּת) ידאמ
 ךיוא ןעמ זומ ּביד ַא ןַײז וצ םוא, .ן"ןסַײר
 זיּב ןּבעל וצ םוא .. .(ןמוזמ) ןּבָאה קַאלשסיוא

 ,"(ןענעבנג) 'ַא וצ סָאװ (טקילג) טגילעג סע

 ,1878 ץענליוו ,עכוטרַאק ,דמא

 ,ףיוא טקעװ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיקעװטנַא

 ץיִא .דייר עא .עיטסעגוס עיַא .טרילומיטס |
 ,ןליּפ

 נָא  .טקעװי- ,קעוי- .ורט -- ןקעװטנַא
 .סעּפע וצ ןסיוטש .ןקעװֿפױא .ןקעװ ןּביײה
 ערָאלקמוא ןצעמע ןיא יא .ןגערנָא .ןריריּפסניא
 ןרעװ ןזיװעגֿפױא ןענעק ...ױזַאש .ןרעגַאּב
 -נַאג יד טלַאהניא-םולח םענעטלַאהַאּברַאֿפ םעניא

 -טנַא טָאה רעטקָאד רעד סָאװ ןעקנַאדעג ןעג
 ייספ ןיא ריֿפנַײרַא ,דיורפ ,זּביא װמ ,"טקעוו

 שאר ןופ גאט רעד, -- ךיז טימ  .זילַאנַאַאכ

 יַא לאז שנעמ ןייא ךיז זד טייריּב זיא הנשה |
 ,ּכ"וװ ה"ר רוזחמ ,"ראי ןופ הבושּת טימ

 יא טּפעשעג, -- 2נֹי .א/וכ ,1721 גרוּבמוה |

 ייַסּפ . . . ,דױרֿפ ,זּביא װמ ,"םיׂשעמ עקיטכיוו וצ

 ,זילַאנַאָאכ

 ןייא ןלַאֿפיג איז ףיוא ראו זע, -- שינע-
 ׂשורג ןייא ךַאשיג 'נוא ... טׂשגנַא יׂשורג

 הנידמ גיּבלעז רעד ןיא הֹבושּת ןוֿפ שנקעװטנַא

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"הׂשעמ ׂשד ןגעװ ןוֿפ

 ןוֿפ יא ידע -- רװ/ ?ה"מּת מדֿפֿפ ,אּבה
 .זילַאנַאָאכיסּפ . . . ,דױרֿפ ,זּביא װמ ,"םולח

 ןליֿפעג עא יד .יזא - טקעװטנֿאפ
 .טייק-

 ןיהַא .6:/14: 601-664 .ברַא .ודַא-- רעוװטנַא
 טּביג ןמ ןעװק .רעװק רעד ןיא .רעהַא ןוא

 לוז אד שיט ןעד ףיוא גישיילו 'נוא שגיכלימ |

 -טיא רװטנַא ןשיואװצ רד ןמיס ןייא ןיכמ ןמ

 .זי קרּפ ,טנַארּב ,"ךוטשיט רדנוזיּב ןייא םכיל

 ,טקידרעװי- ,קיד .װרט -- ןקידרעװטנַא
 סעּפע ןוֿפ עדרעװ יד ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא

 טינ לָאז סע ןכַאמ .ןקידרעװמוארַאֿפ .(ןצעמע)
 עמ סָאװ ןשטנעמ א 'א .עדרעװ ןייק ןּבָאה

 "יא ןַא 'א .םיא רַאפ לאפּפָארא טאהעג טָאה

 ,הנ/ .ךיז טימ ךיוא .עא (ע)ייד

 .טקיטרעװ-- ,קיט- .װרט -- ןקיטרעװטנַא
 ןוֿפ תובישח ,טרעװ ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא

 רעטרעװ יַא טינ רָאט עמ, .ןקיליּברַאֿפ .סעּפע

 רעד טימ ןֿפרַאװ טינ ךיז ןעמ רָאט יאדװַא ןוא

 "ילוי ,עקירֿפַא-םורד ,מי ,"ןואג .. .גנונעכיײצַאּב
 ,גנו/ 1967,  'גיוא

 .טרעװ-- ,טרעװ-- .חרט -- ןטרעװטנַא

 .ןריאולַאװעד .טרעװ ןרילרַאֿפ לָאז סע ןכַאמ .1
 לָאז עטולַאװ א זַא ןכַאמ .טרעװ ןריצודער
 ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןרילרַאֿפ ,ןלַאפ קרַאטש

 ןטלַאה טנָאקעג טשינ טָאה עמ, .טֿפַארקֿפױק

 רע זיא טונימ רעד טימ ,שַאט ןיא קרַאמ ןייק
 ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ןרָאװעג טרעװ-+

 זיא םזילַאּבינַאקא .ןקיטרעװטנַא וזז .2

 טייקיאעֿפ רעד קנַאדַא רָאנ ךעלגעמ רַאֿפרעד

 נג -- ןֿפרעװטנַא
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 סָאד ןוא ןרעּבױצטנַא וצ עטֿפַאהרעּבױצ סָאד :
 ןוא ןשטנעמ ,נירג ;"יַא וצ עלוֿפטרעװךיז-ןיא
 -לז'ס זַא ,טשינ ּביילג'כ, .1953 י"נ ,ןטרעװ
 ,"טרעװטנא ןרעװ ןטרעװ ןעו ןטַײצ ןַארַאֿפ ןענ
 | ,1966 ינוייַײמ ,קוצ ,רעֿפָאה לאיחי

 יד, .עא קנַארֿפ ,קרַאמ ןוֿפ יַא יד -- גנוז
 -קעװַא ןֿפרַאד סעסַאק-רָאּפש ןוא -ַײל עׁשיִדִיי

 יָאֿפיס עכלעװ ךייה אזא ףיוא ַײּפ םעד ןלעטש

 'ַא יד ןוא ןעגנוגנידַאּב עשימָאנָאקע יד ןרעד
 טנַאה ַא ןרעפלַאה .ב ,"עטולַאװ רעד ןוֿפ
 ,1922 ענליוו ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא ןוֿפ ...ךוּב

 ןֿפױא עיגלעּב ןיא טָאטש
 יד ןוֿפ רענייא .םי ןוֿפ מ"ק 88 ,עדלעש ךַײט

 ייורג טימ ,עּפָאריײא ןיא סנווַאה-םי עטסקיטכיװ

 -טרָאּפסקע רעסיורג .ױּבנֿפיש טימ ןוא ןקָאד עס
 טימ סיוא ךיז טנכייצ יַא ,לדנַאה-טרָאּפמיא
 ןוא לדנַאהןטנעמיד ןוא ַײרעֿפַײלש-ןטנעמיד

 םעד ףיוא טַאהעג ןרָאי עגנַאל ךשמּב טָאה
 ,לָאּפָאנָאמ-טלעװ םעד טיּבעג

 ה"י .15 םעד טניז יַא ןיא ןדִיי ןגעװ תועידי
 רַאֿפ טלקמ-םוקמ ַא ןרָאװעג זיא טָאטש יד ןעוו
 רעד טניז ,לַאגוטרָאּפ ןוֿפ רקיערעד ,םיסונַא
 -שַא ןוֿפ םָארטשוצ ה"י .18 טֿפלעה רעטייווצ

 -גימע 1881 ךָאנ ;דנַאלשטַײד ןוֿפ ןדִיי עשיזנּכ
 ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןדִיי ךיוא יַא ןייק ןריר

 --- 1925 ןיא ;ןדִיי 8,000 --- 1900 ןיא .,ןליוּפ
 -טלעו רעטייוצ רעד רַאֿפ טרַאה 0

 ןזיװַאּב ךָאנ ןּבָאה לטירד ַא 60,000 --- המחלמ

 -ץרא ןוא עקירעמַא:םורד ןייק ןרירגימע וצ

 ןעמוקעג 1942 ןיא ןענַײז סע רעדייא ,לארׂשי

 ,ןרעגַאל-גנערּבמוא יד ןיא סעיצַאטרָאּפעד יד

 תומחלמ-טלעװ עדייּב ןשיװצ דָאירעּפ ןיא

 א טכיירגרעד 'ַא ןיא בושי 'דִיי רעד טָאה

 יד טעמּכ .קיטסַײג ןוא שימָאנָאקע טקנוּפכױה
 ןיא ןעװעג זיא עירטסודניא-ןטנעמיד עצנַאג |

 קרַאטש ןעװעג ךיוא ןענַײז ןדִיי .טנעה עשידִיי
 ַײרעדַײנש ,ילרעדימשדלָאג רעד ןיא טקילײטַאּב
 -קע טָאה סע .לדנַאהניילק ןוא -סיורג ןיא ןוא
 תודסומ ,הליהק עטריזינַאגרָא-טוג ַא טריטסיס
 ןייא ןוא ןעגנוטַײצנכָאװ ייוװצ ,ךוניח רַאפ
 סא עשידִיי ןוא שידִיי ןיא לַאנרושז-שדוח
 ןיא .שימעלֿפ ןוא שיזײצנַארֿפ ןיא ךיוא סעּבַאג
 ןשיװצ ןדִיי 13,000 'ַא ןיא ןעװעג ןענַײז 8
 ,סרעניואוונַיײא 0

 -עג-- ןָא עשט  .ורט -- ןעשטױטנָא
 ָאקנָא .ןעצכוּבנָא .ןגָאלשנָא .1 .טעשטיוט
 זיא רע ןעװ, .רענייּב יד יִא .ןעקירּבנָא ,ןעּפ
 טסעֿפ ךָאנ ןקידנגיל א םיא ןעמ טָאה ,ןלַאפעג

 'װָאס ,עירול .נ ,"סיֿפ יד טימ טעשטױטעגנָא
 ,ןעלּפמַארטנָא .2 9 אס ,1966 ,דנַאלמײה
 .ןליד יד יא .ןטערטנָא

 ַא ,1 וװֿפד +- .וטוא -- ךיז ןעשטיוטנָא
 ,ךיז ןײגנָא ;ךיז ןרעדנַאװנָא ;ךיז ןעלגָאװנָא ךס

 רעּביא ךיז יא .תוחֹוּכ ןָא ןּבַײלּב ןוא ךיז יִא

 ןֿפױלנָא ;ךיז ןעװַאהנָא .2 .טלעװ רעד (ףיוא)

 א, .תורצ ךיז ןדַײלנָא .ךיז ןרעטַאמנָא .ךיז

 ,טכאמעג הנותח ,ןָאטעג ךודיש א ,עלעטרעוו

 טעּב ךיא ,סָאװ ןוא -- ךיז טעשטױטעגנָא

 .2ל ,ךיז ןֿפיטשנָא .8 .יטג רעדי ,עש ,*?ךַײא
 ,שינע-

 .רנ ,םשסד .ידַא -- רַאפשיטנַא

 ןשױטנַא

 ךיז ,ןָא ךיז עק- .וטוא -- ךיז ןעקױטנָא
 װזד טעמּכ .=2 2: גזעאגזזזג .טעקיוטעגיד

 ערעװש טימ :טַײטַאּבַײּב ןטימ 23 ,ךיז ןעּפוטנָא
 ,טעקיױטעגנָא לסיּב ַא ָאד ךיז רֶע טָאה, .טירט

 םעד ףיוא ןֿפָארטעגנָא טכַאנַײּב טָאה רע זיּב

 ,סַאלָאק ּבוקַאי ,זּביא ,"םיוּב םענעסעגעגסיוא

 יי ,1932 קסנימ ,ּפמוז

 ןעק סָאװ
 ,טייקק .ןשױטנַא

 .טצינעג טֿפָא ,משטד .ןע- ,יד -- גנוׂשיוטנַא
 טשױטנַא ןַײז ןופ טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ

 ,עטרעטשעצ .עיזוליאסיד .(ךיז ןשױטנַא ןוֿפ) |
 רעטרימַאלקעריגנַאל רעד .גנונעֿפָאה ענענורעצ

 -יפפיוא ,גנומענרעטנוא יד .'ַא ןא זיא ןַאמָאר

 רעד .יַא ןַא זיא גנולעטשרָאֿפ ,םַארגָארּפ ,גנור

 ,עדער ןַײז .'א ןַא זיא רָאיטקַא רעד ,רעּבַײרש

 ןוא ןצכערַאנּפָא עסואימ, .יא ןַא זיא עיצקעל

 רימ, .| דירַאי םענופ ,עש ,"ןע'א ערעטיּב

 ן.20} רעד יַא עקיטולּב ַא רַאֿפ סָאװ ךיוא ןסייוו

 ,12 טו 1964 ,זמט ,גי ,"ןעװעג זיא טרעדנוהרָאי
 עקיזָאד יד ַײּב 'ַא ןַא ,הלילח ,ןעמוק לָאז; |

 ,"תורודל היכּב א ןרעװ סע ןעק ,םילוע עַײנ

 ,20 וו 1967 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד

 זיא סיורג ןוא, .לָאענ .רעד -- שיױטנא
 | .קינַאמ .י ,"'ַא ןַײמ ןעוועג

 ,=- (ךיז) ןשױטנַא רַאּפ ,ידַא -- טשיוטנַא
 עמ סָאװ ;גנונעֿפָאה ַא טרעטשעצ טָאה סָאװ .1
 םיּוקמ טינ זיא ןוא םעד ףיוא טכירעג ךיז טָאה
 ,גנולעטשרָאפ ַא ןופ 'ִא ןײגסױרַא .ןרָאװעג

 ...ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ... רעכוזַאּב ךס ַא;

 ,"רעמ ךס ַא ףיוא טֿפָאהעג ןּבָאה ייז ,ַא רעייז
 זיוה ןיא טסעג ןעמוק, .1917 י"נ ,שװ טישז
 סע טיצ ,טשיורַאּב רערעדעי ךיז טלָאװ ,ןַײרַא

 ןּבַײלּב יװ רָאנ -- ןַײװ טימ שַאלּפ םוצ יז

 ,טקירדרעד .2 .יטרַאנעגּפָא ,רַא ,י!'ַא יז
 .ןריולרַאֿפ ,טגרָאזרַאֿפ ,טקיטייװעצ ,ןכָארּבעצ
 -ָאטעג עיַא .יַא ךיז ןליֿפ .ןזָאלרַאפ .טרַאנעגּפָא

 עג ַא ןײגקעװַא .ןלעּבער עיַא .סרעניואוונַײא

 --ןרעװ ,ןַײז יַא .רעיֵא ןַא ,רענעכָארּב
 ןענעז עלַא ןוא, .סעּפע ןוֿפ ,ןצעמע ןיא יַא
 ןגָארטעג ןּבָאה ךַײלג עלַא ןוא ,ןעוװעג יא ךַײלג
 -ץרַאװש ,אד ,ײןצרַאה רעייז ןיא ןרָאצ ןדליו א |

 -- טייקק .טייהרע- 1910 עשרַאװ ,טיור

 'ַא עֿפיט .'ַא עטשרמֹולּכ ,עטכַאמעג

 +- .טשױטנַא ,שױטנַא .חרט -- ןשױטנַא
 ןריֿפרַאפ .= 20: 004-(4050086ת .טשױטנַא

 ןכַאמ .ןריֿפרעטנוא .ןרַאנּפָא .ןראנ(עג) .ןצעמע

 ןבױלג ,ץרא-ךרד ,יורטוצ ןרילרַאפ לָאז עמ

 סנצעמע ןרעטשעצ .,(ןצעמע) סעּפע (וצ) ןיא
 יד 'א .םֶלֹוע םעד ,רעלייוו יד 'א .גנונעפָאה

 -ּבוּפ סָאד 'ַא .דנַײרֿפ עטנעָאנ יד יַא .החּפשמ

 עקידי'ַא .קיטילָאּפ ,עינַאּפמַאק-לַאװ עקיד ַא .םוקיל
 ,גנולעטשרַאֿפ עקידיַא .ןטנעמירעּפסקע

 -עגּפָא ןּבַײלּב ,רַאנעג'ס ןּבָאה -- ךיז טימ

 ,סָארדרַאפ ןופ ליֿפעג ןּבָאה .טריפרַאפ ,טרַאנ

 -רעכיז:טינ ,טייקטלמוטעצ ,טײקנרױלרַאֿפ ןוֿפ

 ךיז יא .ןעמעלַא ןיא ןוא ץלַא ןיא ךיז יא .טייק
 ַא ,רערעל ַא ןיא ךיז יַא .(עקיידיא ןַא ןיא
 | .רעּבַײרש



 ןצעזטנַא 1846 ןעילוטנָא

 ,29 ןש 1965 ,זמט ,"(רעסַאװ-םי יד 'ִא וצ) ,בורג רענעֿפָא רעד ַאּב ,עירול .נ ,"טֿפל .טעילוטעג'- ,ןָא עיל .װרט -- ןעילוטנָא
 ינעל ַא .2 ,דניק סָאד יִא ..ןָאטנָא םערַאװ ,1
 טימ .לרעטכעט סָאד יִא .ןעילוטוצ טַײצ ערעג

 .שינע-7  .ךיז ןשוקנָא ןוא ךיז יַא .װזק -- ךיז

 ,טלמוטעג-- ,ןָא למי .װרט -- ןעלמוטנַא
 ןוא קיטסַאה ןדער ,ןעלמוט טַײצ ערעגנעל ַא

 .ןעװעדלַאװגנָא .ןעשזוהנָא .ןעַײרשנָא .קיאיײרש

 לָאז ּפָאק רעד זא 'ִא ,ןגָארטּפָא ךיז ןוא יִא
 ִא = פ ָאק ַא יַא* .ןרעװ טצעזעצ ,טצַאלּפעצ

 ,ןַײרַא זיא יז טניז, .ןצעמע ןעלמוטעצ זיּב
 ץריא ןופ טשינ טונימ עטורַאּב ןייק יז טָאה

 -טייז טימ ּפָאק א ןָא ריא ןעלמוט ייז :רעדניק

 -עגנָא; .תֿפי ןוא םשי .סוממ ,"סעגַארֿפ ער
 ,"טירט עליטש טימ קעװַא ןוא יז ןּבָאה טלמוט

 .שינע .ךיז טימ .רָאי ַא ךָאנ ,רא
 | .רעד

 י ץגנַאל| ןָאטנָא +- .ס' ,(רעד) סָאד -- ןוטנָא
 ,ןי ןשינעדייר עקידמורד ,דפ ןיא

 .ןָאטנָא +- .ןוטעג-- ,ןָא וט .וורט -- ןוטנָא

 תזד 1 (רעי) ן .סָאד 6 יד -- ץפעוטנָא
 םעטַײּב ַא טימ ךיוא דל ןיא .(רעד) סָאד ,ןָאטנָא
 לּבור טנזיוט רַאֿפרעד טמוק ריד. .לוטיּב ןוֿפ

 1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַצּב) מֿפ "א ןוא
 'ַא ןוֿפ ןזַײרּפ יד, ,לָאװ רעטסנייר רעד ןוֿפ ץיַא
 ,רעצישזרָא .מ .א ,"עכיוה רעייז ....ןענַײז
 | ,15 עווו 1967 ;שַאֿפ

 ,םישדח סקעז ןיוש, .השּבלה עכעלנעזרעּפ .2
 ,זי ,"טצונַאּב טשינ יִא סָאד טָאה ןרעו

 ןעזעגמורא ךיז רעטעּפש טָאה עמ, .ילרעּפ'

 ,"לקנעּב םעד ףיוא טגיל יִא סעשוּבייל זַא

 ריא ךיוא זיאס, .דרע ענעגייא ,ָאּבֲַאר .א

 רעמוטש רעד' ,גח ,"ַא ענדַארַאּפ עקיצנייא
 | ,ן21 וו 1964 ,זמט} 'ןינמ
 רעד דיי רעד, .גנַאג .השּבלה .ךֵלֹוה ,9
 א טיג ,סקירעּביא םוש ןייק טינ ךיז טּבױל
 ידע .שװ דש ,זּביא מי ,ײ...יִא ןַײז ףיוא קוק
 "סיוא ליפ יוזַא ןּבָאה ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ
 -עװַאּב ערעייז ןוא יִא רעייז וליֿפַא ,טקירדעג

 סָאד' ,מָאנ ,"ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג ןּבָאה ןעגנוג
 טייקיסקואווניילק ריא טיול, .ילקינייא עשיּבר

 זיא יז זַא ןטכַאד טנעקעג ךיז טָאה יִא ןוא
 ,15 1 1965 ,זמט ,"עקטעוטַאטס ענעַײלעצרָאּפ אי

 ױטעגי- ,ןָא עַּכ- .ורט 6 וטוא -- ןעּפוטנָא
 טימ ןָאט ּפַאאק ַא .ןעקוט- :89 .טעּפ
 א ןעמוקַאּב ךיז לָאז סע ןּפַאלקנָא .סוֿפ א

 סנדייז ןֿפױא ןעמוק וטסלָאז, .גנַאלק רעּפמעט

 עיטָאמ ,"...ןדייז םעד ןָא גָאז ,יִא ןוא רבק

 ,1936 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד

 טימ ןעּפָאק ,ןעקירּב ,ןצעז .1 -- ךיז טימ
 -ערַאנ א יװ ךיז יַא .דרע רעד (ןיא) ןָא סיֿפ יד

 ,הלֹּכ ענזירּפאק א יװ ךיז יִא .דרעפ רעטסיװ

 ךיז טָאה'ס ;דרעֿפ סָאד ןעטנעּפפיוא ףרַאדימ,

 ,ךס ַא .2 ."טעּפוטעגנָא גונעג טנַײה ןיוש

 ,ךיז ןײגנָא .ןייגמורא ,ןייג טַײצ ערעגנעל ַא

 ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,ןטַײצ ןעװעג ןענעז'ס,

 יא ןוא ימ ליֿפ יױזַא ךָאנ קירעגנוה םייהַא

 טָאה עלהנח עניילק יד; .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ךיז

 טמערַאװעגנָא ךיז ,גָאט ןרַאֿפ טעּפוטעגנַא ךיז

 רעשירֿפ טימ ךיז ןעקנורטעגנַא ,ןוז רעד ףיוא

 .הרט -- ןשלטָאוטנַא

 ,שינע- - ,1944 עװקסָאמ
 "א :פ78 .ז ,רעד 8 סָאד -- רעמיצױטנָא

 טוט עמ ואװ (לרעמַאק) רעמיצ .ךע ,ל'צ
 רעד ףיוא ךעליצײָא .דָאּב ןיא יצא .ןָא ךיז
 רעטַאעט ןיא ןעייײג רעקיטירק יד, ,עשזַאלּפ
 ייײװ יד ואוו ,ןריט עטשרעטניה יד ךרוד ,ןַײרַא

 .דַאנ ,"ןענעז ךעליציַא עשרעּב

 ,טמערוטעג-- ,ןָא םערי .וורט -- ןעמעיוטנָא
 -הנותח א יִא ,247 ,+- ןעמערוטסיוא ווזד .1
 ךיז ךיוה וצ .גיֿפ 2 ,שזַאטע ריֿפ ןוֿפ טרָאט
 רעדָא דייר טימ .ליֿפ וצ ןעױּבנָא ,ןטסעמרַאֿפ

 עלאעריטינ ןלעטשפיוא ,ןעױּבנָא טֿפירש ןיא

 א 'ִא .ןריזאטנַאֿפנָא .ךיז ןריּפָאלַאגרַאֿפ .ןכאז

 ןַאמָאר א יִא .ןלַאפעצ דלַאּב ךיז לָאז יז ,עירָאעט

 | ,ןטַײז טנזיוט ןופ

 .טעקרוטעג'- ,ןָא עק .װרט -- ןעקױוטנַא
 טימ יא .ןָאט ּפוצ ַא ,ןָאט סיר ַא ,ןסױטשנָא .1
 ,ןדירנָא קיטסַאה ןוא ךס א .2 .טסיפ ַא
 ךס א טימ ּפָאק םעד ןּפַאלקרַאֿפ .ןעלמוטנַא

 טָאה סעּפע ךָאנ ןוא, ,ּפָאק (ןלוֿפ) א יַא .דייר
 טעקרוטעגנָא ,רעמשטערק רעד טגָאזעגנָא רימ
 .ן עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,יּפָאק ןלוֿפ ַא

 ,שינע-

 .לס ,טעשוטעגי- ,ןָא עש- .ורט -- ןעשוטנַא
 ,ןפמעדנַא ,ןעשוט(סיוא) ךס ַא רעדָא לסיּב ַא

 ,ןטַאדלָאס קלָאּפ א רַאפ יװ שיילפ יִא

 .רנ .משטד ,טגַאז- ,גַאז- .וורט -- ןגַאזטנַא

 ץַאלּפטעּברַא ןַא ןוֿפ) ןקישקעװַא .ןגָאזּפָא 1
 ןוֿפ רעטעּברא יד יא .עלעטש רעד ןוֿפ יַא ,(עא

 ןגעװ .ויטַאגענ ךיז ןגָאזסױרַא .2 .,קירּבַאֿפ

 ןגָאז .רעפטנע ןויטַאגענ ןּבעג .(ןצעמע) סעפע

 ,עיציטעפ יד ,השקּב יד יא .ןזַײװקירוצ .ןיינ

 ידע .עיסוקסיד רעד ןיא טרָאװ א ןצעמע יא

 ."ןּבעל סָאד טגַאזטנַא םיא ןּבָאה םיריוטקָאד

 אֹּב םעד ןריפוצסיוא ךיז יא -- ךיז טימ

 טספרַאד. ....ןיא ןקילײטַאּב וצ ךיז יא ,לעֿפ
 ,"םַאטש ןטלַא ןַײד ןוֿפ 'א טינ ךיז וצרעד

 ןוא ץלָאטש, .{וו יפנימ| ןיקסנעלָאמס רזוע

 ךיז גַאזטנַא ךיא -- !ןּבעל ןוא םור ,דובּכ

 װעלק ,רעדיל עשיריל ,געס ,"םור ןוֿפ טשינ

 ,2נ/ ,9

 ןשידִיירַאפ וצ ּוּורּפנ .װֿפד חזד -- ןגָאוטנָא

 רימ --; -- ךיז טימ .בװ יװַאקרַאה ן.'משטד

 טָאה 124 ,+-| 'ןישווא םעד טשינ ןפרַאד

 טלָאװ רע יװ ,טגָאזטנַא ןקורט ךיז װָאנַאװיא

 .'הלֿפּת עדמערפ יד' ,רא ,ײןַײז םקונ ןלעװ ךיז
 ,גנוד

 ,טלטָאז-- ,לטָאזי-

 'ַא .לטָאז םעד (ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב) ןעמענּפָארַא
 .עשַאּפ רעד ףיוא סע ןזָאלקעװַא ןוא לדרעפ סָאד

 א טינ ןיוש ןַאמ םעד טעװ יז,

 ךרוד .טצלַאז- ,ץלַאז-- .ורט -- ןצלַאזטנַא
 דָאטעמ (ןכעלטּפַאשנסיװ) ןטמיטשַאּב ַא ןדנעװנָא

 .רעסַאװ ןופ ץלַאז ןעמענסורַא ,ןעלצסיורא

 'א .ץלַאז ןייק רעמ ןּבָאה טינ לָאז סע ןכַאמ

 רעשימָאטַא ןופ ףליה רעד טימ רעסַאװ-םי

 -רעַײֿפ א ... ןעמוקעגרַאפ זיא .. ., .עיגרענע

 גנודניפרעד-ןיחרז רעד ןוֿפ תיבה-תּכונח רעכעל

 ידי סָאד ,יַא ןופ ןדָאטעמ עַײנ יד, -- גנוי
 ,שינע- 25 טווװ 1961 ,געּפיניװ ,טרָאװ עש -

 .טקיטֿפַאז-- ,קיט- .ורט -- ןקיטֿפַאזטנַא

 -סורַא ,ןשטעװקסױרַא ,ןענצסױרַא ,ןעמענקעװַא

 -נַײװ ,ןעמיולפ יַא .טֿפַאז םעד סעּפע ןוֿפ ןסערּפ |

 ,טסקעט םעד ןריזָארּפרַאֿפ וצ ,, .גיפ .עא ןּביורט

 ,1964 ,קוצ ,סעלעשעה .י ,"ךַארּפש יד יא וצ

 ,23/- .יגיואזילוי

 ,גנוקידעשטנַא  .כרַא .ז ,רעד -- ץיַאזטנַא

 -נוא לֵא רימ ןיּבאה, .טלעגנדָאש .גנוקיטיגרַאֿפ
 םשמ ןיטלָאז רימ זאד ... טאהיג ןוחטּב ריז
 ,222 ,הג ,"ןימוקיּב ץטאזטנַא

 :89 .טרעיוז-- ,רע/ .ורט -- ןרעיװטנַא
 "רעיוז ןעמענקעװַא ,ןענצסױרא .ןרעַײז-
 ןסיגוצ .'א ןוא רעקוצ ןטישוצ .סעּפע ןוֿפ טייק
 ןעד ןעמ ןעק , .שטשרָאּב םעד יא ןוא רעסַאװ

 ,גנ// .ײ?ןַײװ םעד יִא

 ּפָארַא .טלגיזי- ,לג" .װרט -- ןעלניזטנַא

 .לגיז א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .לגיז ַא ןסַײרּפָארא ,ץעמענ

 . .טעקַאּפ םעד יא
 .כרַא .טקידניז-- ,קיד .װרט -- ןקידניזטנַא

 ,.דניז ןצעמע ןוֿפ ןעמענקעװַא ,ןעמענּפָארַא

 אוה טשטַײטרַאֿפ ללמ .דניז ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 ."ןיגידניזטנעג ;(12 ,טי ,רּבדמּב) יוב אטחתי

 ,טכ ,תומש) 'תאטחוװ טשטַײטרַאפ ,21 ,חרוא

 רּפכמ, :יּת) "ןגידניזטנע ,ןקיניר טסריוו, 6

 ייז ַײּב יװ יא טינ בר א ןעק זדנוא ַײּב, .ן"ןַײז

 ,21/- ."חלג ַא

 .לָאענ ,טלעזי- ,לעז'+ .װרט -- ןלעזטנא

 ןכַאמ .המשנ יד ,לעז יד ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא

 -טנַא +- .טײקיטסַײג ןייק ןּבָאה טינ לָאז סע
 ,ןקיטסַײג

 .ברַא .ןעזי- :ןעעזי* ,עזי- .װרט -- ןעוטנַא
 עג .ןקוקרַאֿפ .ןקוקקעװא .ןעז טינ ןכאמ ךיז

 ןַײז לַײװ ןעד, ןצעמע טימ ןעזנַײא ןעניֿפ

 טאה 'נוא לודג ןהֹּכ ןייא ןזעװג זיא רטאֿפ

 םיא (ןירדהנס) יד ןּבאה ,םילשורי ןיא טגיטלעװג

 ,"...טפארטשג טינ םיא ןּבאה י'נוא ןהעזטנַא

 ךיז -- ךיז טימ .זעק ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי -

 .ןעניזַאּב ךיז .ןענעכעררעּביא ךיז .ןגיילרעּביא

 םוא ,ןגנַאפג ךיז אַײּב איז טיטלַאה רע ינוא,

 ןופ טרעװש ׂשד ןוֿפ ןנירטנא וצ ךראד אד ךיז

 ךיז טרעװ רע ךיז טכַאדג רע ןעד ,רדורּב ןַײז

 ,"רדניק 'נוא ּבַײװ ןַײז ןגעװ ןוֿפ ןהעזטנַא

 | ,ב/אּפ ,ןטרָאד

 תם: 626 .רנ .משטד .יזַא -- ךעלצעוטנַא
 יא זיא רע .היח עיִא ןַא .ךעלקערש 8. 

 ,טייק- .ךַײר

 ,כרַא .טצעז-- ,ץעז-- .װורט -- ןצעוטנַא
 .ןעלמוטעצ .ןעלמוטרַאֿפ 2406: ס21-3617ס0

 'יקחצי דרחיי טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןקערשרעד

 טָאה, :יּתו "טצעזטנעפ ;(33 ,זכ ,תישארּב)

 ,ן"טרעטיצעג קחצי

 -רַאֿפ ללמ .ךיז ןעלמוטעצ -- ךיז טימ

 :(11 ,וכ ,בויא) 'ותרעגמ והמתיז טשטַײט

 ,ן"טלמוטעצ ןרעװ ןואע :יּת) "ךיז ןיצעזטנע,

 זלַא רּביא יא 'נוא ןרדנואו רו ךיז ןרעװ !נוא,

 ךיא שאד ןדירו ןעד לא רֹּביא ינוא שטוג שאד



 ..ןֿבוחטנַא

 ןלעװ ןואע :יתו 9 ,גל ,רירעש ,יליוו ןּבעג ןיא
 ןייא ןונ רימ ּביגא ."ן. ..ןרעטיצ ןוא ןטסגנַא

 ראֿפ ץעוטנַא טינ ךימ ךיא שאד ץרעה שירֿפ |
 ,המלש תלהק ,"טכַאמ ינַײז ראֿפ ינוֲא  םיא

 ,א/וצ ,144 טשמַא

 .טֿבֹוח- ,בֹוח = .ורט ןןויוכ .. ,| -- ןבוחטנַא
 ןוֿפ (ןצעמע) ןדניּבֿפױא .,ןדניבּפָא- ,ןעַײרֿפַאּב

 ,תובֹוחיילעּב יד 'א .בֹוח סיוא ןכַאמ .ֿבֹוח א -
 ןיא םעד טָאטשנַא;} .םירעיוּפ עמערָא יד יַא
 ,ןבֹוחּפָא .ןעבֹוחּפָא ןצינ וצ רעסעּב ךס א יאדוװַא

 ,ףנ/  ן ,1939 ,ַאֿפי ,װמ ,"טבֹוחעגּפָא

 .לָאענ .טריזח-- ,ריזח-- .װרט -- ןריזחטנַא

 טימ ןוא תונעט טימ, .ריזח סיוא רַאֿפ ןכַאמ
 ,טייצ ,יַא טינ ריזח םעד ןעמ ןעק ןכוז-רשוי
 ;18 וו 1955 ,זמט

 .ורט ןענעּבשזעכ...} -- ןענובשחטנַא
 ּפָארַא ,ןעמענּפָארַא - .טנוּבשח'- ,ןוּבשח---
 -רעּביא ןופ תוָאצוה יד יַא .ןוּבשח ןוֿפ ןענעכער

 .הרוחס יד ןקיש

 -רַאֿפ .כרַא .ןיַאטי- ,יוט-- .ורט -- ןָאטטנַא
 קידצ הפסּת;, .ןעגנערּבמוא .װט א יװ ןּבילּב

 םעד יַא וטסעװ; --- 23 ,חי ,תישארּב ,"עשר םע
 וטסעװ ןיוש טינ, :יִתו "עשר םעד טימ קידצ
 -לוש םעד טימ ןקידלושמוא םעד ןעגנערּבמוא
 ,ןי?ןקיד

 ,טנָארט-- ,ןָארט-- .װרט -- ןענַָאוטטנַא
 ןטסַאהרַאֿפ םעד יַא .ןָארט ןוֿפ ןצעזּפָארַא .1
 ,ןֿפרַאװרעטנורַא ,ןסַײררעטנורַא .2 .רעסייק
 זיא סָאװ ןצעמע סיוא ןכַאמ .ןצעזרעטנורַא
 ןעמונרַאֿפ טָאה ,טעטירָאטױא ןַא ןעוועג רערפ

 יא .רעריֿפ ןָאיוי םעד 'א .עיציזָאּפ-טכַאמ ַא
 ,רעקיטירק-רוטַארעטיל םעד

 ןגעק .רג22 יא 2 .סקיֿפערּפ -- "יטנַא
 -ןצ לָאצ א ןיא ןוא ןעמזילַאנַאיצַאנרעטניא ןיא

 ןַא זיא לייט רעטייווצ רעד ואוו ןעגנוצעזֿפױנ
 ןזיא סָאװ .1 :בב טיפ .טרָאװ שידִיי טכע -

 יטנַא :תוָאמגוד .טמיטשעג שירענגעק :ןגעק
 ַא יװ טניד סָאװ .2 .זעיגילעריטנַא .טימעס
 ןגעק טיהרַאֿפ סָאװ .סעּפע וצ גנוקריוונגעק

 יטנַא :תוָאמגוד .סעּפע ןגעק לטימ ַא ;סעּפע
 : ,טַאמרַאה-קנַאטיטנַא ,קיטָאיּב

 -םינ ןוֿפ טַײטַאּב םעד -- (?יטנַא
 -נַא טימ רעטרעוו עטשטייטעגסיוא |

 -ץרּפ םעד ןָא רעטרעוו יד +- (-יט
 | ,ימנַא סקיֿפ

 -רעוו עטשטַײטענסיױא-טינ יד ןיא
 ,'8 -- יטנַא טָאטשנַא טמוק רעט

 (טסי-)םזי|נָאיצ טנַאניטולגַא'ַא
 שיאץּפָאריײא א  ןריניטולגַא'ַא
 עיצַארגימיאיַא וויסערגַא'א
 םזילַאירעּפמיא'ַא עיסערגא'8
 -רעּפמיא'ַא ןיסקיוא'ַא
 (שי)טסילַאי שיטַאיזַא'8א
 -קעלעטניא'ַא (שי)טסיאעטַא'א
 לַאוט -ַאלָאזיא'ַא
 -עיא .ןעי ,רעד -- םזילַאוטקעלעטניאיטנַא

 ,סקניל רעדָא סטכער ןופ יא ןוֿפ םערָאֿפ עד

 ,"םזיטימעסיטנַא ןוֿפ ןטנעמעלע ךיז ןיא טגָארט
 ,3 ץווו 1968 ,רַאֿפ ,סענעמ .א

 .} -- תמאייטנַא
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 (שי)טסילאוטקעלעטניא'ַא
 : | לעוטקעלעטניא'ַא -
 -ּפָארַא .1 .טכָאי-- ,ךָאיי- .ורט -- ןכָאיטנַא

 -רַאֿפ יד יַא .ךָאי ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .ךָאי .ַא ןעמענ
 .רעטעּברַאּפַאלקש יד יַא .רעקלעֿפ עטֿפַאלקש

 .ןסקָא יד ,דרעֿפ יד יַא .ַײרֿפ ןכַאמ .2
 .גנ- .ךיז טימ |

 .עיא גנַאל טשינ יד .ידַא -- טכָאיטנַא |

 .שיּבַארַא 22 ייא 22 .רעד -- ל'ָאהָאקלַאיטנַא
 גנוקריו יד טריצודער סָאװ לטימ רעדעי .1
 ןצינ ןגעק זיא סָאװ סָאד .2 .לָאהָאקלַא ןופ
 רָאפנעמַאזוצײַא ןֿפױא ןענַײז . .., .לָאהָאקלַא

 -רַאֿפ רעד ןוֿפ רעמענליײטנָא עקינײּבסַײװ יד

 ןוֿפ טרעדנואװרַאֿפ םענעגנַאמוא ןעװעג גנולמַאז
 -צג ןּבָאה סע סָאװ ,סעדער עטכירעגמוא יד
 ,"טַאירַאטעלָארּפ ןוֿפ רעייטשרַאֿפ יד ןטלַאה

 ךיוא

 רעגָארּפ יד ,יקסנישעּפעל .ּפ ,זּביא ןַאהַאק .אכ

 -גַאגַאּפָארּפײַא .1931 קסנימ ,ץנערעֿפנַאק

 .שי- .םזי .עד
 שינַאקירעמַא' א םזינַאקירעמַא'א |

 ,לָאענ .ן ,רעד ןסעמע .
 .תמא ןוֿפ ךופיה רעד זיא סָאװ סָאד .טייצ
 רעשירעריֿפרַאֿפ רעד .תמא ןגעק זיא סָאװ סָאד

 -צג זיא רע, .ן ,רעד -- טטיצילגנַאיטנַא
 ןוא טסילַאנָאיצַאנ רעשישלעוו .רעסייה א ןעוו

 ,אווװ לּבִי ,ךַײרנַײװ לאירוא ,יײַא רעֿפרַאש א -

| 236, | 

 (טסי-)םזי|מיטּפָא'ָא .עיטקענא'8

 ךיז ,ןָא ךיז עק- .וטוא -- ךיז ןעקּפָאיטנָא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא  .טעקּפָאיטעג-
 סיֿפ ערעווש טימ (ךיז ןײגנָא) ךיז ןּפעלשמורַא |

 -נָא .ךיז ןעשטּפָאטנָא .געו ןקיטָאלּב ַא רעּביא
 ,ןגעטש ןוא ןגעוו רעּביא ךיז יַא .ךיז ןעשזדָארּב

 לַאטנעירָא א + שינַאקירֿפַא'א
 -עשלַאּב'8 טנַאדיסקָא'א
 שיטסיוו שיּבַארַא'8
 קיװעשלָאּב'א -ָאטרָא'א
 לָאירעטקַאּב'א (ל'ַא)סקָאד -
 שירעטקַאּב'ַא -ַָאמסירַא'א

 סוכקַאּב'א שינַאילעט
 זַאושזרוּבא  -ָאטסירַא'ַא

 .(סיוזָאיּב'8 - שיטַארק
 לטימ רעדעי .1 .ץ ,יד -- קי|טָאיביטנַא

 -רַאֿפ םעד ןרעטש וצ טֿפַאשנגיא יד טָאה סָאװ
 -קַאּב ןטײטוצּפָא ןצנַאגניא רעדָא ךיז ןטיירּפש
 -עג .ןעמזינַאגרָאַארקימ ערעדנא ןוא סעירעט
 ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןטײקנַארק ןֿפמעקַאּב וצ טצינ

 ךיא יד ןריֿפוצנַײרַא דובּכ רעד, .ךיז ןקעטשנָא |

 -נַארֿפ םעד ןלַאֿפעגסיױא זיא ןיצידעמ רעד ןיא
 זירַאּפ ,זעגֿפ ,"ָאּבוד ענער רעשרָאֿפ ןשיזייצ
 -טימ עשיטָאיּביטנַא םוכס .2 2 האי ,1948

 יד טָא ןוֿפ גנודנעװנָא ןיא טֿפַאשנסיװ .ןעל
 -ַאטּפערטס ,ןיליסינעּפ .ידַא -- שי" .ןעלטימ
 סָאװ סעיצקעֿפניא-ןרינ, .תואוֿפר עיַא ַאא ןיסַײמ
 -רעטנוא טשינ ךיז ןוא ןרָאי ןטלַאהעגנָא ןּבָאה
 ,"ןעגנולדנַאהַאּ| עא ערעדנַא ץַארט ןבעגעג
 ,7 או 1964 ,זמט

 } -- םזיתולגיטנַא

 .ןע- ,רעד -- ןימַאטסיהיטנַא

 ןימַאטסיהיטנַא

 שיטירּב'ַא שיטסַאלּב'ַא

 סָאװ שטנעמ .ן' ,רעד -- שטנעמ"טָאניטנַא
 םצע םעד (טֿפמעקַאּב ,סױרַא טערט) ןגעק -זיא
 ןליֿפעג ןוא םיגהנמ .עזעיגילער, .טָאג ףירגַאּב
 -עטָא ןטסטלַאק םעד ןוליפַא דמערֿפ טינ ןענעז

 י"ג ,וש טישז ,"'מ"טָאגיטנַא םעד ןוא טסיא
 | יי ,2

 קידתולנ'ַא ןּביולג'ַא

 .ןעי ,רעד ן. . .סעלָאג ,.

 ןופ טמוק סָאװ ץלַא זַא טלַאה סָאװ הטיש -
 ףרַאד ,טינ גוט תולג (ןטימ תוכַײש א טָאה)

 ױזַא --- תולג רעד; .ןרעװ ןסעגרַאֿפ ,טֿפמעקַאּב
 -רַאֹפ ןדִיי טָאה -- 'ִא ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןגָאז
 ,סענעמ .ַא ,"םינדחּפ ןופ קלָאֿפ ַא ןיא טלדנַאװ
 ,26 ווו 1962 ,רָאֿפ

 ךעלטֿפַאשלעזעג'א שיטסָאנג'א

 רעדעי (עימעכָאבפ .ןע- ;רעד -- ץ'עגיטנַא
 סָאװ ,ףוג ןיא טריצודָארּפ ,ץנַאטסּבוס .ןימ
 ,סרעּפרעקיטנַא ןריצודָארּפ סָאד טרילומיטס
 זיא ןֿפֹוא רעטסמַאזקריװ ןוא רעטסטושּפ רעד;
 ייּביסנעס םעד טימ טקַאטנַאק םעד ןדַײמוצסיוא
 .8 --- 6 ןאמ ,1950 זירַאּפ ,זעגֿפ ,י'ַא ןקידנריזיל

 | - שינַאמרעג'א

 יַאּפיה (קיזיֿפ .יד -- עיצַאטיװַארגיטנַא
 -רעק א טלָאװ ריא טימ סָאװ ,טפארק עשיטעט |

 ןסױטשעגּפָא עסַאמ רעװיטיזָאּפ ַא טימ .רעּפ |
 ,עסַאמ רעװיטאגענ א טימ רעּפרעק ַא ךיז ןוֿפ

 שיטַאמגָאד'ַא -שיכירגיא

 (דעמ) .רג 22 יא 2 : ,רעד -- ט'ָאדיטנַא
 -ריװ יד ןֿפמעקַאּב וצ לטימ רעדעי .לטימנגעק

 טמוק סָאװ טײקנַארק ַא ןופ ,םס ַא ןופ גנוק -
 .ןסוריװ ,ןליצַאּב ןוֿפ

 םוטָאדיַא
 (טסי-ןםזי|ניװרַאד'א

 טייג רע ...,, .יזַא -- שיטקעלַאידיטנַא
 ,שיטסינַאכעמ ןייר ,'ַא עגַארּפ רעד וצ וצ

 שימָאד'ַא

 ,(2 װָאקרַאכ ,גנודליּבנטַאר ,?שיטסילַאמרָאֿפ

 . .טייקד 3 אפ
 (שי)טַארקָאמעד'א טירעטֿפיד א סעלַאד . ..} תולד'ַא | (שי)שטַײד'ַא
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 עגיל עשידִיי .4121 ,/ :רוציק .100מ 1,486
 ןֿפמעקַאּב וצ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 .עיצַאנימירקסיד ןוא ןפירגנָא עשיטימעסיטנַא |

 ןדרָא ןטימ ןדנוּברַאֿפ ,1913 ןיא ןעמוקעגפיוא |

 אב וצ שיגרענע :ליצ'רקיע רעד .תירּביינּב !

 ףירגנָא ןקיליװזייּב ןוא לוּבליּב רעדעי ןֿפמעק
 צג .דיחי ןשידִיי רעדָא ץוּביק ןשידִיי ןגעק
 ףמַאק ןיא עלָאר עסיורג רעדנוזַאּב א טליּפש

 -רַאֿפ יד ןיא עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסיצַאנ ןגעק |
 .ןטַאטש עטקינייא

 םזי|נַאמוח'ַא .וויטַארָאקעדיא |
 . (שי- ,טסיד) שימַארד'א
 שינעיגיה'א ןַאמוח'א

 לטימ רעדעי

 -ךיװ יד טרענימרַאֿפ רעדָא טריזילַארטיײנ סָאװ

 יװ טצינעג .רעּפרעק ןיא ןימַאטסיה ןופ גנוק



 דלעהיטנַא

 "נַארק עשיגרעלַא ענעדיישרַאפ ַײּב האופר ַא

 -עטניס יד טימ, .גנוליקוצ ַא ַײּב ןוא ןטייק

 רעד ןיא ןעמוקעגוצ ןענַײז ןעלטימיַא עשיט

 זירַאּפ ,זעג8 ,"תואוֿפר ךָאנ ןיצידעמ רענרעדָאמ -
 יי ,8 --- 6 אי ,1950-
 שיכרַארעיה'ַא שירָאטסיה'ַא

 ,טלַאטשעג ,ןָאזרעּפ .ן ,רעד -- דלעהיטנַא
 ןענַײז רעטקַארַאכ ןַײז ןוֿפ ןכירטש יד סָאװ

 סע ךיז טלעטש עמ יװ עטרעקרַאֿפ יד טקנוּפ -

 טייקשלַאפ ,תונדחּפ :לשמל ,דלעה ַא ַײּב רָאפ -

 .טייקשי- יזַא-- שיה עא

 םוריוו'ַא טֿפַאשנסיװ'ַא
 ךעלטֿפַאשנסױװ'ַא
 -שיטערָאעט (קייֿפ .ן .יד -- טלעװיטנַא

 יטנַא ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ טלעװ עכעלגעמ

 | ,עירעטַאמ

 רעשיסקָאטיטנַא .ןע ,רעד -- ן'ינעוװיטנַא
 םייחילעּב ןוֿפ טולּב ןיא ָאד זיא סָאװ םורעס |

 ןגעק לטימ ַא יװ טצינעג .םס ןצירּפשנַײא ןכָאנ

 .ןעגנומסרַאפ עסיוועג

 שירענעוו'א

 יארּב 25 .ן- ,רעד ןסעכָאיטנַא) -- 8(ו)כויטנַא
 לָאצ א ןוֿפ ןעמָאנ .1 .ַאא א ,גכ ,הּבר תיש
 רעּביא טשרעהעג ןּבָאה סָאװ םיכלמ עשיכירג
 -רעפ רעד ס(ו)כויטנַא .לארׂשייץרא ןוא עיריס

 זיא ,עשרה 'א :שרדמ ןיא ,סענַאּפיּפע ,רעט
 ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא טנַאקַאּב קירעיורט |

 וצ ןסואעצ לעֿפַאּב םעד י'ַא סױרַא טזָאל סע;

 ןקוּב טלָאװעג טינ, .ווװ לא ,ײטָאג ַא רַאֿפ ןטלַאה
 םיא טָאה עשרה יַא סָאװ ,גניר םעד רַאֿפ ךיז
 סנדיז םעד' ,יקצינטישז .ל .ה ,"ןֿפרָאװעג
 םעד ןיא, .עשר ,רוכַא .ןַאריט .2 .לוַײה
 ץֵא ... ךס ַא זדנוא ףיוא ןענַײז תולג ןגנַאל
 ,קירוצ קילּב ַא ,דוד ןגמ ,ןענַאטשעגֿפױא
 | | ,1902 סעדַא

 ,טעקּפויטעג'- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקּפיטנָא

 .פוז ןיא טיורּב ןעלשירקנָא .ררװ -

 ן... סעניורכיז ...} -- קידתונורכזײטנַא
 עג שירענגעק זיא) ןגעק זיא סָאװ  .ידַא
 ןענַײז יז, -- םייקי- .תונורכז (וצ טמיטש
 ,ןרערט ןָא תולג א ןריצירּבַאֿפ וצ טיירג ךַײא
 רעטייווצ א טימ טוג רעייז ךיז טדניּב יזייַא אזא
 ..זמט ,טייצ ,"רערעייז עירָאעט

 ,טקילזיטעג-- ,ןָא קיל  .ורט -- ןקילזיטנָא
 .קילזיט ַא ןָאטנָא .גמ ,ןעלשזיט-- 9
 סע זַא ,סעטַאמש ,ןכַאז ךס ַא ןָאטנַא .ןצלעּפנָא
 רעדניק יד יַא .ןגעװַאּב וצ ךיז רעװש טרעװ
 ךיז טימ ךעלנייװעג .סרעדעװס ךס א ןיא
 ,ןעלשזיטנָא ױזַא טשינ ךיז טסֿפרַאד וד, --
 ,(גמ) דייר ,"טסָארֿפ רעקרַאטש אזַא טינ זיא'ס

 .תודיסח ןגעק זיא סָאװ .ידַא -- שידיפחיטנַא

 ,טייק- .עריטַאס עיִא ןַא
 רַאה .ן ,רעד -- טַאמרַאהיקנַאטיטנַא

 "א ףןעלטימ"א .ןעקנַאט ףיוא ןסיש וצ טַאמ

 | ,סענימ

 ץנַאטסּבס .ןע- ,רעד -- ן'י|טקָאטיטנַא
 םייח-ילעּב ןופ רעּפרעק ןיא ךיז טֿפַאש סָאװ |

 -קימ ןופ ןעמס ,ןעניסקָאט ןגעק לטימ ַא יו

1548 

 ןומיא טכַאמ סָאװ רעּפרעקיטנַא .ןעמזינַאגרָאָאר

 ןַא ןוֿפ ןטַאטלוזער ,ןטייקנַארק לָאצ א ןגעק
 יילעּב עקיזָאד יד ןוֿפ טולּב ןיא,; .גנוקעטשנָא

 -פיג יד ןגעק טפיגנגעק ַא ךיז טלקיװטנַא םייח |

 ןַאד יא רענעפורעג-וױזַא רעד ,ןּבָארקימ עקיט

 יָאד םעד ןצינוצסיוא ןלַאפעגנַײא ןגנירעּב זיא

 ןגעק לטימלייה ןוא -סגנוטיהרַאפ סלַא יא ןקיז

 -- ׁשיה .,8 א ,1929 ענליוװ ,זעגפ ,"טירעטֿפיד

 ,ידַא

 (שי)ּפיט'8א זָאלוקרעּבוט'א

 שינַאטײטי'ַא

 ,טלטיטעג-- ,ןָא לט  .װרט -- ןעלטיטנָא
 דּבכמ ןוא ןצעמע וצ ןדנעװ ךיז רעדָא ןּבילרש
 ,ןלוטיט ךס ַא טימ (ןעלטיטַאּב ,ןפורנָא) ןַײז
 -עֿפע רע לָאז ,ריֿבג םעד ןָא לטיט, .ןעלטיט

 י"ענעשעק ןַײז ןענ

 שיגָאלַאעטיא (טסיא:)םזיא|עטי'ַא

 .רג 22 ײא 2 .ץ ,רעד -- (פי)ו|'עטיטנַא
 ,טסַארטנַאק .גנולעטשנגעק  .עזעט'ַא 95
 רעקידנגעקַא טקנוּפ א טימ ץַאז .ירתסד יּתרִּת

 -רַאפ .רעטגָאזעגסױרַא רעירפ רעד יװ גנוניימ
 .טנערעֿפער ןוֿפ סיזעט םוצ זיַא םעד ןקידייט
 אתורֿבח וא .טיוט רעדָא ןּבעל רעדָא :תוָאמגוד
 ,קיטַײרפ ץרוק ןוא לודגה:תּבש .אתותימ ןא

 טמוק סיזעט ןופ הֿפוקּת רעד ךָאנ :לעגעה טיול

 ךיז .עטכישעג רעד ןיא 'א ןופ הפוקּת יד

 לוֿפ זיא סָאװ קירָאטער א .ןזיא טימ  ןליּפש
 ,טסַארטנַאק א טימ ךיז טצונַאּב עמ, .ןזיַא טימ
 םעד ןכַאמ רעקיטנעק ליװ עמ ןעוו ,סיזיַא טימ

 םעד ...א, .| רעּבַײרש עשידויןגעװ ,נש ,"סיזעט

 ,"טקנופגנַאגסױא ןוֿפ ץַאזנגעק םעד ,סיזיַא
 ירוּב רעד ןופ סיזירק ,בז ,ןינַאץַאש .מ 'ידער

 רעיֵא .ידַא -- שיט- .1932 עגיר ,עיזַאושז

 קידנרינָאּפמיא טָאה ףסויייכדרמ 'ר, .טעטיּפע
 םוצ טנַאּבַארט רעיא רעד סלַא רָאנ ןטכיולעג

 ,"טייקכעלנעזרעּפ .רעקידרעװקרעמ סרעקצָאק
 .| ןלױּפ ,טיי

 טסָארט'8 סוגַארט'ַא
 רעיראטינירט'א / דַארטי'ַא
 לענָאיצידַארט'ַא

 טָאה סָאװ .קוא ,ליוּפ 22 .ידַא -- ענשטיטנַא
 סָאװ ;קיטנַא ןַא ןוֿפ תולעמ יד (טגָאמרַאֿפ)
 -רַאֿפ ןופ זיא סָאװ סעּפע טימ סיוא ךיז טנכייצ

 ,עװַאקישט .ןעניֿפעג וצ ןטלעז זיא סָאװ .סנטַײצ

 ןא .עזאו 'א .רעגייז ריא .לּבעמ יא .ענדָאמ
 :ב םַײּב םעטַײּב ריא טימ ךיוא .למַײרטש יִא

 אזא רָאנ; ,טנכייצעגסיוא ,ךעלנייוועגרעסיוא |

 ןעמוקַאּב טָאה טָאטש רעזדנוא יװ ירּפ יַא ןימ

 ,1868 ,מק ,"היכז א זיא הנשה:שַאר םעד ףיוא
 טימ סנַײז למערק'ס רע טקַאּפעצ ךיג, ,26 אט

 רעד ףיוא םישורּפ ,רע טזַײװ תיציצ ,הרוחס

 ,סוממ ,"םירֿפס ינימ 'ַא סױרַא טמענ .הרוּת

 -ַאלק ,עלעדרָאמ יא ...למינּפ שיכאלמ, .לדוי

 ,"עיצַארג עכעלנייוועגרעסיוא ,טלַאטשעג שיס

 ןטלַאה סָאװ רעגניֿפ ייװצ, .םרוטש ןיא ,עש

 ,"!רעגניֿפ ייוצ 'א :רַאגיצ םעד ךיז ןשיװצ |

 -כַײל ייר עצנַאג אע .| רעפעינז םַײּב ,גרעּב

 ריֵא .ןופ . . .ןסקיּב-םימׂשּב ,סעקינתּבש ,סרעט

 ןעלטַײטנָא
 לסוי 'ר' ,יקסװַאשרַאװ ריקי ,גנוטעּברַאסיױא
 . ,טייק- ,'ץנימ

 רעד ךיז טָאה סָאװ .ידַא -- טשידַייטנַא

 טָאה סָאװ ;טייקשידִיי ןוֿפ ,ןדִיי ןופ טרעטַײװ
 ,טייקשידַיי ןופ ,ןדִיי ןוֿפ טדמערֿפעגּפָא (ךיז)

 ךיז טכַארטַאּב רע, .טרילימיסַא קידנעטשלוֿפ

 ןוא ןדִיי ןוֿפ טמַאטש רע הייד ,דָיי ןיַא ןַא רַאֿפ
 עג טינ ךיז טָאה רע ,טרוּבעג ןופ דִיי ַא זיא

 תוכײש עכעלרעניא ןַא טליֿפ רע טינ ,טדמש
 ,27 אוו 1965 ,זמט ,ײקלָאֿפ ןשידִיי ןטימ

 טרעװ ...טנגוי ידע -- ןרעװ .ןַײז א
 םעד ןופ קזֹוח טכַאמ ,'א טרעװ ,טדמערֿפרַאֿפ

 טגנירדג .31 1957 ,זמט ,טייצ ,"ןרָאהנירג
 יילגנע רעד ןיא ןַײרַא ץנעגילעטניא עשידִיי יד

 ,זמט ,גצּב ,ַא טרעװ ןוא טלעװ-רוטלוק רעש

 ,9 וא 4

 ,טשידלי-- ,שידיי-- .ורט -- ןשידיײטנַא

 םעד ןוֿפ ןסַײרקעװַא ,ןסַײרּפָא ,1 .חֿפד +-
 יד ןרענימרַאֿפ .שידִיי שיפיצעּפס זיא סָאװ

 לוש עשיסור יד, .ןכירטש עלַאנָאיצַאנ-שידִיי
 ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2 ."טנגוי יד טשידַייטנַא טָאה

 .רחסמ ,לדנַאה םעד 'א .סולֿפנַײא ןשידִיי

 ,גנו-

 םזיטימעסיטנַאע .רעד -- םויאַאדוי"יטנַא

 רעד רַאפ טרָאװ עקיטכיר סָאד טשינ זיא

 טול -- טֿפרַאדעג טלָאװ'מ ... ןדִיי וצ האנׂש

 רָאנ ,םזיטימעסיטנַא ןוֿפ טשינ ןדער --- ןסלעוו

 .טייצ ,?ײײַא ןוֿפ -

 סָאװ עּפורג מא .ס- ,יד -- ןָֿאינוייטנַא
 .סנָאינוי רעדָא ןָאינוי א ןגעק ףמַאק א טריֿפ
 ,םזיה .גנוגעװַאּבייײַא יד

 סָאװ  .ידַא ןשידיכעי ...} -- שידיחיייטנַא
 -שידיחי ןגעק ,דיחי ןגעק (סױרַא טערט) זיא
 יַאּפָארּפ יד, ,דיחי םעד טרירָאנגיא סָאװ .טייק
 יא רָאנ ,שידיחי טינ זיא קיריל עשיטסידנַאג
 ענװָאק ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,מי ,"שיריליטנא ה"ד

 ,טייקקה ,7

 נָא .ןטַײטנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- טַײטנָא
 ןּביג ץא רָאּפ א, .סעּפע ףיוא זַײװנָא .טַײד -

 "עג ןענוֿפעג ןענַײז עכלעו תוּבותּכ יד זדנוא

 .מ ,זּביא ןַאמגילעז .ר ,"הזינג רעד ןיא ןרָאװ
 .,41 יז ,1923 ןילרעּב ,הּבותּכ יד ,רעטסַאג

 ,טלטַײטעג-- ,ןָא לט- .וחטוא -- ןעלטַײטנָא

 (ןיא) ףיוא (רעגניפ א) לטַײט ַא טימ ןזַײװנָא ,1
 עמ ואוו יִא .לעטש ,טרָא ,טקנוּפ ןטמיטשַאּב א
 "רדח םעד (רַאֿפ) יִא .ירֿבע ןגָאז םַײּב טלַאה
 ןטימ י'ִא .רעדנוזַאּב תוא ןדעי ףיוא לגניי
 .גנוטַײצ רעד ןיא סנָאנַא ןַא ףיוא רעַײלּב

 ַא טימ ןצעמע ףיוא ןגַלצנָא .ןזילװנָא 2, 
 םַײּב) טנַאה רעד (טימ) ןופ געװַאּב ַא ,ןכייצ |

 ,(עּפורג א ןוֿפ ןצעמע ןלייטסיוא ןוא ןענעקרעד

 יָא; .ןקידלוש םעד ףיוא ,בנג םעד ףיוא יִא

 רעטשטנעּבעג:טָאג ַא זיא טָא :רעגניֿפ ןטימ |
 ,1960 'צעד ,שימייה ,ןַאמנייטש .א ,"רעטכיד
 רעד טָאה רע זַא חצור ןשישטַײד ןֿפױא יָא;
 טנזיוט 20 --- 18 ןשיװצ ץיוושיוא ןיא טעדרָאמ
 ,26 וש 1964 ,זמט ,"ןעגנוצירּפשנַײא טימ ןדִיי

 -רעװ טימ ןזַײװנָא .ןּבעגנָא .ןענעכײצנָא .2



 ןטַײטנָא

 ,רָאי םעד ףיוא 'ִא יונעג טינ ןָאק עמ, .רעט
 1963 ,זמט ,"ןעמוק טעװ טקנוּפדנעװ רעד ןעוו
 .שיגעי ,3 וֵש

 -עגי+ ,ןָא טַײט .װרט 6 חטוא -- ןטַײטנָא
 ,ןטַײד-- :39 .|ןטיטעג/-- :ךיוא כרֵאַו טַײט
 יֿפעג וצ ףיוא ןמיס ַא ןּבעג .ןזַײװנָא ווזז 1
 .טניױאװ ֿבר רעד ואװ יִא .ןכוזוצֿפױא ,ןענ
 םהיא 'נוא ןטַײט ןא םהיא ךיא ליװ שיזיד,
 לאוי יר ,יןטַײז יכילדיש רטנוא ףיוא ןזַײװּב
 רענייק ,ןיינ; .1724 אדרויֿפ ,חוחינ חיר ,ןזח

 ,ִא טינ ,ןזַײװ טינ ריד וצ טעװ געװ םעד
 עשידרע יד עלַא טימ רימ וטסיּב טנעָאנ שטָאכ

 / ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןטײקטנעָאנ

 רעגניֿפ ןטימ יִא .וּב ,ןעלטַײטנָא וזד .2
 עטרַאקדנַאל רעד רעּביא טרָאפ עמ, .ךוּב ןיא

 סכעלטיא קידיִא ,עקַאט ,רעגניפ ףניֿפ טימ

 -ַאילק ,סוממ ,"עלעכַײט סכעלטיא ,עלעקניוו

 +..עשט

 .ןּבעגסיוא .ןרסמ(נָא) .ןצעמע ףיוא ןזַײװנָא .9
 -קע .ריא ןילָאװ, ..ןטיִשְרַאפ .(טכַאמ רעד וצ)

 ןיא םידוהי זד ןטַײט ןא לַארינעי םעד סנעליס
 יעלַאּב ,"ןירזַײה ןיא ןיקעטש 'נוא ןנַײז םוקמ
 .שינרעג

 -רעטנוא .ןעגנערּבסױרַא ,ןּבײהסױרַא 4
 יד ףיוא יִא ,ןכַאמ םַאזקרעמֿפױא .,ןכַײרטש
 סעּפע ףיוא יִא .הּביס רעד ףיוא ,ןדנַאטשמוא
 ףרַאד רע ...ןוא, ,(עא טכעלש) טוג זיא סָאװ

 ןקיטסַײג רעזדנוא ןיא סנױזַא סעּפע ףיוא יִא
 יד טימ ןרעװ ןסירעגסיוא טנידרַאֿפ סָאװ ןּבעל
 ,1919 י"נ ,א טישז ,"ןעלצרָאװ

 ,ןַײז זמרמ .ןרעהוצנָא ןּבעג .ןעקניװנָא .ס
 ןקיטכיר םעד (ףיוא) יַא .געווסיוא ןַא (ףיוא) יָא
 ,"טַײט ןא הֶׂשעמ שאד שאו טכיז, .רעפטנע

 טשמַא ,המלש תלהק ,ןדנול ןמלז המלש יר

 -ןצנא ,ןהעז ...ןלַא ןוֿפ ךיז הזיל נוא, .ד"קּת
 ...ךילקילג רהוק הנגנַאפיגנא איז שאד ןטַײט

 קעּבזדנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"אַײז טגידנעיג

8, | 
 ןּבאה ןכאז יכוה יכלעז ןיא !נוא, -- גנו"

 ןגולק ןייא טימ גנוטַײט ןא טימ טעריג איז |
 .שינע- .א/ג ,1122 טשמַא ,מהס ,ײןשנעמ

 ןגעק זיא סָאװ רעד .ן ,רעד -- ריייטנַא
 -רוא ױזַאק .(ןןדִיי ןוֿפ אנוׂש ,רענגעק ;(ן)דִיי

 / רעד זיא טלַארוא ױזַא ,דִיי רעד זיא סע יװ טלַא
 ןייא ןוֿפ סױרַא ןענעז וׂשֹע ןוא ֿבקעי .....דְלייַא
 ,14 עוו 1962 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ךיוּב

 ,ןדיי ןגעק זיא סָאװ .1 .ידַא -- שידייייטנַא
 ןגעק סױרַא טערט סָאװ ;טייקשידַיי ןגעק

 ,ןדיי טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ץלַא טפמעקַאּב

 ןַא ןעמענ .טסַײג ןשידִיי ןוא העּפשה רעשידִלי

 -יטש עיִיי"ַא יד ןזָאלּבֿפױא .גנולעטש עיִיי"ַא
 | ,טייק- .סרוק רעיֶלייַא ןַא .גנומ

 -ַאּב סָאװ ,ןושל ןשידִיי ןגעק זיא סָאװ .2 |
 -רַאֿפ ,טשינרָאג .וצ טכַאמ ,טרירָאנגיא ,טפמעק

 .שידיי ךַארּפש רעד ןוֿפ טרעװ םעד טרענעלק

 -טימ .גנוקילײטַאּב .1 .ז ,רעד -- ליײטנָא
 יַא ,ןטעטיװיטקַא ענעדיישרַאֿפ ןיא יא .גנוקריוו

 ןיא ;עטַאּבעד רעד ןיא יִא .טֿפעשעג ַא ןיא !

 .(עק- ,ןיד)
 -ליטנָא ,לײטנָא םענ .וטוא -- ןעמענלײטנָא

 ַא יװ ןרעװ טכַארטַאּב ָאד ףרַאד יִאְו ןעמונעג
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 ןיא יִא ןַא .טסעמרַאפ-טרָאּפס ןיא יִא .סרוקנָאק
 ידי רעד זיא סיורג .ןּבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג
 ןשימָאנָאקע ןוא ןלערוטלוק םעד ןיא יִא רעש
 ,עקַאטַא רעד ןיא יִא ןעמענ .עקירעמַא ןוֿפ ןּבעל
 גנוגעוװַאּב-יטרַאּפ ןיא יִא . . ..ףיוא לַאֿפרעּביא

 -גייק טָאה רעא .תואמצעה-םוי ןיא יִא .(ןּבעלד)
 עכעלײרֿפ יד ןיא ןעמונעג טינ יִא ןייק לָאמ
 -עמַאק ענַײז ןוֿפ ןטַײצלָאמ-סעקנירעשטעװ'
 ,דנוּברעטַײּברַא רעשידיא רענײמעגלַא .,"ןדַאר

 -רַאֿפ ...4 .1902 ןָאדנָאל ,ןירוטלַאכ ןַאֿפעטס -

 "כרוד ןוא ןרענָאיּפ יד ןוֿפ טנוזעג סָאד ןקרַאטש
 םעד ןיא יִא רעייז ןקרַאטשרַאֿפ (םוצ םעד
 ,רענָאיּפ ,יקסנישטשעמ .י ,"...רַאֿפ ףמַאק
 ,1932 עװקסָאמ

 ןיא יִא ,דיללטימ .,ליֿפעגטימ .עיטַאּפמיס .2
 יֹובאו יֹוא --. .רעיורט ,רעצ סנצעמע (וצ)

 ,רַא ,"ןרעֿפנע 'ִא טימ םיא יז טגעלֿפ -- {יל |

 .עקידשדוק-ןושל ידי

 ;ךיז ןקילײטַאנטימ) .1 -- 'ַא ןא ןעמענ
 .ןקריווטימ .טייקיטעט ַא ןיא ךיז ןַײז ףֹּתּתשִמ
 .טסעמרַאֿפ ןיא יִא ןַא ןעמענ .ןרירעּפָאָאק -

 ,גנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ רעד ןיא יִא ןַא ןעמענ

 ,עינַאּפמַאק-לַאװ .רעד ןיא יא ןוויטקַא ןַא ןעמענ
 ןסיורג ַא ןעמענ .גנולעטשרָאֿפ-לוש רעד ןיא
 -ַאּפמיס ,2 .וזַאא ןעגנוטיירגוצ יד ןיא יִא
 -ענ ,טימ ןריציֿפיטנעדיא ךיז ,ןליֿפטימ .ןריזיט
 -ענ סהוולמ יד, .ןדַײל סמענעי ןיא יִא ןַא ןעמ

 -יכרצ ןיא יִא ןַא ןעמעלַא רַאפ רעקיניײװ ןעמ
 ,עיזַאושזרוּב יד ,ּבמָאלַאג ןסינ יֿבצ ,"רוּביצ
 ןרעװ טכַארטַאב ָאד ףרַאד יִאו .1906 עשרַאװ -

 טרָאװ ןרַאֿפ .ןעמענ ּברעװ םוצ טקעיּבָא ןַא יו
 -רַא רעטמיטשַאּבמוא רעד ךעלנייוועג טמוק יִא
 רעטמיטשַאּב רעד ןעמוק ךיוא ןעק ,לקיט
 רעדָא רַאֿפ ןעמוק ןעק יִא טרָאװ סָאד .לקיטרַא

 ןעמוקוצ ןעק יִא טרָאװ םוצ .ּברעװ םעד ךָאנ -
 -רמֹולּכ ַא רָאנ ןעמונעג טָאה רע? :טוּבירטַא ןַא
 ן."ןינע ןצנַאג םעד ןיא יִא ןטש

 .טלייטעג'-- ,ןָא לייט .וורט 6 וטוא -- ןליײטנָא

 קעװַא .ןּבעגנָא .ןלײטַאּב .ךס ַא ןלייט(עצ) 1
 "רעדניק יד יא .עטנַאקַאּב עלַא תונּתמ יִא .ןּבעג
 -עגנָא זדנוא טָאה עמ, .ןטוג םעדלַא ןוֿפ ךעל

 טימ ןיימ ךיא ,דרע ךעלקיטש טימ טלייט

 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,ײדמַאז

 ,יּברעד ןגרַאק טינ ןוא ןלייטסיוא 2 6
 סטכער ףיוא ןעגנונעכייצסיוא יִא .םידוּביּכ יא
 .ץימש ,שטעּפ יִא .תורצ יָא .סקניל ףיוא ןוא

 נָא טוג = (עיצרָאּפ ַא) קלח ַא יַא* .תוּכמ יִא

 ,ןלייט ךיז .ןליֿפטימ .8 .רענייּב יד ןכערּב
 ?ןיילַא ןזָאלעג רָאג זדנוא ריא טָאה סָאװרַאֿפ,
 טלייט ןוא זדנוא טימ טַײז ,ךָאד זדנוא טפלעה

 -על עַײנ סָאד ,פד ,"עּביל רעַײא טימ ןָא זדנוא
 ןגָארטרעּביא .ןקעטשנָא .4 1913 ץרַאמ ,ןעּב

 ַא יִא .(ןצעמע וצ) ןּבעגרעּביא .(ןצעמע ףיוא)
 רע .שינע .ץכע-ה .גנו .תאלוח

 .יירעד

 ןײגסױרַא .לײטנָא ןַא ןעמענ וזד .,ןּברעװנָאק

 םענ ךיא, .דַארַאּפ ןיא ןעמענוצלײטנָא סַאג ןיא

 .רעד -- ר'ָאלכיטנַא

 ר'ַאלכיטנַא

 ...טקנַאדעג טָאה יז. ,"עסעיּפ רעד ןיא יִא
 ןעװעטַארוצסױרַא יז ןעמונעגיָא ןּבָאה סָאװ עלַא

 ךשמ ןיא, .תודוס ,פס ,"טנעה סלװלעװ 'ר ןוֿפ -

 -עגיִא קירוצ הלּכ יד ןיוש טָאה טונימ 40 ןוֿפ

 יד ,ץיבוקשרה .א .ש י"החמׂש ריא ןיא ןעמונ

 ַאטשעג ןענעז ייז, ?רָאי ,קרּב ינּב ,עקרעגוא

 ןיא ןעמונעגָא טשינ ,רעטַײװ לסיּב ַא ןענ

 ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ךערּפשעג רעזדנוא
 ,גנומענ'ָא ,1947 איּב ,ֿביֿבָאילּת

 צא יװ צמ ךיוא) ס" ,רעד -- רעמענלײטנָא
 ןַא טמענ סע רעװ 1 יסס ,עק" ,ןיי נװ |

 יטַאּב סע רעװ :סעּפע ןיא ליײטנָא (ןוװיטקַא)
 ןַײז .רעטקילײטַאּבטימ .טרירעּפָאַאק ,ךיז טקיל

 "נָאק ַא ,ןטסעמרַאפ-טרָאּפס) ... ןיא יִא ןַא
 ןופ רענייא זיא רע .(גנולעטשסיוא ןַא ,סרוק
 רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא יִא עטשרע יד
 ינָאמעד רעד ןיא סיִא עלַא ןפָארטשַאּב .הנידמ

 ןוֿפ רבח א ןרעװ זומ רערעל רעד, .עיצַארטס
 ערעייז ןיא יִא רעד ,דנַײרֿפ רעייז ,רעדניק יד
 סע רעװ .2 .1942 ,דוק ,מי ,"ןעַײרעליּפש
 רַאפ םיקלח עכַײלג .ףּתושטימ .טימ טעּברַא
 ןיא 'ִא .עמריפ ,טפעשעג (ןוֿפ) ןיא סיִא יד

 ןיש זיא הרומש יד זַא; .גנולעטשרָאֿפ רעד
 ןופרעד רע טָאה ,ןװיוא ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא

 םיקלח יַאםידמול יד ןשיװצ טלייטעגסיוא

 .קי ,"חסּפ ץנַאג ףיוא

 -עטי= :89 .טעַײטעג- ,ןָא עַײט -- ןעַײטנָא
 "עצ ןלעװקנָא -- טא .ןעייט- ,ןעי

 ....ןלעזעגירעדַײנש רעד' ,נאמ ,"דיירפ רַאֿפ !
 וצ דײרֿפ ַא זיא ןצרַאה ןיא ןוא ןָא עַײט ךיא;
 י"סַאג ןיא עטַײשרַאֿפ ךעלגניי עניילק ןעז
 רעּבַײװ ידע .6 41957 ,רָאֿפ ,רעלזַײה ןמלק

 יצעמ ,ײןעגניז ןַײז ןופ טעַײטעגנָא רָאג ןּבָאה

 עּביכ ,טעַײטעגנָא ןוא ןענַאטשעג זיא יז, .רעק
 -סיוא:המחלמ עדליו ענַײמ ןוֿפ טַאהעג הָאנה -

 יֵלעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י ,"ןעיירשעג

 ,ןזָאלעצ .ךס א ןצלעמשנָא -- וחרט הֿבושּת

 ,ןליד יד ןרימשסיוא ןוא סקַאװ יא נש יָא
 שינע-

 .מַא .טּפַײטעג-- ,ןָא ּפַײט .ורט -- ןמימטנָא
 רעדָא ןישַאמּבַײרש א ףיוא ןּפַאלקנָא ,ןקורדנָא

 "ונאמ םעד ,ווירּב םעד יִא .עא ּפיטָאניל ַא ףיוא

 .ףורפיוא ןַא יִא .טּפירקס

 .ידַא ןשילייאָארסיי ...} -- שילארׂשיייטנַא
 טימ לוֿפ זיא סָאװ ;לארׂשי ןגעק זיא סָאװ

 ָארּפ עשיּבַארַא יד, .לארׂשי תנידמ וצ האנׂש

 -יטנַא רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ טרעװ עדנַאגַאּפ

 ,1955 ,זמט ,טייצ ,ייַא רָאנ טשינ ,שידִיי

 לטימ רעדעי (עימעכ)
 -סקעט ןוֿפ ןירָאלכ ןקירעּביא סױרַא טמענ סָאװ

 םעד טרימשַאב עמ, .עא ריּפַאּפ ,רעדעל ,ליט

 רעדָא) רעסַאװלעװַאשז לסיּב ַא טימ קעלֿפ
 -רַאֿפ טרעװ קעלֿפ רעד ןעװ ןוא (רעסַאװ-רָאלכ

 -ַאװ ענייר טימ ןעקנעװשּפָא ןעמ ףרַאד ,ןלַאֿפ

 -ייל א טימ ןרימשַאּב ךָאנ ףוס םוצ ןוא רעס

 ,טרעּברַאֿפ רעדיילק ;ָאריּפש .ש ,"'ַא ןוֿפ גנוז

 : ,1900 עשרַאװ



 .ןעלכיטנָא

 .טלכיטעג-- ,ןָא לכ/ .ורט -- ןעלכיטנָא
 סָאד יִא .ךעלכיט טימ ,לכיט א טימ ןעלקיװמורַא

 ,ןסיורד ןיא סױרַא סע טריפ עמ רעדייא דניק -

 ּפָאק םעד ךיז יִא -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 :זדלַאה םעד דיז 'ַא .ךעלכיט יילרעַײרד טימ |

 .םוינָארכ'א

 ײטנַא וזד .לס ן  ,רעד -- טסירכיטנַא
 -רעטנוא טשינ םיא טָאה עמ לפיוו, ,+- טסירק

 טינ ךיז טריר רע ... ךערַײװ טימ טרעכיורעג

 ,"א רעד ,חֹוּכ רעצרַאװש רעד טָא ,טרָא ןופ |

 ָאד ריא טעטָאלָאק סָאװ ,ןיַאע .םרוטש ןיא ,עש

 א ,"?ןרערט גרַאק ךָאנ ךַײא זיא'ס ,ּבוטש יד

 ,2 אפ ,1962 ,דנַאלמייה יװָאס ,ןַאמטכעש

 יד (טָאמ .ןע ,רעד -- םטירַאגָאליטנַא
 רעד ןעװ .םטירַאגָאל םענעּבעגעג א ןוֿפ לָאצ
 ׁשי- .יַא ןַײז ןעניֿפעג ,ןּבעגעג זיא םטירַאגָאל

 .י .ידַא -- |

 עּפורג (קיגָאל .ןע- ,רעד -- .םויגָאליטנַא
 "ירד רעד ואוו ,סעיציזָאּפָארּפ ,ןצַאז ללרד ןוֿפ
 עטשרע יד וצ הריּתס א ךיז ןיא טָאה רעט
 ןעֶמעננָא טינ סע רעּבירעד רָאט עמ ןוא ייװצ

 ,םזיגָאליס ַא רַאֿפ

 .ןעיידיא ןיא הריּתס .ס' ,יד -- עי|גָאליטנַא
 ןצַאז ייווצ ןופ גָאזסיױרא .אפוג ץַאז ןיא הריּתס |

 .ידַא -- ׁשי- .רתֹוס ךיז ןענַײז סָאװ

 ,עֿפָאליטנַא :ךיוא .ז  ,רעד -- ּפָאליטנַא
 עמערַאװ יד ןוֿפ שריה ןימ (עיגָאלָאָאז) יד |

 "הלעמ .רעדנעל ב

 "עג טימ קידהריג

 -ָאלט ענעטלַאּפש

 ךיז טלײט ףןע ָי
 נא ןוֿפ סױא

 -ריה םינימ ערעד !/
 ןַײז טימ ןש

 "סיוא ןוא סיירג

 ןוֿפ טייקטליוהעג

 ,רענרעה ענַײז

 צג יד ,עיא יד;

 אוא ךעלנייוו

 ןענַאטשעג ןּבענרעד ןטרָאד זיא ,עקידעקערש

 -רעדנַא ,זּביא סנ ,ײ. ..טכַאמעג ּפָאק ןטימ ןוא

 --רעדעליזַא ,1920 וועיק ,ךעלהׂשעמ סנעס|
 ,גחֹו1- .לעפיא רעטעּברַאַאּב ןופ רעדעלישמַאז
 | .1006 0סעטס(42

 ידע  .נג .רעד ןזעגַאװעל ..| -- ןונבלײטנַא
 ןונֿבלה רה :ךיז ןפור לארׂשייץרא ןיא גרעּב

 חרזמ ןופ םענייאניא עדייּב ךיז ןעֶוצ ,ילַא ןוא

 ,"ןוכיּתה םי ןיא ןַײרַא ןעייג ןוא ברעמ וצ

 ,1894 עשראװ ,תמא ךרד רּפס ,וָאקלַאמ .א

 זַאלַא .ס- ,רעד -- ם(ע)רַאלַאיטֿפוליטנַא
 -נודלעמ-ָאידַאר ,לרעֿפַײֿפ ,סענעריס טימ) םער
 ךיז ןרעטנענרעד סע זַא ןענערָאװ וצ (עא ןעג
 "יװצ . . .2 .ןענַאלּפָארע-רידרַאּבמָאּב סאנוׂש םעד
 ןכלעװ טימ ,ןטייוצ םעד ןוא יַא"א ןייא ןש

 ייואװנַײא רעֿביבָא-לּת יד טנרָאװעג טָאה עמ
 -- טַאמרַאה"ַא .300 ,אאצוצ לּבִי ,"סרענ
 יסגירק סאנוׂש םעד דרע רעד ןוֿפ ןסישַאּב וצ
 .ןענַאלּפָארע

 ,ן"נרּת ענליוו -

 ּבנ צמ .יד -- עירעטַאמיטנַא

1990 

 שינרוטיל'ַא - םוסקול'א
 שיריל'ַא (םזי)לַארעּביל'ַא
 -ניא עשיליטנַא :ךיוא .נג .יד -- ןליטנַא

 ןוא -ןוֿפצ ןשיװצ עּפורג"ןעלזדניא .ןעלזד
 ןיא טלייטעגנײא ןרעװ 'ַא יד .עקירעמַא"םורד
 ,יטיאַאה ,אקײמַאשז ,ַאבוק :"א עסיורג' יד

 -ניא טייק א ,"ַא עניילק' יד ןוא ,ָאקירָאטרָאּפ
 יד .דַאדינירט ןוא ָאקירָאטרַאּפ ןשיוצ ןעלזד

 ,סעינָאלַאק עשינַאּפש ןעװעג לָאמַא ןענַײז יַא
 "גנע טלייטעגנַלא ךיז ןּבָאה יא עניילק יד טימ -

 יַאּב עקיטרָא יד .דנַאלָאה ןוא ךַײרקנַארֿפ ,דנַאל
 "סיוא רעינַאּפש יד ןּבָאה ,ןקַאורא יד ,גנורעקלעפ
 ןטימ .גנילדנעצרָאא עכעלטע ךשמּב ןטָארעג

 ןענַײז ,ָאקירָאטרָאּפ ןוא אּבוק ןוֿפ םענסיוא

 -ענ יא יד ןוֿפ סרעניואוונילא עקיטנַײה בור'ס

 - ,ןטַאלומ ןוא סרעג -

 עטזַײרגרַאפ .מטֿפ .ּבנ צמ .יד -- עירעליטנַא
 טייקיניילק א, .(+-) עירעליטרַא ןופ םערָאֿפ

 ,רָאי ריפ טנעָאנ 'ַא רעטנוא ,המחלמ א ןיא

 'ד קידצ ...טגָאזעג קידנעטש ךיא ּבָאה ךָאד
 ,טנװעירָאגירג ַאננַא ,ןוחא .מ ,"ויכרד לכּב

 שיטעננַאמ'8 - -ַאירעטַאמיא
 (שי)טסיל ןרעדָאמ'8
 .םזילַאירעטַאמ'8ֿ

 וװזד (קיזיֿפ)

 -לייט ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ עירעטַאמ .ףָאטשיטנַא

 -נייװעג יד וצ שיגָאלַאנַא ןענַײז סָאװ ךעלעכ
 ןּבָאה רעּבָא ,עירעטַאמ ןוֿפ ךעלעכלייט עכעל |

 ןָארטיזָאּפ יװ ױזַא ,גנודָאלנָא עטרעקרַאֿפ א

 שיגָאלַאנַא זיא .גנודָאלנָא רעװיטיזָאּפ ַא טימ
 ,גנודָאלנָא רעװיטַאגענ ַא טימ ןָארטקעלע וצ

 רענַאיזוטלַאמ'ַא שירַאלַאמ'א
 ,עינַאמיטנַא :99 .ןע- ,רעד -- ץ'ָאמיטנַא

 .לַאטעמ רעסַײװ-רעּבליז .טנעמעלע רעשימעכי

 -עג .םערָאֿפ רענייר א ןיא ךיוא ךיז טֿפערט
 "עגנָא ,ןעגנודניּברַאֿפ ענעדיישרַאֿפ ןיא טצינ
 רעֶמֹונ רעשימָאטַא ,ןיצידעמ ןיא ךיוא טדנעוו
 ןוֿפ 52 ןמיס .121,75 גָאװ עשימָאטַא 51

 ,ןעגנוריגעל ןיא טצינעג טרעװ יַאק ;(3601טזג
 דנַמֿפ .ס ,"טפירש-קורד טכַאמ עמ עכלעװ ןוֿפ
 ידַא -- שי 1920.  י"ג ,עימעכ ,ןוָאטס
 גנודניּברַאֿפ ..| ,רעד -- ד"נָאמיטנַא
 .ןָאמיטנַא ךיז ןיא טָאה סָאװ

 (םוי)לָאּפָאנָאמ'א |
 ָאלָארָאעטעמ) .ןע- ,רעד -- ץופנָאמיטנַא

 סָאװ ןוסנָאמ א רעּביא טֿפול םָארטש (עיג
 ,גנוטכיר רעקידנגעקַא ןַא ןיא ךיז טגעװַאּב

 קידחרזמיַא (שי)לַארָאמ'ַאי
  ןקידכערזימ .. ;} םזיסקרַאמי'א
 .םזירַאטילימ'א -קרַאמ'א

 .שירעטילימ'א (שי)טסיס- |
 שיטסימ'ַא : (שי)לאקיזומ'ַא

 = 2: םת6/ .(ןעד) סי ,רעד -- ?לֿפימיטנַא
 טכוז סָאװ טעקַאר ןימ רעלעיצעּפס .תנ6ס

 סאנוׂש םעד טרעטשעצ ןוא טֿפול ןיא סיוא |

 ,(ס)לסימ

 שהכולמיַא שיּבָארקימ'ַא

 .לָאענ .ן- ,רעד -- שטנעמיטנַא

  ןע רעד -- ם'ָאניטנַא
 ןייא ןשיװצ טייקידכופיה ,הריּתס ,ץַאזנגעק .1

 +- .ןטייווצ א ןוא (עא הנקּת ,ץעזעג) ּפיצנירּפ

 ןגעװ עשידרע ,לַאה

 -ןע ,רעד -- ן'ָארטײניטנַא

 קיגלארװעניטנַא

 שיטסינַאכעמ'א . "המחלמי'ַא
 : שידָאלעמ'ַא -שיניצידעמ'א
 | דָאטעמ'8

 סע רעװ |
 סע רעװ .שטנעמ ןימ םעד טסַאה ,טפמעקַאּב

 ,ןשטנעמ וצ האנׂש עשיגָאלָאטַאּפ ַא טגָארט
 רעייז טימ ןּבָאה ןִא עכעלרעפעג עקיזָאד יד;
 מס ,גי ,"...זַא ןעװעג םרֹוג ױזַא ךורּפש
 ,ןתוירזכַא עיַא .ידַא -- ךעל- = ,311:1954

 -ַארוטַאנ'א קידֿברעמיא
 (שי)טסיל | ןקידװערַײמ . ..}
 | - םזילארומַאנ'ַא

 .רג 22 רײא 22

 .ןעמָאנוצ (רעטכעלש) .2 .עימַאניטנַא

 רגכ2 א 2 .ס ,יד -- ץיןמָאניטנַא
 "נוגָאזסױרַא ייווצ ןשיװצ הריּתס .ללכּב הריּתס
 ,טריויטַאמ קידלכׂש ןענַײז עדייּב סָאװ ,ןעג
 טנַאק טָאה ...סיַא יד ןגעװ ערעל ןַײז ןיאפ
 זומ לכׂש רעזדנוא ױזַא יװ ןזַײװַאּב טלָאװעג
 ,שװ טישז ,"תוריּתס ןיא ןרעטנַאלּפרַאפ ךיז

 'א רעטגַאװעג אזא ןופ םינמיסס .,1917 יינ

 המל' ל"זח רמאמ םעד ןיא ,לשמל ,ןקעטש

 וריזחהל ה"ּבקה דיתעש ,ריזח ומש ארקנ)

 ,"רעקינײװ טשינ ןוא רעמ טשינ .ילארׂשיל
 ,טסיד ,ד"בשּת חסּפ ,קיא ,רעניּפיל .א
 .עיצַאטערּפרעטניא עשייַא .ידַא -- שיד

 (שי)טסיל -ַאנַאיצַאנ'ַא
 םזיצַאנ'ַא עיצַאזיל

 לַאמרָאנ'ַא -ַאנָאיצַאנ'8א
 קיטָאקרַאנ'ַא | (םזיול -

 שיטָאקרַאנ'ַא - = דַאנָאיצַאנַא

 ײט .װרט 6 װטוא ןןֿפעניט . .;} -- ןֿפוניטנָא
 "(רעּביא) (לדייאמוא) .טֿפוניטעג - ױַא ףונ

 ןצומשנָא ,ןריזחנָא ללכּב .האֹוצ ,ףוניט ןזָאל

 רעצנַאג רעד (ףיוא) רעּביא יַא .עגָאלדַאּפ יד יִא
 .עגָאלדָאּפ

 :ֿפפ .טלטניטעגי-- ,זָא לט- .ורט -- ןעלטניטנָא
 .ןעלטנעט -- ףיוא סעּפע ןּבַײרשנַא .1

 סָאװ ןּבַײרשנָא .טכעלש ,ןטָארעגמוא ,ךיג רעד
 ּבָאהכ, .טרעװ (ןשירַארעטיל) ןייק טינ טָאה

 ,טשרָאקַא זַײװַאּב ,ונַא . . .טנַײה טלטניטעגנָא
 ,"?טרָאד טלטניטעגנָא וטסָאה רומזמ ַא רַאֿפ סָאװ

 ,+- ןעלטנעטנָא ווזד .2

 | | ,שינע-

 -ַארטיײנ'א םזיליהינ'ַא
 (שי)טסיל לַארטײנ'ַא |

 | םזילַארטײנ'א

 יטנַא (קיזיֿפ)
 -רַאּפ רערַאטנעמעלע ןַא .ןָארטיײינ ןוֿפ לקיטרַאּפ

 ןַײז סָאװ ,גנודָאלנָא ןַא ןָא ,םָאטַא ןוֿפ לקיט
 ,ןָארטײנ םוצ ךַײלג זיא ײרדמורַא ןיא עסַאמ

 םוצ טרעקרַאֿפ זיא טייקשיטענגַאמ ןַײז רעּבָא
 .ןָארטיײנ

 שירעגענ'א שיטַארײנ'א
 .שיַא :99 .יזַא -- קיוגלַארװעניטנַא

 ילַארװענ טרעדלימוַאֿפ רעדָא טיהרַאֿפ סָאװ



 לַאיצָאסיטנַא

 רעשייַא רעטסטײרּפשרַאֿפ רעד זיא ןיריּפסַא .עיג
 .,לטימ

 שיטסיפָאס'ַא שיטץעווָאס'ַא

 | י- - רַאטינַאסיא
 .ךעלטֿפַאשלעזעגיטנַא .ידַא -- לַאיצַאסיטנַא

 -לעזעג רעד ןופ ןסערעטניא יד ןגעק זיא סָאװ

 ךיז טגָארטרַאֿפ ,סיוא טינ טמוק סָאװ .טֿפַאש

 ,טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ .ןשטנעמ טימ טינ

 רַאפ סערעטניא ןייק טינ טָאה ןוא טקורעגּפָא

 רע'א .תונװּכ עיא .טּבעל עמ ואו הביבס רעד

 ,טייק-ה .רעטקַארַאכ

 --רעּפוס'א -םזילַאיצָאס'א
 םוילַאנָאיצַאנ -ַאיצָאס'8א

 - (שי)טסיל -|
 רעטייװצ רעד .1 .סי ,יד -- עֿפָארטסיטנַא

 ןיא סָאװ עֿפָארטס עטייװצ יד רעדָא זרעפ

 ,רעטשרע רעד וצ ךַײלג  ןצנַאגניא שירטעמ |
 ,עדָא ןַא ןוֿפ עֿפָארטס ענעגנוזעג ןיוש ַא .2
 רעטַאעט ןשיכירג ןקיטנַא ןיא רָאכ רעד סָאװ

 ,לנסָאדנוֿפ ןָא טּבייה -

 שיטסַאלַאכס'א עירטעמיסיַא |
 שיוװַאלס'א .שירטעמיסיַא

 ,עק- ,ןיד ,עכי- נװ .ן  ,רעד -- פ' ימעסיטנַא
 ,רענגעק .ןןוז סחנ ,םש| םעס -{ יטנַא 22 .,סד

 -עס ערעדנַא עלַא ןוֿפ טינ ןוא ןדִלי ןוֿפ דנַײֿפ
 -סיוא םעדו .םידוהיה-ררֹוצ .לארׂשידאנוׂש ,{ןטימ

 רעטשרע רעד טָאה ןדיי עגונּב טימעס קֹורד |
 -שטַײד ןיא ,1781 ןיא רעצלָאש יא רעד טצינעג
 -רעטנוא .יַא רעקידנענערּב ,רעקידרעַײֿפ .דנַאל
 לָאצ א :ןגָאז ןיִא ךיוא, .ן'א.יד לגילפ יד ןקַאה
 רעד, ."ןדִיי ןענַײז דנַײרֿפ עטסעּב ענַײמ ןוֿפ

 תודחַא -- זיא ןיַא יד ַײּב לוּבלּב רעטסערג |
 עשידִיי ןיא רָאלק ןענַײז ןיַא יד, ."ןדִיי ַײּב -

 ןדיי טימ קידנעטש ןענרעל ייז לַײװ םיניד
 -- רעדניק סמש טשינ יד, ."'הקזח די .םעד
 ןגָאלּפ ןוא ןגָאי -- שיאיוג ףיוא סע טסייה ןיַא
 ,סוממ ,"דניז עטכַארטעגסיױא רַאֿפ רעדניק סמש
 רֶע טָאה ,יִא ןַא זיא רע לַײװ, .יתפי ןוא םשי

 ,עש ,"רעטכָאט . .. ןסנדיי םעדו ףיוא גיוא ןַא -
 .םרוטש ןיא

 ײטנַא +- .ןע' ,רעד -- .םזיטימעטיטנַא
 .סַאהנדִיי .ןדיי וצ טֿפַאשרענגעק - .טימעס |

 םעד) .םלוע םעל םלוע תאנׂש .טּפַאשטנַײֿפנדיי |
 -ליו רעסערֿפנדִיי רעד ןֿפַאשעג טָאה ןימרעט

 ןגעק ףמַאק ן.דנַאלשטַײד ,1789 ןיא רַאמ םלעה

 ,רעשיטסיסַאר ,רעשימָאנָאקע ,רעשיטילָאּפ .'ַא

 -לטימ ןופ ןצכעּבַײלּברעּביא .יַא אא רעזעיגילער
 רעד, .סעילעגנַאװע יד ןיא יַא .יַא ןכעלרעטלע
 -רעטנוא 'א ןטימ םזילַאנַאיצאנ רערעטצניפ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,ײ!זירַאּפ ןיא --- ןגָאלשעג |

 'ַא רעד זַא ,תוירחַא יד ןעמענרעּביא, .ןעיידיא

 -לדךייא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא ןּבַײלּב קיּבייא טעװ

 רענייק ךיוא ןָאק ןרעינַאמ ענַײֿפ ןוא טייק |
 ןוֿפ םערָאפ עדעי, .1919 י"נ ,שווװ טישז ,"טינ -

 סקניל רעדָא סטכער ןוֿפ םזילאוטקעלעטניאיטנא

 .סענעמ .ַא ,יַא ןוֿפ ןטנעמעלע ךיז ןיא טגָארט
 ,3 עווו 1968 ,רַאֿפ

 זיא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיטימעפיטנַא

 -יטנא ןַא (רֲאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא ,וצ ךייש

 = ליַאוסנעפיַא
 .יד -- קי|טּפעפיטנַא

 ..ס  ,רעד -- םֹורעפיטנַא

 .ןעד | ,רעד -- םיונעײטנַא

 .ןע- ,רעד -- םזי|טעטסעיטנַא
 ןַײז, .קיטעטסע ןגעק ,םזיטעטסע ןגעק זיא
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 ץיא .םילוּבלּב עא .םזיטימעסיטנַא רעדָא טימעס
 ,1789 ןיא דנַאלשטַײד ןיא ןֿפַאשעג -- עגיל
 ,טייק-
 יעס=- .,עועש" ..דנוא -- ןעוועטימעמיטנַא

 עשיטימעסיטנַא טימ ןעמענרַאפ ךיז ,טעװעטימ

 ןיא} אזוקק .ןדִיי ןגעק ןצעה טימ ,ןטייקיטעט

 ןוא טעװערָאסעֿפָארּפ עקַאט טָאה ןעינעמור

 ,21 ש 1966 ,זמט ,לקיּב .ש ,"טעװעטימעסיטנַא |

 טימ) .ןע" ,(יד) סָאד -- יײרעטימעסיטנַא
 גנואוט .םזיטימעסיטנַא ןוֿפ קורדסיוא (לוטיּב

 ןעא יד ןרזחרעּביא; .טימעסיטנַא ןַא ןופ
 רוּביח ןַײז ןיא טעידוקסַאּפעגנָא טָאה . . . סָאװ
 / ,ג7צװ 1964 ,זמט ,טייצ ,"קירעּביא זיא

 וו'ימיסנעסיא |

 וצ ןעלטימ םעטסיס |
 סרעגערט ,ןליצַאּב ,ןּבָארקימ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 -נערּב"ןדָאש ןופ ,ןטײקנַארק עקידנקעטשנָא ןוֿפ !
 סָאד ןֿפורעגנָא טרעװ יַא .ןטקעֿפע עקידנעג |

 ןעלטימ עכלעזַא ןעגנודנואװרַאֿפ ַײּב ןדנעװנָא
 ענליוו ,זעגֿפ ,ײסעירעטקַאּב יד ןטכינרַאפ עכלעו |

 ליװ רע .יַא טגנַאלרַאֿפ רע, .222 אפ ,1923)
 -גנוטיהרַאֿפי טקידערּפ רע ;גנונידַאּב עשינעיגיה
 טלעװ רעד ךָאד טעװ ריא, .ן רָאק ,"'ןיצידעמ

 ׁשֵא ץינ ןוא יַא ןַײד קעװַא גייל :ןגָאז טשינ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,"ַ!וק רעטנערּברַאֿפ א ןופ

 .ןעלטימ עשיַא דא -- שי'8 -.ןעיידיא
 טקריװ ... ףָאטשרעסַאװ ןוֿפ סרעַײזרעּביא,

 ענליוװ ,זעגפ ,"ןריושעג ןוא ןדנואוו ףיוא שיײא
 ,19 אפ ,1

 -ןלגַא רעדָא (+-) ןיסקָאטיטנַא ךיז ןיא טָאה
 ןופ סױרַא טגירק עמ סָאװ ,(29 ,+-) ןיניט

 רּפשוצנַײרַא טצינעג .םייח-ילעּב עטרילוקַאניא

 םייחיילעּב ערעדנַא ןוֿפ םָארטשטולּב ןיא ןצ

 ,ןטיקנַארק עשיֿפיצעּפס ןגעק ןריזינומיא וצ

 שיטַאמזטפס'8

 .רג22 ײא'2 .ץ ,רעד -- טפ ַאּפסיטנַא
 טרעװ סע ואװ ,ןפַארט ריפ ןוֿפ סופנזרעֿפ -

 .ףַארט רעטירד ןוא רעטייוװצ רעד טריטנעצקַא
 .ןדײרֿפ ט'ונימ | עצריוק יַאזַא

 (שיטסיא-) םזילַאוטיריּפס'ַא
 -ָאיצולָאװע'א שיטוּברָאקס'ַא
 - (טסי-)םזיונ םזי|ציטּפעקסיא

 . עיצולָאװע'ַא (טסיר)
 שיריּפמע'א שיטּפעקס'א
 שילגנע'ַא םזיא|ָאנע'ַא

 "בוס (עימעכָא;ּב)

 גנוקריו יד טינ טזָאלרעד סָאװ לטימ ,ץנַאטס

 סקיװעג ַא ןיא רעּפרעקיטנַא ןַא .םיזנע ןַא ןוֿפ

 -נגעקַא ךיז ףיוא טמוק סָאװ םייח-ילעּב רעדָא |

 ,םיזנע ןדמערפ א ןוֿפ טקעפע םעד ןלעטשוצ
 .ידַא --- שי

 -שילּבַאטסע'א -ןטנע'8

 | טנעמ (שי)טסאיז

 ש(יטס)יגרענשיַא | |

 סָאװ סָאד

 } - הרקעטנַא

 ןגעק ,הדקע ןגעק זיא סָאװ לָאּבמיס ,גנולעטש +

 .רג 22 ייא 2 .ץ" ,רעד -- ד' ָאּפיטנַא

 סָאװ ץנַאטסּבוס

 ץעניטסעלַאּפיטנַא

 ,"סונעג ןשיטעטסע טֿפַאשרַאֿפ רימ טָאה יעַא
 .רעקיטעטסע"ַא .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש +

 . ..ידַא -- שיוד

 -רָאֿפ - .יד ןעדײקַאז ..

 יא ןַא ּבילוצ ןַײז וצ בירקמ ןצעמע לַארָאמ

 רעדָא ןטייט ןגעק טריטסעטָארּפ רע? .לַאעד

 רערָא טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןשטנעמ ןקינַיײּפ

 טיג רע .תורוד . . . עקיטפנוקוצ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא
 .קיווייל .ה ,נש ,י"ץ"יַא ןַא זדנוא
 עיטנַאפקעיא -ָאיסנַאּפסקע'א

 םוינ

 ךיז ,ןָא ךיז עש- .װטוא -- ךיז ןעשעיטנָא

 :859 = 2: ןצגדסנמעזנמסא .לס .טעשעיטעגי=
 .ךיז ןעיײרֿפנָא .ןלעװקנָא .+ ךיז ןעשיט--
 סָאװ קילג קיטש ַא; .תחנ טימ ךיז ןּפעש;נָא)
 שטָאכ ,טעשעיטעגנָא לסיּב ַא ךיז טָאה רע
 ,ײֿבַא-דוּביּכ ליפ ױזַא ריד ןופ טַאהעג טיוט ןרַאֿפ
 .װ ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עֶש

 יסערעסַא.. } -- קידתורּבדה-תרׂשעײטנַא
 .לָאענ .ידַא {. . .סערּבידַאה -

 ,טלעוו רעיה-יעַא ןַא ןיא ןּבעל .טָאּבעג"ןעצ יד

 ןגעק זיא סָאװ

 ענרעדָאמ ענעֿפורעג ױזַא ידע -- םטייקיד
 ןוא ךערּברַאֿפ טרשּכ סָאװ טייהשטנעמ-רקפה
 ,זמט ,טייצ .וי"היעיא ןוֿפ םוהּת ןיא טקניז
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 רעוװ ,1
 ןוֿפ טַײז רעקידנגעק רעד ףיוא טקנוּפ זיא סע
 רעטקַארַאכ ןיא זיא סע רעװ .2 .ךעלַײקדרע
 רעדירּב-גניליװצ .ןטייװצ א וצ טרעקרַאֿפ טקנוּפ
 וצ ןדוד ןּב חישמ} םיא טיצ, .ץַא ךָאד ןוא
 יז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןֿפסוידןּב

 סָאװ (סָאד) .8 .קיװייל .ה ,נש ,"ץא ןענעז
 ,רעסַאװ טימ רעַײֿפ .ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא -

 .ברעמ ןוא חרזמ .שינרעטצניֿפ ןוא טכיל
 -נגגעק רעד ףיוא טקנוּפ זיא סע סָאװ .ידַא ,4 |
 --- שיח ,ליַא- .ךעלילקדרע ןוֿפ טַײז רעקיד |

 .ידֲא

 זיה = .רג 22 יא 22 .ס" ,יד -- עיוטַאפיטנַא
 *'טינ ,ליֿפעגרעדיװ .ןחמוא :עיטַאּפמיס ןוֿפ ךוּפ

 ןופ גנואיצַאּב עוויטקניטסניא טעמּכ ,עקידלכׂש -

 ,סעּפע וצ רעדָא ןצעמע וצ טייקכעלדנַײרפמוא

 .סיַא ןוא סעיטַאּפמיס ענַײז טימ שטנעמ רעדעי

 טימ, .ןרעדנַא םוצ רענייא יא ןַא ןליפרעד
 ,ןדִיי ןקידעּבעל םעד וצ טּפַאשרענגעק רעֿפיט ַא

 יוצ ףיוא ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה סָאװ יא ןַא |
 סױרַא טדער 'א עכעלזייּב א, . רָאק ,"קיר

 ,2 ,| לּבִי ,װמ ,"ענַײה ןגעװ לקיטרַא םענוֿפ
 .םייקשי- .יַא רימ זיא רֶע .ידַא -- שיד
 שיטילָאּפא שיטעטַאּפ' ַא

 | (שי)טָאירטַאּפ'ַא -
 .סור 22 .סעצנ- ,רעד -- ץעניטסעלַאּפיטנַא

 סעצניטסעלאּפ ןופ רענגעק ַא זיא סָאװ רעד

 סָאװ ה"י .19 ןופ ןרָאי .90 ןוא .80 יד ןיא)

 ןיא ,עניטסעלַאּפ ןיא טצעזַאּב ןײלַא ךיז ןּבָאה

 "עװַאּב יד ןפַאש ןֿפלָאהעג רעדָא ,לארׂשייץרא

 ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,ליצ םעד טָא רַאֿפ גנוג?

 רעדו רע יװ ױזַאט .עניטסעלַאּפ ןיא ןצעזַאּב



 / - ץטסַאּפיטנַא

 רעקרַאטש ַא ןזיא ץַאטילעַארזיא ןוֿפ ידער

 ַאק רעד ןגעװ טנָאמרעד טינ רֶע טָאה ,ּפיַא

 - ,14 אאנ ,1885 ,לָאֿפוי ,"הפיסַא רעציװָאט

 .טיא 22 יא 22 .ס' ,יד -- עטסַאּפיטנַא

 וצ) םילכאמ עֿפרַאש ןוֿפ ךעלנייוועג ,זַײּפש רָאפ

 ,(טיטעּפא םעד ןקעוו

 שיטיזַארַאּפ'ַא שיטעָאּפ א
 לץעלַארַאּפ'ַא םזיֿפיצַאּפ'א
 (שי)טסיֿפיצַאּפיַא
 -/י (קייֿפפ  .ןעי ,רעד -- לקיטרַאּפיטנַא

 יַאמ ןופ רענייא ,ןעלקיטרַאּפ ייװצ ןוֿפ רערעד
 ,עירעטַאמיטנַא ןוֿפ רעטייװצ רעד ןוא עירעט
 עטייװצ סָאד סנייא ןטשינעצ ,סיוא ןכַאמ סָאװ
 ןָארטקעלע ןַא יװ ױזַא ,ךיז ןפערטֿפױנוצ םַײּב

 .ןָארטיזָאּפ ַא טימ

 | שילױּפ'ֿא טנעמאלרַאּפ'א
 שינַאטירוּפ'א -נעמַאלרַאּפ'א

 שירַאט

 סָאד  .לָאענ .ּבנ צמ .סָאד -- לטניּפיטנַא
 סָאװ סָאד ,לטניּפ םוצ ץאזנגעק ןיא זיא סָאװ

 "נָא דלַאּב טָאה רע, .ליצ ןופ ךוּפיה רעד זיא

 רָאנ ,לטניפ ןיא טשינ ןֿפערט טימ ןּביױהעג
 ,1956 ,זמט ,טייצ ,ייַא ןיא -

 ַא (קיטװעצַאמרַאֿפ .רעד -- ןיריּפיטנַא
 ַא יװ טצינעג ,6011 1112 1440 רעװלוּפ רעסַײװ

 ,שיטַאמװעריטנַא זיא .ןקיטייװ ןרעדניל וצ לטימ
 | ,שיגלַארװעניטנַא

 טגָאלש סָאװ לטימ .יד -- קי|טעריּפיטנַא
 --.ׁשי- .רעּביפ ןדיײמסיוא טֿפלעה רעדָא ּפָארַא
 .ידַא

 קיןדָאירעּפיַא  םזי|נָאטַאלּפ'ַא
 (שיד) (טסיד)

 שינָאטַאלּפ'ַא
 .ידַא -- ל'ַאנָאסרעּפיטנַא

 .סולשַאּב רע'ַא ןַא .לַאנָאסרעּפ

 ןגעק זיא סָאװ .ידא -- לענַאסרעּפיטנַא
 הנװּכ רעד טימ גנורידרַאּבמָאּב עיִא .ןשטנעמ

 עטכידעג ַא ָאד זיא סע ואוו ןטרָאד ןפערט וצ

 | ,גנורעקלעֿפַאּב

 ,862 ,+- ץקּפיטָא וזז סי ,יד -- עקּפיטנַא
 -דנומ ַא טימ 'א עגנַאל א ,קעּביצ-עקלויל ַא;

 "נא; .המלש ,סוממ ,"ןיטסורּב ןוֿפ קוטש

 ,קָארֿפָאלש ןשיקרעט ןטיירּב א ןיא טליהעג

 ןעמענוצסיורא סָאּבעלַאּב ןטלא םעד טשינ טניול

 ןופ ץיּפש םענעניטשרוּב ןטימ יִא עגנַאל יד

 סָאװ ןיטשורּב עטכע, .'הכונח סע ,ץרּפ ,ײליומ

 ,עש ,"ס'א ןוא סקעּביצעקלול ףיוא טייג

 | ,'הבוט הנשל'

 וימקודָארּפ'ַא שיטַאמנַארּפ'ַא

 ײטנַא (קיזיֿפ .ןע- ,רעד -- ן'ָאטַארּפיטנַא
 ירַאּפ רערַאטנעמעלע .ןָאטָארּפ ןוֿפ לקיטרַאּפ

 ָאלנָא עװיטַאגענ א טָאה סָאװ םָאטַא ןוֿפ לקיט
 עקיּבלעז יד טָאה ,ןָארטקעלע ןַא וצ ךַײלג ,גנוד

 ײרדמורַא םעד ןוא ןָארטקעלע ןא ןוֿפ עסַאמ

 .ןַאטַארּפ א ןוֿפ

 -סעטָארּפ'א
 (םזיוטנַאט |

 -נַאטסעטַארּפ'א

 ןגעק זיא סָאװ

 | שיט
 שירַאטעלָארּפ א

1852 

 -נַײא ,הטיש .1 !ןע- ,רעד -- םזיקלָאֿפיטנַא
 לעטשנַײא ,2 .םזיקלָאֿפ ןגעק זיא סָאװ לעטש
 ןרעקּפָא סָאד .קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד ןגעק

 יַאּב זיא קנַאדעג רעשידִיי רעד, .קלָאֿפ ןוֿפ ךיז

 ךיז טָאה סָאװ ַאזַא יַא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג טשרעה
 ...ןיא ,עריטַאס ןיא ,לוטיּב ןיא טקירדעגסיוא

 ,"ךעלמיטסקלָאֿפ זיא סָאװ ץלַא ןוֿפ ןֿפױלטנַא
 ,1957 ַײמיץרַאמ ,י"נ ,לעװש ןפיוא ,ּבמָאלַאג .א

 -נוריֿפ ןגעק זיא סָאװ .ידַא -- שיקלָאֿפיטנַא
 ןוֿפ ןסערעטניא רעדָא ןעגנולעטשנַײא ,ןעג
 א; .קלָאֿפ ןוֿפ טסַײג ןיא טינ זיא סָאװ .קלָאֿפ
 ץיֵא ףיוא קעװַא זיא גנורעלקֿפױא רעד ןופ לייט

 ,טייק- .וָאנּבוד ןועמש ,מי ,"ןגעוו

 ַא  .רג 22 ײא 2 .ןע ,רעד -- ן'ָאֿפיטנַא
 "עג רעדָא טגָאזעגסױרַא ,גנַאזעג א רעדָא זרעֿפ
 ַא רעדַא דיחי ַא וצ רעֿפטנע ןַא יװ ןעגנוז
 | ,עּפורג

 קידנטַײּבךיז .1 .ס' ,ד -- עיױנָאֿפיטנַא
 ייװצ ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ רָאכ ַא ןיא גנַאזעג
 ,רעטסעקרָא ןַא ןוֿפ ןליּפש םַײּב ךיוא זד ,ןלייט
 ףעגניזרָאֿפ ַא טימ גנַאזעג (ןכריק ןיא) .2
 ,ל'8א  .הריּתס עשיגָאל .2  ,רָאכ ןוא|

 ידַא -- שי- .ר'ַא- .שילַאה !
 | שיזיפ'א םזישַאֿפ'8

 שיֿפָאסָאליֿפ'ַא (שי)טסישַאֿפ'א
 (םזי)לַאדַאעֿפ'א דַאטנעמַאדנוֿפ'ַא

 (טסיד) (טסיד) םזיןל

 עמ .ןע ,ז ,רעד -- ןי" ,ל'י|רּבעֿפיטנַא
 ,ידַא -- ׁשי- .רעּביֿפ ןגעק ןיציד

 -ימעֿפ'ַא לַארעדעֿפיַא |
 (שי)טסינ טסילארעדעֿפא
 טנעמרעפ'8 םזינימעפ'א

 טימ טצינעג ,טרָאװ .ן  ,רעד -- ז ַארֿפיטנַא

 .הטֹוש ַא ןגעו םכח .גנוניימ רעטרעקרַאֿפ רעד
 | .יד ,ע'א :ךיוא

 - שינַאידױרֿפיא . שיזױצנַארֿפ'ַא
 טייקשירעגגעק .ן ,יד -- טיײקמורֿפיטנַא

 זַא זָאירוק רעד ךיז טמוקַאּב, .טייקמורפ וצ
 ךיז ןענעגעגַאּב 'ִַא ןוא טײקמורֿפ עשיטַאנַאפ
 םעד ןופ עזעיגילער סָאד ןלײטּפָא ןװּורּפ םַײּב

 .א"ישת ,חסּפ ,קיא ,מי ,"ןשיטסירָאלקלָאֿפ

 0 811/16626 .מַא .ן" ,יד -- זירֿפיטנַא
 יירעדינ ןכַאמ וצ רָאטַאידַאר ןרַאֿפ טייקיסילפ
 ,טַארַאּפַא-ליקּפָא ןַא ןוֿפ טקנוּפ-רירֿפ םעד רעק

 עיצקירֿפ'א

 יכיר ,הטיש .ןע ,רעד -- םוי|ניציטנַא
 יד ןופ 'ַא רעד .םזינויצ ןגעק זיא סָאװ גנוט
 טסי"8 .עקניל-םערטסקע ןוא עטכער-םערטסקע
 -סיוא רעקוצ ןוֿפ יטסינויציטנַא  ןַא זיא טָאע --
 ריא -- ןוא אקווד 'רענוװָאקק א --- ,ןסָאגעג
 ,"?!ןסָאנָאד' ןייק טינ טּבײרש רע -- ?טרעה
 .| גורפ

 ייא 22 ,טריּפיצ-- ,רי- .ורט -- ןרי|ּפיציטנַא
 ףיוא ןטרַאװ .סעּפע ףיוא ךיז ןטכיר/ .לכ2

 -לוזער ןטוג א יא .ליפעגרָאֿפ א ןּבָאה ,סעפע

 -עּפש ַא ןוֿפ טריפיציטנַא ,קיטַאמַארדָאלעמ , ,טַאט

 ,קג ,ןַאמרעמיציסָארג ,ײגנולקיװטנא רעקידרעט |

 קיטנַא

 ידע -- עיצַאה .ידא -- וויטא- = ,60
 .קיא ,רעניפיל .א ,"הלואג רענעגייא רעד ןופ יא

 | / . .ףנורי- .ך"כשּת חסּפ

 ָאלָארָאעטעמ) .ןע- ,רעד -- ן'ַאלקיציטנַא
 נעצ ַא םורא ןטניװ ןופ ךיז ןעיירד סָאד (עיג

 ןשירעפסָאמטַא ןכיה א טימ חטש ןלַארט |
 .רעגייז ןוֿפ גנוטכיר ןיא זיא יא רעד .קורד
 ןוא רעֿפסימעה רעקידנוֿפצ רעד ןיא רעזַײװ
 "מורד רעד ןיא גנוטכיר רעקידנגעקַא רעד ןיא-

 ,רעֿפסימעה רעקיד

 טסילַארטנעצ'ַא -ילַארטנעצ'א
 לַאינָאמערעציא עיצַאז
 םוילַארטנעצ'ַא
 ;פקֿפ .ל 22 ייא 8 ליופ 22 .ן" ,רעד -- ק"יטנַא

 שירעלטסניק) זיא סָאװ סָאד .1 .+- לקיטנַא
 ,םוטרעטלַא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג (זיא ןוא

 עוטַאטס א .םיור ןוא דנַאלנכירג ןיא 'צעּפס

 ,ןכַאז עיַא .טלעוו ע'ַא יד :ידא ךיוא .יַא ןַא
 יװ טניֿפעג עמ סָאװ ילּכ ,ץֿפח ,ךַאז .2

 .הפוקּת רענעגנַאגרַאֿפ(-גנַאל) א ןוֿפ לטשער ַא

 עשיגָאלָאעכרַא יד זדנוא ןּביג סע סָאװ ן'ַא יד

 .ןטַײצ סכלמה המלש ןוֿפ ןיֵא .ןעגנוּבַארגסױא

 רַאֿפ קרַאמצַאזּפָא ןַא .ןַא טימ לוֿפ ייזומ ַא
 טָאה רעמיטנגייא ןוֿפ עדייז רעד, .ןכַאזיַא

 ,דנַאלסור ןוֿפ ,געס ,"ץיא יד טכַארּבעגּפָארַא
 ןיא זדנוא ַײּב ּפמָאל א טגנעה, ,1920 עשרַאװ

 רעד ןיא .עניד ןלַארטש טימ טצירּפש ,זיוה

 וּב .א ,"ןעניֿפעג וצ זיא רעש יַא ַאזַא טלעװ
 / .12שװ1964 ,טייהַײרֿפגרָאמ ,ןיװָאק !

 טציא זיא ןוא שידָאמטלַא זיא סָאװ סָאד .9

 רַאװ לדנַאהטּפיױוה רעד, .ןגירק וצ רעווש

 -טלַא) ץַא טימ ,רעדיילק עטלַא טימ ןטרָאד

 ןעמש 'ר ,דמא ,"(ןכַאז ערעַײט ןוא עשידָאמ

 יָעג רימ ןאמ טאה ריה, .1874 ענליוו ,ןוברַאּב

 ןענעז סָאװ ןעלקעדוצבַײל 2 טנעזירּפ וצ טכַאמ

 וו ש9 ,ןײטשכַאװ .ּב| װירּב ,זװ ,*סעקיטנַא :

 ,ןטלעז ,ךעלנייוועגרעסיוא זיא סָאװ סָאד .4
 טֿפָא .תואיצמהירקי .רעַײט (ןוא ןייש) רעייז

 "א ןַא (לדיימ) רוחּב א .ויטַאקידערּפ טצינעג

 ןוא ןטנַאילירּב עלַאע !טלעװ רעד ןיא יִא ןַא

 טינ ליֿפ ױזַא ץרַאה ןַײמ ךָאד ןענעק ץיַא עלַא
 רַאֿפ ןעמענ ריא טליװ רשֿפא, .לֿפ ,ײ!ןקיווקרעד

 ענַײפ טנַײה רימ ַײּב ָאד זיא ,שוּבלמ א ריא

 ּבָאה ןֿפנַארּב; .פשטניװ ,סוממ ,יֵזיֵא ,הרוחס

 עג לוש יד ...זיא, .ןטרָאד ,"!'א ןַא רָאג ךיא -

 --- 'ַא ןַא ,טייקידריװסנעעז א לָאמנייא ןיוש ןעוו

 ידע .28 ןא 1962 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש ,"רֿבד-םש א

 רעד זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ...טיג ,עטַאלז עמומ
 טקעטש רעװעשטָאלז עלעכימ 'ר ןופ יַא רעצנַאג

 .ּבמס ,ײרּתסנ א ןעוועג זיא רע סָאװ ןירעד

 ךיז !'ִא ןַא לָאמנייא ןיוש .ריא ,41 וזד .9
 רע זיא םיוק ןוא; .יַא ןַא (ּבַײװ ַא) ןפַאשנַײא -

 א םיא יז טָאה ּבוטש ןיא ןעמוקעגנַײרַא רָאנ

 סָאד וטסיּב ואװ :עינָאריא טימ ןָאטעג גערפ

 רעד ,בז ,"?רענַײמ 'א ,ןעװעג טעּפש ױזַא

 עגנוי ידע .1885 סעדַא ,קינוּבילּכ רעניילק

 רָאג ןענעז ייז ,תונציל רע טמורּב ,ךעלטַײל

 אש ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ייֵזיֵא ןַא טנַײה

 -רעד רַאֿפ ױרֿפ ןַײז טינ טקנַאד ןַאמ רעשידיסח

 'ַא רעסיורג א .רעסאװ זַאלג א םיא ןעגנַאל



 דיָאטַאקיטנַא

 'מוא ןוא עכילקילג ,פס ,"!רעסַאװ זָאלג ַא

 ןוֿפ ןיַא ... יד ןעגניזַאּב סָאװ יד, .עכילקילג

 רָאג ךָאד זיאס, .װ רָאק ,"רָאטקַארט םעד

 רעד ,"ןּבעל'כ רעטַאי;רט ַא ,'ַא ןַא ךַײא טימ |

 רָאג םכח ַא* .1910 װעשטידרַאּב ,רחוס רעזדָאל |

 .קיּתע םכח ןוֿפ טיירדרַאפ --- יא
 ערעדנוזַאּב א ךיז ןיא טָאה סָאװ סָאז 0

 ןענעז סָאװ רעדליּב , .טרעװ ןסיורג ,טייקנייש

 םויה-דע ךַאנ ןענעז ןוא רָאי 3000 א טלַא ןיוש

 -רַאּב ,בקעי לוק ,ינרעשט ֿבקעי ירד ,"יַא ןַא

 רע יװ ןעז וטסעװ . . .לרפס ַא, ,1897 וועשטיד

 אּתביתמ' יד טרָאד טרעֿפנערַאֿפ ןרּבחמ רעד}

 ,1868 ,מק ,"יַא ןַא עקַאט זיא סע זַא 'עיקרד -

 עטלַא יד טרעװ ןענעז סָאװ ךיוא ..., .4 אט
 עקיליה יִד ףיוא ןעגנעה סָאװ ןיֵא ענעּבירשעג
 דודל' רעד ,יונּכלמ וניבָאא רעסיורג רעד ,טנעוו

 דא עקידעזיר עסיורג יד רעדָא . . .ירומזמ
 רַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,*...הרה
 ,1898 עש

 בֹּב טימ לַאיברעװדַא ,שיװיטקעידַא ךיוא ,/ |
 ,טוג. .'א ןַא רָאג טעּברַא סָאװ ּפָאק ַא 6--4
 -ַאלרעּפוס רעד יװ יַא) לװֿפ ,"'א ןַא .היחמ א

 -- "םיא טימ יא ןַא זיא סע, ,{טוג ןוֿפ װיט
 היחמ ןזיא ףַאלש רעד, .ךעלרעדנואוו זיא'ס

 ,"קיטש א טנוזעג וצ טיג ,טקיװקרעד ,יַא רָאג
 וד ,'ַא ןליֿפַא זיא רעֿפנע ןַײד, .תורימז ,סוממ
 לוק ,וָאנַאּבילק .ה ,ײקיּפ ןטוג א ָאד רימ טסיג
 ,1908 ענליוו ,שדח

 .לקיטרא"א - .גנולעטשסיואיזיא

 "ַא .רעלדנעהַא .טֿפעשעגיױַא .עירעל
 א  .רָאטקעלָאקיזַא .רחוסץַא .לּבעמ
 : .רעֿפױק

 טנַאלוגַאָאק'א וויטַאלוגַאַאק'א
 יזָאּפ יד (קיזיֿפ .ן- ,רעד -- ד' ָאטַאקיטנַא

 ,לּבַײרט שינָארטקעלע ןַא ןופ עטַאלּפ עוויט
 יוק סָאװ ןענָארטקעלע יד ןּבערטש סע ןיהואוו -

 ןלָאז סע וצרעד טריפ סָאד ןוא ,דָאטַאק ןוֿפ ןעמ
 "יוה ןוֿפ ןעגנולַארטשסיוא ןרעװ טזָאלעגסױרַא

 | ,ץנעווקערֿפ רעכו

 ליַארַאטַאק'א טסילַאטַאק' א
 שילױטַאק'א םזיצילָאטַאק'8א

 (זילַאנַאָאכיסּפ .רעד -- פיפקעטַאקיטנַא

 ינגעקַא ןַא ןיא עיצָאמע ןַא ןופ גנַאגרעּביא רעד
 - ,טרעקרַאֿפ רעדָא סַאה וצ עּביל ןוֿפ ,רעקיד

 -ןטיטסנָאק'ַא םזי|נומָאק'ַא
 לענָאיצ  (שיטסי- ,טסיד)
 םזי|מרָאֿפנַאק'ַא ןרעטנימַאק'8
 (טסיי) םזילַאיצרעמָאק'א
 -ַאטיּפַאק'8 לעיצרעמַאק'א
 שיטסיל - -געװנַאק'א

 ל'ענָאיצ

 רעדָא טלַאהרַאֿפ סָאװ .ידַא -- שירַאקיטנַא
 .רענייצ ןופ ןלױוֿפעצ סָאד טינ טזָאלרעד

 -רַאװקיטנַא :ךיוא .ז- ,רעד -- ר ַאװקיטנַא
 טלמַאז סע רעװ 1 .ל22 יא 2 רשי

 טלדנאה סע רעװ .ןקיטנַא טרידוטש רעדָא

 רעד, .ייזומ ןשידִיי ןופ יַא .ןכַאז-קיטנַא טימ

 ַא ןופ טֿפעשעג א יװ סיוא טעז לַאז רעצנַאג

 .,1910 עשרַאװ ,טױר-ץרַאװש ,אד ,ײיַא ןרעַײט

 יַאג"ןיא

 .ן- ,יד -- ט'עטיװקיטנַא

 .ז- ,רעד -- ם|ק'ַאמילקיטנַא

1808 

 רעכיּב עטלַא טימ טלדנַאה סע רעװ צעּפס ,2
 החמומ א זיא סע רעו .ןדי-בתּכ טימ ,םירֿפס ןוא
 ענעטלעז ןופ רָאטקעלָאק .טיּבעג םעד טָא ףיוא

 עמורק רעטנוא ןַא יװ טקוק עמ; .רעכיּב
 סעגַאלפױא עטלַא ןֿפױקרַאפ ,ןציז סמעריש

 .עקדײרֿפ ,לָאמ ,"ןעלרעװ ןוא ַאלָאז ןופ
 .ןקיטנַא ןגעװ גנושרָאֿפ -- םזינַאי'א
 עג סע ואװ טרָא .סי ,רעד -- םוי"ַא

 יסיוא ןוא) טלמאזעגפיוא ןרעװ סע ,ךיז ןעניפ

 עירעלַאג ,טפעשעג .ןקיטנַא יילרעלּכ (טלעטשעג

 -ָאלשעג ןַײז וצ ןןייג) ךיז טזָאל, .ןקיטנַא ןוֿפ

 רעד ןּבענ 'םוקמ' ןפיוא זיא סָאװ ,'א םענעס

 ,טָאטש-טלַא ,זיי ,"קיײטּפַא

 טגָאמרַאֿפ טָאה רע, .ידַא -- ענ'א ,שי'א
 םיא טָאה סָאװ ,טיײקטנַאקיּפ עשיַא עסיוועג א

 עג א...םיא וצ ןפורעגסיורַא ןוא טּבעלַאּב

 ,| לֹּבִי ,יקצַאש .י ,"סערעטניא ןשיטָאזקע ןסיוו

 ,עניא ךעלּפעט-לגוק ןוא ךעלּפעט-טנלָאשט ...,
 רעד ,ײסעּבָאּברעטלע-רעטלע ןוֿפ השורי א ךָאנ

 ,טייקשי- 1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי

 ַײּב רעּבָא ָאד, .םוי יא ווזד .סי ,יד -- עני
 רָאנ -- ןיזַאגַאמ רענדָאמ ןייק טינ זיא זדנוא |

 ,"םלוע ןשידִיי ןשירעטעֿפטלַא םעד רַאֿפ יא ןַא

 .המלש ,סוממ

 מַאז ,לָא .לֵאענ .ן ,סָאד -- גרַאװקיטנַא
 ּביל טָאה שַא; .ןקיטנא ענעדײשרַאֿפ ןופ גנול
 .דַאנ י"'א

 .טריזיװקיטנַא ,ריז .װרט -- ןריזיװקיטנַא

 ילערַאֿפ .קיטנַא ןא סעפע ןוֿפ ןכַאמ .לַאענ

 "סיוא לָאז ךאז א זא ןכַאמ .ןעזסיוא ןיא ןרעט

 -רעדנואוו יד ןעזעג טָאה רע; .קיטנַא ןַא יװ ןעז
 ןעמונעג טָאה סָאװ קלָאֿפ ַא ןופ טעּברַא עכעל

 ןוא טרעטלערַאפ ןוװיּכּב סע ןוא ןושל גנוי ַא

 ,םנ7 ,2011967 ,קיא ,גי ,"טריזיװקיטנַא

 -מיטרעטלַא 1
 טַײצ ,2 ,קיטנַא ןַײז ןופ טֿפַאשנגיײא .טייקכעל
 ,םוטרעטלַא ןוֿפ

 ,+- קיטנַא ןוֿפ 578 .ךע- ,סָאד -- לקיטנַא
 ןּבייהוצסױרַא טצינעג .מט9פ .6--.4 ּבּב צעּפס

 רַאנ ,קיטנַא רעכעלנייוװעג ןייק טינ זיא סע זַא

 .ריא טֿפָא .הגרדמ רעכיוה א ןופ רָאג סעּפע

 ּבָאה --2 יא ןַא ןעמוקַאּבנַײרַא ,ןגירק ,ןּפאכ

 ייוקס, ."דנַאל"ןקיטנַא ןופ יא ןַא ךַײא רַאֿפ ךיא

 .ינעּפמעטס ,עש ,"ךעיֵא עריא עלַא טימ ...ער

 ןוא יא ןַא ,ףרַאד רע סָאװ םיא רַאֿפ טָאהימ,

 ךיז ןּבָאה םינכדש, .סנ ,"סעכלעזַא יװ סנױזַא

 ןענופעג ןּבָאה ייז זיּב ,טעשטומעג גנַאל ױזַא

 ַײז ,רערױמ .ז ,"ַא ןַא טושּפ ,לטישכּת אזא

 סע, .1911 ָאנרַאט ,1גנוי רעליואװ ןייק טשינ
 ,"א תורקי אזַא טשינ ןעמעלַאכָאנ ךָאנ זיא
 תויׂשעמ ךיז ןלייצרעד, .יהמלש גינעק' ,ווװ הלמ

 ,זי ,"סעיצַאטימיא ןוא ךע'ֵא ,רענייטש ןגעװ

 .לרעּפ

 שיסַאלק'א
 -ןסַאלק'א

 קידנסַאלק'א

 סָאװ סָאד

 לַאֿפ רעכיג .סקַאמילק םוצ טסַארטנָאק ןיא זיא

 ןוֿפ לַאפּפָארַא רעקילָאמַאטימ .סערעטניא ןופ

 ןיא ,תובישח ןיא לַאֿפּפָארַא .טײקטנַאּפשעג

 .טסירקיטנַא

 .עסעיפ רעד ןוֿפ ףוס םוצ יַא רעד .טעטילַאװק

 ידַא -- שיס- ,שיט-

 שינילק'ַא |

 ןַא (ןוֿפ יװ זיא סָאװ .ידַא -- ךעלקיטנא
 -שירעלטסניק יד .טרעוו םעד טָאה סָאװ .קיטנַא

 ...ןרעטלע ענַײמ ַײּב, .קיטנַא ןַא ןוֿפ טייק

 "עג סעניטרַאק עיא ענעדישרַאפ ליפ ךיא ּבָאה

 יָעֹק ,ןתנוהיו דוד תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"ןעז

 : | ,1885 ווענעש

 ןגעק זיא סָאװ .יזא -- ל'ַאקירעלקיטנ'ַא
 ןגעק זיא סָאװ .רעלק םעד (וצ שירענגעק זיא)

 .ףורפיוא רעיא .רעטסיולק ןוֿפ העּפשה רעד |

 ...ןעמונעגרעּביא ןּבָאה ייז, .גנוגעװַאב עא

 ךיוא רָאנ ,ןעגנוניימ עא ערעייז רָאנ טשינ

 רעּבַײרש ידִיי ,נש ,ײ"רוטַארעטיל ףיוא קוק רעייז

 :ךיוא .רעד -- םֹזיי .דנַאּברַאֿפ 'װָאס ןיא

 ,ידַא -- שיד

 .18 22 ייא 22 .ּבנ צמ .יד -- ערָאמקיטנַא
 עג ,לָאװ ןופ ףָאטש רערעװש ,רעשיקנערפטלַא

 .ַאא ןעגנַאהרָאֿפ ,רעדיילקנעױרֿפ ףיוא טצינ

 יד טציז םיא ןּבענע .ידַא -- ןערָאמקיטנא
 ,עש ,"דיילק םעיֵא םעד טימ ,הּכלמ יד ,עמַאמ

 חסּפ רעטרעטשרַאֿפ רעדי

 ַא ןָא ,ןירגלקוט .יזַא -- ןירג"ןקיטנַא
 -עשיק ציג"ַא .דיילק םעיג"א ןַא ןיא .ץנַאלג

 .עפאנאק רעד ףיוא ךעל

 -- װמוא  .טעקיטעג-- ,ןָא עק- -- ןעקיטנָא
 -נָא .רעגניפ ַא טימ ַײּברעד ןעקיט ןוא ןדער

 ףיוא יִא .רעגניֿפ ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןזַײװ

 -רָאג ריד ןיּב ךיא ,ןָא טינ רימ עקיט .ןצעמע
 י'מוא ןיא ןֿפרַאװנָא -- וחרט ."קידלוש טינ

 ,שינע  .ןכַאז גרַאּב ןצנַאג א 'ַא .גנונעדרָא

 ןַא ןָאו .ל22 יא 2 .יזַא -- (ר)עק'יטנַא
 סָאװ .1 ן;ּבוס ַא םעד ןוֿפ טרעװ ,ָאטינ גנודנע
 ינכירג ןקילָאמַא (וצ תוכַײש א טָאה) ןוֿפ זיא

 -עטיל ,רוטּפלוקס יא .שיסַאלק .םיור ןוא דנַאל

 עלַא טנכייצַאּב טָאה ךירג ריֵא רעד; .רוטַאר
 דיא ,נירג ,"ןרַאּברַאּבב סלַא רעקלעֿפ ערעדנַא

 ליטס ןיא זיא סָאװ .2 .1953 י"נ ,טלעװ ןוא
 ,עכָאּפע רענעגנַאגרַאֿפ-גנַאל רעקידרע;רֿפ ַא ןופ

 -תונומדק ,9 .הרונמ יא ןַא .סעיצַארָאקעד יא
 "יילק עטלַארוא יד, .טלַארוא .קיטַײצרַאֿפ .קיד

 ךַאֿפניײא רעייז ןענַײז רעקלעפ יַא יד ןוֿפ רעד

 ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי ,"טינש ןטיול

 -צג 'א ןופ סיוש ןיא זַארג-ןירג , .1925 וועִיק

 -ארעּפמעט טָאה ןגער רעד זַא ,טזַײװַאּב סניט

 | .לָאג ןַאװיא ,קע ,"טנעמ

 ןיאעטָארּפ א .ס' ,רעד -- רעּפרעקיטנַא
 ןיא ןַארַאֿפ ןפֹוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא זיא סָאװ

 -יטס ,טריצודָארּפ טרעװ רעדָא טולּב ןופ םורעס
 םעד ןַײז וצ רֿבֹוג ידּכ ,ןעגיטנא ןא ןופ טרילומ
 .ןעגיטנא םעד ןופ טפיג

 רעכעלטסירק .ן ,רעד -- טפירקיטנַא
 -עג .לװַײט .סוטסירק סוזעי ןוֿפ אנוׂש (ףירגַאּב
 .סרוקיּפַא רעכעלרעפ

 -ימנַא :ךיוא גיילסיוא ןטלא םעד רעּביא

 ,םלועה-תומוא יד ןוֿפ םיעשר יד, ,וטשירק

 םעד וצ ןעמוק ןלעװ ,ןֿפרואװסיוא עטסערג יד

 טעװ ... ,ןעמערַאװ ךיז ,םיא ַײּב ןגיל ,ןייטש



 ךעלטסירקיטנַא

 -סױרַא טעוו'ס ןוא ןרעװ טצַאלּפעצ ןייטש רעד

 "רַא ןַײז טעװ סָאד ןוא .עשורמ-עשר א ןעמוק

 ןפור םלועה:תומוא יד סָאװ ,ןטׂש רעד סולימ
 ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפַא ,""'א

 וצ טֿפַאשרענגעק .ּבנ צמ .רעד -- םז'יד
 רעטעפש טשרע, .םוטנטסירק םוצ ,סוטסירק

 ךיז ןןטסיכרַאנַאמ עכעלטסירק עשטַײד יד| ןּבָאה

 םזיטימעסיטנא רעשיטסיסַאר רעד זא ,טּפאכעג

 ,16 ,אצוא לּביי ,"'א ךיוא זיא

 ןגעק זיא סָאװ .ידא -- ךעלטפירקיטנַא
 ןוא עיַא יד, .ןּביױלג ןכעלטסירק ןגעק ,ןטסירק

 םענופ ןדַײל יד רַאֿפ ןלעװ ,עדרַא עשינַאמרוסַאּב

 ּפעק יד טימ עקיּבױלג יד ןוֿפ ןוא ןּביױלג

 ,סנ ,"ןלָאצַאּב טרָא-גנוּפעק ןוא -דנַאש ןפיוא
 ,1934 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה

 טיור'ַא (םזי)לַאקידַאר'א
 שיסורי'ַא שיטיכַאר'ַא
 ?'ַאוטיר'א םזיטנַאמָאר'ַא
 םזיןלַאוטיר'א -נַאמָאר'א

 (טסיי) (טייק)שיט
 םזילַאער'ַא טס'יסַאר'א
 (שי)טסילאער'א ל'ַאנַאיצַאר'ַא
 שיטַאמוװער'א ןמעקַאר'ַא
 .סע- ,רעד -- קינזָאי ,קינזעינילעריטנַא

 .וָאס .ס"- ,עצינ- נװ

 ,עיגיל
 -ילּבוּפער'ַא -זעיגילער'א

 שינַאק (טייק)
 קי|טַאמער'א

 (שיד)
 -יי+ .ורט ןךענעשרַאי ...} -- ןענעשריטנא

 .ןּברַאטנַא וזד ..טנשריי- ,ןש

 -נַא :89 .רֿפ 22 .סי ,רעד -- רעּבמַאשיטנַא
 .רעמיצטרַאװ .ּבװ רענילרַאק ,רעּבמַאשעט
 ,רָאדירָאק ,רעמיצרעדָאפ

 סָאװ .וָאס .ידַא -- שיקרַאװרַאשיטנַא

 ךיוא ןוא טעּברַאגנַאװצ ,סעקרַאװרַאש ןגעק זיא
 ,י"ןעגנוזָאל-ייטרַאּפ ע'א; .טכילֿפ-טרָאּפסנַארט
 -װערַײמ ,װעלװַָאקַאי .ל ,זּביא וָאקַאּבַאק :נ

 .1931 קסנימ ,דנַאלסורסַײװ

 טַאטש'ַא

 .ז ,רעד -- ףַאטשיטנַא
 ,י צי

 שירעַײטש'ַא

 ןגעק זיא סָאװ .ידַא -- קידמולשיטנַא
 זיא ,ןעזעג רע טָאה טייקכעלקריװ יד, .םולש
 ,17 וצ 1953 ,גנוטַײצ עשידיי עַײנ ,לה ,ײליַא ןָא
 ,טייקיד

 סָאד .ּבנ צמ .רעד ןדאמש ...| -- דפשיטנַא

 ,ןעלטימ ןָא טמענ סָאװ :ךמש ןגעק זיא סָאװ

 -רַא"ַא .דמש ןוֿפ טיהרַאפ .ןגעק ךיז טלעטש

 ןוא ןןיוו ןיא} ּפָא טלַאֿפ גנוגעװַאּב-דמש יד, .טעּב

 ןוֿפ ןרעה וצ ןעװעג הכֹוז סנטצעל ןּבָאה רימ

 רַאֿפ ןטערטנַײא ... ןיילַא ליומ סנַאמעדיג 'רד

 -וי ,גיטסָארֿפ השמ ידער ,"עגיל"ַא ןַא

 גרעבמעל ,ב"ערת תנשל רַאדנעלַאק רעשיז

1, 

 -רעטַאמיטנַא ווזד

 דער טפמעקַאּב סע רעװ
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 -עג'-- ךיז ,ןָא ךיז עש- .וטוא -- ךיז ןעשיטנַא

 "נעל א .:21074: טסהוזמעדעסא .רקוא .טעשיט
 סעפע טימ ךיז ןעײרֿפנָא {ןלעװקנָא טַײצ ערעג

 ךיז ,ןעיוּבילנָא ךיז ,ןקיװקנָא ךיז .(ןצעמע)

 ןּפעש .(ןצעמע) סעּפע ףיוא ןקוק טימ ןקיטעזנָא
 תעב, .(ןצעמע) סעּפע ןוֿפ הָאנה ןּבָאה ,תחנ

 גונעג טינרָאג ךיז ייז ןּבָאה שינעגעגַאּב רעייז

 ךיא , ."ןטייװצ (ןטימ) ןיא רענייא יִא טנעקעג

 עמ ןַײמ ןיא ןעלגיּפשנָא ,'ָא ןיוש ךימ לעװ

 רעדייא ךָאנ; .לרעסעמ סָאד ,עש ,"לרעס
 יירפ רעד טימ טעשיטעגנָא טכער ךיז טָאה'מ

 ךעלטעטש ןוא טעטש ,שטיװָארעשָא ,"טייה

 ךיז טָאה רעדַײנש םהרבאע .עניאַארקוא ןיא

 ןוא טָאיװעש לקיטש םעניא יִא טנעקעג טינ

 ,דנַאלמייה י'װַאס ,דומַאלעמ .ח ,"ןכורּפ ןיא

 ,ךיז ןעשעיטנָא לגרֿפ ,5 ןאַנ ,3

 שינַאּפש'ַא

 ,ףושיּכ-- .ורט ןזֿפעשיק ....} -- ןֿפושיּכטנַא
 ,ןעַילרפאּב ןרָאק לחר ,לָאענ ,טֿפושיּכ =

 עמ ןכַאמ .ףושיּכ א רעטנוא ןופ ןעמענסױרַא

 סָאװ טנגוי יד יַא .טּפושיּכרַאֿפ ןַײז טינ לָאז

 ,עיפָאטוא רעשירעריֿפרַאפ א ןיא ןעקנוזרַאֿפ זיא

 ,רעטֿפושיּכטנַא רעד  .גנוז

 -זעלק) .טעיליכ--- ,עיל- .וטוא -- ןעיליכטנַא
 ןַא ףיוא ןּבַײלּב ,ןעיליכ + טנַא 22 (ןושל"רעמ

 -קעװַא .ךיז ןרעטַײװרעד .ןײגקעװַא .1 .טרָא

 ןכַאמ .ךיז ןגָארטּפָא .ןפױלטנַא .2 .ןכלֹוה
 ,ייצילָאּפ רעד ןופ יַא .ןרעװ ןענורטנַא .חרביו א
 ,טָאטש ןופ יא

 .מור ,סעּב ,לֿמנָא :פ9פ ןע  ,רעד -- לֿטנַא
 ,8ת141 טרָאװ ןשירעגנוא 2 .קילַאטנַא :ךיוא
 שאלפ 60 טלַאה סָאװ לסעפ א ,ןַײװ רַאֿפ סָאמ א

 ןַײװ ןעיא .ןַײװ ףיױא לסעפ ַא םּתס  .ןַײװ

 ַא שדוח ןייא ןיא ןעקנירטסיוא ,רעלעק ןיא

 ...קידנעטש ָאד זיא טעּברַא, .ןַײװ יִא ןצנַאג

 ןעיֶא ןטיה ,ןטערט וצ ןַײװ ,ןּבױרטנַײװ ןסַײר

 ,לַאֿפי ,"(ןַײװ ןופ רֶעדָא ןַײװ טימ רעסעֿפ)

 רעטנוא רעלעק ןיא רע טרַאּפש, ,34 אצ ,5

 -עּב ןעמוק, .לַאװק . ..רעטיול ,אפא ,ייַא םעד

 ,ןַײװ ןופ םירחוס ןוא סעראמשטערק רעּבַארַאס

 -טָאּפ עטיור יװ רעמינּפ ,רעסעֿפ יװ רעכַײּב טימ

 ןעלדנַאה ןוא ןכָאװ ךיז ןעמָאז ןוא ,סענַאשזיל

 ףיױא ,גרעּבנטכַארט ףסוי ,יןיי טימ ןעיֵא ןַײא

 סיִא עַײנ ןיא ןסיגנַײרַאא .דרע רעּבַארַאסעּב

 ,ןּבעל רֿבח ,נַײֿפ ,"ןַײװ ןקידנזיורּב יװ ,דיל סָאד
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 ַאלטעג-- .ןָא עשט- .ורט -- ןעשטָאלטנָא
 ירָאמוא ןַא ןיא) ןּפָאטשנָא ,ןקַאּפנָא .טעשט

 .טנאועגטעּב ןוא שעװ קַאז ןיא יִא .(גנונעד

 רעד רעּביא .סיואגנעל .חדא -- גנַאלטנָא
 םוא טייג רעקיוה א רענייא, .גנעל רעצנַאג

 -רַאֿפ ,גצא ,"רַאװלוּב םעד 'ִא גנָארד ַא טימ

 .דלָאגנטכַאנ

 .טסַאל-- ,טסַאל- .װרט -- ןטפַאלטנַא
 -קעװַא ,ןעמענּפָארַא .טסַאל (ַא) ןוֿפ ןעַײרפַאּב
 -כיר ןעװעג טשינ טלָאװ סע, .טסַאל א ןעמענ

 ,"ךלוש רעדעװטעי ןופ לוש יד 'א וצ קיט

 ,1963 ילוי ,עקיסקעמ ,סיורָאּפ ,גרעּבנטַאר .י

 ףױלטנַא

 .רנ .משטד .טסַאל--- ,סַאלי- .ורט -- ןֿפַאלטנַא
 -קעװא ,ןגָאזּפָא .ןעַײרֿפאּב .2:

 -טלעװ רעטשרע רעד תעּב| .לעטש ַא ןופ ןקיש

 ןיא ךיוא .ןליוּפ רעּביא טײרּפשרַאֿפ המחלמ

 .טעּברַא רעד ןוֿפ יא ן'גמוא ןוא קַָאטסילַאיּב

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ַײּב| .טסניד ןופ יִא

 ןעַײרֿפַאּב -- ןזאלטנע -- ד"לקּת אדרויֿפ
 ן.תוביײחתה א ןוֿפ

 ןַא .+- ןֿפױלטנַא רַאפ ,ידא -- ןֿפָאלטנַא
 ,טַאדלָאס רענע'ַא ןַא .עגרָאטַאק ןוֿפ רענעיא
 ענע'א יד ןכוזפיוא .ןקילגמוא עלַא ןוֿפ ענע'א

 -קירוצ .טנוה רענעיא .רעצעזנָא רענעיא .ןענאמ

 טינ ןיִּב ךיא; .ןתח םענע'ַא ןַא יװ ןעגנערּב

 -רַאֿפ רימ ףיוא ךיז טנעק ריא ,רענע'א ןייק

 -סיוא ןסייהעג טָאה . . .ךלמ רעד, .לװֿפ ,ײןזָאל

 ךיז טניֿפעג סע ואוו זַא תונידמ עלַא ןיא ןפור

 ןלָאז רענעּבירטרַאפ רעדָא רענעא ןַא ץעגרע

 הׂשעמי ,ּבחנ ,"הנותח רעד ףיוא ןעמוק עלא ייז

 .טייהרענע-  .ירסיקו ךלממ

 תזז .מטֿפ .לַארטײנ -- ןרעוו ןֿפַאלטנַא
 ףיא; .'א רע טרעװ םעצולּפ .+- ןֿפיולטנא

 ןַײז טזָאלּב ךעטסַאּפ רעד ,ירֿפרעדניא ןגרָאמ

 -עג יא ,ןּבעלירעַײט ןַײמ ,ריד טימ ךיא ;ןרָאה

 טקעלּפנא ריד לָאז סע ןעװ ןוא, .לֿפ ,"ןרָאװ

 רימ ןופ וטסלָאװ . . .םיׂשעמ עזייּב ענַײמ ןרעו

 נג טכענק ַא טָאה, .95 ,ּב ,הח ,"ןרָאװעג יַא

 ...ןיא ןוא ןכַאז ערעַײט ןוא טלעג םי א טעבנג

 יז ןּבָאה, .פי ,"ןַײרא ןָאדרָאק ןיא ןרָאװעג יא

 ןענעז ןוא זיוה:הסיפּת סָאד ןּבָארגעגרעטנוא

 סָאװ רעגעי א יװ, .ב/וכ ,2צנ ,"ןרָאװעג 'א

 שריה םענעסַאשעגרעטנוא םענייא ךָאנ טגָאי

 ענליו ,עכוטרַאק ,דמא ,"ןרָאװעג יא זיא סָאװ
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 ךיז ,ךיז װרַאלי- .וטוא -- ךיז ןעװרַאלטנַא
 (ןטקעזניא ןופ זָאפרָאמַאטעמ ןיא) ..טװרַאלי-*

 -פָאּפ ,עװרַאל א ןוֿפ דנַאטשוצ ןוֿפ ןעמוקסורַא
 ,גנ/ .(לרעטַאלפ א ןרעװ ןוא) עלעקעט ,עק

 -וצ .טּבױל- ,ּביולי- .ורט -- ןּבױלטנַא
 ףיוא סטכעלש ןדייר .(רעטרעוו)ּביױל ןעלצקיר

 ריא, .טביולעג רעירפ טָאה עמ סָאװ ןצעמע

 ,ןַײרַא למיה ןיא זיּב טּביױלעגסױא םיא טָאה
 ילַאּפ רעַײא ןרָאװעג זיא רע רָאנ יװ רעּבָא
 ."'ַא וצ םיא ריא טכוז ,רענגעק רעשיט

 .ןגילטנַא טָאטשנַא לקָאל .ראפ -- ןגױלטנַא
 ךיא ,חלג םעד וצ ןָאטעג גנורּפש א בָאה ךיא,

 ,קינזיצקַא רעד ,"רַאװָאמַאס א 'ַא םיא ַײּב ּבָאה

 ,1868 רימַָאטישז

 ;89 ,טזױל-- ,זױל-- .װרט -- ןזױלטנַא
 רעמ לָאז סע ןכַאמ ,.= 2: סת114ט56ת.ןזיללי=
 יד יַא .זַײל ןופ ןקיניײרסיױא {זַײל ןייק ןַײז טינ

 טימ .עא ענעגנַאֿפעג ,םיטילּפ יד יא .םידגּב

 .טלַאטשנַא-גנ'א .גנה .ךיז

 וצ .טניױלי-- ,ןיול--+ .ורט -- ןענױלטנַא
 טריֿפ ריא , .גנונױלַאּב א ןע:צקירוצ ,ןעמענ
 טַײז ריא סָאװ טסירדראפ סע זַא ױזַא ףיוא ךיז

 ךַײא ןעמ ףרַאד ךעלטנגייא .ןרָאװעג טנױלַאּב

 ,ייֵא טציא

 ןֿפױלטנַא ןוֿפ טקַא .} ,רעד -- ףױלטנַא
 ןוֿפ יא .ןרָאטידערק יד ןופ יא .הסיֿפּת ןוֿפ יַא



 גנוֿפױלטנַא

 לחֹומ רימ טסָאה וד רָאנ; .טָאטש ןוֿפ ,םייה רעד
 ךיוא ןגָארטעג רימ טיורּב ןוא יא םעד ןעוועג

 שימסיוא,, .גנוטסעֿפ ,צוס ,"ףיוה ןַײד ןופ טַײװ

 רעדָא "א םוש ןָא טקַאפ רעקידעכָאװ א טרעװ

 א .,2211965 ,זמט ,טייצ ,"ןװיטָאמ-ערעירַאק

 "א  .עיזעָאּפ"ַא .ויטָאמײַא - .,גנוגעוװַאּב

 .ןַאלּפ

 ןוֿפ סעצָארּפ 1 .ןע- ,יד -- גנוֿפױלטנַא
 טשטַײטרַאֿפ ,44 ,חרוא .גנונירטנַא ,ןֿפױלטנַא

 ייולטנע ןַײמ ןוא , ;(3 ,בכ ,ּב לאומש) 'יסונמוי

 םיא רַאפ ,.,, ,("גנונירטנַא ןוא, :יִּתו "גנוֿפ

 זיא ןםלוע ןרעדנַא םוצ געװ ןטַײװ םעד רַאֿפְו

 ןיהואו טרָא .2 .הח ,"'ַא ןייק ןענַארַאֿפ טינ
 רעד .ןעװעטַאר וצ ךיז טרָא .טֿפױלטנַא ןעמ

 סע, .טֿפױלטנַא ןעמ (סָאװ) ןעמעװ וצ (סָאד)

 רימ סָאװ 'א רעזדנוא טנװָא ןופ ןייגפיוא לָאז

 םיא ןיא ךיז ןצישַאּב ןוא טָאג וצ ןפיולטנַא

 ןטָאג}ק .ח"כרּת ענליוװ ,ןרהא ןּברק ,"הרצ תעּב

 ,160 ,אינּת ,"רימ רַאפ יַא ןַא זיא

 ןֿפָאל-- ןיּב ,ףיול-- .װטוא -- ןֿפױלטנַא
 רעּבָא ,265 יז ןֿפױלסױא + ּבָאה ןגעווו
 1406: .ןֿפױלקנא :מט8 ן.רענעטלעז ךָאנ
 קידנֿפױל טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ .1 .601:10/מ
 ינפיול ךיז ןרעטַײװרעד ;טירט עכיג טימ רעדָא

 ןופ יִא .טנַאיצילָאּפ ןוֿפ יא .ןעֶלצּפָא .קיד

 סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד ןּפַאכ .סענַאגילוכ יד

 טינ טעװ סע ,גיצ ןייק טינ זיא סע" .יא ןוא

 טינ ,ךאז ערעַײט ַאזַא טינ זיא סע (א = יא

 -וצ טינ סע טעװ רענייק ;האיצמ עסיווג ןייק

 ,קיטכיוו ױזַא טינ זיא'ס (ּב :ןּפאכקעװַא ,ןעמענ

 ףיוא ןגײלּפָא סע ןעק עמ ;קידנעגנירד טינ

 =(מור ,רקוא) הנבל רעד טימ י'ַא* .רעטעּפש

 ואװ .קע ןָא טָאה טלעװ יד ואװ יִא .ךיג יא

 -עצַאה ןייק יא .דרערד ןיא ןדַײס ?'א וטסעװ

 רעטָאפ ןַײמ ַײּב ןענאטשעג ךיא ןיּב , .ץָאלּפ

 ןַאמרעגנוי :ירשעג א ןעמ טיג ,ףיוה ןפיוא

 רע זיא ,סיֿפ טָאה תמא רעד, .לפ ,"!ףױלקנַא

 ןיא ,סיפ ןייק טינ טָאה רקש רעד ;ןֿפַאלטנַא

 אטשוק' :וצ לעלַארַאּפ} וש ,"ןּבילּבעג ָאד רע
 רימ טוט. .ןא/דק ,תּבש ,'יאק אל ארקש ,יאק

 ןןוֿפ =} ןעװ ןייא ךימ טשול 'נוא ףיוא שקולו
 ,421 ,ךוּביאבּב ,"ןפולטנַא ךיא ןיּב ןורּבאקמ

 :ןרָאה ןייא םוצ קָאּב ןייטש רעד ךא ךארּפש אד;

 רֿפס ,"דלַאװ ןעד ןיא 'ַא ןלעװ רימ ,םוק דלּב

 'א ייזע אוו לּבִיְו ד"שח 8ַָאֿפּפ ,ינומדקה לשמ

 ,"ךָאנ טשינ ַײטלוה ַא טגָאי רענייק עשטָאכ

 םידש יד יװ ױזַאק .1 ,חכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 ןםיעשר ידו יז 'ַא ױזַא ,'םעונ יהיו' רַאֿפ יַא

 ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ 'ר ,"הרוּת-ירבד רַאפ

 רעצישַאּב רעזדנוא ,, ,1833 וָאקלדוס ,רסומ טבש

 ןטלַאהעגוצ ,ןֿפָאלטנַא קידעּבעל:טױט טינ זיא

 ןייא טימ םינוּתחּת עטעיליּפשעגּפָא יד הליחמ
 -בילעג ןַײמ ףױלטנַא .תועסמ ,סוממ ,"טנאה

 ,עש ,"שריה ַא וצ ןכילגעג ַײז ןוא ... !רעט
 ,"םירישה-רישי

 -סורַא (טייהרעטגערעגֿפױא ,שינעלַײא ןיא) .2
 ןוֿפ 'ַא ןוא ריט רעד טימ ןָאט ּפאלק א .ןפיול

 ןופ 'א .זיוה ןיא ירעגירק א ןופ יא .ּבוטש

 דניק סָאד זַא; .גנולמַאזרַאֿפ רעקידלמוט ַא

 םיא טַײצ זיא טלָאמנעד ,רָאי ףניפ טלַא טרעװ
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 ןיא רָאי ףניֿפ ךָאנ רעּבָא ,ןעגניד וצ יּבר א

 טכעלש א ןרעה טעװ רע זַא ןעד ,טוג טינ ןיוש
 .ב/בּפ ,2טל ,"א רע טעװ יּבר םענופ טרָאװ

 ירעּביא טשינ ןַאמ ןייק לָאמנייק ךיז טעװ ןיזק

 עכלעוו ןופ ,רעטומ ןוא רעטַאֿפ רעד זיּב ,ןּבעג

 "רעטנוא סָאד ןעמענ טשינ ןלעװ ,טֿפױלטנַא יז
 .ןרּביה ,ַאּפָא ,"סנריפ

 ןֿפֹוא ןעמייהעג ַא ףיוא ,טקרעמַאּבמוא 9

 -(קעװַא) ,ןפױל(קעװַא) ךרוד טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ
 ןענעבנגסורַא טייהרעטקרעמַאּבמוא .עא ןרָאֿפ

 "רע ןוֿפ ךיז ןעיירדסיורא ,ךיז ןסַײרסױרַא ,ךיז

 ןוֿפ יא .הסיפּת ןוֿפ יַא .ןדניװשרַאֿפ ןוא ץעג
 .טפאשנעגנַאֿפעג ןוֿפ יַא .גנוקישרַאפ ןוֿפ ,ּפַאטע

 .רעגַאל עיצַארטנעצנַאק ןוֿפ ,ָאטעג ןופ יא

 ןיּבארג 'נוא ּבורג ןייא ךיז ןיכַאמ איז ...,

 ינוא . . ., .ב/טי ,וצנ ,"קעװַא יַא ינוא רטנוא ךיז

 ןייא ךַײלג ןֿפאלטנַא ןדנואװ ןַײז טימ רעװ רע

 אַײנ יטשואװ יד ןיא זיּב שנעמ רגניזנוא

 יד ןופ, .ב/גמ ,1764 אדרויֿפ ,ןופיסוי ,"השרמ

 ,שו סַײװ ,יַא טשינ יװַײס ךיא לעװ . . . ןטייק

 ןייטשרַאפ וצ טינ זיאס, .יטריֿפ לרוג רעד יוו'

 ,ןענאדנופ טשינ יא ןזַײמ-הסיֿפּת יד| סָאװרַאֿפ

 -הסיפּת ןייא ןיא ןַײז אקווד ןליוו ייז סָאװרַאֿפ

 םענעסקַאװרַאֿפ-דליװ ,ןליטש םעד טימ רעמַאק

 / .תהילּת יד' ,טייצ ,"שטנעמ

 ךיז .ןרעװ םלענ .ןדניװשרַאֿפ גנולצולּפ .4
 ןֿפָאלטנַא זיא ןתח רעד .ןרעװ טינ .ןגָארטּפָא
 !לגיופ רעד ןפָאלטנַא .הּפוח רעד רעטנוא ןופ

 ,ןדנואוושראפ ,ןֿפָאלטנַא .ָאטינ -- !ונניא דליהו,

 יד רעטנוא ןוֿפ יװ יא ."ןַײרַא רעסַאװ ןיא יװ

 טייק ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה טנוה רעד .טנעה

 רעד !ַאטינ :ּפאכ א ךיז טיג עמ, .'ַא זיא ןוא

 טמוק רעגנוה רעד זַאק ."ןֿפָאלטנַא זיא חרֹוא

 ןכרוד עּביל יד טֿפױלטנַא ,ריט רעד ךרוד ןַײרַא

 ןוֿפ יא לגײֿפ יװ רעדניק, .װש ,"רעטצנעֿפ
 ןיא סָאװ ,ןרעה רָאנ ליו סע רעװ, .װש ,"טסענ

 "נעש םעד ןַאמלּפָאק ַײּב :ןֿפָארטעג טָאה עדיל

 ךיא ןעװ, .לֿפ ,ײןפָאלטנַא עלעגייפ זיא רעק

 ךיא טלָאװ ,ןֿפָארטעגנָא טינ הקשמ יד ָאד טלָאװ

 .דרָאּב יד ,רָאג ,ײןפָאלטנַא דלַאּב הּפוח רעד ןופ

 טּבייה עמ זַא --- תוחוּכ ַײרד טָאה דרעװש יד;

 ,ּבחנ ,"תוליח יד ןוֿפ םירׂש עלַא יא ,ףיוא יז

 ןטרַאװ רָאנ לעװ ךיא, .'הלֿפּת לעּבמ הׂשעמי'

 ,ןרעװ גָאט טכער טעװ סע ןענַאװזיּב לסיּב א

 יד ןיהואו 'א ריא ןופ ךיא לעװ לָאמטסנעד

 רעד ואװ יַא* .עשטַאילק ,סוממ ,"ןגָארט ןגיוא

 ,טרָא טַײװ א ןיא = טסקַאװ רעֿפעֿפ (רעצרַאװש)
 .טכעלש זיא סע ואװ טרָא ןַא ןיא וליֿפַא
 טָאה רע רָאנ יװ זַא ,טינ ןעד וטסייוו ---

 זיא ,ישטַײד' א טימ ךיז טסשוק וד זַא ןעזרעד

 .קי ,"טסקאװ רעפעפ ואוו ןֿפָאלטנַא דלַאּב רע

 יא חרֿבו א ןכַאמ ,הטילּפ ןכַאמ .צעּפס ,9
 רקֹוע .ןטֿפעשעג עלעקנוט ,עכעלטנרַאמוא רעּב

 -ניװשַאּב .םיׂשעמ ענייש ןייק טינ רעּביא ןַײז

 עשלהק טימ יַא .יַא ןוא טָאטש עּבלַאה ַא ןעלד

 יַא ןוא ןצעזנָא .עסַאק רעד טימ 'א .רעטלעג

 ךיז = קָאלג ןטימ 'א* .ץענערג רעד רעּביא

 יד טגנילקעצ עמ רעדייא ןגָארטּפָא ךיג ףיוא

 ,םיׂשעמ עטכעלש סנצעמע ןגעװ עטכישעג

 ןוא . . .ןעיײרש וצ ןָא לעטירטָאמס רעד טּביײה,

 ןֿפױלטנַא

 ,גּבא ,"קָאלג ןטימ טֿפױלטנַא קישטַארדָאּפ רעד
 נָא = קױּפ ןטימ יַא* .ו"נרּת עשרָאװ ,לוגלג

 רַאֿפ ןקיױּפ טגעלפ עמ} ןפױלטנַא ןוא ןצעז
 רעּבָא ייז ןעמוק, .ןרעצעזנָא ןַא ןוֿפ ריט רעד

 רעֿפיש רעד ןוא ,ךַײט ןטימ ןיא טקנוּפ ,ךַײלג

 דניװשעג ןָא טּבייה ןוא . ..ףיש יד םוא טרעק

 | .רָאטַאיעט ,ייַא וצ

 םוצ ךיז ןלעטש ןוֿפ יא .ןריטרעזעד 0
 'ַא .רעטילימ ןוֿפ ,ןטַאדלָאס ןוֿפ 'א .וויזירּפ

 ,טנָארפ ןופ

 "וצ ךיז .גנונעדרָאמוא ןַא ןיא ןטערטּפָא ./

 .קידנֿפױל יװ טעמּכ ,שינעלַײא ןיא ןעלצקיר

 "עג ...זיא ײמרַא רעד ןוֿפ עסַאמ עסיורג יד,

 סָאװ ,אנוׂש ןקיד'ַא ןוֿפ טירט יד ךָאנ . . . ןעגנַאג

 .נ ,"ןגעװ עקיטָאלּב יד ףיוא טענזורעג טָאה

 ,9 װָאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב ,עירול

 עטכעלש) תוּביס ענעדײשרַאֿפ רעּביא .פ
 ,בצמ ןכעלגערטרעדמוא ,ןעגנוגנידַאּב סנבעל

 .טרָאניױאװ) א ןזָאלרַאֿפ (עא תושיגנ ,ארומ

 ַא ןופ ןענירטנַא .קידנעטש ףיוא ןרָאֿפקעװַא

 ןוֿפ יא .ןעורמוא ןוֿפ ,ןעמָארגַאּפ ןוֿפ יא .הנּכס

 רעּביא דנַאל ןוֿפ יא .םישזער ןשירָאטַאטקיד ַא

 ןופ יַא .טײקיזָאלטכער רעּביא ,הנויח ןיא קחֹוד

 רַא פ טפיולטנא ןעמ זַא; ,טנגעג רעקיצומש ַא

 -טנא ןעמ, ;"רעסַאװ סָאד ןעמ טנגעגאּב ,רעַײֿפ

 ןעמ זַא; ;:"לגָאה ןעמ טנגעגַאּב ,ןגער ןוֿפ טֿפױל

 טינ טלעגרופ זיא רעַײֿפ ןוֿפ טֿפױלטנַא

 ;"טינ ןעמ טפיולטנא טיורּב ר ַאֿפ , ;"רעַײט

 ידוהי ןייא, .װש,ײיַא טינ ןעמ ןעק לזמילש ןוֿפ,

 ארקנה ריִׂשַאו םעד ׂשיוא ןיפאלטנא טיקַאנ זיא

 ,ןו שה 1549 ןילּבול ,יל"שרהמ ּתיושי ,ײטײורּפ

 רשא לּכ טעמּכ ןמּפיל טאה רֹׂש רד זד טשיו,

 רגָאװש 'נוא רטומ ןַײז 'נוא ןמוניג קעװַא ול

 ,ּבגָארּפ ,"ןגרעּבלדַײה) גרּב לידה ןעק יא ןַײז

 ןיא ראו רטַײװ לטיּפק שאד (רומזמ);} .6

 םונַײז רפ ןפולטנא םונַײז ןיא דוד וצ גנזיג

 טזיא שעק .1 ,ג ,םילהּת ,מהס ,"םולשֿבא ןוז

 טאה ראד רעד םינעי איו שילַא ןיגנג רימ

 ,הג ,"ןיפאלטנא תומה ךאלמ ןעד ראֿפ ןילאוו

 רימ נוא ןזעװיג ליצמ ךימ טאה י"שה, 7

 .ןנורטנא נוא ןֿפאלטנַא םיא ןיּב זַא ןֿפלַאהיג
 טינ ךימ רע טאה ,טאה טכוזיג ךימ רע ואוו

 טינ ןמ ןאק י"שה, .המדקה ,ןויע ,ײןנוֿפיג

 ןאק רע ,ןכַײװ שיוא רדא ןפולטנַא רדא ןיגנא

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,ײטַײצ ילַא ןדניֿפ םיא
 ןּבָאה לייט א; .3 ,י קרּפ ,1796 ווָאלקש ,אּבה |

 ,טלעג טימ ןןזיילסיוא =} ןזייל טלָאװעג ךיז

 טָאה סע רעּבָא ,ןּבַײלּב ןּבעל ןלָאז ייז רָאנ
 טנעקעג טָאה סע רעװ רָאנ ,ןפלָאהעג טינ ץלַא

 םידוהי ליֿפ, .ןמוא הׂשעמ ,ןֿפָאלטנַא זיא יַא
 . גוא םירׂש יד ןופ רזַײה יד ןיא ןֿפולטנַא ןנעז

 רַאפ, .א/כ ,יש ,"ןיטלַאהּב טרוד ךיז ןיּבה

 ןוֿפ יַא ,תולג ןדַײל ןעמ טגעלֿפ הלּכׂשה רעד
 -לַאװ ךיז ,רעגיווש ןוא רעווש ןוֿפ ,עמַאמ-עטַאט

 תבישיּב' ,סוממ ,"דמערֿפ רעד ןיא ץעגרע ןרעג

 וד ןמזילּכ ףױלטנַא ,ףיולטנַאפ .'הטמ לש

 ,ּבור ,"...!קעװַא ייג רעלענש סָאװ ,טסנעק
 ןליוּפ ןּברוח

 -קירוצ ךיז ,ןסילשּפָא ךיז ,ןרעדנוזּפָא ךיז .9
 יא .טלעװ רעד ןוֿפ יַא .ןשטנעמ ןופ יא .ןעוצ



 ןֿפױלטנַא

 -ָאטש םעד ןופ יא .ַאהיוה ןוֿפ ,למוט םעד ןוֿפ

 ןוֿפ 'א* .עיצַאזיליוויצ רעד ןוֿפ יַא .ןּבעל ןשיט

 סע סָאװ ןעז ןלעװ טינ = טייקכעלקריװ רעד

 ןעמ ןעק ןײלַא ךיז ןוֿפ יַא; .םורַא ךיז טוט

 ןוא רעזַײה ןופ י'ַא וצ טינ זיא סע, ,"טינ

 רעמ סָאװ :ןטָאש א יװ זיא דובּכ , .װש ,"ןפייה

 טפיולטנא רעטַײװ סָאװ ךָאנ םיא טפיול עמ

 םעד רעּבָא ,ףױלטנַא דונּכמוא רַאֿפ, ;"רע

 תודוס ןוא תוליכר רַאֿפ, ,"ךָאנ טינ ףיול דובּכ

 ןעמ ןעק טוט ןרַאֿפ, :"םידש ןוֿפ יװ ףױלטנַא
 -הליהק =} םוכס רַאפ ןוא ןטלַאהַאּב טינ ךיז

 טסעז וד זַא; .װש ,יַא טינ ןעמ ןעק ןרעַײטש

 ףױלטנַא ,ןגירקעצ ךיז ןרעװ סָאװ ןשטנעמ

 לָאז ,ןײלַא ןענעז רעּבַײװ ןעוװ, .הק ,ייז ןוֿפ
 יד ןכַאמוצ לָאז ןוא יַא . . .הֹבושּתילעּב רעד

 ,"רוהרה ַא וצ ןעמוק טינ לָאז רֶע ידּכ ,ןגיוא

 ,טלעװ, .ז"י תוא ,1832 ווָאלקש ,םירווע"חקופ

 ,"!?ריד ןוֿפ ןעמ טפיולטנַא ןיהואוו ,טלעוװ

 רעד ןיא 'ַא" 41411968 ,זמט} יּבר רעקצָאק

 טינ הצע ןייק ךיז ןעק ןעמ ןעװ = קנערק
 ןכַאמ ךיז ,ןעגנוגנידַאּב ערעװש ןיא ןּבעג

 ,קנַארק

 ,ןכַײװ .(ןצעמע) סעּפע טימ ןסַײררעּביא ,0

 א רַאֿפ םיא (רַאפ) ןוֿפ ףיולטנַא .ןדַײמסיוא

 -לצועג) טֿפַאשדנַײרֿפ רעטכעלש א ןופ יא .לַײמ

 ןוֿפ יא .תופּתוש רעטכעלש ַא ןוֿפ יַא ,(טפַאש

 טפעשעג ןטכעלש א ןוֿפ, .ךודיש ןטדערעג ַא

 טָאה רע, .װש ,"ףױלטנַא ןוא עלָאּפ ַא ּפָא סַײר
 ,לטֿפעשעג א ןכַאמ טעװ רֶע זַא ,טפַאהעג ץלַא

 ,"םיא רַאפ רָאג יַא םירחוס יד רע טעז ָאד ןוא

 ,טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ

 -קעװַא .ךיז ןקורקעװַא ,ןײגַײּברַאֿפ ךיג ,1
 ןהעש יד 'ַא ױזַא, .טפױלטנַא טַײצ יד .ןייג
 עשוהי ,"קיטנָאֿפ טסייה סָאװ ,גָאט םעד ןיא
 "ירפרעדניא רעגײזַא ןַײני ,עלרעּפ

 -קינייװעניא ןַא ןליֿפרעד (גנילצולּפ .2

 .סױרַא טלָאװ סעפע יװ ױזַא) גנורעדנע עטס

 סָאד טפיולטנא סע" .(ןפָאלעגקעװַא ,ןֿפָאלעג

 ;קנַארק ,ךַאװש ןליֿפרעד ךיז םַײּב (א = טנוזעג

 טפילטנַא המשנ יד .ךיז ןקערשרעד םַײּב (ב

 ףיוא ןקערשרעד ךיז (א = לכענק ץיּפש יד ןיא

 - ,ןשלח ,ץרַאה םַײּב ןעמעלקרַאֿפ (ב ;טיױט

 -עסָאשעגרעטנוא ןַא יװ ,רעּביּב ַא יװ יַא 9
 .רענעסַאגעגּפָא ןַא יװ ,רעטירּבעגּפָא ןַא יװ ,רענ-

 א יװ 'א .עמרוט א ןוֿפ יװ ,טיוט ןופ יװ יִא

 ,עזַארַאז א רַאֿפ יװ 'א .ןַײרַא ךָאל ןיא זיומ

 רעד יװ ,תומה-ךאלמ ןרַאפ יװ יא .הֿפיגמ ַא

 א טימ ןדנוּברַאֿפ} ןעינָאר רַאפ תומה-ךאלמ

 -עג ךיז טָאה רענייא יװ ,הׂשעמ רעקיסַאּפש

 םיא טָאה רע ןעװ ,תומה-ךאלמ ןוֿפ טעװעטַאר

 עטסואוװַאּב א ,עינַאר ּבַײװ ןַײז זַא טעשארטסעג

 ,רעַײֿפ רַאֿפ יװ יא ,ןןלַאפַאּב םיא טעװ ,תעשרמ

 א יװ ,(רַאשזַאּפ ,הפירׂש) רעַײֿפ (א) ןופ יװ

 ,ךערַײװ (רַאֿפ) ןופ דש א יװ ,גָאט ןרַאֿפ ןטָאש

 יז ..., ,(לארׂשי-עמש רַאפ) תיציצ רַאפ דש א יו

 זַא םולשה הילע עּבַאּב ריא ןוֿפ הלּבק ַא טָאה

 יװ 'ַא ןעמ לָאז ןןתחו ןקירָאה-טױר א רַאֿפ

 ,..ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"רעַײֿפ רַאפ

 ,1916 ןיוװ

 .רל .מטֿפ -- ּבילטנַא

 .ןע" ,רעד -- ?ַײלטנַא

 .ןע- ,יד -- גנואַײלטנַא

1806 

 -- (עקי ,ןיי) רעד .שינע .ץכעז
 ןיא ןלַאפעגנַײרַא ןענעז ,סרעיא עטינעג ,ייז,

 .םענוֿפפ .טירט עטנערּבעג ,געס ,"...ץענ א

 ,אֿפא ,"א ןא ןעװעג וטסיּב טכיל ןקיּבײא

 סָאװ ,רעגענ יד ףיוא טקוק . .,, .העיקש . ..

 ןוֿפ יַא יװ ...םעלרַאה ןוֿפ סױרַא ךיז ןּבַײלק

 .1 ווו 1965 ,זמט ,גצב ,"עסַאר רענעגייא רעייז

 -ּתכל א זיא גנַאגוצ רעצנַאג ןַײז, -- יירעד
 ,3בש 1957 ,זמט ,גי ,"'ַא ןוֿפ גנַאגוצ רעקידהליח

 .ידַא -- שירעי

 'א :קורדסיוא ןיא

 ...ּביל טימ = טסַאג רעַײא ךַײא

 ןעַײלטנַא ןופ טקַא
 .רעטרעוו ןופ יא .טלעג ןוֿפ יא

 "ער רעדָא סעצָארּפ

 ,א הול' טשטַײטרַאפ ּבװש .ןעַײלטנַא ןוֿפ טַאטלוז

 ריד לָאז, ."גנהיילטנע .גנהיילא --- 'האוולה לּכ
 ּבַײװ רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןעמָאז ןרעשַאּב טָאג

 וצ ןרָאװעג ןע;לטנא זיא סָאװ יא רעד רַאֿפ

 ,יונעג רעייז; .20 ,ב ,א לאומש ,יּת ,"טָאג

 עשירארעטיל יד ףיוא ּפָא ךיוא ןךיז רע טלעטש

 ,װ לֹּבַי ,רז ,ײןלעלַארַאּפ ןוא ןע'א ,תועּפשה
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 ,ברַא .טקידייל- ,קיד- .חרט -- ןקידיײלטנַא
 .ןכַאמ ַײרפ .ןעַײרפאב ..1706: 6ׂ

 ביל םידוהי טאה ... רסיק רעד, .ןזיילסיוא

 איד ןופ טגידילטנא איז טאה 'נוא ... טאהיג

 דוד 'ר ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,"םור ןופ 'ידיקּפ

 טאג אוד 'נוא; .1698 מדפפ ,דוד חמצ ,זנאג

 "טנא ךיד טיּב ךיא ,ןּבולג ןא לארׂשי איד אד

 ,וֿפיסוי ,"רלוש ןגיזאד איד ןוֿפ ךימ גידיל

 - ןרעוו טקידיילטנַא 1743 טשמַא

 רע ׂשד זיּב םיא ןא טגנעהיג דרַאװ רע 'נואג

 רע ןעד ןיא גולש רד רע 'נוא באוי רעד םאק

 טשמַא ,ןופיסוי ,"ןדרעװ טגידילטנַא טינ טכומ
1, 

 ,ןטייל;ג)טנַא +- -- ןטײלטנַא

 ,ןגיל-- ,דל ,ןעילי- ,ַײל-+ .ורט -- ןעַײלטנַא
 6406: סתטסתסמ .ןעַײלקנַא :מטֿפ .דפ
 ַא ,טלעג (ןצעמע) ןגרָאּב ,ןעַײל ,ןּבעג 1
 רעסיװעג א ףיוא עא שוּבלמ א ,ילּכ א ,ךַאז

 ןצינ ןכָאנ סע לָאז עמ גנידַאּב א טימ) טַײצ

 הָאװלה ַא ןוװיטַאד) רבח םעד יא .(ןגירקקירוצ

 רעד יא .דגּב א יַא .ךיז ןעוװערעקוצסיוא ףיוא
 א 'ַא .הצמ ןסיוטש וצ ע(ק)ּפוטס יד עטנכש
 זיִּב 'רעלוט' רָאּפ ַא רימ ַײלטנַא, .רעטלומ
 רָאי א ףיוא רַאסעּפָארּפ א יַא :ךיוא ."ןגרָאמ|

 געמ עמ, .טעטיסרעװינוא ןטייװצ ַא וצ טַײצ

 עמ הװצמ א רַאפ סָאװ טלעג-רׂשעמ ןוֿפ ןֿפױק

 י"א וצ ןוא ןענרעל וצ םירפס ךיוא ...ליוו

 דימּת ןעז טסלָאז, ,1845 עשרַאװ ,םדא תוגהנה

 הוצמ רעמ זיא סע ...ןַאמ ןעמערָא םעד יא

 ,"טקנעש סָאװ רעד רעדייא טַײלטנַא סע רעװ

 ,1851 ֿבוֿבל ,האריה רבס ,הנוי וניּבר ,זּביא
 ,רבח ןַײז ַײּב ןוּכשמ א טמענ רענייא זאג

 זַא רָאנ ,טינ ןוּכשמ םעד שרעדנא רע טמענ

 ױזַא יא ...םענעי ןענַאק טעװ רע טסייוו רע

 ,"ןעַײל ןוּכשמ םעד ףיוא ליװ רענעי לפיוו ליֿפ
 /טַײּב ןצרוק א רימ טימ ךַאמ ונ, .406 ,הח

 ןעַײלמנַא

 ַײלטנַא רימ ןוא / ,ןעמענ חוּכ ןַײמ טסלָאז וד

 -עלפ לעװ ךיא יװ --- עז ןוא / טנַאה עּבָארג ןַײד

 .ןוׂשע וצ' ,שָאוהי ,"ןעמ

 ,טלעג (ןצעמע ןוֿפ) ןעמוקַאּב ,ןגירק .2

 רעסיוועג א ףיוא עא שוּבלמ ַא ,ילּכ א ,ךאז א

 ידֹּככ ףיוא (סעּפע) ןעמענ .ןצינצַאּב) וצ טַײצ

 .ןעַײלסיױא ,ןגרָאּבסױא .ןּבעגוצּפָא (רעטעּפש

 א ,םעריש א 'א .הָאולה א רבח םַײּב יא

 רָאנ ןע;לטנַא ךיא ּבָאה ךוּב סָאדש .רעװָאר -
 וצ רָאיטקא ןַא 'ַא :ךיוא ."געט רָאּפ ַא ףיוא
 -- זייּב ןיא ןעמ זא, .עלָאר רעטמיטשַאּב א

 רע, .וש ,"ןָאצקַאּב א טנוה ַא ַײּב ןעמ טַײלטנַא
 ,טינ טלאציּב 'נוא קידצ ןוֿפ עשר רעד טַײלטנא

 שאד רעד הולמ םנעי ׂשטּביג רעד ...ה"ּבקה

 ,21 ,זל ,םילהּת ,מהס ,"ןגילג קעװא טאה טלעג

 -ןציװ ,ץילּב ,ּבא ַײּב קוסּפ ןקיּבלעז םעד ןיאָו

 רעדיילק ילֵא ּבאה ךיא . . ., ן.ןענעלטנַא :ןזיוה

 -טנא טאה רע סאו טיה ןיא םג ...טנעק רעד
 רעד ךיוא ךיא ּבאה ריגאוש ןַײמ ןופ ןיגיל

 ,} שהְו 1715 טשמַא ,יעשוהי ינּפ תיוש' ,יטנאק

 רע אַײלטנַא ,ןגיל וצ זיוא טינ רנייא טאה,

 ךַײא לָאז ׂשע ,ןלאציּב שלַא ליװ ךיא ,ךימ ףיוא

 יורפ רעדעװטעיא .א/טנ ,וטל ,"ןיג בא טינ

 ןכַאז ענרעּבליז ...עטנכש ריא ןוֿפ יא טעװ

 געמ רעּבָא רוזחמ סָאד, .22 ,ג ,תומש ,יּת

 ּפָא טעװ ריא זיּב ןגיל רימ ַײּב רעטַײװ עקַאט

 .םילשמ ,טע ,ײןגילטנַא טָאה ריא סָאװ ןּבעג

 -רעּביא (הנװּכ ןָא רעדָא טימ) .ריא טּֿפָא .9
 ,ליטס ,לַאֿפנַײא ,קנַאדעג א (ןצעמע ןוֿפ) ןעמענ

 -נַײרא .ןענעגייאוצ סע ןוא עא גנוריפ ,רינַאמ

 לָאז סע ןכַאמ ןוא סעּפע ןעמעננַײרַא ,ןגירק

 ,םעטסיס א ,דָאטעמ ַא 'ַא .סנגייא יװ ןרעװ

 ,גנוזָאל ַא ,ןוגינ א ,עידָאלעמ ַא יַא .קינכעט א

 ןופ ערוטרעוװּוא ןַא יַא .עדָאמ ַא יַא .עזארפ ַא

 טָאה עמ זַא ןגָאז ןוא ערעּפָא רעטסואוַאּב א

 םעד טנענַאּפָא םַײּב 'א .ןֿפַאשעג ןיילַא סע

 ןיא דלודעג רעלַארעּביל ןַײז, .ןדער ןופ ליטס

 ןוֿפ ...ןטַאט ןַײז ַײּב ןעולטנא רעקינייװ-רעמ
 רסיק ,שז ,"עיצולָאװער רעשיזיײצנַארֿפ רעד

 ךיוא ןוא ןַײד ןענעז ןעמולּב ידע .יּבר ןוא
 ,ןוגינ רעד ךיוא זיא ןַײד ןוא ,טיװצ רעד

 רָאּפ א ףיוא דִיי רעטושּפ א זיולּב םיא טָאה'ס

 -עטסַאּפ ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"ןגילטנא רָאי קילדנעצ |

 ,1968 ָא"ת ,לארׂשי ןיא רעכ

 סָאװ רעד .1 -- רעד .שינעע .ץכעז
 א ףיוא ןצעמע וצ סעפע סא טַײל ,טיג
 ,רָאטידערק .רעַײלרַאפ .הוולמ .טַײצ רעסיוועג

 ךיא סָאװ ןײרענָאמ,, :יּתַו יַא ענַײמ ןוֿפ זיא רע'ופ
 ,"בוח םעד רַאֿפ םיא וצ טֿפױקרַאֿפ ךַײא ּבָאה
 ןּבָאה ס'ַא יד; .ן1 ,נ ,היעשיו ֿבקע תרטֿפה ,טעח
 טימ טעּברַאעגּפָא ןּבָאה ייז ןוא טקיטלעװעג
 -עג קידלוש ייז ןענעז ייז סָאװ ֿבוח םעד ייז
 ,?ןלָאצַאּב וצ טאהעג טינ ןּבָאה ןוא ןזעװ
 .1877 גרעבמעל ,שטַײטײרֿבע שוריּפ ,היעשי

 תעּב ,ַאאטלעג א ןופ טייקטלאק רעד טימ ...,

 רענטַאלּפ .א ,"תועּבטמ ענרעּפוק יד טלייצ רע
 -רַא עטױױר עשיזעניכ יד ,ילדעמס סענגַא .זּביא

 סָאװ רעד 2 .19235 עװקסָאמ ,טרישרַאמ יימ
 עד .הװל .ןצעמע (ַײּב) ןופ טגרָאּב ,טגירק

 -- 'הול' טשטַײטרַאפ בׂש .ֿבוח-לעּב .רָאטיּב



 ןעילטנַא

 ,1818 װעשטידרַאּב 1 רוזחמ ןיא ."ראַײלטנַא;

 רעד; --- 'הולו הולמ' טשטַײטרַאֿפ טרעװ א/גיק

 טרעװ ראַײלטנַא רד 'נוא, .'א רעד !נוא רעַײל

 ,1 ,אכ ,היִעַׁשי ,מהס ,"טַײל םיא רד זַא ןַײז

 -טנַא רד נוא ראַײל רד ךיז ןנראצ ייז (ומעוזע

 רֿפ ןרעװ ייז ןרדנַא םעד ןופ רנייא ראַײל

 ,1721 גרוּבמוה ,כ"וו ה"ר רוזחמ ,"טנעז

 וצ טלעג סָאד ןּבעגעג טָאה סָאװ ןבואר;

 ןועמש ,רעַײלרַאֿפ א ,יהולמ' ַא טסייה ןענועמש
 -ץגנָא טרעװ טלעג סָאד ןעמונעג טָאה סָאװ

 זַא ,ךיז טֿפערט רעמָאט, .װ ישס ,"ַא ןפור
 הוולמ רעד רָאט .. .ןּבעגוצּפָא טינ טָאה יא רעד
 ,1 וא 1967 ,זמט ,גח ,"ןענַאמ טינ

 ןיאע .+- ןעַײלטנַא רַאּפ ,ידא -- ןעילטנַא
 לומ ןייק ןַײרַא טינ טמוק ןשָארג םעי'ַא ןַא

 ןיא געז איד ... ,ןאירשיג איו, .וש ,"הכרּב

 ףרָאדׂשרמרהליװ ,ּב םיכלמ ,מהס ,"ןהילטנַא
 ןופ שטנעמ ,ריד ךיא לָאז סָאװ, .ב/איק ,6

 ,יֵ?ּביור ןוֿפ טינ ןוא םעיַא-טינ ןוֿפ ,ןּבעג סנגייא
 .רצוא ןַײמ ,לַאה

 .117:4: 804-1426 .ן" סָאד) רעד -- ץילטנַא
 לֵלמ .ךַאלפרעּבייא .םינּפ (טריזיליטס ,שיטעָאּפ)

 ;(22 ,ב ,ּב לאומש) יינֿפ אׂשא ךיאוי טשטַײטרַאֿפ

 רעד ךיז טלַײא אד; .{"םינּפ, :יּתו *ץילטנַא
 ילאומש ,"רדינ 'ַא שד ףיוא ליו 'נוא גיניוק
 עסיז רעייז טרעהעג טָאה , .740 עפַארטס ,ךוּב

 יעלּב ,"'א סעקילייה רעייז ןעזעג טָאה ,עמיטש

 יינסָאדנופ טָאה טסַײג רעד ןוא, ,36 אפ ,רעט

 ןוֿפ ןלַארטש יד טימ גנוניואוו ןַײמ ןטכױלַאּב
 ידע ,1920 י"נ ,|שטניװ ,ייַא ןשילמיה ןַײז

 -שינעמייהעג רעד וצ טלגָאנעגוצ ןענַײז ןגיוא

 טגָאי סָאװ ליּפש-תויװעה רעקידװעטַײּב ,רעלוֿפ

 .,"םי ןוֿפ 'ַא םעד רעּביא ךיג ןוא ליטש ךיז
 עגיר ,רעגערק ָאינָאט ,ןאמ סַאמָאט ,זּביא מי

0, 

 ךיז ,ןָא ךיז עק  .וטוא -- ךיז ןעקילטנָא
 -נָא :ךיז ןרעדנַאװנָא ךס ַא .1 .טעקילטעג =
 רעד ןיא ךיז יִא .ךיז ןּפעלשמורַא .ךיז ןעלגָאװ
 ןָא ךיז ןסױטשנָא 2 .גנַאלןּבעל א דמערפ

 ַא ןָא ךיז יִא .ךיז ןּפַאלקנָא .(ןצעמע ,סעּפע
 ןעקילטסיוא װזד .לואװ ,2 .טנַאװ ןָא ,םיוּב
 ,(249 ,+-) 23 ,ךיז 'טימ-

 ,ןָא תילט .װרט ןזסעלַאט ...} -- ןתילטנָא
 :פױרַא ,ןָאטֿפױרַא ,ןָאטנָא ./ .טתילטעג
 םעד יָא ,תילט ַא טימ (ןצעמע) ןקעדַאּב ,ןֿפרַאװ

 ןגרָאזַאּב .2 .רוחּבהװצמ-רּב םעד יִא .ןזח
 ןדִיי עשיסור יד יִא .לָאצ ַא םיתילט טימ

 .ךיז טימ

 ז + .+- ןצַײלטנַא וזד .כרַא -- ןענעלטנַא
 השא הלאשו' טשטַײטרַאפ שמ .084-18מ86ת08 -

 יטנַא לאז יז נואק ;(22 ,ג ,תומש) 'הּתנכשמ
 'טֿבעת אל הֹּתאֹװ טשטַײטרַאֿפ ללמ ;"ןנהעל
 -טנַא ּבאה ךיא, ."ןינעלטנעא ;(6 ,וט ,םירֿבד)-

 ןופ ּבּפ ,"םהרבא ןרזנוא ןוב ןטלעג} טנהעל

 רעד גניג אד, ,ךוּבןײטשכַאװ ,ָאוװְליִו 3

 (באחא) ןוֿפ ןוז רעד (םרוהי) אַײּב הידבוע -

 ,הניאצ ,"ןנעלטנַא םיא ןופ טלעג רַאװ 'נוא

 אד רעד (הולמ שיאל הול דבע), .ב/אכ ,אריו

 םיא רעד םעד וצ טכענק ןייא זיא טנהעלטנַא
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 ,א/גמ ,וטל ,"טאה ןהיליג |

 ;(21 ,ה ,ארקיו) ידי תמוׂשתב' טשטַײטרַאֿפ שמ

 ,ןיגָאלנַײא, :ית| "גנונהעלטנא ןא;

 ןכַאמ .טרעל'- ,רעלי- .ורט -- ןרעלטנַא
 סענעשעק יד יַא .ןקידיילסיױא ,קידייל ,רעל

 ןגעמ ךיז לָאז עמ, -- ךיז טימ .תּבש ֿברע

 .ב/אּפ ,אמק אֹֿבּב ,"םיוצ םעד רעטניה יא

 ןכַאמ .טנַאמ-- ,ןַאמי- .ורט -- ןענַאמטנַא

 -רַאפ לָאז עמ ןכַאמ ;ןַאמ סיוא רַאֿפ ןצעמע

 ןשטַײד יד, .ןרירטסַאק .ארֿבג חוּכ םעד ןריל

 ןצ ייג וד, ."תונּברק ערעייז טנַאמטנַא ןּבָאה

 -טנַא ףָאלש ןיא טרָאד ןוא -- דלַאװ ןיא םיא

 .בני ןרָאצ ןוֿפ טָאג ,נַײֿפ ,"םיא ןַאמ

 :לקשמ ןטיול} .לָאענ .ידַא -- טקיאומטנַא
 טייקיאעֿפ יד ןרױלרַאֿפ טָאה סָאװ ןטקיטומטנַא

 -לּכ ףוס, .ומדומ ןעגנַאלק יד ןעגנערּבוצסױרַא

 טָאה קילגמוטש ריא טימ טכַאמעג םולש ףוס

 'גיוא"לוי ,קוצ ,ץּכ ףלַא ,"וק עא יד ךיוא
 ןוֿפ ץלא רעּבָא טָאה יזע -- ןרע װ יא 7

 ןרָאװעג זיא יז ןעװ טכַארטעג ךָאנ טַײצ רעד
 ,ןטרָאד ,ייא

 ,טקיטמ--= ,קיט- .ורט -- ןקיטומטנַא
 ןגָאלשּפָא ,ןעמענּפָא (הנווּכ א ןָא רעדָא טימ) .1
 יַא (סעּפע וצ) קשח ,טומ םעד ןצעמע ַײּב

 ןוֿפ רעטעּברַא יד י'ַא .ןענרעל ןופ דניק ַא
 זיא זיוה ןַײמ, .סרעֿפמעק יד 'ַא .ןקַײרטש
 סע ;טכַאנ רעד ןטימניא ןלַאֿפַאּב םערוטש רעד

 זַאלֿפליה ןוא טקיטומטנַא ,ןקָארשרעד ךימ טָאה

 פא 2 .םצערוטשיינש רעד' ,רַא ,"טכַאמעג

 (וצ) ןוֿפ ןצעמע ןענהצעּפָא ,ןטָארּפָא ,ןדייר

 עג ַא ןוֿפ יַא .סעפע ןעמענרעטנוא ןופ ,ןָאט

 -סקע רעשילַאקיזיר ַא ןוֿפ ןצעמע יַא .טֿפעש

 ךיז ןקילײטַאב יצ טינ ןצעמע יא .עיצידעּפ
 ....ןיא =

 ,גנוד

 ,סרעפ

 ןעמענקעװַא  .כרַא .ורט -- ןדנַאּבלױמטנַא
 ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ;(סיּבעגמיױצ ,למַײצ) דנַאּבליומ-

 טשטַײטרַאֿפ שמ .ןענַאּפשסױא .דנַאּבלױמ
 רע 'גוא, ;(32 ,דכ ,תישארּב) 'םילמגה חּתֿפיו
 ,ץ"ןדנוּבעגּפָא טָאה רע, :יּתו ?טדנַאּבלױמטנַא

 .טקיטכעמ-- ,קיט  .ורט -- ןקיטכעמטנַא
 לָאז עמ ןכַאמ :קיטכעמ סיוא ןכַאמ .לָאענ
 טרעװ סָאװ . . .רעקיטכעמ .ַאע .טכַאמ ןרילרַאֿפ
 .בנ/ ,4101966 ,זמט ,גי ,"טקיטכעמטנא

 --ךיז טימ .װװד וזד -- ןכעלשטנעמטנַא
 רעסעלש ןּביז רעטניה ןסָאלשרַאֿפ גנירג טָאהמ -

 ,"טכעלשטנעמטנַא ךיז ןוא סנַײז דליּב-טָאג'ס
 .םי ןֿפױא דוי ַא ,על

 םעד ןוֿפ עיצאדארגעד רעד ןופ ... ,א
 ,10 ע 1967 ,רָאֿפ ,"ןשטנעמ

 ,טשטנעמ'- ,שטנעמ- .ורט -- ןשטנעמטנַא
 -קעװַא ,ןעמענוצ ןעלטימ ענעדײשרַאֿפ טימ .1
 ,תוֿבישח עכעלשטנעמ יד (ןצעמע ןופ) ןעמענ
 רֶע ,בצמ ַא וצ שטנעמ ַא ןעגנערּברעד :עדרעװ
 ,שטנעמ א יװ ןריֿפֿפױא) ךיז ןרעהֿפיוא לָאז
 'א ןעװעג זיא ליצ ןסרעלטיה|ע .ןקירעדינרעד

 זירַאּפ ,טרָאװ:רעטעּברַא ,לה ,"שטנעמ םעד

 מעק עיֵא .ידא -- .טקיטומטנַא

 - ,הָאװלה -- גנונ-

 ,רעטומ - 

 - ןוֿפ ןליּפשַײּב, --- גנֹוד

 ןריזירָאעטנָא

 יא וצ טכוזעג טָאה עיטסעּב עשטַײד ידע ,8
 טימ) .2 .11 וא 1966 ,זמט ,גי ,"ןּברק . . . םעד
 -שטנעממוא ןרעװ לָאז עמ ןַײז םרֹוג (ןװיּכ ַא
 "ורּב .שיטסידַאס ,קידתועשר ,ןּברַאדראפ ,ךעל

 ןשטנעמ םעד 'ַא סָאװ תוחוּכ יד .ןריזילַאט
 יד טשטנעמטנַא טָאה םישזער רעשיצַאנ רעד;
 בּב ץדייּב טימ .ךיז טימ ךיוא ."ןשטַײד
 .ןרעװ טשטנעמטנַא -- וויסַאּפ ןיא רעטּפָא

 -טנא .ןעגנוקינַײּפ ךרוד ,הסיֿפּת ןיא 'װ יִא
 עדייּב, .עיטסעּב עא יד .ידַא -- טשטנעמ
 גנו- .ע7 אוו 1962 ,זמט ,על ,"סעיטָאּפסעד עיַא

 טזַײװ ןדלעה ענעלאפעג וצ טליגכַײלג רעד, --|
 -ַאק ןדעי ןוֿפ יַא יד . . . ,םינּפ עשיטכענק סָאד
 | ,3 או 1957 ,זמט גי ,"טסינומ

 ,פמיא .חרט ןןטעּפשימ ...} -- ןטּפשמטנַא
 (ךָאנ) ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .לָאענ .טּפשמי- ;ּבנ ציא

 ןַײז ןלעװ סע, .ןטּפשמרַאֿפ טינ .טּפשמ א

 רַאפ ףרַאש םיא ןלעװ סָאװ רעקירָאטסיה

 רעקירָאטסיה ןַײז ךיוא ןלעװ סע ...ןטּפשמ

 .12 וו 1960 ,זמט ,טייצ ,יַא םיא ןלעװ סָאװ

 ןכַאמ .טלּבָאנ-- ,לּב" .װרט -- ןעלבָאנטנַא
 ,לבָאנ טינ ןַײז לָאז עמ ןכַאמ ;לּבָאנ סיוא
 טרעהעג רע, .טײקלּבָאנ ןרילרַאֿפ לָאז עמ ןכַאמ

 טָאטשנַא זיא ,ןדַײל ייז ןעװ סָאװ ...ענעי וצ
 "מוא סָאד ייז ןכיירגרעד . . . המשנ רעייז יַא וצ

 ,1957 'צעד ,קוצ ,ןַאהַאק .ס ,"עטרעקעג |

 יַּפַא .טלּפָאנ-- ,לּפ" .װרט --- ןעלּפָאנטנא
 -ַאּב .לּפָאנ ןופ ןדַײנשקעװַא ,ןדַײנשּפָא ,ןלייט

 .דניק ענערַאּבעג-ַײנ סָאד יַא .לּפָאנ ןופ ןעַײרֿפ

 רעד ןוֿפ יא ךיז .גיֿפ -- ךיז טימ ךיוא

 ,טריֿפרַאֿפ ,טרַאנעגּפָא .רנ .ידַא -- טרַאנטנַא

 | .עא ןדנוק ,םינֹוק עא יד .טשיוטנא

 רעד, .+- ןעמענטנַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונטנַא
 עלַא, .וו יפנימ ,"רע'ַא ןַא זיא דיל ןוֿפ טלַאהניא
 .רעייג רעד ,ָאּבמ ,"יַא { ליומ ןוֿפ ןענַײז רעטרעוו
 | .טייק-

 .לָאענ .ןצונטנַא רַאּפ ,יזַא -- טצונטנַא

 טינ ןצוג ןייק רעמ ןעק סָאװ ,טצונעגסיוא
 ךַאנ ,"ַא ,ךַאמ רעדימ ,רעדימ ַא, .ןעגנערּב -

 | ,1943 ,ןטיוט ןרַאֿפ דיל ןטצעל ןוֿפן

 00: .ןעמוני- ,םעני* .ורט -- ןעמענטנַא
 ןּבאה איד, .ןעמענקעװַא .כרַא .1 .60/-ת6מגסת =

 ןוֿפ רדניק איז שד ,טגידלושּב םידוהי איד ןא
 לימ ןייא ןיא 'נוא ןטעה ןימונטנַא םירצונ איד
 ןעמענוצ .משטד ,2 .זפ ,ראש ,"ןּבאה טיטג

 עצנַאג ַא 'ַא .עא עמעט ,יידיא ןַא ךיז רַאֿפ
 רַאֿפ . .ןַאמָאר ןטלַא ןַא ןוֿפ טלַאטשעג
 א רעדָא רבא ןַא ןצינ וצ טייקיאעפ יד ןריל

 רעד .ןרעװ טֿפַײטשרַאֿפ :ןרעװ ןעמונענּפָא .שוח |
 ןרָאװעג ןעמונטנַא םיא זיא סוֿפ רעטכער

 ,ןרָאװעג ןעמונטנַא םיא זיא ןושל סָאד

 .רַאֿפ ,רעדיא :1 .ל .סקיֿפערפ -- "עטנַא
 ןרַאֿפ = םעטרָאמייַא .המחלמ רַאֿפ = םולעּביַא
 .,טיוט

 -ירָאעט-- ךָא ריז .װרט -- - ןריזירָאעטנָא
 ליֿפ וצ ןלעטשֿפױא .ןריזירָאעט ךס ַא .טריז
 ,סעירָאעט טימ גרַאּב א יַא .סעירָאעט



 ןריטַאדעטנא

 ,טריטַאדעטנַא ,ריט- .חרט -- ןריטאדעטנַא

 -סיוא ,1 .ירע:רֿפוצ ףיוא ןריטַאדי .ל 22 ייא 22
 ןיא סָאװ עטַאד א ףיוא טנעמוקָאד ַא ןלעטש

 טרעװ טנעמוקָאד רעד סָאװ גָאט םעד רַאפ

 רע;רֿפ ןַײז .2 .וירּב ןקיטכיוו ַא יַא .טכַאמעג
 -וצ ,8 .םילֿבּב יד 'ַא ןרעמוש יד .טַײצ ןיא

  ןיא סָאד יװ טַײצ רעקידרעירפ א וצ ןּבַײרש

 ,שינעעשעג עשירָאטסיה א יא .ןעװעג תמאנ

 סָאװ .יזא ן...סעָאט ...} -- קידתועטנָא

 ,קיטכיר .רעלעפ ןָא :תועט (א) ןָא ןיא
 רעיא ,ודש .ןעגנוגָאזסױרַאֿפ עיִא .ךעלטקניפ

 לָאערטנָאמ ,יּתחכש רקיע ,שטיװַאר ךלמ "טָאג

 ,טייקיי .9

 --װרט .טתועטעג-- ,ןָא תועט -- ןתועטנָא
 ןכַאמנָא -- וטוא 249 ,+- ןתועטסיוא ווזד
 שלַאֿפ ,קיטכיר-טינ ,קידלכׂש-טינ .םיתועט ךס ַא

 ,קיטילַאּפ ןיא ,רחסמ ןיא יִא .ןָאט רעדָא ןגָאז

 "עגיי- ,ןָא עייט ,עיעט -- ןעייטי- ,ןעיעטנָא
 ןעַײטנָא וחזז -- װטוא .טעײטעג-- ,טעיעט

 ןרעטומ ידו יװ ,ןעזעג רע טָאה ..., .5ד

 ןוא זיולק רעשרעּבַײװ רעד ןיא ןּביוא טייטש

 ןיא ןעוועג לָאמסנעד זיא יז זַא ןוא ןָא טעיעט |

 ,רַאדנעלַאק סקלַאֿפ רעשידוי ,"למיה ןטעּביז

 ןּבָאה ןגױא עשלװַײט יד, .ע"רּת גרעּבמעל

 ,זּביא ,"ןדַײל עכעלקערש ענַײמ ןופ טעיעטעגנָא

 סע, .1904 סעדַא ,עיציזיװקניא יד ,ָאּפ רַאגדע

 -ָאה א ךָאנ טייטש סָאװ ,הָאנה ןימ א ָאד זיא

 ףיוא ןוא דיירפ ןוֿפ ץענערג רעד ףיוא עלער

 סָאד שידִיי ןרעּבארַאסעּב) רעזדנוא טָאה םעד

 טעיעט תומכח סדניק א ןופ .יןעיעטנָא טרָאװ

 -- װרט .ן"כשּת ה"ר ,קיא ,אֿפא ,יזַא ןעמ

 טימ ןסיגנָא ךיז ,ןלעװקנָא לָאז סעּפע ןכַאמ

 טעײטעגנָא טָאה ןוז ידע ,ןכַאמ טעפ :טֿפַאז

 ןשדּת הֿבוט העומשי, ."טפַאז טיִמ תוריּפ יד

 ילג יד ןָא טעייט הרוׂשּב עטוג ַא -- 'םצע

 . 30,  ,וט ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"רעד

 יעט(עג)י-- ,ןָא עדי .ורט -- ןעדנעּבעלעטנָא
 נָא .ןעצנעּב- ,ןעיזדנעּב- :89 .טעדנעּבעל
 -עטסיוא לגרֿפ .ןטַײז יד יִא .ןעצכוּבנָא .ןגָאלש

 ,ןעדנעּבעל

 -עלעטעג'-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקַײלעלעטנָא
 ,ךיג ןוא ךס ַא ןדערנָא .ןעקייל- :89 .טעקַײל
 ךס א טימ ןצעמע ןּפַאלקרַאֿפ ,ןעלמוטרַאֿפ

 ןלֿפ א טעקַײלעלעטעגנָא רימ יז טָאה; .דייר

 יצ ןגערפ טלַאװעג ענסימַא ךיא ּבָאה ,ּפָאק

 המלש 'ר אַײב ,קָאטשניּב .ל.י ,"תמא זיא'ס

 .ןעקיײלערעטנָא +- .1896 װָאװל ,רענילרעּב

 (עג)- ,ןָא רינ- .ורט -- ןרינַאֿפעלעטנָא
 טימ ןדער ןוא ןעגנילקנָא  .טרינַאפעלעט
 ןּבעגרעּביא .ןָאפעלעט (ןֿפױא) ןכרוד ןצעמע

 .העידי ַא יִא .גנודלעמ יד יִא .שינָאפעלעט סעּפע

 ,ןויטַאד ןיא ןָאזרעּפו רעטכָאט רעד (וצ) יא

 .רג 22 שילגנע 22 .ס' ,רעד -- םעטנַא

 .ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןוֿפ :לשמל ,ןעמיה .1
 ,דיל(-רָאכ) זעיגילער .2

 טינ טָאה סָאװ .עזַארֿפ ןסַאט ...| -- םעט ןָא

 ;ןח א ןָא ,קַאמשעג ןָא :ךיוא .םעט ןטוג ןייק
 "מוא ;וצ טינ טיצ ,טינ טריסערעטניארַאפ סָאװ

 ןָא ןוא 'ט ןָא .חיר ןָא ןוא 'ט ןָא .ןטָארעג

1898 

 יט ןָא רעגניז ַא .יט ןָא לכאמ א ,ּפוז א .םַאר;

 זיאס .ט ןָא טרעצנַאק ַא .'ט ןָא דיילק א
 םיא ןּבָאה, .'ט ןָא עדער א .'ט ןָא ןּבירשעג

 א טַאהעג ןּבָאה סָאװ םיכודיש טגיילעגרָאפ |
 טעװ עמ סָאװ דפסה םעד ןוֿפ קאמשעגרָאֿפ
 טסייה סָאד ,הנש האמ רעּביא םיא ךָאנ ןכַאמ
 רעד עקסוראּב ,דמא ,"היר א ןָא ןוא 'ט ןָא

 ידַא - קימעטנָא .1871 ענליװ ,רמוש
 -ַאּבמוא .םעט (ןייק טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ |

 -רַא עיַא .רעדיילק עיִא .לכאמ רעיֶא ,טמעט

 ,ןעלקיט

 .טּפמעטעג-- ,ןָא פמעט .חרט -- ןּפמעטנָא
 א 'ַא .קַאה יד יִא .249 ,=- ןּפמעטסיוא ווזד

 .ןדילנשעצ ןענעק טינ ךַאז ןייק לָאז עמ ,רעסעמ

 הנעט .ורט 8 װטוא ןןענַײט .. ;} -- ןהנעטנָא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס א .1 .טהנעטעג-- ,ןָא
 זַא יִא .??טהנעטעגנָא יז טָאה סָאװע .ןהנעט
 נַײא ,'2 ןרעװ טצַאלּפעצ לָאז ּפָאק רעד
 ןגיײצרעּביא ,ןדעררעּביא ןצעמע ןוװּורּפ .ןהנעט
 יװ טרעהעגוצ רָאנ טָאה ןרעוק .סעפע ןיא
 םעד טימ טהנעטעגנָא טָאה לרימ-עצנירּפש

 טשערַאקוּב ,. . . לרימ עצנירּפש ,ע"רּבמי ,ײןכדש
 .ךיז טימ .8

 ,טלטנעטעג-- ,ןָא לט- .ורט -- ןעלטנעטנָא
 יּפָא לָאמ ירד ּבָאה, .- ןעלטניטנָא וזד 1

 עג ריא ּבָאה ןוא + . . רעדעֿפ ןַײמ ןכָארּפשעג

 טעװ עס סָאװ ,'ַא יז לָאז .... עילָאװ יד ןּבעג

 ,"ןַײרַא ליומ . . .ריא ןיא ןלַאֿפנַײרַא רָאנ ריא

 ןּבַײרש(נָא) 2 1869 סעדַא ,דירַאי םינוֿפ ,ליי
 -שטַאּפנָא .בתּכ ןקידװענעיילמוא ,ןרָאלקמוא טימ

 ,(+-) ןערגזַאּבנָא .ןּבַײרש םַײּב ןרימשנָא ,ןעק

 -רעּביא ןענעק טינ סע לָאז עמ ,ווירּב א יִא
 רעד שינע- .ןענעייל

 ךיז ,ןָא ךיז לט- .וטוא -- ךיז ןעלטנעטנָא
 ןיגמורַא טַײצ ערעגנעל ַא .טלטנעטעגי-

 טימ גָאט ַא ךיז יִא .סַאּפ-ןוא:טסוּפ ,ליצ ַא ןָא

 ,טינרָאג ףיוא טַײצ ןרטּפ ןוא טכַאנ ַא

 ,ָאידַאר) .1/ .ל2 יא 2 .סי ,יד -- ענעטנַא
 ןעמענוצפיוא ןטָארד ןופ םעטסיס (עיזיוועלעט

 "ַאװכ עשיטענגַאמָארטקעלע ןקישוצסױרַא רעדָא
 ןיא; א ָאידַאר .יא-קישסיורא .יַא-םענפיוא .סעיל

 ,"א ענעלָאטש יד טצרַאטש סע שױרעג:טֿפול

 יז .'ַא ןֿפורעג רָאטוכ ןיא ןיז) טָאה עמ, .קע

 רעד יװ עקַאט ,רַאד ןוא ךיוה ןעװעג זיא

 סַײנ עלַא טסואועג ןוא 'א ןַא ןוֿפ ןקעטש

 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"רָאטוכ םענופ

 -טלעװ רעטייװצ רעד תעּב) .1965 עװקסָאמ

 סָאװ ,ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידִיי ןּבָאה המחלמ

 ,עטיל ןייק ןשטַײד יד ןופ ןּפָאלטנַא ןענַײז

 רעּביא ,יִא ןטנַאיצילַאּפ עשיווטיל יד ןֿפורעג(נָא)

 רעּביא ןוא (מצ 80 ןוא רעטעמ 1) ךייח רעייז

 -עגכַאנ זיא ןעלטיה ערעיײז ףיוא סָאװ םעד

 -ריפש (טיגָאלָאָא) .22 .לטערד א ןעגנַאה
 ' ףיוא ןטקעזניא ַײּב לרעּפַאט ,עלעצנָאװ ,לדנרָאה

 ץלַא ַײּב ןַאגרָאשוח ;לּפעק ןוֿפ ןטַײז עדייּב

 ,םייח:ילעּב עקיסיֿפרעדילג

 5ץ0: 8016- .ַאפש .ס ,יד -- עלַאפעטנַא
 ,רודזורפ .לַאזטרַאװ .רעמיצרעדָאֿפ .2

 קינימרעטנָא

 :89 ,טעסעטעג'- ,ןָא עס- .ורט -- ןעפעטנָא
 טימ .1 .ןעוועלסעט-- ,ןעוועסעט--

 -במ ,(רעסעמ ,עטָאלד) טנעמורטסניא ןֿפרַאש א |

 .רעצעלק 'ִא .ןצינשמורַא ,ןעסעט ךס א ריש
 ןּפוטשנָא .2 .רעמעזעּב רַאֿפ סנקעטש יִא

 -עסַאטנָא לגרֿפ .ןַאדָאמעשט םעד יִא .ןקַאּפנָא
 יד 'ִא ןענעגרהנָא ,ןגָאלשנָא .גיֿפ .8 .ןעװ
 ,רענייּב

 .ןעיעטנָא +- -- ןעעטנַא

 .טרידעצעטנַא ,ריד- .װרט -- ןריױ|דעצעטנַא
 סװָאנּבודא .טַײצ ןיא ןייגסיורַאפ .רעֶ;רֿפ ןַײז

 עשיטסינויצ יד טרידעצעטנַא טָאה םזימָאנָאטױא
 טָאה ריּפסקעש,, ."םַארגָארּפ רעסרָאפגניסלעה
 ץינע-  .גנוריד ."ץענָאטלימ טרידעצעטנַא
 יד ==

 .רע;רֿפ .ַאּפש .ן' ,רעד -- טנ'עדעצעטנ'ַא
 רע;רֿפ ןיוש טָאה סָאװ סָאד .לֵאֹֿפ רעקיד

 | .טנעדעצערּפ :ךיוא .טריסַאּפ

 רעשירעיוּפ רעטײרּפשרַאֿפ 2? .ס-,רעד -- קעטנַא
 -רעּבָארג .ץרָאהםע .מטֿפ .ןלוּפ ןיא ןעמָאנ
 .ּפָאק רעש(י)רעיוּפ ,קַאטסָארּפ .גנוי

 .טלקעטעג-- ,ןָא לק- .חרט -- ןעלקעטנָא
 .סיוא .ןצעמע ןָאטנָא רעּבױז ןוא ןייש רעייז

 ןקעמש לָאז סע ,רעדניק יד יִא .ןעקצַאצנָא .ןצוּפ

 .ןרישוטער = עיֿפַארגָאטָאֿפ א יִא .ייז ןופ

 .כרַא 1 .טקעי- ,קעי- .ורט -- ןקעטנַא
 'םהיאֿפא יּתרמאי טשטַײטרַאפ שמ .ןעגנערּבמוא

 ייּת| "יז ןקעטנַא ליוו ךיא, ;(26 ,בל ,םירֿבד)

 .קע ןַא ןקַאהּפָא .2 .ן"ןדנעלרַאֿפ ייז לעװ ךיא,

 ַארעט-- ,ןָא ריז .װרט -- ןריזירַארעטנָא
 ךרוד (לָאצ א רעדָא ןצעמע) ןקערשנָא .טריזיר

 ןֿפרַאװנָא ךרוד ןלעֹוּפ .ןעלטימ-רָארעט ןדנעװנָא

 א יִא .גנורעקלעֿפַאּב יד .יַא .המיא ןַא ,דחּפ א

 ,םנ7 ןכש

 .וָאס ,טקידרע- ,קיד  .ורט -- ןקידרעטנַא
 קיטש א רעּביא תיּבהילעּב סיוא ןצעמע ןכַאמ

 ,ןעמענוצ ךרוד רעציזַאּבדנַאל סיוא ןכַאמ .דרע

 יַּפַא .הלחנ רעדָא דרֶע (ל)קיטש א ןריקסיֿפנָאק

 .הלחנ ןוא דרע קיטש ןַײז ןופ ןצעמע ןסַײר

 / .,גנז

 (טָאּב)/ .ל 22 יא 22 .ס' ,יד -- עידירעטנַא
 עמָאז עכעלנעמ טימ סקיװעג א ןיא ןַאגרָא

 ,ךעלרעמעק

 -רעטעג'- ,ןָא עכ- .װרט -- ן(ענ)עכרעטנַא
 ןּבַײרש(נָא) רָאלקמוא ןוא טכעלש .1 .טעכ -

 יִא .ןעלטניטנָא .ןרימשנַא .ןעקשטַאּפנָא .סעּפע

 ּברעװ-םוקמּב .2 .סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק
 ,ןטכעלש א ףיוא טעּברַא ןַא ןקיטרַאפסיױא רַאֿפ

 ךיז לָאז רע ,שיט א יַא .ןפֹוא םענשטַאטרַאּפ

 ןַײז ןלָאז עלַא ןוא ךיש רָאּפ 10 יִא .ןלַאֿפעצ
 .שינע- .עקניל

 ַאֹּב ַא ןָא זיא סָאװ .ידא -- קינימרעטנַא
 .גנוקישרַאפ עיִא .הָאװלה עיִא .ןימרעט ןטמיטש

 ןטימ גנונעכער-גנאגרעּביא ףיוא ןעמוס-טלעג,

 עקינימרעט סלא רעדָא ןזַײװרעּביא ייז קעווצ

 ..ךוּבטנַאה ,ןרעּפלַאה .ּב ,"תונודקּפ עיִא ןוא
 ןיא טסעראא ,1922 ענליוו ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא ןוֿפ

 זיִּב ,ַא ןבעגעג טרעװ . . .עדליו רַאפ ערעמַאק



 ןרעטנַא

 סקַאמ ,זּביא ,"ךיז טקיאורַאּב רעטקידלושַאּב רעד .
 ,ַאֿפ רעטיור רעד וצ ציירק נסַײװ םענופ ,ץלעה

 .טייקיי ,1932 סעדַא

 ,ןעמענוצ .טרע-- ,רע- .ורט -- ןרעטנַא
 "עד .ןקירעדינרעד .תוֿבישח ,ערע ןעמענקעװַא

 ןרעהֿפױא לָאז עמ ןַײז םרֹוג ,ןכַאמ ,ןרידָארג |

 עמ סָאװ ןצעמע יַא .ןריטקעּפסער ,ןרע ןצעמע
 יז; ,טרערַאפ ןוא טרעדנואוװַאּב רעֶיִרפ טָאה

 םעד טרעטנַא ןוא טקיליװטנַא ,טקיטומטנַא
 ,םירובח ערעזדנוא ,ןידרָאג רעדירּב ,יןשטנעמ

 ןוא טמעשרַאֿפ ןענַײז עלַא ייז, ,1912 ענליוו !
 -רעּביל םייח ,"םיא טימ ךַײלג ןרָאװעג טרעטנַא

 / .בנ/ .82411961 ,רָאֿפ ,ןַאמ

 (עג)י- ןָא עד .װרט -- ןעדנעּבערעטנָא
 .ןעקסַארטנָא ,ןעלמוטנָא .1  .טעדנעּבערעט
 -נָאלּפנָא .קסע ןַא ןעײרדרַאֿפ ,ןעײרדנָא .2

 טמוק ,ַײרעגירטַאּב ַא רַאֿפ סָאװ . .., .ןרעט -

 "ןיהַא יִא טַאלג ןעק עמ סָאװ רעדָא ,ןיד יפילע
 חזד .2 1894.  ןָאדנַאל ,לטלעװ ןיילק ,צלא
 / עדנעּבעלעטנָא וזד .ןעצנעּבערעטנָא

 (עגו- ,ןָא עצ- .ורט -- ןעצנעּבערעטנָא
 נָא .ןעצנעּבַארַאט-- :99 .טעצנעּבערעט

 א טימ ּפעלק לָאְצ ַא ןּבעג .רענייּב יד ןּפַאלק

 -נעדעג וצ ןּבָאה לָאז רע גנוי םעד יִא ,טסױֿפ
 טָאה ןוא ןעלשוּבייל וצ וצ טֿפױל יז; .ןעק

 םיא ןיא זיא סע לֿפיװ טעצשּבַארטעגנָא םיא |
 .1869 סעדַא ,דוי א ,םיוּבכױה .ש ,*ןַײרַא

 -עט-- ,ןָא עק" .װרט -- ןעקייל(ע)רעטנָא
 יא ןָא ,רדסכ .ןעקייל- :89 .טעקייל(ענר

 ןֿפוא םענעגיוצעצ ַא ףיוא ןעגניז סַײררעּב
 ןרזחרעּביא םיטש רעקידרעטיצ ַא טימ רעדָא
 עּבלעז סָאד יִא .ןוגינ ןקיּבלעז םעד ןואןייא
 .ךיז טימ ,לדיל
 ךיז ,ןָא ךיז עּפ- .וטוא -- ךיז ןעּפרעטנָא

 ערעגנעל ַא ,ךס ַא .ציסור .טעּפרעטעגיי
 ךיז יִא ,תורצ ןגָארטרעּבירַא .ךיז ןדַײלנָא טַײצ

 ,ןּבעל עצנַאג סָאד

 -- - עזירפ- :8פ .ן- ,רעד -- זירּפרעטנַא
 ,גנומענרעטנוא .:2 2ז: 60101011586 .ס" ,יד

 "טנַא לגרֿפ .עיַא עשילַאקיזיר א .יַא רעסיורג א

 ,רעד -- ר(ָא)ינערּפרעטנַא  .(עןזירּפער
 -טנַא לגרֿפ .רעמענרעטנוא (ןימ רעדע .ז
 . ,רָאינערּפער

 -ערּפרעטנַא ,רינ .ורט -- ןרינערּפרעטנַא
 ,גנומענרעטנוא עסיורג ַא ןעמענרעטנוא .טרינ

 ,ןלַאירעטַאמ-יוּב יד ןלעטשוצוצ יא

 -מֹוא)  .טֿפָאּפ -+ ,ףָאּפ-- .ווטוא --- ןֿפָאּפטנַא
 ןיא יַא .ןֿפָאלשנַײא .ןרעװ ןֿפָאלשטנַא (לדייא |

 -טנַא :ךעלנייװעג .רעטעגרהעג ַא יװ ןָאגַאװ
 טָא ?ןרעװ יַא לָאמַא ט'ריא, -- ןרע װ טֿפָאּפ |

 וָאקרַאב ,סעילּבערה ,דנַאלרַא .ה ' =, , ,םירזממ
1,, 

 14 סמ-טסע 604- .כרַא .חדַא -- 7' ַאּפטנַא
 טינ ןםירֿפס ידָו יז ןמ לוז, .ףױרַא ףיוא .טסע -
 ׂשד רדוא טַײז טכערנוא יד ףיוא ןדנעװ םוא |

 .א/טמ ,טנַארּב ,"רוּפטנַא טשרטנוא

 ספֹוּפ רעד ןעוו, ,+ ןטיּבטנַא וזד -- ןטיּפטנַא

 רע טירעק ;ןטיּפטנַא וצ םיא טלעז םָאר ןופ |
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 רנַײמ (רעדורּב} אודע .2 ,ּבגָארּפ "ןארד טינ ךיז

 טשבַײרש ׂשקינ רימ 'ינוא טׂשעג רפ ראג זזַא

 ןשירג טינ וליֿפַא 'נוא טׂשטיּפטנַא ׂשקינ .ינוא |

 ,9 ,ןטרָאד ,ײןזאל

 -רַאג) .טלקיּפ-- ,לק- .ורט -- ןעלקיּפטנַא
 ןשַאװסױרַא ,ןשַאװקעװַא ,ןעמענקעװַא (ַײרעּב
 "עג ןיא ןסרעַײז יד ןריזילַארטײנ ןוא ץלאז

 ,ןלעֿפ עטלקיפ

 .טרעטנָאלּפ-- ,רע- .ורט -- ןרעטנָאלּפטנַא
 ןרעטנַאלּפסױא .רעטנָאלּפ ַא ןופ ןעַײרֿפַאּב

 רעטנָאלּפ א יא .רעטנָאלּפ ַא (ןופ) ןעלקיווסיוא

 -לילנק ַא יַא .טרעטנַאלּפרַאֿפ טָאה רעצעמע סָאװ
 ץעגרע ... דרע עמַאמ ,ָאק -- תנֹו- .לָאװ לכ
 ,ןילעסע יא !"ַארַאֿפ 'א ןא זיא ריד ַײּב ָאד

 / 4156 1958 ;שַאֿפ

 ,4--'ןזױלּבטנַא חזד .כרַא -- ןסָאלּפטנַא

 ןקעלּפטנַא ןופ טקַא ,ן" ,רעד -- קעלּפטנַא

 ,?טסַײג ןכעלשטנעמ ןופ יא רעטסלדייא רעד,

 ,1920 ,מי

 סָאװ .רנ .משטז .ידַא -- רַאּבלעלּפטנַא
 ץיִא ןקעלּפטנַא ךיז טזָאל סע סָאװ ,ןעק עמ
 .ןתמא

 רעדָא סעצָארּפ .1 .,ןעי ,יד -- גנוקעלּפטנַא
 ןכַאז עלַאש .(ךיז) ןקעלּפטנַא ןוֿפ טַאטלוזער
 ,ןעא ןענַײז טנַאקַאּב זדנוא ןענַײז סָאװ

 ,ןפיצנירּפ עטשרע ,רעסנעּפס ,זּביא ןָאסירעמ

 ךיוא טעװ גנוּבײלקסיױא יד טָאק ,1937 ענליוו

 ַאד טייקכעלטעג ןַײז ןופ יא רעד ךרוד ןַײז

 -רעטַאעט ןופ אדבוע יד, .234 ,אינּת ,"ןטנוא

 ,זּביא ,"ַא רָאנ גנוגרָאּברַאֿפ טינ זיא ליּפשי
 י"ג , טֿפַאשנסיװ-שטנעמ ,טדרַאהנײר סקַאמ -

0, 

 -ֿפיוא עטכירעגמוא .ןקעלּפטנַא ןוֿפ טקַא ,2 |
 -לעה .גנוזַײװ .גנוקעדטנא עוויטיאוטניא .גנוקעד

 עטצעל יד ןיא טָאה ןָאזלערעּב 'רדס .גנואעז

 סָאד' ,מָאנ ."א ןא ףיוא טרַאװעג יװ ןרָאי

 ,גנוקעוורעד רעטשרע ןוֿפ, .ילקינייא עשיּבר

 -קידועמעש יד -- שינמייהעג רעטסֿפיט ןופ

 ,"דנוּב ןַײד תורוד ערעטַײװ טימ -- יא עטשרע
 ליֿפ ױזַא, .1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה
 סנ ליפ וצ קיטֿפַאהרָאװ ,לָאמנייא ףיוא ןוא יא

 ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"םדָאןּב ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ

 טלעװ א ןיא ןע'ֵא ךוז ייג , .1963 ָא"ּת ,םיליפנ

 ןוֿפ טלעװ יד וליֿפַא ,ןעגנוקעדטנַא ולוּכ סָאװ
 ,1966 ינוייַײֿמ ,קוצ ,רעּפָאה לאיחי ,"טסנוק

 טינ ףרַאד ןוא ןעזעג ןרעװ ןעק סָאװ .כרַא 9
 ץראה תורע יּכ טשטַײטרַאֿפ שמ .ןרעװ ןעזעג

 ץלּפטנַא, :(12 ,ּבמ ,תישארּב) יתוארל םתאּב
 ,ן"טייקטעקַאנ; :יּת "גנוק

 ,4- ןקעלּפטנַא רַאּפ ,ידַא -- טקעלּפטנַא
 -רַאֿפ שמ .ןועגש רעיא .טלעװ עיַא .דוס רעיא

 ,טכ ,םירֿבד) 'ונינבלו ונל תזוןלגנהוי טשטַײט
 טגול רע לַײװ, ,ייטקעלּפטנַא יד '!נואע/ :(28 |

 ףכַאז ענעגרָאּברַאֿפ ןוא עיִא ערעזדנוא ףיוא

 ןוא ... המינּפ ךלמ תֹּב הדובּכ לּכ; .7 ,הח

 יד ףיוא ןוא ןסָאג יד ףיוא 'ַא ייז ןציז טנַײה

 יא ץלַא זיא טָאג רַאֿפ , ,257 ,וו צונ ,ײ"ןקרַאמ

 ץיֵא יד ,ןוז ןַײמ ןענרעל וטסליװ סָאװ, .הק
 'םיליהת ,שַא ,"?ענעטלַאהַאּב .יד רעדָא ןכַאז |

 ןקעלּפטנַא

 ,גרעּב ,ײ. . ,סנגיוּבנלע יד זיּב עא טנעה, .דִיי

 ןגרָאמ ףיוא זיּב, 'רעמוז א םענייא ןיא'

 ןַײמ ,לַאה ,"ץיַא-טינ דוס םעד ,םיא גרַאּברַאֿפ'כ

 ײס, -- טייהרע- .1966 עװקסָאמ ,רצוא
 ןטוג ןַײמ טימ ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ךַאז יד

 עַײנ ןייא ,"'ַא ןוא טײהרענעגרַאּברַאֿפ ןליוו

 -- ןטייקה .1881 װָאקירטעיּפ ,הנחת סש
 ןעמענוצסױרַא טנעָאנ רעייז ךאז יד זיא ..,,

 ,אינּת ,"ַא ןוא טײקנטלַאהַאּב רעד ןוֿפ ריא

 קעלּפטנַא ריד ןיא עטסנטלאהַאּב סָאד, 252

 .העיקש . .. ,אֿפא ,=טנָא י'ַא ןַײד סָאװ םעד וצ

 0406: .טקעלּפ =- ,קעלּפ-- .ורט -- ןקעלּפטנַא
 -בנ ;טקעלּפנַא טרעװ -- העבכני/ .8

 -- ףושחמ .טקעלּפנַא ןרָאװ ןַײז איז -- וע

 ,"...טקעלּפנַא רֶע 'נוא --- ףושחיו ,טקעלּפנַא

 ,ן2 ,1939 ,ַאֿפי} 1584 ,לישנַא 'יר לש רפס

 לָאז עמ (ןָאטסיױא) ןקעדּפָא ,ןזױלּבטנַא ,1
 דנַאש ידע .ּבַײל סָאד 'ַא .טעקַאנ ןכַאמ .ןעז

 רעטומ ןַײד ןופ דנַאש יד ןוא רעטָאפ ןַײד ןופ

 דנורג ריא; .7 ,חי ,ארקיו ,יּת ,"'ַא טינ וטסלָאז

 ףיורד ןיינּב זד רמולּכ ,ןקעלּפנַא ךיא ליװ טסֿפ |

 דנורג ןעד ןמ טרװ וד ןלזַאֿפ םוא טרץעוו
 וטׂשאה םערא ןַײד, .6 ,א ,הכימ ,מהס ,"ןהעז

 יד ןשטילגטנַא ראו אד םירצמ ןיא טקעלּפנַא !
 לַײװ, .1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"דרע
 ,ןליּבצנַאמ רַאֿפ ןטסירּב עריא ןזיוועג טָאה יז-

 עריא טגעלּפנַא ךיוא ןהֹּכ רעד ריא טָאה םורעד

 'א ךיא לעװ טנַײה, .ב/טמ ,2טל ,יןטסירּב

 ,"רעבָאהּביל עריא ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ דנאש ריא

 ןַײז טקעלּפטנַא טָאג, .ב"לרּת עשראוו ,עשוה

 רעקלעֿפ עלַא ןופ ןגיוא יד ראפ טנַאה עקילייה .

 טאה טָאג 'נוא, .תורימז ,סוממ .,"דנַאל ןיא

 ןייא לאומש ןוֿפ ןרעיוא =) רוא ׂשד טקעלּפטנַא

 ,א לאומש ,מהס ,"לואש ןופ ןמוק שד רֿפ גאט

 ןיא לָאמ לָאצ א .ןזא תא הלג' :ןוֿפֿ} .15 ,ט
 ןיא טייג עמ ןעוו לַײװ ,רעיווא סָאד יא .ךנּת
 ןעמ ףראד ,ןרעיוא עטקעדרַאפ טימ טנעירָא

 רעסעּב לָאז עמ ,רעיוא ןייא שטָאכ ןקעדּפָא

 {שידִיי ןיא ןַײרַא טינ זיא קורדסיוא רעד .ןרעה

 ,ןגרָאּברַאֿפ זיא סָאװ סעּפע ןקעדֿפױא ,2 = |

 האוֿבנּב 'א .ףַאשַאּנ ןוֿפ תודוס יא .ןַײז הלגמ |

 ןא ןעניפעג וצ ואו י'ַא .ןעשעג טעװ סע סָאװ

 אדא .ןצעמע ַײּב (תונורסח) תולעמ יא .רצוא

 טרּבלעז רע 'נוא ןיקעלּפ טנַא טינ שנמ לוז

 טינ ןעד רע טוה ... ןיִׂשעג רֿפ ךיוא שלוז
 טנַא ׂשע 'תי טוג טרעװ אז ןוטיג הבושּת

 רעדו רע ןעװא .הנ קרּפ ,טנַארּב ,"ןקעלּפ

 ןעק ,ןדנעװנַײא וצרעד המכח ןַײז ליװ ןשטנעמ

 ,זּביא ריװַאּפ .א ,ַא שינעגרָאּברַאפ עלַא רע

 איװע .ב/ג ,ה"סקּת ועקלָאשז ,םלוע תוניחּב

 טָאג ךַײא זאד קלאֿפ ךילטׂשעק ןייא ריא טַײז

 ןהעשיג איד קרעװ איד טקעלּפטנַא גיטכעמלַא

 זַא טייקידריװ ןַײז; .העק הׂשעמ ,ּבמ ,"לָאז

 שטַײטי ,"טכַאמ ןוא קרַאטש טימ טקעלּפטנַא רע

 רע ןוא; .ןוו שֿפ 1694 אדרויפ ,יתומדקא ןוֿפ

 ,טפַאשנסיװ ןַײז ןוֿפ רעיוט יד ןענעפע םיא טעװ

 ,"המכח ןַײז ןוֿפ תודוס יד 'א םיא טעװ ןוא
 ,190 ,ּב ,הח

 -טנא ץרַאה סָאד, .ןגָאזסױא .ןעױרטרַאֿפ 9

 אל אמופל אבל װש ,"ליומ ןרַאֿפ טינ טקעלּפ



 ןקעלּפטנא

 (דוס) ןַײז רֶע טאה אד, ,ןבי .הּבר תלהק ,'ילג

 ,"ןַאמ טּבוה דלעֿפ רטשרּביא ןַײז ןא טקעלּפטנַא

 ףרַאדַאּב ריד טימ רמוש ןייק, .2/בל ,ראש

 ןַײמ 'א ריד ליװ ךיא ,ןּבָאה טינ טציא ךיא

 עג טשינ טָאה אשַאמ, .תועסמ ,סוממ ,"ץרַאה

 רַאֿפ 'א טעװ עטרבח ריא זיּב ןטרַאװ טפראד

 ,עש ,"ץרַאה ריא ןסיגסיוא ,המשנ ריא ריא

 ,םרוטש ןיא

 טסייװ עמ סָאװ ןּבעגרעּביא .ןכַאמ רָאלק .4

 יד 'ַא .ןלָאמּפָא ,ןרעדליש .ןלייצרעדסיוא .טינ

 תוחיצר יד יַא .אנוׂש םעד ןופ םיעוּתעּת-םיׂשעמ

 'א ןרעגַאלןפַאלקש יד ןיא ןשטַײד יד ןוֿפ

 -ֿפיױא יד זיא סָאװ; .גנוריסַאּפ א ,שינעעשעג א

 יא וצ ... ?רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ עּבַאג

 ,טײקשיגַארט יד ,טלעװ רעד רַאפ ,ןײלַא ךיז רַאפ

 ,לה ,"ןּבעל ןשידִיי ןופ ןטייקרעדנוזַאּב יד

 .1963 ,סעדער ןוא ןעײסע

 ינוא םינּפ סָאד יַא .ןזַײװ ןוא ןענעֿפעֿפױא .ס
 (עא ךעלרעדיוש) ןייש א 'א .עקסַאמ רעד רעט

 יייל יִד 'ַא ןוא גנַאהרַאֿפ םעד ןעיצפױא .דליּב

 רענייקא .קַאלשרעטנוא םעד 'ַא .עניּב עקיד

 ןוא ךעלטַײד ױזַא טקעלּפטנַא טשינ זדנוא טָאה

 םענוֿפ קאלשרעטנוא םעד ,עלעדנעמ יװ ףרַאש

 ,"ךארּפש רעשידִיי רעד ןופ ,רעטקַארַאכ ןשידִיי

 4 רעּבַײרש ידויןגעװ ,נש

 ,עירָאעט ַא יא .ןעניֿפעגסױא .ןקעדטנַא .0
 רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע, .טנַאלַאט א יִא

 | .?טנַאלַאט ןַײז טקעלּפטנַא טָאה סָאװ

 -וס .ןרץעוו טקעלּפטנַא -- וויסַאּפ ןיא טּפָא
 עג 'א םיא ךרוד ןענַײז םישודיח .יא 'װ תוד

 ךיז טעװ ,הכולמ סטָאג יוװ יא טעװ סע. .ןרָאװ
 יירֿבע שוריפ םע ,תּבש תלּבק ,"ךרע יד ןעיירפ

 ךיז טיירד לימטניוװ ַא יװ, ?רָאי ?טרָא ,שטַײט

 טשרע זיא רימ סָאװ גנידצלא ןוֿפ חומ רעד רימ

 ןופ דוס רעד, .עשטַאילק ,סוממ ,"ןרָאװעג יא
 ..יטקעדעגפיױא ןרעװ טעװ לארׂשי קלָאֿפ

 ןופ ןקעװצדנע יד 'װ 'א ןלעו'ס ןעװ טשרע

 1956 ,זמט ,טייצ ,"עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד

 ,2ווו

 ,ךיז ןלעטשסױרַא ,ךיז ןזַײװַאּב -- ךיז טימ

 הרוּתה ראּב .ןרעװ הלגתנ .ךיז ןזַײװסױרַא
 ןואק :(21 ,ט ,תישארּב) ילגתיוי טשטַײטרַאֿפ
 ,ןײטקעדעגּפָאא :יִת) "טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע

 ןיא, :"דָאּב ןיא ךיז טקעלּפטנַא דוס רעדעי;

 "טנַא דָאּב ןיא, {"דוס רעד ךיז טקעלּפטנַא דָאּב

 'א ךָאד ּבָאה ךיא, .װש ,"םומ רעד ךיז טקעלּפ

 ,יּת ,"ןיוה סרעטָאפ ןַײד וצ טקעלּפטנַא ךיז

 ןַײמ ןוא :תלגהל יתקדצו, .27 ,ּב ,א לאומש

 והילא; .ב/גמ ,וטל ."ַא ךיז טרעװ הקדצ

 שדוקה:חור רעד ןוא ,ייז וצ יא ךיז טגעלֿפ

 טיירד רע, .הק ,"ייז ףיוא ןענַײש וצ טגעלפ

 -הֿפי יד ןוא ,סַאג ןיא טקוק ,ּפָאק םעד קעװַא

 ןיא ןֿפָא ץנַאג םיא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא היֿפ

 -יוליג תעּב; .פשטניװ ,סוממ ,ײטלַאטשעג ריא

 דובּכ רעכעלטעג רעד 'א ךיז טעװ .. .חישמ

 עכעלטעג יד ןעז ןלעװ סרעפרעק עלַא ןוא

 ,זיישּת יינ ,ּבדל ,"דייר

 וניהלא 'הל תרּתסנהג -- שינע- .ץיכע-
 -טנַא איד 'נוא טָאג וצ זיא סנגרעּב רֿפ איד

 ןוא, .2/במק ,הניאצ ,"זנוא וצ זיא סינקעלּפ

1060 

 ןדיבתּכ יד רעּביא ךיז טגייּב רעקצָאק רעד

 ןופ שינעּפארד ,טגָאזעג סנייטשימ ,י'ַא :ענַײז

 ןיא רעכעטסַאּפ יד ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,ײלּבלימ

 ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי

 ,ס יי נװ אס ,רעד -- רעקעלּפטנַא
 זַא ךַײלג זיא ..., .טקעלפטנא סע רעװ 1
 -טנַא טרדנוה ןוֿפ (תורע האממ) דנוטש ןתילגו

 םוא 'נוא ןהוורע יד ףיוא ןקעד סָאװװ ריקעלּפ
 -רד ןעמוק, .4 ,זי ,א לאומש ,מהס ,"רשייק

 ןדניצ ,'ַא ןופ דיר יד ןעמענ ,ךָאנרעד םינש
 טרעוװ'ס ןוא רעּביטש יד ןיא טכיל יװ ןָא יז
 ןוא, .רעייג רעד ,ָאּבמ ,"רעּביטש יד ןיא לעה

 ךיז לדנַאװרַאֿפ -- ןיז א ןַײּפ ןַײד רַאֿפ וטסכוז
 ,רע זיא יא, .גנוטסעֿפ יד ,צוס ,"'ַא ריא ןיא

 .העיקש ... ,אֿפא ,"רעּביילג ןוא רענעקייל
 טזָאל, .רעלקיװטנַאָאטַאֿפ רעשיטַאמָאטױא .2
 ,"ַא ןַא טימ ענַאװ א ךרוד ריּפַאּפ סָאד ךרוד
 עװקסָאמ ,סענישַאמ עקידנַאטשרַאֿפ ,ןישזָארּב .ָא

2, 

 יב (יװ) זיא סָאװ .ידא -- שירעקעלּפטנַא
 יד רעדָא עֿבט יד טָאה סָאװ .רעקעלּפטנַא ןַא

 ץיא ןֿפוא ןא ןא ףיוא .ןקעלּפטנא וצ הנווּכ

 .שטַײטסױא רעיא ןַא .םישודיח עא .טסנוק

 .טָאטשמייהעג ,צוס ,ײזַײװאּב ,ךיא לקיוװעצ יַא;ע

 ,רשוע-סעיציניפעד ... זָאוטריװ א זיא ןרעע

 ,"גולק-קידהיחמ יא ,שירעקעדטנַא ,שירעלַאפנַײא
 ןּבירשעגנָאא -- טייק- .1960 'צעד ,שימייה

 ,"ַא טימ שממ טלקניֿפ סָאװ קרעװ ץנאג א

 ,12 אוו 1953 ,זמט ,על -

 ן(ןעמינָאּפ . . .) ןעמינעּפ ...} -- ןעמינּפטנַא
 טינ לָאז סע ןכַאמ .טמינּפ-- ,םינּפ- :װרט

 ןריקסַאמעד :םינּפ ןקידרעירֿפ םעד רעמ ןּבָאה

 ייװצ סנצעמע ןקעדפיוא ,ןזַײװַאּב ;ןצעמע

 -לעטשרַאֿפ סנצעמע ןעגנערּבסױרַא .טייקידמינּפ -

 .כרַא -- ןר'עּפטנַא

 -רָאזרַאֿפ עשלהק יד 'א .תונווּכ (עשלַאֿפ) עט
 ,תנ// .רעגרָאזרַאפ-טלעװ עטיור יד יִא .רעג

 ןא;ע .+ ןרעּבטנַא ווזד

 יד ןטהאיירפ ירזנוא ןטפונ רֿפ טימ ןֿפַײרג וצ

 טנַא רגנעל טינ יז ןלעװ רימ ,רעה שנוא טבעג

 .ץניװ ,"ןרעּפ

 ,טלַאֿפ-- .קינַאזרעּפטירד ,װטוא -- ןלַאֿפטנַא

 ע!/0 : סם .ןרעוו "א :ךיוא .ןלַאֿפ-- זיא
 -רַאֿפ יװ ױזַא ,ןעמוקטנַא ,ןײגטנַא .1 .טס1/סמ
 ןקורדסיוא לָאצ א ןיא טצינעג .ןרעװ טרעװילג

 ערעװש ןוא עקידמעצולּפ רעּביא ןּביג סָאװ

 ,שינרעטיּב ןופ ,קערש ןופ גנוּבעלרעּביא

 יד 'ַא סע .םינּפ ןוֿפ טלַאֿפטנַא טול ּב סָאד

 ,ןטולּב

 רימ זיא ץרַאה סָאד .טלַאפטנא ץ ר א ה סָאד

 ,ץרַאה סָאד ןעמַאמ רעד טלַאֿפטנַא, .ןרָאװעג יִא

 ןיא ןרעדנָאלש ךיז רענלעז א טעז יז רָאנ יװ

 יוזַא, .ד"כשּת ה"ר ,קיא ,ןילּבמעד .ב3 ,"לסעג

 סָאד ףּכיּת רימ זיא טרעהעג סָאד ּכָאה ךיא יװ

 ןילּבול ,הֿביא תלגמ רֿפס ,"ןרָאװעג יא ץרַאה

 טרעװ ,טָאג טכירּפש ,ןגאט ןגיּבלעז ןיא, ,5

 ,"ןלפטנַא ריצרעה ריא ןרעה 'נוא גיניק ןעד

 ,9 ,ד ,רירעש

 .ךלימ (סרעטומ) סעמַאמ רעד טלַאֿפטנַא סע

 עמ זַא סעמַאמ רעד ךלימ יד 'ַא ױזַא זיא,

 .ורט -- ןקלָאֿפטנַא

 ןעגנַאֿפטנא

 ,"סעמזאוש סרעטכַאּפ טכעל םעד ןעזרעד טָאה

 זַאש ,1863 ןיװ ,לעטטיק רעד ,ןַאמטַײר שריה

 רַאֿפ םיא זיא ,(ןהילא 'ר} ןעזרעד טָאה עלהמלש

 .המלש ,סוממ ,ייַא ךלימ סעמַאמ רעד קערש
 -טנַא !ןוגינ א טימ ןדמל םעד דּבכמ זיא ןעמ,

 ַא ןוא -- רע :ךלימ סרעטומ רעד םיא טלַאֿפ -
 ,ץרפ ,"?ןוגינ

 ."ןרָאװעג 'ַא זיא
 ,טנוז עג סָאד טלַאֿפטנַא סע

 ךלימ סעמַאמ רעדע .שידיסח

 -רעד עמ זַא,
 סָאד טרעװ ,...ןקַאזָאק יד ןגעװ ךיז טנַאמ |

 ,ןעמוקעגּפָא רימ זיא טנוזעג סָאד ,, ,'ַא טנוזעג -
 "עג ,ןגיוא רָאּפ א טצָאלגעגסיוא, ."ןרָאװעג יא
 ,ליומ ןֿפָא ןַא טימ דליװ הנושמ סעּפע טקוק

 ,סוממ ,"טנוזעג סָאד 'ַא רימ זיא'ס זַא ױזַא

 טסעװ וד זַא ךיז ןַאמרעד ךיא זַאא .עקשיפ

 ןיא 'ַא טרעװ ,ןייג ןעניד רעסייק םוצ ןֿפרַאד

 ןלֿפ ,"טנוזעג סָאד רימי

 ןגניק רֶדָו יא; .םינּפ סָאד טלַאפטנַא סע
 ריא ׂשד ,דנַײֿפ ינַײד ילַא ןרדינ רֿפ טרעװ

 ,1743 טשמַא ,ןופיסוי ,"טרעוו יא איז רטכיזג

 ,ןדניװשרַאֿפ .ןרילרַאֿפ .ןרעװ ןעמונעגּפָא .2

 ןקלָאפ =| קלאו ׂשילא ונ זַא, .תוחוּכ יד יַא סע

 טּבייה ןְזָא =| ןוא ינרופילא זד ןטרעה =!} טרוה

 טאר 'נוא טומ {?ןניא} ןריא ליֿפטנא ,שאוו

 העומש ,"ןקערש רכלוז ןייא ןייז} ןיא םאק 'נוא

 ,ַאפיי) 1571 עקָארק ,הנשוש ימורו רעד ןופ

 "ירד חוּכ ןַײז םיא טלאפטנא סע, .11 ,9

 עזַײר ַא ,יקסװָארטסָא .מ .ש ,"חומ ןטימ קידנע

 ןוש ל ןַײז; .ג"מרּת עשרַאװ ,והוּתה םלוע ןיא

 טּברעטש רע ,ןדיר שקינ ןאק ,םיא טלפטנַא

 םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"קלש ןייא עשר ןייא

 ?ה"מּת מדפ9פ ,אּבה

 ,טקלָאֿפ-- ,קלָאֿפ =

 'א סָאװ ןטסיאַאדוי ןַארַאֿפ , .קלָאֿפ סיוא ןכַאמ

 עזעיגילער ַא רָאנ זדנוא ןיא ןעעז ןוא זדנוא |

 ןליוו רעד, .לַאענ .ןע- ,יד -- גנ// .יעּפורג
 6 ,קיא ,שטיװַאר ךלמ ,"יַא ןוֿפ

 .ןעגנַאֿפ-- ,גנַאֿפ-- .װטוא -- ןעגנַאֿפטנַא
 .ןצעמע ןעמענֿפױא .ןַײז םינּפ לּבקמ .1 .כרַא

 -טנא םיא םאק רעד אבּב; .ןענעגעגַאּב ןסירגַאּב /

 -טנַא ןיא רע ראוו ךילּפיל רג ינוא ,ןגנַאגיג ןגיג

 יושיּב םיכאלמ ייווצ, .465 ,ךוּביאֿבּב ,"ןגנפּפ

 ,ײןגנֿפטנַא ךילריא ראג תּבש ןעד יד ןייז ןיֿפ

 לֹּבִיי ,ריּב} ך"לש ךָאנ דלַאּב ,ידיל-תּבש סנימינּבי

 ןַײא זיה םוצ ןונ רע אד 'נוא; 21 ,אווו

 .טנא איורפ ןַײז ןיא ךילטנַײרֿפ ראג ,גניג

 איז ןַײז ךא; .1686 מדפפ ,םילשמ רפס ,ײגניֿפ

 ןאט וצ ןא רדיילק יניש ןזעוװיג ךילטניוויג

 טימ ןגנַאפטנא וצ תּבש םוא תּבש דוֿבּכל

 טָאה יול, .1/אלק ,1722 טשמַא ,מהמ ,"החמׂש

 טסַאג םעד 'ַא וצ טַײל ענַײז ןפורעגפיונוצ ...
 רעד .ׁשַאּב ,"הדועס ַא םיא רַאֿפ ןכַאמ וצ ןוא
 ,ײרָאג ןיא ןטש

 .סעּפע ןעמענפיוא .טגָאז עמ סָאװ ןעמעננָא .2
 ,"ןגניפטנַא דיר ןַײז איז טכרָאֿפ רׂשורג טימ,
 רטוג ליפ גנֿפטנא טימ רעד 'ינוא ..,, .ץניװ

 םוצ למרָאפ עטײרּפשרַאֿפ ַא) 14 ,ּבגָארּפ ,"ראי

 ןלאפיג לואוו טימ גנַאֿפטנַא, .{ווירּב א ןוֿפ ףוס
 ירׂשַאװ ןשייה ןא אד איד ןוֿפ טעּביג ׂשד

 .ב/בצ ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ|



 רָאֿפטנַא

 איד ןוֿפ דיר איד ןיגנַאפטנַא וטׂשלָאז םוראוו,

 ,מהס ,"ןיגאז תוליכר ךימ ףיוא איד טַײל

 - ,הליֿפּת ןַײמ 'ַא טסלָאז וד ןוא, .1 ,זנ ,א לאומש
 רעזדנוא ןוֿפ הליֿפּת יד יא טסָאה וד יװ ױזַא

 .ןיילַא ,ַאּפָא ,"הנח רעטומ

 ןעד רע ןעװ, .(בויח א) ךיז ףיוא ןעמענ .9
 ,טגאז רע שאװ ׂשייו רע זד 'נוא טגאז קוסּפ

 ךרּבתי םשה רע זד ךיז ףיוא רע טגנַאפטנא ָאז

 -נייא ךרּבתי םשה שאד 'נוא טגיניק םיא רּביא

 ידע .א/ב ,1123 טשמַא ,םיגהנמ רֿפס ,יזיא גיצ

 סָאד תודע ןייא ןוא ןכייצ ןייא ןַײז לָאז הלימ

 ,ךל ךל ,רוצ ,"רימ ןוֿפ ןּביולג םעד יַא טסָאה וד

 , ..טליצ רד .ןַײז לּבקמ .ןגירק .ןעמוקַאּב .4
 טכיריג זױא טה ליּבוא גינוק רעד ןיא איו
 ,ךוּביאֿבּב ,"ןגנֿפּפנַא טה רע יד דנַאש יד 'נוא

 ריא איד טכענק זַא ןַײז טינ טלָאז ריא, ,0

 ,הח ,ײןגנַאפטנַא וצ ןול ןייא םוא ןניד ןרעה

 לארׂשי וצ טגאזיג טאה השמ, .1716 טשמַא

 ןא ךיז ןלאז איז . . .הרוּת ןּתמ רֿפ גאט אַײרד

 ּביל הירא ,"הרוּת איד ןגנַאפטנַא וצ ןטיירּב

 ןייא, ,1725 אדרויפ ,םידעומה ינוקּת ,ןמגילעז

 טלעג לָאז רע טכענק ןַײז טקישיג טאה ךלמ

 ,והֹׂש ,"...ןאט רטנוא ינַײז ןופ ןגנַאפטנַא

 א ןגירק -- תוש ר א יא .ג/גמ ,1723 טשמַא

 .הכרּב ַא ןגירק -- ה כרּב א יַא .שינעּבױלרעד

 -טנַא ךיא רעדייא, .ןּבײהנָא .ןעגנַאֿפנָא .9
 .הניחּת ַא ןוֿפ ,"ליומ ןַײמ ןענעֿפע וצ גנַאֿפ

 ,יןּבעל טנקלָאװרַאֿפמוא ךעלקילג ַײנ ַא 'ַא טָאה;

 ,ףעירּבידלש רעשלַאֿפ רעד ,יקסניװַאר ֿבקעי

 ,1885 עשראװ

 טעװ, .ןגָארט ןיא ןייגרַאֿפ .ןעמעננַײרַא .0
 יַא טעװ ןוא טַאשעגמוא ןּבַײלּב ןױרֿפ ידו יז

 ,28 ,ה ,רּבדמּב ,יּת ,"ןעמָאז

 טרעװ (קרפ) ןזיד ןיא, .רעד -- גנַאֿפטנַא -
 איד ןוֿפ טלעװ יד גנַאֿפטנַא ןעד ןוֿפ טליצ רד
 "מוק ךאנ ןַײז 'נוא (ןושארה םדָא) ןופ יטראּבג
 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"גניל

 הֿבושּת איד ןוֿפ יא איד זד 'נוא, -- גנוז

 ןדנאה רפ דניז איד ןוֿפ שיניּבעג רפ איד 'נוא

 ,ב/כק ,1716 טשמַא ,הח ,"זיא

 -טנַא רעד איז דניֿפ, .הנוממ .חילש -- רעד

 וצ (סמ) םוא םיה רד טינ ךלמ ןוֿפ רגנפ

 ראו רעד .ב/אנ ,1722 טשמַא ,מהמ ,יןּבעג

 ,"טאטש איד ןוֿפ זניצ ןעד ןוֿפ רגנַאֿפטנַא רד
 .} ,ראש

 2606: סתםו-טסז .כרא .חדא -- רָאֿפטנַא
 איד ׂשע ןגניג אד, .סיורָאֿפ .טנרָאֿפ (ןיא) ןוֿפ

 ,ךוּביללאומש ,"רוֿפנַא ןדיה ןעד טימ ןדוי

 טצטז אורו ןייא ךיז ןעװ 'נוא, ,121 עֿפָארטס

 איד טכיצ קנּב ןייא ףיוא רדוא דרע יד ףיוא

 זיא שאד -- ןטַײל ןעד ןגוק ראֿפטנַא וצ סיפ
 ךיוא, .די קרּפ ,טנַארּב ,"טכוצנוא יׂשארג ןייא

 איד ףיוא ןדנעװ םוא טינ ןרפס םעדִו יז ןמ לוז

 ,"רוֿפטנַא טשרטנוא ׂשד רדוא טַײז טכערנוא
 .ןטרָאד

 טּברַאֿפ-- ,ּברַאֿפ-- .װרט -- ןּברַאֿפטנַא
 ,ּברַאפ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ןעמענקעװַא  .(ןּברָאֿפ --)

 לָאז סע ןכַאמ .(סעּפע ןופ) ּברַאֿפ ןעיצסױרַא

 יד יַא .ףָאטש יַא .ּברַאֿפ (עקידרעירפ) ןרילרַאֿפ

 ןלַאא -- ךיז טימ .םינּפ סָאד 'ַא .טנעוו

1861 

 וזלַא ,ןיּברַאֿפ ליֿפ טאה אד רעד ליגוֿפ ןייא -
 ןרדנַא םעד ןוֿפ זאו ליװ רע ןעװ שנעמ ןייא

 ןַײז ךיז טּברַאפטנַא ינוא טידנערפ וזלַא .ןיּבאה

 .טכוצ ,"טכיזיג -

 ךיז) ןײג .כרא .חטוא -- ןיײגרָאֿפטנַא
 רד ףיש שאד ךיז טאה ..., .סיורָאפ (ןלעטש

 ,1770 טשמַא ,יש ,"ןגנג ראפטנא זיא ינוא ןּבוה

 .ברַא ,ןרָאֿפ-- ןיּב ,רָאֿפי-- .וטוא -- ןרָאֿפטנַא
 ןנַײז איד 'נוא דוד, .ןדַײמסיוא .ןײגקעװַא טַײװ |

 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,ײןראפּפנא טינ זנוא ןנעק

7 - 

 ,טמערוֿפ- ,םערוֿפ- .ורט -- ןעמערופטנַא
 םעד (ןרילרַאפ לָאז סע ןכַאמ) ןרעטשעצ

 .םערוֿפ םעד סעּפע ןוֿפ ןעמענקעװַא ,םערופ

 -ָאפ -- :ךיוא .לה ,ײטמערוֿפטנַא ןוא ןעמונעג;

 .ןעמער

 ייַפִש ,קידװעליֿפ .כרַא .ידַא -- ךעלדניֿפטנַא
 ,ויטיסנעס רעייז זיא סָאװ .קידװער

 .ברַא .ןדנוֿפי-- ,דניֿפ-- .װטוא -- ןדניֿפטנַא
 יד טימ סעּפע ןליֿפרעד ,ןריּפשרעד ,ןעמענֿפױא
 ףיוא לָאמ לייט ןעמ טנגעגַאּב יַא,, ..םישוח

 ,סת/{1468 עשטַײד סָאד ןּבעגוצרעּביא

 --ןעניֿפמנַא .גנוה ,4 ,1939 ,ַאֿפװ ,ומ -
 .+- ןעניֿפעגסױא וזד .כרַא

 ךיז ,ךיז רע .וטוא -- ךיז ןרעטצניֿפטנַא
 ,רעטצניֿפ סיוא ןרעװ ךיז ןופ ..טרעטצניפ --

 -רַאֿפ ,ךיז רעטצניפטנַא, .קיטכיל קירוצ ןרעוו

 ,צוס ,"רעהעג ןַײמ ,קיגנַאלק רעװ ,גיוא ןשָאל
 | .סַאג עשידִוי

 ,טמַאלֿפ-- ,םַאלֿפ-- .ורט -- ןעמַאלֿפטנַא
 טשטַײטרַאֿפ ללמ .,ןדניצנָא .ןעמַאלפּפױא 1 |

 "ןימאלֿפטנעש ;(21 ,וכ ,ילשמ) 'ֿביר רחרחל'

 טלָאזעג ריד טָאה רעַײֿפ א; .ן"ןדניצוצנָאק :יּתַו
 -ַאזוצ ריד טימ ןעמוקעג ןיּב ךיא רעדייא ,ַא
 ,1871 עשרַאװ ,. . . רוּכיש רעד ,ףור .ּב .א ,"ןעמ
 ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .םַאלֿפ ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2
 טמַאלֿפטנַא  .רעטַײש םעד יַא .םַאלֿפ סיוא
 עטסקרַאטש יד ןיא עּביל ןיא יַאע .ידא --

 ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,"ןרָאײ-סענַאמ

 ,1921 ןיוװו

 1486: סם? .כרא .{ ,רעד -- טכולֿפטנַא
 :טָאג וצ הימרי טגאז, .גנונירטנַא .ט184

 -טסעֿפ ןַײמ 'נוא קרטש ןַײמ טָאג טׂשיִּב אוד

 ןוֿפ גאט ןא וטׂשיּב יַא ןַײמ ינוא וטׂשיּב טייק

 ,19 ,זט ,הימרי ,מהס ,"הרצ רד

 אב  .טלגילֿפי- ,לג- .ורט -- ןעלגילֿפטנַא
 ,לגילפ ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא ,לגילֿפ ןוֿפ ןעַײרֿפ

 יזַא -- םלנילֿפטנַא .רעלדָא םעד יא
 ןרעטש וצ ןרעטש ןוֿפ ןקירּב ענעלַארטש ףיוא;
 .קינַאמ .י ,ייַא םיכאלמ --- תוֿבשחמ ןעלגָאװ

 .טשײלֿפ-+ ,שײלֿפ-- .ורט -- ןשיײלֿפטנַא
 ןּבַײלּב לָאז סע ןכַאמ .שײלֿפ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .1
 .רעניה יד יא .רענייּב זיױלּב

 עכעלגעט יד יא .זַײּפש א יװ שיילפ ןייק רעמ

 םשיײלֿפטנַא .ןטנַאטסערַא יד ןוֿפ עטעיד
 ,צוס ,"עיַא גנַאל ,ןטעלעקס ענעריּפַאּפ, .ידַא --
 . ,1959 ַײמ ,שימייה

 . ןצינ טינ ,2 |

 ןדמערֿפטנַא

 .ברַא .ןגױלֿפ- ,ילֿפ-- .וטוא -- ןעִילֿפטנַא
 ןֿפױלטנַא .1 .2:06: סםו-טנוסמ (ט11ס68)

 זנוא ןאק רע ,ןדנוּביג ןיא ןּבה רימ; .ןענירטנַא

 איז ׂשד 'נואק .264 ,ךוּביאבּב ,"ןהילפּפנא טינ

 רעד ןיא לארׂשי איד ןַײז ןגנַאג ךרוד ראד

 ,ןדנַײפ ןריא רוֿפ ןהילפטנַא וצ סונקורט

 ףושיּכ ריא ןעד, .טער ,1661 טשמַא .ןוֿפיסוי |
 םנַײז ןוֿפ ןהילפטנא טנעק טכענק ןייק זד ראוו

 'נוא, .1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןרעה
 ,"דוד ךאנ ךולֿפטנַא רע 'נוא . ..טנירטנַא רע
 ןןּבױט ידָו ייז טסנעק, .20 ,בכ ,א לאומש ,מהס-

 ,"א טשינ ןלעװ ייז .טנַאה ןַײד טימ ןרירנָא !
 ןריט עקידנגַײװש  ,יקסנילכישז לזייר
 הֹֿבושּת אוי שנעמ רעד לַײװע .ןדַײמסױא 2
 .טכוצ ,"ןהילפטנַא וצ םנהיג ןעד . . .ןאט ןאק

 ךונ גנוהילפטנע ןייק ראוו ׂשֶע, -- גנואז
 ,חער ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ףליה ןייק

 ַאּב .טרעדעֿפ-- ,רע- .ורט -- ןרעדעֿפטנַא
 .ןרעדעפ ןופ ןקיניײרּפָא יױרעדעפ ןופ ןעַײרֿפ

 .רעניה יד יַא

 אב .1 .טעֿפ- ,טעֿפ-- .ורט -- ןטעֿפטנַא
 ,ןקינײרּפָא ,ןעמענקעװַא .(סןטעפ ןופ ןעַײרפ

 סָאװ ,ןעלטימ ןצונַאּב, .עטעפ סָאד ןעיצסױרַא

 ,ליוא ןוֿפ סולֿפרעּביא םעד סױרַא ןעֶיצ ןוא יא

 ,14וא 1965 ,רַָאֿפ ,"טגָאמרַאֿפ טיוה יד סָאװ
 וצ טלַאטשנַא .גָאװ ןרילרַאֿפ לָאז עמ ןכַאמ .2
 .ךיז טימ ךיא .יִא

 .טרעקלעפ-- ,רעי .חרט -- ןרעקלעֿפטנַא
 -לעֿפַאּב יד רענעלק ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .1
 עקירעמַא ןוֿפ גנורעּבָארעד יד ךיוא, .גנורעק

 טרעקלעֿפטנַא טָאה עכלעװ ,רעינַאּפש יד ךרוד

 ,רעקָאר .ר ,"...לזדניא-ּבלַאה עשירעּביא יד

 טימ) .2 .1949 א"ּב ,רוטלוק ןוא םזילַאנָאיצַאנ
 גנורעקלעּפַאּב יד ןעגנערּבמוא ,ןטָארסיױא (הנווּכ

 -רָאּפעד רעדָא דיסָאנעג ךרוד ,חטש ,דנַאל ַא ןוֿפ
 ,בנ|- ,עיצַאט

 .ברַא .טרעֿפ-- ,רע/ .חרט -- ןר'עֿפטנַא

 -סיוא .ןרעטַײװרעד .24206: סם4-טסעמ(סמ)

 ׂשד ןרעװש וצ ןמנ םנַײז אַײּב .ךַא, .ןדַײמ

 גרוּבַײרֿפ ,םלוע ייח רֿפס ,ַא לָאװ וטשנייק

 ךיא רעמ אויא -- ךיז טימ .ןושֿפו 3
 אילינאד יניש רעד ןופ ליוװ ךימ ךיא זאד ןיימ

 "פיל ריא ןופ ךיא רעװ רעמ אוי ,ןירעֿפטנַא

 ,281 ,הג ,"טיקנערקיּב טּפַאש

 .טרעּפכורֿפ-- ,רע- .ורט -- ןרעּפכורֿפטנַא
 ןוֿפ טייקי(ד)רעּפכורפ ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא

 .קיזד)רעּפכורפ סיוא ןכַאמ .(ןצעמע רעדָא סעּפע |

 ,בנ| .ןדָאּב א יִא

 ַאֹּב .טרירֿפ-- ,רירֿפי- .ורט -- ןרירֿפטנַא
 ,ןרָארֿפרַאֿפ ןַײז ןוֿפ ,זַײא ןוֿפ סעּפע ןעַײרפ
 .שיילפ סָאד יַא .ןטסַאקזַײא םעד יַא .ןרָארפעגנַײא
 ,גנוד

 .טדמערֿפי- ,דמערֿפ-- .ורט -- ןדמערֿפטנַא
 .דמערפ ןכַאמ .ןדמערֿפּפָא .ןדמערֿפרַאֿפ .כרַא

 טטש יד ןּבאה 'נוא ןסול רו ךימ יז םוראד,

 ןכייצ יריא ..., .4 ,טי ,רירעש ,ײטמערֿפטנַא

 ,מהס ,ײיַא טינ ריא טַײז טגאזיג ןּבאה איז שאוו

  יּתּב רע ןטמענו טימענ 'נוא, .29 ,אכ ,בויא

 אז ידמערֿפ דליװ ןייא רע טימענ אוז טינ



 "ייוצמנַא

 ,הג ,"טמערֿפטנַא תיּב יצנַאג זאד טזיא ןױזַאו
 ףסוי ףיוא דנוטש אד ..., -- ךיז טיט .1

 ןַײז ןגיק וצ ךיז טדמערפטנע רע 'נוא קידצה |

 רד ןיא םאק איז; ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןרדירּב

 וטשיּב םוראוו ,ּבַײװ ,םוק :טיגאז רֶע 'נוא ,ריט

 ךיז רעד 'נוא, .7 ,די ,א םיכלמ ,מהס ,יַא ךיד

 (טֿפיעהּב) תוצמ ינוא הרוּת רעד ןופ דמערֿפטנַא

 שאד ּבַײל רד איז ןופ טהילפ קעװ איז זא

 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"ןּברעטש איז ןעװ טניימ |

 ,גנ/- .א/ולק ,1721 גרוּבמוה |

 רעד (ףיוא) ןיא .כרַא .װדַא -- !ייװצטנַא
 ןייא ךאנא .(םיקלח) ייווצ (ףיוא) ןיא .טפלעה

 ןייא ןעװ ןעד (ינוע םחל) םוראז טׂשייה (םעט)

 ,ריט ןַײז (רישע) ןייא רֿפ ןלטעּב טמוק (ינע) |

 טראיינ ,טורּב ּבאל ץנַאג ןייק ןיא ןמ טּביג

 יטשלטימ איד ןמ טכערּב םורד ,ןיילקיטש ןייא

 ייס ,שּפע ,"ןּבלאה (םעט) זד אייווצטנא (הצמ)
 .ב/גמק ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רוד

 ַּפָא .טגַײװצ-- ,גַײװצ"- .וורט -- ןפַײוװצטנַא

 'ףעסמ' טשטַײטרַאֿפ חרוא .ןגײװצ ןכערּב

 "ֹּפֲא טכערּב ,טגַײװצטנע, ;(33 ,י ,היעשי) -

 ,ןײּפָא טכערּב, :יּתְו

 זצצ .טייוװצ:-- ,ייווצ-- .ורט -- ןעייווצטנַא

 םעד 'ַא .ןלייט ייוװצ ןיא ןטלַאּפשעצ ,ןלייט

 רעּביא ןכָאנ םיא ןקידנעראפ ןוא טארעפער

 -רעּפרעק ןוֿפ ליֿפעג ןַײז, -- גנואה .סַײר

 .קיוייל .ה ,נש ,"'א רעשיכיסּפ ןוא רעכעל

 זַאּב .טרעּביױצ- ,רע- .ורט -- ןרעּבױצטנַא
 סעפע ןוֿפ) ןעמענקעװַא .רעּבױוצ ןוֿפ ןעַײרֿפ

 ןיא םזילַאּבינַאק, .רעּבױצ םעד (ןצעמע רעדָא |
 טייקיאעפ רעד קנַאדַא רָאנ ךעלגעמ רַאפרעד

 ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"ַא וצ עטֿפַאהרעּבױצ סָאד
 זומ גנואיצרעד רעזדנוא, ,1 7 ,1953 י"נ ,ןטרעװ

 יַארטס עסיװעג ַא ןצינַאּב רעדניק עגנוי רַאפ -

 ןָאק יז לַײװ ...'ַא ןוא ןרעּבױצַאּב ןוֿפ עיגעט

 ןטנעמָאמ עקידנטָאש יד ךיוא ןטלַאהַאּברַאפ טינ

 רעזדנוא ,זעּב .ח ,"רדס ןלַאיצָאס רעזדנוא ןוֿפ

 | ,8םנ// .ןזײשטנַא זומ רוד

 יַאֹּב .טמיוצ-- ,םיוצ'- .ורט -- ןעמיוצטנַא
 .ךרעֿפ א יא .ןענַאּפשסיױא .םיוצ ןופ ןעיײרפ

 | | ,גנוד |

 ,משטד .+- ןדניצטנַא רַאּפ ,ידא -- ןדנוצטנַא
 .טרימַאלֿפניא ,ןדנוצעגנָא ./ .טצינעג טֿפָא

 ...טָאה רעטקָאד רעד. .ןלָאװשעג ןוא ךעלטיור

 י"א ןענעז ךעלּפעלנגױא עריא זַא ,טגָאזעג

 -ֿפױא ,טגערעגֿפױא ,2 .טלעװרעטנוא ,אּפָא
 ןוא ענעזעוועג טשרעע .טמַאלפעגֿפױא ,טציירעג

 טימ ייז ךיא ךוז -- ענעדנואושרַאֿפ דלַאב
 'א  .שַא ןֿפױא ,װ לֹא ,"ענע'א טימ ןקילּב

 - .סעּכ ןופ יװ יַא -- ןרעװ

 ,טצינעג טֿפָא ,משטד ,ןע- ,יד -- תנודניצטנא

 יגנודניצנָא .ץיה טימ דנַאטשוצ רעכעלקנערק

 ךיד טעװ טָאג, .גנודניצרַאֿפ ,עיצאמַאלפניא-

 'ַא טימ ,רעּביֿפ ןוא טכוזדניוש טימ ןגָאלש

 .גיֿפ ,29 או 1964 ,זמט ,רזש ןמלז ,"רעּביֿפ ןוא

 ןּבַײלּב 'א רעֿפרַאש רעקיזַאד רעד ןוֿפ ַײרֿפ,

 סָאװ קלָאֿפ ןשידיייטינ םעד ןוֿפ ןטכיש ענעי = |

 ןוא רעלעיצרעמַאק רעד ןוֿפ ןסיורד ןעייטש | 

 י"נ ,עוטישז ,"ץנערוקנָאק רעלענַאיסעּפָארּפ

 יאן גיו א / ,1917 -

 .'ַא-ר ע ּב על .יא

 1676: .ןדנוצ-- ,דניצי- .ורט -- ןדעיצטנַא

 ןע- ,יד -- תנוקיצטנַא
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 ךעגנול .ַאזדלאה

 ,גנודניצטנַא ןַא ןֿפַאש .1 .משטד 68
 .23 ,ןדניצנָא +- .2 .יַא ןענעק סָאװ ןּכָארקימ

 2406: .ןגױצ-- ,יצ-- .װרט -- ןעיצטנַא

 -לַאהּפָא .ןעלצקירוצ .ןע;צקעװא .00-2160סת
 ,הכ ,ילשמ) 'ךלגר רקוה' טשטַײטרַאֿפ ללמ .,ןט

 .ןײןטלעז סוֿפ ןַײד ךַאמ, :יּת} "היצטנעג 17

 ךיז טימ .גנוריגער רעד וצ יורטוצ םעד יא

 רעטרעוו, .ךיז ןטלַאהּפָא .ךיז ןעניױאװעגּפָא ---

 ןצירק הביבס רעד ןופ קידנעטש טרעה עמ סָאװ

 יז ןוֿפ ךיז ןעק עמ ןוא חומ ןיא ןַײא ךיז

 | ,.1 ,אאשצ פשוי ,דניקסיז .נ ,יייא טינ

 עד .טרעפיצ-- ,רע- .ורט -- ןרעֿפיצטנַא

 טלַאהניא םעד ןקעדֿפױא .ןרירפישעד .ןרידָאק

 ןוא ןטרעטנָאלּפרַאפ ַא יַא ,טֿפירשמיײהעג ַא ןופ

 יד 'א לגיײֿפ ענַײד . . ., .דייבתּכ ןזעירעטסימ

 וש רמ ,"גנוזיילרעד עקיטסַײג ַא ןופ הרוׂשּב

 ַּפָא טנָאקעג טשינ רימ ןּבָאה ווירּב רעַײא,

 טשינ ןֿפוא-םושּב םיא ןּבָאה רימ תמחמ ,ןקורד

 ,בנז 20,  װ 1965 ,זמט ,יַא טנָאקעג

 -קע .גנורעטסַײגַאּב

 -סיורַא .תולעּפתה .גנורעדנואווֲָאּב .עיצַאטלַאז

 ןוֿפ ,דיירפ ןוֿפ ןעמָארטש רַאפ סָאװ, .יא ןפור

 ןגעלפ ,ןשטנעמ םעד טימ 'א רעכעלשטנעמ

 ךיז טגעלֿפ ךַײא רַאֿפ תעּב ,ךַײא ןעמענמורַא
 ,"המשנ עצנַאג רעייז ןענעֿפעֿפױא גנולצולפ

 ןֿפָארטעגנָא רע טָאהש .1919 י"ג ,וש טישזי
 םיא ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא סרעּבירכשי 'ר ףיוא

 סָאד' ,מָאנ ,'א ןוא טפאשּביל טימ טכַארטַאּב

 ןוֿפ יא יד דמערפ זיא רימ , .ילקינייא עשיּבר

 ןלַארטש טימ עטכישעג יד טָאה סָאװ ,רעגיז |
 יד ןענַײז רָאה ענַײז , .'שידִיי ,לֵא ,"טּבעװעג

 ןגעלֿפ ייז ,ןרָאװעג ןלעֿפעג קראטש ךעלדיימ

 ירעד ,זיי ,ַא רַאפ ןליפַא רָאה יד ןסַײר םיא

 ןעגנולייצ

 ,+- (ךיז) ןקיצטנַא רַאּפ ,ידַא -- טקיצטנַא

 ןוֿפ ינק יד וצ טלַאפ ,י'ַא ,טגיזַאּב ,םוטש;,

 ,שָאוהי ,"אתינורטמ ענייש יד ןַאמ ןסיורג

 ןוא גנוי -- גרעּבמַאנ ןוא , .'אתינורטמ ידי

 ,רַא ,ײַא ץלא ךָאנ טדער רע ,ףיט ןוא דנַאלּב

 ,טּבעװש רעיא-טכיל א, .ןצרּפ ַײּב םיתּבש יד'

 למיה ןופ ,טּבעװעגסיוא טײקַאלּב ןוא דלָאג ןיא

 ,עליטש ענעי, .ךוז יד' ,וו לַא ,ײטֿפור ןוא ךיוה

 רעד ןיא טגנערּברַאֿפ רע סָאװ ןטונימ עיַא

 קיטירק ,נש ,"רעכיּב עטוג ןופ טּפַאשלעזעג
 ,רעקיטירק ןוא

 'א (ןרעװ) ןַײז -- ןרעװ 6 ןַײז יא

 קיסַאּפש ,(+-) טקָאּבטנַא ןוא יַא ןַײז . ...ןוֿפ
 'א ןַײז טינ שטנעמ ןייק ןָאק ,סיװעג, .שוװ

 טָאה קלָאֿפ ןַײז סָאװ ןעגנונַײשרעד עלַא ןוֿפ
 י"נ ,! טישז ,"רבע ןַײז ןיא טכַארּבעגסױרַא

 "עג ווירּב םעד הלּכ עטּבילעג יד טָאה,! ,2

 -ערָא רעד' 1 סַײװ ,"ןזעװעג יא יז זיא ,ןגירק

 ןוֿפ ןרעװ יא ױזַא לָאז . . .ןרע} זַא; .יגנוי רעמ

 "רעד ּבָאה ךיא יװ רעמ זיא סָאד ןליּפש רעַײא

 | .תודוס ,ּפס ,ײטרַאװ

 א ןזַײװסױרַא -- טייק-ה .טייהרע-

 ןעמוקטנַא

 1476: .טקיצי- .,קיצ-- .וחרט -- ןקיצטנַא
 ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא .601-200860 (20086מ)
 ,תולעּפתה ןיא ,גנומיטש רענעּבױהעג א ןיא

 ינואוַאּב ןוא דיירפ ןֿפורסױרַא .ןרעטסַײגַאּב

 -רעּפ ,ןעוטפיוא ,ןכירטש עסיוועג טימ) גנורעד

 טימ ,טייקנייש טימ יא ,(עא תולעמ עכעלנעז |

 טימ 'ַא .ךיז ןָאטנָא ןיא קַאמשעג א טימ ,ןח

 רעכַײרטסַײג א טימ םלוע םעד 'ִא .המכח -

 -לימ טסקיצטנַא ודע .טרעצנַאק ַא טימ ,עיצקעל

 ,?טסקילגַאּב ןוא ייז טסצייר ןוא ,םִייוג ןענָאי

 | יץנָאדַאמ ידי ,לֵא

 "נא ךיז ךיג ןוא 'ַא ךיג ךיז -- ךיז טימ

 ןַא ,..טימ דניק א יװ ךיז טקיצטנַא, .ןשיוט

 ןוז א ןיּב ךיא, .קי ,"רעּביײרש ןטנַאקַאּבמוא

 גנַאגרַאפנוז ןופ טינ ךימ קיצטנַא ,ךָאװ ןוֿפ

 רעע .יןטנעמיטנעס' ,רַא ,"ךָאנ ןכַאז עכלעז ןוא |

 רעזַײה עסיורג יד ןוֿפ יא טלַאװעג טינ ךיז טָאה

 -יצ-- יקסװָאנרַאק החפשמ ,זיי ,ײןסַאג ןוא

 טפַאשדנַאל ,טייהניש עיא ןַא -- קידנק

 : ' .ןוזַאא

 יקעװַא -.טריצ- ,ריצ-- .ורט -- ןריצטנַא

 (אּב) ןָא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .ןעגנוריצ ןעמענ
 ,עניּב יד יַא .טֿפירשי-לבוי םעד 'א .ןעגנוריצ

 יַאֹּב ,טכלַאק-- ,ךלַאק-- .וורט -- ןכלַאקטנַא
 ,ןשַאװקעװַא ,ןע;יצסױרַא .ךלַאק ןוֿפ ןעַײרֿפ
 ,ךלַאק (ןקירעּביא) םעד סעּפע ןוֿפ ןצארקקעווא

 .חומ םעד יא .גיפ .ןעלּבראו יד יא .טנעװ יד 'א

 ײנָאנַאק-- ,ריז  .ורט -- ןריזינַאנַאקטנַא
 ןַײז טינ רעמ לָאז סע ןכַאמ .לָאענ .טריז |

 ןּבָאה ייז סָאװ סָאד יא ןגעמ ייז, ,טריזינַאנַאק

 ,1961 'טקָא ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"טריזינַאנאק

 .ןעמוקי- ןיּב ,םוק-- .וטוא -- ןעמוקטנַא
 .ןרעװ טינ .ןדניװשרַאֿפ .ןענירטנא .ןֿפױלטנַא .1

 םיא ךוז ךיאק .'א דלַאּב ןענעק גרָאז ,דײרֿפ |

 ןופ רדס רעד; ."ַא רָאג זיא רע ןוא םורַא

 ןהיצ המחלמ איד ןיא איז ןעװ זיא םיכלמ ירדנַא

 ןעװ ןטרַאװ רעד ןטשרטניה םוצ איז ןנעג אד

 ןמוקטנא רֹׂשעּב רע זד טמוק ןֿפױל םוצ ׂשע -

 יז; ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,יןאק

 םעיַא ריא ןכוז ןליוּפ רעּביא םורַא ךיז טּפעלש

 ,'ַא טשינירימ טשינ:-ריד, .וו ןליוּפ ,טיי ,ײןַאמ

 יד ,טמוקטנא טײקטלַא ידע .ןורטטמ ,טייצ

 יד ןוא סיוא ךיז ןכַײלג םינּפ ןֿפױא ןשטיינק

 ןיא ,אֹּפָא ,"ךעלמעלפ ןעמענ ןגיוא עצרַאװש

 2 .'בוטשרעלעק א

 ןדַײמסיוא :ןצעמע ןופ ןעיירדסיוא ךיז .2

 .ןצעמע ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז .סעּפע רעדָא ןצעמע
 א טימ שינעגעגַאּב א ןוֿפ יא .הנּכס ַא ןוֿפ יא

 דניװשיג רדננַא טימ ןפיל איז ינוא, .קינדונ -

 ,"ןמוקטנא רגעי םעד ןַײז איז ינוא דלּב 'נוא

 רעד. .ןאווו לּבייו ?רָאי ,ַאפפ ,ינומדקה לשמ רֿפס

 ,סײװ ,"'ַא וצ טרָא זיול א ךיז טכוז רעלעג

 טינ זיא רימ; .1925 עשרַאװ ,טייקכעלקריװ

 םיִא ןוֿפ ןעק ךיא רָאנ ,ןכערּב םוצ זיּב טוג
 .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,יייא טינ

 יװ עדייּב ןעױרֿפ יד, .דפ -- ןרעװ א
 טנעה יד ,טעשטרָאקעגנַײא ,טרַאטשרַאֿפ ןלַײז
 ,סּביואיתּבש ,ןַאמיינ .מ .י ,ײןרָאװעג יא יװ ןענעז

 ןרָאװעג יא ץעגרע רע זיא ואוו, .1923 עשרַאװ

 .ָאקמיּב .פ ,ײ?טנאה רעד רעטנוא ןוֿפ



 .' ןעלטײקטנַא

 ,טלטיק- ,לט .חרט -- ןעלטײקטנַא
 יד 'ַא ,(ןטייק) ךעלטייק ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .1
 הרותה ראּב .טייק ַא ןסַײררעּביא .2/ - ,טנעה|

 ,בי ,תלהק) 'ףסּכה לֿבח קחרי אל' טשטַײטרַאֿפ

 -ליז יד ןרעװ טליטעקטנע טינ לָאז סע; 6

 רונש ענרעּבליז יד רעדייא, :יּת) "רונש ענרעּב

 זיא סָאװ ןענעֿפע .9 .ץיזרעװ ןסירעצ טעװ
 ,ריט א יא ,טלטײקרַאֿפ

 ,טדיילקי* ,דיילקי* .װרט -- ןדײלקטנַא
 -נורַא ,ןעמענרעטנורא ,ןעמענקעװַא .ןָאטסיױא !

 -ניק יד יא .רעדיילק ןֿפרַאװרעטנורַא ,ןעלצרעט

 ,בנ/ .רעד

 -|ֿפ ,טליונקי-- ,ליונקי- .ורט -- ןלױנקטנַא
 'ַא .ןרעטנַאלּפסױא .ןעלקיוופיוא ,ןליונקרעדנַאנ

 -רַאֿפ א 'א .לָאװ ,םעדָאפ ,טַאגַאּפש ליונק םעד

 -- טלינקטנַא .ןינע ,קסע ןטרעטנַאלּפ
 רעד ,גנַאלש עקיזיורק ,עקיזיר א יװ יַאק .ידַא

 ףֵלַא ,ײגנַאֿפעג ןגנע ןַײז ןוֿפ סיורַא זיא טניוו
 .טיישּת חסּפ ,קיא ,ץּכ

 ֿפיױא .טּפינקי- ,ּפינקי- .וורט -- ןֿפינקטנַא
 ,ןרעטנָאלּפֿפױא .ןדניּבפיוא .ןעלּפינקפיוא ,ןּפינק

 טכינ שנעמ רעד ןק ,ןדניּב טהוט טָאג ׂשָאװ;
 ,ך"צּת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ ,"ןפּפינקטנא

 ,ןּפונק'= :ךיוא = .גנוז

 -טנַא טָאטשנַא .לָאענ .ידא -- קיגעקטנַא
 ןוא ןטנגעג ןוא ןשטנעמ רעּביא ןוא, .קידנגעק
 ץָאלּב ןַײמ טלקניֿפ -- עיַא סנקלָאװ רעּביא
 .סקידלַאװ ,צוס ,"ןיורק

 .ןגעקַא ,ןגעק חזד .ּפערפ -- ןגעקטנַא
 -דנגצ קַא ןוֿפ גנואיצַאּב רעד ףיוא טזַײװ .1

 ןכעלדנַײפ א ףיוא ,טייקשירעגגעק ,טײק |

 'א ןטערטסױרַא .הריּתס ַא ףיוא ,לעטשנַײא

 יא ןלעטש ךיז .ץירּפ יַא ןעװעטנוּב ךיז .אנוׂש

 .וזַאא תועד ֿבור ,ײצילָאּפ ,טנערוקנָאק ,רוסמ

 -ָאמ סמענעי ןגעק ,ןצעמע 'ַא תויַאר ןעגנערּב

 ,לַאפרעּביא ןַא יא ןקידײט ר ַאֿפ ךיז .ןוויט

 ,ערעטלע יא ןדייר .ןדִיי יַא ןצעה .עא לַאֿפנָא

 טָאה, .לֿפ ,"ןדִיי יַא ןענעז ןליוּפ ערעזדנוא ,יוא,

 ץזיד 'ִא לייח טימ ןֿפיש טקישעגרעטנוא ןעמ
 ענליוו ,ארַאהַאז אײנעטסיװ איד ,דמא ,"םידרומ

 רעייז 'ִא ,לכׂש םענעגייא רעייז 'ַא/ 8

  ךוֿפ חוּכ רעד ייז ןיא טדער ןוצר םענעגייא
 עגידעּבעל סָאד ,ןָאסנמלק ןנחלא ,"םזיוואטא

 טלעטשעג ךיז טָאה רע .1910 וװעַיק ,טרָאװ

 זיא רע זַא ןוַײװ ליװ סָאװ רענייא יװ ,ריא יא

 .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,ּפס ,"ףיקּת ַא

 ַאזַא 'ַא ןדנעװנַײא טנעקעג טלָאװ עמ סָאװ ...,

 ,האנק זיולּב, .1919 י"נ ,וא טישז ,"טירש
 טָאטש ,טֿפַאשטריװ:רוטַאנ יַא טפַאשטריװ-טלעג

 'ַא דיל טימ ןיּב'כ ןּבילּבעג, .וו רַאק ,"ףרָאד יא

 ,'טייקטרעשַאּב  ,לעּבורטש ןֿבואר ,ײלַאזקיש ןַײמ

 טציירעצ ,...טזייּבעצ טסיּב וד; -- ּבוס

 .טנעװ ןופ לװָאט ןיא ,ֿפָאה ,"סי'ַא רעטנזיוט ןוֿפ

 .םּתס ,מּפ ,יֵיַא ןַײמ רעסיורג ָא;

 ןַא ףיוא זיא סָאװ טרָא ףיוא טזַײװ .2
 טזַײװ .(וזַאא ץענערג ,ךַײט ,סַאג) טַײז רעדנַא

 -םינּפ ,יװַאזיװ ,רעּביאנגעק ןוֿפ עיצַאוטיס ףיוא

 זיוה ַא .זיוה םעד יַא ןייטש ןּבַײלּב .םינּפ "לא

 א זיא ןצלעמש סָאװ ,טכיל
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 .ןַאמ 'א ןציז ..ךַײט םעד 'א דלא ַא .זיוה ַא יַא

 ןעייטש יַיזג ."רעטסעװש ריא יא טניואו יז;

 ןלַאֿפ ןוא ןָא ךיז ןקוק ,ןרעדנא םעד יא רענייא

 רָאנ; ."סמערָא יד ןיא ןטייוצ םעד רענייא|

 'ַא פערפ} לֿפ ,"ןייטש 'א םיא טעװ דליּב ןַײמ
 טטש יניש ןייא, טרָאװ ןכָאנ טֿפָא טמוק
 יד ןּבָאה .90 ,ךוּב'אֿבּב ,"ןגיגטנַא ןיא דנוטש

 ענַײמ ,...ןצלעמש וצ ךיז ןּביױהעגנָא טכיל

 סע ... טכיל יד 'ַא טגייל ,שטעליוק א טּפַאכ
 ,סוממ ,ײּפַאק-ּפַאקיּפַאק --- טכיל יד .טינ טפלעה

 -שטנעּב 'יַא הלח עקידתּבש יד ןלעטש} .עסקַאט

 ןלָאז ייז הלוגס ַא
 רעד א קיטַײצכַײלג ןוא ןצלעמש ןרעהפיוא

 עמ ןוא טכַאנוצ-קיטַײרֿפ זיא סע זַא גנונָאמ

 ריט רעד 'ַא, ן.טכיל יד ןטכיררַאֿפ טינ רָאט

 ,| רי ,?ןטַאטשראװ ןעייטש -

 ,טקערידמוא ןוא טקעריד ,טרָא ףיוא טזַײװ .9 -

 ףיוא טזַײװ .דנַאטשּפָא םעד ןרענעלקרַאפ םַײּב

 ןטַײּב םַַײּב .עיציזָאּפ רעקילַײװטַײצ ןימ רעדעי

 ,רעמעװקַאּב ,רעסעּב ןיא סָאװ עיציזָאּפ ַא
 יד 'ַא סַאג ןיא ןפיול .ןתח םעד יַא ןטַײרסױרַא !

 ןגנַאגג שיוא ןזכַארד רעד) רע זיא, .ןטנַאקיזומ

 ,", . .ליומ ןַײז טינפע 'נוא ןגיקטנַא טנאזירּפ יד

 טָאה השמ, .ב/ח ,ּב"ח ,1764 אדרויפ ,ןוֿפיסוי
 ,בי ,וו הׂש ,"ןיגיקטנַא טָאג לארׂשי ןיגיוצג זיוא

 יז טָאה ןוא עלײשטַאֿפ יד ןעמונעג רע טָאה;

 :רעּביא רע טָאה ,ןוז רעד 'א ןּביוהעגפיוא

 ,יךלמ תֹּב תדיבַאמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,ײ. .. טנעיילעג
 'ַא ךַײלג ןַײז ןעװעג טשינ רימ לָאז ןוז יד;

 רעד יא ,ןגיוא יד רַאפ , .עקשיפ ,סוממ ,"םינּפ

 ןגיולֿפעג ןענַײז ,ּפמָאל ןוֿפ ןַײש רעקידנדנעלּב

 ,'גנוי רעמערָא רעד' ,ו סַײװ ,"רעדער עָאלּב

 -וקנָא ףרַאד סָאװ) ט = צ א ףיוא טזַײװ .4

 ךיז טנװָא 'ַא ,(טנעָאנ ןיוש זיא סָאװ .,ןעמ

 -- טכַאדעג טכַאנ יַא טינ* ,םײהַא קירוצ ןזָאל
 טכַאנַײּב רעדָא טַײצטנװָא טנָאמרעד עמ ןעוו

 ןעמָאנ א ,תמ ,םלוע-תיּב :יװ רעטרעװ עכלעזַא

 םיא ןגעװ טָאה עמ סָאװ םענעּברָאטשעג א ןוֿפי

 :ץכײזצַאּב םַײֿב .גנוניימ עטכעלש א טַאהעג
 -עג זיא סָאד :געט ייווצ ןשיװצ טכַאנ יד ןענ
 ,"קיטנָאמ יַא קיטנוז ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ןעש

 ,וצ עגונּב ,ןגעװ :ּבּב טימ טצינעג טרעװ .9
 טָאה סָאװ יַאא .(וצ) טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ,יּבגל

 י. . .טגָאז ריא סָאװ םעד יַאע *?טגָאזעג סע ריא
 'שטנעמ רעסיורג א רעדורּב ןַײז זיא םיא יַא;

 א ןעװעג זיא םעלּב* ."(עא תעדירּב ,םכח)

 .ןעמעלּב ןופ רעגרע זיא רע = םיא יא טנוה

 ןפלָאהַאּבמוא ןַײז לָאמַא ןעק רעקינַײּפ רעד,

 יא טקידניזרַאֿפ ךיז טָאה רע, ."ןּברק ןַײז יא

 ןענעז השמ תגרדמ יּבגל םיאיבנ עלַא, ."רעטָאֿפ

 ,װ צונ ,"ןשטנעמ א יא ענַאיזעּב א יװ ןעוװעג

 .רעטנוא יד ןלעטשקעװַא לָאז עמ ןעוװ, .א/ולק

 יא ענייא ... עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןעגנולײטנַײא

 טמוק ,רעצנַאג רעד 'ַא רעדָא ערעדנַא יד

 יד ,רעסנעּפס .ה ,זּביא ןָאסירעמ ,*...סױרַא

 ,ןהשמ 'ַא; .1937 ענליװ ,ןפיצנירפ עטשרע

 ,"...תעד ןופ הניחּב רעד 'א טניימ סָאד סָאװ

 רענַײרקוא יד ןענַײז לָאגָאג טיול, .240 ,אינּת

 ,גי ,"ןדִיי 'א םיקידצ םירוּכיש ןוא םיחצור
 ,28 וו 1964 ,קיא

 .ודַא .-- ןהעקטנַא

 ןטעּברַאנגעקטנַא

 ,טרָא ,גנוטכיר רעד ןיא

 דער, .3 -- 1 ּבּב ,פערפ ,ןגעקטנַא ַײּב ןזיװעגנָא

 יא טייטש סָאװ ןעכדעמ .יד טָאג ."ֵיַא טינ

 ּבַיײרט , .ל9 ,"רימ ןופ טַײװ טינ יז טייטש ָאטָא

 ןוא רעדיל ,װק ,ַא ךַײא וצ ,טניװ-ןענוז ,ךימ

 יָצֵצ ,טניװ רעיורג רעד טצנַאט 'ַא; .סעמעָאּפ

 גָאט ןטסנעש ןיא ,רֶה ,ײסעלַאּפ יד טיירּב ןזָאל

 ןגירשעגסיוא ...רענייא טָאהע .טסּברַאה ןופ

 .לטעטש סָאד ,סַײװ ,ייַא טכאמעג טירט ַא ןוא

 ןיא 'א ןעמוק וצ ,ןגערּב עשירענגעק יד;

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןסילש ךיז ןעמַאזוצ ןדירפ

 "דּבח ןזַײרּפש הנבל-שודיק וצ , ,1966 עװקסָאמ
 ֿבקעי ,"רישזלא ןוֿפ רעּבַײװ --- 'א ןוא ,סעקינ

 ,1953 ָא"ּּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ ,ןַאמדירֿפ

 י"א טעװ ןסירגַאּב ךימ ןײגסױרַא טעװ רענייק,

 ןליוּפ ןברוח ,בור

 ןדנוּברַאֿפ) ּברעװנַאק -- פגעקטנַא ,ןגעקטנַא
 םַאטש ןכָאנ ןוא רעדנוזַאּב ,רַאּפ ןוא ֿפניא ןטימ

 םַאטש םעד 33 וצ טיג ,(ציא ןוא ּפמיא ןיא

 .טנַא ּפערפ ןוֿפ ּבּב טימ םּכסהּב ּברעװ ןוֿפ

 ףןגעקטנַא װדַא ןוא ,ג--1 ּבּב ,ןגעק

 ןצנַאגניא לָאמטֿפָא ןוא) א ןַארַאפ זיא ָאד

 ןשיװצ ּב ןיא דיישרעטנוא רעניד (ןייק .ָאטינ

 -טנַא ןוא ןגעקטנַא ןֿפױל :ּברעװנַאק ןוא ודַא

 עג גנוטכיר יד טרעװ דָא םַײּב -- ןפיולנגעק

 ןפָאלעג :ךיוא יױזַא ;רעטלֹוּב לסיּב א ןּבעג

 ןֿפַאלעגנגעקטנַא ןוא ןגעקטנַא

 טָא ןטכַארטַאּב ןעמ ןעק ציא ןוא ּפמיא ןיא

 :ּברעװנָאק א יװ ןה װדַא ןַא יװ ןה ןגעקטנַא םעד

 .םעדנעה) ףיול ךיא !'א (רעכיג סָאװ) ףיול

 יא (םעדנעּפ

 סָאװ רעטרעוו יד ןוֿפ טַײטַאּב
 = טשטַײמעגסױא טינ ןרעוו
 ןוא םַאטש ןוֿפ תוא ןטשרע םעד
 ,ּברעװנַאק ןוֿפ ּב ןעניז ןיא ןּבָאה

 וזז .פערפ 4 ױדַא -- רעּביאננעקטנַא
 -ייװצ רעד ףיוא .3--1 3ּב ,ּפערפ ,ןגעקטנַא

 סעּפע ןפיוק .יװַאזיװ .טַײז רעקידנגעקטנא ,רעט

 ...טָאה יז; .'ַא ןוֿפ טנַאװ יד .יַא םָארק ןיא

 ,"ענַײמ 'ַא ןייטש ןֿפָא טזָאלעג ... ריט יד

 -עג ךיז טָאה יכדרמ, .ןסױטשעגּפָא ,עו סַײװ
 ,ןרָאק לחר ,ײלריטכיק ןטנֿפעעג םעד יא טצעזי

 םענעפָא םַײּב ּבוטש ןיא טציז 'א ריא , .דרע

 - קיד- .226ו1962 ,זמט ,גח ,"רעטצנעֿפ

 ןוֿפ רעטצנעפ םענעֿפָא ןיא יװ טעז רע, .ידא

 .גנאגרעביא רעד ,װ סַײװ ,*...ןיּבר ןיֵא

 -רַאֿפ טציא זיּב טָאה סָאװ טַײז רעיא רעד ןופ,

 ןָאטעג טָאש א ךיז טָאה ,ןגיוושעג קיטכעד

 זיא גנַאל יװ ,ןַאמרעּבליז םיַאכ ,"רעַײֿפ לגָאה א
 ,1948 עװקסָאמ ,?נעװעג סע

 ןריגירטניא'א ןליײא'8א

 ,ןגעקטנַא טע- .וטוא -- ןטעּברַאננעקטנַא
 ןטעּברַא ,ןװיטַאד ןיא ןָאזרעּפ} .טעּברַאעג =
 -רעטנָאק א ןָאט .הנווּכ ,ליצ ןטרעקרַאֿפ ַא טימ

 ףצעמע רעדָא סעּפע ןגעק ןטעּברַא .טעּברַא

 יד וצ עיניסיּבַא ןייק ןרָאװעג טקישעג ...,)
 ןיא ייז ןקיטסעפַאּב ,ןקרַאטש וצ ייז ,ןשַאלַאֿפ

 מט ,טייצ ,"ןרענָאיסימ יד 'ַא ןוא טייקשידִיי
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 ןעגנערּבנגעקטנַא

 ןסַײב 8 ןענעֿפָאװַאּב'ַא
 - ןקיּב'א (ךיז)

 | ןזָאלּב'א ןריטָאלַאּכ'8א
 ןעשזדנַאלּב'א ןריסנַאלַאּב'א
 ןעקנָאלּב'8 ןרידרַאּבמָאּב'ַא
 ןֿפָאלּב'א ןלַאֿפַאּב א
 ןעקסַאילּב'א ךיז ןעמירַאּב'א
 ןעילּב'א ןדערַאּב'ַא
 ןצילּב'א ןענעכעראּב'8א
 ןדנעלּב'א ןקידלושַאּב'א
 ןעּבעּב'א ןצישַאּב'א
 ןֿטעּב'א ןריטעשזדוּכ'ַא
 ןעקנעּב'א ןעיוּב'א
 ןעשזדַארּב'א ןרעיוּב'א
 ןריקַארּבכ'ַא ןעצכוּב'א
 ךיז ןוגֹורּב'א ןעשטרוּב'ַא
 ןעמורּב'א ןעוועשוּב'א
 ןעַײרּב'8ֿ ןגייּב'8

 ,ןגעקטנַא גנערּב .ורט -- ןעגנערּפנגעקטנא
 ןעגנערב .10 .טגנערּבעג-- ,טכַארּבעג-

 ,ןגעקטנא (ךַאז ַא) סעּפע ןעגנַאלרעד ,ןגָארט
 ןוֿפ הררׂש איד, .ןצעמע ןוֿפ טנרָאֿפ ןיא

 לסילש ןעד טכַארּביג םיא ןיּבאה אשיימרוו

 ןוֿפ דיל גאלק אַײנ ןייא  ,"ןגיקטנַא םוקמ ןופ

 ,וװ שפ) 1723 טשמַא ,יאשיימרװ קי"ק ןּברוח

 .ןעמענּפָא סָאד ןײלַא םוק ןוא חירטמ ךיז ַײז;,

 .'ַא טינ ריד סָאד לעװ ךיא

 -סיוא ,ןגײלריֿפ ,ןזַײװֿפױא ,ןרעֿפטנעאּפָא .2
 -םופיה 'ַא (ֿבתֹּכ ןיא רעדָא דייר טימ) ןגייל

 א 'ִא .ןטַאטיצ ,ןטנעמוגרַא .,ןזַײװַאּב עקיד

 ,ןַאלּפ רעדנַא ןַא יַא .רוקמ רעדנַא ןַא ןוֿפ קוסּפ

 ,היֵאר רעדנא ןַא 'א .גָאלשרָאפ

 ןריטנַארַאג'א ןריפָאלַאג'א

 ןעוועדלאוונ'ַא גנַאג'8

 ןיּב ,ןגעקטנא ייג .װטוא -- ןייגנגעקטנַא

 רעדָא ןצעמע) ןעמוק ,ןייג .1  .ןעגנַאגעגי-
 ןצעמע (וצ ךיז ןרעטנענרעד) .ןגעקטנַא (סעּפע

 טייג ןטַײװרעדנופ .ןעמַאמ רעד יא .קידנעייג |

 א רימ ךיא ּבָאה ןרערט טימ, ....'ַא רימ

 רעד וצ ריד ןיּב ךיא ןעו ,ןטינשעגסיוא געװ

 םיא ךיא ןיּב, .לֿפ ,"ןעגנַאגעגנגעקטנַא טעּברַא
 ינוא ןיגנַאג ןגיקטנַא טומראווש ריׂשורג טימ

 ,182 ,הג ,"ןוט ףיוא ןינעק ליומ ןַײמ םיוק

 ,"ןיג ןגיקטנַא םיא טוט (םידאמ לזמ) ׂשד;

 "ענ טֿפרַאדעג , ?רָאי ,ָאפ9 ,ינומדקה לשמ רֿפס

 טימ ןוא םערָא ןרעטניה גנויידרעפ םעד ןעמ

 סָאװ וצ, .יעקנַאיּב' ,אּפָא ,"ןַאמ םעד 'א םיא
 לָאז עמ ?ןּבעגעג סיפ עטשטנעּבעג טָאג טָאה

 לָאז* .רעטציא ,געס ,"?טױט םעד 'א ייז טימ
 ףָארטש ןַײז ןגירק רע לָאז ='א םיא סָאד
 .עא טכערמוא ,הלווע רעד רַאפ

 ,ןעמענֿפױא ,ןסירגַאּב .ןַײז םינּפילּבקמ .2
 'א (ץרא:ךרד ,דוֿבּכ טימ) ןצעמע ןעגנַאפטנַא

 'א .עילעּפַאק ַא טימ ,קיזומ טימ ,טכיל טימ

 ,הלּכ ןתח יא .ןיּבר םעד 'א .תולוחמּבו םיּפוּתּב

 -ןגרָאמ םעד 'א קידײרֿפ .הרוּת-רפס רעד יא

 ריד (ןלָאז) ןלעװ תוהמִא עקילייה יד, .ןרעטש
 :סױרַא = טכיל טימ יַא* .הניחּת א ןופ ,"יַא

 ןדלודעגמוא טימ (סעפע) ןצעמע :ףיוא ןקוק

 ,סעּפע רעדָא ןצעמע ףיוא ןטרַאװ קידלודעגמוא

 .ידַא -- קידנגעקטנַא

1864 

 םינּפ-לּבקמ = עילעּפַאק ַא טימ ,קיזומ טימ יַא*

 וצ תּבש ןמ ןעװע .דַארַאּפ סיורג טימ ןַײז

 םעד להק זד טיג ָאז ,תמשנ ןא טלה ןגרומ

 ,"לוש איד ןיא םיא טימ ןיג 'נוא ןגיגטנַא ןתח

 ןיש גידיניו ,ראי ץנַאג זאד ךרוד ...םיגהנמ

 טימ רעמזעלק סטָאג; .ב/ע ,(1590 עיצענעווו

 ֿבקעי ,"ַא זדנוא ךיוא ןלעװ ןעלדיפ עיולּב יד

 ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,ןַאמדירפ

 -סורַא .הרשּפ ַא ףיוא ןײגנַײא ,ןעמוקכָאנ 8
 טינ .קידװעגיײּב ןַײז .שינעדנעטשרַאֿפ ןזַײװ

 ןטימ יא .תונעט סנצעמע יא .טרַאּפשעגנַײא ןַײז

 ןיא ,ךַאמּפָא ןא ןיא יא .רחסמ ןיא יא .זַײרּפ

 ,סגעװּבלַאה םענעי יא .ןעגנולדנאהרעטנוא

 ןלעטש .ןרעװ ךיז .ןלעטשנגעק ךיז .כרַא ,4
 ׂשיוא טלָאװ רנייא ךיז בוא, ,דנַאטשרעדיװ
 ט"ור ... ,םיוג י"ע תוסּפורטיּפא ןייא ןטכיר

 ,ןיג וצ ןגיקנַא םיא ביוחמ ןַײז להקה לּכ 'נוא

 ,"ללּכ ןֿפוא לכּב זיא ןטטשיג וצ טינ זאד זַא

 'נוא הלאבו תירּבּב ןימוק רימ ןעד, .קקּת

 רימ זד ץימאו קזח רשקּב ונילע לּבקמ ןינעז

 ףדור 'נוא ןייג ןגיקטנַא ןעגיּבלעז ןעד ןילעוװ

 1640 ,ןיּת ,ףלסרעי זורּככ ,"המרח דע ןַײז
 םילשורי ,תוצרא עּברא דעו ,ןירּפלייה לארׂשיו

 ןגיקטנא ערה רצי םעד רע לָאז אד, .ןה"שּת

 :ןקנַאדיג רנַײז ןיא ןרֿפטנע םיא לָאז נוא ןיג

 ןעװ, .א/טי ,וטל ,"ערה רצי אוד קעוו-איג

 טוט טריּביג ריד רעד דובּכ ןַײד רדיוו רנייא

 ,"ןאיג ןיגעקטנַא םיֿמש םשל םיא וטׂשגאמ

 .א/י ןויע

 ,ןגעקטנא ץנַאלג .װטוא -- ןצנַאלגנגעקטנַא
 טימ ןגָאלשקירוצ ,ןגָאלשּפָא .1  .טצנַאלגעגי= =

 סנטַײװנוֿפ, .ןצנַאלגּפָא .ןצנַאלגקירוצ .ץנַאלג א

 ,לגיּפש רעקיזיר ַא יװ ,םי רעצרַאװש רעד טָאה

 ,?טצנַאלגעגנגעקטנַא קידנגרַאמירֿפ ,ךעלסַאלּב

 -טנַא 2 .רעטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד ב
 טָאה רע? .ןגיוא יד ןיא ץנַאלג א טימ ןייגנגעק
 רעד ףיוא טצנאלגעגנגעקטנא םערַאװ ױזַא רימ

 יד ןוֿפ טלַארטשעגסיױרא ,קרַאי-וינ ןוֿפ סַאג

 .װ רָאק ,"ןגיוא עטלַא

 ןעילג'א ןצָאלגיַא
 ןטעלגא - ךיז ןשטילג'ַא
 ןעלקעלג'א ןרעמילג'א
 ןּבעג'ַא ןרעצנילג'א
 -נגעקטנַא רַאּפ ,ידַא -- טלעטשעגנגעקטנא

 ,.=- ןלעטש - .תויַאר עיַא .ןטסַארטנָאק עיַא

 ,ןסיורד ןוֿפ טינ יז טזַײװ רע, -- טייק-
 ,ןיװטיל .מ ,"קינייועניא ןוֿפ רָאנ ,יַא ןיא טינ

 .44 ןפ ,קג -

 ןעקנַאד'א ןּבָארג'8
 ןעניד'א ןסירג'ַא

 טניֿפעג) זיא סָאװ ,1
 "יװ ןיא סָאװ .רעּביאנגעקטנַא ,ןגעקטנַא (ךיז

 (טַאמ ןעלקניװ עא .טַײז ע'א .יװַאז
 רעַא רעד ןופע .(טָאּב ןּפסָאנק עא

 "רַאפ .,. טייקיטכיל ַא םיא טָאה ... ּבוטש

 טײטש, ישטנעמ א רענייא ,| סַײװ ,"טּפַאכ

 ,ףַײטש רוגיפ עקיזיר עטייװצ יד טקוק ןוא
 ?עטַאט ןַײמ' ,לה ,"?טסקנעדעג -- יא טַײװ

 עג זיא ,קנַאּב רע'א רעד ףיוא ,לּבַײװ סָאד,

 ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,ײ. . .טלקיװעגנַײא ןגעל

 יגנוטכיר רעטרעקראֿפ ַא ןיא זיא |

 .ןעגנוסירגַאּב עיַא .תובוט עיא .קיטַײזנגעק זיא .

 .לָאענ ,װטוא -- ןעלמירדננעקטנַא

 .וטוא -- ןקריװננעקטנַא

 .וטוא -- ןצנַאטנ;עקטנַא

 ןגָארטנגעקטנַא

 סָאװ .קידכופיה .טרעקרַאֿפ .2 .רעטירד א
 -רָאֿפ רעיא ....טימ גנאלקנייא ןיא טינ זיא
 סָאװ -- גנוטכיר עא .ןַאלּפ רע'א .גָאלש

 סָאװ 9

 ,טייקי-

 ןלירד' ַא ןקורד'ַא
 ןעוועלירד'ַא | ןעיירד'א

 -רעּביא

 (...ןוֿפ םוקנָא ןזיּב) ןעלמירדכרוד ,ןעלמירד

 ךיא לעװ ָאד :גָאז ןוא געוודייש ַא וצ םוקיכ;ע

 .ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,ײגָאט םעד יִא

 ןעקניה'ַא ןקירד'א
 ןעלדנַאוו א ןענ(ע)שרדי'א
 ןרעדנַאוװ'ֿא ןעקווַאה'א
 ןעווערדנַאוו'א ןטלַאה'ַא
 ןסקַאוװ'ַא ןרעמַאה א
 ןֿפרַאװ'ַא ןעלדנאה'8
 ןרירּביװ'ַא ןקאה'ַא
 ןענייוו'א ןעוערָאה'א
 ןעייוו'א ןעשזוח'ַא
 ןשטניוו'א ןטיה'א
 ןעלקיוװ'ַא ןּבייה'א
 ןעלּבריװ'ַא ןכליה'א

 ןכַאמ .ןקריוונגעק

 ןדנעװנָא (טימ) ךרוד .ןגעקטנַא ןקריװ לָאז סע

 ירַאפ ,ןגָאלשּפָא ,ןרעװּפָא ןעלטימ ענעדײשרַאֿפ

 האוֿפר א ןּבַײרשרַאֿפ .קורד ,הנּכס ןופ ןטיה

 יניצנָא רעד ,עיצקעֿפניא רעד ןקריװּוצנגעקטנַא

 ײסַא ןקריװּוצנגעקטנַא ןעלטימ ןעמעננָא .גנוד

 יַא; .ידַא -- קיד- .םזיטימעסיטנַא ,עיצַאלימ
 ןוחטּב טימ גנולפייווצרַאפ ןופ תומה-םס םעד

 'טנורג ,ןיקװיר .ב ,"ןוחצנ ןקיטליגדנע ןיא -

 .בנ-/ ....ןצנעדנעט

 ןצעז'8 ןגעוו'8

 ןקילושז'ַא ןגָאז'8

 | ןקזוח'א ןעלדיז'ַא

 ז(ענ)עֿפנח'ַא ןַײז'א
 ןענוּבשח'א ןעגניז'8

 ן(ענ)עמתח'א ןצֿפיז'ַא

 ןעלדאט'א ןציז'8א

 ןָאט'ַא ןגעז'א
 ןעמוק ,ןייג ,1

 וֿבש .הלּכ ןתח 'א .קידנצנַאט ןגעקטנא ןצעמע

 "יזימ ןַײמ םשה:הצרי:םא ױזַא לָאז ךיא, :הע

 (מורַא) .2 "א ןכוק'הּפוח ַא טימ לקינ
 .ןענעֿפנחרעטנוא םַײּב ןעגנירּפש(מורַא) ,ןצנאט

 א 'ַא .טסאג ןבושח א יא .תיּבה-לעּב םעד יִא

 קידנעגנירּפש ,קידנצנַאט .8 .ױרֿפ רענייש
 ַא טימ םינכש יד 'ַא .סַײנ עקידיירפ ןגָאזנַא

 .הרוׂשּב רעטוג

 ןהנעט'8 - ןעלמוט'א
 ןעלצנעט'א ןעלטיײט'8
 ןריזירָארעמ'א .ןשטַײט'א

 ,ןגעקטנַא גָארט .חרט -- ןגָארטנגעקטנַא
 א) סעפע ןטלַאה ,ןגָארט .1 ,ןגָארטעגי-
 'א ןצעמע ןופ טנָארֿפ ןיא ,ןגעקטנא (ךָאז

 רעד ןוֿפ לסילש םעד יא .ץלַאז ןוא טיורּב

 ענייש א 'א .ןעמולּב טעקוּב א 'א .טָאטש



 ןטערטנגעקטנַא

 ןטיירּב א 'ַא .גיֿפ ךיוא .בוח ַא יַא .הנּתמ

 טלַארטשעצ ןוא קיטומטוג א ,םכילע-םולש

 -רעּביא ,ןגָאזנָא ,2 .ענימ ערעיוז ַא יַא .םינּפ
 -יירֿפ א 'ַא .סַײנ ,העידי א יא .(ןצעמע) ןּבעג

 .קילגמוא ןַא יַא .הרוׂשּב עכעל

 טגָארט חיר רעקַאמשעג א; -- ךיז טימ

 ק"קמ טַײװ טינ ןונ ךיא איו, ,"ןגעקטנַא ךיז -
 רּתסא העונצה יּתֹּב שנוא טזיא ,ןיּב ןימוק ץימ
 רינייא ןןיא} ךיז !נוא . . , ןימוקיג ןגיקטנא ייּת
 "ארט ןגיקטנַא ןיזאל דוֿבּכל ריטומ ריא טֿפינעז

 רע7 .שינע- 295 ,הג ,"ןיג

 ןרעטיימורמ'א ןרעיורמ'ַא
 - ןעלסײרטי'ַא ןּביײרט'א

 ,ןגעקטנַא טערט .וטוא -- ןטערטננעקטנַא
 ןטערט(סױרַא).1 .ןטָארטעגי- ןיּב 6ּבָאה
 ןכַאמ :ןצעמע ןופ טנָארפ ןיא ,ןצעמע ןגעקטנַא

 ןצעמע ןגעקטנַא ןלעטש ךיז ןוא טירט עכעלטע

 יַא .רידנַאמָאק םעד ,רעטכיר םעד יא .(סעּפע)

 .עגַארֿפ רעד ףיוא ןרעֿפטנע ןוא רערעל םעד

 ףיוא ןרעֿפטנעּפָא :ןצעמע ןלעטשנגעק ךיז ,20

 ,טַאטוּפעד םעד 'ַא .טירטסױרַא ןַא (סנצעמע)

 .ןרעֿפטנעּפָא ןוא גנוטַײצ ןיא לקיטרַא םעד יַא

 ןרעמָאיײַא (ךיז) ןגָאיַא
 ןֿפושיּכ'ַא  ןבוט-םוייא
 ןעלכרָאכ'8 ןּפאכ'8
 ןעקַארכ'א ןעילַאמכ'8
 ןזָאל'א ןרעגַאל'א
 -עגי-+ ,ןגעקטנַא ךַאל .ווטוא -- ןּכַאלנגעקטנַא

 .סיוא ,ןריגַאער ;ןגעקטנַא ןכַאל .1 .טכַאל
 ןיא ןצעמע יַא .רעטכעלעג ַא טימ סעּפע ןקירד

 ,"טכאלעגנגעקטנַא םיא טָאה רע; .ןַײרַא םינּפ

 -ענֿפױא ,ןסירגַאּב .2 .װ סַאלטַא חמצ ,גח
 ,םינכש יד יא .קידנכאל ןצעמע ןענעגעגאּב ,ןעמ

 ,רעדניק יד

 ןּבױל'א ןעמַאל'8
 ןרעול'א ןטכיול'8א

 ןיּב ,ןגעקטנַא ףיול .וטוא -- ןֿפױלננעקטנַא
 ןצעמע וצ ןעמוקוצ ןוא ןפיול .1 ,ןֿפָאלעג =
 ןצעמע ןוֿפ טנַארפ ןיא ,ןגעקטנַא (סעּפע)

 (סעּפע) ןצעמע וצ ךיז ןרעטנענרעד ;(סעּפע) |
 -וׂשּב רעטוג א טימ עמַאמ-עטאט יא .קידנֿפױל

 וינעמייח יװ ױזַאע .רעגערטנווירּב םעד יא .הר
 יד ןענעז ,ןרָאֿפעגמײהַא ןרעטלע יד וצ זיא

 יד אד, .לֿפ ,"ןֿפָאלעגנגעקטנַא םיא ןרעטלע

 םיא איז טֿפױל אד ,ןמוק ןנחוי יּבר ךאז איורֿפ
 רעד, .ב/במ ,וטל ,"ךארּפש נוא ןיגעקטנַא
 טָאה רע ןוא ןֿפָאלעגנגעקטנא ריא זיא טכענק
 -ארּב ,תחח ,"...ןעקנירט ךימ זָאל :טגָאזעג
 .17 ,דכ ,תיש

 -לּבקמ (הפינח רעדָא ץרא-ךרד ,דוֿבּכ טימ) .2
 -ֿפיוא ,ןענעגעגַאּב ,ןסירגַאּב ;ןצעמע ןַײז םינּפ
 ,ןעגנירּפשרעטנוא ַײּברעד ןוא ןצעמע ןעמענ
 םעד יא .טירט עניילק טימ ןֿפיױלרעטנוא
 ,תיּבהילעּב םעד 'ִא .לפענק םעד ,װַאטסירּפ
 .שינע- .ץירּפ םעד

 ןג'א  ןעמערַאיל'א
 -עגי-- ,ןגעקטנַא גייל .ורט -- ןגיײלנגעקטנַא

 .טנַא ךַאז א סעּפע ןגייל(קעװַא) .1  .טגייל

 רעד ןיִא סעּפע ןגײל .(ןצעמע) סעּפע ןגעק
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 עמ ,רעטערט א יא .טַײז רעקידרעּביאנגעקטנא -|

 רעד 'ַא .עגָאלדָאּפ יד ןקידורּבנַײא טינ לָאז
 רעטייווצ רעד ןיא ןצעמע 'א .דניק סָאד ןעמַאמ

 ,ריט סנכש םִַײּב לקעּפ א יא .טעּב

 ָאֿפסױרַא ןַא ,ףורסױרַא ןַא ןרעֿפטנעּפָא ,2
 ןקיסַאּפ א ןלעטשנגעק ,ןלעטשסורַא .גנורעד

 טָאּבנָא ןא ןַײּב טלעג יא .סעּפע וצ טנעלַאװיװקע

 ןוא טפעשעג א ןיא טלעג יא (טעװעג א ןיא)

 ּפָא ןוא תויַאר 'ַא .טרָאװ םַײּב ןצעמע ןטלַאה

 .שינע- .רעקידלושַאּב ןוֿפ תונעט יד ןגָאלש

 ןעַײל'ַא ןטכַײליַא
 ןכַאמ'8 ןריזיליּבָאמ'8
 ןרירווענַאמ'ַא ןעינאמ'8
 ןרישרַאמ'א - ןענָאמ'8
 ןשימ'8 ןרעיומ'א
 ןדלעמ'8 ןהכָאלמ'ַא

 ןעקעמ'א ןטסעמ'א
 ןריסנַאינ'ַא ןרינימָאנ'א
 ןעיינ'8 ןגיינ'8

 ןטסענ'8 ןעמענ'8

 ןעשטרַאטסא 8 ןעּפָאסיַא
 ןעשארטמפ'8 ךיז ןערַאטס'א
 ןרעּבנע'8 ןרילוקעּפס'ַא

 -עג'-+ ,ןגעקטנַא רָאּפ .וורט -- ןרָאּפננעקטנַא
 עמ ,טרָאּפעגפיונוצ טינ ייז טָאה עמ,  .טרַאּפ

 ."טרָאּפעגנגעקטנַא ייז טָאה

 ןקיוּפ'8 ןעזיוּפ'8

 ןעוועקסיּפ'ַא ןעלקַײּפ'ַא
 ן(עװ)ענַאלּפ'א ןרינַאלּפ'ֿא

 ןרעדױלּפ'א ןעלּפאלּפ'ֿא
 ןקידערּפ'ַא ןעוװעקטָאילּפ'א

 ןרעדָאֿפ'א ןסערּפ'ַא

 ןלַאֿפ'א ןכָאפ'8

 ןיּב ,ןגעקטנַא רָאֿפ .וטוא -- ןרָאֿפננעקטנַא
 ;ןגעקטנַא (ןצעמע) ןרָאֿפ .1  .ןרָאֿפעג-
 ןפיוא יא .קידנרָאֿפ ןצעמע וצ ךיז ןרעטנענרעד

 טעגרהעג טינ רעש ןוא ָאטױא םעד לדערייװצ

 עקיד'א יד, .ןטַאדלָאס-רעייגסופ יד יא .ןרעוו

 ןענַײז סָאװ ,סעצינטריװלָאק ןוא סעקינטריװלָאק

 יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג רעדָא ןסעזעג

 -רול עטָאנ ,"רענעגעו עקידנגיוורעטנוא עכיוה
 -לּבקמ .2 .1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עי
 / "סױרַא ךרוד ןצעמע ןענעגעגַאּב ,,ןַײז םינּפ
 יישנה ןינעז ןונ, .הלּכןתח 'א .ןגעקטנא ןרָאֿפ

 רדיװ ןיראֿפיג ןגיקטנא רימ איד ל"נה ייבושחה

 ,הג ,"גנוגידלושטנַא יכילֿפיה טימ ןיגנג םײהַא
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 ןֿפַײֿפא ןרעּביֿפ'ַא |
 ןריֿפ'א ןעלקניֿפ'א
 ןעמַאלֿפ'ֿא ןרעטַאלֿפ'א
 ןציײלֿפ'ַא ןרעקַאלֿפ'א
 ןעילֿפ'א ןסילֿפ'ַא
 ךיז ןעײרֿפ'ַא ןעלכעֿפ'8
 ןלָאצ'ַא ןגערֿפ'א
 ןענרָאצ'ַא ןעלּפַאצ'ַא
 ןעמוצַא ןרעטמיווצ'א
 ןלייצ'א ןרעטיצ'א
 -עגי-- ,ןגעקטנַא יצ .װטוא -- ןעוצנגעקטנַא

 ןיא ,ןגעקטנא סעּפע ןּפעלש ,ןעלצ .1 .ןגיוצ
 יד 'ִא קירטש טימ .גנוטכיר רעטרעקרַאֿפ ַא

 ןעמוקנגעקטנַא

 -טנעּפָא .2 ,ןטָארד עשירטקעלע יַא .רעצעלק
 הנּכס ,גנורעדָאֿפסױרַא ,ףורסױרַא ןַא ףיוא ןרעֿפ -

 וצ גנוקריװנגעק ַא יװ סעּפע ןע:צסױרַא ךרוד
 'א .(גנוגעװַאּב) גנואוט רעכעלנע ןַא סנצעמע
 ַא .דייש ןופ רעװלָאװער ,רעסעמ ,דרעװש ַא
 ןֿפױא רעֿפטנע ןַא יװ ףיש רעד ףיוא ןָאפ יד

 ַא .9 .ףיש רעקידנרָאֿפַײּברַאֿפ רעד ןוֿפ לַאנגיס
 ,ןעמוקוצ ןוא ןּפעלש ךיז ,ןייג טַײצ ערעגנעל

 יד .סעּפע רעדָא ןצעמע ןגעקטנַא ןעמוקנָא
 רעד וצ ןגיוצעגנגעקטנא ןּבָאה םיטילּפ הנחמ
 | ,ײמרַא רענעגייא רעקידנעמוקנָא

 ןרעלָאק'ַא ןעשטַאק'א
 - ןריניּבמַאק'א ןרילוקלַאק'א
 ןלַאװק'א ןרידידנַאק'א

 ןעלקיוק'א ןעשטיוקיַא |
 ןיּב ,ןגעקטנַא םוק .ווטוא -- ןעמוקנגעקטנַא

 ןגעקטנַא ןעמוק(וצ) ןייג .1 .ןעמוקעגיר
 ןרעטנענרעד ,ןענעגעגאּב(נָא) ;(סעּפע) ןצעמע

 טימ ,ןלופ טימ 'ַא .קידנעייג ןצעמע וצ ךיז

 -עגנגעקטנא אנוש רעד זדנוא זיא; ,ןקידייל

 ןעלּפ ןיא ,טקינַײּפעג זדנוא רע טָאה ,ןעמוק

 א ךיז ןבעג רע טעװע .ל9 ,"ןעמונעגנַײרַא

 'א טעװ ,ףרָאד ןֿפױא ןוא דלעפ ןֿפױא ףרָאװ

 ,שָאוהי ,"ךַײט רעדעי ןוא םָארטש רעדעי ךַײלג

 ענַײמ עלַא ףיוא ןָא געט ענעי ןופ , ,יגנילירֿפ'

 טמוק ןוא דליּבּפָא ןַײז ךָאנ רימ טייג ןגעו

 יץלַא רַאפ קנַאד ךיא ,לה ,"ןגעקטנא רימ |

 ,ןעמענפיוא ,ןסירגַאּב .ןַײז םינּפ-לּבקמ ..2
 ןתח םעד 'א .דוֿבּכ טימ ןצעמע ןעגנַאֿפטנַא

 ַא טימ ,קיזומ טימ ,טכיל טימ יַא .הלּכ רעד

 עמ זַא; .תולוחמּבו םיּפוּתּב 'ַא .עילעּפַאק

 עטוג ןלָאז :ןעמ טגָאז היװל ַא ןָא טפערט

 ןועמש ןּבר םעד, .אווו לֹּבִיי ,'ַא ריד םיכָאלמ

 ,א/טכ ,וטל ,"ןמוקנגיקטנַא םיכאלמ יד ןנַײז

 רעד רעַײש רעד -- ץַאלַאּפ ןַײמ זיא טָא ןוא;

 ןטכַאלפעג ןעיורטש ענרעּבליז ןוֿפ ,רעסַײװ

 -ַאב רענייק טמוק'ס ,ןגעקטנַא רענייק טמוק'ס

 .ןזירּפַאק ,געס ,"ןענעגעג

 .ןרעװ הוושומ .ןּבעגכָאנ .ןעמיטשנַײא .9

 .הרשּפ ַא ףיוא ןַײז טיירג ,ןייג .ןעמוקכרוד ,
 יּבלַאה םענעי יא .חקמ ןטימ ,זַײרּפ ןטימ יִא

 טימ (שינעעזנַײא) ןעזנַײא ןּבָאה .2 .סגעװ
 .-ירפַאּב .שינעדנעטשרַאֿפ ןזַײװסױרַא ;ןצעמע

 -רַאֿפ סמענעי יא .ןשינעפרעדַאּב עַײנ 'א .ןקיד

 ןריסַאּפ ,ןעשעג .ןרעװ םיּוקמ .0 .גנַאל

 ךיא סָאװ 'א רימ סָאד זָאל, :עינַאװעשטניװ

 טימ לופ 'ַא ריד סָאד לָאז ןוא , ."םיא שטניוו
 :הללק .ןעניגַאּב רעדנָאלּב ,צוס ,"ץייר ןוא ילג

 טשטניוװ ,אנוׂש רעד ,רע סָאװ יא םיא סָאד לָאז,

 ."רימ

 ןעלקַײק'א ןצעּביק'ַא
 ןּפאלק'א ןגָאלק'א
 ןעגנילק'א ךיז ן(על)גילק'8
 ןקַאנק'ַא ןלַאנק'א
 ןרעק'ַא ןפמעק'א
 ןזיײרק'8 ןכַארק'8א
 ןצכערק'ַא ןכירק'א
 ןרעדור'ַא ןטָאר'ַא
 ןטַײר'ַא ןשיור'א
 ןעניר'א ןעלּפמיר'א



 ןדערנגעקטנַא

 זעג'-+ ,ןגעקטנַא דער .וטוא --- ןדערנגעקטנַא
 ןטערטסױרַא ,ןדייר .1 .ןדייר:- :89 .טדער
 טימ ןַײז םיּכסמ טינ .ןלעטשנגעק ךיז ;ןגעק

 םיא טדער עמ זַא טנַײֿפ טָאה רע; .ןצעמע
 לסיּב א רע ןעק לזמ'םילש םוצ, ."ןגעקטנַא

 'טסקלָאֿפ ,ץרפ ,"ןגעקטנא רע טדער ,שיסור

 -צוח) קירוצ ףיוא ןרעֿפטנע(ּפָא) 2 .ןטכישעג
 .רערעל םעד ,ןטַאט םעד יִא .(קידהּפ

 ןלַאש'א ןשער'א
 ןעמיווש'א ןרַאש'8

 ןעלמאטש'8 ןּבעוװשי'ַא |
 ןסיוטש'8 ןצרַאטש'א
 ןגייטש'א ןּפומש'א

 ,ןגעקטנַא ייטש .װטוא -- ןייטשנגעקטנַא
 ,םינּפ לא-םינּפ ןייטש .1 .ןענַאטשעג-- ןיּב
 רעד, .טכַארט עמ סָאװ ןגָאז ןוא יַא .ײװַאזיװ

 -רַאֿפ טנעקעג טָאה רעּבָא רעטעּברַא רעשידִיי

 ףשיטָאטש יד רָאנ טפַארקטעּברַא ןַײז ןפיוק

 רע זיא קרַאמטעּברַא ןפיוא ה"ד ,ןטסילַאטיּפַאק

 ןַײרק ןרעגנע ןַא ךס ַא ןענַאטשעגנגעקטנַא
 רעד ,יקסװַאינרעשט .ע ,"ןטסילַאטיּפַאק ןוֿפ

 קסנימ ,דנַאלסורסַײװ ןיא רעטעברַא רעשידוװ

 ךיז ;דנַאטשרעדיװ א ןלעטשסױרַא 22 2
 ינוא קעפיג טליפיג איז ןּבאה אד, .ןלעטשנגעק

 ,ץניװ ,"ןדנטשיג ןגיגטנא טנמינ ןיא זיא זע .קעז

 ןכעטש'8א ןעמיטש'א

 -טנַא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- לעטשנגעקטנַא
 רעזדנוא זיא, .דנַאטשרעדיװ .ךיז ןלעטשנגעק

 1952 ,זמט ,גי ,"רעשילָאּבמיס א ןעװעג 'א

 --לעטשנגעק :לגרֿפ .ריּב ךיוא ױזַא ,29 ווו
 יזַא - קי .מי -- לעטשנגעקַא .וּוא

 .(טָאּב) רעטעלּב עיִא
 ,ןגעקטנַא לעטש .ורט -- ןלעטשנגעקטנַא

 -טנַא סעּפע ןלעטש(קעװַא) .1 .טלעטשעגי-

 ןיא ןעקענַאמ א 'ִא .ןצעמע ןופ יװַאזיװ ,ןגעק
 רֿבח ןַײד וטשליװ, .סעטהנֹוק יד ןופ טנָארפ

 ןייא םיא וטׂשגאמ ,ןרעװּפא הריבע ןייא ןוֿפ

 הריֿבע יד רעװ נוא ןלהעטש ןגעקטנא טרעװש

 רעד רע טרעװ טרעװש ןעד טימ ,ןאט טרעוו

 ,ב/המ ,ןויע ,"ןרעװ ןכָאטש

 -יימ ,היאר ,זַײװַאּב) סעּפע ןעגנערּבסױרַא .2
 ,ןגָאלשּפָא ,ןגערפּפָא לָאז סָאװ (עא קנַאדעג ,גנונ
 ןַא יִא .דצ ןטייװצ ַא ןוֿפ תונעט ןרעֿפטנעּפָא
 ,זַײװַאּב א 'ַא .הנעט א יא .גָאלשרָאפ רעדנַא

 לָאז סע סָאװ ,גנוניימ ןייא ןייק ָאטינ זיא,

 -יימ א ןלעטשוצנגעקטנא ריא טכַײל ןַײז טשינ

 ,"ריא ןוֿפ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא עכלעוו ,גנונ

 .סיורא .20 .װ רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש
 'א .ןגעקטנא סעּפע ןלעטשסורַא רעדָא ןגייל

 םעד ײמרַא ןַא 'ַא .ליּפש-רעקָאּפ ןיא טלעג

 ,טַאקַאװדַא ןַא יַא .אנוׂש

 ןקידײטרַאֿפ ךיז ,ןרעװ ךיז -- ךיז טימ

 ךיז 'ַא .ןריטסיזער .ןצעמע רעדָא סעּפע ןגעק
 ןוֿפ ּפָא טלַאה סָאװ ץלַא 'ַא ךיז, .םישזער םעד

 טָאה להק, .138 ,אינת ,"טָאג וצ טפַאשּביל

 ידע .ׁשַו דש ,מי ,"םיריבג יד יַא ךיז טזומעג

 'א סנדִיי ןשימײהטלַא ןצלָאטש א ןוֿפ עמַארד

 -טסַײג רעד ,רעקיטכיר ,רעדָא טסַײג םעד ךיז

 טציא זיא עשטלייּב, .קיװייל .ה ,נש ,"טײקיזָאל

 ךיז ןּנָאה סיֿפ יד . ..טקערטשעגסיוא ןגעלעג

 ידַא -- שירעלעטשנגעקטנַא

 .לָאענ .ס" ,רעד -- רענעגעקטנַא
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 ױזַא ןוא . . .לטנעווטעּב םעד ןיא טרַאּפשעגנַײא

 -וקנָא ,רעַײנ רעד ךיז טלעטשעגנגעקטנַא םורַא

 ,דרע ,ןרָאק לחר ,ײןעייוװ ןופ עילַאװכ רעקידנעמ

 .שינע- גנו-

 יד טָאה סָאװ

 יקעװעגֿפױא רעד, .ןלעטשוצנגעקטנא ךיז עבט

 1957 ,זמט ,גי ,"םזילַארעּביל רע'ֵא ןוא רעט

 ,טייק- .22וא

 ןעמָארטש'א ןלַארטש'8
 ןקערטשי'א ןּבערטש'א
 ןּביש'ַא ןערישטש'א
 ןענייש' 8 ןטיש'א
 ןסיש'8 ןרעמיש'א
 ןקיש'ַא ןֿפיש'ַא
 ךיז ןעלטילש'א ןגָאלש' 8
 ןּפעלש'8 ןרעדיַײלש'א
 ,ןגעקטנַא לכ- .וטוא -- ןעלכיימשנגעקטנַא

 ַא טימ ןצעמע ןעמענפיוא טלכיימשעגי-

 'א .לכיימש ַא ןצעמע ןגָארטנגעקטנַא .לכיימש

 ייימש הנבל יד, .ןגיוא יד טימ ןעקניוווצ ןוא

 ,חוליטדָאטש רעקסניפ ,"ןגעקטנַא רימ טלכ

 טלכיימשעגנגעקטנא . . .טָאה ױרֿפ יד, .ד"סרּת

 חמצ .גח ,"ןגיוא עקידנענַײש עסיורג טימ

 .סַאלטַא

 ןטלעש'ַא - ןדַײנש'ַא
 ןענַאּפש'ַא ןרעש'א
 ןרַאּפש' א ןריצַאּפש'א

 ןליּפש'8 ןעלגיּפש'א
 ןזַײרּפש'8א ןצָארּפש א
 ןעיײרּפש'ַא ןטײרּפש'א
 -טנַא גנירּפש .וטוא -- ןעננירּפשנגעקטנַא

 -נירּפש .1 .ןעגנורּפשעג--- (ּבָאה) ןי ּב ,ןגעק
 ,(סעּפע) ןצעמע ןוֿפ טנָארֿפ ןיא ,ןגעקטנא ןעג
 (סעפע) ןצעמע וצ ךיז ןרעטנענרעד ,ןעמוקוצ
 .עקליּפ יד ןּפַאכסױא ןוא 'ַא .קידנעגנירּפש
 טכַאמשעג גנַאל-תורוד טָאה סָאװ סָאד ןוא;
 ןעגנורּפשעגנגעקטנַא קידײרֿפ זיא טנַאמעג ןוא
 ....ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקװיר .ב ,?טרָאװ םעד

 ןיא ןעגנירּפש ,קידהּפצוח ןריֿפֿפױא ךיז .2
 ,םינּפ-תוזע ןַא יװ רערעל םעד יא .ןַײרַא םינּפ

 ןעלקנערּפש' א ןצירּפש'ַא
 ןּבַײרש'א ןֿפױרש'א
 ןקערשיא ןעַײרשיַא
 .טנגעקי- ,ןגעקי- .װטוא -- ןענעגעקטנא

 ןֿפערטנָא ,ןענעגעגַאּב .ןגעקטנַא ןעמוק .לָאענ

 רעד טנגעקטנַא טַײװ רעצראווש ןוֿפ, .ןצעמע

 ןעװ, .סקידלַאװ ,צוס ,ײןֿפיש עסַײװ ןופ ראה

 ,טנגעזעג םוטש רעמַאק רעד טימ ךיז טָאה רע
 ,"טנגעקטנא םיא קיצרַאה ןּבָאה תוכרּב-רעדירּב

 .םי ןפיוא דיי ַא ,על

 רעדָא רעד

 ןוֿפ עטרעקרַאפ סָאד .ןגעקטנא זיא סָאװ סָאד

 -אס) ןַײּפ ןֿפַאשרַאֿפ ןוֿפ גונעּת רעד, .סעפע

 ,װמ ,"(םזיכָאזַאמ) 'א ןוויסאּפ ןַײז טימ (םזיד
 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 .לָאענ .טרעּפרעק --- ,רע- .וורט -- ןרעּפרעקטנַא

 "רעק םעד ןעמענקעװַא .רעּפרעק ןוֿפ ןעַײרפַאּב
 -םלוע ןיא ןּפעלשרַאֿפ יז ,המשנ יד יא .רעּפ

 .ידַא - טרעּפרעקטנַא . .גנוה  .והֹוּתה

 .רנ .משטד .ןז ,רעד -- אַארטנַא

 .ן- ,רעד -- גָארטנָא

 ןגָארטנַא

 46 אט ,אקווד ,"ןֿפָאסָאליֿפ ןופ תומשנ עיִא יד;
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 .טניורקי- ,ןיורק-- .חרט -- ןעניוװקטנַא
 .ןרידַארגעד .ןיורק יד ןעמענוצ ,ןעמענּפָארַא .1
 ויא סָאװ רעּבַײרש א 'א .תובישח ןעמענקעװַא

 יד 'ַא .רעקיסַאלק א יװ טנכעררַאֿפ ןעוועג

 זיא רע; .ןלַאוטקעלעטניא יד ,עיצנעגילעטניא

 "טנא ןגרָאמ רעד ןכלעװ ,רעקיצנייא רעד טינ

 גנילצולּפ , .1956 ,דוק ,קומ ,"לסיּב א טניורק

 טצעזעגּפַארַא ,טניורקטנא ןעמָאנ ןַײמ ךיא ּבָאה

 ןכַאמ .2 .ףןעמָאנ אי ,קינַאמ .י ,"הלודג ןַײז ןוֿפ
 .ןריקידּבא לָאז עמ ןכַאמ .רעשרעה סיוא רַאֿפ

 ןעמענוצ .ןָארט ןוֿפ ןצעזרעטנורַא ,ןצעזּפָארַא

 ,רָאטַאטקיד םעד ,ךלמ םעד יא .טכַאמ יד

 םורַא רָאי א ןיא ּבָאה ךיא זַא; -- גנוז

 טדערעצ ךיז ןהרבח רעד ןיא| 'א ןַײמ ךָאנ

 רעקיאעפמוא רעד ,רא ,"...ןעשעּפ טימ

 רעד טָא רַאפ ךיז טקערשרעד רע, .ירעוט

 ןסיורגג םענעגייא ןַײז ןוֿפ יא רעקיטסַײג
 ,15 עוו 1964 ,טַאֿפ ,ןידרָאג .ַא ,"רעטָאפ

 עלערימ ריא זיא, .ידַא -- טנױרקטנַא
 טינ ,ןיטַארקָאטסירַא ןייק ןעװעג טינ תרֿפא
 שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"ןיגיניק ע'א ןייק

 םעד ּפָאקתוכלמ ןץיא ןַײד רַאֿפ- .רעטַאעט

 ,"טנעה יד ףיונוצ לופגָאטיײװ ךיא ךערּב ,ןדנַאלּב
 .דלָאגנטכַאנרַאֿפ ,גצא

 ֿפערקי- ,קיט  .ורט -- ןקיטֿפעיוקטנַא
 ןצעמע ןופ ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא ,טקיט

 ןכַאמ .ןכַאװשּפָא .טײקרַאטש ,טֿפַארק (סעּפע)

 .עיציזָאּפָא יד יא .קיטפערק סיוא ןרעװ לָאז סע

 טימ ךיױא .טנענַאּפָא םעד ,רענגעק םעד יא

 יװ ןעװער סָאד ךיז טָאה לָאמוצ -- ךיז
 א טצכערק'ס יװ ,יָאװ ןרָאװעג ,טקיטֿפערקטנַא

 .גרַאּב ןוֿפ סופ םַײּב ,על ,"קידנּבראטש היח

 ,גנו-

 ,גָאלשרָאפ

 םעד טלעװ רעשיטילָאּפ רעד ןלעטש רימ,

 'רעמ' ןוֿפ טכער יד ןכַײלגסױא :יַא ןטסטַײװ

 ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,י"קיגייוו' ןוא

 השמ ,"ןעמונעגנָא יא םעד טָאה ןָאיסימָאק יד,

 ,ט"סרת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,ןַאמניילק

 ,1908 גרעּבמעל

 זיא סָאװ טישנָא ,טכיש

 "רוטַאנ ךרוד ןרָאװעג טּפעלשראֿפ ,ןגָארטרַאפ

 (עא ןגער ,םָארטש ,רעסַאװ ,טניו) תוחוּכ

 עטנעָאנ עמַאס ןוא ענעקורט עמַאס יד ףיוא;

 עג ןוֿפ סָאטַאלּפ יד ןגיל ,רעטרע רּבדמ םוצ

 סופ רעטרעדנוה ןוֿפ ןיֵא עקימַאלש-דרע רעל

 ,גנָארטס עזיאול אנַא ,זּביא סעדניה .א ,"ףיט יד
 -- 217 .1940 װעלק ,עניכ ערַאּבגיזַאּבמוא יד

 ּבילוצ טרעסערגרַאֿפ ָאד ךיז טָאה השּבי יד;

 ןקימי םעד ּבילוצ ןוא ךַײט םענוֿפ ןעיֶא יד

 "עסרַא .ק .וװ ,זּביא ןאמדירֿפ .ג ,ײגָאלש-סעילַאװכ

 ,1935 קסנימ ,ַאלַאזוא וסרעד ,וועינ

 ןגָארטעג-- ,ןָא גָארט .הרט -- ןכַארטנָא
 ץעגרע ןוֿפ סעּפע ןגָארט(נַײרַא) ,ןעגנערּבנָא .1
 נָא .טרָא ןסיװעג א ףיוא ןגײלקעװַא סע ןוא
 ןָא טגָארט סָאװ יורפ עמערָא ןַא; .ןעקסאט
 ךָאנ ןּבָאה עלַא; .דמא ,י. ..רעסַאװ ,ץלָאה

 "נלא ןװױא םעד רימ ךיא געלֿפ ,ןפָאלשעג



 ןגָארטנָא

 ,ַא ןשַאװ וצ ןוא ןכָאק םוצ רעסַאװ ... ןצייה

 ןלייש ריא טגעלֿפ רע, .ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ
 ןגײלנַײרַא ןוא יִא ,שיפ ןליֿפנָא ,סעלפָאטרַאק

 גָאטרַאֿפ, .תועסמ ,סוממ ,"ןוויוא ןיא ץלָאה

 ןוטנָא ךיז ןוא טזומעג ןייטשפיוא רע טָאה

 ןענעװַאד ןוא לסעֿפ ןיא רעסַאװ יִא ןוא ,ןײלַא

 .קרָאי-ינ ןיא ,הלמ ,"ןייג

 ,טנעה יד ףיוא קידנגָארט ,ןעגנערּבנָא .2
 (ןוֿפ טימ ּבוטש א יִא .סנדיישרַאפ ןוא ךס ַא
 תונּתמ ןגָארטעגנָא הלּכ רעד טָאה עמ, .ֿבוט-לּכ

 -עלעט ,ןעמולּב יִא ."טלעװ רעצנַאג רעד ןופ
 איו וטׂשכיז, .הנותח רעד וצ ווירּב ,סעמַארג

 ,ךוּבילאומש ,יןגארט ןא ּבוג ריא רדניק ןַײמ

 -עגנָא ןעמ טָאה ןטַײז עלַא ןופ , ,15 עֿפָארטס

 יד רַאֿפ} סנכוק ןוא ןטיורּב עסַײװ ןגָארט
 1964 ,רָאֿפ ,רעלגירטש .מ ,"ןםירוחּב-הבישי

 ,26 וצ -

 -וצ .ןעלמַאזנָא .ןגָארטפיױנוצ .ןּפעלשנָא .9
 ןיא סעטכַאמש יִא םוטעמוא ןופ .ןּפעלשפיונ

 ,גרַאװטלַא ,סנוַײא רעקיטש יִא .ןַײרַא ףיוה

 יַא; .ןַײרַא ּבוטש ןיא לּבעֿמ רעקיטש עטלַא

 רעדָא ןעיוּב םוצ לגיצ ןוא םייל ,רענייטש

 .המלש ,סוממ ,ײטנַאװ א ןֿפרַאװרעדנַאנוֿפ

 ןוא ץומש) ןעגנערּבטימ (ןוויּכ א ןָא .4
 ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא עטָאלּב יִא ,(ןקידורּבנָא

 טרעק ןוא םעזעּב א טמענ, .דמַאז ,יינש יִא

 ,גח ,"ןגָארטעגנָא טָאה ריא סָאװ טסימ יד סיוא

 ,רעגייטשא ,ןיהַא ךיז ןסיג; .1711964 ,זמט

 עמ עכלעוו טימ ,דמַאז ןוֿפ ךעלעקשזול עלעג

 ןָא ךיז טימ ןגָארט ןוא ,ןלָאּפ יד טשַאװ

 ןוֿפ ךעלּפעק ,ךעלסיפ-ּביורד ,שיֿפ ןוֿפ סעקשיל

 .תועסמ ,סוממ ,"רעניה

 .הסנכה ,חוור ןעגנערּב(נַײרַא) .ןגָארטנַײרַא .9

 ָאד ןדִיי זדנוא ַײּב םשה-ךורּב ןיוש זיא סעע

 רעמ הנשל טלעג-הריד ןָא טגָארט סָאװ רעזַײה

 -נעגרָאמ .א ,"טסָאקעג טָאה זיוה סָאד לֿפיװ

 ,1889 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטש

 ,םעצולּפ (סעּפע) ןצעמע ןקישוצ ,ןקישנָא .0
 -עגנָא םיא טָאה גָאלק יד .הערל ןוא קילעֿפוצ
 ,ןגָארטעגנָא םיא טָאה רָאיצרַאװש רעד !ןגָארט

 ,ערעשטעװ (ר)עטוג א ףיוא ךיז טיירפ עמ זַא;

 ףרַאד, .װש ,"טסַאג ַא לװַײט רעד ןָא טגָארט

 ,"סרעריפרעטנוא יײװצ יד י'ִא חור רעד רעּבָא

 ױזַא ןעװעג זיא רימ, .44 אפ ,1867 ,מק ,ליי

 יַא טֿפרַאדַאּב חור רעד טָאה ,ליואו ױזַא ,טוג

 טָאג ,רוציקּב, .עקשיֿפ ,סוממ ,יּבַײװ ןַײמ

 -נאטס רעטשרע רעד ףיוא ,סנ ַא ןָאטעג טָאה

 -נעזײא ,עש ,"ןטנַאקַאּב א טָאג ןָא טגָארט עיצ

 עג טָאה ... לטעטש סָאדע .סעטכישעג-"ןהַאּב

 ןזח א ףיוא לּבור עשלהק עכעלטע יד טרטּפ
 רעמוז ןקיטנַײה טָאה רָאיצרַאװש רעד ןכלעוו

 רעירֿפ, .'הליהק עמערָא ידי ,רַא ,=ןגָארטעגנָא

 סע .ווירּב יד ןטכינרַאֿפ ןעמ ףראד ץלַא רַאֿפ

 עירול .נ ,"ָא רעהַא ךיוא ןעמרַאדנַאשז יד ןָאק

 רענייק, .2 ןאנ ,1962 ,דנַאלמיײה יװַאס ,זּביא

 רעד קיטײװּפָאק' ַא רַאפ סָאװ ןסיוו טשינ ןעק

 ײרעמַא ,טייהנייש ףסוי ,"יָא ןָאק רעטוג-טשינ

 ,17 שו 1960 ,רענַאק

 ,סעפע וצ ןַײז םרֹוג ןוא ןעגנערּבטימ ./
 ַא רָאג ןיא רע זַא ןַײז ןעק, .ןקריװסיוא
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 רעטכָאט רעזדנוא יִא טעװ ןוא ןוז א סטכענק
 ,זּביא יז 'כ 'ל 'ג ,"דנַאש עקיּבייא ןוװיטַאדו
 ענליוו ,עיניסערַא ןיסעצנירפ רעד טימ רעבמַאק

 ןשירַאצ ןקילָאמא ןופ ןצכעבַײלּברעּביא, ,0

 -טיה סָאװ םענעי ןוֿפ ךיוא יװ ,םזיטימעסיטנַא
 רעייז תעּב ןגָארטעגנָא ןּבָאה תולייח סרעל

 "ישז ןיא, .9 4וו1964 ,זמט ,על ,"ץעיצַאּפוקָא
 ןלעֿפ עסַאנ יד זא ,טדערעג ןעמ טָאה עװער
 ,"זיוה ןיא ןעילע וצ ןתאלוח ײלרעלַא ןָא ןגָארט

 .ז"כשת חסּפ ,קיא ,יקסּבוילעש .י .מ

 .ןדערוצ .ןטָאּבנָא .ןגיילרָאֿפ .וימ .כרַא 8
 ןייא ןגאלש רד ןׂשול לא זנוא ליװ ןאיירוא,
 זאֿבּב ,"ןגארטיג ןא רֶע טוה יירטער רו יׂשורג
 "נוא יּבר םעד אַײּב רימ ןינוט ןיגע .420 ,ךוּב
 זנוא טוט רע / ןיגארט ןא ןהאיצדמקער עדז
 ,דיל םירוחּב' ,"ןיגאז ףיוא ךַײלג םיונמ איד

 -עגנָא רימ טָאה ץעע .ןאווו לֹּביְו 1750 מדפפ
 רעּביא בר וצ ןכַאמ ךימ טליװ ץע זַא ןגָארט
 טגָארט, .1850 גרעּבמעל ,תואלפנ ירופס ,"ךַײא

 טֿפעשעג א ריּכׂשִמ םעד רכוׂש רעד ךָאנרעד ןָא
 ,"ןדלוג טרעדנוה ףניֿפ ןעַײל םיא לָאז רע סָאד
 "נוא ,יכדרמ תשרפ רפס ,ץיװרוה לה .מ ֿברה

 צנָא ןגָארטעגנָא סע טָאה רעװ , ,1866 רַאװג
 .לדוי ,סוממ ,י?ריד ףיוא ױזַא זייּב ןלַאֿפ

 ,ןָאטנָא ,ןדיילקנָא .ךיז ףיוא ןגָארט  .כרַא .9
 ךילשירו ךיד וטׂשגאמ שינרַאה רעד ןיא;
 ןא ׂשע וטׂשלוז ןגעװ ןנַײמ ןוב 'נוא .ןגאוו

 ןשקיּב 'נוא סיּפש, ,164 ,ךוּב'אבּב ,"ןגארט
 ,"ןגארט ןא לא איז ןטעט רהעװ איײלרלַא 'נוא

 ןדיילק ןא ןלוז איז ןנַײל רדיילק 'נוא, .ץניװ

 ןא ןלאו ןגארט ןא ןלוז איז טינ 'נוא
 "'רומא הרוטפה ,ארקיו ,חט ,"ןניד םריא
 ןיא ןמ ןעװ ןתּבש ןוא} ןַײז וצ טנרָאװג;
 -יילק יכיור רטׂשנוז רֹּבא טגארט ןא ץלעּפ

 ראה ןייק ןמ לאז ,ןגרַאװכױר ןופ =} רד

 ןדניפיג רימ; .2 ,זמ ,חע ,"ןיקולפ זיוא

 ,"ןגארטיג ןא תיציצ טוה לואש תֹּב לכימ זד
 טאה רעד עשילא רעד 'נוא, .במ קרּפ .טנַארּב

 ןמע .חי הׂשעמ ,ּבמ ,"ןגארטג ןא ןיליֿפּת ךָאד
 ןא תוֿפנּכ עּברא ןייא גט ןצנג ןייא לואוו לוז
 ,ב/ד ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,יןגארט

 איד רוחּב רעד ןעװ, .ןעגנַאלרעד .כרא 0
 טימ ב"ב איד טהוט / ןיגארט ןא טהוט טעלּב

 דיל -םירוחּב3 ,"ןיגאז ןיצרעה ןינגארש רעד
 ,ןאווו לּבִייְו 1750 מד

 יד ךַאמרַאֿפ, .ןעמוקנָא םעצולּפ .וטוא ,1
 ַא יַא דלַאּב טעװ סע .ריט יד ןוא רעטצנעפ

 ַא 'ַא ןּבױהעגנָא טָאה ּפעטס ןוֿפ, ."םערוטש

 ,זּביא ןָאדרָאג .ע ,"טניוו רעקיטסּברַאה ,רעטלַאק

 ,1935 עװקסָאמ ,רַאיָאּב לוגניא

 ,ךיז ןקורנָא .ןעמוקנָא :ךיױא -- ךיז טימ

 ךיז טָאה ,רע טגָאז ,טָא רעּבָאק .ךיז ןזַײװַאּב

 סקעז ,דַאנ ,"רָאי ערעװש סָאד ןגָארטעגנָא

 -עגנָא ךיז ...טָאה םורַא עגר א ןיא, .רעכיּב

 ... ,דרעפ עסַײװ רָאּפ ַא ןיא טנַאּפשעג ,ןגָארט

 "מייה 'װָאס ,עירול .נ ,"ןטילש .. . רעטכַײל רעד

 ןָאט סָאג א שטָאכ לָאזע .2 אפ ,1961 ,דנַאל

 א יִא ץעגרע ןוֿפ ךיז לָאז ,ןגערסקַאלש ַא

 ,דנַאלמייה 'װָאס ,װעל .מ ,"ערַאמכ ערעװש

 רע/ .שינע .ץכעע/ .3 אנ ,1

 -ָאּפָארטנַא

 ךיוא ןםידימלּת יד) ייז טניואוועגג -- (עקד)
 תדה ךוניח ,*יָא תוליכר ןוא םירסומ ןרעװ וצ
 רענייא רעדעיא .3 א ,1911 ֿבוקרטעיּפ ,תעדהו

 ןוא טנלע ןַײז ןופ יַא םעד ןטייװצ ןיא טעז

 ,געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"שואיי

 .יירע- 17.  יז ,1964 ָא"ּת

 (ןיא) ןופ לײט .סד ן ,רעד -- טָארטנָא

 (ץלָאה ןופ ךיוא .ןזַײא ןוֿפ טכַאמעג) ןישאמ ַא
 א (יד) ןזָאל וצ ףיוא ,סוֿפ ןטימ ןקירדוצנָא

 יִא :ךיוא .טערּבסופ .,לַאדעּפ .גנַאג ןיא ןישאמ

 ,לגרָא ,ָאנַאיּפ ַא ןיא

 -נָא :רעסעּב .ידַא -- קידערַאוטָארטנָא
 (טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ .קיר'ַאוטָארט
 ,טַײז א ןָא; .געוייג ,עװַאל א ןָא ;רַאוטָארט א
 השמ ,י...ךעלסעג עיִא ייוװצ ןוֿפ גָאר א ףיוא

 ,1923 עװקסָאמ ,טנַאמער ,שטַײט

 ףָא ךיז עװ .װטוא -- ךיז ןעװעטַארטנָא
 ןעועטַארט- :99 .טעװעטָארטעג-- ךיז
 ,ןייג(מוא) טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא .ךיז

 ךיז יִא .ךיז ןעּפוטנָא .ךיז ןייגנָא .ןײגמורַא

 -קעװַא טכַאנַײּב ןוא טָאטש רעצנַאג רעד רעביא

 .רעטעגרהעג א יו ןלַאֿפ

 ,טכַארטעג - ,ןָא טכַארט .וורט -- ןטכַארטנָא

 "רעד ןוא ןטכַארט טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס א

 ַא יִא (לוטיּב ןופ םעטַײּב טימ) ךיז ןטכַארט

 וצ ךיז ןוא יַא ,ןטכַארט, .!עיֿפוסוליּפי עצנַאג

 ?ךָאנ ךיז טסגָאלקֲאּב וד, ."ןטכארטרעד טינרָאג

 עצנַאג יד טכַארטעגנָא ןײלַא ךָאד טסָאה וד

 "װַאטס .װ ,זּביא רענידָאג .ש ,"!שינעלָאמ-לעמ

 ,19232 עװקסָאמ ,ךָארּברעּביא רעד ,יקס

 ,ןרעגַאּב יד טקירדעגסױאא -- ךיז טימ

 יד ןיא טכַארטעגנָא ךיז טָאה רע עכלעו ןגעוו

 ןטמַאצעגּפָא םעניא םישדח ליֿפ ױזַא ןוֿפ טכענ
 ,ָאקנעײדװַא .א ,זּביא גרעּבניניֿפ .ע ,"לקניוו

 םיוק ּבָאה'כ, ,1935 עװקסָאמ ,ביל ּבָאה כיא

 רעד ןיא ןוא ,העש:טנװָא יד ךיז טרַאהרעד

 ךיז ריט ןיא ןּפַאלקנָא ריד טכַאנירעטצניפ

 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײטכַארטעגנָא
 ,שינעה |

 יזעלק) .טלָארי- ,לָאר-- .ורט -- ןלַארטנַא
 ,סקַאװירט .י ,ןרָאפּפָא .ןרָאֿפקעװַא (ןושל-רעמ

 ,1923 עשרַָאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב

 (עג)- .ןָא עק .װרט -- ןעקטַאמַארטנָא
 נָא 1 .ןעקסַאמָארט-- :99 .טעקסַאמַארט
 טוג .2 .קַאז םעד יִא .ןעלקָאשנָא ,ןעלסיירט
 ןטַײז יד ,רענייּב יד יִא .ןעצכוּבנָא .ןגָאלשנָא

 .סעדרָאמ יד

 -מַארטעג-- ,ןַא לּפ- .ורט -- ןעלּפמַארטנָא
 ּפָאטנָא (סיפ ערעװש טימ) ןטערטנָא .טלּפ

 עטסקעװעגסיוא יד יִא .ןטייּב יד יִא .ןעשט

 ,שינע- .ןליד

 ,טעקסַארטעג י- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקפַארטנָא
 .ּפעלק ןּבעג .רענייּב יד ןעצכוּבנָא .ןגָאלשנָא .1
 לֶעװ טשינַא ,זָארטש םענוֿפ ןַײרַא ןיוש םוק;

 סעּפע ןכַאמ .2 .(יײמָאלָאק) דייר ,יָא ךיד ךיא

 רעטצנעֿפ יד ,ןּבױש יד יִא .ןצַאלּפ(נָא) לָאז
 .זָאלג (א) יד יִא .ןייטש ַא טימ

 רע .שטנעמ :ּב .רג 2? -- "ָאֿפָארטנַא

 .ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא לָאצ ַא ןוֿפ לייט רעטש



 דיאַאּפָארטנַא

 דַא :ךױא .ז ,רעד -- ד"יֿפָאּפָארטנַא
 ,ןןשטנעמ א וצ ךעלנע זיא סָאװ (שינעפעשַאּב)

 .סעּפלאמ עיַא

 ןוא םַאטשּפָא -- עז" ,פיז|ענעגַָאּפָארטנַא
 ןינע ןַא יװ שטנעמ ןימ םעד ןופ גנולקיװטנַא !

 -- שיט - .ןשרַאֿפ ןכעלטפַאשנסיװ ןרַאֿפ

 .ידַא

 ןוֿפ גײװצּפָא .יד -- עיֿפַארג|ָאּפָארטנַא
 ענעדײשרַאֿפ יד טּבַײרשַאּב סָאװ עיגָאלָאּפָארטנַא

 "עג רעייז ןוא טייהשטנעמ רעד ןוֿפ םינימ

 -ץג'8 :ךיוא .גנוטײרּפשרעדנַאנוֿפ עשיפַארגָא
 ןתוכַײש יד ןּבײהסױרַא ןטימ -- ץיֿפַארנָא

 ,הביבס רעשיֿפַארגַאעג ןוא שטנעמ ןשיװצ =!

 .רג 22 יא 22 .אּב .יד -- עינָאל|ַאּפָארטנַא
 טשרָאפ סָאװ טפאשנסיו .!טֿפַאשנסיװ-שטנעמי'

 םינמיס יד ןוא רוטַאנ עשיזיֿפ סנשטנעמ םעד

 'א ןסַאר עכעלשטנעמ ענעדיײשרַאֿפ יד ןופ

 יּפַא ןקידתישארּב םעד ןעניֿפעגוצסױא טכוז

 עיצולָאװע ןַײז ןוא שטנעמ ןימ םעד ןופ םַאטש

 עשיזיפ .טייקיטציא רעד זיּב טַײצרוא רעד טניז

 ןענַײז יא ןוֿפ ןצענערג ידו 'א עלערוטלוק .יַא
 ןשרָאֿפ סָאד םורַא ךיוא טמענ יא :רָאלקמוא

 -עצ, -- ג ַא77 .ןעגנוּבילג ןוא ןעגנוריֿפ
 זאב לייט ....ןיֵא יד ןופ תועד יד ךיז ןלייט

 ןּבָאה ןסַאר ענעדײשרַאֿפ עלַא יד זַא ןטּפיוה
 ,ץטַאק .מ ,"טייהנייא עכעלגנירּפשרוא ןייא

 ַא -- ׁשיִגָאל 1906 ,שנעמ ןוא רוטַאנ

 רעדעי זיא ןעמונעג שיײַא, ,ןטפַאשנגייא עשיַא

 ייװצ ףיוא םוא טייג סָאװ שפנ רעקידעּבעל

 רעכעלשטנעמ א ףיוא טדער ןוא ... סיֿפ

 י"נ ,װ טישז /"שטנעמ א ןיוש ... ךארּפש

2, 

 א ןעניד סָאה .יד -- עיױרטַאלָאּפָארטנַא
 א ןכעלטעגרַאפ סָאד .טָאג א יװ ןשטנעמ

 ידַא -- שי .שינעֿפעשַאּב עכעלשטנעמ

 ,ןרָאטַארעּפמיא עשימיור יד וצ גנואיצַאּב עשייא

 יא 22 .ןע  ,רעד -- םויױֿפרַאמַאּפָארטנַא
 "טעג ןגעװ הגׂשה .יםערָאפשטנעמפ .רגכ2

 -לַאטשעגסיוא רעשישטנעמ א ןגעװ יװ טייקכעל

 ןטֿפַאשנגײא עשיכיסּפ ןוא עשיזיפ טימ גנוט

 (עא ץּביל ,האנק ,האנׂש) שטנעמרעטומ ַא ןוֿפ

 הפ-לעּבש הרוּת ןוא ֿבתֹּכּבש הרוּת רעד ןיאַו

 יא טרַאס רעדעי טלסּפעג שירָאגעטַאק טרעװ

 טָאה טָאג' יװ ןקורדסיוא) ךנּת ןופ ןעיֵא יד,

 ףרַאדַאּב (עכלעזַא המודכו 'טרעהעג' ,יטגָאזעג

 -עכַײלג רעדָא רעדליּב יװ רָאנ ןעמעננָא ןעמ

 רעמ ךָאנ רשֿפא . ..8 .ׁשו דש ,זּביא קז ,"ןשינ

 -סקלָאֿפ רעדנַא ןַא זיא 'ַא רעקידנריקָאש
 -שודקה רעד רעכלעװ טיול ...  גנולעטשרַאֿפ

 ןשטנעמ ,נירג ,"ןיליֿפּת טגייל ןיילַא אוה-ךורּב
 טָאה רעע .װרט -- ןריזי .ןטרעװ ןוא

 'א וצ תוליגר יד ןרּתסנ ַײּב ןעמונעגרעּביא

 ןיא רעּבַײרש ידוי ,נש ,"(ןכַאז ןכעלשטנעמרַאפ)

 .ידַא -- שיד .טסי- .דנַאּברַאֿפ "װאס

 .רג 2 ייא 22 .אּב .יד -- עי|רטעמַאּפָארטנַא
 ןוא ךייה יד ןטסעמ םַײּב קיטקַארּפ ,דָאטעמ

 עיצרָאּפָארּפ יד ןוא ןשטנעמ א ןופ גָאװ יד

 ידַא -- שיד .רעדילג ענלצנייא ןשיװצ

 יא טעטש ערעסערג ןיא ןריפנַײא ןּבײהוצנַאפ

1808 

 -נושרָאֿפ עשיַא ןוא עשינכעטָאכיסּפ עכעלטייה
 ,1 שווװ 1928 ,זָאט ,"ןעג

 .רג 22 ייא 22 .אּב .יד -- עימָאנָאּפָארטנַא
 יד טשרָאֿפ סָאװ טפַאשנסיװ ,'ץעזעג-שטנעמי
 ןיא גנולקיװטנא סנשטנעמ םעד ןוֿפ ןצעזעג

 ,םייח-ילעּב ערעדנַא ןוא הביבס טימ תוכַײש

 .רג 22 ייא 22 .אּב .יד -- עיֿפָאטָאּפָארטנַא
 ןוצ יװ טנרעל סָאװ הטיש .יהמכח:שטנעמ'

 רעכיוה וצ ,!המכח רעטסכעה' רעד וצ ןעמוק
 -רעד:טינ זיא סָאװ ,עיצַאריּפסניא רעקיטסַײג
 ,םישוח יד ךרוד ךעלכיירג

 .רגכ2 ײא 22 .יד -- עיג'ַאֿפָאּפָארטנַא
 --- .ׁש'וד ,םזילַאּבינאק ,ירעסערפנשטנעמ

 .ידַא

 יא 22 .אּב ,רעד -- םוי|רטנעצַאּפַארטנַא
 ןשטנעמ םעד טלעטש סָאװ הטיש .רג 22

 זַא טלַאה סָאװ ,טלעװ רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא
 ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב זיא סרעווינוא רעצנַאג רעד

 ידַא -- שי .ןגעװ סנשטנעמ םעד רַאֿפ

 האֹוש רעד טַײצ ךיז טָאה יַא יד, -- טייקשיד
 'ארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טקרַאטשרַאֿפ רָאג

 ,1966 ,ינויַײמ ,קוצ ,רעֿפָאה לאיחי ,"רוט

 הֿבשחמ רעשידִיי רעלענַאיצידארט רעד ןיא)

 -מוא סנשטנעמ םעד דנַאנַאנּבעל טלעטשעג ןרעוו

 -כיוו ןַײז ןוא טייקידרעיודצרוק ןוא טייקיטרעוו

 ןפַאשַאּב ,הריציה:ריחּב רעד יװ טַײטַאּב רעקיט

 טרעװ (7-6 ,ח) םילהּת ןיא .טלַאטשעג סטָאג ןיא

 טקירדעגסיוא םענַאּב רעש"א רעשידִיי רעד

 רענימ טינ רעש טכַאמעג םיא טסָאה, :ױזַא

 רעּביא ןקיטלעװעג םיא טסכַאמ ... טָאג ןוֿפ
 וטסָאה גנידצלַא ,טנעה ענַײד ןוֿפ קרעװ יד

 ןייּת ,"סיפ ענַײז רעטנוא טגיילעג

 ,(םינימ ענעדײשרַאֿפ) ן- ,רעד -- ט"יצַארטנַא
 רָאג ןוֿפ ןליוקניטש טרָאס/ .רגכ2 ײאקק |

 סיוא ךיז טנכייצ ,דרע רעד ןופ ןטכיש עפיט

 טנערּב ;ץנַאלג ןצרַאװש ןוא טײקטרַאה טימ

 יד יװ טײקמערַאװ רעמ רעּבָא טיג ,םַאזגנַאל
 -יֿפ"ַא זיא טכַאנ יד, .ןליוק ןטרָאס ערעדנַא

 "ָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"רעטצ

 "א יד קידנערומשזראפ, ,1931 סעדַא ,עיצול

 'װָאס ,יןָאטעג לכיימש א ,ןגיוא עצרַאװש

 ידַא -- שי- ,5 אט ,1965 ,דנַאלמייה

 .רג 22 יײא 2 .ּבנ צמ .רעד -- ץעצַארטנַא
 ןיא טָאה ,רילָאק א ןָא ,רעװלוּפ רעשילַאטסירק
 -ליטסקעט ןּברַאֿפ וצ טצינעג .ףָאטשנלױק ךיז
 -עטַאמ עויטקַאָאידַאר ןטסעמ וצ ךיוא ,הרוחס
 .ליי א"א .ןלַאיר

 -רעּביא .1 .רֿפ2? .ז ,רעד -- טק'ַארטנַא
 (ןפיוא) ןיא .טקַאנשיװצ .עזוַאּפ .הקסֿפה .סַײר

 -רָאפ יד .סָאריּפאּפ א ןרעכייר ןייגסיורא יא

 ןטכענ טָאה דיגמ רעד; .ן'ַא ייווצ טָאה גנולעטש

 ןייק ,טלַאהֿפיוא ןַא ןָא ןדנוטש 3 יד טגָאזעג

 ,...ןָאגַאּב בקעי םהרֿבַא ,"טעפוּב ןייק ,יַא

 ,1910 ,וָאקירטעיּפ ,עזַײּפשרַאֿפ יד ,ןגּב לוק

 סלַא טיוט םעד טרעלקרעד טָאה רעטקָאד רעד;

 זַא -- רעטסירּפ רעד .טקַאֿפ ךעלטפַאשנסיװ

 ,"יא סטייקכצלּברעטשמוא זיולּב זיא טיוט רעד

 ,'הסיֿפּת ןופ גנאזעג ַא ,רה

 ןעױרטנָא

 - ןשיװצ; .ָאצעמרעטניא .ליּפשנשיװצ (טזומ) .2

 טֿפָא טכירקרַאֿפ סערעּפָא סרענגַאװ ןופ ןיֵא יד |

 -רוא ןופ לייה ןרעטצניֿפ א ןיא שטַײד רעד

 ,4 טו 1948 ,שַאֿפ ,ןיקוויר .ּב ,?דלַאװ

 טלקַארטעג- ,ןָא לק" .װרט -- ןעלקַארטנָא
 - ןעװעגירטסנָא ווזד .(דנַאלרוק ,טעמַאז)

 -עלק .רג 22 יא 2 .ץ' רעד -- פק'ַארטנַא
 יז ערעדנא ןוא תומהּב ַײּב טייקנארק עקיּפ
 שטנעמ ַא ןָאק יא; .(ןשטנעמ ַײּב ךיוא) סרעג
 ןוֿפ גנורירַאּב רעטקעריד א ךרוד ןעמעננָא ךיז
 עמ .י ,"טייקנַארק רעד טימ ןדַײל סָאװ תומהּב

 .ענעיגיה ,ןָאסיר

 ,טעקָארטעג-- ,ןָא עק- .װרט -- ןעקָארטנָא
 ןוא ןעוצנָא ,סנעמיר ןעֶיצנָא .= 04: דטסא

 ַאכָאנ ןָא עקָארט; .ץלעּפ א ,לעֿפ ַא ןּפַאלקנָא
 ,"קערעּפָאּפ סיומש םעד רעּביא רעק ןוא לָאמ

 ,1910 וועשטידרַאּב ,רחוס רעזדָאל רעד

 ,+- ןעױרטנַא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- יורטנָא
 ןוֿפ יִא רעד .ןטנעמוקָאד ןופ יִא .טלעג ןופ יא

 -א רגײָא .װירּב"ָא ..רעלצרעד םוצ רעדניק

 יצ"ִא ןַאע -- לטצצײָא .בתּכיַא ,עטָאמ
 עטַאװירּפ א רעדָא טלַאטשנא ןא סױרַא טיג

 ןעיורט רימ זַא ,טַײטַאּב יצ"ַא רעד .ןָאזרעּפ

 יַאֹּב א ודנוא רַאֿפ ןָאט ןָאזרעּפ רעטייווצ א ןָא

 טימ ןסילש ,טלעג ןעמוקַאּב ,טעּברא עטמיטש

 -שיַאזָארּפ ,ץילטיג .מ ,"װזַאא ךַאמּפָא ןא ןצעמע

 .1932 עװקסָאמ ,כַארּפש עכעלטפעשעג

 ןעמענוצ ,ןּבױרַאּב .כרַא .ורט -- ןּפױרטנַא
 .ןַײלז טּבױרטנַא .דלַאװגרעּביא

 ןעמולחנָא .כרַא .װטוא -- ?ןעמױרטנַא
 ןַײז רּביא ... רנרעל ןייא ראו וזַא; .ךיז
 ,?...םיא טימיירטנא וזַא .ןפולשטנַא ןנרעל

 ,"ץ"ש ריאמ 'ר ןוֿפ עירָאגעלַא עשירָאטסיה'
 ,וװ שֿפ 1694 טריֿפ

 טיורטעג-- ,ןָא ירט .װורט -- ןעיטנַא

 ןצעמע ןּבעגרעּביא) .1 .(דפ ,טעיורטעגי--)
 סמענעי ןיא רעכיז ןַײז ,ןּבילג ןוא סעּפע

 ףיוא ןזָאלרַאֿפ קידנעטשלופ ךיז .טייקכעלטנרָא
 תרשמ םעד יִא .ןגעמרַאֿפ א ,טלעג יִא .ןצעמע

 -עקנַײװ ןוֿפ ,עסאק ןופ ןעלסילש יד ןוויטַאדו

 ,םִא רעד ,טסניד רעד (וצ) רעדניק יד יא ,רעל

 .טנעה ערעייז ןיא רעדניק יד ןופ סנּבעל יד יא

 עצנַאג יד סָאװ ןעלסילש ַײרד יד, .דוס ַא יא

 ַײב טָאג ייז טלַאה ייז טימ ךיז טריֿפ טלעװ

 ןֿפָארטעג ָאי לָאמַא טָאה סע ןעװ ןוא ... ךיז |
 עלַײװ עניילק א ףיוא םענייא טָאה רע סָאד

 יא ,"...יירד יד ןוֿפ לסילש ןייא טױרטעגנָא

 ,המותי עכילקילגמוא איד ,ןןײטשּפע .מְ| ה"שעמ

 ןַײמ יִא ןענָאק ךיא לעװ םיא,ק ,1878 עשרַאװ

 עטרעשעּב איד ,רענװעל .ח .ג ,"סנגייא ןצנַאג

 ,1898 ץנליוו ,רָאּפ

 ןצעמע (ןעמיטשַאּב) ,,ןקיטכעמלוֿפַאּב .2
 ױרטרַאֿפ .עּבַאגֿפױא (עקיטכיוו) א ןריֿפוצכרוד

 'ַא .עיסימ עמייהעג א יִא .תוחילש א יא .ןע

 וקָאד עמייהעג ןריֿפוצרעּבירַא ןוויטאד| ןצעמע

 .וניּבר השמ וצע .טמַא ןקיטכיװ ַא יִא ,ןטנעמ

 -פיוא רעד ןַײז לָאז רע טױרטעגנָא ןעמ טָאה

 עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלּפ ,יייז רעּביא רעעז



 ןּבַײרטנָא 1509 ןקירעױרטנָא

 ִא .(=-) ךיז ןעשטיוטנָא .ךיז ןעלגָאװנָא ,ךיז ירַאֿפ.1 .+- ןענירטנַארַאּפ ,ידא--ןענורטנַא טרָאד ןוא ןכערּבעצ ךיא ףרַאד ָאד, .ב"נרּת
 יד ןטייװצ ַא טינ ןעק ךיא -- ,ןעיוּב סעּפע

 גנַאל טָאה סע, ,ןטכילפ' ,רַא ,י"ָא טעּברַא

 טױרטעגנָא םיא טָאה גָארּפ ןוא טרעיודעג טינ

 יָארעזיל .ל .י ,"טָאטש ןוֿפ הגהנה עצנַאג יד

 ,1918 דַארגָארטעּפ ,לאװק ןטלַא םנוֿפ ,שטיװ

 קיטירק טלָאװ ,קיטירק ןַײז לָאז סָאד ןעו,

 עמ ןוא ,ליּפש רעטכַײל א רעייז ןעועג תמאּב

 ,נש ,"רעכַאמיקזֹוח ןדעי יִא טנָאקעג יז טלָאװ

 . רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז .יורטוצ ןּבָאה ללכּב .9
 עיגָאלָאיצָאס רעד ןיא עדָאטעמ עכלעװ, .סעּפע

 יַא רימ ןלָאז רעכלעוו ?עקיטכיר יד רעּבָא זיא

 עשיגָאלָאיצַאס ןעניֿפעגסױרַא ןופ טעּברַא יד

 וצ ךיז טריר, ,1912 י"נ ,װ טישז ,"?ןצעזעג

 וצ טייקיטכיזרָאפ רעשיטַארקָאטסירַא ןַא טימ

 ,"יָא קרַאטש טשינ טלָאװ רע יװ ,לכאמ רעדעי
 ןגולק-טינ ַא ןסיוועג יִא ןוא, .יטָאטש-טלַא  ,זיי

 "מירג ןופ דליװ ,ןשטנעמ א יװ זיא ןויסנילעּב

 שטנעמ רעד ,גח ,"ןעיורטעג קַאה א -- ןרָאצ

 ,רעַײֿפ ןופ

 רשֹּכ קסּפ םעד ּבָאה ךיא, -- ךיז טימ

 א י'ִא ךיז טֿפרַאדעג טינ ּבָאה ךיא ;טנידרַאפ

 ,רוּכיש א ,גנוירעדַלנש ןקסמַאד ַא ,ןַאטַאלרַאש

 ַאמַאס רעד ,רענװװעל .ח .ג ,"קינוּבילּכ ַא טימ

 ןוא טכענ לֿפיװ ,גערפ טינע .1900 ענליװ ,רַאװ
 םעד טױרטעגנָא ךיז טָאה ךלמ רעד געט לפיוו

 .גנז .1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"געװ

 ,ץכעי
 ייורטעג'- ,ןָא קיר  .חרט -- ןקירעױרטנָא

 ,קירעיורט רָאג ןצעמע ןכַאמ  .לָאענ .טקירע

 "נָא ןוא ,רעכיּב טימ טקירעױרטעגנָא ןיּב ךיא;

 ןַײמ ןוֿפ ,גי ,ײןטַײצ ןוֿפ ןַײװ טימ ןעקנורטעג

 ימ רעצנַאג

 2626: סת4- .כרא .װטוא -- ךיז ןכורטנַא
 אה ןרילרַאֿפ :ךיז ןַײז שאימ .1 .זטססעסת
 ,"טכורטנַא ץנג ךיז רע טה שנַאיײזורד, .גנונעֿפ
 .ןרעמיק ךיז ,ןגרָאז ךיז .2 .505 ,ךוּביאֿנּב
 ךיא ,יַא שכיד אַײז טינ :ךונ םיא אַײרש אבּב,

 ,192 ,ןטרָאד ,"ןכוז ןמייה אד ןמוק ךונ ךיד ליו

 אנא .רג 22 יא??? .ס' ,רעד -- םורטנַא

 ןיא צעּפס ,ןייּב ַא ןיא גנוליוהסיוא (עימָאט
 .ןייּבניק ןיא ,ןייּבנקַאּב

 יורטעג'- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעטיײמורטנַא
 ,רעהֿפױא ןָא) טַײצ ערעגנעל ַא .1 .טרעטיימ
 נָא ,טיימורט ַא ףיוא ןליּפש (סַײררעּביא ןָא
 -יזומ עקירעּביא יד ןזָאל טינ ןוא יִא .ןעּבורט
 ךיז ןלָאז עלַא ,קרַאמ ןפיוא יִא .ןליּפש ןטנַאק
 -נָא לָאמַאטימ ,גנולצולּפ ,2 .,ןֿפױלנעמַאזוצ
 ןיא יַא .טיימורט א ףיוא ןליּפש ,ןזָאלּב ןּבייה

 ןקערשרעד ךיז ןלָאז םינכש יד ,טכַאנ ןטימ
 -ּפַאלּפ ,ןדייר לעטשּפָא ןָא ,ךיג ןוא ךס ַא .8|

 ןּפַאלקרַאֿפ ןוא יִא .ןרעיוא יד ןיא יִא .ןעל
 .ּפָאק םעד ןצעמע

 יצג זיא ,, ,םעיֵא םעד ןכוז .,ןֿפָאלטנַא ,ןדנואווש
 םעד םרֿבַא טגָאזעגנָא טָאה ןוא רעיא ןַא ןעמוק

 ןופ ןטָאש ַא; .13 ,די ,תישארּב ,יּת ,"ירֿבע

 ךיז טעֿבנגרַאֿפ ,ןעז ךיז טזָאל טלעװ רענעי
 ' וו שטניװ ,"רערט עיַא ןא טּפָא

 ןוֿפ בַײלּברעּביא רעיא רעד, .טעװעטַארעג ,2
 ,30 ,טי ,ּב םיכלמ ,יּת ,"הדוהי ןוֿפ זיוה םעד

 א ןיא גנירעה יװ טקירדעגנעמַאזוצ ןעייטשע

 סעּפע ןופ עיַא יװ ,ןשטנעמ עדַאטס ַא ,סַאפ

 ,טיױר-ץרַאװש ,אד ,"קילגמוא ןכעלקערש ַא
 -- טייק .טייהרע- .1910 עשרַאװ
 'ַא טקיצניגעג ליפ וצ טָאה קיטירק רעזדנוא,

 ,שַאֿפ ,ןידרָאג ָאּבַא ,"ןּבעל ןקידתושממ ןוֿפ

 ,31 ץוו 3

 רעװ .לַארטיינ .װיסַאּפ -- ןרעוו ןענורטנַא
 לרטנַא ווזד .ןרָאװעג ןענור-- ןיּב ,ןענוריר

 ןלַאֿפרַאֿפ .ןרעװ םלענ .ןדניװשרַאֿפ .1 .ןענ
 זיא ואוו, .ןַײרַא דרערד ןיא יװ 'יװ יא .ןרעוװ

 ...ץעטַאּברָאה ןַײמ; ."?ןרָאװעג 'ַא רימ רע

 טרעװ ןוא טַײז רערעדנַא רעד ןיא טפױלטנַא

 טָאה 'װ יַא סעלעגרעג, .עקשיֿפ ,סוממ ,"א

 ןטימ ךיז ןענעגעזעג סרבח ןַײז טרעטיּברַאֿפ

 םעד ןוֿפ ןוא, .| דירַאי םנופ ,עש ,"עלעטעטש

 ןרָאװעג יא טכַאנַײּב זיא סנושרג שוּבייל סָאװ

 לַײװרעד לטעטש עצנַאג סָאד טָאה ,רעטעקַאנ א

 רעד,* .דרע ענעגייא ,יָאּבַאר .א ,"ןסעגרַאפ

 "א (םיא) רימ טרעװ ךלימ (סרעטומ) סעמַאמ

 ןּבעלרעּביא םַײּב -- "א טרעװ טולּב סָאד,

 .קערש ןסיורג

 הנּכס ַא ןוֿפ ןרעװ לוצינ ,ךיז ןעװעטַאר .2
 וט, .ןּבעל ןטימ (םיוק) יװ 'ַא ,ןפױלטנַא ךרוד

 וצ יֵא יּבַא ,טסנעק וד יװ דניק ןַײמ סָאד עשז

 ליפ ןענַײז סע, .3 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,י'וװ

 א :רעדניק ןוא ּבַײװ טימ ןרָאװעג ןרָאלרַאֿפ

 הׂשעמ ,"תושפנ יד טימ ןרָאװעג יא ןענַײז לייט

 ,הנחמ ןייא ףיוא ןעמוק טעװ וׂשע ּביוא, .ןמוא

 הנחמ עקירעּביא יד טעװ ,ןגָאלש יז טעװ ןוא

 סָאװ םיטילּפ יד , .9 ,בל ,תישארּב ,יּת ,ייוװ יִא
 ,"ךמש ןקידלַאװעגרעּביא ןוֿפ ןרָאװעג יא ןענַײז

 א ךיז טכוז עלהיח סָאדע .וש דש ,זּביא קז

 .המלש ,סוממ ,"דרע רעד ןיא יװ וצ 'א ערָאנ

 .ןדיײמסיוא .סעּפע ןוֿפ ךיז ןעיירדסיוא 9
 רֿפ ןַײז ףיוא ןגייל רעטנוא ךיז טנעק רע;

 םילֲא ןופ 'װ 'ינורטנַא טנעק רע זלַא דנַאטש
 ןטכַארט לָאז ןוא ..., .א/ה ,עּב ,". . .. ןויּב

 ןעװעג ליצמ םיא טָאה ןרעפעשַאּב רעדו רע יו

 ןוֿפ ןרָאװעג 'א זיא ןוא ןםיעגּפ יד) ייז ןוֿפ

 יד ןגָאז לָאז רע, .219 ,הח ,"טײקליֿפ רעייז

 ךתיּב' זיּב לארׂשי עמש ןוֿפ השרפ עטשרע

 'ַא גָאט םעד רע טעװ טלָאמעד ןוא ,!ךירעשבו

 .הק ,"דניז ײלרעלַא ןוֿפ יו

 ,טעסורטעג-- ,ןָא עס .װורט -- ןעפורטנָא

 -רַאֿפ .ןטישנָא .ןעלסײרטנָא .ןעלקָאשנָא .ציסור

 נָא +- .גיוא ןַא ןיא יִא .ילָאּפי ןֿפױא יִא .ןטיש

 | ,ןעסיירט

 .ן- ,רעד -- פַײרטנָא

 .ןסַאג יד רעּביא ךיז

 ;89 .רֿפ 22 (ייא 22) .ןע" ,רעד -- !ײרטנַא
 ןּבַײלּב .רָאדירָאק ,זױהריֿפ .1 .(י)ערטנַא
 יגנַאגנַײרַא ,2 .ןטרַאװ ןוא יַא ןיא ןייטש
 ,קריצ ,רעטַאעט ןיא גנַאגנַײרַא רַאֿפ לָאצּפָא

 ןוא 'ַא ןַײמ טלָאצַאּב ּבָאה ךיא , .עא טרעצנָאק

 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"ןעגנאגעגנַײרא ןיּב

 "גירּפש סָאװ יד ןופ ךיוא זיא רעג ,8 אי ,7

 ןָא טסיזמוא ןַײרַא עמַארַאנַאּפ רעזדנוא ןיא ןעג

 ,13 ןט ,1867 ,מק ,"ןטעליּביַא

 ןַא ןוֿפ צעּפס ,םלוע ןַא רַאֿפ טירטפיוא .2
 עקיכליה ןפורסיורא .עניּב רעד ףיוא רָאיטקַא
 ...ּבָאה ךיא, .'ַא םִַײּב דלַאּב ןטנעמסידָאלּפַא

 סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ןוָאלק א יװ טלכיימשעג

 ,"לציּפש ןװַאקישט א טימ יַא ןַײז טקידנערַאפ

 קסנימ ,עניק ,אשעלָא ירוי ,זּביא רענידָאג .ש

1, 
 טיטעּפַא םעד ןצייר .ּבװ יקסניפ .זַײּפשרָאֿפ 4

 'ַא ןַא טימ
 טכַײל א ךיז טרעה, .ןַײרַא טמוק .װז .9

 ַא ךיז טרעה -- 'א .ריט רעד ןיא ןּפַאלקנָא |

 ןײטשנרָא לארׂשי ,"קינייועניא ןופ עמיטש

 .1893 סאי ,לארׂשי תונויער

 טאטלוזער רעדָא טקַא

 .גערגָא .סלוּפמיא .לומיטס .סיוטש .ןּבַײרטנָא ןופ

 רעיײז טרעװא .יִא םענעגייא ןַא (טימ) ךרוד

 יקריװ א רעדייא {ןַײז) טלַאהּפָא ןַא רעמ ףליה

 יינ ,א טישז ,"גנוגעַאּב רעד רַאֿפ יַא רעכעל

 "נוא המחלמ ןיא ןַײרַא זיא עקירעמַא- ,9

 ןרָאסעּפָארּפ סרעלטיה ,װמ ,ייַא ןשידִיי רעט

 םעד ןוא עיגרענע יד ,ורמוא םעד ןציזַאּב ייז,

 טָאה עיצַארגימיא עשידִיי עקילָאמַא יד סָאװ ,יָא

 .(תו)חוּכ א .24101967 ,זמט .גצּב ,"טַאהעג

 .ןקעטשיָא ,קָאטש-יָא

 .ןּבירטעג-- ,ןָא ּבַײרט .װרט -- ןּפַײרטנָא
 --'תרוּבגתו קזוח .א .חצנ טשטַײטרַאפ ּבװש

 ,ךס ַא .1  ."ןּבַײרט ןא .ןּבערטש .ןקרַאטש;
 "וצ ,ןּבַײרטפיונוצ ןוא ןּבַײרט טַײצ ערעגנעל ַא

 ןרעװ לָאז ַײּברעד ןוא) טרָא ןייא ףיוא ןגָאיֿפױנ

 יד ןיא ןדִיי יִא .(טּפָארּפעגנָא ,טקַאּפעגנָא ,גנע

 ןֿפױא ןּבירטעגנָא טָאה סע'סע יד, .סָאטעג

 -נזיוט (ןענַאגאװ-טכַארפ יד ןיא) ץַאלּפ-גאלשמוא

 ."ץיוװשיוא ןייק טריֿפעגּפָא ייז ןוא ןדִיי רעט

 ןלופ א יִא .דלעפ-עשַאּפ ןפיוא תומהּב יד יִא-
 ןָא טּבַײרט דמלמ רעד, .ןשטנעמ טימ ףיוה

 ,32 אפ ,1865 ,מק ,"רעדניק טימ ּבוטש עלוֿפ א

 ערעייז ןטינשעגֿפױא ...ךעּבענ ייז טָאה עמ,

 סעּבַאז ןּבירטעגנָא ןיהַא טָאה עמ ןוא רעכַײּב

 -רַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס בקעי ,ײזַײמ טימ

 זדנוא ַײּב ןעמ טָאה לַאטש ןיא,, .1901 וועשטיד
 יא ,"ףָאש טרעדנוה ייוצ א ַײּב ןּבירטעגנָא

 ,6 ןאפ ,1968 ,דנַאלמייה 'יװָאס ,סינּפיק

 םַיּב (עא לזייא ,דרעֿפ) ןעווערעק ,ןריפ(נָא) .2
 טרָאּפ,, .ןגָאװ-ןוא-דרעפ יִא .ןטַײר רעדָא ןרָאפ

 ,עטערַאק ןייא ןיא רגֹוּת םעד טימ םענייאניא
 -טנַא ןוֿפ טקַא .לָאענ .ןעי ,רעד -- ןורטנַא

 יד -- 'עזעגטלעװ ןוֿפ גיוא סָאד ַײז, .ןעניר

 ,צוס ,"יַא ןַײז ןיא טימ ןּבעל םעד ףלעה ,ןוז
 .סקידלַאװ

 טּבַײרט ןוא שטַײּב יד טלַאה !ריצעֿפסָארג' רעד
 טנימ הכלה ערעסָאװא .תועסמ ,סוממ ,/"לֲא

 א ךימ טגערֿפ ריא ןּבעלכ ?הלגע יד ?ריא

 ,ייֵא טנרעלעגסיוא ךיז ּבָאה ךיא יװ טײקשירַאנ

 ,ּבַײרטנָא ווזד -- בירטנָא

 ךיז ,ןָא ךיז עשז .וטוא -- ךיז ןעשזירטנָא
 ןיײגנָא ,ךיז ןרעטַאמנָא -.רקוא .טעשזירטעגי-



 ןּבַײרטנַא

 עשראוו ,גנולייצרעד תולגע לעּב ,ינרטּפש ךורב-

 ןּבירטעגנָא טָאה רעכלעוו רעיוּפ רעד ,0
 ןַאטעג ךרָאטש א קידנליװ טינ טָאה דרעֿפ יד

 ַא ,יקסנימַאק .ט ,ײשטַײּב ןטימ ןעלקילארׂשי

 ,1913 וװעיק ,ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיפַארגָאיּב

 סעציײלּפ יד טימ םיא וצ טציז ןַאמרופ ןַײז,

 ,'תדמושמ ידי ,גרעּב ,ײןָא טּבַײרט ןוא

 ַײּב) ןגָאירעטנוא ,ןלילארעטנוא ,ןלַײאנָא .9
 ןוָאל טינ ןוא רעטעּברַא יד יִא (טעּברא ןַא

 ,חרוא .םידימלּת יד יא .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא יז

 ;(23 ,ט ,א םיכלמ) 'םידֹורה' טשטַײטרַאפ 7

 יד יִא .{"ןקיטלעװעג, :יּת} "ןָא ןּביַײרט סָאװ,

 = תֹּבִׁש ףיוא םיײהַא יַא* .שטַײּב רעד טימ דרעפ

 סע רעדייא םייהא ןעמוקוצנָא ידּכ ןגָאי ךיג

 וזא ןּבַײרט ןָא םיא רֶע זומ ׂשד, .תֹּבש טרעװ

 ׂשד ,טרעװ ראוויג טרּבלעז רע ׂשד זיּב גנַאל

 ןעמ, .א/ךצ ,וטל ,"םימש םשל טנרעל רע

 ןוֿפ המשנ יד ןעוצ אזא זא ,ןגָאז טינ ןעק

 -ייווצ רעד ןוֿפ יִא ןקיטסַאה אזא ןוא טַײז ןייא

 עג ןלעֿפעג קרַאטש םינּב סירוא זיא טַײז רעט

 ןּבירטעגנָא ןואק .גיֿפ .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"ןרָאװ

 -נענערּב טימ ייז טָאה טיוט רעד קידנעשטשיװס

 . .המחלמ ,מּפ ,"ןשטַײּב עקיד

 ןוֿפ ףליה רעד טימ גנוגעװַאּב ןיא ןזָאל .4
 ,(עא רעסאװ ,ערַאּפ ,ערטקעלע) טפארקבַײרט ַא

 םעד יִא ,לימ יד יַא .עיצנַאטס עשירטקעלע יד יִא

 סנטשרע טליק טֿפול עכעלגעוװוַאּב א, .רָאטָאמ

 ,סנטייװצ ןוא ,רעלענש רעפרעק םעד פָא
 -ןליוק ןוֿפ שיוטסיוא םעד רעסעּב ןָא יז טּביײרט

 ,ןָאסירעמ .י 'רד ,"ןעגיסקָא ףיוא ערעיוז

 .עטכישעג רעד ןופ רעדער יד יִא .גיֿפ .ענעיגיה

 -ָאקע רעד ןופ ןּבירטעגנָא ןרעװ סָאװ ןטפערק,
 ,1912 יײנ ,ווװ טישז ,ײגנולקיװטנַא רעשימָאנ

 -בַאֿפ ַא יִא ,(סױרַאֿפ ןייג לָאז סע) ןריֿפנָא .9
 אמוס רזיד טימ, .טפעשעג סיורג א יִא .קיר

 ןגנולדנַאה איילרנייא אַײרד ילֲא רימ ןטגנאֿפ

 קעּבזדנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,י. ... ןּבַײרט וצ ןא

 לָאז יז ,טּפַאשנסיװ יד ןָא ןּביײרט ייז; ,8
 .טימ יד ןעניֿפעג ןוא רוטַאנ יד ןשרָאפסױא

 י"נ ,ש טישז ,"ןשרעהַאּב וצ רעסעּב יװ ןעל

7, 

 סָאד , .הרֿבח יד יִא .ךעלטֿפַאשלעזעג ןריֿפ .0
 ןרָאװעג ןעמונעג זיא ... 'עלעשטנעמ עניילק'

 ןיא טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ ןקידעּבעל א ןופ

 שטַײּב . .. רעד טימ ... טקַאנקעג טַײצ רענעי

 עשידיא ,עש ,"לארׂשי-תסנּכ יד ןּבירטעגנָא ןוא

 .רעבַײרש

 ַאּב) .ןרילומיטס .ןסיוטש .ןסולֿפנַײאאּב ./

 ןא ןיא טימ ןטוג טימ, .ןריריּפסניא .ןקריװ

 טלוז ךיז ףיוא ןּבאלג ןריא רֶע ׂשד ןּבירטיג

 ןכַאמ ךיד טרעװ, .254 ,ךוּביאֿבּב ,ײןגנֿפּפנַא

 טרעװ 'נוא ,הריבע יד ןופ שנוע ןעד ןשעג רֿפ

 רד 'נוא ןוט וצ הגיּבלעז איד ןּבַײרט ןא ךיד

 ,א/אק ,1716 טשמַא ,הח ,"ןּבַײלּב וצ אַײּב

 ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעטסוװיסערגָארּפ רעד יװ,

 -ץּביא יד יַא טַאירַאטעלַארּפ רעשידִיי רעד ףראד

 ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ןסַאלק עקיר

 ןעגנערּבנַײרַא ןוא טימעג ןֿפױא ןקריװ .8

 רעװש א ןֿפרַאװנָא .גנומיטש רעטכעלש א ןיא

 ,.גנורעקלעפַאּב רעד ףיוא ארומ א יִא .טימעג
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 טָאה הרזג יד, .תונצל ,קזוח יִא .רָארעט ַא יִא

 ,רעמינּפ עלַא ףיוא הרוחש-הרמ ַא ןּבירטעגנָא
 -עקניװ עשידִיי עלא ןיא ךשֹוח ןרָאװעג זיא'ס

 ,רענילרעּב המלש יר אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י ,"ךעל
 טפַײֿפעג טָאה טניװ רעטלַאק א, ,1896 ווָאװל

 ןשטנעמ יד ףיוא קידיִא ... רעמייּב יד ןשיװצ

 "ייהעג רעד ,זּביא רעט בקעי ,"הרוחש-הרמ א

 טָאה ןגירשעג זייּב, ,1914 י"נ ,...דרָאמ רעמ

 .ןזירּפַאק ,געס ,"ןּבירטעגנָא שואי ןוא ָארק יד

 -נַײרַא ,ןגערפיוא = ןרעיוא יד ןיא ץיה יָא*

 טינ ןעק עמ סָאװ) שינעטסולג ַא ןיא ןעגנערּב

 -ןַײרַא = טיוט ןקידעּבעל םעד יַא* ,(ןקידירֿפַאּב

 טײקיטנעהּפָא ןופ גנומיטש א ןיא ןעגנערּב

 .שואי רעדָא

 עג .טינ טימ רעטֿפָא .חטוא 4 װזוקַא 9
 ךָאנ ןעק רע; .(ךיז) ןעֶיצ ,ןטלַאהסיוא .ןרעיוד

 גנאל (ןענעק טינ) ."רָאי רָאּפ ענייש א יִא ױזַא

 ןּבַײלּב ,ןטלַאהסױא (רעמ ןענעק טינ) = יַא
 יאוולה יא יוזא ךָאנ ןעק טפעשעג רעד, .ןּבעל

 גיּבלעז זאד ןא רֶע ּבירט גנאל ראג, .י...זיּב

 ראוו ןּבַײרש 'נוא ןנרעל ןעד טשרדנא ינ ,ןזעוו

 יב ,1686 מדֿפפ ,םילשמ רֿפס ,יןטיז ןַײז

 ןונ ןיִּב ךיא :ןקנעדיג לָאז רֶע ןוא , .א/במ

 ,בארה ליּפאטש ןייא גאט יִלַא איג ךיא ,טלַא

 ,"ןּבַײרט ןא ןנעק רעמ גנאל טינ ׂשע רעװ ךיא

 -טריו עכלָאז ןייא טימ רחוס א, .א/נ ,וטל

 רעדָא רָאי ןייא ןיא ,יִא גנַאל טשינ ןעק טֿפַאש

 עשידוי רעױשרַאװ ,"הטלּפ ןייג רֶע דריװ ,ייווצ

 עטכַײפ ןוֿפ טפול יד, ,22 ןאנ ,1867 ,גנוטַײצ

 ןיא ןּפמוז ,ןרעסַאװ ענעקנוטשרַאפ ,רעטרע

 טציז סָאװ שטנעמ רעד סָאד ,ןעלדעש רעייז

 רעד ,זּביא ק"לא ,"ַא גנַאל טינ ןעק טרָאד |

 יװ ױזַא ןדִיי .1882 עשרַאװ ,ךוּב רעטקָאד
 אזא וצ ןעמוק ייז בוא ... רעּבירכשי 'ר
 ,ןָא טשינ גנַאל ןּבַײרט ,טײקנכָארּבעג ןופ הגרדמ
 סָאד ,מָאנ ,"עטלייצעג ןענעז געט ערעייז ןוא
 טינ גנַאל טָאה רעטַאפ רעד, .ילקינייא עשיּבר

 עג ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע .ןּבירטעגנָא
 טלעװ רעד ןופ טייג רֶע זַא טיוט ןרַאֿפ טגָאז
 ,31 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"לרעטכעט םעד ּבילוצ

 יײלרעלּכ יא .טַײצ ערעגנעל ַא סעּפע ןָאט 0
 רמוי ןׂשורג טימ ... אד ךיז טצעז, .ןצנוק
 ,"גאט ןכנעמ ןא רֶע ּבירט זאד .גאלק ךַא 'נוא
 'נוא ...2 .ב/טל ,ּב ,1686 מדפ9פ ,םילשמ רֿפס

 רימ טימ גנל וזַא ןןגערפסיוא סָאד| זע ןּבאה
 ,"זיא ןראוג לּביא ץנג רימ זיּב ,ןּבירטג ןא
 -ןךײטשכַאװ| 1732 ,'הליגמ-ןעילימאפ רעגָארּפ אי

 .ןָאװיי ,ךוּב
 יַא .ןּבײר ט טַײצ ערעגנעל א ,ךס א 1

 .ןָאגָאמאס רעסעֿפ עכעלטע יִא .ןֿפנארּב

 יד ךָאד זיא םוטרעטלא ןֿפיט ןיא, -- גנוד

 טָאה יז ןעװעג טינ רָאג עירָאטירעט עקיזָאד
 ןעיֶא יד קנאדא ,זַײװכעלסיּב טעדליּבעג ךיז

 רעד נוֿפ דוס רעד ,עירול םַארּבַא ,"םאלש םענופ

 ,שינע- 1936 קסנימ ,עדימַאריּפ רעסיורג

 ,ס ,עקק ןי נװ .ס' ,רעד -- רעּבַײרטנָא
 (23 ,ןּבַײרטנָא +-) ןָא טּבַײרט סע רעװ 1
 יָא (טסָאּפ/טשטַאּפ .שטַײּב א טימ יִא ןַא
 טָאה ןוא ןרָאֿפעג ןושרג 'ר ברה זיא לָאמַא;

 ,םידיסח להק ;,"יַא ןַא רַאֿפ ןעמונעג טשעּב םעד

 ןעלסײרטנָא

 רעד ,רומח רעד ןיּב ךיא; ,1875 גרעּבמעל

 .עשטַאילק ,סוממ ,ײַא רעד זיא רֶע ןוא לזייא

 "עג ,ןגער א -- ןשטַײּב ןוא ,ןטניוװ --- יִא ןוא;

 טריֿפ סָאװ רעד ךיוא .עפוק יד ,מּפ ,"ןטינש

 ,דרָאפ רעטסימ . . ., .רעּפָאש .(ליּבָאמ)ָאטיױא ןַא

 א לָאמִא ןעועג טינ רֶע זיא יצ םיא טגערפ --

 ךיא, . יסייפ לטָאמ ,עש ,"?יִא ןַא ,רעפָאש

 "װעדײרַאּב ַא טימ יסקעט א ןיא ןרָאֿפעג ןיּב

 ,25 עוו 1964 ,זמט ,גצּב יָא ןקיד

 ןּביײרטנָא +-) ןָא טּבַײרט סָאװ רעעזֿפױא .2
 -גנוקישרַאפ ןיא יא .קירּבַאֿפ ַא ןיא יִא ,(3

 טינ טָאה ןעקשערומ יד) יז יװ יוזא, .רעגַאל

 יִא ןייק ןוא רעעזפיוא ןייק ,תיּבהילעּב ןייק

 ךלַאּביװ, .7 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ךיז רעּביא
 ןיוש גונעג ןוא טינ רעדיװ ךיז טעז יִא ןייק

 סע ןוא ,לַײװרעד אצוי זיא ,טעּבראעגנַײרא

 ימוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,ײטינ טנערּב

 ,יירע- 1964.  ָא"ּת ,געװ

 עֿבט יד טָאה סָאװ .ידא -- שירעּפַײרטנַא
 ןפיל יד טימ ןעקשטָאמש ..., .ןּבַײרטוצנָא

 .װ רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ."הָאנה רֶעֶא ןופ
 ,טייק-

 א ןיא ּבַײש .ן ,יד -- בײש"ּםײרטנָא

 רַאֿפ רָאטַאליטנעװ א ןּבַײרטַאּב וצ עיסימסנַארט
 .(ענװָאק) ַײרעדימש א

 ;טסיירט ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיטסיײרטנַא
 רעיא .ןטסיירט טינ (ךיז טזָאל) ןעק עמ סָאװ

 | ,רעװנָא

 ,טסיירטעג'- ,ןָא טסיירט .ורט -- ןטפיירטנַא
 -נַײא :ןצעמע ןטסיירט טַײצ ערעגנעל א ,ךס א |

 יִא .רעטרעװ:טסיירט טימ ןקיאורנַײא ,ןעמענ

 ,הנמלַא ןַא יִא .קילגמוא םעד ןוֿפ תונּברק יד

 .ךיז טימ

 .טלסיירטעג- ,ןָא לס- .ורט -- ןעלסײרטנָא
 -קָאש ,ןעלסיירט טַײצ ערעגנעל א ,ךס א .1
 -קָאשנָא .2 דָאס ןיא רעמייּב עלַא יִא .ןעל
 ,םיוּבלּפע םעד יִא .ןעדױהנָא .ןעלקַאװנָא .ןעל

 ףיוא רעדניק יד יִא .ןלַאֿפרעטנורַא ןלָאז לּפע יד

 ןעניושרַאּפ יד יִא .'עילעשטַאק' ,עקלדיוה רעד

 .ןעשָארּפנָא .ןטישנָא .ןֿפרַאװנָא .8 .דיוּב ןיא
 ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןרעדעֿפ ,לעמ ,דמַאז יא

 .ּביוטש טימ ןגיוא יד יִא

 יד יִא (+-) ןערוּבּפיוא .ןע(ש)טלָאּבעצ .4
 ,הלֹוח םעד ןּבעגנַײא ןרָאֿפ תואופר עלעשעלֿפ

 "נָא ,ןקַאּפנָא ,ןּפָאטשנָא ,ןגײלנָא (טוג) .ס
 'ַא .רעמ סָאװ ןַײרא לָאז סע ןכַאמ ,ןּפָארּפ

 ןלָאז סע ,קַאזנקור םעד יִא .קַאזיורטש םעד

 ןיא ןרעדעֿפ יד יַא .סערַאכוס יד ןַײרַא ךיוא
 ,טישנַײא

 יב יד ןצעמע ןכערּבנַא .שירעגנויליואו 0

 רע ,'ִא גני םעד ףרַאד עמ, .ןגָאלשנָא .רענ

 ,"ןָאט וצ טינ רעמ סָאד ןטנעצ א ןגָאזרַאפ לָאז
 .טסָארֿפ ןופ ,טלעק ןוֿפ ךיז יַא -- ךיז טימ

 ,םענעי ןגעק טשינרַאג א זיא קערש רעד זַא,
 ןוא ץרַאה סָאד יִא גונעג ךיז לעװ ךיא זַא

 יד ףיוא, .קי ,"ןרערט ערעסערג טימ ןענייוו
 ענעקעמ טימ יורטש טלסײרטעגנָא זיא ןליד

 יד ןופ טלסײרטעגנָא ךיז טָאה סע סעכלעוו



 ןסַײרטנַא

 תאטח ,קסנימ סא ריֿפַאס .י .א ,"גַײצטעּב ;

 .שינע- .גנו/ 1881 ענליוװ ,וו . ..להקה

 .משטד .ןסיר*- ;סַײר-- .װרט -- ןֿפײרטנַא

 ףוס םוצ, ,ןסַײרּפָא .ןעמענקעװַא ;ןסַײרקעװַא
 ,"ןסירטנַא קיטַײצירֿפ ױזַא טיוט רעד יז טָאה

 ,עזרעּב יד םיא טסַײרטנַא; .דיל שינחדּב ַא ןופ
 ןָאמַאמ ,טַאל ,"ןדָאּב םוצ יז טרעדַײלש ןוא
 ןסירטנַא גנוי וצ טסרעװ וד ,רעטסעוװש עּבילע
 ,רָאדנַאיל ,"ןיוה רעזדנוא ןוֿפ (ןסירעגסיוא)

 --ךיז טימ ,102 יז ,1887 ץנליװ ,שֹּב רעַײנ
 עסיװעג ךעלגעט טפעשעג ןַײז ןוֿפ ךיז לָאז, |

 וצ הרוּת עקילייה יד וצ ןסַײרטנע וצ ןדנוטש
 ,װ תוׂשעל תֹע ,ןייטשנעטכיל לליה 'ר ,"ןענרעל
 ,ם"לרּת רַאמטַאס

 .טעסיירטעג-- ,ןָא עס- .ורט -- ןעפיירטנָא
 יִא ןטישנָא .ןעלסײרטנָא .ןעלקָאשנָא .לס
 סָאװ סָאד -- ץכע- .קעז יד ןוֿפ יורטש
 תומהּב רַאֿפ קנַארטעג ןיא ןַײרַא טיש עמ
 ,ןעסורטנָא +- .(ןעַײלק ,יורטש ,ייה ךעלקיטש)

 ןָא (עןַײרט .װטוא 4 װרט -- ןעַײרטנָא
 ,ןטסעמנָא .2: 40 (זע סמ .מַא .ט(ע}ַײרטעג יד

 שוּבלמ ַא (ןצעמע רעדָא ךיז) ןָאטנָא .ןסַאּפנָא
 יַא (טוג טגיל סע יצ) טסַאּפ סע יצ ןעז ןוא

 םענייא ןייק ןוא יסטוס' עכעלטע 'רָאטס' ןיא

 | ,ןֿפױק טינ

 ַײּב ךיוא יצ, .+- ןורטנַא וזז -- ן"ירטנַא
 ,קינַאמ .י ,"?'ַא ןַײד ןרעװ טשינ סָאד זיא ריד

 ,טרָאײַא .רעדנַאװ ןַײד ןופ טירט ןיא

 ןוֿפ סעצָארּפ 0 .ןע: ,יד -- גנונירטנַא
 ,השמ ראּב .ןרעװ ןענורטנַא ןוֿפ ,ןענירטנַא

 ,המ ,תישארּב) 'הלזוןדג הטילֿפל' טשטַײטרַאֿפ

 ןלָאז טעטש יד ןוא, .י'ַא רעסיורג א וצ,

 ,יּת ,"רענָאמטולּב םעד ןוֿפ 'ַא רַאֿפ ןַײז ךַײא

 ןוֿפ ןרעיומ יד ןַײא טכערּב, .12 ,הל ,רּבדמּב

 טומ-רענעמ טימ טֿפמעק ןוא גנוניזַאּבמוא רעד |

 וצ ידְּכ/ .שג ,רעװָאשװַאּב .י ,"'א רעַײא רַאֿפ

 ץרַאה ךייו רעייז ןענעלרעטנוא סָאװ טימ ןּבָאה

 טלָאװ'ס ןוא -- ַײמי ,לה ,ײַא ןוֿפ געװ ןפיוא

 ךָאנ זיא סיורג ןוא, .יגנילירֿפ ןַײז טֿפרַאדַאּב

 ,ןגוצ ןיא ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ רעטנָאלּפ

 ,"קערשטיוט ןוא ןּברוח ןוֿפ יא ןענַאּב ןיא |

 ,1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקַא

 ןעװעטַאר סָאד .ןענירטנַא ןוֿפ טַאטלוזער .2

 ךימ ץיטש ךיא סָאװ זדלעפ ןַײמ --- טָאג, .ךיז |

 -ונמויו יַא ןַײמ ןוא םערוט ןַײמ ... . ,םיא ףיוא

 'א זיא ןרָאלרַאפ , .3 ,בכ ,ּב לאומש ,יּת ,ין'יס
 ,5 ,במק ,םילהּת ,יּת ,"רימ ןופ

 "עג םוכס .הטילּפה-תיראש ;ּבַײלּברעּביא ,9
 רעד| רע ןואק ."לארׂשי ןוֿפ יא יד; .עטעװעטַאר

 רעד ןוֿפ טשער םעד ןסעפיוא טעװ ןקירעשייה
 | .5 ,י ,תומש ,ית ,יא

 װזד .ןענור-- ,ןיר-- .חטוא -- ןענירטנַא
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 ,םילהת) 'םע יביומ ינטלפּת' טשטַײטרַאֿפ ללמ

 ראּב ."ןענירטנַאא :יּת) "ןנירטנעא ;(44 ,חי

 ;(17 ,טי ,תישארּב) יטלמה' טשטַײטרַאֿפ הרוּתה

 ."דניוושעג ףיוא יַא יז,

 אד.- .ןרעװ םלענ .ןדניװשרַאֿפ ,ןֿפױלטנַא .1
 .ןַאמ טרדנוה אייווצ לאו ןדייה רעד רע דנאוו

1811 

 םיא רנייק ריא ,טוט וצ לַא איז גולש רע

 לוז יװ ךרּפש יז, ,419 ,ךוּב-לאומש ,"ןַארטנַא
 ,337 ,ךוּביאבּב ,"ןנירטנַא רמאק רעד זיוא ךיא

 "יסוי ,". . .רעה ןַײז ןוֿפ ןנירטנַא ליוװ אד רעווע

 רעד ןעוועג זיא סע; .ב/דעק ,1743 טשמַא ,ןוֿפ

 טנָאקעג טלָאװ רע ןכלעװ טימ ,געװ רעקיצנייא

 ,שַא ,"םיֿפדור סהערּפ ןופ ךיז ןעװעטַאר ןוא יא

 וצ ןעװעג זיא סע דײרֿפ א רַאֿפ סָאװ, .השמ

 ,יגנַאגרעּביא רעדי ,וו סַײװ ,"קערש ַאזַא ןופ יַא

 סָאװ רענעי ןגרָאּברַאֿפ ָאד ךָאד טגיל ץעגרע;

 טרעדנוה ,ןָאזנעסינ .א ,"טנירטנַא זדנוא ןוֿפ
 ןיא ןזָאל טינ רעמ ןדַײל ןַײמ ליוו'כ, .רעדיל
 .'ףמַאד-רעטרעוװ' ,שָאוהי ,"יַא ףמַאד ןטסוּפ ַא

 רימ ןוא ןענורטנַא זדנוא זיא דרע יד ,ךַא;

 -טנַא סע .םיטילּפ ,גח ,"ןגעװ יד טשינ ןענעק
 טנירטנא טולּב סָאד .ךלימ סעמאמ רעד טניר

 םיא זיא ךלימ סרעטומ רעד, .ןרעדָא יד ןוֿפ
 יגנָארד רעד' ,ץרּפ ,"ןענורטנַא

 -טנַא ךרוד ןרעװ לוצינ .ךיז ןעװעטַאר .2
 ןַײד טימ ןירטנַא, .ןײלַא ךיז ןוֿפ יַא .ןֿפױל -

 ןלעה ןעד ףיוא, ,17 ,טי ,תישארּב ,יּת ,"ןּבעל
 וצ רעד רימ זד ןֿפָאה ןוט רימ ןּבאה גאט
 טלעװק סע, .ץניװ ,"ןנירטנַא ןלעװ ןּבאה
 ואוו ... םענורּב ןיא רעסאװ עקיטכיל סָאד ךָאנ

 ,געס ;"?ןענורטנַא ןדִיי יד רעּבָא ייז ןענַײז
 : .רעטציא

 -סױרַא ךיז .ןעיירדסיוא ךיז .ןדַײמסיױא .9
 .טקידעשעג טינ ,ץנַאג ןעמוקסורַא .ןעיירד

 ,ךוּביאֹֿבּב ,"ןנירטנַא רגנוה םעד ךיא ליװ איו, |
 רטנוא ןניוװג טוט ןדיר םנַײז טימ טראיינת ,0

 מדֿפ8 ,םילשמ רפס ,"ןנירטנַא וצ ןזיּב ןעד

 ןנירט ןַא םיא טכַאמ ךרּבתי טָאג, .א/בי ,6

 טאה י"שה. .א/מ ,וטל ,"גאט ןזיּב ןעד ראפ

 ןיִּב זַא ןֿפלָאהיג רימ נוא ןזעוויג ליצמ ךימ

 טכוזיג ךימ רע ואוו ןנורטנַא נוא ןפָאלטנַא םיא

 ,המדקה ,ןויע ,"ןנוֿפיג טינ ךיֿמ רֶע טאה ,טאה

 ןוֿפ יא ךימ ךַאמ ןוא ליצמ ךימ ַײז ע"שּבר,

 ,ײגָאזוצ םענעגייא ןוֿפ יַאע .הק ,"דניז ײלרעלַא |
 .שטַײט-ירֿבע טימ טכַארטעג ,אפא

 טלָאװ רע ןעוו, .ןצישַאּב .ןטיהסיוא .ורט ,4
 ןַײז יַא טכאמעג ךָאד רע טלָאװ ,טיהעג ןעװעג
 זָאל, .ד"לרּת עשרַאװ ,לאקזחי רֿפס ,יּבַײל
 טרַאװ עמ סָאװ ,טַײצ עּביל יד ןעמוק ,טָאג -

 ,"טרַאג ןוא טעּב סע סָאװ ,קלָאֿפ סָאד יַא וצ
 .תורימז ,סוממ

 אַײּב איז טיטלאה רע ינוא, -- ךיז טימ
 ןנירטנַא וצ ךראד אד ךיז םוא ,ןגנאפג ךיז
 ,וֿפיסוי ,"רדורּב ןַײז ןופ טרעװש ׂשד ןוֿפ

 ,ב/אפ ,1743 טשמַא

 רעוװ ,ס ,ןיי נװ .ס' ,רעד -- רענירטנַא
 טעװעטַאר סע רעװ .ןענורטנַא זיא ,טנירטנַא סע

 'טילּפה אביי טשטַײטרַאֿפ שמ .טילּפ .ךיז

 ןַאע :יִּתְו "רנירטנא רדא :(13 ,די ,תישארּב)

 ןייא ןזעװיג טינ זיא ׂשע 'נוא, .ן"רענענורטנַא

 תליגמ ,הניאצ ,"רּבַײלּב רּביא 'נוא רנירטנַא

 ןנַאמ איד ןגולש איז טנוא , .א/חסק ,הכיא

 ןייא ןזאלג רֹּביא טינ ןּבאה איז זיּב יע ןוֿפ

 ,מהס ,"רנירטנא ןייא טנוא גנוּבַײלּב רֹּביא

 ןדַײנשרַאֿפ טלָאװעג טסָאה ןוא .22 ,ח ,עשוהי

 ,חלשיו ,רוצ ,"לארׂשי ןופ יא יד

 ןעקנירטנָא =

 ,ןעקנורטעג-- ,ןָא קנירט .ורט -- ןעקנירטנַא
 גונעג ןצעמע ןּבעג .1 .ןעקנערטנָא לגרפ
 סָאד יַא ,טשרָאד (סנצעמע) ןליטש :ןעקנירט וצ

 ַײּב דרעפ יד יִא .קישטּבערשז םעד יִא .דניק |
 זיא רע ּביױא ןוא,..לכַײט םַײּב ,עצינערק רעד
 ,עש ,"רעסאו טימ יִא םיא וטסלָאז ,קיטשרָאד

 שודיק ןוֿפ ןַײװ ןעקנירט םעד, .יהנּתשנ המי -

 ינַא ןופ ןַײװ םעד ןוא הלדבה ןוא ט"ויו תּבש

 ןָא טקנירט רע יװ ךַײלג זיא -- תווצמ ערעד
 ,"ףוילעה ןדעױג ןופ תונוילע תורוניצ יד

 ,1865 ץענליװ ,םלוע רוא ,קסניממ לארׂשי י'ר

 ןופ םימעט יד טימ ןוא תווצמ טימ יַאק .גיֿפ

 רֿפס ,זּביא ,סידנַארּב .ל .א ֿברה ,"הרות רעד

 !טגניז יז ןייש יװע .1843 סָאי ,םינוֿפס חיׂש
 ןעקנורטעגנָא ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה רע -

 ןופ גנאזעג ןטקנעּברַאֿפ ןטימ ןרעיוא ענַײז
 .רעכיּב סקעז ,דַאנ ,"לַאגיטכַאנ רעָארג רעד

 ןופ ןּברַאֿפ עקיטכיל יד טימ גיוא סָאד יָא;

 ....ׁשַא םולש ,גרעּבנעזָאר .ש ,"ןלעמעג עטלַא

 ,קיסַאּפש -- (רעדעפ עקיּבייא) רעדעֿפליֿפ יד יא

 | : .טניט טימ ןליֿפנָא

 קלָאּפ םעד יִא .לָאצ א ןעקנירט וצ ןּבעג .2
 ןופ סנסע עטעֿפ זָאל, .םיטילּפ יד ,ןטַאדלָאס

 ךַײט ןַײד ןופ יִא ייז ןוא ןסינעג ייז זיוה ןַײד
 .ןרוּכישנָא .2 .תורימז ,סוממ ,"ןסיז םעד
 ,"ןַײװ טימ רעטָאפ ןריא ןָא ייז ןעקנירט םורעד,
 הדועס עסיורג ַא טכאמעג רע טָאה, .אריו ,רוצ
 יז טָאה ןוא ןטעּבעג ןשטנעמ ליֿפ טָאה ןוא
 ?גרעּבמעל ,אצמק רֹּב אצמק ,"ןעקנורטעגנָא

 -- טלעװ א ןעקנירטוצנָא ףיוא הקשמ , ?רָאי

 ,סוממ ,"ךַאז רעייז זיא סָאד ,ייז ַײּב זיא סָאד
 -ישנָא :יּתְו יַא ןכַאמ לעװ ךיא . .. .עשטַאילק

 יד ןופ טולּב םעד ןוֿפ ... ןלַײֿפ ענַײמ ןןרוּכ

 ,41 ,בל ,םירבד ,טעח ,ײםידׂשּכ

 (ןגער) רעסַאװ טימ ןּפַאזנָא .ןּרעסַאװַאּב ,4/ |
 טקנירט ןילַא רע סָאװ ,סולינ ךַײט םעד ...;

 ענליוװ ,םירצמ עסמ ,דמא ,"םירצמ דנַאל סָאד ןָא
 עסיורג ןיא ןֿפירטּפָארא ... סע טעװ, ,3

 טימ רעדלעפ יד טַאז ןעקנירטוצנָא ,סנּפָארט

 ןיא לָאז, .עשטַאילק ,סוממ ,יתואובּת ערעייז -
 ,לַאה ,ײטַאז זיּב ןטנורג יִא ןסקַאלש יד גנילירפ-

 לָאז ןייגכרוד, .1929 עװקסַאמ ,טומ ןוא ײװ -

 יָא רּבוֿמ םעד לָאז ןוא ןגער ןופ ץײלֿפ רעד

 ןליוּפ ןּברוח ,ּבור ,"ַײנסֿפױא ןשירפּפָא םיא

 ןעקנירטוצנָא רעסַאװ םומינימ ַא ןַײז רָאנ לָאז,

 | ,3 ע 1964 ,זמט ,אֿפא ,"בגנ םעד
 ,טייקיסילפ א ןּבעגנַײרַא .ןּפַאזנַײא ןכַאמ .8

 ,טנַאקאּב זיא רעלַאטס ןדעיק .תואוֿפר טימ יִא

 ןעמ זומ ץרָאטס א ןרינאֿפרַאֿפ וצ ידּכ זַא

 יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"יילק טימ יִא רעירֿפ םיא

 ךיוא .1913 גרוּברעטעּפ יטס ,טיײּברַא רעלשיט|
 -רעטיּב ןוֿפ ןּפָארט םעד יִא זדנוא רע טעװ, .גיֿפ

 .ט"עקּת אנדרוהו ענליװ ,ֿבל ירשי רֿפס ,"טייק

 זַאֹּב טינ לַײװרעד ןוא) ךס ַא ןעקנירט .0
 ןענַײװ עטסרעַײט יד ןוֿפ יִא .(םעד רַאפ ןלָאצ

 טָאה אינסכַאילעּב רעד, .קידלוש ןּבַײלּב ןוא

 ןלָאצַאּב לָאז רע ידּכ לקעּפ ןַײז ןטלַאהרעד

 ,"ןעקנורטעגנָא ןוא ןסעגעגנָא טָאה רע סָאװ

 ,בקעי תומיענ ,ץיװָאקידצ קודצ תאמ קּתעַנ -

 ,1869 ענליוו



 ךיז ןעקנירטנָא
 :21 ּבּב וצ .וֿבז + -- ךיז ןעקנירטנַא

 טגנילש ןוא ןָא ךיז טקנירט ןקלָאװ ,ןקלָאװמ

 -ןײא ךיז ףרַאד עמ, .לֿפ ,"ןַײא טעכיוא ךימ

 ,"ןעקנירטוצנָא ךיז עצינערק רעד ןוֿפ ידּכ ןגייּב

 סיורג א טיירפעג ייז טימ ךיז רע טָאה, .װש

 טָאה ןוא רעסַאװ ןענוֿפעג טָאה רֶע סָאװ דיירפ

 ךיז טָאה רע רמולּכ .ייז ןופ טעזעגנָא ךיז

 גנונעֿפָאה טימ , .גיֿפ .359 ,הח ,"ןעקנורטעגנָא

 .המחלמ ,מפ ,"ךיז טַײװ יד ... ןָא טקנירט

 טמערָאװעגנָא ... ךיז טָאה עלהנח עניילק יד,

 רעשירפ טימ ךיז ןעקנורטעגנַא ,ןוז רעד ףיוא

 ,ּבורג רענעֿפָא רעד ַאּב ,אירול ךעױנ ,"טפול

 טיג ךיז ןעק רעדַײנש רעד, ,1944 עװקסָאמ

 "ןזיוה ןוא קער ענַײז טימ יִא ןוא ןסענָא

 יקיד .ס ,הנויח ףיוא גונעג טינ טָאה רע =)

 ,1920 וענעשז ,טּבעל רענייא סָאװ ןוֿפ ,ןיײיטש

 ,טולּב (ןכַײט טימ ,שידיי) טימ ךיז יִא

 שידוי עקידלושנוא טימ יִא ךיז טלָאװעג ןּבָאה,

 ןוֿפ עטכישעג עכילקערש  ַא ,ינולּפ ,"טולּב

 ףױא ןעגנַאגעג זיא סָאװ שודקה רזעלא 'יר

 'טציפ ,1770 רהאי ןיא אנדָארג ןיא םשה שודיק

 ןעװעג ?טלעװ יד טניימ סָאװ, .ג"ערּת װָאקיר

 טימ ןעקנורטעגנָא ךיז ?ןדנואוושרַאפ ןיוש ןוא

 .רעטציא ,געס ,"טולּב ןכַײט יד

 ,... ןקנורטיג ןא ןּבאה ךיז איז זַא; :33 םוצ

 ,טנ קרּפ ,טנַארּב ,"ןזעװיג גיטשול איז ןַײז אד

 ומויּב םוי ידמ שאוו לעילּב ינּב םיקיר םישנא;

 רוּכיש ךיז ןקנירט 'נוא רזַײה ריּב יד ןיא ןציז

 ,אנופ תלהק לש םירשכה סקנּפי ,יײּכ ,ןא
 ןָא ךיז ןעקנירט רעדלעֿפ יד :41 םוצ ,1

 ךיז טָאה רעכלעװ ןקלָאװ םעד וצ, :3ּ5 םוצ

 י"ורטס ,געס ,"ןעקנורטעגנָא רעּבליז טימ טנַײה

 .סענ

 ,שינע- .ץכעי

 -עגּפָא ..רעצעלפ- ,רעד -- ץיַאלּפ"קנירטנָא
 -עגנַײא (עא ךַײט ,םענורּב א ןּבעל) טרָא טמַאצ

 .םייח-ילעּב ןעיָאּפוצנָא ,ןעקנירטוצנָא טנדרָא

 :ץגֿפױוא .רנ .משטד .ידַא -- טע|טסירטנַא
 לארׂשי, .טנרָאצעגפױא .טגערעגפיוא ,טכַארּב

 ,זמט ,"...רַאפ ןָאּב ןגעק טעטסירטנַא ןזיאְו

 טפור עמעט יד ..,, -- 2נ/ 25,  וט 4

 ,קומ י"'א עשיטילָאּפ רעדָא עשילַארָאמ סױרַא

 .| ןשינעגעגַאּב ענַײמ

 .טֿפירטעג-- ,ןָא ףירט .װרט -- ןֿפירטנָא
 (ןיא) ףיוא (ןסיגנַײרַא) ןסיגנָא זַײװנּפָארט .1

 רעדעי ןיא סנּפָארט רַאּפ וצ יִא .ןעּפַאקנָא .סעּפע

 נָא םאזגרָאז עלעשעלפ םענוֿפ יז טָאה,, .גיוא

 "וצ עלעקערּב א ףיוא סנּפָארט טכַא טפירטעג
 ימייה 'װָאס ,ילָאדילַאװ' ,ןַאמשרָאג .ש ,"רעק

 (ןוֿפ םס םעד) יא .גיֿפ .1 א ,1963 ,דנַאל

 ,סַאה ,האנׂש

 ךעלטכיליתּבש יד ןָא ףירט, .ןצלעמשנָא .2
 סעּבָאּב רעד ,לוא ,"םיוצ ַא וצ ןסיורד ןיא

 . ןטלַאה ךיז לָאז טכיל יד זַא טסליװ, .רצוא

 .קֿבא ,"רעטכַײל םעניא ֿבלח לסיּב ַא ןָא ףירט

 "עגנָא סע ןוא טכיל א ןדנוצעגנָא . . . טָאה'מ,

 ןופ דִי רעד' ,שַאּב ,"רעטצנעֿפ ןפיוא טֿפירט

 ייװצ טפירטעגנָא ןיוש טָאה רעצעמע, .ילבּב

 לװנַײז ,"סנּפָאקוצ תמ םעד ךעלטכיל ענעבלח

 ,1962 'נַאי ,עקיסקעמ ,סױרַאֿפ ,טנַאמַאיד

 - ,רעד -- סערטנַא
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 ןרדנא איד, .ןענירנַײרַא .ןענירנָא .כרַא 9
 וד ,ןא ןלַא שנוא טפירט ׂשֶע :ןיכערּפש טיול

 ,"םוא לא רימ ןמוק אד ,ףיש זאד טנקנערט רד
 ּבילוצ טָא; -- ךיז טימ .אי קרּפ ,טנַארּב

 ,"טֿפירטעגנָא ךיז שינעטנעק טימ רע טָאה םעד
 .| המחלמ ,מפ

 ,טנקירטעג-- ,ןָא ןק- .ורט -- ןענעקירטנָא

 "טע יִא .לָאצ ַא (רענעקירט) ןקורט ןכַאמ .1
 "נייװ) סעקנישזָאר יִא .סעראכוס קעז עכעל

 ּבָאה ךיא, .תוריּפ יִא .ךעלרעק יִא .(ןּביורט

 ,ןרַאּב לסיּב ַא רעטניװ ןפיוא טנקירטעגנָא
 .קבא

 ,טייקיסילפ עדעי ןרילרַאֿפ לָאז סע ןכַאמ .2
 ,טשרואו יִא .ןריװרעסנָאק ןוא טרַאה ןכַאמ
 טנגונַאּב יז, .טיורּב ןטלַא ןופ סערַאכוס יַא ,שיֿפ

 טָאה עמַאמ יד סָאװ ,רעכעס א טימ ךיוא ךיז
 ,יקסנַאירּבָאק .מ ,"געװ ןֿפיוא טנקירטעגנָא

 ,1 אט ,1963 ;דנַאלמייה 'װָאס
 ןרעסעּב ןעגנערּב לָאז סע ןקורט ןכַאמ 8

 א ןעיוּב וצ ףיוא רעטערּב ,רעצעלק יִא .ןצונ

 -וצרעטנוא (ךעלדנעּפש) ךעלעניק יִא .ּבוטש
 ,ןוויוא םעד ןצייה

 ;879 ,ןריר(ע)טנַארעּבא + --  ןרירטנַא
 .43 ,וװרט ,ןעלצרעּביא +-

 ,ןטערטנָא ןופ טקַא

 רעד ףיוא יִא .זָאלג ףיוא יִא .סוֿפ ןפיוא יִא

 ןשטנעמ ַא טנַײֿפ טָאה טלעװ יד, .עגָאלדָאּפ

 ןֿפױא יִא ןַא ,הלווע ןַא ןסעגרַאפ טינ ןעק סָאװ

 ,זמט ,גצּב ,"רטונו םקונ א םיא טֿפור עמ .סוֿפ

 רעטיצ ןליטש םעד טליפעג טָאה, .5 6 5

 ,'ַא ןקיאורמוא סרעזייל 'ר רעטנוא ליד ןופ

 ןגַײװצ ,ןַאמַײס ש

 :ךיוא) ,ןָא טערט .װרט 6 װטוא -- ןטערטנַא

 .װטוא .1 .(ןטערטעג"-) ןטָארטעג-- (ןיּב
 סעפע ףיוא ןייגנָא ,ןייגפיורַא ,ןטעדטֿפױרַא

 ןשטעװקנָא ,ןקירדנָא ;(סיפ יד טימ) סוֿפ ןטימ

 ןפיוא ץַאק רעד יִא .(ןצעמע רעדָא) סעּפע (ףיוא)
 .דיילק-הנותח ןופ עפעלש רעד ףיוא יִא .קע

 ףיוא ,ןייג ןעלטעּב ייז ןלָאז רעזַײה יד ןיא;,

 ןָא טערט, .לֿפ ,ייָא ייז ןלָאז ןלעװש עלַא

 :"ןעגנירּפשּפָא ךיוא יז טעװ ,ערעשטָאק א ףיוא

 טגנירּפש ,ערעשטָאק א ףיוא ןָא טערט עמ זַא;

 ,ערעשטָאק ַא ףיוא ןָא טערט, ;"קירוצ ךיוא יז

 ןעק ןרעדעי =| װש ,יּפָאק ןיא ךיוא יז טיג

 -סורַא :ןגערפיוא ,סעּכ ןיא ןעגנערּבנַײרַא ןעמ

 וד זַא םערָאװ א ףיוא;, .ןםילּכ יד ןוֿפ ןעגנערּב
 .זד -- װש ,"ךיוא ךיז רע טמירק ,ןַא טסטערט

 א ףיױא ןצעמע ןרעגמוא ןָא טערט עמ זַא;

 רעַײא ףיוא ןצנַאט לעװ ךיא :ןעמ טגָאז ,סוֿפ

 רעטָאפ רעד, ."הנותה (סרעדניק ערעַײא)

 ןָא םיא טערט ןוא גיוא ןַא םיא ףיוא טפרַאװ

 טעװ רע זא ןגָאז ןענעק לָאז רֶעו "סופ ןֿפױא

 שינערעהוצנָא ןימ א ,הנותח ןַײז ףיוא ןצנַאט

 ,עש ,(םיא טימ ןַײז ןּתחתֿמ ךיז ליװ רע זַא

 ןענַאמַאר טנגוי

 ,עקטָאינגַא ,עקטָאינגַאנ) גיוארעניה ןֿפױא יַא*

 ןגערפיוא (א :ךיוא -- (עקסישטָא ,עילָאזָאמ

 נָא (ב :הקולחמ ,ַײרעגירק א ןריֿפרַאפ ;ןצעמע

 ַײּב (טקנוּפ) טרָא ןוויטיסנעס ,ןכַאװש א ןריר

 ןטערטנָא

 ךיז רע טָאה סָאװ, ן213 טימ ךיוא} .ןצעמע

 טָאה'מ ?יסָאװ ?לגרָאג ןפיױא טמערַאילעצ ױזַא

 -עגנָא עקטָאינגַאז רעקילייה רעד ףיוא םיא

 ,..לַײװרעד, .וו רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,"?ןטָארט
 עמ ;טנרָאֿפ ןוֿפ רָאג-רָאג . .. ךָאנ ןעמ טלַאה

 רענייא ןטערטוצנָא ןּבױהעגנָא טינ ןליֿפַא טָאה

 םַײּב ,גרעּב ,"סעילָאזָאמ יד ףיוא ןרעדנַא םעד

 ףיוא יא טינ םענייק ָאד ליו ךיא, .| רעּפעינד

 יָא* ,טלעװ ןוא ךיא ,נירג ,"ןגיוארעניה יד

 ןטערטעגנָא רימ טָאה יז, .זד -- לדייוו ןפיוא

 ןיא יז סָאװ לזמ ףיירט ריא !סופ םעד ףיוא

 "רעדניק יד; .וויזירפ רעד ,סוממ ,ײןדנואוושרַאפ

 ץעמע ןעו ... זַײװסעּפוק ןגעלעג ןענַײז ךעל

 טינ שרעדנַא רע טָאה ןייגכרוד טֿפרַאדעג טָאה

 ,לסיפ ,לּפעק א ףיוא ןעמעװ יִא ןדַײס טנַאקעג

 ,דָאּב ןיא דָאװַאז ןוֿפ ,ָאזנעּבעל .א ,"לטנעה

 רע זַא ,טליפרעד טָאה יז, .גיֿפ .1893 ענליוו
 ,"ץרַאה ןשלדיימ ריא ףיוא ןטָארטעגנָא טָאה
 ,1935 עװקסָאמ ,רַאיָאּב לוגניא ,ןָאדרָאג .ע

 .ןקידײלַאּב .ןעּפעשטרַאֿפ .ורט 6 וטוא .2
 ןֿפױא ןויטאד) ןצעמע יִא ;ןַײז דובּכּב עגוּפ

 ןטערטוצנָא ...ּביל טָאה רעכעלטיא,  .רָאנָאה
 -קורטסנָאק} "ךעלשידִיי ץנַאג סופ ןפיוא םענעי

 -- ריא טלָאז, .פשטניװ ,סוממ ,ןוּב ןוֿפ עיצ

 טשינ רימ לָאמנייק ןעניד ךעלרע רימ !טעז

 עג לקַײח זיא, .'ףסּכה יל' ,רַא ,"ןטערטוצנָא
 רעטסַארּפ א רעייז ןגיוא עריא ןיא - ןרָאװ
 ,"ַא בָא רג טפָא םיא טגעלֿפ יז ןוא ,שטנעמ

 טָאה לָאמנייא , ,1910 י"נ ,. ..הרֿפש ,ןירָאג .ּב

 ,"ןליֿפעג ענַײמ ןטָארטעגנָא קראטש וצ סעּפע רע

 -תאירק וצ, ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א י

 םעד ןופ סַאּפש ןכַאמ טַײל-הרבח ןגעלֿפ הרותה

 בָא ר ג ןטלעז טינ ןוא קינבושי םענעי רעדָא

 ֹא יָא* ןעװעג זיא לַָאמַא ,וָאלעּפָאק .י "יא

 | .זַײרּפ ןכיוה וצ א ןטעּב = ח קמ

 -ּפמַארטנַײא ןוא סיֿפ יד טימ ןטערט .וורט ,9
 -מעז ןוֿפ סױרַא ךירק ךיא, .םייל יִא .ןעל

 ןסַײװ טימ עלעסעק ןלופ ַא ןָא טערט ,עקנאיל

 -- ,עלעוװייא ןיא ןַײרַא לעטש ןוא יינש ןרָאלק

 ,1940 קסנימ ,נרעטש ,"ייט רימ ןּבָאה דלַאּב

 ,7*8 אפ

 ןוא (ךיש) סיפ יד טימ ןגָארטנָא .וורט .4
 יד 'ַא .ךעּפעט ןפיוא ץומש יִא .,ןקידורּבנָא

 .עגָאלדָאּפ עצנַאג

 וצ ךיז ידּכ) ןצעמע וצ ךיז ןרעטנענרעד .9
 ,דלָאי םעד ףיוא יַא ,(עא ןעשַארטס וצ ,ןגָאלש

 לטניּב םוצ וצ ךַײלג זיא רע, .גנוינליואוו םעד

 ,גרעּב ,ײ. ..ףיוא יִא ןעמונעג טָאה ןוא םיֿבצק

 .טָאטש רעטּבערגרַאפ ַא ןיא

 ךיז ..., .רנ .משטד .(ךיז) ןעגנַאֿפנָא .0
 "הקל וכרד רחמ םויל אוה ןכומו ןזעוויג הצרמ

 ,ב"צּת ,המלש תרגא ,יןטערט וצ ןא ותל

 רעד ןופ ףוס רעד זַא ,טנכערעגסיוא טָאה ...

 -ניּבכוּב .י .א ,"1335 רָאי םעניא יִא טעװ טלעװ

 רעד ןוֿפ ףוס ןרַאֿפ טינ ךַײא טקערש ,רעד

 ,1895 סעדא ,טלעװ

 ידע .רנ .משטד .ןעמוקנַײרַא ;ןטערטנַײרַא ./
 ;ןָאיסנַאּפ רעזדנוא ןקידנע ןלעװ סָאװ רעדניק

 ,"עיזַאנמיג ןיא ןטערטוצנָא ןַײז קיאעפ ןלעװ

 .העדומ ,37 אפ ,1864 ,מק



 .ןטכערטנַא

 יָא .טמַא ןַא ןיא ןרינָאיצקנוֿפ ןּבײהנָא .9
 לאז רע ׂשד וילע לרוגה עיגהבוא .לעטש ַא-

 ןזָאל טינ תואּבגה םהיא ןַאמ לָאז ןדרעװ יאּבג

 ,"טקנפּב בייח אוהש המ םלשיש דע ,ןטערט ןא

 תולימג =} ח"ג אשידק 'רבח תונקּת סקנפי'
 ,10 --12) 'ג"ּפּת תנש קרוּבמַאּב הֹּפ ןםידסח |

4, {/24661). 

 ץעגרע ךיז ןלעטשּפָא .ןטערטּפָא ווזד .דּפ .9
 ןצעמע ןכוזַאּב וצ (לַײװ א ףיוא סנגעוורעטנוא)

 -סױרָאֿפ טינ לָאמטֿפָא ,ןצרוק ַא ןכַאמ ,(סעּפע)

 ןפיוא .ַײרעקעּב רעד ןיא יִא .ךוזַאּב םענעעזעג

 ױזַא; .ןעּבָאּב רעד ַײּב יַא טעּברַא רעד וצ געװ -

 ךיא ּבָאה ,ָאטעקנָאמ ןייק ןעמוקעג ןיּב'כ יװ

 עג, .לֿפ ,"עלעטַאגַאּב לטרעג ןיא ןטערטעגנָא

 לסיּב ַא שיטיעסַאק ןוֿפ דָאלפוש ןיא ןפָארט

 םַײּב ןטערטעגנָא ךיא ּבָאה -- ,טלעג ענּבָארד

 ,םיֿבנג ,ָאקמיּב ,יי. . . קנעש ןיא ּפָאקיירד

 ירַאֿפ ןטָארטעגנָא ךיז ... -- ךיז טימ

 ץערעייז טימ שיט ןרעטנוא סיֿפ יד ףיוא טעבנג

 ןירּבָאק .ל ,ײסעטָאּבָאשט ... עּבָארג ,ערעװש

 ,'לדיימ זיוה א... .' ,| שג ,ןַאסַאּפָאמ ,זּביא

 א זיאס, -- שינעע .ץכע-ה = ,גנוזח = |

 יַא ןַא ,שינעּפוטש ַא ,שינעַײרש ַא ,שינעפיול
 ,'תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,"סיפ ףיוא

 ױצ .טכערי- ,טכערי- .ורט -- ןטּפערטנַא
 .זָאלטכער ןצנַאגניא ןכַאמ .טכער עלא ןעמענ

 יצולּפ ןענַײז ןדִיי ןָאילימ ּבלַאה א ןוא ַײרד;

 "יאור שימָאנָאקע ,טעטכערטנַא ןרָאװעג גנול

 ידי עַײנ יד ,רענרעל .ז ,"טנגײאטנַא ןוא טרינ
 ,1940} סוינליװ ,טייקכעלקריװ עש

 ךיז ,ןָא ךיז עּב- .וטוא -- ךיז ןעּבלערטנָא
 סָאמ רעד רעּביא (ּבָארג) ..טעּבלערטעגיה

 ץעלופ א ןגיײלנַא ;ךיז ןּפָאטשנָא .ןסענַײרַא

 תּבש דוֿבּכל רעמ טעװ'ס רעוו . . ., .עּבלערט

 על ןטקַאהעג ,בָאּב ןטשטעוװקעג ןסערפנַײרַא

 טימ יִא ךיז רעמ טעוו'ס ןוא ,אשטעּפ ןוא רעּב

 .סֿפוגהילעּב םעד ,מּפ ,"עװָאקסַאּבַאש טנלָאשט

 .טיוט

 -ערטעגי- ,ןָא עש- .ורט -- ןעשַאמערטנָא
 א ןעלסײרטנָא .ןעלקָאשנָא .1 .לס .טעשַאמ
 ,ןלַאפרעטנורַא ןלָאז תוריּפ יד ,רעמײּבטכורֿפ יד
 יד 'ַא .ןעצכוּבנָא .ּפעלק ןּבעג .ןגָאלשנָא .2
 ,רענייּב

 = 11: םתוו- .סעד ,רעד -- ק(נ)ינערטנ'ַא
 "נָא .רעּפוטשרעטנוא .רעפלעהסיורא .5

 ןַא רָאנ טסיּב וד ,טינ ךיז עקשטַאּפ , .רעגנַאֿפ

 ,(עטיל ,יקַאש) דייר ,"הכָאלמ-לעּב ַא וצ זָאל ,ַא

 .מור 22 .טרינערטנַא ,רינ- .ורט -- ןרינערטנַא
 סָאװ סעּפע וצ| ךיז טימ ןצעמע ןעמענטימ ,1

 וצ טינ רעּבָא ,לַארטײנ רעדָא וויטַאגענ זיא

 ןעגנַאגעג ןיּב ךיאק {װיטיזָאּפ זיא סָאװ סעּפע

 ,"טרינערטנַא םיא ּבָאה ןוא ןטרָאק ןיא ןליּפש

 ןיא יא .ןליװ ןַײז ןגעק ןצעמע ןּפעלשטימ .2

 -עטניארַאפ ךיז -- ןיז טימ .ןַײרַא קנעש

 ,ןריסער

 רע לַײװ, .+- ןענירטנַא וזד -- ןענערטנַא
 םיא טכאמ אד ,וילחּב זיא הֿבושּתּב ריזחמ םיא

 .א/ט ,וצנ ,"ילוח ןויּב םנַײז ןוֿפ ןינערטנַא טָאג

 ./6 : -(עסתעסת

 טקנערט ((והוריּכשה)א .5-

 .סעקשזורטס קַאז םעד יא .ןרעדעֿפ |

1878 

 ,טקנערטעג'- ,ןָא קנערט .וורט -- ןעקנערטנָא
 .וצ ןּבעג .ןעקנירטנָא לגרֿפ

 .ָאטינ טעמּכ שרטיל רענרעדָאמ ןיא .ןעקנירט |
 ,רוטַארעטיל רעטלַא ןיא םערָאֿפ עקידנשרעה

 גנַאלק םעד ןענעכײצַאּב טנעקעג ךיוא טָאה י ואוו
 ןיא ךיוא דל ןיא ןּבילּבעג ,ה"י .19 ןיא טּפָא ,ע |

 גָאט ןסייה אזַא ןיא, .תומהּב יד יִא ן.ה"י .0

 -ָאקליװ) דייר ,"עלעפוע ןַא ךיוא יִא ןעמ ףראד

 רעסַאװ טימ ןָא ןעמ טקנערט למעק .ַאע .(רימ

 רימָאכ, .װש ,"אׂשמ יד טּפעלש רע רעדייא

 ךעלעקשטיר ןעֶיצ טזָאלעג ןרימ ּבָאה ךיא =!

 טימ דלַאװ ַא טימרעד ןעקנערטוצנַא רעסַאװ

 ,ב ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"ךעלמייּב עקידנסקַאװ

 טימ בָאומ ... ןָא

 ,26 יהחמ ,הימּרי .מהס ,"רכעּב ןזיּב ... ןייא

 -שרָאד ינַײמ טעזג טָאה טָאג רעמוצכרָאפ רעד,

 ה"ר רוזחמ ,"ךימ ןקנערט וצ ןא ... יגיט

 ןרעדניק יד) ייז טָאה, ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו
 ,"רעמייּב יִא ןלָאז ייז זא האווצ ןַאְ טזָאלעג

 טקנערט ךַאּב רעד יװ, .'םכחמ הׂשעמ' ,בחנ

 "עזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"רעדלעֿפ יד ןָא

 וטסעװ ,ןענרעל טסעװ וד זַא; .ח"צקּת ווָאפ

 רע סָאװ לַאװק א יװ ױזַא (ןיעמ) ןַײז ךַײלג

 .ל'.א ֿברה ,"רענטרעג (םינג) ןָא דימּת טקנערט
 ,1843 סָאי ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא ,סידנַארּב .

 טקנערט -- רעסַאװנגער טימ גונעג טינ זיא,

 טגָארט עמ סָאװ ... רעסַאװ יד טימ ןָא ןעמ

 טָאה, .10 ,אי ,םירבד ,טעח ,"לסקא םעד ףיוא

 ,"טקנערטעגנָא ייז טָאה ןוא רעמייּב טצנאלפעג

 ,224 ,ב ,הח

 רֿפ 22 ײא 22 .ז ,רעד -- לָאסערטנַא
 ןוא רעטרַאּפ ןשיװצ טיוּבעג זיא סָאװ ןרָאג ,1 -

 -ַאזעמ .קָאטשּבלַאה ,קָאטשנשיװצ .ןרָאג ןטשרע
 ךַײלג רעמַאק .לּביטשמעדיוּב .עקלַאס ,2 .,ןינ
 ךיז טניֿפעג ּבלעװעג אזא ןיא, .ךאד ןרעטנוא

 ואװ ,טיֿפוס ןרעטנוא ךַײלג 'א ןַא ךעלנייוועג

 ,ןטֿפירש יזָאט' ,"החּפשמ עצנַאג יד טניואוו סע

 יַאלֿפ םעניא רע זיא ןענאטשעג , .1929 עשרַאװ

 וו המחלמ ,מּפ ,ײַא ןקידרעק

 .טעסערטעג-- ,ןָא עס- .װרט -- ןעסערטנַא
 .ןעלסײרטנָא 1 .ןעוועפערט;- :89 .לס
 ןענױשרַאּפ יד יִא .םיױּבלּפע םעד יִא .ןעלקָאשנָא

 ןעסערט טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא .2 .דיוּב ןיא
 .סעּפע ןיא ןעלמַאזֿפױנוצ ,ןּבַײלקפיונוצ ןוא

 -נָא ,59 .סּפױא טימ ּברעק רעמייּב יד ןוֿפ יָא
 יַא ,ןטישעצ .ןטישרַאֿפ .ןעלסײרטרַאֿפ .ןפרַאװ

 ןֿפױא לעמ יִא .עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ןרעדעֿפ
 ןעלסיירטנַײא 0  .ןגיוא יד ןיא ּביוטש יִא .שיט
 "נָא ;ןקַאּפנָא ,ןליֿפנָא רעסעּב ,רעמ ןוא סעּפע
 טימ קַאזיורטש םעד יִא .ןעשטּפָאטנָא .ןּפָאטש

 רעמ ןטישנַײרַא ןוא ןשיק יד 'ִא .יורטש ךָאנ

 -נָא .8
 .ךיז טימ .רענייּב יד יִא .רענייּב יד ןכערּב

 -עג  .רֿפ 22 יא 22 .סי ,רעד -- ָאּפערטנַא
 ,טַײצ א ףיוא תורוחס ןרעגַאלּפָא רַאֿפ עדַײּב

 ,ןװַאה םַײּב ס'א יד .ןַאּבנזַײא רעד ַײּב ס'ַא יד

 װטוא .טלּפערטעג-- ,ןָא לפ- -- ןעלּפערטנַא
 יּפמַארטנָא ווזד--- חרט .ּפערט ךס ַא ןכַאמ --

 :ןעל |

 ףיוא יָא* ....זַא קנַאד

 ןענעק טינ ;ןטרַאּפשעגנַײא ןַא ,ןשקע ןַא ףיוא |

 יַא .ןגַײצרעּביא ,ןעמוקַײּב ןענעק טינ ;ןלעוּפ !

 ןֿפערטנָא

 -ירּפערטנַא :89 .ן" ,רעד -- ?ירפערטנַא
 -רעטנוא .=!ןיז : סם{סזזופס .ס' ,יד ,עז

 עשילַאקיזיר א ,עסיורג ַא .טקעיָארּפ .גנומענ

 ןכָאנ, .םענרַאפ ןלַאסָאלָאק א ןוֿפ יַא ןַא .עיִא

 ןיא עיא ןַא טײרדרַאֿפ רע טָאה טיוט סרעטָאֿפ

 יָאג .ש ,"טריניאור ךיז טָאה רע .ץניװָארּפ רעד
 ,ּבעל סניגמָאס מילק ,יקרָאג .מ ,זּביא רעניד

 | ,1937 עװקסָאמ

 סור 22 .ץ ,רעד -- ר'ָא(י)נערּפערטנַא
 ץרּפרעטנַא :59 .006/0710060/ :ר922

 טרינַאלּפ ,טריזינַאגרָא סע רעװ .1 .רָאינ
 -סינימדַא ןוא רָאטַאיציניא ;ןטֿפעשעג עסיורג

 ןוֿפ ,ןטקעיָארּפ-סלדנַאה עקיטכיוו ןוֿפ רָאטַארט
 -טנא, :דמא ַַײּב| .רעמענרעטנוא .ןעגנומענרעטנוא |

 ָאירַאסערּפמיא .2 ן;?(גיצַארדָאּפ) רוינַאּפער
 .עירטסודניא-גנולַײװרַאֿפ רעד ןיא יַא .(+-)

 ןוא רָאנערּפערטנַא םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע,

 -רַא ןטמירעג םעד רַאֿפ ןּבעגעגנָא ךיז טָאה |

 ןעגרַאמ רעד .ןנַאמרעקעּב ןועמש ,ײ...טסיט

 :טעמתחעג טייג ןטנוא, .1884 סעדַא ,ןרעטש
 -טנַא רעד ןוא רעשזיריד רעד ,רעסישזער רעד
 שי- .עקװעלירתּכ ײניטלַא ,עש ,"רענירּפער

 -ַארעטיל עשידִיי יד, .שירעמענרעטנוא .ידַא --
 רעטַאעט ןשיסור ןיא יװ רעקינייװ טָאה רוט
 םעד ןוֿפ טסַײג ןֵא םעד ןעמיוצנַײא טנעקעג
 קסנימ ,נרעטש ,"םזירַאצ ןתעּב רעטַאעט ןשידִלי

 ,12 אדל ,4

 -עג- ,ןָא ףערט .ווטוא 6 ֹװזוקַא -- ןֿפערטנָא

 ןצעמע (ןעמוקנָא ,ןֿפױלנָא) ןײגנָא .1 ,ןֿפָארט

 "וצ (קידנעייג) ;ןגעקטנַא ,םינּפ-לא-םינּפ (סעפע) |
 .סעּפע רעדָא ןצעמע ןעזרעד ,ןענעגעגַאּב קילעֿפ
 ,ןטנַאקַאּב ןטלא ןַא יִא .געװ ןֿפױא ןצעמע יָא
 ןעמעװ, .ֿבלּכ ןזייּב ַא יא ,דלַאװ ןיא ףלָאװ ַא יָא

 ייזחא ."?ןֿפָארטעגנָא טרָאד ךיא ּבָאה וטסניימ -
 שלַא ,ןֿפאליג סָאלש ןיא ןנַײז םיאנוׂש ,םיר
 תוניק' ,"ןֿפארטיג ןא ןּבאה איז שאו ּתגרהיג
 ןצ, ?1648 גָארּפ ,'תורזג סיקצינלעמכ ףיוא

 ַײרד .ןיֿפאלג רע זיא רדנַא רד ןיא סג ןייא |
 ןרהא ,ײןֿפארטג ןא רע טאה רדניק ןידוי

 גָארּפ ,ןבוא ןופ דיל אַײנ ןיש ןייא' ,ףסוי ירּב

 םשל וזלא 'נוא, .ןקק/6זשץ} ,1937 ,21 8
 "מש 'ר) ש"ר ןיצקה ןינּתץוחמ רימ רואוו ןימוק

 יׂשורג ןייא ריכלעוו ,ןיֿפארטיג ןא ל"נה ןןוש

 לאמ ןייא, .256 ,הג ,"טאהיג שנוא טימ החמׂש
 חיׂש רֿפס ,"ןֿפארטג ןא ןלזג ןייא ךיא באה
 ןיאְ טרָאד טָאה; .ג קרּפ ,ז"צּת אדרויפ ,הדׂשה

 ןסּפעש סעדערעשט ַײרד ןֿפָארטעגנָא ןדלעֿפ
 .דוייםיליהּת ,שַא ,"םענורּב םעד םורַא ןרעיוה
 ןַײז טקעװעג ,קלָאֿפ םוצ טדערעג ּבָאה ךיא;
 רעד ָאד ךימ טָאה ךעלדנע ןעװ ,ןֿפָאה ,ןּביולג
 ,'אביקל יּברי ,ווו לֵא ,ײןפָארטעגנָא ןילּת !

 סעּפע ףיוא ךיז ןגָאלשנָא ,ךיז ןסױטשנָא ,2/|

 ,טֿפַאנ יַא ןוא דרע רעד ןיא ןרעיוּב .ןצעמע רעדָא

 ענעדלָאג טימ ּפָאט ַא ,רצֹוא ןַא יִא ןוא ןּבָארג

 'ַא .עיציזָאּפָא ןַא 'ַא .ןטייקירעװש יִא .ךעלדנער
 "עג ןרעלוּפָאּפ םעד יִא .דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש א

 יַא = סונ רעטרַאה א

 רעטכאמראפ א ףיוא יִא .זד -- טנַאװ ַא ףיוא



 ןֿפערטנָא

 עּביױט ףיוא יַא* .זד --- (ריט רענעסָאלשרַאפ)

 סָאװ ןצעמע ןעניֿפעג טינ :ךיוא .זד -- ןרעיוא
 לוֿפ ןייא וזא; .תונעט ןרעהסיוא ןלעװ לָאז

 -ָארטיג ןהא טינ ... לגיּפש טנַארּב שכילמוק

 ןיפארטיג ןא טָאה, .טַאלּב רעש ,טנַארּב ײןיֿפ

 ריכלעו (אפופיק) טׂשייה אד רד ליגופ ןייא

 לש הׂשעמ ,"טה םיוּב םעד ףיוא טסענ ןַײז

 יכײלג רֿפ ךיא; 411711} גרוּבמוה ,ימלשורי

 םנייא וצ טכוז טלעװ יזיד רעד (םדא ןּב) םעד

 -לַאיג ןא טיֿפערט 'נוא טזיא גיטשרוד רעד
 גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רפס ,"ריׂשאוו הניצ

 א ףיוא ןֿפָארטעגנָא טָאה רע, .א/אמ ,טײצּת

 ,1868 רימָאטישז ,קינזיצקַא רעד ,ײקַאלש ןטוג

 -ַאּפערעשט ליֿפ רעייז ןפָארטעגנָא רימ ןּבָאה;

 ,ךָארּב ףיש ענייא עייראטסיה ,"םי ןיא סעכ

 הקשמ יד ָאד טלָאװ ךיא ןעװ, ?רָאי ,עשרַאװ |

 הפוח רעד ןופ ךיא טלָאװ ,ןפָארטעגנָא טינ

 החגשה יד, .יהקשמ ידי ,רָאג ,ײןֿפָאלטנַא דלַאּב

 ףיוא יִא לָאז רֶע ןשטנעמ םעד טריֿפ תיטרּפ

 ץרַאה ןַײז ןכַאמ ךייוו ןלָאז סָאװ ןכַאז עכלעזַא

 ,הנשה:שָאר רמאמ ,ּבדל ,ײןָאט הֿבושּת לָאז רע

 ןַײז טקערטשעגסיוא ... טָאה; .ש"ּת יינ

 לטנעה םערָאװ א ףיוא ןֿפָארטעגנָא ןוא לטנעה
 .ּבמס ,"טיוה רענעטעמאס ַא טימ

 -- "...אצמ' טשטַײטרַאפ ּבװש .ןעניֿפעג .9
 עמ סָאװ יִא ."ןיפערט ןא ,ןכייר וצ ןדניפג,

 ךלָאג 'נוא רּבליז; .ןּבעל ןיא געװ ַא יִא .טכוז

 ,"ןפארטיג ןא ןּבאה איז ׂשװ טלעג רֹּב ינוא-
 איד טֿפערט ןא טַײל ליֿפ טינ ןמ ןלייוװ, .ץניוו

 ,"ןינעק ןיטש רֿפ טכער רהוז ןוֿפ ןושל זאד

 אדרויפ ,םידעומה ינוקת ,ןאמגילעז ביל הירא

 םינומש ךרעל רימ אַײּב ע"על ּבאה ךיא,/ ,5

 טייהנגעלג ןייק רֹּבא ןאק ,דיז סקַאלפ לישוּב

 1761 ,ּבפ ,"ןקיש וצ םוקמל םוא ןפערט ןא

 1937 י"נ ,טפאשלעזעג עשירָאטסיה ידוי ימַאָו

 -ךלָאג סָאד ןעװעג ץלַא ךָאד זיא הנװּכ ןַײז,

 ,חנעפ תנֿפצ ,ץיװרוה לקַײח ,"ןֿפערטוצנָא דנַאל
 וד ,ןסיװ טינרָאג ןעק עמ , ,1817 װעשטידרַאּב

 ב ,"העש רעטוג ַא ןיא יִא עדַארג יז טסנעק

 ,בז ,לעגעיפש רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעּב

 לָאמ סָאד טניד ןעמעלא טינ, .1895 עשרַאװ

 ןעמוקאּב ןעק עמ ואװ רעטרע ןֿפערטוצנָא

 .המלש ,סוממ ,ייגצטי

 -(רעד) .טרעוו יד ןּבָאה ,ןטסָאק ,ןפערטַאּב 4
 -רעטנוא ....ןופ רעפיצ ,עמוס (יד) א ןכיירג

 ןָא טֿפערט סע סָאװ ןעז ןוא לּכה-ךס םעד ןעֶיצ

 םורא ןָא סע טֿפערט לפיוו .ןוּבשח רעצנַאג רעד

 ןליאמַײק א ןַא טפערט הרוחס יד ?םורַא ןוא
 יװ ליֿפ ױזַא לָאמ ייווצ רַאֿפ ןפיוקראפ . ... . ןופ

 טפערט רעסאװא .ןֿפָארטעגנָא טָאה ןרק רעד

 ,"?ןָארעד גרַאק וטסיּב עשז סָאװ ,ןָא טינרָאג

 טינ ךיז טלַאה סָאװ ןצעמע ןרסומ םַײּב| לװֿפ

 רעד ןעװ לובג תגׂשה ןטּפשמ וצ ביוחמ,, .ןןייר

 דע טפערטנא אד זאוו ,טמענ ריפ ייז רֿפ עבוּת

 רימ טימ טאה ..., .קקּת ,"ל"נכ 'והז הרׂשע

 העבשו האמ ןא טפערט ,ןּבלה ֿבוח ןַײז טעריג

 יניּבעגיג זיוא ריא . . ., .50 ,ּבגָארּפ ,"ןםיבץוהז

 אַײּב שיכלעװ ןןעלסקעװ = ֿבתּכ יפוליח| ּכ"ח
 ןעװא ,247 ,הג ,"ןיֿפארטיג ןא ט"ר ייֿפלא 'ִר

 ךָאנרעד ,גורתא ןַא טפיוקעג טָאה רענייא

 .עזַארֿפ ודַא -- ןרערט ןָא
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 רע זיא ,ןֿפױק וצ רערעַײט א םיא ךיז טפערט

 רערעַײט ןָא טֿפערט רע ןליֿפַא ןפיוק ביוחמ

 .ב/ביק ,2טל ,"ןטשרע םעד ןוֿפ שילש ַא טימ

 "רָאג םיא ַײּב טפערט טלעװ עצנַאג יד םערָאװ;

 יד, .סרילטעּב 'זהמ הׂשעמ' ,בחנ ,יִדָא טינ

 יװ ליֿפ ױזַא ןָא טפערט ןטרָאק ןוֿפ תויתוא

 ,זּביא דמא ,יןטׂש טרָאװ םעד ןופ לָאצ רעד

 טגָאזעג סנייטשימ, .1865 ענליװ ,םהרבא תיּב

 ,ןֿפָארטעגנָא טָאה לטילק עצנַאג סָאד סָאװ
 .תועסמ ,סוממ

 ,קיטכיר ןֿפערט .ןפערטוצ .ןֿפערטנַײרַא .9
 טימ יִא .רעפטנע ןטימ יִא .יִא (טכעלש) טוג

 = ןַײרַא לטניּפ ןיא יַא* .עא ןכש ,ףּתוש ַא

 ןיא יִא .סעּפע ןיא ןעגנירדנַײרַא יונעג :ךיוא
 ןיא יִא .םעלּבָארּפ ,ןינע םעד .ןוֿפ ץרַאה עמַאס

 םעד רַאֿפ האופר עקיטכיר יד יִא .ןִַירַא ליצ

 ןּבֶעל ןיא טייג סע = תויח סָאד יא" .הלוח

 ןעװ ןירעצ וצ ןגינעֿפ =| טושּפ ןייק ּבאה;

 ,"ןיפערט ןא תויח סָאד טלעז ו"ח רימ ׂשע

 ינעֹּכ קידנעייטש ,רעּביא טכַארט, .54 ,ּבגָארּפ

 א ןיא םענעי וצ ןָא רע טפערט רשפא ,חתּפּב

 רשֿפא , .ףוליח רעד' ,סוממ ,"העש רעטכעלש

 ?ריד וצ רעייז ךימ טעּב ךיא זַא רָאג וטסניימ

 ,"ןֿפַארטעגנָא עקַאט וטסָאה ָאד ;יאדװַא ,ַאהַא
 ךיא לעװ העש ַא ןיא ךָאנ/ .עלעקרעס ,טע

 ,טלעװ עטרַאנעג ,"ןהליפּת ןַײז וצְ יִא ךיוא

 ,ןפארטיג ןא לואװ רעז ל"ּת ׂשע בה 5
 ,"טריטקַארט ךילטנַײרֿפ םויו םוי לּכ רעװ ךיא
 ,ב/ד ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י

 -- וצ תוכַײש ַא ןּבָאה ,ןעגנַאלַאּבנָא .0
 סָאװוי .טֿפערטנָא סָאװ קורדסיוא ןיא
 ןופ ןּבעג ןײארַאֿפ רעד ךַײא טעװ ,יָא תוָאצוה

 לָאז ןיד תיּב שאד, .(ענוװָאק) דייר ,ײעסַאק ןַײז

 ןרדנַא םעד 'נוא לארׂשי רֹּב םנייא ןשיװצ ןקסּפ !
 ,םילגר שלש רוזחמ ,"טפערט ןא טלעג שאו

 ןייא רנייא ןעװא .א/וכר ,1713 טשמַא ,ּב"ח |

 (ןוממ ןוא ףוג) טֿפערט ןא םיא זד טעה טּפשמ
 ,"טכרָאֿפ לטייא ןיא ןיטש ןעד רע טרעװ איו
 זיא תּבש םא זיא רוסָא אד שאו, .א/י ,וטל
 ׂשלַא ןמוניג שיוא ,(בוט םוי) םא רוסָא ךַא

 םא לואו ןמ גמ זַײּפש .ןׁשֶע טפערט ןא ׂשװ
 ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"ןוט בוט םוי

 ראג רטכעט יריא ױרֿפ יכלטיא לָאז, .א/אכ

 ,"טפערט ןא טייקשדוי שאו ןוַײװ רטנוא לואוו

 ,1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 ,חל קרּפ

 טימ ,טַײײלסדנַאל טימ ךיז יא -- ךיז טימ

 .עיציזָאּפָא רעקראטש א ףיוא ךיז יִא .עטנַאקַאּב

 לָאמ סעדעי, .....דצמ ןעגנורעטש ףיוא ךיז יִא

 ןרעפיט ןַײמ טימ ןֿפַארטעגנָא ךיז ּבָאה ךיא סָאװ

 ,לה ,י. . .ןּבעל ןשידִיי ןגעװ ןוּבשח ןכעלרעניא

 טָאה; .1 אוו 7 ,י"ג ,קנַאדעג רעשירַאטעלַארּפ

 ענירג-קיטעמוא ענייש עריא טימ ןֿפָארטעגנָא ךיז

 ,1953 'װָאנ ,קוצ רענגרעּב .ה ,"ןגיוא

 -- שינע .ץכע- .גנ- .ףערטנַא

 ןּבָאה סָאװ ,סרעריפ עקיטסַײג יד טימ ןיֵא יד;

 יו ךוּת ,גי ,"טסַײג גונעג טאהעג טשינ

 -ירעווש ןָא :ךיוא

 ןָא .טימעג טכַײל ַא טימ ;ןקיטײװ ןָא ;ןטייק

 ןָא .ךיז ןגיילרעּביא ןָא ;ןטכַארטרַאֿפ וצ ךיז

 .רֿפ 22 .ןע: ,רעד -- .ַאשערטנַא

 ןצרַאװשטנַא

 -עמַא עיצַארענעג עטירד יד, .ךיז ןרעלקּרעּביא
 ןשידִי םעד ץוחמ הנותח .טָאה ןדִַיי רענַאקיר

 ,זמט ,טייצ ,"טגָאז עמ יװ 'ןרערט ןָא רעגַאל

1965 221, 

 ןָא זיא סָאװ  .יזַא -- קידנרערטנָא
 עִא .ןרערט ןייק טינ טסיגרַאֿפ סָאװ .ןרערט'
 ,דפסה רעיא .עידעגארט

 רעקנילֿפ

 .ןצנַאט םַײּב גנורּפש

 = ןָא עד  .ורט 6 וטוא -- ןעדַאשטנָא

 -נָא ןדַאשט טימ ןרעכײרנָא .1 .טעדַאשט
 עסַאנ ןוֿפ טעדַאשטעגנָא טָאה סע .דַאשט ןזָאל
 -נָא 8 .ןעקניטשנָא .ןעחרסנָא .2 .ץלָאה

 -טינ טימ יִא .ןדייר ךיג ןוא ךס ַא .ןרעדױלּפ -
 א טימ קעװַא לָאז עמ ,תויׂשעמ ענעגיוטשעג |

 תמא טרָאװ ןייא ןייק ָאטינ זיא'ס , .קיטײװּפָאק

 ,זמט ,"טעדַאשטעגנָא טָאה יז סָאװ םעד ןיא

 ,8 שו 4

 -נַא ,ָאושנַא :ךיוא .ס  ,יד -- יוָאשטנַא
 ךעלנע ,לשיֿפ-םי ןיײלק .ַאּפשכ2 .אַאשט

 ס'א ןוא ןענידרַאס ידע .לגנירעה ןיילק ַא וצ

 יד ַײּב ןוא םי ןשידנעלטימ ןיא ךיז ןעניֿפעג
 יז ...ץּפָארײא ןוֿפ סעגערּב עקידברעמ'םורד

 -רענעצלַאזעג ןסַאמ עסיורג ןיא טכיורּבעג ןרעוו

 ,"טרינירַאמ רָאג רעדָא טייהרעטרעכיורעג ,טייה
 ענליוװ ,עיגָאלָאָאז ,לַײמש ָאטָא .זּביא לעסיא 'רד
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 ֿבורח .טֿפַאש -- ,ףַאש-- .וורט -- ןֿפַאשטנַא
 יַאּב) ןֿפַאשעג טָאה עמ סָאװ ןרעטשעצ ,ןכַאמ
 -ַאּב רעירֿפ טָאה עמ סָאװ סיוא ןכַאמ .(ןֿפאש
 טָאה רע סָאװ טלעװ יד יַא טעװ טָאג , .ןפַאש

 .דַאנ ,"טלעװ יד ףאשטנא ךיא, ,"ןֿפאשַאּב .

 ,טעקַאשטעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקַאשטנָא
 -רַאֿפ ןוא יִא .סנגיל ךס א ןקַאהנָא ,ןלייצרעדנָא

 ,ּפָאק םעד ןלוד -

 -ןטוט רעד ןופ םיוּב .ז ,רעד -- רַאשטנַא

 -נייא ןוא ךעלגנעל ןענַײז רעטעלּב יד .החּפשמ
 טצינעג ןעמ טָאה טֿפַאז ןכעלסַײװ ןַײז ,קימרָאֿפ

 ןופ ןציּפש יד ןרימשַאּב וצ

 עג סע טָאה עמ לַײװ ,ןלַײֿפ

 רעד יא .םס א רַאֿפ ןטלַאה

 סיורַא טפַאז רעד טֿפור ןתמא

 סע .טיוה רעד ףיוא ךעלריוושעג

 ָצל טײרּפשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז

 םיוּב םעד ןוֿפ ץלַא זַא סעדנעג

 .180112115 104102112 .םס זיא

 ,תּבש-- .װרט ןןסעּבַאש ..| -- ןהפשטנַא

 -וצ ןכַאמ .תּבש סיוא ןכַאמ .לָאענ .טתּבש =
 סָאד ןכָאװ ןוֿפ ןקעלּפטנַא ,'ַא, .קידעכָאװ קיר

 .דַאנ ,"ּבַײל עליוה

 "וװָאק) לקָאל ,מטֿפ -- ןרעוו ןדנואוושטנַא
 ןדניװשרַאפ וחזז .(ענ

 .טצרַאװש - ,ץרַאװש-- .ורט -- ןצראוװשטנַא
 -צרַאװש ןּבַײרקעװַא ,ןשַאװקעװַא ,ןעמענקעװַא

 םעד י'ִא .ץרַאװש סיוא ןכַאמ .סעּפע ןופ טייק

 .טנָאזירָאה םעד ןוֿפ ,דליּב ןוֿפ טנורגרעטניה

 .עיצַאטוּפער עטצרַאװשרַאפ סנצעמע יא .גֿפ

 .ןעמָאנ סנצעמע יַא



 גנואייטשטנַא 1515 ןגיוושטנא

 יּפָא ךיז ןֿפוא ןכעלֿפעה א ףיוא .0' .,95 ,הג
 ;תוֿבילחתה ַא סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז ,ןטעּב

 -ניה יד ןענעגרהרעד .ףוג .ןופ (לייט ןטשרעט

 ראּב .הנחמ רעד (ןוֿפ) ןיא ןעייר עטשרעט

 +- .ףגַײװשטנַא רַאּפ ,ידַא -- ןגיװשטגנַא
 רעװע .טלעװ ענע'ַא .ןעגנַאלק ענעַַא .װװד

 רעווי' ,למ ,"ןרעלק ענע'א רעמייּב יד סָאװ סייוו

 לקנוט ,למיה רעד זיא טיור-זיור .י. . . סייוו

 ,"א דלעֿפ ןוא דלַאװ ... טלעװ יד טרעװ -
 טרעהעג רעדיל ליפ, .לּבעג ןוא ןוז ,שָאוהי

 ,רֵא ,יַא ןענַײז ןיוש עליֿפ ןוא ,ןעגניז וטסָאה
 ריד ליומ ןַײמ ןֿפֶע ךיא; .רעדנואו רעד' |

 ןיא יװ ױזַא יא ּבַײלּב ןוא ןלייצרעד רעדנואוו -

 -רע- .ייואר טינ ץלַא ךָאננ ,לה ,"ףָאלש
 לוק ןַײד טרעװ טָא ןוא, -- טייקקה .טייה
 טימ סױרַא ןעמוק 'א ןַײד ןוֿפ ןוא ,ןגיװשטנַא

 ןַײד רעטנוא ,פ ןעגנַאזעג ןוגינ ןרעַײנ ַא

 .עקנַילּבערט ןיא ,לה ,"ןעמוג |

 א רעװ .לַארטיײנ -- ןרעװ ןגיווש(ט)נַא
 'טימ .1 0106: פטופסת .ןרָאװעג 'ַא ןיּב
 "רעּביא ןוא ןדער ןרעהֿפױא גנולצולּפ ,לָאמַא

 לָאמַא ןיוש רעװ .ןגַײװש ןופ בצמ א ןיא ןייג

 ,ןֿפורעגּפָא לגניי רעד ךיז טָאה !ייײװ ַײאג זיַא
 -טָאר תלודג ,דמא ,ײיװ יא טינ טעװ עמַאמ יד -

 ,ךיז ןציה טַײלעגנוי יד, .1865 ענליװ ,דליש
 טזָאל סע זיּב . . . רעסַאװ רַאֿפ רעַײֿפ רַאֿפ ןדער |

 ,"ןגיװשנַא ןרעװ ןוא רעטרעװ סיוא ייז ךיז
 ןגיװשנַא זיא רע :הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ

 טשינ ךיז טֿפור רענייק זַא ןעזעג ןוא ןרָאװעג |
 אב סע זיּב ... טדער יז;  שג ,רי ,יּפָא
 םעד ןַײרַא יז טּפַאכ ןַאד .סייווש ַא יז טגָאלש
 .ּבמס ;יַא טרעװ ןוא ןַײרַא ליומ ןיא לַאש קער

 ןרעהֿפױא .קיאור ןּבַײלּב ,ליטש ןרעװ .2
 יד .ןרעװ טמוטשטנַא .ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא
 -נַאטסיָאידַאר יד .ןרָאװעג יִא ןענייז ןטַאמרַאה
 ַא יװ ךיז טָאה עצמוחנ; .ןרָאװעג יא זיא עיצ

 -קילֿפעצ רעד רעטנוא טּפַאכעגרעטנורַא עלעצעק -
 יּב ,"ןרָאװעג 'ַא זיא ןוא ... ערדלָאק רעט

 ,1 סעדַא ,רעטסוש רעד למהרֿבַא ,רי ֿפַאש

 שטעווק ןקרַאטש ַא ךיא ליֿפרעד טונימ רעד ןיא,
 ,"קיטייו ןוא דחּפ רַאֿפ יַא רעװ ןוא טַײז ןיא |

 ךיז טקידנע סע; .'הלעמ לש הֿבישיּב' ,סוממ

 ,שָאוהי ,ײיַא טרעװ טנגעג יד ,גָאט רענייש רעד
 נעשעה ןיא עסַאמ יד, .'גנַאגרעטנואדןענוז'
 טכַאנ רעד ןיא, .קיטנַאמ ,קמ ,"ןרָאװעג יא קיד
 סָאד טנייװ --- ,ןגיו רענייק םיא טוט ןטימ ןיא
 ,לה ,"'ַא טרעװ סע ןוא ךיז טקערש ןוא דניק

 ,ילדמצה ןדַײז א ןיא'/ |

 -ֿפױא ; .שירעֿפעש ,קיטעט ןַײז ןרעהֿפױא 9
 רעד .ךיז ןוֿפ ןרעה ןזָאל טינ ,ןּבַײרש ןרעה -

 זיא רָאטַארָא ,רעלטסניק ,רעּבַײרש רעטמירַאּב
 טָאה ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד; .ןרָאװעג יַא
 יא זיא ןוא ןסָאלשעגּפָא ךיז .טרילַאזיא ךיז

 ."ןרָאװעג
 טָאה הלוח רעד .ןדניװשרַאֿפ .ןּברַאטש .גיפ

 יַא קיּבייא ףיוא זיא ןוא המשנ יד טכיוהעגסיוא
 !קיּבייא ףיוא יװ רע לָאז יַא :הללק .ןרָאװעג

 .ןדנואווש = ,דניווש - .וטוא -- ןדניװשטנַא
 ןדנואווש-- :ךיוא .2/74: סם6-פשומסת

 -רַאֿפ .ןדניװשרַאֿפ .ןעניווש-- :מטֿפ .ןרעוו -
 ןוֿפ יא .ןרעװ םלענ .ןרעװ טינ .ןרעװ ןדנואווש
 /  .טנעה יד רעטנוא

 .טצנעוושי- ,ץנעװשי- .ורט -- ןצנעװשטנַא

 -ניה) קע םעד ןלײטּפָא ,ןקַאהּפָא ,ןעמענקעװַא

 .וֿפד +- -- ךיז ןקידלושטנַא

 ,י ,עשוהי) 'םתוא םּתבנזװ טשטַײטרַאפ השמ

 ריא ןוא, :יּתו *'ַא ייז טלָאז ריא ןואע 9

 ,ן"עטשרעטניה ערעייז ןגָאלש טלָאז

 -עוושטעג- ,ןָא לק" .וורט -- ןעלקעװשטנָא
 נָא ,ןּפַאלקנָא .ןעוועקעוושט-- ;89 .טלק

 ךעלקעװשט טימ סעּפע ןגָאלשנָא ,ןקיטסעֿפ -
 ַא ןכַאמ .ןליוז יד יִא (לגענ ,סעקעװשט)

 ,לטערּב א ףיוא יִא ןוא שָארֿפ ַא ןופ עיצקעסיד
 יַא ןוא ןעיצסיוא ... ןעמ ףרַאד ךעלכלעפ יד, |

 ,3 ,אא ּפשִיי ,"ףױרַא רָאה יד טימ -

 .ןע- ,יד -- גנוקידלושטנַא
 .(ךיז) ןקידלושטנַא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצי

 ָארּפ ,טקַא .1

 ןטעּב .ַא עכעלטנֿפע ןַא .גנוּבעגרַאֿפ .הליחמ

 'ַא ןטעּבעג טָאה רע .א ןַא ןרעדָאֿפ .ַא
 ,"רעירֿפ ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ

 יז טלָאװעג ... טלָאמעד טָאה רע .תודוס ,ּפס

 -טנערַאֿפ .2  .ןּבעל סָאד וסַײװ ,"יַא ןטעּב

 סעּפע טָאה יַא ןַײד , .דיירסיוא .ץוריּת .גנורעֿפ -
 סייװ לואו ךיא שאד םגה, ."טינ םעט ןייק

 ראֿפ קיניװ ראג גנוגידלושטנַא יכלוז זאד

 ,הג ,"ןירעװ ןיפלעה ןאוה ךורּב) ה"ּב םוקמה

2, 

 1404: טקידלוש-=- ,קי- .ורט -- ןקידלושטנַא
 ןַײז לחֹומ ,ןּבעגרַאֿפ .1 .606080101268
 ןקידנוװיּכּב-טינ םַײּב) *!טקידלושטנַא, .(ןצעמע)
 םעװקַאּבמוא ,אחינ טינ זיא סָאװ סעּפע ןָאט
 טעװ ריא, .ןסע טגָאז עמ ןעמעװ וצ םעד רַאֿפ |

 ןֿפױא ןטָארטעגנָא ךַײא ּבָאה ךיא סָאװ יַא רימ

 -ּבָארג א רַאֿפ ,גנוקידײלַאּב ַא רַאֿפ יַא ."סופ

 -טנַא, .גנוריֿפֿפױא רעטכעלש רַאפ 'ַא .טייק |

 "טרעטשעג ךַײא ּבָאה ךיא סָאװ טקידלוש -

 -דנַאה רעסואימ ןַײמ רַאֿפ ךימ טקידלושטנַא;|

 טשינ ּבָאה ךיא סָאװ יַא ךימ טעּב ךיא, ."גנול
 טקידלושטנַאפ .תודוס ,פס ,"ןעמוק טנָאקעג

 ןעמוק וצ ךיז ייטשרעטנוא ךיא סָאװ ,ךימ
 "רעד 2 .| שטניװ ,"עדער א ןטלַאה ךַײא
 ןַײז םיּכסמ .ןעמיטשנַײא .ןעמיטשוצ .,ןּביױל
 יא .סַאלק ןוֿפ רעליש םעד יַא .ןגעק ןּבָאה טינ

 ,גנוטכילֿפרַאֿפ ַא ןופ ,תוֿבַײחתה ןוֿפ

 ןנַײז טימ ןקיזאד רעד דלוש רעד ןוֿפ ךימ

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טׂשרעגיּב ׂשע וד ןעװ ןֿפירּב -
 .גר ,1

 ןטעּב .1
 יא .רערעל ןרַאֿפ ךיז יַא .גנוּבעגרַאֿפ .הליחמ

 .עמאד ַא רַאֿפ ךיז 'ַא .ןרעטלע ןַא רַאֿפ ךיז

 טימ טקידלושטנַא קרַאטש ךיז טָאה יז ןוא, :

 ,יסנַאמָאר רענרעדָאמי ,רֵא ,"גיונ ןסיז ךעלֿפעה ַא

 ץוריּת א (ןכוז) ןגָאז :ךיז ןרעֿפטנערַאֿפ .2
 טָאה עמ סָאװרַאפ ךיז יא .סעּפע ןקיטכערַאּב וצ

 -רַאּפּפָא רַאֿפ ,טעּברַא רעד וצ טקיטעּפשרַאֿפ

 איד רע טָאה; .טעּברַא לקיטש א ןעװעשטַאט

 ןיצטרעה ןישלאֿפ זיוא ... ינעריא יּתרסיק

 קיטֿפילטײװ ראג ךיז ןוא ןיּבעג טראו יטוג }
 ,"ןגידלושטנַא וצ ןיגנאֿפיג ןא ןקיֿפױלטַײװ =}

 '-נייר .8
 ריא ,, .דלוש ןוֿפ ןעַײרפאּב ,ןעמענּפָארַא .ןשַאװ |

 ןרסיק} רעד 'נוא, ."'ַא טינ רימ רַאֿפ םיא טּפרַאד

 ןגידלושטנַא טרעװ רע 'נוא ןגינייר ךימ טרעוו

 .ּבוטש ןוֿפ ןײגסױרַא ןוא טסעג יד רַאפ ךיז יַא

 ןעַײרֿפַאּב וצ ןטעּב ןוא תיּבה-לעּב ןרַאפ ךיז יא |

 ּבײהנָא ןוֿפ ּבָאה ךיא, .טעּברַא רעסיװעג א ןופ

 סעומש םעד ןסַײררעּביא ,יַא וצ ךיז טרעלקעג |

 ירעּב ןוֿפ ,אד ,"טעּברַא ןַײמ וצ קירוצ ןייג ןוא

 ןיא סע זַאע .1930 עשרַאװ ,...זיּב ןיל

 -טנַא ךיז רע טָאה ,ןדער וצ עייר ןַײז ןעמוקעג

 .א"כשּת לולא-בא ,שימייה ,יטקידלוש

 +- ןײטשטנַא רַאּפ ,ידא -- ןענַאטשטנַא
  :ָעיצַאוטיס עא ַײנ ַא .ןטייקירעווש עיַא יד

 ןיּב ,ַא רעװ .לַארטיינ -- ןרעוװ ןענַאטשטנַא
 .לל .ןרעװ טניוטשרעד .רּפ .ןרָאװעג יַא'

 ןּברָאטש - ,ּברַאטש-- .װטוא-- ןברַאטשטנַא
 .ןרעװ טריֿפָארטַא .ןּברַאטשּפָא ,ןּברַאטשקעװַא

 הימרי ,"ןעגנוּבעלרעּביא ערעזדנוא 'א יוזַא;
 .סעלעשעה

 ןיּב ,'ַא רעװ .לַארטינ -- ןרעוו טנױטשטנַא
 ,טשַאררעּביא ,טניוטשרעד ןרעװ .ןרָאװעג יא

 ןענַײז ןגיוא יד ,'ַא ןרָאװעג זיא, .טלמוטעצ |

 ,טצָאלגעגסיױא ןוא סיורג ,ןרָאװעג קידכעלַײק

 ,"ןבעל וצ ןסעגרַאֿפ עלַײװ ַא ףיוא טָאה רע
 ,9 ענליװ ,ו קמ

 ןיּב ,ַא רעװ .לַארטיינ -- ןרְעֹוו טמוטשטנַא
 טימ ,(+-) ןרעװ ןגיװשטנַא וזד ,ןרָאװעג יַא

 -ענַאיצָאמע ,רעטלֹוּב ,רעֿפרַאש רָאנ .ּבּב עלַא

 וד, .גנושַאררעּביא ןוֿפ ,קערש ןוֿפ יװ יַא .רעל -

 .יד"הנקי ,עש ,ײעטַאקסיּפ וד ,יװ יַא טינ טסעװ !

 לָאז רע ,טנוה םעד ןֿפָארטש ןּבױהעגנָא טָאה,

 ןֿפױא ,עש ,"ןרָאװעג יַא זיא רע ןוא -- 'װ יא
 סָאװ עיצַאלימיסַא רעד רַאפ םיחבש יד, .ילדיפ

 ךיוה יוזַא ןעגנולקעג גנַאל טינרָאג ךָאנ ןּבָאה

 ,שוװ טישז ,ײןרָאװעג 'א סעּפע רעטציא ןענעז

 תוקֿפס עלַא ואװ ,ָאד וליֿפַא . .., ,1919 י"נ

 -נערּבוצריֿפ ךיא ּבָאה ,יוװ יַא טֿפרַאדעג ןטלָאװ -

 ,ַאֿפיי ,ומ ,"ןכַאז-ךוּת ַײרד ןגעװ תוקֿפס ןעג

 ףױא !'ה רע לָאז יַא :הללק ,10 ,8
 : ,קיּבייא -

 "עג סָאד ןליפַא . .,, .ידַא -- טמוטשטנַא

 -סיוא םיא טָאה ןושל עכעלשטנעמ ךעלטנייוו

 החפשמ ,סנ ,"יַא ןּבילּבעג זיא רע ,ןענורעג
 ןלױֿפ ןדנור םעד ףוג ןַײד ףיוא, .וו רעּבשַאמ

 ,טעטש -- ןדנואװ עֿפיט עטציירעצ ,ןרעטָאלּב
 "רַאפ ןופ ןעַײרעסיש, .ידרע' ,קמ ,"טעטש ץיִא

 ןופ גנַאלק -- םערַאלא ,ןטאמראה עשיטַײצ -
 1 שג ,טייצ ,"רעקעלג עיִא גנַאל

 יטש; ןז ןרעװ ןָא -- ןעמוטשטנא
 .'היֿבצי ,אד ,"ןצרַאה ןיא םוטשטנַא ,דיל ,רעל
 יוװ רָאק ,*?יַא זדנוא ןיא עגַארֿפ יד ןעד טעװ,

 ,טיורּב ןקירעגנוה רַאֿפ טנַאמ סָאװ ,דיל סָאד;

 ,קינַאמ .י ,"טיונ רעד טימ ןעמַאוצ טעװ יַא
 .ןעניגַאּב ןיא טירט

 -טנַא ןוֿפ טקַא ןע ,רעד -- ייטשטנַא

 רעד ןופ יא רעד, .טרוּבעג .םוקֿפיוא .ןייטש

 ,1957 ,קיא ,ןַאמרעש לאלצּב ,"הנידמ רעשידִיי

 רעדָא סעצָארּפ  .ןע ,יד -- גנואייטשטנַא
 ,יתוּבר ,סָאד, .+- ןײטשטנַא ןופ טַאטלוזער
 ליִּכׂשִמ' הרֿבח רעד ןופ עטכישעג:ס'א יד זיא/



 ןײטשטנַא

 רעדעי יװ, .4 אי ,1865 ,מק ,סוממ ,י'לד לא

 ...ןעמעננָא טזומעג רע טָאה טסילַאירעטַאמ |

 ץעכעלגעממוא ןַא זיא טינרָאג ןוֿפ יַא יד זַא

 רעזדנוא ..., .1919 י"ג ,צוו טישז ,"ךאז

 ןופ שיוטסיא ןַא יװ רעמ טשינ זיא טכיל

 ןיא ,רעדלעֿפ עשיטענגַאמ ןוא עשירטקעלע

 ,"ַא רעשיטענגַאמ-שירטקעלע ןופ ןצנַאגניא

 -ַאטיּפאק רעטלַא רעד ןופ ןלַאֿפ םוצ, .נטוג

 רעד ןופ יא רעד וצ ןוא גנונעדרָא רעשיטסיל

 שַא רעדירּב ,זיי ,"רעשיטסילַאיצָאס ,רעַײנ

 טייקנארק רעד ןוֿפ יא רעד ַײּב ..., .יזנּכ

 יָאמ:טײלגאּב ערעדנַא ךָאנ ןעלָאר ַא ןליּפשִו

 .5 אט ,1940 ענליװ ,זעגֿפ ,ײןטנעמ

 -ַאטש-- ןיּב ,ייטש-- .וטוא -- ןייטשטנַא

 ,טצינעג טֿפָא ,משטד 271 ּבּב .ןענ

 ןופ טַאטלוזער ,אצֹויילעֹופ רעד ןַײז .1
 .ןֿפַאש ךיז .ןעמוקַאּב ךיז .ןעמוקפיוא .סעּפע

 טָאה .טייטשטנא רוד רעטנוזעג ,רעַײנ ַא
 יא טעװ הנידמ עשידִיי ַא זַא טגָאזעגסױרָאֿפ

 "רק א םינכש יד ןשיװצ ןענַאטשטנַא זיא

 ןיהעשיג טינ שיכלאז ראד ריּבא; .ַײרעג

 ׂשיכלעװ ןידנַאטשטנַא תוקולחמ שיורג טזיא

 ,322 ,הג ,"טזיא ןיּבַײרש ןוצ ךילצטונ טינ

 ,"ןהיטשטנע תוקיזה ,ןיקעװ רע םיכוסכס ...,

 תקולחמו םיטּפשמ הליֿפ, .א/ג ,המלש תרגא

 ,"..ןהיטשטנע ונתנידמּב רדלעג המדקה תמחמ |

 ו"צי הניזמה לש לָאקָאטָארּפמ טקַארטסקע'

 טָא ןיא; ,1777 ,'ןםייהנערדינ} ע"נ דעוה םוימ

 גנואושפיוא-שטנעמ ןופ ערעפסָאמטַא רעד

 -שטנעמ עשיגָאלָאכיסּפ יד 'ַא טזומעג סע טָאה

 טפַאשנסיװ-שטנעמ ,ןָאסרואינש .ֿפ ,"טּֿפַאשנסיװ

 ,1930 לירּפַא ,י"נ ;ו

 ןּבײהנָא .ךיז ןרימרָאפ .ןוֿפ ןעמוקסיורַא .2
 ןענַאטשטנַא זיאס, .למוט א 'א ןעק סע .ךיז |

 רעטציא זדנוא ןעק עמ ,עלעטַײצ אזא דניצא

 ןוֿפ גנַאזעג סָאד| לֿפ ,"ןעגנערּבמוא ןעמעלַא

 ,טקנעדעג טָאה'מ , {1939 עװקסָאמ ,רעקלעֿפ

 ךעלקערּב עקילעֿפוצ ןענַײז ןןעָאזָאטָארּפ ידָו זַא
 ןטּבעלַאּבמוא ןופ ןעייטשטנא עכלעװ ןּבעל

 י"נ ןּבעל ןופ םױּב רעד ,םולּב .ש ,"ףָאטש

1, 

 סָאד .טרעװילגרַאֿפ ,טרַאטשרַאפ ןרעװ .9
 ןענַאטשטנַא רימ זיא סע, .טײטשטנַא טול

 -מוא ןַא ןוֿפ ,קערש ןופ} "ךלימ סרעטומ רעד

 א .ןגנוּבעלרעּביא רערעװש ןוא רעטכירעג

 טינ; .ןענַאטשטנַא זיא (רעּפרעק ןופ) דילג

 עמ ןעװ ,טולּב ךיוא רָאנ ,'א ןעק ךלימ רָאנ

 ,ַאֿפי ,װמ ,"רעדָא רעד ןוֿפ סיורַא סע טזָאל

9, 2, 

 .ןעמוקקעװַא .ןלַאֿפּפָא (ענליװ ,לקָאל .4
 "ןענַאטשטנַא רימ זיא טיטעּפַא רעד, .ןיײגרַאֿפ

 סָאװ םעד ןוֿפ ךופיה םעד טקנוּפ טניימ סע

 טיטעּפא רעד :טינ .טניימ טסירעמשטַײד רעד

 רעד :טרעקרַאֿפ רָאנ ,ןעמוקעגפיוא רימ זיא

 ,ַאֿפי .װמ ,"ןלַאֿפעגּפָא רימ זיא טיטעפַא

 ן,2 ,9

 ,טנייטש'- ,ןייטש-- .ורט -- ןענייטשטנא
 ץַאלּפ א ןוֿפ ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא ,כרַא

 השמ ראּב .רענייטש ןופ ןקינײרּפָא ;רענייטש |

 רע, :(2 ,ה ,היעשי) 'והלקסיוי טשטַײטרַאֿפ
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 ן"טניטשעגסיא, :יּתְו "טנײטשטנַא טָאה -

 םדָא םעד ,טנייטשטנא ןיא טָאה רע ינוא ...,

 ,2 יה ,היעשי ,מהס ,"ערה'רצי ןופ

 יא רעװ .לַארטײנ -- ןרעוו טליטשטנַא
 .ןרעוו טליטשנַא :מטֿפ .ןרָאװעג יַא ןיִּב
 ןסַײררעּביא) ןרעהֿפיױוא גנולצולּפ ,לָאמַאטימ

 -טנא .ליטש ןרעװ ןוא ןעלמוט ,ןדער (סָאד

 רעייז ךיז טָאה לכימ יּבר רעד, .ןרעװ ןגיווש
 רעד ןיוש טָאה ,תורבס עמורק טימ טרַאּפשעג |

 ילבמ טינ רימ טַײז :ןטעּב וצ ןּבױהעגנָא ש"עב

 יחבש ,"ןרָאװעג 'ַא ייז ןענַײז .שיט םעד לּב

 טליטשנַא ןיסכומ רעד זיא ךָאנרעד, .טשעּב

 ןיא רע זַא טניימעג ּבַײװ סָאד טָאה ,ןרָאװעג

 "עג רעד, .א/אי ,ןטרָאד ."ןרָאװעג ןֿפָאלשנַא

 -רע ,עש "ןרָאװעג 'ַא ךיג רעּבָא זיא רעדליפ

 19023,  עשראװ ,רָאֿפסױרַא רעטש
 ןּבַײלּב .סרעלמוט עַא .ידַא -- טליטשטנַא

 -ברָאֿפ א, .לָאענ .רעד -- ?יטשטנַא .יִא
 . ;"טָאג ןוֿפ זיוה סָאד טשרעהַאּב יא רעקיט

 .1960 'טפעס ,ָאגאקיש ,געװ רעזדנוא ,קינַאמ

 .טעּבישטעג-- ,ןָא עּב .ורט -- ןעּבישטנַָא
 ןיא סױרַאג .ןעּפישטשנָא ,ןקילֿפנָא ,ןסַײרנָא

 ןַאהַאק םהרבַא ;"זָארג טעּבישטעגנָא ,ןסיורז

 ,1930 װָאקרַאכ ,רעקיטשכַארּב

 רוּכיש ןעװ ןוא, .ןדײשטנַא +- -- ןרישטנַא

 לַײװ ,ּפָא ךיז טקור ,לחומ טַײז ,ָאט ,ןדִיי ןרעוו

 ,"ּפָארט ןטימ ,ןוגינ ןטימ ,'ַא טייג לדיירד סָאד

 'הבאושה תיּב תחמׂשי ,ו לַא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ריישטנַא

 -נָא .הטלחה .קסּפ .סולשַאּב .+- ןדײשטנַא ןופ

 ױזַא; .'ַא םעד ןלעטשנגעק ךיז .יַא םעד ןעמענ

 ןּבַײלקסיױא טסזומ :'ַא ןוֿפ ןטַײצ יד ,ייז ןענַײז |

 ,"אנוׂש ןַײד ןוא דלעֿפטכַאלש ןַײד ,ןָאפ ןַײד

 סיױרַא טיג סָאװ רעטכיר אק .ןורטטמ ,טייצ

 ,29 וצ 1956 זמט ,גצּב ,*., , ,'ַא ןַײז

 ַאּב סָאװ ,טדײשטנַא סָאװ .ידַא -- קידיישטנַא
 לייט ַא ןענַײז ןדִיי; .עירכמ זיא סָאװ ,טסילש

 םיפּתוש עטקיטכערַאּבלוֿפ ןוא עקירעמא ןוֿפ

 ,1955 ,שַאֿפ ,ןַאמדור .ּב ,"לרוג ןיַא ריא וצ

 ,ןסָאלשַאּב זיא סָאװ .1 .ידַא -- ןריישטנַא
 רעד, .טרידיצעד :ןיד-קסּפ א טימ ןיוש זיא סָאװ

 ערעזדנוא רעטניה ןַײז ןיוש טעװ ףמַאקנכַארּפש

 ,מי ,"רענע'א ןא ,רעטקידנעראֿפ א סעציילפ

 ףרַאד סָאװ 2 .1933 עגיר ,קנַאדעג רעזדנוא
 רעד .טכַאלש ענע'א ןא .ןדיישַאּב ,ןסילשַאּב

 טּפַאלק ץרַאה סָאד .ףמאק רענע'א רעד ,רעטצעל

 טיקכאװש יד עקַאט טגיל םעד ןיא טָא; .יֵא

 םענע'א ןַא וצ טמוק סע ןעװ ,יורפ רעד ןוֿפ

 סָאװ .2 .יטריֿפ לרוג רעד יו ,שו סַײװ ,"טירט
 ןַײז, ,טייקטרידיצעד ,טייקרעכיז סיוא טקירד

 ,"גנערטש ןוא יא ןעוװעג זיא ןעזסיוא רעצנַאג

 ,1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןופ רעדניק ,שקַא

 .טייק-

 .ןדיש =- ,טדייש -- {דייש -- .וורט --ןדיישטנַא
 ייצעד .ןדישַאּב .7 2106: 68
 -סיוא םעד י'ַא .ןַײז עירכמ .ןעמיטשַאּב .ןריד

 ןייג רעטַײװ טעװ סע יװ יא .ןלַאװ יד ןופ גנַאג

 יַא שטנעמ רעד ןעק. ....ןוֿפ גנולקיװטנַא יד

 זַאד רעדא ."?ןּבעל ןיא געװ םענעגייא ןַײז

 .משטד .ידַא -- ןֿפַאלשטנַא

 ןסָאלשטנַא

 סָאװ סעּפע יאדװַא טּפרַאדעג טָאה טנעמָאמ רעק

 רעד, .שטנעמ א רענייא ,ו סַײװ ,"יַא זיא סע

 ץרא ןיא} שיאערּבעה ןוא ׁשיִדְיי ןשיװצ ףמַאק

 א ןיא טשינ . .. ןרָאװעג ןדישטנַא זיא ןלארׂשי

 -נילֿפ דוד ,"ןרעלטיה ךרוד רָאנ ,ףמַאק-רוטלוק

 שיטקַאֿפ טימרעד טָאה; .21 אוו 1964 ,זמט ,רעק

 רעשיּבַארַא רעד ןגעק גירק םעד ןדישטנַא

 ,לקיּב .ש ."לארׂשי תנידמ תבוטל טכַאמרעּביא

 ךיז ןעק רע -- ךיז טימ 2218 1967 ,זמט

 | "א טינ

 .רוא ,קספ ַא ןּבעגסױרַא ,ןגָארטסױרַא .2

 טָאה טכירעג סעדנוּב סָאד, .ןענעקסּפּפָא .לייט

 -סָאלש .י ,"עינַאּפמָאק רעד ןטסנוג רוצ ןדישטנַא !
 טעטַײדעּב סָאװ ,ןָאליד לעינַאד ,זּביא גרעּב
 זיא סע םערָאװ; ,1903 י"נ ,קַײרטס רעזעיד

 טגירק רעכלעװ ןייד א ןוא טפוש א ךָאנ ןַארַאפ

 ,אינּת ,"ייז ןשיװצ יַא ףרַאד עמ ןוא ,םיא ףיוא
 ,הל

 -סיוא רעיא רעד .טקנוּפ רעיא ןַא -- קיד"

 טסעמרַאֿפ רעיא רעד, .ןלַאװ יד ןוֿפ גנַאג

 -ַאצ ןטלױֿפעצ ,ןטלַא ןטימ קלָאפ ןשיסור ןוֿפ

 רעסיורג רעד; .ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"םזיר

 ,לקיּב .ש ,"ךשמה ןקיטסַײג ןופ טרעװ רעיא

 טָאה סָאד, .1958 י"נ ,רוד ןַײמ ןופ רעּבַײרש

 ןַײז ןןיאָו יצרעטנוא ץיַא ,ןטצעל םוצ טריפרעד

 'לעדע ךוד ,יקסוקַאז .י .א ,"ןַײזטסואווַאּב

 1955 א"ב ,,..טַאטש
 טקנוּפ ,טנַײה ךָאד ןעייטש רימ , -- גנוד

 א רַאֿפ ... קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ טימ יװ

 ,"גנוזײלֿפױא ןַא ןוא יא ןַא ראפ ה"ד ,סיזירק
 ,| רָאק

 סָאװ ,'ַא ןייק זדנוא ןשיװצ ָאטינע -- רעד
 ,יּת ,"ןדייּב זדנוא ףיוא טנַאה ןַײז ןגייל לָאז

 עקַאט סע ןיילַא ךיא ןיּב יצ, ,33 ,ט ,בויא

 ןַײמ ןטַײּברַאפ םַײּב 'ַא רעַײרֿפ רעד ןעװעג

 יירפ רימ ךרוד רעד טימ ס"ש הרבח סנטַאט

 לארׂשי 'רד ,י?,ס-,ס ײטרַאּפ רעטלייוװעגסיוא

 עלַא רימ , ,1952 ָא"ּת ,ןיהַא ןענַאדנוֿפ ,ןיּבור

 .לה ,"סיֵא ןוא םיקסוּפ עטצעל יד טינ ןענַײז ...

 יעג-- .ןָא עילי .װרט -- ןע(י)לישטנָא
 ןּבַײלקנַָא  .ןעיליצנָא :59 .טע(יױלישט
 יִא .טלעג ךס ַא יִא .ןפיוהנָא .ןעלמַאזנָא

 ,ןסַאּפאז

 ךיז ןעשעיטנָא װזז -- ךיז ןעש(ע)ישטנָא
 רעדָא םעד טימ ןָא ךימ עשישט ךיא . ; 1 ,תיד

 ,דַאנ ,"רעדורּב ַא טימ יװ ןדמערֿפ םענעי טימ

 .קיטנַאמ ןוא ןגרָאמ

 .כרַא .ןגָאלשי-- ,גָאלש--- .ורט -- ןגָאלשטנַא
 ליװ יגיּבלעז ׂשד, .ןזָאלסױרַא .ןעַײרֿפַאּב .1

 ליװ ןגאלשטנַא םיא ןמ ןעו ,ןכַאמ טנעקּב רע

 ּפָארַא .2 .ב/ולק ,ראש ,"סנקנעֿפג ןַײז ןוֿפ
 ןופ ,עטנָאק רעד ןוֿפ יא .ןעמענּפָארַא .ןענעכער

 הטיּב, ןַײז רּתומ -- ךיז טימ .תוריכׂש יד

 -ןיגיק ןיא ןיגאלשטנע וצ ךיז טלודיגנוא רעד

 רוֿפ ןדרעװ ריוו אוזלֲא ,ירָאטשיה רגידרעוו

 -שורושחא' ,ידעגַארט ירדנואוו ןייא ןיגארטיג

 ,ןוז שֿפ} 1718 טשמַא ,יליּפש

 זיא סָאװ .1
 יטנע .סולשַאּב ןטסעֿפ ַא טימ זיא סָאװ ,רעכיז



 ןֿפַאלשטנַא

 זיא 'א ןוא ףַײטש, .(!ןיינ) .!ָאי -- 'א ןרעפ

 ידער ,"רעמיצ ןטימ ןיא ןענַאטשעג רעטציא יז |

 סָאװ .2 .,1931 עװקסָאמ ;טרעּבַאיטקָא 14 ,שקַא
 טינ ,סעּפע ןריפוצכרוד טרידיצעד ,טיירג זיא

 יץיֵא ןַא .ןעגנורעטש ןייק רַאֿפ ךיז קידנלעטשּפָא

 ,רענעיַא ןַאק .ןליו םענעיַא ןַא טימ .שטנעמ רענ

 "מורֿפ .א ,ײ. . .ןוֿפ רעגָאזנָא רענעקָארשרעדמוא -

 ,...ןרעטקַארַאכ סקעז ,רעקַאר.ר ,זּביא ןיק
 | ,1929 י"נ

 (ןכערּבכרוד) ןגיילכרוד יַא טימ -- טייק-

 -עמַאק עװַארּב ,'ַא ןוא טומ, .געװ ַא ךיז רַאפ

 ילעדע דוד ,י!גיז םוצ ןריֿפ ךַײא ןלעװ ,ןדַאר

 .ךעדיל ,טַאטש

 רעד, .ןֿפָאלשטנַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפָאלשטנַא
 קרַאטש טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה דלַאװ רענעַא
 טסקוק וד ןעװ, .עשטַאילק ,סוממ ,ײןקָארשרעד

 ,"טָאטש רענע'ַא רעליטש רעד ףיוא . . ,ּפָארַא
 טָאה; ,19230 עשרַאװ ,. ..זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד

 עטסיַא סָאד וליפַא ןקעװּוצפיוא תחוּכ םעד

 1965 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןסיוװעג עכעלשטנעמ

 ,.טייקק .21װ

 0106: סת1- .כרַא .וטוא -- ןֿפָאלשטנַא
 ןעװ 'נוא ...2 .ןרעװ ןפָאלשטנַא וזז+ .468

 ןוֿפ ּפָאק םעד| טׂשהיצ ׂשיוא רעה רדיוװ ןיא וד

 "צנא ָאז ןסנּפָאקוצ ןַײז ןוֿפ זיומרעדעלפ ַא

 ינוא, ,1474 ,,תואוֿפרה רֿפסי יײּכ ,"רע טפעלש

 ןרדנַא םוצ טמיורט םיא 'נוא ףילשטנַא רע

 'נוא גיל ךיא; ,5 ,אמ ,תישארּב ,חט ,*. ..לומ

 טנייל רטנוא טָאג ןעװ ךַאװטנַא ךיא .ףולשטנַא

 ,1696 יוסעד ,,..השמל הלֿפּת ןרודיס} ,"ךימ

 (עמש תאירק) ןנאייל לָאז רֶע נואק .א/וכש

 .א/זכ וטל ,"טֿפָאלשטנַא רע זיּב גנַאל זזַא

 ,"ןיד ןוא ליטש הליפּת עטצעל ַא טפָאלשטנַא;
 ,'םינקז בשומ ןיא' ,קעזואו ןועמש !

 ןיּב ,ַא רעװ .לַארטינ -- ןרעוו ןֿפָאלשטנַא
 ,,..ןֿפָאלשנַא :ךױא מטֿפ) ןרָאװעג יִא -

 .(ןרעוו טנֿפָאלש(ט)נַא

 ןוֿפ דנַאטשוצ ןוֿפ ןייגרעּביא קידהגרדהּב .1

 ,ןֿפָאלשנַײא .ףָאלש ןופ דנַאטשוצ ןיא ןַײז ךַאװ

 ןוא רפס ַא רעּביא ןציז .טייקדימ ןופ יװ יא

 םַײּב 'װ יא .רעטַאעט ןיא 'יװ יא .יװ יִא

 םיא ךיז ןּפעלק ןגיוא יד, .ָאטױא ןוֿפ לדער

 סָאד, ."'װ יא דלַאּב טעװ רע ,(וצ ךיז ןכַאמ)

 'א זיא סע זיּב ןעירשעג ,טנייװעג טָאה דניק

 ןיוש ,ריפ ןיוש טגָאלש רעגייז רעד , ."ןרָאװעג

 רנרעל ןייא ראוו וזַא, .לֿפ ,"'װ וצ יַא טַײצ

 ןַײז רֹּביא רַאװ 'נוא רימַאק ןנרעל םנַײז ןיא

 עירָאגעלַא עשירָאטסיה' ,*. ... ןֿפולשטנַא ןנרעל |

 רע, .{וװ שֵפְו 1694 טריֿפ ,יץ"ש ריאמ 'ר ןופ |

 רנייא םולחּב ךַאז רע ,ןיראוויג ןיֿפולשטנַא רַאװ

 ,"ליסקַא ןַײז ףיוא רינרעד ףיוא טּביױלק רעד

 ןוא קַאז א ךיז רע טגייל סנּפָאקוצ, .א/ומ ,וצנ

 ךימ, .רעדיל ,טע ,"קַאמשעג ץנַאג יא טרעװ

 לַאֿפ א ךיא וט ,גָאט ןצנַאג א ןופ ןכָארּבעצ ןוא|

 ײטש ךיא יװ ױזַא 'ַא רעװ ןוא לטעּב ןפיוא

 ,'הטמ לש הֹֿבישיּב' ,סוממ ,ייג ןוא
 ת"ישה רַאפ ןענייוו וצ ןּביױהעגנָא טָאה ...,

 איבנה והילא זיא ,ןרָאװעג ןפָאלשנא זיא ןוא
 רֿפס ,"ןעמוקעג םולחּב םיא ןצ בוטל רוכז

 606 .כרַא .װטוא -- ןעמולשטנַא

1877 

 ,א/ז ,1850 עקלָאשז ,בוט םש לעּב יחֿבש

 ,למירד ַא יװ ,טכַײל ןַײז טגעלֿפ ףָאלש רעד;

 ןוא טונימ רָאּפ ַא ףיוא ףיוא ךיז טּפָאכ עמ

 יד ידכּבצ .קי ,ףןֿפָאלשנַא קירוצ טרעװ עמ

  'װ טנֿפָאלשטנַא טינ ןלָאז ךעלרעדניק עניילק

 תראפּת ,"הנתשנ המ ןגערֿפ ןענעק ןלָאז ןוא

 קירוצ טָאה; .ד"ערּת וָאקירטעיּפ - ,ל"ארהמ
 נַא -ףױא ןשיק ןיא םינּפ סָאד ןּבָארגעגנַײא
 1 רי ,י'וװ וצ ןֿפָאלש

 זיא סוֿפ א. .ןגעלעגּפָא ,טֿפַײטשרַאפ ןרעװ .2
 עכעלטע ןכַאמ ףרַאד רע ןוא ןרָאװעג יא םיא
 .קיּפעלקי ,זיי ,"טפול רעד ןיא ןעגנוּביא

 יװ ױזַא .ור ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןעמוק 9
 רעד .ויטקַאמוא ןרעװ .ןֿפָאלשעגנַײא טלָאװ סע

 ,טנװָא רעד טמוק. .ןרָאװעג 'א זיא ןײארַאֿפ

 ליטש ןוא ױלּב-קידלָאג, .יֵא לטעטש סָאד טרעו

 .ףישלגעז ַא טמיװש' ,למ ,ײַא םי רעד טרעו
 ,"ןגיוא ענעֿפָא טימ ןרָאװעג 'ַא רימ זיא גָאט;
 | .ןזירּפַאק ,געס

 רעדע .ףָאלש ןטצעל ןטימ יװ יַא .ןּברַאטש .4
 .װש ,"ַא טרעװ רע זיּב ןֿפָאלש טוט שטנעמ
 ,טנַאװ רעד וצ םינּפ םעד טימ טרעקעגמוא ךיז,
 ,"קיּבייא ףיוא ןרָאװעג יַא ןוא ןָאטעג עּפָארכ א
 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ
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 ֿבוט חקל .ןרעװ טמולשטנַא חזז  .פ!טתנזמסת

 ךיא, ;(18 ,ח ,לאינד) ייּתמדרננ טשטַײטרַאֿפ
 ןַאמ רעד ךיז טצעז םעד ןיא,; ."םולשטנַא

 ,"רטנורד טמולשטנַא 'נוא םיוּב ןייא רטנוא
 יזַא - טמולשטנַא .ג/י ,ארקיו ,וצנ
 .טנא טכַאמ אד רעד 'נוא (םימודר ץיקמהו)פ
 טשמַא ,ןוזמה תכרּב ,ײןטמולשטנַא איד ןכַאװ
 ,ב/אס ,3

 ,ַא רעװ .לַארטינ -- ןרעוו טמולשטנַא
 ַא טימ ןֿפָאלשנַײא .כרַא .ןרָאװעג 'א ןיּב

 איז (םתנש ומנ)ע .ןעלמירדנַײא .ףָאלש ןגנירג
 ,"ףָאלש ןריא טימ ןרָאװיג טמולשטנַא ןנַײז

 -טנַא קחצי 'ר רַאװ וזַאק .6 ,וע ,םילהּת ,מהס
 ,"...רטאפ ןַײז טכעז רע 'נוא ןיראווג טמולש

 טמולשטנַא ןראוו זיא רע, .ג/דנ ,םירבד ,וצנ

 ,", ...םיא וצ גנופלעה ןייא ןטַײז רנַײז ןוֿפ !נוא

 .ב/צק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 ןוֿפ, -- ןרעװו טרעמולשטנַא :ךיוא
 ןרָאװעג יַא זיא ,בקעי ןוֿפ טָאג ,ײרשעגנָא ןַײד

 ,7 ,וע ,םילהּת ,יּת ,"ךרעפ יא ,רעטַײר יא |

 ,סולשַאּב .רנ .משטד .ן" ,רעד -- פולשטנַא

 רעד ןיא טכַאמ ענייק, .קסּפ .גנודיישטנא

 ,"ןעגנערּבּפָא סולשטנע םעד ןוֿפ ךימ טעװ טלעוו

 ָארד ,רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ

 ,1897 שטיּבָאה

 .כרַא .טּפולש-- ,ּפולשי- .ורט -- ןֿפולשטנַא
 .ןזָאלַײרפ ,ןזָאלקעװַא ..2406: ס01-91001?סת

 -רַאפ שמ .ןשטילגסיורא ןכַאמ .,ןע:צסױרַא

 :(11 ,גכ ,תומש) 'הנטמשּת תיעיבשהוי טשטַײט

 -רַאֿפ סע, :יּת} ,"יז ןּפולשטנַא טׂשלָאז וד;
 ,םירֿבד) 'ךדי טמשּת' טשטַײטרַאֿפ חט .ן"ןזָאל

 ןַײד ןֿפּפולשטנַא ןשול טׂשלוז אוד, :(3 ,וט

 ךיד לַײא , ,{"טנַאה ןַײד ןזָאלּפָאא :יּתו "טנַאה

 .5 ,ו ,ילשמ ,מהס ,"תוברע םעד שיוא יֵא וצ

 ןעילעמשטנָא

 טקרעמַאּבמוא ,טייהרעליטש -- ךיז טימ
 ןטאה ןטצלע יד; .ןיײגקעװַא ,ךיז ןשטילגסױרַא |

 ,תומש ,חט ,"ךילצנייא םיא ןופ טּפולשטנַא ךיז

 ,ן"דחא דחא וטמׂשנ םינקזה לבא, :ישר)ו 1 ,ה
 טּפולשטנַא --- רָאי-הטמש סָאד ןָא טּפור ּבׂש
 -טנַא -- הטמש ןָא טֿפור שמ -- גנ// .רָאי
 ,271 ,וט ,םירֿבד ,חט ןיא ךיוא ױזַא .גנוּפולש |

 ,טרעיילש רע .ורט -- ןרעײלשטנַא

 רעיילש ןּבײהֿפױא ,ןעמענּפָארַא ,ןעמענקעװַא .1
 וצ ױזַא יװ . . .טסייו רעג .(סעּפע) ןצעמע ןופ

 ,סעלעשעה .י ,"טיײקידעכָאװ ריא ןופ ךַאז ַא יִא

 -טנַא .ןקעדֿפױא .2 .1964 טסוגיואיילוי ,קוצ
 -סימ ַא יַא .ןרירפישעד .ןעגנערּבסױרַא .ןקעלּפ

 | .עירעט -
 -רוטלוק עיַא יד, .ידא -- טרעיילשטנַא

 ,1956 ,עקירּפַא-םורד ,"עידעגארט

 ךיז ,ךיז סילש-- .װטוא -- ךיז ןפילשטנַא
 ףיוא ךיז ןרידיצעד ,ךיז ןסילשַאּב ,ןסָאלש י-

 ןריֿפוצכרוד סולשַאּב (ןטסעפ) ןעמעננָא .סעּפע

 ףיוא ךיז יַא .ךיז ַײּב ןכַאמּפָא טסעֿפ .סעּפע

 ןוא עטשרע ידע .ךיז 'ַא ןענעק טינ .סעּפע

 ,"וצרעד ךיז 'א סָאד ... ךאז עטסקיטיינ

 ןקירעהַאזיּב םעד ףיוא, .'...הלוגס ַאא ,סוממ

 ןזומ רימ .ןייג רעמ טינ ןעמ ןָאק ... גע

 ןעק ּברעװ רעד םגה .יךיז יַאע .וװ רַאק ,ײַא ךיז

 ןצישֿפיל ןוֿפ המּכסה ַא טימ ןרימיטיגעל ךיז

 שוריפּב ןּברעװ רעד טָאה רימ רַאפ . . . ןײלַא !

 :זיא רעסעּב ךס א ... םעטַײּב ןשיועמשטַײד א

 -לעמכע .14 ,1939 ,ַאפיי ,װמ ,"ךיז ןסילשַאּב

 ךיז 'א טנָאקעג טינ טציא ךיוא טָאה יקצינ

 ,"ףירגנַא-םערוטש א ךרוד טָאטש יד ןעמענ וצ

 ןיא אֿפוג םלוע:לשיונוּבר רעדע .צוו דש ,מי

 טסילשטנַא רע רעדייא הרוּת רעד ןיא ןייעמ

 ףטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"ןָאס וצ סעפע ךיז

 ,גנו-

 ,ףעלש-- .חרט ןע עגנַאװ -- ןֿפעלשטנַא
 װזד .כרַא ./7704: 601-912{ס4 .טפעלשי-
 -נייא לָאז עמ ןכַאמ .ןרעֿפעלשנַײא ,ןֿפעלשנַײא

 רוּביגה ןושמש זיד ,הלילד יד איו, .ןֿפָאלש

 סוש סריא ףיוא טֿפילשטנַא ןיא ,ּבַײװ סּביק
 ,"טדַײנש ּבא ןקול ראה ינַײז םיא איז אי 'נוא

 ,בכ ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 .טרעֿפעלש-- ,רע- .ורט -- ןרעֿפעלשטנַא
 ,ןֿפָאלשנַײא לָאז עמ ןכַאמ .ןרעֿפעלשנַײא ווזד

 רַאֿפ ןצנַאט ,ןכַײט יד ןוֿפ סענַאּפ יד ,רימ;

 -טנַא ,טגיװרַאֿפ ןיוש ןּבָאה רימ ,ךלמ ,ריד

 ,נַאמ ,"סעמַאמירעסַאװ עטלַא יד ,טרעֿפעלש
 ןטלַאטשעג עטנעָאנ

 ,טכַאמשי- ,טכַאמש-- .וורט -- ןטכַאמשטנַא

 ןרעדניל .טכַאמשרַאֿפ ןַײז טינ לָאז עמ ןכַאמ
 ַא יַא ןֿפלעה ..., .טשרָאד סנצעמע (ןשעל)

 ,15 ש 1964 ,זמט ,גי ,"טנגעג עקיטשרוד |

 יעמשטעג--- ,ןָא עיל- .ורט -- ןעילעמשטנָא
 .ןגָאלשנָא .ןעילַאמכנָא .ןעצכוּבנָא .1 .טעיל
 ,רענייּב יד 'ִא .סעילעמשט ,ּפעלק ןעגנַאלרעד

 ,ןּפַאלק ,ןצעז ךליה א טימ .2 .ןטַײז יד
 ,למוט ַא ןכַאמ ַײּברעד ןוא סעּפע ןיא ןעקסַארט

 -רַאֿפ ןוא (ןַאּבַארַאּב ןיא) ןצַאט יד ןיא יִא

 ,ּפָאק םעד ,ןרעיוא יד ןעמעלַא ןעשולג



 .ןקידעשטנא

 .טקידעשי- ,קידעש-- .ורט -- ןקידעשטנַא
 ַא רַאפ ןקיטיגרַאֿפ .טצינעג טפָא ,משטד

 ןָאט רַאֿפ ןלָאצּפָא .טלעגנדָאש ןלָאצַאּב .ןדָאש
 ןקיטיגרַאֿפ ... "ַא; .ןדָאש ןצעמע (ןעגנערּב)
 ,ַאֿפי ,װמ ,"רעסעּב ךס ַא רימ ַײּב סיוא טמוק
 ..+ ןעמונעג ךיז טָאה ..., -- תנ/ ,14 ,9
 עמוס א ןגעװ ,ןשטיװָאלַאפַאר טימ ןענעדָאל
 סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,"טמוק םיא סָאװ יַא
 -לעג-סיַא עכעלנעזרעּפ -- טלעע ג-סיַא ,יטּפשמ
 "יצַאנ ןופ תונּברק יד רַאפ דנאלשטַײד ןופ רעט

 .משטד .ידַא -- רַאּבקידעשטנַא .םישזער
 .רנ

 ,ךיז ןעשעיטנָא װזד -- ךיז ןעשטעשטנַא

 עיולּב טימ עדנָאּב .רפ .ךי ,יד -- עלעשטנ'ַא
 יסעד(ע)גַאי (עצרַאװש)

 סָאװ .1 .קידווע- :99 .ידַא -- קי|ּפעשטנָא
 ,ןקיטסעפנָא ,ןעּפעשטנָא (ךיז טזָאל) ןעק עמ

 "עמ עיִא ןָא ךיז טעּפעשט סָאװ .ןעגנעהנָא
 סָאװ .2 .רעדליּב עיִא .ןשָארּב עיַא .ןענָאילַאד

 ץיֵא .הבּכרה א ןריֿפכרוד ,ןעיּפעשטשנַײא ןעק עמ

 ױזַא טקנוּפפ .ןטכורֿפ ץיִא .ןסקיװעג

 -לגילֿפ יד טימ טעּברַא עּבלעז יד ךרוד טכַאמ

 ,| כַאי ,"ןטכורֿפ עקידװעיַא ןוא ןטכורֿפ

 .טעּפעשטעג-- ,ןָא עּפ .װרט -- ןעּפעשטנָא
 וצ סעּפע ןעיליּפשנָא .ןקיטסעֿפנַא .ןעגנעהנָא .1
 .ץַאל םוצ עלעמילּב א יִא .סעּפע (ןָא ,ףיוא)
 .ךעלעקשטַאה יד רַאֿפ ןָא עפעשט .לַאדעמ ַא יִא
 -גנעהרָאֿפ יִא .קירטש ןפױא שעװ רעקיטש יִא
 טימ סעגנעטס יִא .רעטצנעפ יד ףיוא ךעל

 .דילק ַא ףיוא ןךעלעֿפײלש =} ךעלקיטנַאּב
 ןרעטנוא| ןטניה טעּפעצעגנָא רע טָאה .,,, |

 םויס רעד ,דמא ,יטכיוועג עקיטנוֿפ א ןןעמזעּב

 ןעמונעג דלַאּב טָאה רעש .1868 ענליוו ,הרוּתה

 טעּפעצעגנָא סָאד טָאה ןוא גניר םענעדלָאג א

 "עג איד ,ןַאמטײרּב החמׂש ,"קירטש םעד ןָא |

 ,1882 עשרַאװ ,בר רענַאדנַאל ַא ןוֿפ עטכיש

 יד טגעלפ ןלרעטוֿפ ןופ} עלעטרַאג םעד ףיוא;

 "עגירק ןטיור םענייש א לרעיוא ןרַָאפ יִא עמַאמ

 ,"גָאט ןצנַאג א ףיוא ןכאזױסע טימ ... על
 ,1930 זירַאּפ ,...תונורכז ,יקסבומחור לארׂשי

 רַאֿפ סָאװ טינ ַײסיװילס ךָאד ןסייװ ... עכַײר,
 ייכׂש יד ,"ךיז ףיוא ןעּפעשטוצנַא תעגושמ ַא
 | | ,1900 וװענעשז ,תור

 יַא .ןעלטײקנַָא .ןעלטייקוצ .ןעּפעשטוצ .2
 יד 'א .ןַאּב רישזַאסַאּפ םוצ ןָאגַאװ:טכַארֿפ םעד
 ...רעירֿפ טָאה רע; .טייק םוצ (ןיא) ךעלעגניר
 ,!סַײװ ,"רעריא ןָא טנַאה ןַײז טעּפעשטעגנָא
 לטשּפ קידלּפלוֿפמ א טגָאזעג, .גיֿפ .יןּבעל סָאד
 ,"עשוהייינּפ א טעּפעשטעגנָא טרָאד ןוא ַאד ...
 .לטעטש ַא .שֵא

 סעּפע ןשטנעמ ַא וצ ןעּפעשטוצ ,ןּפעלקנָא .9
 ןצעמע יִא .(טריטידערקסיד סָאװ סנױזַא) ,יַאנגל

 וצ ןֹוא ןעגניז וצ ןּבָאה לָאז רענעי ,ילקעּפי ַא
 | | ..ןגָאז

 ןֿפרַאװנָא .ןעגניװצפױרַא ,ןעגניװצֿפױא .4
 םוצ טינ זיא סָאװ ,ןליװ ןגעק) סעּפע ןצעמע

 -רַא ןַא טעּפעשטעגנָא םיא טָאה עמ, .(ןצרַאה
 ,הלּכ ַא יַא ."םעקָאּב סױרַא םיא טייג סָאװ טעּב

 2 בעיה ,ןתח ַא

 .וֿפד + -- ךיז ןעּפעשטנָא

1878 

 ,ןצעמע טימ ןּבײהנָא ךיז ,ןעּפעשטרַאֿפ .ס
 ,ןכָארּבעצ רענייּב יד גנַאל ןיוש םיא טלָאװ ךיאע

 -םימש-תארי ןא} ױזַא טימ ארומ ּבָאה ךיא רָאנ
 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,ײיָא וצ למינּפ

 ;וּב םוצ 1
 עכעלטע ץָאלק םעד ןּבירטעג טָאה םי רעד;
 טעּפעשטעגנָא ךיז טָאה סע זיּב לַײמ טנזיוט

 ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"לזדניא ןַא ןופ ןטרָאּב ַא ַײּב

 ןעמיוז יד, .1898 ענליװ ,שבדּכ הקותמ הׂשעמ

 -רעטַאלֿפ סױרַא ןזָאל . . . זָארגדליװ עקינייא ןופ
 טימ ןוא ... ךעלרעקנא ,ךעלעקעה ... ךעל

 ,ןשטנעמ ,תויח ןָא ןָא ךיז ייז ןעּפעשט םעד
 ,טכַארטעגסױא טינ ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"לגייפ

 ,1941 עװקסָאמ

 -נייא ,סעּפע ןָא ךיז ןטלַאהנָא ,ךיז ןּפַאכנָא .2

 ןָא ךיז יִא .(ןצעמע) סעּפע ןיא ךיז ןרעמַאלק
 ןוא ךעטרַאפ סעמאמ רעד ןָא ךיז יִא .קירטש ַא

 סָאװ ,טרָאװ א ןָא ךיז יָא; .ןזָאלּפָא טינ יז

 .טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה ןטגָאלקעגנָא םַײּב

 רעטַײװ טּבַײלּב רעע .לֹוּבלֹּב ַא ןיא ךיז יִא
 ,ץרפ ,ײןעּפעשטוצנָא סָאװ ןָא ךיז ָאטשינ ,ליטש

 | לרעסַאװ סָאד' !

 ַאֿפ ,תונעט טימ) ןייטשוצ .ךיז ןצעזנָא .9
 א יװ ךיז יִא .ךעלגנירדוצ ןרעװ :(ןעגנורעד

 רימ (ןָא ןיא טעּפעשטעגנָא ךיז טָאה, .קוּביד

 רע .טָאה סָאװ, ."ןרָאי יד רימ טייגרעד ןוא

 סעּפע ןָאטעג םיא טָאה רעװ ?טעּפעשטעגנָא ךיז

 -עגנָא ךיז טָאה קינדונ ַא סעּפע, ."?סטכעלש

 ךָאנ רימ טייג ןוא רימ (ןיאװ ןָא טעּפעשט

 -עשטעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ, ."רעטוג-טינ ַא יװ

 .תועסמ סוממ ,"?עינדילז ַא יװ רימ ןיא טעּפ
 דער ,ןָא טסיזמוא טינ ךיד עּפעשט ,ןיינ ,ןיינע |

 ,טע ,"ןַײא סנױזַא טסיומוא טשינ רָאג ריד
 הפילק ַא םיא ןיא ךיז טָאה טנַײה . . ., .רעדיל -

 טָאה קוּביד ַא רעדָא חור ַא ,טעּפעשטעגנָא
 ,םּת לאפר הׂשעמ ,ײטּפעלקעגנָא םיא ןיא ךיז

 טָאה סָאװ ,סעטתונלזג רעּבַײװ,, .1879 עשרַאװ

 יז ,| סַײװ ,"?טעּפעשטעגנָא רימ ןָא ךיז ריא |
 ירַאװש וד ,רָאנ רימ גָאז , .יןטיהּפָא סישעבָאּב

 -עגנָא ךיז סָאװ ,קע רעגנַאל ,רעּפעלש רעצ

 ,ןַארַאֿפ יילרעלא !קעװַא ?רימ ןיא וד טעּפעשט

 רעד ןוא לדָאנ יד' ,טשא ,"!קעלש ,םינּפַא

 יװ ,שטש(עקלק ַא יװ ךיז יִא :99 .ילװנַאּב

 .עקוַאיּפ א יװ ךיז יִא .עלָאמס (ַא)
 .הרצ .שינעקישנָא :ךיוא -- שינע- .ץכע-

 ןוֿפ רענגעק יד, .גָאלּפ .שינעּפעשטוצ .קילגמוא

 סעּפע זיא ןָאגרַאשז רעד זַא ןהנעט ןָאגרַאשז
 טָא---. .| מעּב ,"זדנוא ףיוא סינעּפעצנָא זייּב א

 וצ טגָאזעג ךיא ּבָאה !יִא עַײנ ַא ריד וטסָאה
 סָאד ןועלעגרעּביא ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ךיז
 .רעכיּב סקעז ,דַאנ ,ײלווירּב עקיזָאד

 -רעשטעג'- ,ןָא עּפ- .ורט -- ןעּפרעשטנַא

 "נָא .ןּפעשנָא .=2 2: ת20201086 .רפ .טעּפ
 עטיירּב יד ןיא, ,ילּכ ַא טימ טײקיסילֿפ ןעמענ -

 שממ ןָאק עמ סָאװ ,שיפ ךיז ןענעמדיװ ןכַײט

 ,רעלסער .ב ,"ץענ ַא ןָא ,טנעה עליוה יד טימ יא

 | | ,9 אוו 1967 ,זמט

 ,.רקוא .דָאּפ .לס .סעי' ,יד -- עקרעשטנַא

 .עקרעשטנַאה ;:89 .-2 08: עסוגיצוקאג |
 ןעמענוצנָא לכיט טרימשעגסיוא ,עטַאמש .1

 ןזױּפשטנַא

 -יורג א, .פעט עסייה (ןוויוא ןוֿפ ןעמענוצסיורַא)

 -רַאֿפ ַא ןוא 'ַא ןַא ּבַײװ ַא ןּנָאה וצ קוליח רעס

 .םיבתּכ עשיִדְיי ,יקסװעשטידרעּב .י ,"עטכשֹוח

 ןקינייר וצ לכיט .עקרישטש ,עקריטס ווזד .2
 .ןכַאז עקיצומש ןוא עטעֿפ ,ּפעט

 ,+- ךיז ןעשעיטנָא ווזד--- ךיז ןעשעשטנָא
 ַא ןיא רעּבירַא לָאמַא טשינ ץע טמוק סָאװ;
 לסיּב א ךעז לָאז עמַאמ-עטַאט ,סטכַאנוצ-קיטַײרֿפ
 ה"ר ,קיא ,שטיװַאר .מ ,"?לקינייא ןטימ יִא

 | ,א"כשּת

 ,טנַאּפשי-- ,ןַאּפש-- .װורט -- ןענַאּפשטנַא
 עג ןופ ןעַײרפַאב 2706: סתו-פקגתמסת

 הּביס ןעמענקעװַא .טייקנגױצעגנָא ,טײקטנַאּפש
 -עוורענ ,רענעגױצעגנָא) רעטגנערטשעגנָא ןַא ןוֿפ
 יַנָא יד ּפָא רעייז ץעש ךיא, .עיצַאוטיס (רעז
 ,"עגַאל יד 'ַא וצ םילארׂשי יד ןוֿפ ןעגנוגנערטש

 טנַאּפשטנַא .24411967 ,קיא ,רעלגירטש

 רעטקַאד רעד טניפעג רעדורּב םעד, .ידַא --
 --גֹנ!- .טנורגּפָא םַּב ,שַא ײז'ַא ןַא ,ןדימ ַא
 א ףיוא טנַײש סע רָאנ יװע .יַא עשיטילָאּפ א

 ,"...גנונעֿפַאה לקיטש א ,'ַא ןופ לַארטש

 ,6 א 1961 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ירד

 ,זיױּפש-- .װרט -- ןווּפש- ,ןזױּפשטנַא
 װט .== 60/ + 60ע: פמטפ(6) .כרַא ,טזױּפש =

 ןשטַײטרַאֿפ הרוּתה ראּב ,השמ ראּב .יׂשרָא רַאֿפ

 "טזיױּפשטנַא טָאה רע, :(7 ,כ ,םירֿבד) יׂשראי
 -ילרש) ןסילש .ןסנקרַאֿפ .1 ,ן"טסנקרַאֿפ, :יּתְו
 ןזוּפש טנַא ךַײא רעװ ךיא ינוא, .םיִָאנּת (ןּב
 ןזוּפש טנַא ךַײא ליװ ךיא 'נוא טייהגיּביא ףיוא
 ןט15-14) ידי-בתּכ רענעכנימ' ,"טייקיטכערג ןיא
 ךיד לעװ ךיא ןוא, :יּת) .21 ,ב ,עשוה ,(ה"י

 -רַאֿפ ךיד ןוא קיּבייא ףיוא רימ וצ ןסנקרַאֿפ

 -טנַא ךיד ליװ ךיא 'נואק ן.=. ..רימ וצ ןסנק |

 ךיד לי ךיא 'נוא ,טייהגיוויא וצ רימ וצ ןזוּפש

 טימ 'נוא טכיריג טימ 'נוא טייהגיטכעריג טימ

 -טנא רימ וצ טייהגיצראהמראּב טימ 'נוא דָאניג

 לארׂשי טָאה ה"ּבקה לוכיֿבּכ ,, .ןזיוהנציװ ,ײןזוּפש -
 ןתח ןייא זלַא הרוּת הגילייה רעד טימ טזוּבשטנַא

 ןמגילעז ּביל הירא ,"טוט ןזוּבשטנַא הלּכ רעד

 יז ליװ ךיא; .1725 אדרויֿפ ,םידעומה ינוקּת

 ןייק ריא טימ ךָאנ לעװ ךיא רעּבָא ,ןיזױּפשטנַא

 ,תואלּפה ירוּפס ,יִדּבָאה טינ ןישודקו הּפוח

 נא .ּבַײװ ןַײמ ןעװעג זיא יז, ,18236 ענליוו

 ,ייולּת םוצ ,םיא וצ ןעוועג רעּבָא יז זיא טזיױּפש

 .הבושּתי:לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י

 תולרֲע םיּתשילּפ טרדנוה טימ, .ןַײז שדקמ .2

 -ַארטס ,ךוּב-לאומש ,"טשוּפשטנַא איז ךיא ּבאה

 השדקל הצור ינא רמָא םא קדקד אלו; .929 לֿפ

 ךיא :רמא םא א"לּב ,שדקמ ינא רַמָא םא וא

 ּת"וש' ,"איז זוּפשנַא ךיא 'נוא ןזוּפשטנַא יז ליוו

 יִל ךיּתׂשראו' .ןז שה 1556 ענָאמערק ,'לירהמ

 -צלוז ,דיגמה ןיא טרעװ (21 ,ב ,עשוה) 'םלוצל
 ךיא 'נוא, :טשטַײטרַאפ (1770) ל"קּת ,ךַאּב

 ."גביא ףיוא ןַײז שדקמ לארׂשי ךיד ליװ טָאג

 וִצ טגאז י"שה שטַײט זיא ׂשד ,ךיּתׂשראו,

 ץלַא זיא ׂשד ,ןזוּפשטנַא ךַײא ליװ ךיא :לארׂשי

 ךרד ,שּפע ,"זיא שדקמ הלּכ יד רעד ןתח ןייא

 .הל קרּפ ,1796 װוָאלקש ,אּבה םלועל רשיה

 שדוקמ טינ םענייק אוצ ךָאנ זיא איז שאוו -- יא;

 "רַאה ,םערישַאּב ,, .ט"ירּת ענליוו ,טעח ,"ןעוויג -



 ןרעטסנעּפשטנַא

 ןעמוק טכעמ חישמ ,רָאװרַאֿפ הלּכןתח ,טָאג

 השודקה הניכש יד טכעמ ןוא רָאי ערעייז ןיא

 -הנותח' ,"רָאּפ עמורֿפ ָאד יד דנוצעי ךַײלג יִא

 ךיא גָארט, .ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,'דיל |

 ךיא לעװ טרָאד .ןַײרַא לכיה ןיא ,עטסּביל ,ךיד

 ךיד ּבָאה'כ, .סַאג עשידִיי ,צוס ,"'ַא ךיד ןָאט

 טימ ןוא ייװ טימ ,עּביל ןַײמ .טזױּפשטנַא |

 ָא"ּת ,ןלעװש עקינוז ,לעגרַאש יּבצ בקעי ,"ײטיונ

 .51 'ז ,8

 טוט םילשוריפ .ךיז ןקעדּפָא -- ךיז טימ

 סָאװ הלּכ א יװ ןרעיילש עריא ןופ סיוא ךיז

 "יװעג חישמ ,טײ ,"ןתח ןרַאפ ךיז טזיױּפשטנַא

 .146 'ז ,רעט

 -רַאֿפ ,א/י ,ּבׂש .ידַא -- טזיױּפשטנא

 -רַאֿפ ללמ ."הטזוּפשטנא, -- 'הסורא טשטַײט |

 ;:(25 ,בכ ,םירבד) 'הׂשרואמה הרענה' טשטַײט

 ןמ ןייא ןעוו, .ן"עטסנקרַאפ, :יּתו ײטזױּפשטנַא;

 טזוּפשנא זיא טינ יד ליצליּפ ןייא טער רּביא

 ,בכ ,תומש ,חט ,"...'ריא טימ טגיל רע 'נוא

 ,"ךיימ ןטזוּפשדנא רעד רפּפוא דלוש ..., 5
 | ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 יגנוי רנייא טימ, -- ןרעוו טזױּפשטנַא
 ,וטל ,"ןדרָאװיג טזוּפשטנא טשרע רעװ יד הלּכ

 ,ב/גצ

 'סורָא טשטַײטרַאֿפ ,א/י ,ּבׂש ,רעד -- רעד

 ."רעזױּפשטנַא --- וו ישס .=רעזוּפשטנַא; ---

 -נעּפשי-- ,רעי .װרט -- ןרעטפנעּפשטנַא
 (עג) א ןוֿפ ןעַײרפאּב .דַאנ ,לָאענ ,טרעטס

 םעד 'א .טסנעּפשעג סיוא ןכַאמ .טסנעּפש

 ,"טסנעּפשי'

 ,טצָארּפש -- ,ץָארּפשי- .וטוא--- ןצָארּפשטנַא
 טאטלוזער א יװ ןײטשטנַא .ןסקַאװסױרַא .כרַא

 ינוא קנעציג יׂשורג טוט ריא ךאנע ....ןוֿפ

 זיוה ׂשד ןשיװצ טצָארּפשטנַא טַײרטש ירעווש

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ךַײרגניק שריא דניזג

 ,פ

 רעװ .לַארטײנ -- ןרעוו ןעגנורפשטנַא
 .כרַא .ןרָאװעג ןעגנורּפשי- ןיּב ,ןעגנורּפש =

 ןיא ןפױלטנַא .ןעגנירּפשקעװַא .ןעגנירּפשֿפױא

 ןאירשיג ףליה ךאנ איז טעה ןעד ׂשלַא, ,לַײאעג

 רדניקַאנ ןגנורּפשטנא רעװ ךַײלג רע ףיוראוו

 ,"טיילק ןַײז ןזאליג ךיטש םיא ריה 'נוא טייה

 'נוא; .ןווװ עװַאו 1713 מדפפ ,'ףסוי תריכמי

 סיּפש םעד טימ ןגאלש וצ לואש טרעגיּב רע

 ינוא ,לאמ ןייא טימ טנַאװ רעד ןא 'נוא דוד ןא

 ,"ןיגנורּפשטנַא לואש ראפ דוד ןדראוו זיא רע

 ,11 ,חי ,א לאומש ,מהס

 (ּבָאה) ןיּב ,גנירּפש -- .וטוא -- ןעגנירּפשטנַא
 ןעמוקֿפױא .1 .רנ .משטד .,ןעגנורּפש =
 -שטנעמ יד ןעוומ .ןסקַאװסױרַא .ןעמוקסיורַא

 ... טיײהדניק ריא ןיא ךָאנ ןעװעג זיא טייה -
 (ןעמוקעגֿפױא) ןעגנורּפשטנא ןענַײז טלָאמַאד

 ,"ןעגנוריגער ןוא רעריגער ןוֿפ ןּפיט עטשרע יד

 ,267 'ז ,1953 יינ ,ךוּב -קנעדעג טַאטשלעדע דודי

 קידהעונצ ךיז טגיװ לגרעּבירבק ןשירֿפ ַא ףיוא,

 :טנַא ּפסָאנק ריא ןוֿפ סָאװ-רָאנ ,םורפ ןוא

 .רעדיל ,רה ,"םולּב עטרַאצ עוויאאנ ַא ןעגנורּפש

 טכולֿפ אד רעד רנייא, .ןדניװשרַאֿפ .כרַא .2
 ןַײז טגנירּפשטנַא (ךעדִי רטומ רדוא רטאֿפ

 .20 ,ב ,ילשמ ,מהס ,"טכיל
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 ןשידִיירַאֿפ וצ ןפֹוא) .ידַא -- קיפערּפשטנַא

 ,טימ םּכסהֹּב זיא סָאװ ןדנכערּפשטנַא משטד !
 ןצ יַא ,קיסַאּפ .טסַאּפעגוצ .קידכייש .קירעהעג
 ידנכערּפשטנַא ;} .קיטילַאּפ רעטרעדנעעג רעד

 "טנַא' ףיוא ןטכיררַאֿפ טװּורּפעג ןיוש ןעמ טָאה
 ַא וליֿפַא ןיוש ןּבָאה ערעדנַא ,יקידנכערּפש
 ן.14 ,1938 ,ַאֿפיי ,װמ ,ײ'קיכערּפשטנַא םערָאֿפ

 ןוא טָאּבנָא ןשיוװצ| יַא ןימ ַאזַא -- םייקי-/ -
 יעל .מ ,"טנעמָאמ ןייא ףיוא רָאנ זיא ןגערֿפכָאנ

 עשיטילָאּפ ,זּביא ,שטיװעקַאזָאק .ה ןוא ןַאטיװ |

 ,1930 ווָאקרַאכ ,עימָאנָאקע !

 .טכערּפש -- ,ךערּפש-- .ווטוא -- ןפערּפשטנַא
 .ןרינָאמרַאה .טימ םּכסה ןיא ןַײז .רנ .משטד
 ןסַאּפ .גנַאלקניײא ןיא ןַײז .סעּפע טימ ןעמיטש
 -טנא עכלעו ... םעטסיס א, .ןרעֿפטנע .(ךיז)

 -שיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע-לַאיצָאס יד טכערּפש |

 עג עסיװעג ןוֿפ ןשינעטלעהרַאֿפ עשיגָאלָאעדיא |
 רעד ,עקרָאיװעװ .א ,"ןטכיש עכעלטפאשלעז

 ,רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ ליטס !

 -ילעטניא סָאװ ,טרָאװ א .יַא',} .1932 סעדַא

 ,װמ ,"ןייגַאּב טינ םעד ןָא ךיז ןענעק יןטנעג
 {,14 ,1939 ,ַאֿפיי

 ןַא ַײּב, .קיכערּפשטנַא +- -- ד|נּפערּפשטנַא
 ,*. ..םינימ ןוא ןסַאר יד ןופ גנוציירק רעדיַא

 -יד- .קיד- .1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש יזָאשי
 ,טייק

 -וקשטעג *- ,ןָא עיוקשט .וורט -- ןעיױקשטנָא
 .=:118: צאסצ! (ריזח ַא ןֿפור םִַײּב ןעגנַאלק) .טעי

 "נָא .ןדיירנָא קיטסַאה ןוא ךס א (לדייאמוא)

 ,ּפָאק ןלופ א יִא .ןעלּפאלּפ

 ,טֿפַאלקש-=- ,ףַאלקש-- .וורט -- ןֿפַאלקשטנַא
 טײהַײרֿפ ןּבעג .ײרעֿפאלקש ןופ ןעַײרפַאּב

 ,טֿפַאלקשרַאֿפ זיא סָאװ ןצעמע (ַײרֿפ ןזָאל)
 .ךיז טימ .טכָאירַאפ -

 ,ןטׂשי-- .ורט ןזענעטָאס ...} -- ןענטשטנַא
 ןטׂש ןוֿפ (ךיז) ןעַײרֿפַאּב  .לָאענ .טנטשי*

 ,ראהפ .םעלק סנטׂש ןופ (ךיז) ןעמענסױרַא
 ."ךימ ןטׂשטנַא ,טלעװ רעד ןופ רעפעשַאּב -

 מע ,ךיא .1 .יכונָא +- .רעד .ָארּפ -- יינַא
 ןטושּפ ַא טימ ןשטנעמ, .ָאגע .2 .שיטַאפ
 ,"ךיא רעטעּברַאעגסױא ןייק טינ ,'א ןּבָארג

 זיא רענַײז 'יִא רעד, .טצק ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל

 -רַאֿפ 'א רעד, ."ןלָאװשעגנָא עקשטיּפאק א

 ןשטנעמ-יַא ןייק טינ קיש , ."הֹּתַא םעד טלעטש

 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,"תוחילש רעקידלרוג א ןיא

 ךיוא זיא 'א ןייק טינ טָאה עמ זאק ,13 שו 9

 ךיז ןוֿפ טינ טלַאה עמ זַא =} "הֹּתַא ןייק ָאטינ

 רעטשרע .28 .ןםענעי ןוֿפ ןטלַאה טינ ןעמ ןָאק
 יא ,ןטקה 'ַא יװ ,ןקורדסיוא לָאצ א ןופ לייט

 | .ַאא המלש יא ,ןימאמ

 -- םעט לש םירבד ךל רמוא 'ַא
 .ץַאז ןםאַאט לעש םירָאװד ָאכעל רעמיוא .. }

 ריד וצ דער ךיא .א/חי ,הרז הדובע 22 .חּת

 ןֹּב יסוי 'ר טגָאזעג טָאה סָאד} 'דייר עקידלכׂש

 ךיז לָאז רע ןוידרת ןֹּב אנינח 'ר וצ אמסיק

 יד ;איסהרפּב םיור-תוכלמ ןלעטשנגעקטנַא טינ

 םימשה ןמ יל רמוא הֹּתַאו, :טפלעה עטייווצ
 למיה ןופ :רימ וצ טסגָאז וד ןוא -- "ןמחרי

 טקיטכערַאּב 1947 י"נ ,סגנילזיװק
 'ה יַא רעד ... זיולּב זיא . . . טכערעגמוא ןַײז !
 ענַײז ןוֿפ ןדַײל ןוא ןַײּפ יד ןעזעגוצ טָאה סָאװ
 | ,25 א 1968 ,זמט ,לקיּב .ש ,"רעדירּב

 ,9 ,בל

 ינַא

 :ב ןטימ טצינעג .{ןעמערַאּברעד ךיז ןעמ .טעוו
 -רַאֿפ וד ןוא הצע עשיטקַארּפ ַא ריד ּביג ךיא

 ,םיסנ ףיוא ךיז טזָאל

 קעדעצייב..}-- (ךינּפ הזחא) קדצּכ 'ַא
 ,15 ,זי ,םילהּת 22 .עזַארֿפ ן(ָאכענָאּפ עזעכ'ע)
 -יטכערעג ןיא (םינּפ ןַײד ןעז לעװ רעּבָא) ךיא -

 רָאנ ךיא) :קדצּב ןוֿפ ןוקירטונ .ריא .יטייק
 ןצמק ַא ףיוא זמר ַא .ענעשעק רעד וצ זיּב (דלי

 ןגעלֿפ ןיקיתװ יד, .הקדצ ןייק טינ טיג סָאװ -
 קוסּפ םעד ןענעװַאד ןרַאֿפ ןגָאז וצ ןַײז גהונ ךיז |

 ןֿפרַאװנַײרַא הׂשעמ תעשּב ןוא 'ּפ 'א י'ּב יא

 ּפשֶיי ,ֿביר| ,"סעקשוּפ-הקדצ יד ןיא טלעגניילק

 - יט אא

 רעװיעגַאה ...} -- ינע האר רבנה 'ַא
 ,1 ,ג ,הכיא 22 .רעד :ךיוא .חּת .ץַאז ןינָא ָאָאר
 ,ןַײּפ ןעזעגנָא טָאה סָאװ ןַאמ רעד ןיּב ךיא'
 "ילעגכרוד ,רעטװּורּפעג רעװש רעד הי"ד .יּת

 ,ה"יַאש 'היַא :טצריקעג ךיוא טצינעג .רענעט

 -על א ןיּב ןלייצ עזיד ןוֿפ רעּבַײרש רעד ךיא
 םוקילּבוּפ רעזדנוא טכעלש יװ תודע רעקידעּב

 רַאֿפ ןטעּברַא סָאװ ןענַאזרעּפ יד טלדנאהַאּב

 ,10 ראט ,1894 י"נ ,םכח דנַאל רעד ,ר"מש ,"ייז

 טָאה סָאװ ןַאמ רעד ןיּב ךיא -- 'ע 'ר 'ה יא;

 עשידיא ,ןַאמרעּביל םייח ,"ךָארּב םעד ןעזעג

 וצ ןליֿפַא ט

 ,םירֿבז 22 .חּת .עזַארֿפ ןוה ...} -- אֹוה 'ַא
 ,!ךיא ןיּב סָאד ,סָאד ןיּב ךיא'

 -רעפָאה ,רעפטנע ןקידתופיקּת א סיוא טקירד

 ןיִּב ךיא יצ טגערֿפ ריא ---, .גנוָאיַאּב עקיד

 ."!'ה יַא !ָאי ?רעקידלוש רעד |

 ַאטַאמ םוסָאכעה ...ן-- המטמ םותחה 'ַא
 יַאנַאו . . ,םימותחה ונחנַא :צמ .עזַארֿפ ן(עטאמ) :

 זיא סָאװ רעד ,ךיא .{...םימוסַאכַאה ונכ

 חסונ ַא ןופ ּבײהנָא .יןטנוא ןּבירשעגרעטנוא

 -ןעמַאקער ,טַאקיפיטרעס ,טנעמוקָאד ַא ןיא

 .רעטנוא ךָאנרעד טּבַײרש עמ סָאװ ,עא עיצַאד -

 "אב ,ברע ןיּב) . . . בייחתמ ךיז ןיּב ימ 'ה יא;

 ,"(. ..ינומלַאינולּפ זַא רעלקרעד ,קיטעטש

 יַאּב יטכַאלָאה ...ן -- ךרדּב יּתכלה 'ִא
 י'געװ ןפיוא ןעגנַאגעג ןיּב ךיא  .ץַאז ןךערעד

 שינעליײצ א ןופ ןוא לדיל-רדח ַא ןופ ּבײהנָא

 יּב עגֿפו יּב 'ה יַא; :תוָאחסונ ענעדײשרַאֿפ ןיא

 ברחו ודיּב עקַײגַאנ ,קַאזַאק ומשו קזח שיא

 יייװצ:סנייא יאװַאד יגנעד :ילא רמא ;ודיצּב

 ,קאזָאק ומשו ..., ."(ַײרֿפ טסיּב וד) -- ַײרד

 ,יּתתנו סיּכה תא יתחתּפ .ילע לפנ לודג דחּפ

 סָאװ ,עטַאט רעד ןּבעגעג רימ טָאה סָאװ ץלַא

 רע טינ ,טפָאלש רע טינ -- ןשיי אלו םוני אל
 - ."למיה ןיא למירד ַא טּפַאכ

 -עעה ...} -- םרבַא תא יתרשעה 'ַא
 ,די ,תישארּב 22 .חּת .ץַאז ןמָארװַא סע יטריאש |

 .יּת .ןעמרֿבַא טכַאמעג ךַײר ּבָאה ךיא = 23

 טָאה םודס ךלמ ןעװ םהרבא טגָאזעג טָאה סָאדְו

 -המחלמ םעד ןוֿפ ןעמענ וצ ןטָאּבעגנָא םיא
 לצוויכ, !הבוט יד לחומ :ב ןטימ טצינעג ן.ּביור-

 לָאז רע ,הז אוהּכ םיא ןופ ןַײז הנהנ טינ|

 טיג טנַײה, {"'ַא 'א 'ה יא ןגָאז טינ םעדכַאנ



 גָאינָא

 רע טעװ ןגרָאמ ןוא ,קַאּבַאט קעמש ַא רימ רע

 ."'א יא יה יא ןקיוּפעצ

 ךיא  .עזַארֿפ ןזָאטָאקַאה .. 1 -- ןטקה 'ַא
 יסיוא .+ ןטקה יכונָא :99 .ירעניילק רעד ; 

 -יטכירפיוא רעדָא רענעּבירטעגרעּביא ןוֿפ קורד

 -יִלּכ ,םירּבחמ ,םינּבר ַײּב גהנמ א} .תווינע רעק

 -ירבד ןוא ,םירוּביח ,ווירּב ןענעמתח וצ שדוק

 ןיִּב 'ה יא? ן.ןעמָאנ םעד רַאפ 'ה 'א טימ הרוּת

 ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"עיצקאדער רעד ןופ ץל רעד

 ןעװעג ןטרָאד ךיוא ןיּב 'ה 'ַא; .ןעיידיא ןוא

 יד ןופ ּביױטש םעד ןיא טּבױטשעג ךיז ןוא |

 'ה 'א ,רּבחמ ה 'ה 'יִא ךיוא ."םילודג

 .םיּכסמ

 ןדיוא יסֿפַאײװ ...} -- דוע יסֿפַאו 'ַא
 ץוח ןוא ,ךיא .8 ,זמ ,היעשיכ2 .חת .ץַאז

 ,לבּב ןגעװ ךיז טדער} .יּת ,'רעמ ָאטינ זיא רימ

 ןוֿפ עטנירַאה יד זיא יז זַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ

 א ןופ קורדסיוא ןַא יװ טצינעג ן.ןכַײרגיניק

 -אגעמ ,טייקסיורג ןוֿפ שינעדערנַײא קידאמזוג

 ןימ רעד ָא דנרעווע .ןכַײלג ןַײמ ָאטינ .עינַאמָאל

 רַאפ רָאג ךיז טלַאה ּפָארטנַאזימ רעקידהוואג-לעּב

 רעד, .1909 סעדַא ,דירַאי םינוֿפ ,ליי ,ייע יו יא
 ,"טסיאָאגע םעד ןופ 'ע יו יא רעמערטסקע

 .1912 י"נ ,| טישז

 סעקינעיויַא עסַײװ ידע -- קינ'עדיו- א
 -גָאט . .. ,נירג ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא

 יי .ךוּב

 ,תישארּב 22 .חּת ןףעסיוי ...} -- ףסוי 'א
 -עג רע טָאה סָאד) 'ףסוי ןיִּב ךיא 3 ,המ

 ענַײז וצ טנעקרעד ךיז טָאה רע ןעװ ,טגָאז

 טַײדנָא ןַא (א :יװ טצינעג .ןסירצמ ןיא רעדירּב

 ךָאד ןענַײז רימ ,'י יַאק .טֿפאשיבורק ףיוא |

 עמ סָאװ ךיז ןשודיח ַא (ּב :"רעדניקרעטסעווש

 לָאמַא ךָאד ןענַײז רימ --- יי יא, .טינ טנעקרעד

 סָאװ לּביארַאֿפ ַא ,הנעט ַא (ג ;"םינכש ןעוװעג

 ,טרעהעג טינ רעדײר םעד ןגעװ טָאה עמ

 -  ."יאּבג רעד ךָאד ןיּב ךיא ,יי יא ,שטַײטס,

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- גָאינֲא
 -ןמיל יד ןיא יִא .טסעמרַאֿפ ןיא יִא ,ןגָאינָא ןוֿפ

 .עירטסודניא רעד ןיא יִא .םיד

 ,טגָאיעג'- ,ןָא גָאי .װטוא 8 חרט -- ןהָאיגַא

 ןוא (ןייג ךיג ,ןטַײר ,ןע;לֿפ ,ןרָאֿפ ןפױל .1
 ןַא וצ (ךיז ןרעטנענרעד) ןכיירגרעד .ןעמוקוצ

 הנֹוק םעד יִא .ןַארַאֿפ זיא רעטייווצ א ואוו טרָא

 -רַאפ טָאה רע סָאװ עלעקעּפ א ןּבעגרעּביא ןוא

 ,טסעמרַאֿפ ןוֿפ סרעפיול ערעדנַא יד יִא .ןסעג

 ןוא םיאנוׂש ליפ טגַאיעגכָאנ ךימ ןּבָאה סעג

 ןּבָאה סע יװ ױזַא ,יַא טנעקעג טינ ךימ ןּבָאה

 ילה ,דמא ,"דניז ענעגייא ענַײמ טגָאיעגנָא ךימ

 -ֿפיוא . ... רֶע זיא, .1871 ענליוו ,ץרא ךרד תוכ

 םעד ךָאנ טגָאיעגכָאנ טָאה ןוא ןענאטשעג

 -עגנָא םיא טָאה רע זא ןוא ... לאומש 'ר

 ?רָאי ןגרעּבסגינעק} ,י"ראה יחבש ,י...טנָאי

 לַײֿפ א יװ דניושעג ,ערה"ןיע ןָא ,טפױל ריא,

 ,סוממ ,"יָא טינרָאג ךַײא .ןעק ךיא ,ןגיוּב ןסיוא

 .תועסמ

 -מיטשַאּב א (ןיא) וצ ןכיירגרעד ,ןעמוקנָא .2
 ךיז לַײאע .טכיל-שטנעּב יד וצ יִא ,טַײצ רעט |

 ןעיעּפסוא ךָאנ ןלעװ רימ ,דניק ןַײמ ,ױזַא טינ -

1880 

 ישרה .א .ש ,"ןילרעּב ןיא ןַײז תּבש ףיוא יִא

 יֿפיוא, ?רָאי יקרּב ינּב ,עקרעגוא יד ,ץיבוק

 ןעמונעג ןוא תירחש ןופ ּביײהנָא םעד טשימעג |

 ילעּב םעד ןגָאױצנָא ידּכ קידנוזּפיחּב ןענװַאד
 ,21 וש 1967 ,זמט ,רעטסיירט .ל ,"הליֿפּת

 ןעװ, .ןֿפערטנָא) .ןדילמסיוא ןענעק טינ 9

 ,ןקז רעקירעי-82 רעקנַארק א ,ךעלדנע זיא רע
 "נָא םיא טָאה --- אנַאילָאּפ-איַאנסַאי ןוֿפ ןֿפָאלטנַא

 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"טיוט רעד טגָאיעג

 געװ ןפיוא עקידנעשטשיוס ַא ליוק ַא טגָאיס;,
 למיה ןיא טָאה ךיד, .המחלמ ,מפ ,"ְדָא םיא
 עכיוהיקיזדלעֿפ יד ףיוא . . .רזג רעד טגָאיעגנָא
 ,30 יז ,רעַײֿפ ןופ שטנעמ רעד ,גח ,"ןדנַא

 -נערטשנָא ,טײקמַאזטעּברַא (ךרוד) טימ .4
 ןופ הגרדמ רערעכעה א וצ ןכיירגרעד גנוג |

 רעקיטסַײג ןיא ,ןענרעל ןיא ןצעמע יִא .ערעדנַא

 -חרזמ יד ןוֿפ רעדניק יד ןלעװ, .גנולקיװטנַא

 יִא ."?םיסָאװ-סָאװ יד ןוֿפ רעדניק יד יִא תודע

 "עּברא רענאקירעמא ןופ דראדנַאטס-ּבעל םעד

 ןכש םעד יִא .עקירעמַא ןגָאירעּביא ןוא יִא .רעט

 ןּבָאה ענעמוקעגרעּבירַא:ַײנ יד .טײקכַײר ןיא

 םעדא .ענעסעזעגנַײא-טלַא יד טגָאיעגנָא דלַאּב

 םצעּב דנַאלסור טָאה טייקידברעמ לייט ןטסערג

 ,ומ ,"טרעדנוהרָאי ןט19 םעד טניז טגָאיעגנַא

 רעד טימ זָאל ַא ךיז טיג רע זא; .4 ,װ ּפשיי
 ,ןײטשדלַאג .מ ,יַא טינ רענייק םיא ןעק ,עסָאק
 ,1934 עװקסָאמ ,רומַא ןֿפױא רענַאשזדיּבעריּב

 .+ . ןעמוקעג רעטַײװ . . . ןענעז ךעלגנלי-רדח יד;
 יַא טנעקעג טשינ ייז טָאה ןלאיחיו רע ..ןענרעל

 יםיליהּת ,שַא ,"קילעטשרעטניה ןּבילּבעג ןוא
 : .דוי

 (הנוּכּב אלש רעדָא הנװּכּב) ןעמוקנָא .9

 וצ רעדָא ןרעדנַא ןַא ןופ (סָאמ) לּפַאטש א וצ

 רערעגניי רעד .רעכעה ,רעמ זיא סָאװ סעּפע

 ערעטלע יד ןסקַאװ ןיא טגָאיעגנָא טָאה רעדורּב

 גנאל ענַײז ףיוא רָאה יד, .גיֿפ .רעטסעװש

 ןסקַאװ רעייז טימ ןָא ןגָאי ןקַאּב עטלָאגעג-טינ

 -עריּב ,גרעּב ,"סעצנָאװ ענעריושעג-טינ ... ידי

 קנַאדעג םעד רָאנ; ,1936 עװקסָאמ ,ּבז ,ןַאשזדיּב

 ואוצעגרע סָאװ ,רעטייװצ ַא טגָאיעגנָא טָאה

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"רעטיירג א זיא ןגעלעג

 ןַײד טימ ןטילש ןכָאנ ,עטַאט, ,1966 עװקסָאמ

 ןגָאױוצנָא ידּכ ריד ךיא ןיּב ןֿפָאלעגכָאנ ןורָא

 טייקדימ טיול, .ריּביס ,צוס ,"ןורּכז ןַײד ץעגרע

 "נָא ןיוש טלעװ יד ,רימ ךיז טכַאד ,ךיא ּבָאה

 .טכַאנרַאֿפ ,ךה ,ײטגָאיעג

 "יטש עטכעלש ַא ןֿפורסױרַא ,ןֿפרַאװנָא .0
 דנאטשוצ ןרעװש א ןיא ןעגנערּבנַײרא .גנומ

 ,המיא ןַא ,ארומ ַא יִא .הלהּב א יִא .(טימעג)

 ןַא יִא .גנורעקלעֿפַאּב רעד ףיוא רָארעט א יִא

 טָאה ןעמיטש עשרענעמ ןופ רָאכ א; .ורמוא

 נָא ןוא ... ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ןסירעג ךיז

 ןופ ןַאמָאר ַא אּפָא ,"טעמוא םענדָאמ א טגָאיעג

 רעשיאיוג רעד ןוֿפ קָאלג רעד .. ,, .בנג-דרעֿפ ַא

 -עגנָא ןוא ןעגנולקעג דנַאנאכָאנ טָאה יהאמוטי

 ,קישטנָארָאה ןועמש .,"הרוחש-:הרמ ַא טגָאי

 עג ךיז ןּבָאה סָאװ תוחיר יד, .יטּפשמ סטָאג'

 -ץגנָא ןּבָאה ןעגנוניואוו עקיזָאד יד ןוֿפ ןגָארט

 ,1 1 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"תושלח ַא טגָאי

 ,ןּפעלשנעמַאזוצ .ןּביײרטפיונוצ ,ןגָאיֿפױנוצ .4

 ןעוועדיר(א)ינָא

 יד 'ִא .ףיוה:הסיפּת ןיא ןטנַאטסערַא יד יִא

 .ןָאגאוו ןיא ,דלעֿפ ןיא תומהּב

 .ןעמוקנָא ,ןזַײװַאּב ךיז גנולצולּפ .װטוא 8
 -מערוטש א, ,ןפױלנָא .ךיז ןגָארטנָא טכירעגמוא |

 .עגמוא ןוא טגָאיעגנָא לָאמַאטימ טָאה טניוװ
 ןּבָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ, ."ןטלעצעג יד ןֿפרָאװ |

 -עד יד ןּבירטעצ ןוא ןעמרַאדנַאשז טגָאיעגנָא

 ָאד םיא טָאה רָאיצרַאװש רעד, ."ןטנַארטסנָאמ

 "טגָאיעגנָא (טציא טקנוּפ)

 רעד ןוא, .ךיז ןגָאי ,ךיז ןלַײא .חטוא 9
 רעד וצ טגָאיעגנָא טשינ ךיוא טָאה עטַאט

 .דרע ,ןרָאק לחר ,"רעלרפ יװ ױזַא טעּברא

 ןרעטַאמנָא ,ךיז ןֿפױלנָא .1 -- ךיז טימ
 ךיז טסָאה ,ּפָא ךיז ור ,קעװַא ךיז ץעז, .ךיז

 ןפערטנָא 2 ."טגָאיעגנָא גונעג טנַײה ןיוש
 .עא רעטש ,לושכמ א ףיוא ךיז יַא .לַיײלאעג ןיא

 סע רעכַײלג יװ ןסיװ סע לָאז רָאי-רעטוג רעד,

 ,הרצ ַא ףיוא ןָא ךיז טסגָאי ,ךיג וטסייג :זיא

 ,"ךָא ךיד הרצ יד טגָאי -- ךעלעמַאּפ וטסייג

 .1935 װע;ק ,גָאלָארפ ,אקוָאלַאה .א ,זּביא

 .רע- = .רעד - .שינעה  .ץכעד
 -עדלָאמ 22 .מור .סעּב .ס ,יד -- עודַאינַא

 ַײּב) ךיז ןעורּפָא סָאד ןוא ןסע סָאד .שינאװ

 לסיּב א ןעקנירט .גָאט ןטימ ןיא (טעּברַאדרע

 "א רעד ַײּב ןַײװ

 .לס .טעװַאיעגי- ,ןָא עװַאי .חרט -- ןעווַאינָא
 .ןדלעמנָא .ןדלעמנַײא ;(+-) ןעװַאינַײא ווזד .1
 -צלַא רַאֿפ ןֿפורסױא ,2 .טמַא:ײצילַאּפ ןיא יִא
 םעד םלוע ןרַאפ יִא .ךעלטנֿפע ןסיװ ןזָאל .ןעמ

 װזד .2 .עיצקַארטַא-טּפױה יד ,רענדער-טּפיוה
 יד ןכערּבנָא .=- ןדלעמנָא ווזד .+- ןעװַאינַײא

 .ךיז טימ .רענייּב

 .טעשזָאיעג-- ,ןָא עשז  .ורט -- ןעשזָאינַא
 .ןצעמע יִא ,ןצײרנָא .שזָאי ַא יו ,קיכעטש ןכַאמ

 ףיוא ןֿפרַאװ ךיז ןוא ךיז יִא -- ךיז טימ טּפָא

 ..ןעשזעינָא :לגרפ .ןעמעלא

 .טלטַאיעג-- ,ןָא לטס .חרט -- ןעלטַאינָא
 יגנִיי ,ךעלטַאי לָאצ א ןרעּבעג .שירעגנויליואוו

 ."םינּב ףניפ טלטַאיעגנָא םיא טָאה יז; .ךעל

 ,ןטָאי לָאצ א טימ ןָאט וצ ןּבָאה -- ךיז טימ

 יֿפױרַא .טכָאיעג-- ,ןָא ךָאי .ורט -- ןֿפָאינָא
 | .ןעלזייא יד יָא .ךָאי א ןגייל

 -עג- ,ןָא (עציץכָאי .וטוא -- ן(ע)צכָאינָא
 ןענײװנָא ,ןצכערקנָא (לוטיּב טימ) .ט(עןצכַאי

 ,(דיירֿפ) קיטייװ ןופ יִא .ךיז ןעילרשנָא ,ךיז

 -עג'- ,ןָא רע" .וזוקַא 6 וטוא -- ןרעמַאינָא
 ;ןגָאלק ,ןרעמָאי טַײצ ערעגנעל ַא  .טרעמָאי

 ,ּפָאק םעד ןצעמע יִא .ןענײװרַאֿפ .ןענייוו(נָא)

 (עימעכ עשילַאקיזיֿפ) .ןע  ,רעד -- ץָאינַא
 יצנ רעדעי .ןדָאלעג ויטַאגענ ,{871 +-| ןָאיא

 .םָאטא רענעדַאלעג וװיטַאג

 ּפָאיעג'- ,ןָא עועק- .ורט -- ןעװעקּפָאינָא
 יליואו .ציסור .ןעוװעקּבָאי- :ךיוא .טעוװעק
 ןצעמע ןעלדיזסיוא ,ןעלדיזנָא .לואו ,שירעגנוי

 .ןקורדסיוא-הּפ-לוּבינ עסואימ טימ

 "עג ,ןָא עוועד- .וטוא -- ןעוועדיר(א)ינָא
 .ןעלמוטנָא .ךס א ןעַײמש .1 .טעװעדיר(א)י
 ַײב יװ יא ,ןֿפױקרַאפןֿפױק טימ ןפולמורַא



 קידלמרָאינָא

 ףיוא ןעגנערּברַאֿפ .2 .עקילײה:עלַא ערעייז
 -- ןיז טימ .געט ַײרד עלַא יִא .דירַאי ַא
 ךיז ,טעװעדירַאיעגנָא ךיז ןּבָאה םירעוּפ יד;
 ,זּביא סינפיק .יא ,"טרעהעגנָא ןוא ןעזעגנָא
 ,1925 וועיק ,גָאלָארּפ ,אקוָאלָאה

 טגָארט) טינ טָאה סָאװ .ידַא -- קידלמרַאינָא

 -- טייקי- .עקלמרַאי ןייק ּפָאק ןֿפױא (טינ
 טייקידתואּפנָא רענעגייא ןַײז טימ ןסוחי ךיז;
 .17 ט 1964 ,גָאט ,גי ,"ָא ןוא

 ,טעמרַאיעג'- ,ןָא עמ" .װרט -- ןעמרַאינַא
 ףיא ךָאי םענרעצליה ַא ןָאטפױרַא .רקוא

 .ןסקָא רָאּפ ַא יא .סקָא ןַא
 ירַא וזד .כרַא .2/764: םומ-טס6ז -- רעֿפינַא

 טימ רע שד ףיש ןייק ךא ראוו אד 'נוא, .רעּב

 ןייא 'נוא ןיה רע גניג אד ,ןראפ טנעק רּבירַא

 ,ּבמ ,"רּבינַא טימ טראֿפ ינוא טערּב ןיילק

 .איק הׂשעמ

 -גיא .1406: (ום-)0146: .ּברעװנָאק --רעדינַא
 ,ויטיניפניא ןופ קילײטּפָא טינ זיא ,םענייא

 םאטש םעד ךָאנ טמוק ;ּפיציטרַאּפ ,ווידנורעג
 -ַארעּפמיא ןוא טַײצ רעקיטציא ןיא ּברעװ ןופ
 :ב .טנעצקַא םעד ךיז ףיוא טָאה .וויט
 רעד וצ) רעדינ רעד וצ :ּפָארַא ףיוא ,ּפָארַא
 יד (ײּב) וצ ;רעדינ רעד ןיא .(עא ליד םוצ ,דרע

 ּברעװנָאק םעד טָא טימ ןּברעװ לָאצ יד .סיֿפ

 : .עטצענערגַאּב ַא זיא
 רעטמרעוו ןוֿפ ןעמרָאֿפ ,ןטַײטַאּב
 יד +- רעדינַא טימ ךיז ןֿפַאש סָאװ
 ,אפוג ןּברעוו

 ןעקכוּב'א ןלַײא'א
 (ךיז) ןגייּב'א  ךיז ןערּבַאּב'ַא
 ןטעּב'א (ךיז) ןעילַאּב'ַא
 ןעקירּב'א ןערַאּכ'8
 ןכערּב'א ןעצכוּב'א
 ינַא ךיז ךערּב .וטוא -- ךיז ןכערּברעדינַא

 ,ןכָארּבעג- ךיז ,רעד

 טעוװיס, ,ןלַאֿפ ,ןגיײּבּפָארַא ךיז ןוא ןרעװ (ןכָארּב

 יַא ךיא לעװ ,ּפָאצ םַײּב ןעמעננָא ךימ ןַאמ רעד

 .טכענ עקידנושח ,לָאמ ,"סיפ עדייּב ףיוא ךיז

 ןעלגָאה'א ןעגנערּב'ַא
 ןרעמַאה'א ןייג'א
 ןקַאה'ַא ןרענוד'א
 ןּבײה'ַא ןעגזַארד'א

 ןעגנעה'ַא ןעגירדיַא -
 (ךיז) ןרעגלַאװ'ַא ןקירד'א
 ,רעדינַא עיל .הרט -- ןעילַאװרערינַא

 םַײּב יא .ןֿפרַאװרעדינַא .1 .טעילַאװעג -+
 ץירּפ רעד רָאג זיא םויה יהיוא .ךיז ןעלגנַאר

 .טָאה לרעב יװ ענעצס ַא ףיוא ןעמוקעגנָא

 "ןַײװ ןטימ ןיא ןעקלעמש טעילַאװעגרעדינַא

 ּפָארַא .2 .49 האי ,1870 .מק ,זרא ,"זיוה

 (רענייטש) רעצעלק יא ,ןֿפרַאװּפָארַא .ןעלקַײק
 .דמַאז ןֿפױא יא ךיז -- ךיז טימ .גרַאּב ןופ

 -עג-- ,רעדינַא ףרַאװ .ורט--- ןֿפרַאװרעדינַא
 ,ּפָארַא ףיוא ןֿפרַאװ .ןֿפרַאװּפָארַא .1 .,ןֿפרָאװ

 טָאה יז, .עא ליד ןֿפױא ,דרע רעד ףיוא ןֿפרַאװ

 ַא, :ית} "ןפרָאװעגרעדינַא סעּפורט ליֿפ ןיוש

 ,סמ ,("טגיילעגקעװַא יז טָאה ענעגָאלשרעד ךס

 ּפָאק ןרעּביא ץעז א טימ, .26 ,ז ,ד"עקּת ילשמ

 .-עצ) ןכַארּבעג יװ ױזַא

1881 

 ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,ײןֿפרָאװעגרעדינַא

 עשלַאֿפ יד יַא .ןֿפרַאװמוא װזד .2 .געװמוא
 סונקרוה רד סיל טַײצ יגיּבלעז איד, .רעטעג

 רעד איד ,םילשורי ןוֿפ ןראיומ איד ןאיוּב רדיוו

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײןֿפרָאװיג רדינא טאה סויּפמוּפ

 םּבמר רעד; -- ךיז טימ .ב/דצ ,3

 שדוק-ןורָא םעד רַאפ ןֿפרַאװעגרעדינַא ךיז טָאה

 ,זּביא ,יןטעּבעג ןייװעג סיורג טימ טָאה ןוא

 -ןטשעצ ַא טימ, .י"רּת בובל ,תואלֿפנ ירוּפס

 'א ןלעװ לָאמליײט ךיז רע געלפ לּפעק טמער

 רעמערַא רעד' ,! סַײװ ,"רעגעלעג ןַײז ףיוא

 ,'גנוי

 ןעקניז ַא ןעקניװ'ַא
 ,טצעזעג'- ,רעדינַא ץעז .ורט -- ןצעזרעדינַא

 רעד ףיוא יַא .ןטנוא ,קירעדינ ןצעזקעװַא .1
 טציז, .װזַאא טעּב ,עלעקנעּב ןֿפיױא יא .דרע

 -"רעטוג רעד יװ ,זָאנ יד טזָאלעגּפָארַא ןיוש רע

 טצעזעגרעדינא ןוא ןעמונעג םיא טלָאװ רָאי
 ןצעמע 'א* .ֿפשטניװ ,סוממ ,"לקנעּב ןפיוא

 זַא וצרעד ןריֿפרעד (א = ןטניה (ןלָאג) ןפיוא
 -קנַאּב לָאז ,ןגעמרַאֿפ ןַײז ןרעװנָא לָאז רעצעמע
 םעד טעװ רע זַא טמירַאּב ךיז, .ןריטָאר
 ןיא ןוא .. .ןטניה ןלָאג ןֿפױא יא 'ץירּפ ןסיורג'
 א ןעמוקעג עקַאט זיא ןגרָאמירֿפ םענייש א
 ,"ןקירּבַאֿפ ףייז יד טעמתחרַאֿפ ןוא עיסימָאק

 ּפָארַא (ב :'טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארַאה ןועמש
 .ןשימנַײרַא ךיז ןזָאלרעד טינ ,ןּפוטשּפָא ,ןצעז

 ןַײרַא ךיז רע טשימ םוטעמוא !ףוצח אזַא;
 ,"ןטניה ןֿפױא 'ַא םיא ףרַאד עמ

 עקַאװק ַא יַא .רקוא ,דפ .ןצעזקעװַא םֹּתס .2
 .ןקעדַאּב דלַאּב ןעמ טעװ הלּכ יד, .רעייא ףיוא

 ,רעדיל ,טע ,"לוטש ַא ףיוא רעדינַא יז טצעז עמ

 .המלש ,סוממ ,*. . . ןָאנּבױא עכלעזַא יא ןעמענ;

 -עגרעדינא ... ןוז ןַײז ... ךלמ רעד טָאה;

 -אּפ ןּבעגעגּפָא םיא טָאה ןוא רדח ַא ןיא טצעז
 ךלממ הׂשעמי ,ּבחנ ,"הנידמ רעד ןופ . .. ןריּפ
 טָאה ןוא אּבה-ךורּב טגָאזעג םיא טָאה, .ירסיקו
 ,"טנַאה עטכער ןַײז ַײּב טצעזעגרעדינַא םיא
 ?רָאי ןגרעּבסגינעק} ,י"ראה יחֿבש

 עכעלטע ףיוא יַא .הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײא .2

 .ךעלערָאי
 טאה רושַא ןוֿפ גניק רעד. .ןצעזַאּב .כרַא 4

 איז טאה רע 'נוא ... לארׂשי ןא ןּבירט רֿפ
 .ב/א ,ראש ,"רובח 'נוא חלח ןיא טצעזג רדינַא

 ןּבעל רעדינַא רָאנ ךַײא טצעז, -- ךיז טימ
 ,לֿפ ,"ןרעהסיוא רימ ןופ ריא טעװ דיל ַא ,רימ
 לָאז ,לוש רעד ןוֿפ ןײגסױרַא ליװ רע תעשּב;

 ,"קידנלַײא ןייג טינ לָאז ןוא יַא לסיּב ַא ךיז רע -

 ,"רדס םעד ןעװַארּפ יא ךיז רימָאלא .א/בי ,,ט7

 ,חלשיו ,אציו, ,1881 עשרַאװ ,אניקעי ןוֿפ הדגה

 --- 'ַא ךיז ,ןקישסױרַא ,ןרעדנַאװסיױא --- בשיו

 ַײב ןעיג עכלעװ תורדס ַײרד יד ןענעז סָאד

 עג רעזדנוא ןיא טֿפָא ץנַאג ... ןדיי זדנוא

 -רַאַּב ,בקעי לוק ,ינרעשט בקעי 'רד ,"עטכיש

 עמ סָאװ ּביוט עצראוש יד, .1897 וועשטיד

 ךיז ירֿפרעדניא זיּב ... טָאה טכַאנ יז טפור

 א ךעלעייא ענעדליג יד ןופ טצעזעגרעדינַא
 ,ךעלעסַײמ ,טשא ,"ןעירּבסױא גָאטרעמוז ןסַײװ

 ןעקסארט'א ךיז ןעקנוט'א

 ןטערטיַא ןגָארט'א

 ןגיילרעדינא

 ינַא ךיז עיל- .ווטוא -- ךיז ןעילַאכרעדינַא
 ןוא ןגײלרעדינַא ךיז  ,טעילָאכעג-- ךיז ,רעד

 ,עש ,ײןפָאּפ 'ַא ךיז ןוויוא ןרעטניה, .ןעילָאכ
 -- .עּבטמ א רע טניפעג,; .חסּפ זיּב חספ ןוֿפ

 א זיא -- טינ רע טניֿפעג ,ןסַײּבנָא רע טסערֿפ
 -רעדינַא ךיז דמַאז ןיא ןוא לוק ןפיוא ַײּפש
 | "רעצייה יד' ,הלמ ,ײטעילָאכעג

 ןעקסַאילכ'8
 ןעילַאמכ'8

 (ךיז) ןזָאליַא
 ןעּפַאיל'א

 -עג-+ ,רעדינַא גייל .װרט -- ןגײלרעדינַא
 יַא ןטנוא ,קירעדינ ןגײלקעװַא ./ .טגייל
 -יישטַאפ א ןעמונעג יז טָאה,, ,ליד ןפיוא סעּפע

 -עגנָא ףיורעד טָאה ןוא ּפָאק םעד ןופ על

 -רעדינַא טָאה ןוא ןרערט עריא טימ ןּבירש

 -תּב תדיֿבאמ השעמ' ,ּבחנ ,"םיא ןּבעל טגיילעג

 ןוא דלַאװ ןיא ץלָאה לסיּב ַא טקַאהעצ, .יךלמ

 ןרהא השמ ,"רעַײֿפ א טגיילעגרעדינַא טָאה עמ

 ,1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב ,אווָאקילמ ןאמקילג

 ןטצעל םעד ... ךיא לָאז רבק סעמעװ ףיוא,

 סעּפַאל יד טָאה רעּב רעד, .וו גורֿפ ,ײ?יא ץנארק

 ,למ ,"טגיילעגרעדינַא רֿבק םעניא ייװצ יד

 -נוא ךיז (א = ר ע װ ע ג סָאד יַא* ,יּבייל השמי

 ןריפ טינ המחלמ ןייק רעמ (ב ;ןּבעגרעט

 רעװג ריא םידוהי איד ׂשד ןלהאפב רע טאה;

 רעמ (המחלמ) ןייק ןלָאז 'נוא ןגיל רדינא ןלָאז

 | .ב/די ,ראש ,ײןטלַאה

 לקיטש א ןעניפעג (א =ּפָאק םעד יֵא*

 םעד ואוו טרָא ןַא ןכוז .החונמ-םוקמ א ,החונמ
 ןיא ץעגרע ּפָאק םעד יא .ןגיילוצרעדינַא ּפָאק

 ץַאלַאּפ רעטסערג רעד זיא םענעיא .טלעװ קע

 טרָא לקיטש ַא גונעג -- ןרעדנַא םעד ,גנע

 ;ּפשטניװ ,סוממ ,ײּפָאק םעד ןגיילוצרעדינא ואוו
 םעד 'א .ןַײז (וצ) בירקמ ךיז (ןַײז טיירג) ( 3

 ןטימ .עא הנידמ רעד רַאֿפ ,קלָאֿפ ןרַאֿפ ּפָאק
 סָאד, .ןשיק ןפיוא ּפָאק םעד יַא :ב ןקיטשרע
 ףיוא עלעּפעק סָאד טגיײלעגרעדינַא טָאה דניק

 ,ןֿפַאלשעגנַײא זיא ןוא ינק סרעטומ רעד |
 רעטֿפָא ךס ַא טצינעג} ןגיילקעװַא םּתס .2

 ןפיוא סעּפע 'ַא ,ןגײלקעװַא ּברעװ רעד יװ
 טימ ןעמוקסיורַא = שיט ןֿפױא ץלַא 'ַא* .שיט

 (עלַא) יד 'ַא* .תונעט עלַא טימ ,ןזַײװַאּב עלַא

 טינ ךַאז ןייק .ןקעדֿפױא = שיט ןֿפױא ןטרָאק

 םוא וװירּב א טגנערּב עמ ןעו, .ןטלַאהַאּברַאפ

 סָאד לָאז ךָאנרעד ,'א יוג רעד סָאד זומ ,תּבש

 א"ח ,ךורע ןחלוש רֿפס ,"ןעמענוצ ידוהי רעד

 רָאט עמ, .ב/ט ,ןה"י .19 ּבײהנָא ?װעקלָאשז}

 סָאד ןוא טיורּב לקיטש ַא ןופ ןסַײּבּפָא טינ

 ןּבעג סע רעדָא ,שיט םעד ףיוא יא עקירעּביא

 טגיילעגרעדינַא, .ב/זל ,אח ,"ןסע וצ ןרעדנַא ןַא

 -השרד לדנער םענעדליג טיר ַא ץַאט ןפיוא
 "חרזמ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,ײקנַאשעג

 ַאּב .טלעג רַאּב ןּבעג (23 טיִמ תוכַײשּב) .9
 םעד| םיא זיא רע ּביוא, .לרענעצ ַא יַא .ןלָאצ

 רע ןוא טלעג קידלוש ןרבח םענעּברָאטשעג

 סָאד 'א רע לָאז ,טינ םישרוי ןייק טָאה

 ,זּביא ,"ןןידיתיּב =} ד"ּב םעד ַײּב טלעג

 ןּבעג ןסייה; .1819 ענליװ ,םידיסח רפס

 -ינא רעירֿפ רָאנ ,ןֿפנַארּב ... עלעזעלג טוג ַא

 'ךוי רעטשרע רעד' ,אי ,"טלעג טגיילעגרעד
 יז -- ןייװעג סָאד ריא טפלעה סָאװ, ,יטורקער |



 ןגיילרעדינא

 רעגיטכיל רעד ,"תחַאו תֹחַא 'ַא טזומעג טָאה

 ןדנ סרעטנזיוט ןייק, ,1876 רימָאטישז ,ןדע-ןג

 -כישעג ןַאּבנזַײא ,עש ,י"א טינ ריא ךיא ןָאק

 -- . . . סטוג סרעסייק םעד יַא רימ לָאז יז, .סעט
 יַאנסאי .מ .נ "?ןָאט סע לעװ ךיא טסייה יװ
 װעשטידראּב ,גװויי רעטשרע רעד  ,יקסרוג

 ,17 יז ,ד"צרּת

 ,טַײז א ןיא ןגײלקעװַא (13 טימ תוכַײשּב) 4
 ןיא סעּפע 'א .םירישכמ יד לקניװ א ןיא יא

 סעּפעא .ןכוזמורַא סע רעטעּפש ןוא דָאמָאק
 סע טגייל ריא ןוא לװירּב א ריא טנעייל

 .רעדיל עשיריל ,געס ,"רעדינא דלַאּב

 עמ ןגיילריֿפ .ןטָאּבנָא (51 טימ תוכַײשּב) .ס
 'א .לּפענק םעד הנּתמ ענייש א יא .ןעמענ לָאז

 טעװַארטעג ... טָאגע .דניק ןרַאֿפ לכליּפש ַא

 רע טגיל רַאפרעד ןוא לכׂש רעזדנוא קיניײװ

 רימ סָאװ בוח ןדעי ַײּב ןכליפש א רעדינַא

 ןוֿפ הׂשעמ יד ,זּביא .ס 6 .װ ,"ןָאט ןֿפרַאד
 ,1869 רימָאטישז ,טױרּב עלעקיטש םעד

 םעד 'א .טלעג ןרטּפ (53 טימ תוכַײשּב) .0
 עכעלטע ענייש , .רחסמ א סעּפע ןיא ןדנ ןצנַאג

 ,טגיילעגרעדינא לסיּב א סָאד רע טָאה ןדליג

 ,עלעקרעס ,טע ,"השורי עצנַאג יד

 .ןגָאלש וצ ,ןסַײמשוצּפָא ףיוא ןגיילקעװַא ./
 -- רוּביג א? .ךיז ןעלגנַאר םַײּב ןגײלקעװַא

 טימ ךעלקעז יװ ױזַא ,רעדינַא ייווצ טגייל רע

 "א יּבר רעד טגעלפ קיטַײרֿפ רָאנ; ."סעּבלוּב

 ילרֿפ לװַײֿפ 'ר ןפורעג םיא רעדניק יד ןּבָאה

 טגייל עמ, .אּתנּכשִמ ַא ןכַאמ ןוא יִא ."קיט

 ,"דניושעג ױזַא ,ךעג ױזַא גנוי םעד רעדינַא ָאד |
 עג טימ רעלַײמ יד ייז ןּפָאטשרַאֿפ, .רָאטַאיעט

 ,"א ןוא ... ריֿפ עלַא ףיוא ייז ןדניּב ,טלַאװ

 לָאז עמ זא טרעװ טינ וטסיּב, .המלש ,סוממ

 ןעלּבמיצּפָא ןוא סעקװעלַאנ יד ןטימ ןיא 'א ךיד

 .דַאּבנעירַאמ ,עש ,י?ךיד

 .טעּב ןיא ןגײלקעװַא (טיײקנַארק א ןגעװ) .ס
 ףיוא טגילעגרעדינא םיא טָאה תחדק סָאד;

 ןַײמ סיוא רעה ,טָאג ןַײמ ךַא; ."טַײצ שדוח ַא

 ,"קנַארק לסיּב א רעדינא םיא גייל ,קנַאדעג

 טָא ,ייװ יוא ,ךיא שלח טָא ,ייװ יוא, .לּפ

 ,רעדינַא ךימ ןגייל דייר ענַײד !ךיא ּברַאטש

 עטלא יד קנערק יד טגייל'ס, .לֿפ ,"רעדינַא

 ןטכַארטַאּב םיא םיריוטקָאד ןוא רעדינַא םיא

 | .לדוי ,סוממ ,"רעדיוו

 ַא יא .עא ןרעדַײלשמוא ,ןֿפרַאװמוא 9
 -רעדינא ריא טָאה הּכוס ענייש א, .לרעַײמ

 טנעקעג יז טָאה גיצ ןייא זַא ... טלעטשעג

 עטכידעג , .הּכוס א לָאמנייא ןיוש' ,עש ,יַא
 ַאּב וד ןעװ ,'א ,שטנעמ ,וטסעװ רעדלעוו

 .ןזירּפַאק ,געס ,ײזיוה א ךיז רַאפ טספראד

 לָאז עמ ,ןעגװ ַאד א יא .ןעגנערּבריֿפ 0
 "ינא רע טָאה סנוצר יהי, .תוקיתמ ןוֿפ ןייגעצ

 וצ טּבעלרעד ןּבָאה רימ רעדייא טגיילעגרעד |

 בָאה, .36 אט ,1868 ,מק ,""רצמה ןמ' ןרעה
 -ָאװ ןתמא ןַא ,ןודא-לא ןַא טגײלעגרעדינַא ךיא

 -רעדינַאא .ו"נרּת עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא ,"ךעל

 -ךיירד ,רעגייטש עלַאג טימ ןענװַאד א טגיילעג

 טיוה רעד ןופ זיא ןעמ זַא ,תועונּת ןוא ךעל
 ,סוממ ,"רעגניֿפ יד טקעלעג ןוא ןעגנורּפשעג

 -הכל יד וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא; .ויזירפ

 .ז- ,רעד -- לַאֿפרעדינַא

1962 

 -עגרעדינַא ןיוש ןײלַא ןזח רעד טָאה ,סיידוד

 אקווד ןוא ליתּבשה םויל ריש רומזמי ַא טגייל

 ינַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"רעגייטש ןשידִיי ןפיוא

 ןוא טיירּב -- סעומ ש א יַא :ךיוא .סעיזַאט

 .סעּפע ןגעוו ךיז ןהריקח ,ןסעומש טנַאסערעטניא

 ןטיירּב א רעדינַא ןעמ טגייל גוגמו-גוג רעּביא;

 ,"תועד ײלרעלַא םיא רעּביא ןלַאֿפ סע ,סעומש

 "נוא ךיז -- המית ח א 'ַאֹ* .פשטניװ ,סוממ

 טימ טעּב ןוא תיּבל תיּבמ טייג , .ןּבַײרשרעט

 ,מק ,"המיתח א 'א לָאז עמ םינּפ-"תונמחר א

 -רעטנוא ךיז = ןטַאט םעד 'יא* .30 אי ,0

 .ןּביײרש

 רעד ַײפ טנוה א 'ַא .ןלעטשרעדינַא 1
 טסייה .... ןוז סלעוּפ םעד ןעמונעגנַײרַא  ,ריט

 ןַײז ןיא ּבייל ַא רעדינַא טגייל רע יװ ךַײלג סע
 ןייג וצ ןּבָאה ארומ ןלָאז םיינע יד ידּכ דלעֿפ

 ,ג/אי ,מהש ,"טקל ןּבַײלק

 -לַאװגרַאֿפ .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה .2
 טָאה ,ּבוטש ןיא ןיילַא ןעװעג זיא יז, .ןקיד

 ."טגיילעגרעדינא יז רע

 ינַא ןוֿפ בּב ענעדײשרַאֿפ .1 -- ךיז טימ
 ,לטעּב ןֿפױא 'א ךיז ,ןֿפָאלש יא ךיז .ןגיילרעד

 רעד ףיוא רעדינַא ךיז טגייל, .קנארק יא ךיז

 ןזָאלוצ טינ עשז סָאװרַאֿפ, .רעדיל ,טע ,"סיוש

 -סיוא ... ,ךיז 'א יװ הזה:םלוע לקיטש א ךיז

 .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,ײלסיּב א עקַאט ךיז ןעֶיצ

 -עג ןעד רע טָאה סָאװ, .ןרגּפ .ןּברַאטש .2
 ,"?געװ ןפיוא ,ןויצ-יאנוש ,ךיז יא ?ןכַאמ טנעק

 ...ןעװעג טרעשַאּב זיא'ס זַא .תועסמ ,סוממ

 .היבט ,עש ,"המהּב א 'ַא רימ ַײּב ךיז לָאז סע

 ,שינע-  ,ץכע-

 ןעמענ'ַא ןע(י)טסָאמ'ַא
 ןעשטשיווס'א (ךיז)
 ןעילַאמס'8 ןעקרונ'א
 ןגיינ'א

 -עג-- ,רעדינַא קעס .ורט -- ןקעפרעדינַא
 -רעּביא (ךַארּפש-םיֿבנג ,ּבָאר ? 25 .טקעס

 ןזָאל טינ ןוא דלָאי םעד יא .ןצעזרעדינַא דלַאװג
 ,ךיז טימ ךעלנייוועג .טרָאװ א ןדערסיוא םיא

 .גרעּב ,"קנירט ןוא רעדינַא ךיז קעס;

 ןקַאּפ א ןעּבוקס'ַא
 ךיז ןעקרָאּפ'א ןעּבָארקס'ַא
 ןעכוילּפ'א ןשטַאּפ ַא
 ןעקסילפ'א -  ןעקשטַאּפיַא

 -"רעדינַא ןופ טקַא

 "א רעקידמעצולּפ ַא .ןלַאפ

 ןיּב ,רעדינַא לַאֿפ .וװטוא -- ןלַאֿפרעדינַא

 .ןעלצסיוא ךיז ןוא ןלַאֿפמוא ,1 .ןלַאֿפעגי-
 ,קָאטשניר ןיא רערוּכיש א יַא .םיוּב ןרעטנוא יא
  ףיז קידמינונחּת :ךיוא = סיֿפ סנצעמע וצ יַא*

 /,לשצטלדָאנ ,עקציּפ ,עקציא, .ראה א ַײּב ןטעּב

 ןיא יג / ,לשעלפ א עֿבנג ןוא םָארק ןיא ייג

 ןוא סָאג ןפיוא ייג / ,רודיס א עֿבנג ןוא לוש

 אד ,טדיר וזלֲא רע איו, .לק ,"רעדינַא לַאֿפ

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"דרע יד ףיוא רדינא רע ליפ

 רעד ףיוא רעדינַא טלַאֿפ רע, .ב/בע ,3

 ערעזדנוא, .רעדיל ,טע ,=טגָאלק ןוא טנייוו ,דרע -

 -לעו ַא ןּבענ ןלַאֿפעגרעדינא ןענַײז רערעדנַאװ

 .תועסמ ,סוממ ,"געװ םענוֿפ טַײז רעד ַײּב ,לד

 ןעינקרעדינַא

 ,"...רעדינא דרערד ףיוא טלַאֿפ לגיצ ןעוו,
 . .גורק רעלופ רעד ,ןיּפַאל .ב

 טײקטרעטַאמעגסױא ,טייקכַאװש רעּביא .2

 ןֿפױא יא .סיפ יד ףיוא ןייטש רעמ ןענעק טינ

 טוט יַא .עא לוטש ,עּפַאנַאק ,טעּב ,רעגעלעג

 לַאפ א; .תו ש לח ((ןיא) י'ַא .לטעּב ןפיוא דימ

 ,"חנ רעזדנוא טציא ךעּבענ טיג חוּכ ןָא רעדינַא

 יד זיּב ,לצימש א ךָאנ ןוא ךָאנ; .רעדיל ,טע
 ,סוממ ,ײַא טעװ רע ןוא ןייגסיוא ןלעװ תוחוּכ

 וצ טרעהעגֿפױא םיא ןּבָאה סיפ יד; .עסקַאט

 ןלַאֿפעגרעדינַא ןדימךטיוט זיא רע ןוא ןעניד

 עג א יװ זיא; .תועסמ ,סוממ ,ײטרָא ןֿפױא |

 ןוא רעגעלעג ריא ףיוא ןלַאֿפעגרעדינא עטעגרה

 ָאלָאק רעשידוי ,פס ,ײןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא
 רעטצנעֿפ ןלָאמש ןופ דנַאר םעד ףיוא, .טסינ

 יריֵל ,געס ,ײרעדינַא ּפָאק ןַײמ טכַאנרַאֿפ טלַאֿפ

 טָאה ,קנַארק רעייז ,קנַארק ןיּב"כ, .רעדיל עש

 ,"טכַאמשרַאֿפ קידנלַאֿפרעדינַא ,טעשטּפעשעג רע

 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחיו

 רעטקָאד רעד, .ןייגסיוא ןוא ןלַאֿפקעװַא .9
 ,טשינרָאג םיא ַײּב טניֿפעג רע זַא טגָאזעג טָאה
 -- ןלַאֿפעגרעדינַא רע זיא קידנעײגסױרַא ןוא

 ,. . . ןגָאזסױא ףּכיּת םיא טעװ יז זַא, ."סיוא ןוא
 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןייגסיוא ןוא יא ךָאד רע ןָאק

 ןעד ףיוא ןיּב ןמוק ךיא איו, .יינעהו ריגרעּבמ -

 ןיא נוא ןלַאֿפג רדינא הּתלרֹע ןייא ראוו ,ץַאלּפ

 ,,הליגמ ןעילימַאפ רעגָארּפי ,"ןּבילּבג טוט ףֹּכיּת

 / אוו לֹּבִיְו 2
 'א .קינעטרעטנוא ןרעװ ,ןּבעגרעטנוא ךיז .4

 םיא רַאֿפ ףּכיּת ייז ןענעז . ... .אנוׂש ןרַאפ

 טכַאמעג םיא ףּכיּת ןּבָאה ןוא ןלאפעגרעדינַא

 ,"הליפּת-לעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"ךלמ א רַאֿפ
 רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ןעמוקרעטנורַא .9

 ןלַאװ יד רעּביא, .דיגנ סיוא ןרעװ ,יַא .הלודג

 רעקַאנק סיוא ןרָאװעג ,ןלַאֿפעגרעדינַא רע זיא

 וצ ןּבײהרעד ךיז טנעקעג טינ ןיוש רעמ ןוא

 ."טמַא ןַא
 ןוֿפ ליֿפעג (ןזײװסױרַא ןוא) ןּבעלרעּביא .0

 ,ןיּבר ןסיורג ןרַאפ יא .ץרא-ךרד סיורג ,ַײשּפָא

 םוצ, .רעדליּבטסנוק ןוא סעוטַאטס יד ראֿפ יא

 נא לַאפ'כ גנוצַארּפש א ןופ גָאזנָא ןטסדנימ
 .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש ,רעשטַאימוש רַּתסא ,"רעד

 ןגייל טינ ,רעֿפטנע ןַא ןָא ןזָאל .װזוקַא .
 ןַײֿמ 'א טינ זָאל ,טָאג רעּביל, .טכַא ןייק
 ןיײא ,יןּבעג החלצה רימ טסלָאז ןוא השקּב

 ,1881 װָאקירטעיּפ ,הניחת סש עַײנ

 | .שינע-  .ץכע- .גגוז
 (ךיז) ןעשטוקיא ןעקצָאֿפ'ַא
 ןעלקױק'ַא ןעקסַאילֿפ'ַא
 ןעמוק'א ןצײלֿפ'ַא
 ןקק'א  ךיז ןעלּפַאצ'א
 ןעלקַײק'ַא ןעגניווציא
 ןּפַאלק'ַא ןעִיצ'ִא
 ןקַאנק'ַא ןעשטַאק'ַא
 ןעוועטונק'ַא ןעשטרָאק'א
 "עג ,רעדינַא ינק .װטוא -- ןעינקרעדינַא

 ןוא 'ַא .ינק יד ףיוא ןזָאלרעטנורַא ךיז .טינק

 רעד, .טייהנייש רעד רַאֿפ יַא .עגָאלדָאּפ יד ןּבַײר

 *רַאֿפ טלכיימש רע ...טילּב םיױּבלּפע רעטלַא

 .ןעללּב םענעגייא םוצ ןוא ךיז וצ טייהרעטמעש



 ןסַײררעדינַא

 ּביױטש וצ טיירג ןיוש לָאמנייא טינ ךיא ןיּב

 טָאה רע? .םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה ,"'ַא

 -רעדינַא יװ ענימ א טכַאמעג ןוא טמלצעג ךיז

 ַא ןט ךיא, ,16 ש 1964 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ןע;נקוצ

 רַאֿפ טכרָאפ טימ ינק ןוא דרע רעד ףיוא לַאֿפ

 .סקידלַאװ ,צוס ,"רעדינַא שטנעמ ןדעי

 ןעװעקשטַאר'ַא ןגירקיַא
 (ךיז) ןקור'ַא ןכירק'ַא
 ןדיריַא ןעקנערק'א

 -עגי- ,רעדינַא סַײר .ורט -- ןֿפַײררעדינַא
 יללשּפָארַא ,ןסַײרּפָארַא .ןסַײררעטנורַא .ןסיר

 עטשרעטנוא יד 'א .ןטנוא ןוֿפ ןסַײר .ןרעד
 ףיוא איז ןניג ,ןשריה איד ׂשלַא; .ךעלעגַײװצ

 ןסַײר וצ רדינא םוא ןגרעּב איד ןופ ןציּפש יד

 .ןּפק ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײןגעװ טַײר איד

 ןעקנעוושי'א ןעניר'א
 ןסיוטש'א ןענעגער'א
 ןּפוטש'א ןעלקַאש'8
 ןעמערוטשי'ַא (ךיז) ןרַאש'א
 ןגַײטשיַא | ןּבעװש'א
 ײנַא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- לעטשרעדינַא

 גנאג א יװ גנילַײרד םענוֿפ יא רעד, .ןלעטשרעד

 בד ,ײלסיּב א ךיז טלקַאװ ... תורוד ַײרד ןוֿפ
 ,34 ןאפ ,קג ןדס

 -עג'* ,רעדינַא לעטש .ורט -- ןלעטשרעדינַא
 ,ןטנוא ןלעטשּפָארַא ,ןלעטשקעװַא .1 .טלעטש
 ךיש יד 'א .גרַאּב ןרעטנוא ןכַאז עלַא יד יַא

 א רעטנוא :ץכעּביײלג .עּפַאנאק רעד רעטנוא

 טלעטש, יא טינ ןַײּפש ןייק ןעמ רָאט טעּב

 -עגנָא ... ןענעז סָאװ ךיש רַאּפ א רעדינַא רע

 בוֿבל ,םידומל תישאר "ץלָאמס טימ טרימש
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 יד יא .ןלעטשֿפױרַא .ןלעטשקעװַא םּתס .2
 רע? .טסעג יד רַאֿפ דוּביּכ יַא .שיט ןֿפױא פעט

 ןופ רעכעה חֿפט ןייא ןטלַאה סוּכ םעד לָאז

 ,ב/גנ ,2טל7 ,יַא טינ םיא רָאט רע ןוא שיט

 :סױרַא טעקַאנ םיא טָאה ... רעטָאֿפ רעד;

 -קעװַא םיא טָאה ןוא טעּב םעד ןופ ןעמונעג

 -רעדינַא םיא טָאה ןוא .... גָארּפ ןייק ןגָארטעג

 יז טֿפור עמ סָאװ לוש רעד ַײּב טלעטשעג
 רּבחמהילעּב ןואגה ןוֿפ הׂשעמ ,"לוש עַײנ-טלַא

 -רעדַײנש יד, .1874 רימָאטישז ,םירפא תוללוע

 עלוֿפ עסיורג ַא שיט ןפיוא רעדינַא טלעטש עק

 .המלש ,סוממ ,ײלֿפָאטרַאק עטכָאקעגּפָא לסיש

 -רעדינַא ,שרדמה-תיּב ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא,

 ,ץרפ ,"שיט ןפיוא ץירג לסיש ַא טלעטשעג

 .שידיסח

 ּבבטטש א יא .ןעױּבֿפױא .ןלעטשֿפױא .3
 ענייש א, .ץַאלּפ ןקידיײל ןֿפױא (עא רעיומ)

 ןייא זַא ... טלעטשעגרעדינַא ריא טָאה הּכוס

 ןיוש' ,עש ,"ןגיילרעדינא טנעקעג יז טָאה גיצ
 ,'הּכוס א לָאמנייא

 ןַא ףיוא ןייטש וצ ןצעמע ןעמיטשַאּב .4
 'א ןָאט וצ סעּפע ,הנװּכ ,ליצ ַא טימ ,טרָא

 ךָאנ יַא ,טלמוט סָאװ דימלּת םעד לקניװ ןיא

 .טעּברַא יד רעכיג ןקידנערַאפ וצ רעטעּברַא

 עמ זַא ,רעדינַא ך א װ עסיורג ַא טלעטשעג,

 טָאה, .ןמוא הׂשעמ ,יןָאט טשינ םענייק לָאז

 א ךָאנ טָאה ןוא ןסָאלשרַאֿפ ןייטש ןיא ייז

 .פי ,"ייז ןּבעל טלעטשעגרעדינַא ךיוא רמוש
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 ,סוממ ,ײּבוטש יד ןסַײװסיױא 'א םיא יז טגעלפ,

 .תועסמ

 -רָאֿפנַײרַא םילּב לדרעֿפ סָאד יַא ,ןלעטשּפָא .5
 ... טָאטש רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ייז, .זיוה

 ,ּבחנ ,"ףיש יד טלעטשעגרעדינַא ןּבָאה ייז ןוא

 גָאט רעד רַאװ גנַאל, .'ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי

 ,"ףוז יד טלעטשעגרעדינַא טָאה עשוהי סָאװ

 ,1868 ענליוו ,גיצ יד ןוא סעקניצ רזוע ,דמא

 ןרַאֿפ רעדָא םישוח יד רַאפ ןעגנערּבריֿפ ,0 |
 ןַאלּפ םעַײנ םעד 'ַא .(ןצַאשוצּפָא ףיוא) קנַאדעג

 (ןינע םעד) ךאז יד יא .תולעמ ענַײז עלא טימ

 ףיוא ןינע םעד 'א .תעדה-ֿבושיי ןתמא טימ

 יליּב ןגיוא יד רַאֿפ יא .רעסעמ ןוֿפ ףרַאש רעד
 ,ןּבַײרשַאּב ייז רע טגעלפ, ,סעוטַאטס ןופ רעד

 היחמ ,ןייש-רעדנואוו דליּב א קידנלעטשרעדינא

  ןַײרַא טגָארט רע זאק .המלש ,סוממ ,"תושֿפנ

 טלעטש ,ימצע יוליג םעד ןיא דנַאטשרַאּפ ןַײז

 ןשיװצ סָאװ לעװש רעד ףיוא רעדינַא םיא סָאד

 .טצ יז ,1957 יײנ ,ּבדל ,ײליֿפעג ןוא הגׂשה

 א ףיױא ןלעטש .סיֿפ יד ףיוא ןלעטש .?7
 .טֿפעשעג טוג א טימ ןצעמע יא .דנַאטש ןטוג

 ײנַא יז טסלעטש וד ,עלַא טסטלַאהרעד וד;
 -רעדינא ךָאד ןּבָאה רימ; .הריש ,סוממ ,"רעד

 רזוע ,"קלָאפ רעזדנוא ןוֿפ רעדירּב יד טלעטשעג

 ,1924 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ

 ריא ףיוא טָאה ..., ,ןלעטשנָא טָאטשנַא .8
 ,עש ,"ןגיוא עסיורג ענַײז טלעטשעגרעדינַא

 ןענַאמָאר דנעגוי

 ףיוא יַא ךיז ,21 ּבֹּב טימ ,1 -- ךיז טימ
 יַא ךיז .םלֹוג רענעמייל ַא יװ יא ךיז .ינק יד

 ךימ וט ךיא, .ץרא:ךרד סיורג טימ טַײז א ןיא

 ,לֿפ ,"ןּביילג טוט ץרַאה ןַײמ ואו יא טרָאד
 ךיא ןיּב א דומע םוצ ךימ געלפ ךיא יו,
 ּבייל-השמ טָאה; .ןחדּב א ןוֿפ ,"ןלעֿפעג ןדעיא
 וצ טכַאנ רעד ןטימניא טלעטשעגרעדינַא ךיז
 .קרָאייוינ ןיא ,הלמ ,"טלעוו יד ןטכַארטרעד

 ךיז .ןיּבר ןרַאֿפ יַא ךיז .ןּבײהֿפױא ךיז .2
 לייט. .(שודק-שודק רַאֿפ השודק ַײּב יװ יַא
 קוסּפ ןטשרע םוצ 'א גהונ יוי ךיז ןענעז טַײל

 לָאז בירעמ וצ, .ב/הכ ,2טל ,"עמש-תאירק ןוֿפ

 -תאירק ןענעייל ןוא ןגייּבנַײא שטנעמ רעד ךיז

 םערָאװ ,'א ךיז רע לָאז תירתש וצ ןוא ,עמש
 ,"ךמוקבו ךּבכשבוי :קוסּפ ןיא טייטש סע

 .א/ב ,םיערז

 ןייק. .ואווצעגרע ןּבַײלּב .ךיז ןלעטשּפַא .9
 טלעג יַא טינ עלָאּפש ןיא ךיז רָאט דיי רעטוג
 "נענ ייג ... ךעיק .18 גאט ,1867 ,מק ,"ןכַאמ

 רעּבָא ךימ לעטש ךעי ... לוש רעד וצ רעט

 -ַאמ אזַאע .רָאטַאיעט ,"סעּפע ךע רעה ,רעדינא

 רעד טימ פאלק א סמענעי ןוֿפ טעװ ... עניש

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,יײיַא טשינ ... ךיז טנַאה

 ךיז .קידתונשקע ןרעדָאֿפ .ךיז ןרַאּפשנַײא .4
 ןדיי-עטוג עלַא; .םָאּביד ךיז יא .העד א ףיוא יא

 ,"ןיינ ףיוא ךיז יַא ןוא תחַאידי ןכַאמ .... ןלָאז

 טָאה סע .ךיז ןלעטש(נַײא) .0 .שידיסח ,ץרפ
 -אּפ עטוג א) טסָארּפ א טלעטשעגרעדינא ךיז

 טוג א 'א ךיז טעװ סע ,סיוא טעז סע? .(עדָאג

 ןייטש ןּבַײלּב .0 .(דַאּפ) דיר ,"שינעטערעג
 ןלעטש װזד .ןרָאטידערק יד ןלָאצַאּב טינ ןוא

 וליֿפַא ןעװ, .קּב ,ןלעטשרעדינא לגרֿפ} .ךיז

 ךיז ןענסחינָא

 סָאד} ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה ןריכג רעדו רע זַא

 רעד ,ײַא קסע ןטימניא ךיז רע ןַאק ,ןטפעשעג

 .ץכע-ה .גנו/ 1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ ידוי

 ,שינע-

 ןטיש'8 ןקעטש"'8

 ןדניש'א ןעמָארטש'8

 -עג'- ,רעדינַא סיש .װרט -- ןשישרעדינַא
 ףךיא ּבאה אד, .ןסישרעטנוא .ןסישרעד .ןסָאש
 -לוש טשינ רימ זיא רע ,טינ ליװ ךיא :טגאזיג
 ןײלַא ןיא ריא טסיש -- ריא טלָאװ .גיד
 ו שהָו 1775 טשמַא ,יקדצ חמצ ּת"וש' ,"רדינַא
 ןטלַאּפש'ַא ןגָאלש'8א
 ןעַײּפש 8 ןעלטילש'ַא
 ןטיירדּפש'ַא ןרעדַײײלש'ַא
 ןעגנירּפש'ַא - ןּפעלש'8א
 ןצירּפש'ַא ןסיײימש'ַא
 ןעַיירש'א ןדיַײנש'א

 .ןייג ץעווינ ןיא +- -- ץעװינַא

 = 2: םחסזאזא -- ךעלעגייא םעטוינַא
 -האל) סעלהנח :ךעלנייוװעג .עקלַאיפ .תחגבאע

 ,לרעטסעווש-לרעדורּב :ךיוא יךעלעגייא (סעל

 -פיטש ,רמּתו ןונמא

 ילָאקַײרד ַאא לרעטומ

 ױזַא; .ךעלעמילּב עקיר

 טכאמעגוצ ךיוא ןרעוו

 עקינעי יד ... טכַאנַײּב

 ןסייה סָאװ ךעלעמילּב

 'א יא ,סעקטירַאגרַאמ

 יד ,יקסװַאקנימ ,*װזַאא

 1012 .1923 עשרַאװ ,ןּבעל ריא ןוא ץנַאלֿפ

71.,. ' 

 -עג'- ,טריויעג'- ,ןָא ריוי .וטוא -- ןריוינָא
 יעג א ןיא ןקידנערַאֿפ .ןרעי:- :ךיוא .ןריוי
 .גנוריטנעמרעֿפ ןופ סעצַארּפ סָאמ רעקיגונ

 ,טריויעגנָא ןיוש טָאה רעקעּב םַײּב גייט

 -יוש ,רעקיטשיטנוװַײל יד ּפָא ןקעד . . . טשרָאּב;

 ,סנ ,"ןּביוא ןוֿפ ןריויעגנָא טָאה סָאװ ּפָא ןעמ
 יו רעּבשַאמ החּפשמ

 ילואװ .,טעכויעגי- ,ןָא עכ- .ורט -- ןעכוינַא

 ,ןצעמע ןגעק ןצעמע יַא .ןצײרנָא .1 .שירעגנוי

 -פיוא קרַאטש ,טכָאקעצ ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ .2
 טָאה רעװ, .ןליּפשעצ ךיז לָאז עכוי יד ,טגערעג

 .ךיז טימ ."טינ ךיז ךָאק ?טעכויעגנָא ךיד

 סָאװ .ידַא ןקידװעטנָאי ...} -- קידבוטיםוינָא
 עניוזא ,ענדונ ,עקידעכָאװ .בוט-םוי םוש ןָא זיא

 ,געט עיִא עגנַאל

 ,ןָא ֿבוט-םוי ןןװעטנָאי ...} -- ןבוט"םוינָא
 -נעל א ןבוט-םוי -- װטוא ,טבוט-םויעג =

 רעד ךָאנ תעל-תעמ עכעלטע יִא .טַײצ ערעג

 ּבילוצ גנורעַײפ א ןריפכרוד -- ורט .ייר

 ,רָאילוש ןוֿפ ףוס םעד יִא .סעּפע

 סָאװ .ידַא {.. .מישרָאי ...} -- קידמישרוינָא
 ןעייג סָאװ סנגעמרַאֿפ עיִא .םישרוי ןַא זיא

 ,הכולמ רעד וצ רעּבירַא

 ןסחי .װטוא ןןענעסכַאי ...} -- ךיז ןענפחינָא

 ערעגנעל א ,ךס ַא .טנסחיעג-- ךיז ,ןָא ךיז

 ןקידוֿבּכּב םעד ןלעטשסיורא ,ןסוחי ךיז טַײצ

 "שמ רעד ןיא םינּבר יד טימ ךיז יִא .םַאטשּפָא

 ַא ַײב) ךיז ןןסעכִיו ןסוחינַא ךיוא .החפ



 טינַא

 ּברעװ םִַײּב לוטיּב ןופ םעטַײּב סרעדייר לייט

 ּברעװ םַָײּב לוטיּב םוש ןָא רעדָא ,ךיז ןענסחינַא

 ן.ךיז ןסוחינָא

 ,טינ ןעװ ,טינ ּביוא ,טינ זַא .נָאק -- ט'ינַא
 יװ) ױזַא טינ זיא סע (ּביוא) ןעװ לַאֿפ ןיא

 ןופ טֿפלעה רעטשרע ןיא ןזיװעגנָא טרעװ סע

 יד ךָאנ טסלָאז; (ץאז ןקידרעירפ רעדָא ץַאז

 .""ךוס' ןיא ןּבעגנָא ךיא לעװ יא ,ןלָאצַאּב ךָאװ
 טעװא ."רימ ןקיטעּפשרַאֿפ יא ,ןיוש טמוק,
 טינ רימ ןלעװ 'א ?ךעקעל טימ ןֿפנַארּב ןַײז

 'א ,וצ גָאז ךיא ,ןָאט סע לעװ ךיא, ."ןעמוק

 ךימ ןעמ לָאז יַא" ."ןרעװ הרּפּכ א ךיא געמ

 -סיורַא רעדָא קיסַאּפש) = טיק טימ ןּפָאטשרַאפ

 ןָאט טינ לעװכ ּביוא ,טינ ּביױא (שירעפור

 .ךָאט טשינרָאג ךיוא רימ ןעמ ןעק ,ןגלָאֿפ טינ

 טלָאװ 'א ,רעטניװ זיא סע סָאװ סנ  ַא*;
 (ןֿפרַאװעצ ,ןֿפרַאװנַײא) ןכערּבעצ טפרַאדעג ןעמ

 סע טָאה ריא סָאװ טוג , ,138 +- "ןוויוא םעד

 (עא ןעװעג עידומ ,טלייצרעד) טגָאזעג רימ

 ,קזֹוח טימ) לװפ ,יטסואוועג טינ ךיא טלָאװ יַא
 יא) לװפ ,"טיהַאּב טָאג זיא --- 'א, .(לוטיּב

 ןפיוקסיוא ... לעװ ךיא, ,(טסנרע יא ,קיסַאּפש

 ןלָאצנַײא ךיא לעװ 'א ,חסּפ ךָאנ טעליּב םעד

 שטנעמ רעד, .עש ,"טמוק סע לֿפיװ טנעצָארּפ
 ןעקנירט ךיז טלעװ יד טעװ יא ,ןדַײל ףרַאד

 יּפנימ} וָאנירַאמ ֿבקעי ,"םס ןיא ןוא טולּב ןיא

 רעייז ןרעיוד ןזומ ... סענַאװ עסייה, .ןוו

 -רעּביא עכעלדעש א סױרַא ייז ןֿפור י'ִא ,ץרוק

 ,1928 ענליװ ,זעג9 ,"רעּפרעק ןוֿפ גנומערַאװ

 יילש טימ ןרעטַאלפ זומ דיל שידִיי א; .15 אנ

 זיולּב זיא יא ,. . .סוחי ןטלַא רעזדנוא ןוֿפ תוח

 ַא ,קינַאמ .י ,"ןעמַארג ןופ ליּפשרעדניק ַא

 ,'דיל שידִיי

 :ךיוא .(מּב ךעלנייועג) ס- ,יד -- עשטינ'ַא
 ,ענעטנװײל  .ץצינ'ַא ,(+-) עשטונ'ַא

 ,סיָא יד ןדניּבמורא רעדָא ןדניּבּפָא .סיֵא ענעלָאװ |

 רעד, .ןטשיוּפ רעדַא לויטש יד רעטנוא סיָא

 םורַא לקיװ ןקָאז יד רעּביא .טקַאנק טסָארֿפ

 .סיָא ןוֿפרעד ןכַאמ ןוא עטאמש ַא ןעמענ ."סיֵא

 סיװ ןוא יא ןַא םענ ?ןסיו וטסליװ סָאװ;,

 ךַאנ ..העבש רעד ךָאנ; .ררװ ,לװפ ,י"ןשיװ =!

 סיִא ןיא לקנעּב ןיילק א ףיוא ןציז געט ןּביז

 י'נולייצרעד ,זיי ,"ןקָאז טָאטשנַא סיֿפ יד ףיוא

 סיורג יװ ,ןעמיורט ןוא סיִא ןופ דנַאל ָאק .ןעג

 ןרעטנוא רעטניוװ ,/ לֹא ,"ףָארטש ןַײד זיא

 -ַאמש ,שורד ךעלקיטש טימ ןפרָאװרַאפ, ,ייינש

 ןוא ןוקירטונ ןופ סיָא ,דוס ןוֿפ ,זמר ןוֿפ סעט

 עשרַאװ ,חספ רַאפ ידוי רעד ,*. . .תואירטמיג

1, 

 ;שיליוּפו .ָאטשינ ווזד (ןושלירעמזעלק) -- !ייגַא
 ןייק ָאטשינ = שַאּב יא .ןןיינ ןופ העּפשה 1

 ,טלעג

 טצינעג .רּפ ,עיצילַאג .ןיינ וזד -- ל'יינַא
 טינ טליװ ריא ?יא, .עיצַאנָאטניא-גערפ א טימ

 רעמ טינ ןיוש טליװ ריא ,יַא', ."?דוּביּכ ןייק

 ןענָאק רימ זַא קידנּבָאה ארומ ... !?ייט ןייק

 ליפ וצ :ןּבעגעגוצ רע טָאה ,ַא" ןגָאז הלילח

 .נַאמ ,"טנוזעג טשינ זיא ייט

 .2486: םגמ-1מ .כֹרַא -- ץַײנַא

 .אּב .רעד -- ן"ילינַא

 .ידַא -- ל'ַאמינַא

1864 

 ,ןַײרַא ווזד

 ןגעװ י"ּכ' ,"ןיטַײר 'ַא לאפר ןהעזג רע טעה;

 ךיז ןּבאה; .ןווו שֿפ} 1669 ,,םד-תלילע רעצעמ

 ןמ זאד ןיירד ןדיר וצ טרָאװ ןייא ןטכראֿפג

 ,"ןיינא ראַײֿפ ןיא רדא רׂשוו ןיא טגאי טינ איז

 ,ןבוא ןופ דיל אַײנ ןיש ןייא ,ףסוי ירּב ןורהא

 'א אוטק .ןת/6/ }/ 1937, 21 ח"מּת גָארּפ

 טרעװ . ..8 .א/זכ ,רוס ,"טֿפַאז ןזיור טיול ריפ

 ינוא .... ןרָאפ יא ןרעמ =! ןימ רניירנוא ןייק

 ,םילגר שלש רוזחמ ,י"ןמוק יא רמינ טרעװ

 זיוה ןַײז ןיא םיא םאנ; .א/טנק ,1713 טשמַא

 סיֿפ יד, .ד/ג ,1723 טשמַא ,יה הׂשעמ רפס ,ייַא

 ןסיֿפ טימ טׂשיּב, {..."ןסילש 'ַא קָאטש ןיא

 טפוש ןעד איז ןּבאה, ;..."ןטערטג יַא ּבא ןיא

 -ןעילימַאפ רעגָארּפ א ,"ןזָאל ןפור יא רדיוו
 ,ן2:1 ,אווו לבי 1732 ,יהליגמ

 יײנָא) רג 22 יא 2 .יד -- עיגָאל|ָארײנָא
 ןתומולח ןופ טָאג רעשיכירג-טלַא -- סָאר

 - עיטנַאמה .תומולח ןשטַײטסיױא סָאד
 ןגיילסיוא ךרוד טֿפנוקוצ יד ןגָאזסױרָאֿפ סָאד
 טמענרַאֿפ סע רעװ -- םנ'ַאמ- .תומולח
 טסנוק יד -- םזיציטירק- .םעד טימ ךיז
 -ירקק .קיטירק- .,ןַײז םולח רתוּפ ןופ
 .ידַא -- שימ

 ,(טָאּב) .שיּבַארַא 2? יא 22 .ן" ,רעד -- ל"ינַא
 ָאגידניא סקיװעגןּברַאֿפ םעד ןוֿפ ןימרעטנוא .1
 עמ סָאװ ,יולּבףיט ,ףָאטשנּברַאֿפ 22 .(+)
 ,סקיװעגײַא םעד ןוֿפ סױרַא טמוקַאּב

 עקירילָאקנָא (עימעכ)
 ןיא לייט םוצ טייגעצ סָאװ טייקיסילפ עקילייא

 'ַא סױרַא טמוקַאּב עמ 66 134 אנ12 רעסַאװ
 -טסודניאדןּברַאֿפ ןיא טצינעג .ןיזנעּבָארטינ ןוֿפ
 ילייא רעזָאלרילַאק רעקיטפיג א זיא יַא; .עיר

 ןופ ... ץרַאװש ןוליֿפַאו ןוא לעג טרעװ סָאװ

 ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"טפול רעד ףיוא ןייטש גנאל
 ןּברַאֿפ עכעלטסניק יד וצ, ,1920 י"נ ,עימעכ
 ןיא קיטרַאֿפ ָאטינ ןענַײז סָאװ ... עלַא ןרעהעג
 רעטנוא טנַאקַאּב ןענַײז ייז ... רוטָאנ רעד
 רעדיילק ,ָאריּפש .ש ,"ןּברַאֿפײַא ןעמָאנ םעד
 -- םזידה .ױלּבײַא .1900 עשרַאװ ,ײרעּברַאֿפ

 "א ךרוד רעדָא טימ גנוטֿפיגראפ

 ,ןָא הללי .חטוא ןןעלָאלעי...} -- ןהללינַא
 ןעַײרש טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא  ,.טהלליעג י-

 ױזַא יִא ,ּפָאק ןלופ א יַא .ןרעמָאינָא .ןענייוו

 ,.ץרַאה סָאד טמעלקרַאֿפ סע זא

 .ץרַאה טימ ,טּבעלַאּב (טזומ) .ידַא -- אמינא
 ,קידעּבעל -- ָאטַאמינַא

 .טעטיזָאמינַא :ךיוא .ס- ,יד -- עיזָאמינַא
 יד, .טײקכעלרנַײֿפ ,ןליוורעדיו .ל 2 ייא 22

 ןופ אצוי:לעופ רעד ןעװעג רעכיג ןענַײז סיא

 נָאק עלאנָאיצאנ ןוֿפ יװ ןטקילּפנָאק-ןסאלק

 ,296 ,או וו לּבוי ,"ןטקילֿפ

 .ל22 ײא 22 .אּב .רעד -- םויטַאמינַא

 יַאֹּב זיא רוטַאנ רעד ןיא ץלַא זַא שינעּבײלג

 ,םזימינֲא +- .טּבעל

 ןוֿפ זיא ,וצ ךייש זיא סָאװ

 .םעטסיס-ןװרענ עיַא .שינעפעשַאּב קידעּבעל א

 שירפ יװ ,ןיאעטָארּפ ןיִא םעד ןיא, .סטעֿפײַא

 .ןע ,רעד -- םזי|לַאמינַא

 .- ,רעד -- ל"קלַאמינַא

 ןימַאמ-ינַא

 ךעלצינ זיא סָאװ סעּפע ךיז טניֿפעג . . . שיײלֿפ
 עיֵא .ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י ירד ,"רעּפרעק ןרָאֿפ

 -עביללברעּביא (עטרענײטשרַאֿפ -- ןטשער

 ןיא טניפעג עמ סָאװ םייחיילעּב ןופ ןשינ

 .טייק- .דרע רעד ןופ ןטכיש ערעֿפיט

 -ָל 41 .ל 22 ייא 22 ,ס' ,ן- ,רעד -- ל'אמינַא

 וצ ןיילַא ךיז חוּכּב זיא סָאװ ךַאז עקידעּב
 ,תויח ,ןַא עלַא; .יח-לעּב ,האירּב .ןגעװַאּב
 .שוו ןליופ ,טיי ,"ןשינעפעשאּב עקיּבוטש ךיוא

 ,שטנעמ םוצ ךוּפיהל --- היח ,המהּב .2

 .טריזילַאמינַא ,ריז .װרט -- ןריזילַאמינַא
 יד, .ןריזילַאטורּב .ןליֿפעג עשהיח ןקעװֿפױא ,1
 -רָאֿפ ,2 ."טנגוי עצנַאג יד 'ַא טעװ המחלמ
 -ּבַאֿפ ןיא 'ִא .םערָאֿפ רעלַאמינא ןַא ןיא ןלעטש

 .רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ ןופ ןכירטש ןעל
 .גנו-

 ,גנוכעלרעהרַאֿפ

 .טסיה .יחילעּב ןטקילײהרַאֿפ ַא ןופ טלוק
 -שטנעמ ןופ סױרַא טסילֿפ ..., .ידַא -- ש'י-

 ,שַאֿפ ,ןידרָאג .ַא ,"טקניטסניא ןשיײַא ןוא ןכעל

 ןוֿפ טמעטָא דחּפ רעשיַא ןא; ,17 שווו 1

 ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,"ענורַאּפש רעדלי

 ,ןריזיטָאנּפיה וצ טּפַארק -- םזיטענגַאמ רעשיַא
 ןדנעװנָא ןָא ןַאזרעּפ עטייווצ א ןעגניװצַאּב וצ
 טַאהעג טָאה רע, -- טייקשי- .חוּכ ןשיזיֿפ

 עצנאג יד ,טייקשהיח ,טייקשימהּב ךיז ןיא
 ,"שטנעמ םענענַאטשעגקירוצ א ןוֿפ טיײקשיײַא
 ,ט'עטי- :ךיוא 28 1957 ,גָאט ,טיי

 -קימ ,ןיילק רָאג

 ,לשינעפעשַאּב שיּפָאקסָאר

 ךיא ,1 .ס" ,רעד ןזימַאַאמ- ... } -- ןימַאמינַא
 ןרזח סָאװ רעטרעװ ייװצ עטשרע יד .!ּביילג

 טריזַאּב --- םירקיע ןצַײרד עלַא ןיא רעּביא ךיז

 עמ סָאװ --- ןעגנורילומרָאֿפ סמּבמר םעד ףיוא

 סנימַאמ-ינא ידו תירחש ךָאנ ןכָאװרעדניא טגָאז

 ;טלעװ יד טריֿפ סָאװ םלועיארוּב א (א :ןענַײז

 גיׂשמ טינ טָאג ןָאק עמ (ג ?;ארוּבה-תודחַא (3

 סטָאג (ד :ןעגנולעטשרָאֿפ עקידתוימשג טימ ןַײז

 יואר זיא ןיילא רע רָאנ (ה ;טיײקיּבײא ,תויחצנ

 ןוֿפ דייר יד (ו :ןַײז ללּפתמ םיא וצ לָאז עמ

 עג זיא וניּבר השמ (ז :תמא ןענַײז םיאיבנ יד

 ;יניסמ זיא הרוּת ,(ח :םיאיֿבנהיבַא רעד ןעוו

 ;ןרעװ ןטיּבעג טינ לָאמנייק טעװ הרוּת יד (ט

 ;שנועו רכׂש (אי :טייקיסיװ עטולָאסּבַא סטָאג (י |

 ן,םיתמה-תיחּת (גי ;חישמהיתַאיּב (בי

 ביילג ךיא -- המלש הנומאּכ 'מ 'ַא
 ינימ עלַא זַא יש יּב 'מ יַא, .ןּבױלג ןלוֿפ ןטימ
 טינרָאג יװ גנידצלַא טּפערטַאּב ... םירוסי

 ַא| "ךתוקולא תוקיבד ןופ גונעּת םעד ןגעקַא

 ,טייצ ,ןארוּב ןַײז וצ טדער דיסח רעװעלצארּב

 ,29 | 1965 ,זמט

 רעשיטילָאּפ ,ּפיצנירּפ-טנורג ,ללכּב עמגָאד .2
 -ילָאמַא ןוֿפ עיזיווער .ימ-יא רעלַאנָאיצַאנ .ימ"יַא

 ... ןּביילג ןעװעג טינ לָאז רע ןעװ, .ס'מ יא עק

 יסָאװ -- 'סייװ עטַאט אי זַא ,י'מַא םעד ןיא

 -שידִיי לסיּב ןַײז ןופ הלילח ןרָאװעג טלָאװ עשז

 יד ןעגניווצ טעװ ..., .ֿפשטניװ ,סוממ ,"?טייק

 ַא ןקוקוצרעּביא טלעװ עשיטסילַאיצַאס עשידִיי

 טישז ,"ס'מייא עטעװעדנופעגנַײא עריא ןוֿפ ךס



 םזימינַא

 קרעװ םעד ָאטָא ןיא טָאה רע ,1919/ יינ ?וא;
 ,"'מ"'ַא ןשילַארָאמ ןַײז ןופ .לגיּפש םעד ןעזעג !

 חרוא ןיא,; .ןסוטַאװָאנ וצ וירּב רעד' ,טיי

 -טסניק ןַײז סױרַא ןונגע טגָאז .,. !ןולל הטנ

 - ,1966 'צעד ,קוצ ,טייצ , יא ןשירעל |
 -מוא ןוֿפ ןרָאי יד ןיא גנַאזעג"םשה שודיק ,8/ -

 --- 'מ-ַאש .המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד תעּב םוק
 -טינ סמוניהיג רימ רע טיג סָאד זַא ּביילג ךיא
 עטכַאדעג-טינ רע טָאה ץעגרע לַײװ / עטכַאדעג
 רעדיל ,טייצ ,"עטכַאלשעג ענַײז רַאֿפ סנדעיזג -

 ימ 'ַא ןּבױלג ןוֿפ רעדיל ןוא ןּברוח ןוֿפ

 יד ןיא ןעגניז ןדיא -- חישִמֹה תאיּבּב
 ,ימ יַא המהמתיש יּפ לע ףא יה יּב ימ יַא .סרעקנוּב
 / יה ןופ ַײס ,ןטרָאד ןוֿפ ַײס ןעמוק טעװ רע

 טגערפ / ימ יא ,ןעמוק זומ רע ,ןעמוק טעװ רע -
 ,"יװ ןוא ןעװ םענייק טינ .טגערֿפ ,םענייק טינ |

 ,הטיש = .ל2 ייא 22 .ןצי ,רעד -- םז|ימינַא
 רעד ןיא טריטסיסקע סָאװ ץלַא זַא שינעּביילג -

 רוטַאנ יד ,רוטַאנ רעד ןוֿפ תוחוּכ יד ,רוטַאנ :
 נַא ןופ הגרדמ ערעכעה .המשנ א טָאה אפוג

 "ימירּפ רעד, .וורט -- ןריז- . .(+-) םזיטַאמ
 (טריזיַא) טכעלשטנעמרַאֿפ! טָאה שטנעמ רעוויט
 ריא ןיא קידנעעז ,(רֹוטַאנ רעדָא) טלעוו יד
 .8 ,ןטֿפַאשנגיא עכעלשטנעמ .ענעגייא .ענַײז -

 ,1930 יײנ ,טֿפַאשנסיװ- שטנעמ ,ןָאטרואינש

 .רֿפ ?2 ייא 2 .טרימינַא ,רימ- .וורט -= ןרימינַא
 יא .ןריריּפסניא ,ןרעטנומפיוא .1 -  ןּבעלַאּב'
 יידע .רעטרעװ עקידנרעטסַײגַאּב טימ םלוע םעד

 אַײב ריה יטאה טרימינַא ךימ -שכלעוו ...שוז

 לידאמ ירּב םהרֿבא 'ר ,"...ןיזאל וצ ןקורד
 ,גאה ק"קב דמלמ היהש  ןיגניטיאמ ל"גס

 ,ן17691 טײכקּת אדרויֿפ-,םהרבא תכרעמ

 טלעֿפיג ליֿפ טינ, .ןסַײרטימ ;ןַײז עיּפשמ .2 = -
 ןַײז ןוֿפ ןראוג טרימינַא רעװ .ףסוי זלַא .טעה

 הרוצ .איד רעװ ןמוק טינ ןעוו  ,איורֿפ שנרעה ;-

 ןַײז גיטפניק ןיא ׂשד טגאזיג : דנוא בקעי .ןוֿפ -

 שיכלוז רע ןעװ טרעו ןטכַײל טינ דוֿפא ןיא ןבא-
 השמ 'ר ,זּביא טדַאטשמרַאד ףסו* יר ,"טריסקַאּב -

 ,1770 עורסלרַאק ,השמ תרוּת ;ךישלַא

 ןיטכיַאלָאה ָאיילמ ...| -- יּתכלה האלמ ינַא
 יסורַא ךיא ןיּב עלוֿפ א .21 ,א ,תור 22 .ץַאז
 ונֿבישה םקירוא :טֿפלעה . עטייווצ}| ,ךעגנַאגעג
 ;טרעקעגמוא טָאג ךימ טָאה קידייל .ןוא -- י"ה
 ןוֿפ סרעניואוונַײא יד וצ ימענ טגָאזעֶג טָאה סָא
 ןוא טַאהעג ץלַא :ב ןטימ טצינעג ן.םחל"תיּב
 - .טליּפשרַאֿפ זלָא ,ןרָאלרַאֿפ ץלַא

 עמינַא םיוּב ןוֿפ ימוג .יד -- ימוג""עמינַא
 טצינעג ,עקירעמַא רעשיּפָארט ןיא טסקַאװ סָאװ
 ..ץענרעֿפ ,טסָאקָאּפ ןכַאמ םַײּב

 -ינינַא :צמ ,רעד ןסַאַאדַאה ...} -- תעדה"ןינַא

 -ןליֿפנַײֿפ  .ב/גיק ,םיחס9 22 -.{ , -ײנינַא} 'ה !

 סָאד'. .קנוֿפמ ,סינּתסיא ,רעוויטיסנעס ,רעקיד

 ןגעלפ דנַאלשטַײד ןיא 'היייַא יד -- 'ַאמעט
 ,נירג ,"עגַארֿפןדִיי יד ןפֹורנָא ױזַא - לָאמַא- |

 'היַא עלַא ןוֿפ :עידעגַארט יד; ..ךוּבגָאט ...

 ,טגָאזעג םינומדקמ ןיוש טָאה עמ עכלעוו ףיוא !

 "ַאּו ןינחתרהו ןינמחרה} "םיַיח םניא םהייח זַא !

 / ,1964 'גיוא-ילוי ,קוצ ,סעלעשעה -י ;ן'ה :

 ייד ןסענינַא) --- תונינַא:

 - ,9אש ,1930 ענליװ ,זעג9 ||
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 ,ב/ומ ,ןירדהנסכ2-

 םיא ףיוא סָאװ ,(807 +-) ןנֹוא ןופ דנַאטשוצ

 ךיז זומ רע; .םירוסיא עסיוועג לח ןענַײז -
 זאו טע רע שד ןיגוצ םוקמ ןעד רפ ןַײז םידקמ/

 דַימ 'א ןַײז ךיז טּביה ,(תמה יכרצל) טלעטשּב

 .א/זכ ,א"נקּת ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,יזא

 .קיסַאּפש .ךיא = ינַא 22 .רעד -- םזי|נינַא
 ,ךיא םענעגייא םעד ןּבײהסױרַא עקידרדסּכ סָאד
 נא ,ינַא) ךיא ,ךיא :ןגָאז עקידנעטש סָאד
 ,טסיד .(+-) םזינַאנָא יװ טגנילק

 ,םינייא ,ם'ינע :ךיוא .ז  ,רעד -- פינַא
 קירָאיניא = .רג ,ל 22 יא ככ
 "ילק ןעמערַאװ ןוֿפ סקיוועג

 "וא טריוויטלוק טרעװ .טַאמ

 "א יד בילוצ צעּפס ,םוטעמ

 עג שיטַאמָארַא ןַא ,רענרעק
 עג ךס א טרעװ סָאװ ץריוו
 .ַאא ןכָאק ,ןקַאּב םַָײּב טצינ

 רעד ןיא לטימלייה ַא יװ ךיוא 2

 .21תנקנמס114 2ם!פטזג .ןיצידעמסקלָאֿפ
 רעדָא סינע ןופ ןיד רעד זיא ױזַא ךיוא;

 קינָאה ןיא טלגערּפעג ייז טָאה עמ זַא ,למיק
 רעדָא קינָאה רעד ךיוא זיא ,רעקוצ ןיא רעדָא
 ףיורד רע ףרַאדַאּב ...רקיע ןַא רעקוצ רעד

 .ז .ש ֿברה ,זּביא ,"לּכהש רָאנ ןכַאמ .וצ טינ |

 ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןָאסרואינש
 ןוֿפ ןךיור =} ךַאר ןייא ךזאומ לדניווש רֿפ;

 רע לָאז ךַא ,רּבירד ּפָאק ןעד טלה י'נוא זינַא

 ןַײז לַא ןיא 'גוא ןאַלּפש 'נוא זינע ןאַײק טֿפָא

 ,וװ םייחה רפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןוט זינע ןֹׂשֹע

 יי | .'ס ,ז"עּת ןטיק
 ,לײא"ַא .סנּפָארטײַא .ןעמָאזרַא

 טמוקַאּב עמ סָאװ סטעפ ,לייא -- רעטוּפ"ַא
 זַײּפש ןיא טצינעג ,יַא ןוֿפ רענרעק ןופ סױרַא

 ןצריװעג עטּביױלרעד, .ןיצידעמ רעד ןיא ןוא |
 ," ..'ַא ,גנירעמיצ ,לינַאװ . . .ןזָאלוקרעּבוט ַײּב) !

 ַא -- טיורּבױַא

 ,רענרעקיַא ןוֿפ סטעפ ףיוא ןקַאּבעג ןכוק טרָאס
 .לכיקייַא

 טימ טעװַארּפרַאֿפ ןֿפנַארּב -- עקווָאסינַא

 רעקיל -- ט'עסינַא - .ןֿפנַארּב-סינַא .סינַא-
 ,סינַא טימ

 לָאצ ַא ןיא .ךַײלגמוא :1 .רג 22 -- "ָאֿפינַא
 -ימקַאד'ַא ;תוָאמגוד .ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא |

 .רעגניֿפ לָאצ עכַײלגמוא ןַא טָאה סָאװ --- ש'יל
 יזיֿפ עכַײלגמוא טָאה סָאװ -- שיּפָארט' ַא
 "א .ןסקַא ענעדײשרַאֿפ טיול ןטֿפַאשנגיײא עש
 ןגיוא יד ןוֿפ טײקכַײלגמוא -- עיֿפָארטעמ
 סָאװ -- שירעמ'8 .טכיל ןריטקעלפער םַײּב
 ,ןלייט עכַײלגמוא ןעמולּב יד ןיא טָאה

 .וטוא {.. ןעמירוסעי ..} -- ךיז ןעמירוטינָא
 ןדַײלנָא - .טמירוסיעג-- ךיז ,ןָא ךיז םירוסי

 -רַאֿפ ןכָאנ ךיז יִא .ןקיטייװ ,םירוסי ךס ַא ךיז
 ,דניק עקיצנייא סָאד ןוא ןַאמ םעד ןריל

 .ןדער ןיא רָאנ טצינעג .ררװ .מט8 .ווז --- 'טינַא
 ַײּב טינ ,'ַא, .טינ ןיטולחל .,ןצנַאגניא .,ןיינ
 רַאֿפ, ."ןלעוּפ טינ סע וטסעװ רימ ַײּב .ןעיטָאמ

 יי יןרעװ טלוֿפרַאֿפ רעסעּב סע לָאז יא ?חקמ אזַא

 קידהשורינָא

 .טרעגעיעג-- ,ןָא רע .חרט -- ןרעגעינָא
 .ײרעגעי ,געיעג טימ סעּפע ןָאטּפױא  ..לָאענ

 ןַײז טימ טרעגעיעגנָא טָאה דיי רעד סָאװ ..2
 ,8 ווו 1963 ,זמט ,גי ,"סקיּבידורמנ רעקידנכוז

 .טעשזעיעג -- יוָא עשזי .ורט --- ןעשזעינַא

 ףיא ,ץרוק ,שזָאי ַא ַײּב יװ ןרעשוצ .רפ
 0 -  -רָאה יד יָא .קיכעטש ןוא ףױרַא

 -נעיעג'-* ,ןָא עט- .ורט 6 װטוא -- ןעטנעינָא
 יװ ,ךיז ןהנעטנָא ,ךס ַא רעייז ןדיירנָא = .טעט |

 יא ןוא עלַײװ ַא ; ףיוא ןעמוקנַײרַא .עטנעי ַא
 ' ,טנװָא ןצנַאג ַא

 טינ ןרעטלע יד ןּבָאה; .ןריוינָא + -- ןרעינָא
 לָאז גייט רעייז זיּב ןעמױזרַאֿפ ךיז טנָאקעג

 ,יק ,| ישס ,"טיױרּב ןקַאּב ןוא יִא

 םיא ביג, .עשטינָא +- ,עשטונָא +- -- עצינָא
 .לװֿפ ,"סיָא ןוֿפרעד טרעװ -- דלָאג

 ירעסערגרַאֿפ עקיסַאּפש .סע- ,רעד -- קינָא
 ןַאש ,806 +- ,קינוא וװוד .לקינייא ןוֿפ םערָאֿפ
 "יָא ַא ךיוא זיא רע זַא ךיז טסיירג ץרָאה-םע

 | - ,(לקינייא +-) |

 קינלא :ךיוא ,(29 +-) קינגָא ווזד -- קינָא
 .ּפיל גערּב םַײּב ךעלרעטָאלּב צעפס ,(57 +-)
 סעַײשיל טכַאמעג רימ ךיז טָאה סע זַא
 יֵפָא טזָאלעג טינ ךימ ךיא ּבָאה יִא ןַא .. . טימ
 רָאג וצרעד זיא סָאד) לַאװָאק םעד ַײּב ןצירּפש
 רימָאטישז ,קינזיצקַא רעד ,"(הקידּב האוֿפר א
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 -לקינָא ,םקינָא :ךיוא .ס" ,רעד -- לקינ'ַא
 רעד .ןוֿפ ןייטשלדייא .רג 22 יא 2 ,ןייטש
 רעדָא לילָאק ןלעקנוט טָאה סָאװ ןטַאגַא עּפורג
 ּב ,תישארּב) 'םהוש' רַאֿפ װט .ץרַאװש רָאג
 ראֿב ,ללמ ,ּבׂש ,(20 ,חכ ןוא 7 ,הכ ,תומש 2
 ףלעווצ יד ןוֿפ רענייא ןעװעג זיא יִאְו .יּת ,השמ
 ןלודג-ןהֹּכ םעד ןוֿפ טּפשמ-ןשוח ןיא רענייטש
 רכילטשָאק ןייא םיזוּב ןַײז שיוא רע טהיצ אד,
 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ליקינוא ןייא ,ןייטשיג לדיא
 ןייא ףיוא ןזעװיג ןּבירשיג זיא ןףסוי)/ ,4
 זיא ֿבוט ןֿבא םעד ןוֿפ הלוגס יד 'נוא ,לקינוא
 ,"ןגיוא .ןטַײל ןיא ןוֿפ רד ןח ןׂשורג טוה ןמ

 ןשוח םעד ףיוא טעה ףסוי ..., .הוצּת ,הניאצ |
 םורד ,לקינא ןייא ןמ טנענ ןעד ןייטש ןייא -

 ,"לקנוט דנוא ץרַאװש ץנַאג ךַא רינַאּב ןַײז ראוו
 ,איזלטיר ק"קד ץ"ש ל"גס קחצי ירּב ֿבקעי יר
 עסיוױג יד ןיא, .1763 .גָארּפ ,ֿבקעי תלהק

 -רעּפ עכיוה ןסקַאװעג ןענַײז סקינָא ןוֿפ סעזַאװ

 לָאטַאנַא ,זּביא ןישורּבָאד .י ,"ןעמולּב עשיס
 ןיא ,ןּבױא ןוֿפ, .1937 .עװקסָאמ ,סוָאט ,סנַארֿפ
 סָאװ סקינָא ןוֿפ הרונמ ַא טגנעה ןקלַאּב ןטימ

 ,תוילגרמ .א ,"טכיל ןוֿפ ןלַארטש טסיגעצ
 ..8טווװ 1958 ,רענַאקירעמַא

 -סיוא  .עטיל ןיא לטעטשש .גג -- טשקינַא
 ןענַײז רעיא לָאצ ַא .סעקילָאװ ןוֿפ גנוטעּברַא

 ױצ .ןַאמעינ ןֿפױא סרעּבַײרט-ןטילּפ ןעװעג
 ,סעקילַאװ רעיא ,הוואגיילעּב רעיֵא :ןשינעמענ

 רעיַא ,סעקינדַארקָאנָאק רעיא ,סעצנילּב רעיא

 : , :סעקיגטרָאשזדנָאק = :

 סָאװ .ידַא ןקידעשורעי .. - קידהשויינָא
 .השורי ןייק ןּבעגרעּביא טינ ןעק ,טינ טָאה



 טשיינַא

 ,עטלַאק ןופ זיולּב טײטשַאּב; .גנוגעווַאּב עיִא ןא
 ןיא רעּבטרש ,נש ,"רעטרעװ .עיִא ,עדמערפ

 ,טייקי- .דנַאלסורי!װָאס |

 רעטֿפָאו .רקוא .דפ ,+- טינַא וזד -- טש"ינַא

 ןעמ ףרַאדַאב -- יא, .ןש"ינַא :דײרסױרַא
 / יעסיז ךעלעגייפ ,ךעלעגייפ , .לװֿפ ,"טשינ

 טכַאמ יַא . . . הסיֿפּת ןיא ןתח ןַײמ וצ ןיהַא טילפ
 רעדיל-עּביל} לֿפ ,"הסיֿפּת יד ןוֿפ זיול םיא

 לָאז רע ,טַײצ ןיוש זיא סע; .ןו שֿפ ,'םיֿבנג ןוֿפ
 רע טרעװ יא ,ןשטנעמ ןשיװצ שטנעמ א ןרעוו

 יד, .טסינָאלַאק רעשידוי ,פס ,ײרעטסָארּפ ץלַא
 טימ טֿפױקעגרעטנוא ךימ טָאה עדנַאּב עצנַאג
 ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ ךיא טלָאװ יַא ,ץרא-ךרד -

 סָאװ שיינַא ..., .לטעטש סָאד ,סַײװ ,"רעקיטש

 יװַאשרַאװ רזוע ,=?...ַײּב טֿפרַאדעג ייז ןּבָאה
 .סערַאלגומש ,יקס

 ירחא ,אמוחנּת ;ב/חס ,ןיטיג 2 -- המלש ינֲא
 ,ףור .1 .י'המלש ןגינעק} ןיּב ךיא  .ב ,תומ
 ןגעו תמא םעד טגָאז סָאװ םענייא ןוֿפ יירשעג

 םיא ליװ רענייק רעּבָא ,ֿבצמ ןַײז רעדָא ךיז |
 זא ,הדגֲא רעד ףיוא טריזַאּב) .ןּביילג טינ

 ַא ןיא ךלמה המלש ןֿפרָאװרַאֿפ טָאה יַאדמשַא
 א יװ ןָאטעגנָא ,גינעק רעד ןוא .דנַאל דמערפ
 ןוא ןסַאג יד רעּביא ןעגנַאגעג זיא ,רעלטעּב
 םיא טָאה רענייק רעּבָא ,יש יא ןגירשעג טָאה
 -רַאֿפ ,טרעדנַאװ רע? {.ןענעקרענָא טלָאװעג טינ

 רעװ !יש יא טַײרש ,טכַאמשרַאֿפ ,טרעגנוה
 ,'המלש אסּכ' ,ץרפ ,ײ"טכַאל ןעמ ?םיא טּביײלג
 טעװ'ס ,םייקו-יח ַײרש = !יש יַא -- ַײרש ,ייג*
 רענייק ='ש יא ַײרש שטָאכ .ןֿפלעה טינ

 זיא טלעג ןייק זַא ,ַײרש 'ש יַא, .טינ טּביילג
 סוחי ןייק טינ טֿפלעהיס =|} .װש ,"ַײּברעד ָאטינ
 ן.סרעגנילק יד ןלעֿפ סע ּבױא ןעוטֿפױא רעדָא
 .תוֿבישח ,ןעזנָא ,תוֿפיקּת ןוֿפ קורדסיוא .2

 ייוא ןַא טימ תוכַײשּב .ידַא -- קיד'שד'א
 .ןעמונעג ןיילַא טָאה עמ סָאװ טעטירָאט

 .(+-) הלודגה תסנּכ ישנַא :ןוֿפ תיר -- ג"הּכנא

 סָאװ .1 .עזַארֿפ ןענָאװַאק ...} -- הנווּכ ןָא
 -עפס ַא ןָא ,ןיימ ,גנונעכערסיוא (ןַא) ןָא זיא

 ַא ןצעמע ןָאט .טרינַאלפ(עג) טינ .ליצ ןלעיצ
 ןעוו נוא, .יּכ ןָא ןצעמע ןקידײלַאּב .יּכ ןָא הבוט

 ךיז רע לאז (הנװּכ) ןא טמוק הוצמ ןייא םיא
 ,םידיסח רֿפס ,יןֹּבֹול טָאג לָאז נוא ןאיירפ

 | ,7 ,הנק ןמיס ,?זקּת ?דנַאלסור |

 ,קיטליגכַײלג .גנוּבעלרעּביא רעטכע ןָא .2

 סעּפע ןָאט .טייקנּבעגעגרעּביא ןָא .ץרַאה ןָא
 טרעװ 'נוא 'ּכ ןָא זיא הלֿפּת יד ןעוו ,, .יּכ ןָא

 טּבַײרט רֿפ , . . תֿבשחמ ידמערֿפ טימ טשימ ראפ

 ,"לכיה ןוֿפ ריט יד ןוֿפ לאידהס ךאלמ רד איז

 ןיא טגאז ןמ ןעװ, .א/י ,1743 אדרויפ ,הק

 ינוא ףוג ןייא ץלַא ךַײלג זיא 'ּכ ינוא הלֿפּת

 מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"המשנ

 הנווּכ ןייק ןּבה ןםיטחוש ידְוק .ב/אנ ,?ה"מּת

 'נוא ןיה ראג ןרָאפ 'נוא ףלחה תוקידּב ףיוא

 ,ַּב ןָא ףילח םעד ףיוא רגניֿפ םעד טימ רעהַא
 | .ג/כ ,חע

 ,"םזיניצ רעָאק .ידא -- קידהנוװּכנָא
 .1961 י"נ ,לעװש ןפיוא ,ןַאמלוש םהרבַא
 .טייקיד
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 זיא סָאװ .ידַא {...כַאיוק ...} -- קידחוּכנָא
 ןּבָאה תוחֹוּכ יד סָאװ ּחֹוּכ (ןייק טינ טָאה) ןָא
 "ןײרַא יא ךיז ןּבָאה . . ., .טזָאלעגסיױא םיא ךיז ||

 "זַאלג ךורּב ,"ןלעטָאֿפ עכייוו ... .יד ןיא ןפרָאװעג

 ,טייקיי .1925 עװקסָאמ ,סּבעװניײטש ,ןַאמ
 ,קידתוחוכנָא :ךיוא

 -טכעש .א ,ײןלַאֿפַאּב . . .ןטרָאד יז זיא סָאװ יא

 | 0 ,ֿברע ,ןַאמ |

 עסֹוּכ .װטוא ן. .. ןעסיוק .. .} -- ךיז ןעפוּכנַא
 ךיז ןיא ןרעקנַײרַא .טעסֹוּכעגי-- ךיז ;ןָא ךיז

 ןוא ךיז יָא; .ןרוּכישנָא (טוג) ךיז .תוסֹוּכ ךס א |
 ."ןייגליואוו ןזָאל ךיז

 ןָא ןֿבזּכ .ורט ןןענעװזַאק ...} -- ןענֿפזּכנָא
 .סנגיל ךס א ןקַאהנָא ,ןקָארּבנָא - .טנבזּכעג-

 ױלֿפעג-טינ ,סנגיוטשעג-טינ םירֿבח יד רַאֿפ יַא
 ,תוָאמזוג עדליוװ יא .סנג

 .ןענֿנוּכנָא וזד -- ןֿבוויּכנָא

 טינ טָאה) ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידמיניּכנָא
 ןייק ןעניפעג טינ ָאד טסעװע .זַײל ,םיניּכ (ןייק

 | ."רעגעלעג ןיָא
 -סיּכעג-- ,ןָא רעלסיּכ .ורט -- ןרעלפיּכנָא

 -סױרַא .ןענעֿבנגנָא ךס ַא (ןושל-םיֿבנג) .טרעל
 ,ךעלרעגייז יִא .ענעשעק ןוֿפ ןצעמע ַײּב ןעוצ -

 .טֿפושיּכעג - ,ןָא ףושיּכ .ורט --- ןֿפושיּכנָא
 -יירגרעד ,ןָאטֿפױא .ףושיּכ ךרוד ןעגנערּבסױרַא

 יליג יִא .ןעלטימ עשיגַאמ (ךרוד) טימ סעּפע ןכ -

 ךיא; .טנַאװ רעד ןוֿפ ןַײװ ,ךעלדנער ענעד
 עדָאמ יד ןעגנַאגרַאֿפ גנַאל ןיוש זיא'ס -- סייוו |

 .ידנַײרֿפ ןטַײװ א וצ רעדיל' ,לה ,"קילג יא ןוֿפ

 יעג- ,ןָא סעּכ .וורט ןזסַאַאק ...} -- ןֿפעּכנָא
 יִא .סעּכ ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא  .טסעּכ)

 | .ךיז טימ .לטעטש ןוֿפ ריבג םעד

 ןָא לֿפּכ .ורט ץעלֿפײק ..| -- ןעלֿפּפנָא
 -לומ ,ןעלֿפּכ טַײצ ערעגנעל א .טלפּכעגיר

 יד ןיא ןרעטנַאלּפרַאֿפ ךיז ןוא יִא .ןריצילּפיט

 ,תונוּבשח

 ןָא רשֹּכ .װרט ןןרעשַאק...} -- ןרשּכנָא
 ,ןרשּכ טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא  .טרשּכעגיי

 רַאֿפ יװ (זדנעג ,רעניה) שיײלֿפ יִא .ןכַאמ רׁשֹּכ
 .םינּתוחמ טרעדנוה

 .ורט ןענעװסַאק... -- ןענ(ע)בתּכנַא
 ,טנֿבתכעג-- ,טעֿבתכעג-- ,ןָא ןנתּכ ,עֿבתּכ
 -טינ ןוא סָאמ רעד רעּביא ,ךס ַא ןּבַײרשנָא .ריא

 גָאט ןצנַאג א טלַאה רע ,טּבַײרש רע, .ןטָארעג

 רע זיא גנַאל טינ ָאד ... ןּבַײרש ןייא ןיא

 ,"הליגמ עצנַאג א ןָא טעבתּכ ןוא בשימ ךיז
 קצול ,ךַאלעװירּב רעצָאלקיצָא ,גרעּבנַארּב והילא

 לָאז טנבתּכעגנָא ךיז ןגעוו טָאה רֶע סָאװ, ,7

 נעזָאר המלש ,"!ןַײז ליצמו רמוש טָאג ןייא

 .ךענַאקירעמַא ,גרעּב

 ,+- ן(ענ)הֿביתּכסיױא וזד -- ן(ענ)הביתּכנַא
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 .טעװָאכעג- ןָא עװ .װרט -- ןעװַאפנַא
 ,לָאצ א ןעלצרעד .ןעגנערבֿפױא .ןעװעדָאהנָא .1
 ץעק טימ ּבוטש א יִא .סעזוּבָאל הרֿבח ַא יִא
 ײֿפנָא .ןעלכעקנָא .ןעשַאּפנָא 2 .טניה ןוא
 .שינע- .סעקינעּבמָארט יד יִא .ןרעט

 + .לס .טעשטָאכָאכעג- ךיז ||

 .ענעיג -- טייקי-

 .טּפַאכעג -- ,ןָא ּפַאכ .וורט -- ןּפַאכנָא

 ןּפַאכנָא

 ןָא ךיז עשט- .װטוא -- ךיז ןעשטָאכַאכנָא
 -ןשמ ןכַאלנָא ךיז

 .לוק ַא ףיוא ךיוה ןוא דליוו-הנ ||

 זָאכעג- .ןָא ער- .ורט -- ןערע(י)לָאכנָא
 -רַאֿפ .ןריזחנָא .ןצומשנָא .1 .טערעטל
 ןוֿפ ןליצַאּב ןגָארטנָא .ןערעילָאכרַאֿפ -.ןטסעּפ

 ןצנַאג םעד יִא .טײקנַארק רעקיקעטשנָא ןַא
 עסואימ ;ַײריזח ןָאטּפָא .גיֿפ .2  .קַארַאב |

 יצגנָא טָאה רוסמ רעד .תורצ ןעגנערּב .קיטש

 עּבלַאה ַא טריטסערַא טָאהימ ןוא טערעילָאכ
 יי | :ןדִיי לטעטש ר

 ,259 ,+- ןעכמָאכסױא ווזד -- ןעכמָאכנָא

 ,259 ,+- ןעטנָאכסױא ווזד -- ןעטנָאכנָא
 ןּפַאכנָא ןוֿפ טקַא .1 .ז ,רעד -- ּפַאפנָא

 ,קרַאק ןרַאֿפ יִא .עקליּפ רעד ןוֿפ יא .ףַײרגנָא
 -רַאטש ןוא רעקידמעצולּפ ,2 .טנַאה רעד רַאפ
 -מעצולּפ .2 .ךיוּב ןיא יַא ןַא .קיטייוו רעק
 .2ל .ךַײלגרַאפ ,קנַאדעג (רעמורק ןוא) רעקיד |

 .ףוס רעזייב ַא .4 .(ןלשמ ַא) לסיּב ַא יַא ןַא
 | / .ּבװ ןיזיירד

 קנילֿפ 1

 (ןצעמע) סעּפע ןּפַאכמורַא ,ןעמעננַײרַא ,ןעמעננָא

 ךיוא ,טנעה עדייּב טימ רעדָא טנַאה ַא טימ
 -(וצ) סע ןוא -- טנעמורטסניא ,רישכמ ַא טימ

 ץַאק יד יִא .עלעגײֿפ ַא יא .עקליּפ יד יִא .ןטלַאה
 םעד יִא .עקטנעװ ַא טימ שיפ ַא יִא .קע ןרַאֿפ

 יַא .ןזָאלּפָא טינ םיא ןוא עלַאּפ רעד ראֿפ בנג -

 םעד יִא .םיוצ ןרַאפ דרעפ עטעשזוּפשעצ סָאד

 ,גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןעיצפיורא ךיז ןוא קירטש

 םיא טָאה יז; .ןרעיוא יד רַאפ קילָארק א יִא

 ילשמ ,סמ ,"ןָאטעג שוק ַא םיא טָאה ,טּפַאכעגנָא

 סָאװ טגערֿפעג םיא ךיא ּבָאה, ,13 ,ז ,ד"עקּת

 ,בחנ ,"טנעה יד טימ יִא וטסנָאק טניוװ ַא רַאֿפ

 עג ריא טָאה ..,, .סרילטעּב 'זהמ הׂשעמי

 לָאז ןוא סעילגוצ יד ַײּב דרעֿפ יד יִא . . . ןסייה

 םיסנ ,"רעטַײװ ןרָאֿפ ןזָאל טינ ןעטערַאק ידו
 וצ ךָאנ טֿפָאה רע, .גיֿפ ?רָאי ?טרָא ,תואלֿפנו

 םעד יא ךָאנ טעװ רע .לָאמַא יװ ,ךַײר ןרעוו

 ,רָאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"קילג ןוֿפ לטרַאג
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 = (ךרָאּב רעד ַײּב) סיפ יד (ַײּב) רַאפ טָאג יָאֹ*

 זַא קידנעניימ) תופיקּת ןוא הוואג טימ לופ ןַײז

 :ךיוא (קידלזמ ןַײז קידנעטש ןיוש טעװ עמ

 טָאה יז טניימעג טָאה, .סעלָאּפ יד ַײּב טָאג יִא
 ינרעטש ,ַאי ,"טּפַאכעגנָא סיֿפ יד ַײּב טָאג הליחמ

 ןרַאֿפ טָאג ךָאנ טָאה ריא ,השקשינ, .לכיט

 -ניײא ךָאנ טעװ ריא ,טּפַאכעגנָא טינ ךיוא דרָאּב

 ,"חרוק יװ ּבוטש רעד טימ ןרעװ ןעקנוזעג
 .1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ רעשידוי רעד

 -ןַײרַא (א = (קיּפוּפ םַײּב) לּפָאנ םַײּב יָאֹ*

 -וצ ;ןזָאלּפָא טינ (ּב ;ןַײרַא לטניּפ ןיא ןפערט

 -ָצל עקניל יד ַַײּב יַא" .טנַאװ רעד וצ ןקירד

 = גנוצ רעד ַײּב יַאֹ* .תורצ ןָאטנָא = רעּב

 .תמא םעד ןלייצרעד וצ ןעגניװצֿפױרַא

 ּפַאכ ַא טכירעגמוא (הנוװּכ ןָא רעדָא טימ) .2/
 -ַאלקנַײא ,ןעמעלקנַײא ךיז ןוא ןֿפַײרגנָא .ןָאט

 א ַײּב) ךיז ןעּפעשטנַײא ,ןצעמע ןיא ךיז ןרעמ

 ןוֿפ ןסַײר ןוא ןצעמע יִא .(טסעמרַאפ ,געלשעג

 -קעווא ןוא טעמורַא ןטניה ןופ יִא .רעקיטש םיא



 ןּפַאכנַא
 ןיא .רענגעק םעד יִא .סעקטַאּפָאל יד ףיוא ןגייל

 יא .(ףמַאקייװצ ןשיזיײצנַארֿפ ַא ַײּב) יסָאלשי ַא
 ןוא ּפָאק םעד טנעה עדייּב טימ . ןטניה ןוֿפ

 "ייּב יד ןכערּבנָא ןוא ןַאגילוכ םעד 'ִא .ןקירד --

 סָאװרַאֿפ, .ענירּפושט ,רָאה יד רַאֿפ יִא .רענ
 ,טּפַאכעגנָא יז ,טליּבעג ,טעקװַאהעג ןּבָאה טניה |

 ,"ןייטשרַאֿפ םוצ טינ ללּכ זיא סָאד --- ?ןסיּבעג |

 -עג יירשעג ַא רע טָאה,; .תומהּבה רֿפס ,סוממ |

 םַײּב םיא טּפַאכעגנָא ןוא . . ,לארׂשי רכוע :ןָאט |

 ,ץרפ ,"ּבוטש ןוֿפ ןפרָאװעגסױרַא ןוא רענלָאק

 םענייא ןָא ריד ּפַאכ ןוא, .ןטכישעג 'טסקלָאֿפ

 ,יּת ,"וטסיוא ןַײז ריד םענ ןוא ןעגנוי יד ןוֿפ
 -עגוצ לָאמַאטימ יז זיא ---. .21 ,ּב ,ּב לאומש
 ץַאל ַא רַאֿפ טּפַאכעגנָא םיא ןוא םיא וצ ןֿפָאל
 ,"...וד ץעילדָאּפ ?וטסגַײװש סָאװ -- ,ַאה --
 . .ורּביה ,ַאּפָא

 :ךיוא =- (תרגרג ,לגרָאג) זדלַאה ןרַאֿפ יָאֹ*
 ןקירדוצ ,ןעגניווצ ,שזַאטנַאש ,טײקשלַאֿפ טימ .

 .  .ןכַאמ ךעלקילגמוא .ןסערּפסיױא :ןצעמע

 -רעטַאלֿפ יָא .לָאצ ערעטערג ַא ,ךס ַא ןּפַאכ .8 = |

 .עקטסַאּפ ַא (טימ) ןיא זַײמ יִא .ץענ ַא טימ ךעל
 יד ןָא טּפַאכ, .'עקּפַאלָאכומ' .ַא טימ ןגילפ יִא .

 .לצרעה ,ײץנַאש ןרעּבירַא ייז טריֿפ ... דרעֿפ

 ,ףיוה סייּבר רעצינשזיו -- לארׂשי תיּב ,ןַאשּפָא
 ,ןצענ ןֿפרַאװרַאֿפ רימ , .41 'ז ,1933 טעגיס'

 ןוא ּפָא ןעלגערּפ ,ּפָא ןכָאק ,שיֿפ ןָא ןּפַאכ

 סָאד ,שקַא ידער ,"עלעזעלג ַא טימ ןעקנירטרַאֿפ
 ,1939 עװקסָאמ ,רעקלעפ יד ןוֿפ גנַאזעג |

 -ךניוש ַא ףיוא .ןלָאצּפָא טינ ןוא ןגרָאּבנָא ,4/
 סעפע ןגירקנַײרַא ןֿפוא .ןרשּכ טינ ,ןשירעל |

 -בה עשלַאֿפ טימ טלעג יִא .לָאצ ַא (ַײּב) ןופ
 ןוֿפ ךעלמידסח:תולימג יִא :ןלָאצוצקירוצ תוחט'

 םינכש ַײּב ,םיבורק ַײּב יִא .טָאטש רעצנַאג רעד

 ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה, ?טינ ןעמעװ ַײּב ןוא

 ךס ַא ךיז ןעניפעג םעד ןיא ... ץעזנָא
 ,טלעג עקיטולּב עמערָא ,עשימותי ,עתונמלַא
 .ח .ג ,"ןע;לעגנָא ,טּפַאכעגנָא טָאה רע סָאװ

 1897 ענליװ ,הלּכ ןתח עשלַאֿפ איד ,רענװעל

 ,דמעה םוצ זיֿב ןרָאװעג טגנערּבעגסיױא זיא,|
 ,"ןּבעגעגּפָא טשינ ןוא טּפַאכעגנָא לַארעּביא טָאה

 ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז

 ,ןסעו םעלַא םעד טָא רַאֿפ . . ., .1925 ווָאנרַאט
 -תולימג יד טימ טינ ןלָאצ רע טעװ ןןֿפָאלש
 -עגנָא ... טָאה רע סָאװ רע25 עקידמידסחי
 ףסֹוי ,גרעּב ,"סענָאּפוק יד טימ רָאנ ,יטּפַאכ !

 .ירוש

 וצ ידּכ ןצעמע ןטלַאהרַאֿפ ,ןלעטשּפָא .9
 טעװ סע ןואג .סעּפע ןעניפעגסיוא ,ןייגרעד
 ןייא יִא ןלעװ רעּבעװ ןּביז ןעוו ,טַײצ א ןעמוק
 ,טעּברַא ביג :ךיז ןטעּב ןוא רעבעגטיורב
 טעװ ריא זַא, .'עּביל-רעּבעװ' ,ץרפ ,*. ..ּביג

 לֿפיװ :םיא ןָאט גערֿפ ַא ןוא רעקוועלירתּכ ַא יִא
 .עש ,*. ..טגָאמרַאֿפ רעגײטשַא

 -ישרעדירוטַאנ ַא ןגעװ .קינָאזרעּפטירד .6
 -םורַא יװ יױזַא ןוא ןעמוקנָא גנילצולּפ ..גנונ

 טָאה סנגעוורעטנואק .ןצעמע ןּפַאכמורַא ,ןעמענ
 לדיסח סָאד טרָאֿפ, ."עכורעװַאז א טּפַאכעגנָא ייז
 -סקַאלש א טּפַאכעגנָא םיא טָאה ,ןיּבר םעד וצ
 .ל8ֿ ,"םָאֹּב ,םיּב :לדיסח סָאד טכַאמ ;ןגער

 יא ןַא ,קילגמוא ןַא ןגעװ .קינַאזרעּפטירד .4

1887 

 "סיוא ךיז טכירעגמוא .ןּפַאכמורַא .עא גנַאגרעּב -

 ץלַא טּפַאכעגנָא טָאה סוֿפיט רעד .ןטיירּפש
 "נָא עירעלָאכ יד טָאה רעמוז םענעיק .ןקַארַאּב !

 .גיֿפ ךיוא ."טנגעג עצנאג רעזדנוא טּפַאכעג

 ןוא זדלַאה םעד ףיוא ןגעלעג זיא ףלח ךעד,

 ,"לגרָאג םעד ַײּב .טּפַאכעגנָא טָאה ערעלָאכ יד

 .עטקַאט יד ,סוממ

 -יזיֿפ א ,קיטיײװ ַא ןגעװ .קינַאזרעּפטירד .8
 ,ןלַאֿפַאּב ,ןֿפַײרגנָא לָאמַאטימ .גנורעדנע רעש

 ,טּפַאכעגנָא יז ןּבָאה ןעייוװטרוּבעג .ןעמענמורַא
 קערש א זיא ,ןָא םיא טּפַאכ עקילַאפ יד זַא;

 -עגנָא םיא ןּבָאה'ס ."ןָאט וצ קוק ַא םיא ףיוא
 ,לדניווש ַא ןָא טּפַאכ סע .סעיסלואוונַאק טּפַאכ
 טָאה רע, .ץרַאה םורַא שינעקירד א ןָא טּפַאכ'ס
 -נָא ךימ טָאה'ס ,טדערעג דייר עכלעזַא רימ וצ
 ,ןפּב םוצ ךיוא| .לֿפ ,"טלעק ןוא ץיה טּפַאכעג
 לָאז סע ,רעטרעװ עכלעזַא םיא ייז ןרעֿפנע;
 תרׂשע שרדמ ,זּביא ,"...ץרַאה םַײּב יִא םיא

 ריא טָאה ואו רָאנ, .1862 גרעּבמעל .תורּבדה
 ףיוא ,םכילע-אל ,טלַאפ רע תעשּב ןדִיי ַא ןעזעג

 ןָא ךעּבענ םיא טּפַאכ סע רעדָא ,סעשזירק יד
 טָאה סע ....הלוגס ַא ,סוממ ,"קיטייװנייצ

 טַײז ַא ןָא טּפַאכעגנָא . .. ןָא רעירֿפ ןוֿפ רימ
 ךיא ואװ טשינרָאג סייװ ךיא זַא ,שינעמעלק ַא

 וצ  .עלעקרעס ,טע ,"טלעוו רעד ןיא ץעגרע ןיּב !
 ,ןָא ןּפַאכ ןצרעמש יד ןעװ תעשּב ,ענערגימ ַא
 תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"...ןעמענ ןעמ לָאז

 טּפאכ רימ זַא ןוא, 1910 ,ודָאל וו תואוֿפרו
 ,ץרפ ,"תושפנ-תונּכס עקאט זיא ,טסוה רעד ןָא

 : יהנח תרמ השאה'

 ןליֿפרעד = (המשנ רעד ַײּב) ןצרַאה םַײּב !ָא*
 רימ רע טָאה ַײּברעד ןוא,, .ןקיטייװ עֿפרַאש

 רימ טָאה סע זַא ,לקעּב ןיא ּפינק ַא ןוטעג
 עשיליוּפ סָאד ,ליי ,ײןצרַאה םַײּב טּפַאכעגנָא שזַא |

 ךיא סָאװ רַאֿפ יִא ריד לָאזס, :תוללק .לעגנוי
 ידפ ;ןדניק ַא ןטלעש םַײּב עמַאמ .ַא) "סייוו

 א ... 'ִא ריד לָאזס, ."ָא ךיד לָאז הּפכינ
 ַא. .*י שינעסַײר ַא ,שינעכערּב ַא ןוא שינעכעטש -

 .,װ דירַאי םענוֿפ ,עש ;*... שינעסַײּב
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 -רַאֿפ סָאװ) גנוּבעלרעּביא ,גנומיטש ,ליפעג א
 טּפַאכ סע .(םינמיס עקידנסיורד טימ ךיז טדניּב

 סע .סָארדרַאֿפ ַא ,שינעקנעּב ַא ,שינעגָאנ ַא ןָא !
 -כעלעג א ןָא טּפַאכ סע .תונמחר א ןָא טּפַאכ
 ַא ,סעּכ ַא ןָא טּפַאכ סע .עקירעטסיה ַא ,רעט
 א ,לקע ןַא) לגימ א ןָא טּפאכ סע .תעגושמ

 גנוכערּב א ןָא טּפַאכ סע .(תושלח ַא ,טײקכַאװש
 טּפַאכ רעגַײנ ַא (ןכערּבוצסיױא סיוטש א =)

 ןָאמרעד ךיא ןעװ, .ןָא טּפַאכ ץלָאטש א .ןָא
 -ּבילעג ןַײמ זַא ,קערש ַא ןָא ךימ טּפַאכ ,ךימ

 שזַא טּפַאכ עס, .לֿפ ,"קעװַא רימ ןוֿפ זיא רעט |

 א ןָא טּפַאכ סע, .לֿפ ,ײּבַײל םַײּב ליורג ַא ןָא
 ייבר רעד' ,זװ ,"הרוּת יד טגָאז רע ןעװ ארומ |

 -עג טוג טשינ סעּפע רימ זיא סעג .ןאווו לּבייָו
 ,"טּפַאכעגנָא ךימ טָאה שינעקנעּב ַא סעּפע ,ןרָאװ

 טינ ךימ ךיא לָאז יװ, 1815 ,טלעװ עטרַאנעג -
 שינרעטיצ ַא יִא טינ ךימ לָאז יװ ,ןקערשרעד
 םוצ ןייטש ןזומ לעװ ךיא ןעוו שינרעטַאלפ ןוא
 עַײנ ןייא ,"הלעמ לש ןיד-תיּב םעד ַײּב טּפשמ
 רעּבָא ּבָאה ךיא יו, .1881 בוקרטעיּפ ,הנחּת סש -

 ַא ןופ ףליה רעד טימ |

 ןפַאבנָא ||

 טָאה ,ןענעיײל וצ לװירּב סָאד ןּבױהעגנָא רָאנ
 טָאהס}, .פי ,"טּפַאכעגנָא שינרעטיצ ַא ךימ -
 טּפַאכעגנָא ןהשמ !

 ,"גנאלש א זיא ןגעלעג םיא רַאפ ,ליונק םענירג ;
 א ןיא ןטכָאלפעג :ליורג ַא

 עגר רעטשרע רעד ןיא, .'הטַמְל יהיוי ,שָאוהי

 סנטַאט םוצ תונמחר סיורג ַא ןָא םיא טּפַאכ |

 | רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"םינּפ . ,. טמירקרַאֿפ

 "נָא ,עגר רעד ןיא ,טציא םיא טָאה סָאװרַאֿפ ,
 לװַײֿפ ,"ןיילַא רע טסייװ השוּב יד טּפַאכעג
 ,1932 וועלק ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס

 על רעד ַײּב) ןצרַאה םַײּב ןָא טּפַאכ סע*

 ;גנוקנערק ,סָארדרַאפ ןּבָאה (א :ךיוא = (רעּב

 ,תונמחר ןגירק (ּב :קרַאטש רעייז ןּבעלרעּביא

 סע טָאה, .ןצעמע טימ ליֿפעגטימ ,עיטַאּפמיס
 ןוא ץרַאה םַײּב טּפַאכעגנָא רעייז רעגרעּב םעד
 ףױא טַאהעג תונמחר סיורג רעייז טָאה רער
 .ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,ײןַאמערָא  םעד |

 ,טנוזעג ןליפ רעדיװ ךיז = תויִח (ךס ַא) יִא
 .טײקנגָאלשרעד ןוֿפ ֿבצמ א ךָאנ קיטומ -

 ;סעּפע ןרעגַאּב גנולצולּפ .קינַאזרעּפטירד ,10 |
 טּפַאכ סע .סעפע וצ גנַאלרַאֿפ ןקרַאטש ןגירק

 טּפַאכ סע .(קשח ַא ,ערה-רצי ַא) טיטעּפַא ןַא ןָא
 . *ָצֹג םיא ּבָאה ךיא, .דלָאג ןכוז וצ רעּביפ א ןָא

 זיּב ,הלּכ ַא ךָאנ וצ ,הלּכ ערעדנַא ןַא וצ טריפ -

 -עּפוציץרַאה ַא ,ןערּב א טּפַאכעגנָא םיא טָאה'ס
 ?רָאי ?טרָא ,ןכדש לאיחי ,ןנַאמדנעללע .ש ,"שינ .

 רע זיא ,לּפע םעד ןסעגעג טָאה רע יװ ףכיּת; -

 א טּפַאכעגנָא םיא טָאה סע ןוא ןלַאֿפעגרעדינַא

 ,ךלמ תֹּב תדיֿבַאמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"ףָאלש-

 "רעדנַאנוֿפ ;ןַײז סֿפוּת קנילפ ,ןּפַאכּפױא .11 |
 ,ןייטשרַאפ .ןריטנעירָא דלַאּב ךיז .ךיז ןּבַײלק

 ץלַא דלַאּב טָאה רע ,ּפָאק ןֿפרַאש א טָאה רע,
 .""טדערעג טָאה רערעל רעד סָאװ טּפַאכעגנָא

 .תׂשֿפּת אל הבורמ תׂשֿפּת' :ןגָאז ל"זח יד,

 זיא ליֿפ וצ ןָא טפאכימ זַא .'תׂשפּת טעומ תׂשפּת

 לסיב א ןָא טּפַאכימ זַא רעּבָא ,ךעלגעמ טינ

 סע לַײװ ןוא .... .13 ,װ ישס ,"ךעלגעמ זיא |

 'ַא טינ שטנעמ רעד לָאז םורַאװ ,ױזַא ָאי זיא
 ,עטנ ןתנ 'ירּב השמ 'ר ,"ןופרעד ךּפיה םעד

 טָאה רע; .1833 װָאקלדוס ,רסומ טבש ,זּביא

 'ַא ןעקנַאדעג ענַײז ןוֿפ םעדָאֿפ םעד ץלַא ךָאנ |
 םעד יַא* .ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,"טנעקעג טשינ

 ןייגרעד (א :ךיוא = רענרעה יד (רַאפ) ַײּב סקָא

 -סױרַא (ּב :ןינע ןטריצילּפמָאק א ןופ רקיִצ םוצ

 .עקידרקיע סָאד ןלעטש

 קנַאדעג ןקידמעצולּפ ַא ןעגנערּבסױרַא ,2
 ןַא ,לשמ ַא ,ךַײלגרַאֿפ .

 -רעּביא = הׂשעמ א יִא .אא טקאפ א ףיוא זַײװנָא

 =קוסּפ ַא יא .סעּפע וצ היַאר א יװ הֶׂשעמ א ןּבעג

 = לשמ ַא 'ַא .זַײװַאּב א יװ קוסּפ ַא ןעגנערּב

 םדָא הצור :טגָאז רע סָאװ יא, .לשמ ַא ןּבעג

 זיא סָאד --- וריֿבח לש ןיבק העשּתמ ולש ֿבקּב

 (אֹמלעּב אמזוג) ןעד יװ ,אקװד ןייק טשינ)

 ,ג/דל ,מהש ,"יאמזוג ַא ןָא רָאנ טּפַאכ אנהּכ 'ר

 ַאזַא ןוֿפ סעּפע ,עכלעזַא ,רעגײטשַא ,יַא רימָאל,
 יָאל ..,, .עשטַאילק ,סוממ ,*. ..,ריד לָאמ :טרַא

 .יינש רעדָא ,ןגער א טייג סע ,לשמל יא רימ

 -ניװ ,סעדלעז ה"יח ,ײ?ץנוק ןייק טינ סָאד זיא-

 עג זיא ןוא, .ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעּבַא רעט

 .דַאנ ,"לודג רשוע ןַא -- ןָא ךַײא טּפַאכ -- ןעוו



 ךיז ןּפַאכנָא

 -ֿפיױא ךיג .ןעזרעד ,ןקרעמַאּב ךיג ףיוא .18
 -ֿפיוא דָאלפוש ַא ּבָאה ךיא ,, ,קילּב ןטימ ןּפַאכ

 ןַײמ טּפַאכעגנָא טָאה ,טרַאשעג ןוא טנפעעג

 רעד ,שָאוהי ,"ריּפַאּפ טרַאדרַאפ ןיורּב ַא גיוא

 - ,ךיל ןופ ףוס -
 -רַאֿפ ןרעו .ןסַײרנָא ;ךיז ןעמעננָא .וטוא ,14 |

 ,טּפַאכעגנָא טָאה עדָאמ יד ,עידָאלעמ יד .טיײרּפש |

 ;21 ּבּב יד וצ .1 .וֿפד +- -- ךיז ןּפַאכנָא
 םעד (ןָא) רַאֿפ יִא ךיז .קירטש ַא רַאֿפ יִא ךיז

 ריֿפ עלַא ףיוא םירוּפ ןטוג ַאע .לגייּב גנוטער

 ןעּבָאּב רעד טימ ןעמוקעג זיא עדייז רעד ,ןטַײז
 ןוא ןקַארשרעד עּבָאּב יד ךיז טָאה ;ןטַײר וצ

 רעד זַאק .לפ ,"ןקָאלֿפ ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה

 -נָאװ יד ַײּב ןָא ךיז רע טּפַאכ ,טרעלק קַאילָאּפ
 ןָא ךיז רע טּפַאכ ,טרעלק סור רעד זַא ;סעצ
 טלַאה טרעלק דִיי רעד זַא :ענירּפושט רעד ַײּב

 סעּפע ליוו ךיא, .װש ,"ןטניה ןופ טנעה יד רעי

 ליֿפ ךיא רָאנ ,יִא ךיז סעּפע סָאװ ןיא ,ןּפַאטנָא |

 ,סוממ ,"סיֿפ ןייק ןְןוא) טנעה ןייק טינ רעּבָא

 ...רעקיטש ףיוא טלַאפעצ ףיש יד, .עשטַאילק

 ןייא ,ײטּפַאכעגנָא ןקלַאּב א ןָא ךימ ּבָאה ךיא
 רימָאטישז ,(ערוטנעװ ערוטנעצ} הׂשעמ ענייש

 ןוֿפ םייחיץע א ןיא ןָא ךיז טּפַאכ . . ,, 1862.

 "תחמׂשּב וחמׂשו וׂשיׂש :טַײרש ןוא הרוּתירֿפס א

 ,1957 י"ג ,ּבדל ,"הרוּת

 יָא* .ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא לָאצ .ַא ןיא .2
 טינ טעז עמ ןעװ =: יורטש ַא (רַאפ) ןָא ךיז

 ןלעװ ךיז ,ןטסיירט ןװּורּפ ךיז ,געווסיוא ןייק

 (לַאער טינ זיא סָאװ סעּפע טימ) ןעװעטַאר

 ךיז ןעמ טּפַאכ ,ךיז (טקנירט) טקנערט עמ זַא;

 ןעמ טּפַאכ טיונ ןופא .װש ,"יורטש ַא ןָא ןָא

 א ןָא ךיז יִא .װש ,"ןזַײא ןסייה א ןָא ןָא ךיז
 ןסייה ַא רַאפ יװ ךיז יָא* .זד --- ןייטש ןסייה

 טּפַאכ ךיז טקנערט עמ זַא, .זז -- שטעליוק
 .װש ,"עוװטירּב א ןָא ןָא ךיז ןעמ

 טימ = (סיֿפ ןוא) טנעה עדייּב טימ ךיז יָא*

 ;סעּפע וצ ןעמיטשוצ םזַאיזוטנע ,טייקנדירפוצ

 ןייגנַײא ךיג ףיוא ;ןַײז םיּכסמ ןשינעלקַאװ ןָא

 ןָא טּפַאכעגנָא ךיז יז טָאה ..., .סעּפע ףיוא

 ךיז טָאה; .פי ,"טנעה עדייּב טימ ךודיש םעד

 טימ ןוא סיֿפ יד טימ ךודיש ןרַאֿפ טּפַאכעגנָא

 ,,..קינטנעצַארפ רעד ,רעט ֿבקעי ,"טנעה יד |

 יז טָאה, ,('טנעה יד' קידנזָאלכרוד) .1901 י"נ

 ןָא טּפַאכעגנָא ךיז גנולֿפײװצרַאפ סיורג ןופ

 סָאד ,הטומַאלַאמ .ל .י ,"ןַאלּפ םענדָאמ םעַײנ א

 = ןצעמע ןיא יִא ךיז* .1913 ץרעמ ,ןעּבעל עַײנ

 ,ןצעמע (ןוֿפ) ַײּב ףליה ףיוא ןֿפָאה ,ףליה ןכוז |
 םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עלעשרעה;

 ,"ןעקנַאדעג ענַײז עלַא| טימ לרעגניֿפשטניװ
 .סוממ

 ןצינסיוא = טייהננעלעג (רעד) ַא ןיא ךיז יַא*

 -ץּפש ףיוא ןגײלּפָא טינ ,טנעמָאמ ןקיטכיר םעד |

 "סיוא םיא ןוא לַאדנַאקס םעד ןָא יַא ךיז .רעט
 טגָאזעג םיא טָאה יז יװפ .ןלַאװ יד ַײּב ןצינ -

 -רעּביא לזמל ןיוש זיא יז זַא ,הרוׂשּב ענַײֿפ יד
 םעד ןיא ךיז רע טָאה ,ןטדמשעג ךיז| ןעמוקעג

 ,1882 ,לָאֿפי ,"ןגינעגרַאֿפ טימ טּפַאכעגנָא

 -עג אזַא טרעהרעד ּבָאה ךיא זַא אלימ, ,32 אי

 יװ -- טּפַאכעגנָא ךָאד ךיז ךיא ּבָאה ,טפעש
 -רעטופ .ז .י ,ײלֿפרַאֿפ עסייה ןיא יװ --- טגָאז עמ -
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 ?שרַאװ ,..+ קידצ רעשיטַארקַאטסירא רעד ,ןַאמ

 ,1889 | 

 ןַײז (א ;ךיוא = =ּפָאק (ןרַאֿפ) םַײּב ךיז יָא* |

 "וּתשנ (ב ;טגערעגפיוא קרַאטש ,טכַארּבעגֿפױא

 םַײּב יִא ךיז ריא טעװ ,הׂשעמ א טרעה? .ןרעװ םמ

 טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע; .22 אט ,1868 ,מק ,ײּפָאק

 ,ןגיוא עקידנרָאצ ענַײז טימ טצילּבעג ,ּפָאק םַַײּב

 יד; .תועסמ ,סוממ ,"ןגירשעג ןוא טכליהעג

 יז ...ּפָאק ןרַאֿפ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עמַאמ

 טצרַאװשרַאֿפ ריא טָאה םייח זַא ,טגָאזעג טָאה

 עמומ יד' ,יקסוָאנַאגַאק םירֿפא ,יןֹּבעל סָאד
 -רעּביא :ךיוא = ן צ ר א ה םַײּב יִא ךיז .'סדה

 ןקיטסַײג ,שֿפניתמגע לָאמַאטימ ןליֿפרעד ,ןּבעל

 -עגייא ןטימ עטכישעג יד ךיז ןסיוװרעד .קיטייװ

 -נייוועג רעּבָא .ןצרַאה םַײּב יַא ךיז ןוא ןוז םענ

 םַײּב יִא ךיז :קיטיײװ ןשיזיֿפ א ןגעװ --- ךעל

 ןדעי ַײּב (טסורּב טַײז רעקניל רעד ןיא) ןצרַאה ;

 רעד טימ ןָא ךיז רע טּפַאכ לָאמעלַא .ךָאטש
 טיג סע !טַײז רעקניל רעד ןיא טנַאה רעטכער

 רעד ,ץרפ - ו"ךָאטש א טרָאד לָאמעלַא םיא
 | ,"חלושמ

 -ַאלֿפֿפױא ,ךיז ןדניצנָא .ןענערּב ןּבײהנָא .9

 ןַא טימ טכעל ַא ןקעדרעּביא געמ עמ. .ןעמ
 טכעל רעד ןוֿפ רעַײפ סָאד ידּכ לסיש ןדרע

 ,תּבש ינוקּת ,"ןקלַאּב ןיא יִא טינ ךיז לָאז
 רַאפ ... ,םיּברה וניתונוועּב , ,.1818 ָאהרטסוא

 יד טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ערעזדנוא דניז יד

 םעד, .'םיֿפרׂשע ,סוממ ,"ןעמיוק ןיא עשזַאס

 טָאה ןוא טּפַאכעגנָא ךיוא ךיז טָאה זיוה סבר

 -עװש ענעקורט א יװ ןרעקַאלפ וצ ןּבױהעגנָא

 -עװש א יװ יִא ךיז" ,29 אפ ,רעטעלּב ,"עלעּב .

 טיור ןרעװ ,יןדנוצעגנָא ןרעו :ךיוא = עלעּב
 ןגערֿפױא םַײּב ןריגאער קרַאטש .סעּכ רַאֿפ
 ַא .ריא = טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רעַײֿפ סָאד .ךיז

 - ,םערַאלַא רעשלַאֿפ

 ,ןעגנערטשנָא ךיז ,ןעימַאּב קרַאטש ךיז 4
 סָאװ טייהנגעלעג רעדעי ןיא ךיז ןעּפעשטנָא |

 עצנַאג יד, ,((ךיז טכַאמ סָאװ) רעטנוא טמוק

 ...טעּברַא ךַאטש א ןָא ןסעזעג ךיא ןיּב טַײצ

 ,טנַײה רעלק ,ּפָאק ַא ןָא יװ טושּפ ןעגנַאגעג

 -וצנָא ךיז סָאװ ןָא ָאטינ זיא סע ,ןגרָאמ רעלק

 רעשיטַארקָאטסירַא רעד ,ןַאמרעטוּפ .ד .י ,"ןּפַאכ

 ןצפופ זיּב ןסעזעג, ,1889 עשרַאװ ,. . .קידצ
 ירד טַאהעג ,טסעק ףיוא הנותח רעד ךָאנ רָאי
 -לֹּכ ןָא ךיז טּפַאכעגנָא ,רעדניק ץוט לטרעפ

 עשיליוּפ סָאד .ןַאמגרעּב .א ,"ןטֿפעשעג ינימה

 ,1926 עשרַאװ ,ליטעטש

 ןיא ןעגנעהנָא ךיז ,ןעּפעשטוצ ךיז ללכּב .9
 רעדָא) טגָאזעג(סױרַא) טָאה רעצעמע סָאװ םעד

 םיאנוׂש ידמ .טר ָאװ ַא ןָא 'ַא ךיז .(ןָאטעג

 ןיא ןּפַאכוצנָא סָאװ ןָא ךיז טַאהעג טשינ ןּבָאה
 ֿבוֿבל ,תואלֿפנ ירופס ,זּביא ,"רעטרעװ ענַײמ
 ,טֿפרַאדַאּב רעמ טינ טָאה סעזערּפ רעד, ,0

 ַא ,"ןּפַאכוצנָא ךיז סָאװ ןָא ןּבָאה לָאז רע רָאנ
 יֵלֲעֹּב סּפרָאד ןייא ןופ הׂשעמ ענייש יאַײנ ץנַאג

 -רעװ ענַײז ןָא טגעלפ יז, 1875 גרעּבמעל ,רעֿפ

 ,רַא ,"ךיז טקנירט סָאװ רענייא יװ ,יָא ךיז רעט |

 .הצע ןַא ןָא יִא ךיז !גנונֿפָאה עטצעל יד' -

 ךָאנ .ןֿפורּפָא ךיז ,ןֿפורנָא ךיז ךיג ףיוא .6-
 םוצ רעדניק עשידיסח עלַא ןרָאפ הנותח רעד

 ןעכוכנָא

 ,טניימעג :רע טָאה טרָאֿפ רע זא ,ָאד ןוא/ ,ןיּבר
 ךיוא ליװ ךיא .עטַאט :יָא דלַאּבַא ךימ ךיא לעװ |

 טָאה --- !יתיּתי-אכיהמ ,ונ ,ונ ---. .קי ,"ןרָאפ |

 יוג רעמערָא ןַא: --- טּפַאכעגנָא םייח יר ךיז

 ."טקיטעּפשרַאֿפי ,רַא ,"תונמחר א .,עקַאט

 םיא ַײּב טמוק גנוגעוװַאּב-סיָא סָאד, -- גנו-

 רָאנ . . . ןּפַאטנָא ךרוד טינ ןיוש רָאֿפ ןדניק םעדִנ

 ןיזעכ .י ,"היארה שוח םעד ןופ ףליה רעד טימ-

 "רַאװ ,ךוּבגָאט סעליזעכ ןוֿפ ,ןןיּבור לארׂשי 'רד}

 -רַאֿפ יד, -- שינעע .ץכע- .1923 טש
 ַא ןיא יִא ... ןימ א ןעועג .זיא גנורעווש
 ןש-נעגעגַאּב ענַײמ ,קּומ ,"סערעטניא לקיטשי

 סס ,עק יי נװ .סי ,רעד -- רעּפַאכנָא
 רעד .טנעה יד טימ סעפע ןָא טּפַאכ סע רעװ ,1-
 -לָאּבזייּב ןוא -לָאּבטוֿפ רעד (ןופ) ןיא יָא-םעלַאּב

 סע רעװ .2 .קריצ ןיא יִא רעד .טֿפַאשנַאמ
 טינ טיג ןוא לָאצ ַא ןוֿפ טלעג ןָא (טַײל) טגרָאּב

 -טינ ,רעטנַארק-טינ ,רעצעזנָא .רעּפַאכנַײרַא .ּפָא
 ,לָאמַא סָאװ חרק רענעיא .בוח:לעּב רעכעלרע
 טָאה סָאװ יַא רעד ,רעריֿפלדער רעד ,רעכַײר רעד

 זיא חרק רעד --:הנוהּכ רעד וצ טּפוטשעג ךיז
 ,יהׂשצמ עטלַא יד' ,סוממ ,"ךיוא טנַײה ךָאנ ָאד

 ;ןָא טלַאֿפ ,ןָא טֿפַײרג ,טלַאֿפַאּב סע רעװ .9
 -עלש .עא סע ,ןגָאלש ךיז טפראװ סע רעוװ

 ַא ... טוה ַא ןעװעג זיא קישטּבַאר, .רעג
 רַאֿפ תוישעמ ,עש' ז"א ןייק טשינ ,רעליטש
 ,| רעדניק 'דְוי

 וצ ךיז טעּפעשט סע רעוו .טלדיז סע רעװ 4
 ןעוװעג ןיּב ךיא- ,עֿפ,-.תקולחמ-לעּב .ןצעמע וצ

 ,רעּבַײרט-תוליכד ַא ... קאזרעדיולפ :.. ַא
 ןוא ליומ םעד טיֿמ יִא ןַא ,רעכַאמ-לוּבליּב ַא
 ןדּפק .0 .עשטַאילק ,סוממ ,"ןעּפ רעד טימ
 .ןתועט .םָענעיו .ייב טּפַאכ ,טכוז סע רעװ
 | | ,יירעד

 יַאכ) ַײּב יװ זיא סָאװ .ידַא -- שירעּפַאכגָא
 -עגנעג עא ,רעּפַאכנָא ןַא (רַאֿפ שיטסירעטקַאר
 ,טייק- .ךעל

 ןָא זיא סָאװ = ר -- קידרעטקַארַאכנָא
 זיא סָאװ ;רעטקַארַאכ ןטסעֿפ (ןייק טינ טָאה)

 .עקשעמעל רעיֶא ןַא .ןליו ןקרַאטש ןָא
 - | ,טייקיד-

 ,טלכרָאכעג ר- ןָא לכ- .װרט -- ןעלכרָאכנָא

 ,ןגָאז סעּפע לוק קידעּפירכ ,קידלכרָאכ ַא טימי
 ןַאֿפקעװַא ןוא רעטרעװ רָאּפ א יִא .ןקירדסיוא
 ,שינע- .רעטעליוקעג א יו

 ,0 ,- ןעילַאװכסױא ווזד -- ןשילַאװכנָא
 ַאװכעגנָא טָאה לֿפיש- רָאטָאמ יד, .ןעילַאװכעצ

 ."ערעזָא יד טעיל

 עג ,ןָא עשטש- .ורט -- ןעשטשַאװכנַא

 ,שטַײּב ַא טימ ןסַײמשנָא טוג .טעשטשַָאװכ
 ןּבָאה לָאז עמ ןטניה ַא יִא .עא למעזעּב ,טור

 סָאד יִא .דָאּב ןיא סעצײלּפ .יד יִא .ןעקנעדעג וצ

 .לדרעפ ענדיּב

 טימ .טעכיוכעגי-- א עכי .וורט -- ןעכױכנָא
 -רַאֿפ םַײּב) ןצעמע ןרַאנּפָא ךעלעדייר עטַאלג

 רעצניוװָארּפ יד א ןעלדניװשגָא ,(סעּפע ןֿפױק -
 ,םינוק .

 ,טעכוכעג--- .ןָא עכ- װטוא 8 ורט -- ןעכוכנָא
 וו 17: םגאעאגזע .ןעקוכ;- 9



 ךיז ןעכוכנָא
 א ןוא םעטָא (ןסייה) ןזָאלסױרַא ..וּב ,ןכױהנָא :

 עטלאק יד (ףיוא) 'ִא .ןָאט ףיוה א ,ןָאט זָאלּב

 .רעטצנעפ ענערַארפרַאֿפ יד ףיוא יִא .רעגניֿפ
 רע; .ןשיװסיוא ייז ןוא ןלירּב יד ףיוא יא

 םענעגנַאגעגּפָא ןכרוד ןוא עילֿפַאט.ַא ןָא טעקוכ

 יּפיק .יא ,"סַאג ןיא ןקוקנַײא רע טמענ עלעדער
 װעלק ,טייג זַײא סָאד ,ָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינ
 יי - . 0

 יעג'- ךיז ,ןָא ךיז עכ- .וטוא -- ךיז ןעכוכנָא
 .רעדיילק ךס ַא ךיז ףיוא ןָאטנָא ? 22 .טעכוכ

 ןלַאש ןוא סעקַאי טימ ךיז .יִא ,ךיז ןצלעּפנָא
 .ןליקוצ ךיז ןוא

 (עג)'* ,ןָא עווענ- .וטוא -- ןעװענַאגילוכנָא
 -ענאגילוכ טַײצ ערעגנעל א .טעװענאגילוכ

 (+-) ןעװעשוּבנָא .(+-) ןעװענַאיוּבנָא :;ןעװ !
 ךיז .ןדָאש ןכַאמנָא ,ןָאטנָא ןוא דליו ןרעוו
 "א ןוא ּבוטש רעדמערֿפ א ןיא ןסַײרנַײרַא
 .ךיז טימ ךיוא

 -טיכעג-- ,ןָא עװע- .ורט -- ןשװערטיכנַא
 ןגירקסױרַא ,ןרַאנסױא ,ןעלדניוװשנָא .טעװער

 עשירערַאנּפָא טימ ,ךעלעדייר ערטיכ טימ סעּפע
 יקיּתוּפַא ענַײֿפ ץנַאג א יִא .סעיצַאניּבמָאק

 יָאלכעג -- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטוּבָאלכנָא
 ןעלצרעּביא ,ןגײלֿפױרַא ,ןָאטֿפױרַא .טעשטוּב
 ,לטיה סיורג ,רעװש א ּפָאק (ןרעּביא) ןֿפױא

 עכַאּפַאּפ ַא יִא .טרעּפמולעגמוא ןגיל לָאז סע
 ּפָאק םעד ןַײרַא טיצ, .ןגיוא יד רעּביא זיּב
 לטיה סָאד ןָא טעשטוּבָאלכ ;ןעלסקַא יד ןיא
 ,צרַאװש עקמָאינ ,ןַאמגערּב .ש ,יּפָאק ןֿפױא

 | 0 | - ,1935 .װע;ק

 260 ,+- ןעמַאלכסא וזד -- ןעמַאלכנָא

 ָאפָאלכעג י- ןָא עשט- -- .ןעשטָאּפָאלכנָא
 -- ווא .ןעשטָאּפַאלכ-- :89 .טעשט
 .ןַײז לדּתשמ ךיז ,ןעשטָאּפָאלכ טַײצ ערעגנעל א
 ןלעװ ןוא ןטמַא ענעדיישרַאפ רעּביא ןֿפױלמורַא

 חירטמ -- ֹורט .ןרינעוורעטניא .ןלעוּפ סעּפעי
 עמ ,ןָא ךימ טעשטָאּפָאלכ עמ, .ןצעמע ןַײז
 טימ ךיוא .(ָאּפ) דייר ,"ןעור טינ ךימ טזָאל
 | | יב .ךיז

 .טעּבָאילכעגי- ,ןָא עּב- .חרט --- ןעּבַאילכנָא
 .ןעקנירט וצ ,ןסע וצ ךס ַא ןּבעג (לדייאמוא)

 -גייועג .דרעֿפ א ןָא טעיָאּפ עמ יװ טָאי םעד יִא |
 לסיש א טימ יִא ךיז -- ךיז טימ ךעל'
 -ַאילשזנָא ,ךיז ןעשטּפָאינלכנָא וזד ,שטשרָאּב
 .ייט לרַאװָאמַאס ןצנַאג א טימ ךיז יִא .ךיז ןעק

 ךעלנייועג .ןעּבָאילכנָא וזד -- ןע(י)ַאילכנָא
 טסעג יד ,הדועס עשירפ ַא..., -- ךיו טימ
 יד ,ןיקשַאר ,ייָא ןוא ןסערֿפנָא ןענָאק ךיז ןלָאז
 | | .ץישזַאּבלדָאג ןוֿפ ןשטנעמ

 -עג'-* ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטּפָא(י)לכנָא
 ןגָאמ םעד ןקַאּפנָא ,ןליֿפנָא - :טעשטּפָאי)לכ
 -ּבָאילכָאּפי) ּפוז טימ ,זַײּפש רעקיסילֿפ א טימ |

 .טיורקמערעװ םיא טיג :הצע ןַײמ, .('עק
 יד טימ ףָאלש ןרַאֿפ ןָא טינ םיא טעשטּפָאילכ
 ,29 שוו 1960 ,קיא ,טעפ .ח ,"ןשקָאל עקידרעסַאװ

 לסיּב ַא קינּפורק רעד זיא; -- ךיז טימ
 ןוא טעשטּפָאלכעגנָא ךיז יּבַא טָא ,רערעטיש
 'דוי ,סעקצַאש .א .מ ,"ךיוּב םעד ןסָאעגעגנָא |

 . ,1 אש ,1888 ,קעטַאילּביּבסקלָאֿפ
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 :8פ .טעּפַאילכעג-- ,ןָא עפ- -- ןעּפַאילכנַא
 טַײצ ערעגנעל ַא .1 -- חטוא ,ןעּפָאילכ = |

 טָאה'ס .סרעּבעצ טימ יװ ןענעגערנָא . ,ןסיגנָא
 ,סַאג יד ןייגכרוד טינ ןעק עמ זַא ,טעּפַאילכעגנָא

 ןצירּפשנָא ,ןסיגרַאֿפ ,ןקידורּבנָא ,ןקיטָאלּבנָא ,2 |
 .סעּפע ןּפעלק(סיוא) רעדָא ןלָאמ ,ןשַאװ םִַײּב
 רעצנַאג רעד רעּביא יִא ןוא ּבוטש יד ןלָאמ

 -- ורט .לַאטשיריזח ןַא ןיא יװ יִא .עגָאלדָאּפ
 .ןעקסַארֿפנָא .ןשטַאּפנָא .ּפעלק ןעגנַאלרעד .1
 טסָאה וד זַא ,טלייצרעד רימ טסלָאװ וד ןעווע
 סָאד ,טעּפָאילכעגנָא סָאּבעלַאּב םעֶד ,ןיילַא םיא

 ,1936 'װָאנ ,קוצ ,רי ,"!ןענַאטשרַאֿפ ךיא טלָאװ

 ןוא טכעלש ,רָאלקמוא סעּפע ןּבַײרשנָא .ריא .2
 ןוא סערעשטָאק טימ ווירב ַא יִא .ךיג ףיוא
 ,סעטעּפָאל

 ,טעקשוילכעג-- ,ןָא עק- .וורט -- ןעקשוילכנַא
 ,ןקַאּב יד ןצעמע ןשטַאּפסױא ,ןשטַאּפנָא טוג .1
 רעסַאװ יִא .קשוילכ א טימ ןסיגרַאֿפ ,ןסיגנָא 2
 ,עגָאלדָאּפ רעצנַאג רעד רעּביא

 ,+- ןעשטשעילכסיוא ווזד -- ןעשטשעילכנַא
0, | 

 .טעּפילכעג'- .ןָא עפ- .חזוקא -- ןעּפילכנָא
 יִא .ןענייװ קרַאטש ,ןעּפילכ טַײצ ערעגנעל א

 טימ .ןקיאורַאּב ךיז ןוא יָא .ּפָאק םעד ןעמעלַא -
 ,ןגיוא עטיור ךיז יִא -- ךיז

 .טעילַאמכעג"- ,ןָא עיל- .ורט -- ןעילַאמכנָא
 עקרַאטש ןעגנַאלרעד .ןצעמע ןשטַאּפנָא טוג

 ןכַאמ ןוא סעקסיּפ יד יָא .סעילַאמכ ,ּפעלק
 ,סעקַאיניס עיולּב

 טָאה) ןָא זיא סָאװ .ידא -- קידער'ַאמכנ א
 טימ ןגיוצרַאֿפ טינ זיא סָאװ ;סערַאמכ (ןייק טינ

 - ,למיה רעיא .געט עיָא .קידנקלָאװנָא .סערַאמכ

 יעג'- ,ןָא ער- .װרט 6 ווטוא -- ןערַאמכנָא
 -רעּביא ,ןקעדַאּב .ןענעקלָאװנָא .1 .טערַאמכ
 ,סנקלָאװ עצרַאװש ,ערעװש ,סערַאמכ טימ ןעוצ

 ,למיה םעד טערַאמכעגנָא ןוא טניװ א ןעמוקעג |
 ,זגֹורּב ןרעװ לָאז עמ ןריֿפרעד .ןרעטצניֿפנָא .2
 ףיוא רעיורט ,גרָאז ןֿפרַאװנָא .ןדירפוצמוא

 עסיװעג יד טינ ןעװ, .םינּפ סָאד יִא .ןצעמע
 ...רעטסינימ רעד סָאװ !סעליװַארּפ ענעמערוו
 םינוֿפ ,עש ,"ןדִיי יד ףיוא טערַאמכעגנָא טָאה
 ןַײזװ) למיה רעד -- ךיז טימ טֿפָא .וו דירַאי
 ,טערַאמכעגנָא ךיז טָאה (םינּפ

 -רומכ ןכַאמ .+- ןערַאמכנָא ווזד -- ןערומכנַא
 יצֹרּב יד .טערומכעגנָא טָאה רערעל רעד, .ענ
 טָא ,ָאטיס לװײֿפ ,"פיל ַא ןסיּברַאֿפ ןוא ןעמ

 .ךיז טימ 1932 וועִיִק ,רימ ןענַײז סָאד

 ,טערעכנַא רעװ .לָאדטײנ -- ןרעוו טערעכנַא
 -עכטנַא :טָאטשנַאו ןרָאװעג טערעכ-- ןיּב
 .ןרעװ ןֿפָאלשטנַא (לדייאמוא) .סעּב { .."טערי

 -(ט)נַא :ךיוא .ןרָאװעג 'ַא זיא לרע רעד
 - .ןעכערטנַא ,ןרעוװו טעכער

 ,טעּפָארכעג- .,ןָא עּפ- .וטוא -- ןעּפַארכנַא
 -ָארּכעגנָא ָאד טָאה עמ לֿפיװ, .ךס ַא ןעּפַארכ

 ."ץגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןוא קנעּב יד ףיוא .טעּפ

 .ןֿפָאלש ןזָאל טינ ןוא יִא

 -ארכעג -- ,ןָא עק- װטוא 8 ורט -- ןעקַארכנָא
 ןָא ,טַײצ ערעגנעל ַא .1  ,(לדייאמוא) .טעק

 דָאלְנָא

 רַאֿפ .תוחיל טימ ןעַײּפש(סיורא) רעהפיוא |

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא יִא .ךיז םורא ץלַא ןעַײּפש

 ןֿפױא טעקארכעגנָא ױזַא ָאד טָאה .רעװ ...;
 ןעַײּפשנָא ,2 .וװ רעפעינד םַײּב ,גרעּב ,"?לָאֹּמ

 ַא טגָאז, .םינּפ ןלוֿפ ַא יִא .ןצעמע ןעַײּפשּפָא .
 ןפיוא ןעװעג טינ זיא וניּבר השמ זַא ,ןדִיי

 יד ןיא יִא ךַײא רע טעװ ָאד ,ונ ,ונ ,למיה
 יז; .1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,יןגיוא |

 סינּפיק .יא ,"ןגיוא עלופ טעקַארכעגנָא םיא טָאה

 + .1935 וועלק ,גָאלָארּפ ,ַאקװָאלָאה .א ,זּביא

 ןָא (עװעס- .וטוא -- ן(עווע)טוּב ַאלנָא
 טַײצ ערעגנעל א ,ךס א .ט(עװע)סוּבָאלעגיר-
 ,טשינרָאג א ,סוּבָאל ַא (יװ ןריֿפֿפיױא ךיז) ןַײז
 -- ךיז טימ טֿפָא .רעדליוװ ַא ,רעייגקידייל ַא
 א .ךהעװ וצ טַײצ ,טסוּבָאלעגנָא גונעג ךיז;
 ,"שטנעמ

 -עג'- ךיז ,ןָא ךיז ּבָאל .וטוא -- ךיז ןּכָאלנָא
 זיא סָאװ סעּפע טימ ךיז ןקיװקנָא .טּבָאל

 - . ןפנַארּב ןוא ךעקעל טימ ךיז יא .קַאמשעג

 :8 .טרעּבַאלעג--- ,ןָא רע- .וורט -- ןרעּבַאלנָא
 יד רעּביא ןייג .ןענעֿבנגנָא .ןעווערּבַאל-
 .ךיז טזָאל סע סָאװ יִא ןוא ןעמָארק

 ףןעלגָאלנָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- לגָאלנָא
 רעדיל עֶנַײז ןופ יִא םעד ןגעװ ָאד דייר ךיא;

 - 1955 ,קיא ,גי ,"טֿפַאשּביל-שידִיי טימ -

 .טלגָאלעג-- ,ןָא לגָאל .ורט -- ןעלנַאלנָא
 נָא .לגָאל א טימ ןּפעשנָא ;לגָאל ןיא ןסיגנָא -

 טימ טלגָאלעגנָא טרעװ, .לגָאל ַא יװ ןליֿפ

 ,4עו1952 ,שַאֿפ ,רעקידעּבעל רעד ,ײהליֿפּת

 .סיורג רעד ןיא ןעמוק -- ךיז טימ ךעלנייוװעג -:
 .ןעגנוּבעלרעּביא צַײנ טימ א ךיז ןוא טָאטש

 .רנ .משטד ,ןג" ,יד -- .עגַאלנָא ,עגַאלנַא
 א ןגיַא ָאד ןענַײז ןמיא| ..+ ןיאק .היטנ ,גנוגיינ =
 ,סיקרעזױא .מ .מ ,"ןרעװ וצ שטנעמ רעטוג

 ,1898 שטיבָאהָארד ,וש רערהעלטַאװירּפ רעד

 ָאּפָא ןַא וצְו וצרעד ןעמ ףרַאד ןגעווטסעדנוֿפ,
 ענליוו ;! ,זעגֿפ ,"גנוגיינ ַא יַא ןַא ןֿבָאה ןעיצקעלּפ
 .4 אט ,1925

 ,טרעגַאלעג -- א רע .הרט -- ןרעגַאלנָא
 ףיוא ןגיײלקעװַא .רעגַאל ףיוא ןעלמַאזנָא 1

 א ןיא ןָא ןעֶמ טרעגַאל האובּת; .רעטעּפש

 יװ רעמ ,ליֿפ וצ ןטײרגנָא 2 ."רעלכַײּפש
 סעצילַאּפ טרעגַאלעגנָא טָאה רחוס רעד, .קיטיינ

 טימ ."םינוק עלעֿפַײה ַא רַאֿפ הרוחס טימ

 ינָא ןרָאי ןוֿפ ךשמּב ךיז טָאה סָאװ, -- ךיז
 ,ןייח .ל. ,ײּפָאק ןיא טרעגַאלעגנָא ןוא ןּבילקעג

 .שינע- .גנז  .בּפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- רָאלנָא
 -- יִא סנגָאװ ףיואע .סקיּב ןוֿפ יִא .ןדָאלנָא ןוֿפ

 ,לַאװק . ..זיא רעטיױל ,אֿפא ,"דנאל םענופ עֿפש

 רֶע טָאה ... גנולייצרעדירעדניק ןַײז ןיא;
 ..+ "א ןלענַאיצָאמע-שירעלטסניק םעד קנאדא

 יא לּבוי ,שיטַאנ .מ ,"הגרדמ עכיוה א טכיירגרעד
 לייט ןטשרעּבייא ןיא ךָאל -- ךָאלרָא .1
 "א + .ץוַאנזַײא ןטישוצנַײרַא עקנַארגַאװ ןוֿפ
 עניזנורּפש עדעיא .'ַא רעלַאמיסקַאמ -- סָאמ
 טזַײרּפש עמ .דלַאּביװ סָאװ 'מיַא ריא ךיז טָאה

 יַאי ,"ןגיוצעצ עניזנורּפש יד טרעװ רעּבירַא יז



 גנודָאלנָא

 . עיגָאלַאנימרעט .,ןָאסניכ

 ,1926 וועיק

 לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנודָאלנָא
 (ןענָאגַאװ) ןרוֿפ .יִא עלופ א .ןדָאלנָא ןופ טַאט |

 -קעלע (עװיטַאגענ) עויטיזָאּפ .ןעיֶא ערעװש טימ

 יד טכַאמ עמ, .יִא עלענָאיצַאמע ןַא .יַא עשירט

 ,אד ,"ןלעֿפַאּב עטצעל יד טיג עמ ,ןעיֶא עטצעל

 ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ

 טימ טינ ... טעּברַא עירטסודניא-רעדעל יד,

 עװקסָאמ ,עמיטש רעּברַאג יד ,ײַא רעלופ רעד
 אזַא טגיל סעציילּפ ענַײז ףיוא,, ,372 אפ ,4

 רעטכַא רעד ףיױא ,שערדעמ .ּב ,ייַא עקיטכיוו

 ןעיָא עשירָאטסיה יד , ,1932 קסנימ ,עיצנַאטסיד

 יד ,ןינַאצ .מ ,"ןעגנוגנידַאּב עלַא ַײּב ףיוא ןסַײר
 ,1967 ָא"ּת ,חישמ ַא ןופ ץנעדַאקעד

 ,ןסיװרוטַאנ ףיוא .

 1 16 : .ןרָאלעג- ,ןָא דָאל .ורט -- } ןדָאלנָא

 ,טכַארפ ןגײלֿפױרַא ,ןגײלנָא ./ .60

 ןַא יִא .למעק א יָא .ןָאגַאװ א ,ןגָאװ ַא יִא .אׂשמ
 טׂשּבלעז רע זאד ... ךַאז גיזָאד איד, .לזייא

 ...ןדאל וצ ןא םיא זע ליטש רׂשֲעּב ... גורט

 ,1686 מדֿפֿפ ,וו םילשמ רֿפס ,"טרעֿפּפ ןייא ףיוא

 תומהּב ליפ טָאה ייז ןוֿפ רעכעלטיא ןוא, .ב/גנ

 ןגײלֿפױרַא רמולּכ ,ָא ...ףרַאדַאּב רע סָאװ

 יז ןּבָאה, .וכר ,ּב ,הח ,"ייז ףיוא אׂשמ יד

 םינֿבא ןוא דלָאג טימ ףיש יד רָאג ןדָאלעגנָא

 ,'רסיקו ךלממ הׂשעמי ,ּבחנ ,"תובוט

 לוֿפ ןצנַאגניא .םומיסקַאמ א זיּב ןליֿפנָא .2
 -עג ריא טָאה טלעװ רעּבלַאה א ןוֿפ, .ןכַאמ

 סרעלכַײּפש יד ּביור םעד טימ ןוא ... טּביור

 ,יגרוּבמַאה ןּברוח ןֿפױא ,למ ,"ןדָאלעגנָא עלוֿפ
 עקיטסַײג ַא ,תוירחַא ,ןטכילֿפ ןגײלֿפױרַא .9
 ןוא טייקשידִיי אׂשמ ַא ךיז ףיוא יַא; .טסַאל

 א ,סוממ ,"ךיז ןוֿפ ךָאנרעד סע ןפפרַאװּפָארַא

 סעציילּפ עגנוי יד ףיוא ןָא דָאל , ,'רָאה עיורג
 ןקיטנַײה זיּב יניס ןוֿפ . . . השורי ןוֿפ טסַאל יד

 .שיי ,ײגָאט

 םוצ ןטיירגוצ .ןליוק טימ רעוועג ןליֿפנָא 4
 א 'ַא ,רעװלָאװער ַא יא .סקיּב ַא יִא .ןסיש

 סע טסיש -- ןָא טינ טדָאל עמ זַא; .ןָאנַאק

 ןוא טסגנַא טימ טרָאװ סָאד, .גיֿפ .װחש ,"טינ
 ןַײמ ,לַאה ."ןדָאלוצנָא רערעװש סָאװ דײרֿפ

 ,1966 צװקסָאמ ,רצוא

 ןא, .סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ךס ַא ןּבעג .ס
 נוא טכענק ןַײד וצ ןטוג םילַא ןופ ןדאל וצ
 ,1721 גרוּבמוה ,כ"וו ה"ר רוזחמ ,"טשניד

 -גָאט טָאג זיא טקנאדעג ןוא טּביױלעג , .א/טצק

 רעמ ףליה טימ ןָא זדנוא טדָאל רֶע .ךעלגעט
 טָאג ןַײד ןוא, .תורימז ,סוממ ,"ךעלגעמ יװ

 -עגנָא ךיד טָאה רע ןוא טזיילעגסיוא ךיד טָאה

 ,"םיה תזיּב טימ ןוא םירצמ תזיּב טימ ןדָאל
 ,15 ,וט ,םירבד ,טעח

 ינָא .עיצקנוֿפ רעלעיצעּפס ַא וצ ןטיירגוצ .0
 ןיא סָאד, .עיגרענע טימ ,ץנעטַאּפ טימ ןליפ

 ןָאטעג ריד ןיא יז ּבָאה ךיא סָאװ המשנ ןַײד

 אנליװ ,בל ירשי רֿפס ,"הבוט ןַײד ןגעװ יִא

 .ערטקעלע טימ יִא .א/אכ ,1819 אנדרוהו

 ,סעּכ ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא ןעגנערּבנַײרַא 4
 ."?רעװ ,ןדָאלעגנָא ךיד טָאה רעװ, .לּביארַאֿפ ןופ

 סא סע רע טזָאל ,ןדָאלעגנָא םיא טָאה יז,

 | ."רעדניק יד וצ

1500 

 םיוּב טעװ טכיַאנרעּביא יװא -- ךיז טימ

 ךינ ןיא ,הלמ ,"טיוװצ טימ יִא ךיז גַײװצ ןוא

 ... רענייק זַא ןעזעג, .1927 עשרַאװ ,קרָאי

 סיורג טימ ןדָאלעגנָא ךיז רֶע טָאה ,ָאטינ זיא

 .ץכע .הׂשעמ עטלַא יד ,סוממ ,"הרובג
 -סיוא יד ןוֿפ שער רעד, - רעה .שינעז
 יד ... טלמוטעצ ןּבָאה סרע'ִא ןוא סרעדָאל

 .ןגײװצ ,ןָאמַײס .ש ,"סעקינבושי

 -נָא  .ןדָאלעגי- ,ןָא דָאל .ורט -- 11 ןדָאלנָא
 ןכעלטכירעג ןטּפעלשראפ א ןּבײהנָא ,ןגָאלק

 זיּב ןריסעצָארּפ ךיז -- ךיז טימ .סעצָארּפ

 ןוא ןדָאלעגנָא ךיז ןּבעל ץנַאג א; .גונעג ןּבָאה

 ."רעטלװעַאּב א ןּבילנעג

 -עג'- ןָא עװעינ װרט -- ןעװעינדַאלנָא
 .ּבװה .ןעילַאװנָא ,ןטישנָא ..טעװעינדַאל

 ַאלעג-- .ןָא עועד- .ורט -- ןעװעדַאלנָא

 םידימלּת יד יִא ! ןדָאלנָא וחזז ./ .טעװעד

 יוק ץונ וצ טינ ייז טעװ סָאװ טסַאלַאּב ַא טימ
 ןגָאװ א טימ דרעֿפ א ןעמונעג ךיז טָאה, .ןעמ
 ,"רעּבליז טימ דלָאג ליֿפ טעװעדַאלעגנָא טָאה ןוא

 רע ןעװא .ןעדוי זנוא ַײּב ,ןַאמהעל .ש| מֿפ

 ,קעז עכעלטע טעװעדַאלעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה

 ףיוא גרַאּב רעד ךיז טָאה -- ןךעלדנער טימ}
 -עמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"טישעגנייא םיא

 -רעטנוא (ַײרעדַײנש) .2 1929 עשרַאװ ,תויׂש
 ייינש) .8 .דגּב א וצ קַאלשרעטנוא םעד ןעיינ
 .דגּב םעַײנ םעד יִא .ןסַאּפנָא (ַײרעד

 .סקיּב ַא יַא .ו ןדָאלנָא וזז -- ןעװעדַאלנַא
 ,". ..ןשַאלפ 2000 עצנאג טעװעדָאלעגנָא דלַאּב,

 ,1914 ןילּבול ,םימשה ןמ םיסנ .ג פ

 .טנדָאלעג-- ,ןָא ןדָאל .וורט -- ןענ(ע)דָאלנַא
 שובחיו) טיטש אדע .ו ןדָאלנָא וזד .דפ .כרַא
 לא טימ טנדאליג ןא םיא טאה רע ,(ונֹותא תא

 .א/ב ,וצנ ,"םימסק 'נוא ףושיּכ 'נוא םישרח

 יא ןַא .ןזָאלנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- זָאלנָא
 .ּבורג ןיא רעסַאװ ןופ יַא .ןזַאג עקידנעקניטש ןוֿפ

 .ןזָאלעג = ,טזָאלעג--- ,ןָא זָאל ,וורט -- ןזָאלנָא
 .ןעגנירדנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא ןזָאל .ןזָאלנַײרַא .1

 ,ךיור) טלעק א יִא טסעװ ,ריט יד וצ ךַאמ;

 נָא 2 .ײסַאג ןוֿפ (קנַאטשעג ,למוט ,ּביוטש

 -יסילֿפ רעדנַא ןַא טימ רעדָא רעסַאװ טימ ןליפ

 ּפָא דָאּב ןוא ענַאװ יד ןָא זָאל, .זַאג רעדָא טייק

 ןוֿפ דָאר ןיא טֿפול גונעג ןָא זָאל, ."דניק סָאד

 ןזָאלוצנָא ךעלדעש ךיוא זיא סע, ."ליּבָאמָאטױא

 ,"ףרַאּפ רעדַא טײקיסילֿפ עסייה רעיוא ןיא

 ,עינעגיה עניימעגלַא ערעלוּפָאּפ ,בעילטַאג .מ 'רד

 עמ יװ רעמ ןזָאלנַײרַא .0 .1908 עשרַאװ
 ,םעננַײרַא רעטמיטשַאּב רעד יװ רעמ ,ףרַאד

 רעטרעציז טרעדנוה ַײרד ףיוא, .טעטיצַאּפַאק

 טרעדנוה ריפ יװ רעמ ןזָאלעגנָא ייז ןּבָאה

 חיר רעד סױרַא טעװ ..., ."לַאז ןיא ןשטנעמ

 -עגנָא טָאה ןַאמרעּביל סָאװ סעקינֿבושי יד ןוֿפ

 ,ןאהַאק .א {4ב +-) "סע טקיטש ךימ .טזָאל

 ןעקניטשנָא 4 .1935 װע;ק ,ןאמרעּביל ןרהַא

 -עגנָא ןיוש ָאד טָאה רעצעמע, .החיֿפנ ַא ךרוד

 -נָא 0 ."רעטצנעֿפ א ךיג ףיוא טנֿפע ,ןזָאל
 ּפָא .כרַא .0 .ןצעמע ףיוא טניה יד יִא .ןצייר
 'נוא םעק דלּב רע ׂשד ׂשיה ...., .ןגײלּפָא .ןזָאל

 ןטסַאלנָא

 .שינע- .ץיכע- .868 יש ,לגמ ,ײׂשילנא טינ
 ."רעזָאלּבנָא ןַא ,יָא ןַא זיא רעע -- רעד

 .טנכטַאלעג- .ןָא ןכ- .ורט -- ןענעכטַאלנָא
 .ןענחקלנָא ווזד

 :ךיוא .טעטַאלעג- ,ןָא עט- .ורט -- ןעטַאלנָא
 יַאל ךס ַא ןגײלֿפױרַא .ן(ענ ,עוו)עטאל--
 -עגנָא ליפ ױזַא, .עטַאל א ףיוא עטַאל ַא ,סעט

 ."סיורַא טינ דגּב םעד טעז עמ זַא טעטַאל

 ַאֹּב .טכַאלעג-- ,ןָא ךַאל .ווטוא -- ןכַאלנָא
 -רַאֿפ א ןוַײװסױרַא .לכיימש א טימ ןענעגעג

 ןגעלֿפ סַאג ןיא, .ןעװעטרילֿפ ,גנוריסערעטניא

 -סיוא = םינּפ ןלופ ַא יַא* ."'ִא עלַא ריא

 -סורַא .ןקידיײלַאּב .ןגיוא יד ןיא ןצעמע ןכַאל

 .ןעקנאדעג ,דייר סמענעי וצ לוטיּב א ןזַײװ

 םינּפ לופ א טכַאלעגנָא ןםיא} ךיא ּבָאה ױזַא;,

 .ל .י ,"טרַאװעגּפָא ןוא טלעטשעג ךימ ּבָאה ןוא

 . .טסמג רעשידיא רעד ָאריּפש

 טוג ךיז .ךס ַא ןכַאל -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ... םינזח עכלעזַא, .ןכַאלנָא טַאז ךיז .,ןכַאלנָא

 טגעלֿפ עמ . . . ריעל ריעמ ןייגוצמוא .... ןגעלֿפ -

 ענליװ ,ןזח רעד ,זמא ,יַא טוג ךיז יז ןוֿפ

 יד זיּב ןכַאל ךס א -- ןטַײז יד ךיז יַא* ,4

 ןיא גנילּביל רעד ןעוװעג זיא, .ייוו ןעוט ןטַײז

 טכַאלעגנָא ןטַײז יד ךיז טָאה עמ .טנעמיגער
 .ןעגנולייצרעד ,זיי ,"םיא ןופ

 ָאלעג-- ,ןָא (עמָאל) םָאל .ורט -- ןעמָאלנָא
 .םָאל ַא טימ ןקַאהעצ .ןכערּבנָא .לס .ט(ענמ

 טייהרערוּכיש .ןטַײז יד ןצעמע יַא .זַײא סָאד יִא

 | | ,םילּכ יד יא

 ,ןָא רמאל .װרט ןןרעמײל ...} -- ןרמאלנַא
 ,ןגָאזנָא ,ןדערנָא (לוטיּב טימ) .טרמאלעגי-

 ,טרמאלעגנָא ָאד רע טָאה סָאװ, .ןליײצרעדנַא

 -- ןָא טסרמאל וד זַא ןוא, ."?רענגיל רעד

 | ."?ןגלָאפ ךיא זומ

 .טגנַאלעג-- .ןָא גנַאל .װטוא -- ןעגנַאלנָא
 -נָא .1 .רנ .משטד .כרַא 2470: 20-12409סמ
 זיוה וצ דלַאּב טרעװ רע, .ןכיירגרעד .ןעמוק

 זיוא גיניװ ןייא רונ טזיא רע ןעד ,ןגנַאל ןא

 גוא, .ןווו עװַאו 1713 מד99 ,ףסוי תריכמ ,ײןגנַאג
 -נַאליג ןא {טרופקנַארפ} 9ײֿפ ק"קל ל"צז ילעּב

 יד טָאה רע יװ דלַאּב רעּבָא; .166 ,הג ,"טיג

 א ... םיא טָאה ,טגנַאלעגנָא םיתרּכ רעדלעֿפ

 לעגעיּפש רעד ,ם"דא ,"ןעמונעגנָא קערשטיוט

 ,1892 עשרַאװ ,עללַא ריֿפ

 'ה ףיסויש .ןקערטשסיוא .,ןעגנַאלרעד .2
 ןרדנַא םוצ טָאג {11 ,אי ,היעשי ,'ודי תינש

 תעל רוא ,"טרעװ ןגנַאל ןא טנַאה ןַײז לאמ

 רעדיװ טָאג טעװ, :יִתָו (?) פ"קּת ןָאדנָאל ,ֿברע

 .ן". . . טנַאה ןַײז ןקערטשסיוא

 עֶא .דנַאל ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנַאלנָא
 -ַארט רעזדנוא ןיאג -- טייקיה .רענַײגיצ
 "עג רימ ןּבָאה יִא רָאי טנזיוט ייװצ ןוֿפ עיציד

 זיא סָאװ ,המואה תודחַא ןופ ףירגַאּב א ןֿפַאש

 .15 ש 1958 ,זמט ,אֿפא ,"טלעװ רעד ןיא קיצנייא

 -נָאלעג-+ ,ןָא עשט .װרט -- ןעשטנַאלנָא
 ךָאנ 'ִא ןעּפעשטנָא .ןסילשנַא  .רפ .טעשט

 .ערטקעלע יִא .סענָאגַאװ

 ,טסַאלעג-- ,ןָא טסַאל .װרט -- ןטסַאלנָא
 ַא .אׂשמ ליפ וצ ןגיײלנָא .טסַאל א ןגײלֿפױרַא



 ךיז ןעשטּפָאלנָא

 ןצעמע יִא .טעּברַא טימ רעדניק יד יא .דרעֿפ יד

 .תוירחַא רערעװש ַא טימ

 ןָא ךיז עשט- .װטוא -- ךיז ןעשטפָאלנָא
 ךיז ,ןסערֿפנָא ךיז ..רקוא ,טעשטּפָאלעג -- ךיז |

 .ןּפוזנָא

 -עג'- ךיז ,ןָא ךיז עּפ- .וטוא -- ךיז ןעּפָאלנָא
 -לַאװגנָא .ךיז ןעַײרשנָא .ררװ .לס .טעּפָאל

 טצַאלּפעצ שזַא) תולוק עכיוה רָאג טימ ןעוװעד

 .קירוּב ַא יװ טיור ןרעװ ןוא ךיז יִא .(ןרעו

 רעד, .ןקָאלנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- קָאלנָא
 ,1956 ,םַארפ דוד ,ײטָאטש רעד ןופ יא |

 יַאּב .טריקַאל(עג)"- ,ןָא ריק- .ורט -- ןריקַאלנָא
 רעקיצנַאלג א טימ ןּברַאפַאּב .קַאל טימ ןקעד

 ןוא טנעה יד ןוֿפ לגענ יד יִא .לּבעמ יִא .ּברַאֿפ

 ןגיל ןטַאלג ַא ןגָאז = ןגיל א יא .סיֿפ יד

 | ,גנודי

 .כרַא .1  .טקָאלעג - ,ןָא קָאל .ורט -- ןקָאלנָא
 טימ ןריסערעטניארַאפ .ןע;צוצ .ןצייר .משטד

 ידיַא .(ןריפרַאפ וצ ףיוא) ןריגירטניארַאֿפ ,סעּפע

 ,טאור רע דניוז רעד ריוט וצ, .טָאּבנַָא רעק

 ,"ףיוא טנגוי ןוֿפ ןא ערה רצי רעד םיא טקול |

 סע ... ןלעטשוצרָאֿפ סעַײנ, .ו קרּפ .טנַארּב

 טימ 16 אפ ,1867 ,מק ,"קלָאֿפ סָאד יִא לָאז

 סָאװ ךעלקערּב רָאּפ יד ןופ יִא ךיזג -- ךיז

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןפרָאװעגוצ רימ טָאה לרוג רעד

 ,גנה .31װ7

 טימ .רָאה יד יִא .ןקָאל ןסַאמ .קָאל 22 ,2-
 ,ךיז

 טיצ ,ןָא טקָאל סָאװ .רנ .ידא -- שירעקָאלנָא
 ערעייז טימ סעמריֿפ-קַאּבַאט יד, .טריֿפרַאֿפ ,וצ
 ,4ש 1966 ,זמט ,"..ןןַײרַא ןעיצ} ןסנָאנַא עיִא

 -שַאלעגי-- ,ןָא עשטש- .וורט -- ןעשטשַאלנָא
 -רעדניק יד יִא .ןטעלגנָא .ןעלטרעצנָא .טעשט

 .שינע  .װזק -- ךיז טימ .ךעל |

 ןָא .יזַא -- {...ענָאװעל ...} -- קידהנבלנָא
 :ךױא .טייקי .טכַאנ עא ןַא .הנבל רעד
 | .קיינבל--

 .כרַא .טגולעג'- ,ןָא גול .װרט -- ןנולנָא
 ינתֿפזששי טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןקוקנָא ,ןעזרעד .1
 :יִּתו "טגוליגנָא, :(6 ,א ,םירישה ריש) ישמשה

 םיא טגול אד, .ןײטנערּבעגּפָא ךימ טָאה ןוז יד;

 ,ג/דנ ,וצנ ,ײ. ..םיא וצ טגאז ינוא ןועמש 'ר ןא
 ,מהס ,"ןגול ןא ןלעװ טרעװ ךימ זד גיוא שאד;

 . לָאז 'נוא ןגול ןא ה"ּבקה לאז איד, .8 ,ז ,ֿבויא

 שלש רוזחמ ,"געװ ןטכער םנייא ןיא ןריפ

 וצ) ןרעיול .2 .ב/חכק ,1713 טשמַא ,םילגר
 ריטעּב ינַײד ןענירטנַא ךַאמ,, ,(סטכעלש ןָאט

 ןזיּב וצ זנוא יד רגול יד ןוֿפ ןֿפָאה ריד וצ יד

 ,ג ,במ ,עּב ,"ןגול ןא

 .טעשזולעג-- ,ןָא עשז װטוא -- ןעשזולנָא
 ,ליד ןֿפױא יִא .עשזול ַא ןכַאמנָא

 ךס ַא .טּבױלעג-- ,ןָא ּביול .חרט -- ןּבױלנָא
 טימ רימ רַאפ טּבױלעגנָא םיא טָאה רע, .ןּביױל

 רעד חנא -- ךיז טימ ."םיחבש עטסעּב יד

 ,עש ,"םיא ןוֿפ יִא טנעקעג טינ ךיז טָאה דמלמ

 גנוי יװ טלַא ןוא , .'םיכלמ יד ןוֿפ רעטסגנִייי

 -ָארעזיל .א .י ,"ַא טשינ ייז טימ ךיז ןענָאק
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 ,1918 דארגָארטעּפ ,לַאװק ןטלַא םנוֿפ ,שטיװ'
 . .שי געי

 ןוֿפ טַאטלוזער ,טקַא .1 .ץ ,רעד -- ףױלנַא
 ,רענַאטנַאּפס ,רעטכירעגמוא .ףַאלעגנָא ,ןֿפױלנָא |

 עדליװ ןופ ,ןשטנעמ ןופ יִא .םוקנָא רעכיג

 רעקידמעצולּפ רעד, .תוֿבשחמ ןוֿפ יִא .תויח
 ."טלמוטעצ ןעמעלא טָאה ןַאּב רעד ןופ יא

 רעד ךָאנע .ףערטֿפױנוצ ,גנורירטנעצנָאק .2

 שממ ,שינעטערעג-םינתח א ןעװעג זיא המחלמ

 יִא רעסיװעג א ןארַאֿפ, ."םינתח ןופ יִא ןַא

 סקַאמ ןוֿפ} ,"םזילַאקידַאר ןכעלרעגריּבניילק ןוֿפ

 -עט עשיטסיסקרַאמיטנַא ןגעק ןיודיװ סקירע

 װעִיק ,גנושרָאֿפ-רוטַארעטיל רעד ןיא סעירַא

 זדלַאה ןֿפױא יִא םעד, .ץכעליוושעג ,8 ,1932
 -כערימש ענעדײשרַאֿפ טימ טלייהעג ןעמ טָאה

 א סעּפע ַײּב הערכה ,ףדֹוע ,םוקוצ .4 ."ןצ
 ,עיצקאער רעשימעכ א ַײּב יִא .סעצָארּפ

 בָא ה ןגעוו ןיּב ,ןָא ףיול .וטוא -- ןֿפױלגנָא
 -ֿפיונוצ .1 ,ןֿפָאלעגי- {265 ,ןֿפױלסױא +-
 ןֿפָאלעגנָא ןענַײז ןעיירשעג עריא ףיוא, .ןפיול

 א ןָא טפיול ןַײרַא ןטרָאג ןיאע ."ןשטנעמ

 .ןטֿפירש ימַארד ,ץרפ ,"םלוע רעסיורג

 ,ןֿפױל וצ ןעמוק .ןעמוקנָא ךיג ,םעצולּפ .2
 יײצילָאּפ זיא ױזַא, .טעַײמשרַאפ ,טעּפָאסרַאֿפ יִא
 ,"טריטסערַארַאֿפ דלַאּב םיא טָאה ןוא ןֿפָאלעגנָא |

 ןענַײז .רעַײֿפ ןעקנוֿפ ןע;לֿפ סע טניימעג , .לֿפ
 ןוֿפ םיחרוא יד ,דמא ,"ץנרַאזָאּפ יד ןפָאלעגנָא

 ןֿפָאלעגנָא סָאװ רָאנ; ,1872 ענליװ ,קָאסעצַארוד

 םַײּב טָאטָא ןיוש טלַאה ןוא רעירוק - רעד

 "צולּפ רָאנ, .עקוועלירתּכ ןוֿפ ,עש ,"ןייגוצקעװַא

 ,"ןֿפָאלעגנָא טעּפמיא טימ עלעטילש ַא זיא גניל
 רעדלעֿפ עטיירּב יד ןוֿפ, .רעדיל עשיריל ,געס
 ,ַאפָא ,"טניװ ַא ַײרעֿפַײֿפ ַא טימ ןֿפָאלעגנָא זיא
 סעצרפ ךָאנ ףּכיּת זיא, .רעדלעװ עשיליופ ןיא

 ןוֿפ ,עשרַאװ ןופ לװירּב א ןֿפָאלעגנָא ווירּב

 .רעּבַײרש עשידיא .עש ,=ןָאזעניד

 רקֿפומ רעד, .ןצעמע ףיו א יִא .ןלַאֿפאּב 9
 ןענַײז ןדיי ייווצ , ."ןפָאלעגנָא םיא ףיוא זיא

 רעד טנרָאֿפ ןופ רענייא . . . ןֿפָאלעגנָא רימ ףיוא

 'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"ןטניה ןוֿפ רערעדנַא

 ןעד ףיל 'נוא ןקעטש ןמורק ןַײז םַאנ רע;

 ,308 עפָארטס ,ךוּב-לאומש ,ײןַא ןרעּב

 ןעמוקנָא טכירעגמוא (ליֿפעג א ןגעװ) 4

 ַא ןָא טֿפױל (שואי קערש א .ןשרעהַאּב ןוא
 קישַאר ןָא טֿפױל סע. .ןָא טפיול שינעלמוטעצ

 נשיװצ ,ןיּבָאד .ה ,"דײרֿפ ַא טכירעגמוא ןוא

 עג טָאה השוּב ַא, .1941 עװקסָאמ ,נקַאטשניּב -

 4 המחלמ ,מּפ ;"ןַא ףיול א םיא ףיוא ןָאט

 א ןגעװ -- ןקורנָא ךיז .קינַאזרעּפטירד .8
 רעד ןֿפָאלעגנָא זיא סע ןעװ, .טַײצ ַא ,ןימרעט

 .א ,"טלָאצַאּב אקווד םיא רימ ןּבָאה ,ןימרעט
 רעד יִא טעװ טָאא .22101964 ,זמט ,ןירעּפלַא

 רעד ,"ןזייל םשה-הצרי:םיא ןעמ טעװ ,ןָאזעס

 רוד רעד, .1910 װעשטידרַאּב ,רחוס רעזדָאל

 ,םָאר ,זּביא ,יְזָא טפיױל רעד ןוא קעװַא טייג

 ,ך"מרת עשרַאװ ,לַארענעג רעשלעגנייא רעד

 רעסַאװ לֿפיװ עז, .ןליֿפנָא ךיז .ןסיגנָא ךיז .0
 ןֿפױל יק יד ןוֿפ סרעטַײא יד .ײןֿפָאלעגנָא זיא סע

 ןוא טצַאלּפעג ןּבָאה ןרער ידש .ךלימ טימ ןָא

 יד, ."רעלעק ןיא ןֿפָאלעגנָא זיא רעסַאװ סָאד

 ךיז ןעמײחלנָא

 ןענעז ןרערט, ,"ןרערט טימ ןָא ןפיול ןגיוא

 ןגיוא ענַײמ, ."(ןגיוא יד ןיא) ןֿפָאלעגנָא רימ
 ץרַאה ןַײמ ןוא ןרערט טימ ןפָאלעגנָא ןענַײז -

 ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"טשטעװקרַאפ רימ טָאה

 ץרַאה סָאדפ ,1887 עשרַאװ ,וט טַײצ ערעװש יד
 ,ןנַאמרעקעּב .ש ,"תורצ טימ ןפַאלעגנָא זיא

 ןרעװ ןגיוא יד, .1887 סעדַא ,ןטַײצ ס'חישמ
 ,"טקַאה ןֿפײלש יד ןיא ,טולּב טימ ןפָאלעגנָא

 סָאד יװ טליפעג, .'רעגניפ רעקנַארק רעד' ,רַא

 .א ,"טכיזעג ןיא ןפָאלעגנָא ריא זיא טולּב

 ,14 וו 1966 ,זמט ,לַאטנעמולּב
 -נַארק א ןוֿפ , .ןפױלֿפױא .ןרעװ ןלָאװשעג .4

 "עג, ."ןָא טֿפױל קַאּב יד זַא טפערט ןָאצ ןק

 ,עיולּב-יױרּב ,ןלַילּב ןֿפָאלעגנָא . .. ךימ ןסימש
 ןענעז סיֿפ יד, .ןטֿפירש ימַארד ,ץרפ ,"עטיור

 יָצֹג ךייו זיא ץכעליוושעג סָאד .ןֿפָאלעגנָא ריא |
 .טפיול'ס, .דוייםיליהּת ,שֵא ,"גייט ַא יװ ןרָאװ

 עּבָארג ענרומכ טימ ןרעטש רעד ןָא םיא ַײּב
 .ז"כשּת ה"ר ,קיא ,רעגַאה .ּב ,ײןשטיינק

 ַא טימ ךיז ןּפַאזנָא ןוֿפ ןרעװ רעסערג .8
 ןקייװ ןוֿפ ןָא ןֿפױל ךעלּבעּב יד, .טייקיסילפ

 יד טגעלֿפ} רעסַאװ ןופ, ."טכַאנרעּביא ךיז

 ךיש ,ַארזיא .ע ,"עקשוּפמַאּפ ַא יװ יִא . . .ןלעֿפ

 ,1928 וועיק ,ןשָאלאק ןוא |
 יייז רעד, .ךיג וצ ןייג (רעגייז ַא ןגעװ) .9

 ."העש עדעי טונימ ַײרד ןָא טפיול רעג

 טסָאה, .ךיז יִא ןכָאנ ןעור -- ךיז טימ =
 טֿפױל עמ זַא, ."ןֿפָאלעגנָא ךיז גונעג טנַײה
 'רא רעד רַאֿפ קידנענָאמ} ןָא טוג ןיוש ךיז

 סיוא קונכַאי .א .ח ,"םיצוריּת ןַארַאֿפ זיא ,ןטעּב

 ,1894 עשרַאװ ,עקירעמַא ןיא ,קָאטסילַאיּב

 יָצצ ,דימ רע טמוק ,טנוה א יװ ךיז קידיָא;
 .פשטניװ ,סוממ ,ײלּביטש טסיװ ןַײז ןיא ןכָארּב
 ןֿפָאלעגנָא טוג ךיז טָאה רעא .סיפ יד ךיז יָא"
 .."ֿבוח םעד טנָאמעגֿפױא טָאה רע זיּב סיֿפ יד

 ,ןעזעג טָאה ןיז) ןעווא -- שינע- .ץכעי
 ןעגנאלרַאפ ןעמונעג יז טָאה יִא ַאזַא זיאס זַא |

 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"עקיּפָאק ַא טסַאג ןדעי ןוֿפ
 .ירע- .שאוו

 .ןרמאלנָא +- -- ןרמֹולנָא -
 .לס .טעפולעג-- ןָא עפ- .ורט -- ןעּפולנָא

 ןּבַאל ןצנַאג ןוֿפ רעקיטש יִא .ןעּפולַאקנָא .1
 יד ןכערּבנָא ,2 .םיוּב ןוֿפ ערָאק יִא .טיורּב
 נָא ךיז -- ןיז טימ .ןגָאלשנָא ,רענייּב

 .שינע- .לֿפָאטרַאק טימ יִא ךיז .ןסערֿפ

 -עג-- ,ןָא עשטש  .ורט -- ןעשטשולנָא
 -סול ,ןעשטשול .ןעקסול-- :89 .טעשטשול
 .ץכעלָאש ןוֿפ לדנרעק א ןעַײרֿפַאּב ,ךס ַא ןעק
 ,ךעלסעּברַא ענירג יִא .סעקשטעמעס יָא

 :89 .טעשולעג'- ,זָא עש- .ורט -- ןעשולנָא
 ,ןּבױטרַאֿפ ,ןעשול;גנרַאֿפ וזז .ןעשולג--
 . עקיכליה ,ַײרעּפַאלקעג סיורג טימ ןעלמוטרַאֿפ

 ױזַא זדנוא טעשול ַײרעסיש יד, .ןעַײרעלמוט

 ,"ןלעֿפַאּב יד טינ ןרעה רימ זַא ןָא

 .לֿפער ןןעמייַאכעל ...} -- ךיז ןעמיײחלנָא
 (קיטומטוג) .טמייחלעג"- ךיז ,ןָא ךיז םייחל

 ךעלעקשילעק ךס ַא ןעקנירטסיוא .ךיז ןרוּכישנָא
 ךיז טָאה ריא ,ןֿפָאלש טייג ,לרעטעֿפ , ,ןֿפנַארּב

 ."טמייחלעגנָא גונעג ןיוש



 .ןעגָאילנָא
 נָא .טעגָאילעג- ,ןָא עג- ורט -- ןעגַאילנָא
 ַא עגונּב לדייאמוא .המהּב ַא ןגעו) ןעקנירט |

 "מעק ערעַײא ךיוא; -- ך יז טימ .(ןשטנעמ
 ןטלּפָאט םעד ןליֿפנָא ןוא יִא ךיז ןלָאז ןעל

 ילעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י ,"ןגָאמ

 .הֿבושּת

 -עג-* ןָא עװעס  .הרט -- ןעװעטָאילנָא
 טימ ןעלטעצ ךס א ןכַאמנָא .1 .טעװעסַאיל
 ,ןטעלּפוצסיוא ןרעמונ
 .ענּפַאװ ןכַאמ םַײּב ךלַאק

 ,ּבורג א ןיא

 עפ .װורט -- ןעּפַאילנָא
 טימ טנעװ יד יא .ןרעדַײלשנָא .ןֿפרַאװנָא .1
 "נָא ,2 .עטָאלּב טימ עגָאלדָאּפ יד יִא :ענּפַאװ
 -עגנָא םיא ךיא ּבָאה, .ןשטַאּפסױא .ןשטַאּפ
 -עג וצ ןּבָאה טעװ רע זַא עדרָאמ א טעּפַאיל

 יּבַא ,טכעלש טעּברַא ןַא ןָאטּפָא .9 ."ןעקנעד
 ןרימשנָא ,(עא ןּברַאֿפ ,ןלָאמ םַײּב צעּפס) יװ

 -סערג רעד יװ טנעװ יד טעּפַאילעגנָא טָאה רע;
 ןוא ךיג ןּבַײרשנָא .2  ."שטַאטרַאּפ רעט
 (טלַאהניא ןיא ןה םערָאֿפ ןיא ןה) טכעלש

 רע טָאה, ,"סעטעּפָאל טימ סערעשטַאק,, ןּבַײרש

 טנָאקעג טינ סע ןעמ טָאה ,ווירּב א טעּפַאילעגנָא
 ןיא ווירּב ַא ,לקיטרַא ןַא יִא ."ןענעיילכרוד

 נָא .קינָאזרעפטירד ,װטוא .0 .עיצקַאדער

 -ץגנָא טכַאנ יד טָאה ,יוא, .ןסיגנָא .ןענעגער
 צג טינ ןגער אזַא { רָאנ ּבָאה ךיא --- טעּפַאיל

 י"ןעז
 ּפָאק ןיא ןעמעננַײרַא ךיז -- ךיז טימ

 ,.י ךיז וטסָאה סָאװע .סקיפ-יידיא ןַא ןּבָאה

 יעּב .ש ,"עקירעמַא רָאנ ּפָאק ןיא טעּפַאילעגנָא

 סעדַא ,סעדַא ןוֿפ עסינמייהעג יד ,ןנַאמרעק
 ,שינע- .ץכעה .5

 -עקַאילעג =- ,ןָא עוועק- ורט -- ןעװעקַאילנָא
 ןסיגַאּב ,ןסיגנַא .ןעװעקָאיל-- :99 .טעו
 יִא .ןצלאזעג רעייז ןכַאמ .לסָארגנירעה טימ

 .טיורּב ץרַאװש יִא .ןסע ןענעק טינ לָאז עמ ךיוי

 .טמערַאילעג-- ,ןָא םעד .ווטוא -- ןעמערַאילנַא
 א יַא .למוט טימ ןכַאמ לוֿפ .ןעמעראיל ךס א

 ןּבָאה הרֿבח, .ּבוטש עלוֿפ ַא יִא .ּפָאק ןלוֿפ
 ."טכאנ עצנַאג א טמערַאילעגנָא

 ןריֿפ .טּבילעג-- ,ןָא ביל .װזוקַא -- ןּבילנָא
 -נאל א ןופ ךשמּב ,ךס א ןּביל .סעּביל ךס א

 ןייק ךָאנ טָאה סעּביל ליֿפ ױזַא; .טַײצ רעג

 ןיקװיר .ּב ,"טּבילעגנָא טינ רעלעטשטפירש
 ,ךעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא

 טימ ! ןקיטעזנַא ךיז -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ,טליּפשעגנָא ךיז, .עּביל גונעג ןּבָאה .עּביל

 -עצ ךיז ןוא טּבילעגנָא ךיז ,טשוקעגנָא ךיז

 ײףעגנַאג
 ףגעלעג-- ןיּב ,ןָא גיל .װטוא -- ןנילנַא

 .טרָא ןקיטכיר ןֿפױא ,טסַאּפעגוצ ,טסעֿפ ןגיל .1
 תיּב זד ןמ ׂשד זיא ... גנע וז העוצר יד ןעװ,
 ץנַאג זד וצ ןרעטש רד ןוא ןאק ןהיצ טינ רָאג
 ,"טכער ׂשיװג זיא -- טגיל ןא טסעפ טרַאה

 ,1796 ֹוָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפעי

 םָאוו .ןרעהעגנָא .ןַײז ךייש .2 .הל קרּפ
 .עגֹונ זיא סָאװ ,ךייש סָאװ .כרַא -- םםנילנָא
 ךיוה וצ טינ .,. שד זומ יִא תוריכש שאווק

 ענּפַאװ ,ךלַאק יִא

 ,טעּפַאילעג-- ,ןָא

 ןשעלנָא ?ררװ ,2 -

1899 

 -עג 'טסיה ידָיי ,שילגנעו 1764 ,ּבּפ ,"ןגנאפ ןא

 ַא ןגיל ןזָאל .ורט .9 .ןאאאוש ,טֿפַאשלעז

 לֿפָאטרַאק יִא ,לּפערעטניװ יא .טַײצ ערעגנעל -

 ןריפרעד 24  .עילַאק טעמּכ ןרעװ ייז זיּב
 .סוֿפ א יִא ,ןֿפָאלשנַײא לָאז דילג ַא וצרעד |

 זיִּב טַײצ עגנאל א ,ךס ַא ןגיל -- ךיז טימ

 ןיא ךעּבענ יִא ךיז .רעמ (ןפראד) ןלעװ טינ

 ײטש !ןגעלעגנָא ךיז גונעג , .ןלָאטיּפש עלַא |

 | ."ףיוא ןיוש

 .קסע ,ןינע  .כרַא .ּבנ צמ .סָאד -- ןגילנָא
 םורָאװ לואװ ךא ׂשייוװ ךיא, .השקּב ,רעגַאּב

 ןַײד לואװ ךַא ךיא 'נוא .טשיּב גיראיורט אוד

 ,"טשרעוו םייה רעד בוט םוי ןרעג אוד שאד יִא

 ןז יד -- טייה'ַא :ךיוא .געק הׂשעמ ,במ
 ןייא טזאל רֶע ,ןילַאמג רנַײז אַײּב טציז רע;

 ןַײז ןגָאז ריא טכעמ רע ,טיּב יז ,רצפייז ןפיט

 ןופ עיירָאטסיה יכילרעדנואװ ענייש ןייא "יא

 ?רָאי ,ךַאּבצלוז ,ןהאז סרעשיֿפ ןייא

 .טרענגילעג'-- ,ןָא רע .חרט -- ןרענגילנָא
 וד סָאװ רָאנ רעה, .סנגיל ךס א ןלייצרעדנָא
 עשירֿפ ,עֿפָאי לדוי ,"טרענגילעגנָא ָאד טסָאה

 ,1940 עװקסָאמ ,סעכיוק

 ,ןגילנָא =- ברא .ן ,סָאד -- שינעגילנָא
 םורד .שניגיל ןא ׂשורג ןייא ּבוה ךיא,, .סָאד

 שטַײט סָאד ,"טוג וצ ןאטעג הליפּת ךיא ּבוה

 ,ד"לּת גָארּפ ,עּבראו םירׂשע |

 -נָא  .טלדילעג-- ,ןָא לד- .וורט -- ןעלדילנָא
 ,ךעלדיל (ךס ַא) לָאצ ַא ןּבַײרשנָא רעדָא ןעגניז

 ."רעכיּב ייוצ טלדילעגנַא ױזַא ןיוש טָאה רע,

 ךיז ןָא ךיז עי  וטוא -- ךיז ןעױּבילנַא
 .ךיז ןעּבילנָא חזז .1 .לס .טעיוּבוילעג -+

 .ךיז ןעװעּבילנָא ווזד ,2 |

 ןָא ךיז עװע  .וטוא -- ךיז ןעװעּבילנָא
 ,ךיז ןעײרֿפנָא .ציסור .טעװעּבוילעג- ךיז

 'מעז רעד טימ, .ןקוקנָא םַײּב ךיז ןקיװקנָא
 טנעקעג טשינרָאג ךיז ךיא ּבָאה ... עקנַאיל |

 ,3 וו 1968 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,יָא טַאז

 נָא .טעּבוילעג- ,ןָא עּב- ורט -- ןעּבוילנָא
 :אֹּב ךיד ךיא לעװ ןרָאפ, .ןּבילנָא ,ןעלטרעצ-

 -עגנָא / ןאּב םוצ זיּב רעיוט םענוֿפ / ןטיילג

 זיא רועיָאּפ רעד זיּב / טעּבילעגנָא ןוא טשוק

 ,לֿפ ,ײןַאגעגקעװַא |

 +- ךיז ןּבילנָא -- ךיז טימ

 .טרעוװילעג-- ,ןָא רעד .װחרט -- ןרעווילנָא
 סָאװ ץלַא יִא .(הרוחס) ךס א ןרעוויל ,ןלעטשוצ

 טָאה קינװָאטרוה רעד, .חסּפ ףיוא ףרַאד עמ

 םינוק ןייק רעּבָא ,סעצילַאּפ עלופ טרעוװילעגנָא

 .ןַײרַא טינ ןקעמש

 .טעכוילעג-- ןָא עכ: .הטוא -- ןעכוילנָא
 סָאד, .ןשיּפנָא .ןעכילּפנָא ,ןכַאמ סָאנ ,ןסיגנַא

 דייר ,"עלעגיו ןיא טעכוילעגנָא טָאה דניק

 ,(ענדָארג)

 .+- ןעַײלנָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- ַײלנָא
 -יטנעצָארּפ-ףניֿפ .יִא רעטסקיניײװעניא .הָאוולה

 ןכַאמ ליוװ . . . םוירעטסינימ עַײנ סָאד; .יִא רעק

 ןוּבשח םעד ףיוא ןרנ ,משטד| עהַײלנָא ןייא

 ,פנוא- 11 אט ,1863 ,מק ,"הנידמ רעד ןוֿפ

 ןגײלנָא -

 .עזַארֿפ װדַא -- יי (ַא) ןוא ּבַײל ןָא
 (ןָא) ןוא טנעה ןָא :לגרֿפ .טרעװ ןָא ,תויִח ןָא
 קלָאֿפ .רעזדנוא זיא .ןּברוח .ןטירד ןכָאנ; ..סיֿפ

 -מורַא ױזַא טָאה עמ, .י'ל ןוא יל ןָא ןּבילּבעג
 ןָא ןּבילּבעג זיא רע זַא ןַאלּפ םעד ןטינשעג

 יד ,יתוּבר ,ןעז טלָאװ ריא, ."י'ל ןָא יא 'יל

 ,טיוה א ןָא ,ךעלסיֿפ ןָא ,לּפעק א ןָא . . . זדנַאג
 יַאילּביּבסקלָאֿפ ידי ,ז"הנּכי ,ייל ןָא יא יל ןָא
 ,1 אט ,1888 ,קעט

 .טגײלעג- ןָא גײל .חרט -- ןיײלנָא
 זַײּפש סעיצרָאּפ עסיורג יַא .ךס ַא ןגײלֿפױרַא .1
 ילֹּכ ןוֿפ שיט ןפיוא יִא .(ס)רעלעט יד ףיוא

 טנפע רע, .טנװַײל ןֿפױא ּברַאפ ךס א יִא .בוט
 ןַא טגייל ,קַאיל ןוא ןיטנעּפרעט ךעלקיאָאלס

 .,'טַאטש-טלַא ,זיי ,"סקאוו ךעלקיטש |

 טעּברַא ליֿפ וצ יִא .ןדָאלרעּביא .ןדָאלנָא .2
 הרֿבח א ָאד זיא דרעֿפ ףיוא, ,םילעוּפ יד ףיוא

 ,"אׂשמ ליֿפ וצ יא טינ לָאז עמ גנוטכַא ןּביג סָאװ
 סעדַא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש

 ,ןגָאװ ןלופ א טגײלעגנָא . . . ךיא ּבָאהה ,7
 ףוליח רעד' ,סוממ ,"תוחוּכ סדרעפ םעד רעּביא

 תסנּכ יד ףיוא ןּבָאה ןםלועה-תומוא יד| ייז;
 השמ ,"ןכַאז ערעװש עלַא טגיילעגנָא לארׂשי

 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב ,אוָאקילמ ןַאמקילג ןרהא

8, | 

 טלעזנַא סָאד ףיוא סנייא ןגײלֿפױנוצ 9
 עק טינ לָאז עמ ,רעכיּב ליֿפ ױזַא יִא .ןֿפױהנָא
 ןֿפױא ץלָאה עֿפוק א יַא :ןגָארטקעװַא ייז ןענ
 .ייה ךעלטניּב יִא .רעטניוו

 עכעלגעמ עלַא ןגיײלַאּב .ןגיילרעדנַאנופ .4
 -ציז עלַא ףיוא ךעלטעלּב יִא .ןעילַאװנָא .רעטרע

 רעכיּב ענַײז טגיײלעגנָא טָאה רע ,רעצעלּפ |

 ."ןלוטש ןוא ןשיט עלַא ףיוא

 ןַאדָאמעשט ןלוֿפ א יִא .ןּפָאטשנָא ,ןליֿפנָא .ס
 עטַאװ יִא .גרַאװנסע טימ קַאז ַא יא .םידגּב טימ

 ןליוק יִא .עקרַאנירַאמ רעד ןוֿפ ןעלסקַא יד ןיא
 ןָא ךיז טסע ןעמ, .ןגָאמ םעד יִא .ןוויוא ןיא
 טגייל עמ ןוא ןעלטייט טימ ,ןרעסקָאּב יד טימ
 ,"ךרעילארׂשיץרא טיִמ סענעשעק עלוֿפ ןָא
 תוואּת ןַײז טימ עשר רעד, .תועסמ ,סוממ
 ךימּת םיא טלעֿפ ,ךס ַא ןגײלוצנָא רָאנ הליכַא
 טימ סענעשעק עלוֿפ יַא"* .המ ,| ישס ,"ךיוּב
 ןסע =רמוח (םעד) יַא .ךַײר ןרעװ = דלָאג

 ,ךס א

 ןייא איױרֿפ ןייא ןעװ, .ןָאטוצ ,ןגיילוצ ,0
 םוצ איז טגייז אז ,ןגיוז וצ טגיל ןא ןיילדניק |

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײטׂשורּב ןקניל םעד ןא ןטשרע

 טימ רעטָאֿפ םעד םוִרַא טמענ יז, .גנ ,1

 ןָא לּפעק סָאד ןָא טגייל ןוא ךעלטנעה .עריא -
 .לרוג ,ןיטשרוּב .מ ,"טסורּב ןַײז

 -וצ .ןרילּבַאטע .ןגײלרַאֿפ .ןלעטשנַײא .4
 .עא טַאטשרַאװ ַא ,טֿפעשעג ַײנ ַא יִא .ןטיירג
 טגײלעגנָא װָאלװַאּפ טָאה ןעלטסיפ עכלעזַא,

 ,"ןזירדיץכעַײּפש יד ןיא טיוה-קַאּב רעד ךרוד |
 רדס ןַײז יװ יױזַאע .3 אט ,1939 ענליװ ,זעגפ |

 ...טגײלעגנָא ןפנַארּב קיטנוז טָאה רע זַא רַאװ

 ןוֿפ הׂשעמ יכילרדניװ ןייא ,"גָאטַײרֿפ זיּב

 יג י"שה ..., ?רָאי ?טרָא ,יקירֿפַא תונידמ |

 -לֵא ןיטּפירטיּב ןַײמ ןיא ... ךיא זאד טקנַאד



 ןגײלנָא

 ,הג ,"ןיּבאה וצ טגיליגנא לואװ טנַאטש הנמ
0 / | 

 זיוה סָאד, .ןגָאלשנָא ,ןעיוּבוצ ;ןּבעגוצ .9

 ."ךַאד םעד יִא ךָאנ ףרַאד עמ ,קיטראפ טינ ךָאנ
 עקמַאילק א יִא .רעטצנעפ יד ףיוא סנדָאל יִא
 יד ןצַאשּפַא ןרעַײטשַאּב .9 .,ריט רעד ףיוא

 ַא (ןגיילוצפיורא ףיוא) רעַײטש ןוֿפ סיורג

 ...הקזח ןא ןנואוו איה אד איד, .עיצוּבירטנָאק
 ךס ןייא ןגיל ןא ךיוא םיאמש איד ןילַאז איד

 יז ואװ, .קקּת ,"ןגימ רפ ריא ךאנ הנשל בוצק

 ךאנ רד איז ןירעט אד טגיליג ןא ןּבאה ןנייא
 .ןטרָאד ,ײןַײז הנשמ טינ -

 ייד לַא ןּבָאה; .ןצונסיוא .ןדנעװנָא 0. 
 ןעד ףיוא טגילג ןא 'נוא טניגייאג וצ םיקוסּפ

 טשמַא ,הח ,"ךרּבתי רפעשיּב ןעד ןוֿפ דוֿבּכ
 וצ ןא ׂשייוו םטוג וצ המכח איד; .ב/דכ ,1716
 ןרעּבַײװ ידו יז ןעוו, .31 ,הל ,תומש ,חט ,"ןגיל
 ...טגיל ןא ןץונמוא =}| ץיונוא וצ דיר יריא

 ,טנַארּב ,יןַײז ןרָאּביג טינ רּביל איז ןטכיומ אז
 טכַאמ רנַײז ןיא שנעמ רעד זאוו ׂשלַא; .ב קרּפ
 ןצ םייקמ תווצמו הרוּת ןגיל ןא רע לָאז טאה

 ןלָאז רימ הלילח טינ ןוא, .ג/בכ ,! הׂש ,יןַײז

 ןצ ,ןבַײרט הװאג וצ 'ִא תורישע ערעזדנוא
 הנחּת ,םיבוט תּב הרׂש ,"םיינע רעּביא ןשרעה

 רעייז ןליו ..., .1864 ענליװ ,םירעש השלש
 וצ רוטּפ ןַאמערָא םעד יּבַא טינ יִא הקדצ
 : - 21 אפ ,1863 ,מק ,"ןרעװ

 ןוֿפ טֿפלעה א יִא .טלעג ןגיילוצ .ןרעװנָא ,11
 ןטַײז יד טימ יָא* ןדנ םעד א ,לַאטיּפַאק

 ןרעװנָא = (קָאּב ןטימ :ךיוא) סעקַאּב יד טימ
 | .,טלעג ךס ַא

 ַא טימ ,געוומוא ןַא טימ ןייג = גע װ יא"
 יז ןוֿפ רעצעמע זַא ,ארומ ןופ,, .געוו ןרעגנעל

 ,געװ ןָא קענעּפ טגייל ןענעגעגַאּב םיא טעװ .

 4 רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"םורַא ןוא םורַא טייג

 -מוא ,טסיזמוא טַײצ .ןרטּפ (א = טַײצ יִא -|
 טראװעג, .גנַאל וצ טעּברא ןַא ןָאט ;קיטײנ

 ;"טילצ טגײלעגנָא םּתס ,העש עצנַאג ַא ריד ףיוא
 :ןיגָאז טרעװ רנייא, .טַײצ יד ןצינסיוא .כרַא (3 -

 ,"ןגיל ןא ןנעק רׂשֲעּב טַײצ ןַײז ךָאד רזיד טעה |
 המדקה ,א"עּת טשמַא ,ןיטכיש יג יכילטרא יניש'

 ,6-5 ,אוו לּבִיו
 ךאד ןיּבאה, .ןֿפױקרַאֿפ ,ןצעזּפָא .כרַא ,12
 'יחוור יטוג םע םַאדראטשמַא ךוּת תועֿמ קיטש
 ,123 ,הג ,"טגיליג ןא

 ךיא;, .ןרינַאּפעד .ןגײלקעװַא ,ןגיילנַײא .18 |
 ןַײמ ליוװ ךיא . . . ימוס יׂשורג ןייא רימ יַײּב ּבה
 םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןגיל ןא לואוו דלעג

 יַא םיא ַײֹב, .ח קרּפ ,1796 ,װָאלקש ,אּבה
 ןענָאק ךָאנרעד לָאז רע ,רעטלעג"ןדנ עמערָא

 ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"ןריטָארקנַאּב

 ,1898 עשרַאװ
 ויַאנ ןייא רנייא ןעװ, .ןדיײלקנָא .ןַאטנָא 4

 ,ּבא ,"'שדחּתו הלכּת' :ךירּפש וז ,טגעלנא דיילק .

 ןוּה ךיד ךיא ןעװא .1542 ענזיא ,םירֿבד תומש
 ,"ןא שינראה ןַײד ךיא גיל אוז ןגאלש רד -

 רַאװ זע 'נוא יהיו; .366 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש

 ןא טגיל רּתסֹא איז 'נוא ןטירד םעד גאט םא |
 סַײװ* .1 ,ה ,רּתסא ,חט ,"ךַײרגיניק זד דיילק |

 יד זַא ןמיס א יװ ןסַײװ ןיא .ןָאטנָא-ךיז = יַא =
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 ןיש יז ןעװ רֹּבאא .הדינ ךָאנ ןייר זיא יורֿפ |

 לוש איד ןיא לאוו יז געמ טאה טגילג ןא ׂשַײװ
 ךיז רֶע טאה איװ רימ גאז, .ב/טכ ,חע ,"ןאיג

 "טגיילג ןא ׂשַײװ טׂשאה אוד ןעװ ןטלַאהג רּבא

 "עג טינ ךָאנ טָאה יגעט עסַײװ' ןּביז יד ןיאו

 .א הׂשעמ ,ּבמ ,ןרעקרַאפ ןייק ןַײז טרָאט

 -ַאּב ַא ךרוד ןענעדרָאנַײא .ןעמיטשַאב .9
 רעד; .ףָארטש עּברַאה א יִא ,ןֿפַארטשַאּב ,לעֿפ

 רעיורט םישדח 3 יא ןסייהעג טָאה רעסייק

 ,1865 ,מק ,"ןָאזינרַאג םעד ןוא עידרַאװג רעד

 - ,10 ךאפ

 ןטָאגןע .םוכס א ,עמרָאנ א ןלוֿפרַאֿפ .8
 ּבוטש ןיא טַײלעמערַא עכעלרע ןקישוצ םיא לָאז

 ןרהא השמ ,"הקדצ ןַײז 'ִא לָאז רע זַא ,ןַײרַא

 ,1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב ,אווָאקילמ ןאמקילג

 ןּבירשעג םיָאנּת טָאה עמ, .דפ .ןגײלּפָא ,7
 ןכָאװ 4 ףיוא הנותח יד טגיילעגנָא ... ןוא -

 רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"רעטעּפש

 ,1925 וָאנרַאט ,וו גנוי

 -סיוא עשיטַאמָאידיא ענעדײשרַאֿפ ןיא .8
 ןּבַײלקנָא .רעַײֿפ א ןכַאמ = רעַײפ א יַא* .ןקורד

 איז 'נוא, .ןדניצרעטנוא ןוא ןגיילֿפיונוצ ,ץלָאה -

 אייוװצ ףיוא טגיליג ןא ראַײפ אייווצ ןּבאה

 טינ וליפא טָאה רע, .םיטֿפוש ,הניאצ ,ײןֿפױה
 טָאה רע .ןגיײלוצנָא סעּפע טימ רעַײֿפ א טַאהעג

 ןייא ,"ןפַאק וצ ץלָאה טשינ רַאפ טַאהעג טשינ

 ףוס) ֿבוֿבל ,רעדירּב ײרד ןוֿפ עירָאטסיה ענייש

 ןָא ןגייל לייט, .ןה"י .19 ּבייהנָא רעדָא 8
 טכַאנרַאֿפ בוט-םוי גָאט ןטשרע םעד רעַײפ א

 ...ןגָאט ןטייװצ םעד ךיוא ןענערּב לָאז סעו
 ןיעמ רֿפס ,םױּבלטיײיט .מ ,"הריבע ןַא זיא סָאד

 ?רָאי ?טרָא ,רוהט

 א ןָאטעגּפָא (א = טגיײלעגנַא רעדיו ןיוש*
 טכַארטעגסױא ,טרסמעג רעדיוו (ּב ;טײקשירַאנ
 ,תוליכר א טיײֵרּפשרַאֿפ ,לוּבלּב ַא

 עילַאק (ּבָארג ,שירָאיטקַא) = עפוק ַא א*
 .גנולעטשרָאפ ַא טימ ןלַאֿפכרוד .עלָאר ַא ןכַאמ

 "יּבנָא = ןטַײז יד ,רענלָאק ַא ,קרַאק ַא יָא*

 -רַאֿפ, .ּפעלק ןּבעג .ןענעגרה ,ןגָאלש ,ןרעק
 ןעמ ןעק םײהַא ... טייג רע ןעװ ... טכַאנ
 יד ,ןנַאמרעקעּב .ש ,"קראק א יִא סַאג ןיא םיא

 ,5 ,טעדַא ןופ עסינמייהעג

 טָאה עמ, .ןענייװ ,ןגָאלק = גָאלק (א) יָא"
 ןוא טגײלעגנָא גָאלק סיורג עמַאד רעד רעדיוו

 ןכַאמ טזָאלעג ריא טָאה עמ

9, 

 -רַאֿפ .טלעג ךס ַא ןרעװנָא (א = ּפָאק ןטימ יָא*

 טעװ רחסמ םעד ןוֿפ, .טנוזעג ,תוחוּכ ןריל

 ַײב ןערַאטס ךיז (ּב ;"ּפָאק ןטימ יִא ןייש רע
 "סיוא ןרעװ .תוחוּכ ןגײלקעװַא .טעּברַא רעד

 ןוא , .הנויח ןכַאמ וצ ּפָאק ןטימ יִא .טעשטומעג

 ,מּפ ,יִוָא ּפָאק םעד ייז רַאֿפ גייל ייג -- וד

 -רעד טשינ, ,ןּברַאטש .ןעמוקמוא (ג ;המחלמ
 עדייּב ריא טעװ רעכיג .סע ריא טלָאז ןּבעל

 ,םולשּב רָאֿפ; .עקשיפ ,סוממ ,יייַא ּפָאק ןטימ

 סָאד .ליי ,ײּפָאק ןטימ יִא בורקּב טעװ ץירּפ ןַײד -

 וטסלָאז יַא :הללק ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליוּפ
 .. .טַאקָאװדַא רעד, .טעגרהעג רעװ = ּפָאק ןטימ

 ןייק ןַײרַא טינ ... טסֿפרַאװ .עקשוּפ-הקדצ/

 .וֿפד +- -- ךיז ןגײלנָא

 טימ) ןזייל
 ַאּב םיא ןוא ןצעמע ףיוא ךיז יִא ,(ןטנערוק

 .סיוא ענמורט א

 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,"ןייּבנֿפלעה

 ךיז ןגיילנָא

 ענעכעלּב ַא

 ,גרעּב ,"גנולק | ןייק טינ ... יז טוט ,עּבטמ

 .װ רעּפעינד םַאּב

 ןרָאא יד ןצריקרַאֿפ = ןרָאא יד ןיא יָא"
 יָארג ןַײז טימ טָאה ןַאמסילַאּפ רעד, .ןתיממ

 -- לגרָאג םִַײּב ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא טנַאה רעּב

 ,"ןרָאי יד ןיא 'ִַא ריד לָאז ךיא טסליװ וד
 לעומַאס ,רעלקניס ןָאטּפע ,זּביא ןײטשֿפָאה .ד
 | ,1928 וועלק ,רעכוז-תמא רעד

 .רענלָאק ןיא ןכַאמנָא = רענלָאק ןיא אי
 = ןרעדוילּפ יד ןיא ,ןזיוה יד ןיא יַאֹ* .ןרַאנּפָא
 ןעמ טָאה ,ןעװ-סָאװ רעדייא, .ןכַאמַאּב ךיז
 טֿפױל עמ .ןרעדוילּפ יד ןיא טגײלעגנָא ןיוש

 'װָאס ,ןיּבָאד .ה ,"ייז טמענ ערעילַאכ יד יװ

 ,3 ןאפ ,1963 ,דנַאלמיײיה

 ---1 ּבּב יד וצ ,1 -
 רימ זיאס ,רימ ףיוא ןָא טינ ךיז גייל, 5

 ךיז ןּבָאה ךעלעיינש עטפיטשעצ, ."רעווש

 ןשלהק םענוֿפ סרעזַײװ יד ףיוא טגיײלעגנָא/

 'כרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"רעגייז -

 ןופ רעטרעדנוהרָאי קיצנאווצ, ,1967 ָא"ּת ,ףיוה

 -עגנַא ךיז טנַײה ןּבָאה גנורעדינרעד רעשידִיי

 םא; . רעפעינד םַאּב ,גרעבג ,"רימ ףיוא טגייל

 הקדצ טה אד רעד גיזָאד רעד םאנ הּבר-אנעשוה
 קַאז ןייא ךיז טגיל 'נוא םיגורתא איד ןּבעג

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,יןא לֹוֿפ
 עקלויל ַא ןָא ךיז טגייל עלעּבייל,; .א/בעק |

 .רָאטַאיעט ,ײןיטוט ןשיקרעט
 (ןיא) ףיוא ןטלַאה ךיז .ךיז ןרַאּפשנָא ,2 |
 -עט .. .ַאק .גָאזוצ סנצעמע ףיוא ךיז יַא .סעּפע
 ..יַא ןָא ךיז טגיײל סע רעכלעװ ףיוא עסַאר

 .לרוג ,ןיטשרוּב .מ ,ײןָאקלַאּב

 טינ ןצעזנָא ךיז (ףיוא ּפערפ טימ) 8
 ןצ .ליװ עמ סָאװ טכיירגרעד עמ זיּב ןזָאלּפָא
 ,בורק א ףיוא ךיז יִא .ןרעדָאפ ,ןעגנַאלרַאֿפ ליפ

 (עא אגה) דירי ַא ףױא ךיז יִא .עא רבח

 וצ רָאנ ךיז טזָאל סע טַײװ יװ ןצינסיוא =
 -נָאק יד סיעבהל* וצ ןוֿפ םעטַײּב א

 טגײלעגנַא ןצנַאגניא ךיז טָאה עמ, .ןּבָארג

 -תסנכה ןוֿפ ןעמ טמוק סָאד . .. ןםיא| ףיוא

 רעַײרט ;ןַאמרעקעּב .ש ,"לוש ןוֿפ זיא סָאד ,הלּכ !
 ריא ףיוא ךיז ןּבָאה, .ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ
 ןשוק טימ טישַאּב ,טדערעג ,ןטעּבעג ;טגײלעגנָא
 ןגיײל ןייז .יזנּכשא ... ,זיי ,"תונּתמ ןוא
 ןגָארטַײּב ןלָאז .רימ ,ןָא טינ זדנוא ףיוא ךיז

 .ךוּבגָאט . . . ,נירג ,"עיּפָארטנַאליֿפ רעייז וצ

 וצ ןטכילֿפרַאֿפ ךיז .ךיז ףיוא ןעמענ 4
 יד ןטלַאהוצסיוא ךיז יִא .תווצמ ךיז יִא .סעּפע |

 רעכעלטיא זַא טכער ץנַאג זיא סע, .םימותי
 טייג טינ רע ןעו יִא סנק ןײלַא ךיז לָאז שטנעמ

 ,האריה רֿפס ,הנוי וניּבר ,זֿביא ,"ןַיײרא לוש ןיא

 ,1851 ֿבוֿבל

 עגנָא ךיז ךיא ּבָאה , .ןרירטנעצנָאק ךיז 3
 ןריטיצ םַײּב טייצ ,"טונימ ַײרד ףיוא . . . טגייל |

 עמשל רפס ןוֿפ ,ידָאילמ ֿברה ןוֿפ ןושל סָאד

 ןטלָאװ ןושל רעזדנוא ףיוא , :ןָא טזַײװ ןזוא !

 ."טרירטנעצנַאק ךיז :טגָאזעג רשֿפא רימ



 ןגַײלנָא

 ,ןרעװ זגֹורּב .ךיז ןגירקעצ (363 לגרֿפ .0
 טימ טשינ ךיז ליוו ךיא, .(קעװַאלצַאלװ ,לקָאל)
 ,2 ,1939 .ַאֿפיי ,ייַא םיא

 -- שינע-  .ָאיּברַאֿפ -- ץכע-ה  ,גנו-
 רעמ ּבאה ךיא; .טימעג רעוװש .טייקירעװש .1
 רעד ןיא רינייא ׂשלַא שניגעל ןא 'נוא גרוז
 ׂשורג ןייא ּבוה ךיא, ,166 ,הג ,"טלעװ יצנג

 וצ ןאטיג הלפּת ךיא ּבוה םורד ,שניגיל ןיא

 .ךײלּת גָארּפ ,עּבראו םירׂשע שטַײט שאד ,"טוג

 ּבאה שנגיל ןא רעַײא, .טייהנגעלעגנָא .ןינע .2

 .חפק הֵׂשֹעִמ ,במ ,"טרעהעג לואװ ןונ ךיא

 יַאק םהרֿבא ,ײ!ּפָאק ןַײמ ףיוא סיָאק -- רעד

 סָאװ יִא ןַא, ,1930 װָאקרַאכ ,רעקיטשכָארּב ,ןַאה

 עצנאג טגיל סָאװ דִיי ַא ,ןטעּברַא טשינ ליוו

 טָאה ױזַא טָא ,סיריא .ש ,"ןעעֿפַאק יד ןיא געט

 טפיוק, .1956 א"ב ,רעטַאעט טליפשעג ןעמ

 ,דרעֿפ א הלגעילעּב ןעמערָא ןַא ָאי ןיוש ריא

 == ,"ָא ןייק טינ ,הסנרּפילעּב א ... טֿפױק ָאט

 ,ברע ,ןַאמטכעש .א

 נָא  .טגַײלעג- ,ןָא גַײל .װטוא -- ןגִיײלנָא
 ןיא ןָא טגַײל רע, .ןרַאנּפָא .סנגיל ןלייצרעד

 ,"ןּבעל ץנַאג א רערעדנַא ןַא לֿפיװ גָאט ןייא

 ,"ןגוליג ןא ךייוא ןוה ךיא ,רעה רּביל ,ךיא, |

 ,850 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש

 ַײֹּב יװ זיא סָאװ .ידַא -- שירעגײלנָא
 ,תונעט עיַא .ןָא ךיז טגייל סָאװ םענייא

 ,ןָא ךיז דַײל .װזוקא 8 וטוא -- ךיז ןדַײלנַא
 געל ַא ןופ ךשמּב ןכאמכרוד .ןטילעג-- ךיז

 ךיז יִא .תורצ ,םירוסי ,ןדַײל ךס א טַײצ רערעג

 יַא .טיונ ןוא רעגנוה ןוֿפ ךיז יִא .םיאנוׂש ןופ

 "רענירג ךיז 'ִא .ןעגנוקידיײלַאּב ,תושיגנ ךיז

 יד סָאװ ןלעטשרַאפ ןעד ךיז ריא טנעק, .טייה

 .??ןטילעגנָא ךיז ןּבָאה הטילּפה-תיראש ןוֿפ ןדִיי

 נָא ךימ ּבָאה ,טעטש גונעג ןיא ןעוועגרעּביא,

 .עקשיֿפ ,סוממ ,ײןַײּפ ןוא תורצ גונעג ןטילעג
 -עגנָא טוג ךיז ּבָאה ךיא, -- תול ג ךךיז יָא*

 ײלרעלַא ןיא ךיז טרעגלַאװעגסיױא ,תולג ןטיל

 .'הטמ לש הבישיּב' ,סוממ ,"ךעלטעטש

 -גַײרַא .1 .טזיילעג--- ,ןָא זייל .ורט -- ןזיילנָא
 הרוחס ךס ַא ןפיוקראפ .גנוזייל ךס א ןגירק

 יד ףיוא רָאי א לָאמ ייוװצ , .טלעג ןגירק ןוא

 ."רָא ץנַאג א רַאפ י'ִא רע טגעלֿפ ןדירי

 יָעג טָאה הרֿבח, .ץימש ,ּפעלק ןגירק .גיֿפ .2
 םייהַא ןעמוק ןגעלֿפ ,ןיּבר ןוֿפ טזײלעגנָא גונ
 .ץכע- .ףיז טימ ךיוא ."יולּב ןוא ןיורּב

 ױצ .טיילעג- ,ןָא טייל .חרט -- ןטײלנָא
 ןטייל ךרוד ןקיטסעפוצ .ןצלעמשוצ .ןטייל

 רעד, .ָאידַאר:רָאטסיזנַארט ןיא ךעלטערד יא

 ענעכָארּבעגּפָא סָאד טײלעגנָא טָאה דימשרעפוק

 יב טינ ןַײז . . . םיִעקּפ יד; ."ּפָאט ןופ לטנעה

 רדוא טיליג ןא ךאנ רעד 'נוא ןיסאגיג רדנוז
 ,24 ,ז ,א םיכלמ ,מהס ,"ןדראוויג טרידלוסיג

 .טכַײלעג-- ,ןָא טכַײל .ורט -- ןטּכַײלנָא
 "ניפ םעד יִא .ןכַאמ קיטכיל .ןטכַײלוצ לסיּב ַא

 ןסח תולימג זיא זד 'נוא, .רָאדירָאק ןרעטצ

 ךיז זד ןיׂשַאג יוטסניֿפ ןיא ןָא טכיל ןמ זד

 .ל קרּפ ,טנַארּב ,"ןסאטש ןלוז טינ טַײל יד

 ,ןגילעג'+) ןע;לעג'- ,ןָא ַײל .ורט -- ןעַײלנַא
 א (ךיז רַאֿפ) ןעַײלֿפױנוצ .ןגרָאּבנָא .1 .(דפ
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 וליפא ןעק רע, .ןענָאזרעּפ ענעדײשרַאֿפ ַײּב ךס

 סָאװ טלעג ןרַאפ טנעצָארּפ םעד ןלָאצּפָא טינ

 טָאה טלעג עצנַאג סָאדע ."ןעילעגנָא טָאה רע

 רעשידִיי ,פס ,"טָאטש ןיא ךיז ַײּב ןעילעגנָא רע
 םינכש עלא ַײּב ןיוש ּבָאה ךיא; .טסינָאלָאק
 טינ רעמ ןיוש ליװ רענייק .. . ץלָאה ןעלעגנָא

 ,ןיקַאזָאק עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש י"ןעַײל

 .עא סעמעט ,ןעיידיא יִא .גיֿפ ..1886 סעדַא

 ןקיּבלעז םעד לַײװ א ףיוא ןעַײלסױא .כרַא .2
 -רגניפ ליפ, .ןענָאזרעּפ ענעדײשרַאֿפ וצ ץֿפח

 ןא תולּכ ןמרא ןעד זע ... ךילרעּפ 'נוא ךיל

 ,ם/זמ ,1686 מדֿפ9 ,םילשמ רֿפס ,"ןהיליג
 ןע;לעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה; -- ךיז טימ

 ,"ענַײז ןעוועג טינ ןענעז ּפָאק םענופ רָאה יד זַא

 ענליוו ,עטעדליּבעג עמרא איד ,דלעֿפנירג .ש .ש

 ןלָאז ייז זַא ,ןדִיי יד טגָאזעג טָאה השמ, ,6

 ענרעּבליז ןוא ענעדלָאג םירצמ יד ַײּב יִא ךיז

 רעליױאװ ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"םילּכ

 .שינע .ץכע- 1925 װָאנרַאט ,וו גנוי

 ךיז ,ןָא ךיז ןעייל .וטוא -- ךיז ןענעײלנָא
 ,סנדײשרַאֿפ ,ךס א ןענעייל - .טנעיילעג*

 ,קיטיינ יװ רֶעמ ,ךעלגעמ רָאנ לֿפיװ ןענעייל

 "עגנָא ךיז טָאה יז, .ןעַײדרַאפ ןַאק עמ יװ רעמ

 ןגעװ טמולח ןוא ןענַאמָאר סרמש טימ טנעייל

 ירַאפ םיא; .קיוּפ ַא יװ ךיז יַא* ."ץנירּפ ריא

 טימ קיוּפ א יװ ךיז ןענעײלוצנָא ימ יד ןרָאּפש

 עלַא ןענַײז ןַײרַא ךוּת ןיא סָאװ םירֿפס ךס ַא

 ..,.הלוגס ַא ,סוממ ,"ךַײלג

 -ץג- ,ןָא ןק- .ורט 8 װטוא -- ןענעקײלנָא

 ןיא ץלַא (ןיא) יִא .ךס א ןענעקיל .טנקייל
 ,211 .טקידלושַאּב עמ סָאװ

 .טקיטכילעג--- ,ןָא קיט- .ורט -- ןקיטכילנָא
 קיטכיל קרַאטש .טכיל טימ ןליפנָא .לָאענ
 -סַײגַאּב ןוא טקיטכילעגנָא טָאה רע, .ןכַאמ

 .טעּפ םייח ,"טרעט

 -עכילעג-- ,ןָא עװע- .וטוא -- ןעוועכילנַא

 ןָאטנָא .תורצ ךס ַא ןָאטנָא .רקוא .לס .טעװ
 ,עטנכש רעד יא .סטכעלש ןצעמע

 .טעועינילעג--- ,ןָא עװע- ורט -- ןעװעינילנַא
 עלַא יד 'ִא .ןרינילסיוא .סעיניל ךס ַא ןכַאמ

 ,ןצענערג עַײנ יד יִא .ריּפַאּפ ךעלעגייּב

 סָאװ .קיניל;- :89 .ידַא -- קיד(ג)עינילנַא
 ןיא םעטסיס עיִא .ריּפַאּפ יִא .סעיניל ןָא זיא

 ,קיזומ

 .טעפעילעג-- ,ןָא עפ- .װרט -- ןעּפעילנַא
 יִא ,םייל ןוֿפ ןעמערוֿפנָא .ןרימשנָא .ןּפעלקנַא

 ,ךעלעקשטעג ענעמייל יִא .ןשיפַא טימ טנעװ יד

 נָא = דניק א יִא .ןעפולנָא +- -- ןעּפילנָא
 ,ןסַײמש

 .ןרעװילנָא +- -- ןרעֿפילנָא
 .2ל .טעשילעג-- ,ןָא עש- .ורט -- ןעשילנַא

 ,טסיופ ַא טימ ןצעמע ןגָאלשנָא ?ןעשולגנַא 22

 .שטַײב

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוּבעלנָא
 טּבעל עמ סָאװ ןגעמרַאפ .ןּבעלנָא ןוֿפ טַאטלוז

 'ִא עטאװירּפ ןייק .... טינ טזַאלרעד רע. .ןָא

 ןסעומש ,זּביא רָאטנַאק .א ,"עיצַאלוקעּפס ןייק

 ,1934 עװקסָאמ ,םזינינעל ןגעװ

 ןעלנָא

 .לס .טּבעלעג-- ,ןָא ּבעל .װרט -- ןּבעלנַא

 ַא יַא ןּבעל ןוֿפ ףיול ןיא ןעלמַאזנָא ,ןגירק
 -עגנָא טָאה, .ןגָאמ ןיא ןריוושעג יִא .ןגעמרַאֿפ

 י"הלזג ןוא הֿבנג ןוֿפ טלעג סעצנַאג ןַײז טּבעל

 עשראװ ,וצ טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיגַאז .א .ּב

 יד .ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעדניק ןענַײז סָאדצ ,7

 --- ןוז ןָא ןוא טכיל ןָא -- סרעלעק ... עטכַײפ

 ,13 אט ,1927 ענליוו ,זעגֿפ ,"סיטיכַאר טּבעלעגנָא

 רע ןכלעװ .,. ןוז ןַײז וצ ... ןּבעגוצּפָא;

 -סעװש א ןופ ... רּתיִהֹּב טינ טּבעלעגנָא טָאה

 ,1912 ענליוו ,וו תועד הגוה .םבמ ,"רעט

 ךַײר טימ תוכַײשּב צעּפס .1 -- ךיו טימ
 סמענעי ףיוא יִא ךיז .ןרעװ רשעתנ .ןרעוו

 ,לָאֿפי ,"ַא תוריֿבג ךיז טליװ םיא, .ןוּבשח

 -נזַײא רעדָא ןריֿפ וצ תומחלמ , ,52 תאֵספ ,7

 ךיז ןּבַאה סע עכלעװ ןוֿפ ,ןעיוּב וצ ןענַאּב

 ,?ןטסילַאטיּפַאק לָאצ עניילק א טשינ טּבעלעגנָא
 ןיא ןעטַארקַאמעדלַאיצָאס יד ןעלליװ סָאװ ,דנוּב

 ישטדָאכערַאּפ יד , .1900 ווענעשז ,?דנַאלססור

 יַא ךיז ןליוו ייז ?סרעלקעמ ,םירחוס-דלַאװ ,סעק

 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"םייה רעד ןיא ָאד

 ןֿפַאשנַײא ךיז .2 .1931 סעדָא 1 עיצולָאװער
 ,דנַײרֿפ עטוג ךיז יִא

 ,טרעדעלעגי+ יָא רע .ורט -- ןרעדעלנָא
 םעד 'ִא .רעדעל טימ ןעיצרעּביא ,ןקעדַאּב

 .לוטשרעטָאפ

 .טריוועל;עג)- ,ןָא ריװ  .חרט -- ןריוװעלנָא
 ןקוקסיוא ,ןקוקנָא .ןקוקּפָארַא (ןושל-םיֿבנג)
 טרָאד ךיז טיירד ןרע1, .ןענעֿבנג ןעק עמ ואוו
 ןיש טָאה רע ,טכַאנרעדֿפױא ןצנאג א ןופ

 ,1919 עשרַאװ ,םיֿבנג ,ָאקמיּב ,"טריװעלנָא טוג

 .ךיז ןענעײלנָא וזד .משצטד -- ךיז ןועלנָא

 .טרעכעלעג'-- ,ןָא רעד .חרט -- ןרעכעלנַא
 -נַײרַא ןטימ טנעװ יד יִא .רעכעל ךס ַא ןכאמ

 .ָאטױא ןופ רעדער יד יא .סעקעװושט ןקאה

 ,ןעלכעל:= :ךיוא

 קיטַײז ןוא ןקור .ןעל .1 .ןע- ,רעד -- ןעלנַא
 עג .שטנערָאּפ .קנַאב ַא ,לוטש ַא ןוֿפ לטנעוו

 -רַאֿפ ללמ .שוילּפ טימ ןגיוצַאּב ,יַא ןַא .רעדנעל

 ןא ןייא; :(12 ,י ,א םיכלמ) 'דעסמ' טשטַײט

 בר רעװעקַארק רעד, .ן"סרעדנעלעג , :יּת| "ןעל

 םעד ףיוא למַײרטש ןטימ טרַאּפשעגנָא טציז

 ןיזןא .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,"לוטש ןופ יא

 ריא ,לוטש ןֿפױא טרַאּפשעגנָא ןסעזעג זיא

 ,קיא ,יטלַאיַא .ח ,יָא ןרעּביא ןפרָאװרַאפ םערָא

 טָאה רעמ ץלַא .... רעכעה סָאװ, .ד"כשּת ה"ר

 יד תיּב ... ,שַאּב ,"ִא רעד טלקַאװעג ךיז

 .בבטש

 .ןּבעל ןיא יִא ןא ןכוז ,ץיטש .רַאּפשנָא .2
 ,גנוקיטֿפערק ַא ,יָא ןַא ,הסנרּפ רעד רַאֿפ יִא ןא

 רעד רַאֿפ יִא רעטוג א זיא ןייּבלסילש רעד,

 ,"טַאלּבלסקא ןטימ טנַאה רעד ןוֿפ גנודניּברַאֿפ

 רעד, .1927 װעיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט

 םילשורי ןוֿפ ּפָא טוט ,תואֿבצ ןופ טָאג ,רַאה

 ייּת ,"ָא ןַא ןוא ןעלרעטנוא ןַא הדוהי ןוֿפ ןוא

 טימ טָאהס,; ן.יהנֲעשַמו ןִעשַמו .1 ,ג ,היעשי

 םוצ ךיז טייהרעקידנענייוװ יִא ןַא טימ יװ ,דלַאװ

 ,מפ ,"רעּפעינד רעטלַא רעד טזָאלעגקעװַא םי



 גנונעלנָא

 -ּפוהַאּב ַא רַאֿפ ךמס ַא ,היַאר ַא ..8 .ו המחלמ
 ענַײז וצ יִא ןַא ןּבעג .קנַאדעג א רַאפ ,גנוט

 ןציטש ךיז ןעק עמ סָאװ רעצעמע .4  .דייר
 רע .רעטנוא טלַאה ,טפלעה סָאװ ,םיא ףיוא

 רעצנַאג רעד (רַאֿפ) ןוֿפ יִא רעקיצנייא רעד זיא
 .ז ,"לטעטש ןוֿפ יִא רעד זיא ןרעוש .החּפשמ
 ,9 טווו 1964 ,זמט ,רזש

 .לטנצ װיַא (לגנערד) גנָארדײָא .טעּביָא

 "באטש ןעל ןא ןעד ןוֿפ דנע וד, -- ּבַאטשָא
 ,21 ,ו ,םיטפוש ,מהס ,'תנעשמה הצק תאו

 -- 'ָא(ןּפערט .ןקעטשיָא .לוטשיַא
 -עגנָא ,ָאןּפערט םעד ףיוא ךיז קידנּפַאכנָא,
 ,טַײװ ,"ןגיטש יד ףיוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז ןּביױה
 .טעּב ןופ יָאיסיפ רעד --'ַא-סיֿפ .לטעטש סָאד

 -ער רעדָא סעצָארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנונעלנַא
 רעד ןיא יִא ןַא .(ךיז) ןענעלנָא ןוֿפ טַאטלוז

 -רַאֿפ ללמ .ןעלנָא װחזז .2 .טונימ רעטצעל |
 ,ול ,היעשי) 'ץוצרה הנקה תנעשמ לע טשטַײט

 .ן". ..ןקעטש םעד ףיוא; :יּת) "גנונעל ןא, ;(6 |

 גנוטפעהיּב ןייא ... טינ ה"ּבקה ףיוא ןאק ןמ;

 ,"גנונעל ןא ןייא רדוא התורֿבח ןייא רדוא

 ןעד; .1696 יוסעד ,,..השמל הלֿפּת .ןרודיס}

 לָאז עמ זַא הנווּכ'רקיע רעזדנוא ךָאד זיא סָאד

 יִא סָאד זיא ףיורעד ןוא ץרַאה טוג א ןּבָאה

 ןאייטש וצ ..., .הח ,"ןעגנַאלרַאֿפ רימ סָאװ

 ,ב/זל ,ןויע ,"זיא אַײּברעד גנונעל ןא ןייא ןעוו

 רדא רדנעלג קיסילשּב ןייק ךורּב איד טאה, |

 / .ג/ח ,עּב ,"גנונייל ןא ןייא

 עמ סָאװ .שטוטס ,לָאענ .יזַא -- קינעלנָא

 .ןַאקרַאּפ רעיֶא .ןענעלנָא םעד ףיוא ךיז ןעק
 .טייקי-  ,ןזַײװַאּב עיֶא

 -נָא .1  .טנעלעג-- ,ןָא ןעל ,ורט -- ןענעלנָא
 יד 'ִא .סנשיק יד ףיוא ּפָאק םעד יִא .ןרַאּפש

 טשייה (שדוקה ןושל) ףיוא,, .ינק יד ףיוא טנעה

 ףיורד (תיּב לעּב) רעד לָאז אד (הבסיה) זע

 ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ןנייל ןא 'נוא ןציז

 םיימור ןופ ליֿפ ךא ינוא, .א/גמק ,חקּת טשמַא

 טניילג ןא איז ןּבאה 'נוא טכַארּבג שרטייל ןּבָאה

 .ב/וכר ,1743 טשמַא ,ןופיסוי ,"טנעװ איד ןא

 ןַײז טנעלעגנָא ... רע טָאה ריט רעד ַײּב;
 : ,דוייםיליהּת ,שֵא ,"רימ ןָא םינּפ

 רעדָא ןגירק (ןקורדסיוא לָאצ א ןיא) .2
 בָאה'כ,, .ּפָאק םעד יִא .טלַאהנָא ןַא ,ץיטש ןכוז

 ּבָאה ןוא ּפָאק ןַײמ טנעלעגנָא ךָאד םוטעמוא

 ,רעשטַאימוש רּתסא ,"םייה ןַײמ זיאי'ס --- טנאעג

 --- טנעה יד (טימ) יַאֹ* .טּפַאשּביל ןופ ןעהעש ןיא

 ,ןשטנעּב םַײּב ןצעמע ףיוא טנעה יד ןגײלֿפױרַא

 רַאפ װט .ןקרַאטש וצ ,טומ ןּבעגוצ םַײּב

 ןּבעג םיא ךיא ןָאק טנעה ענַײמ טימ, .'ךמסי

 טימ ןָא םיא ןעל ךיא סָאװ םעד טימ המכח|

 'סרילטעּב יזהמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טנעה ענַײמ

 טימ לוֿפ ןעװעג זיא ןונ ןופ ןוז רעד עשוהי;

 -עגנָא טָאה השמ לַײװ ,המכח ןוֿפ טסַײג .םעד

 ,ךל ,םירֿבד ,יּת ,"טנעה ענַײז םיא ףיוא טנעל

 ךמס' ןשטַײטרַאפ ןלענָאיצידַארט םעד טיול} 9
 ןוידי תא

 048 +-) 53 ,ןענעלרעטנוא טָאטשנַא 9
 טָאג, .ןסעּפָא .ןסַײּברעּביא = ץ ר ַא ה סָאד ָאֹ*

 ץרַאה סָאד ןענעלוצנָא טיורּב . .. ןֿפַאשַאּב טָאה

 .עזַארֿפ װדַא -- טצעל ןָא
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 ,ישֿפנ יכרּב רֿפס ,ןַאמקילג .מ .א ,"ןשטנעמ ןוֿפ
 .1898 עשרַאװ |

 חֿפד + -- ךיז ןענעלנָא
 ףיוא יא ךיז .סעּפע ןָא ןטלַאהנָא ךיז .ןרַאּפש

 נָא ךיז 1

 ןטַײצ רֿפ, .עצײלּפ סנצעמע ףיוא ,ןקעטש א

 רעד ףיוא ןנהעל וצ ןא ןגעלֿפ ךיז ןמ טאה
 ,סומע ,מהס ,"טאה ןשעג ןמ ןעװ ,טַײז יקניל

 רע זד ןטיה ךיז זומ (עקוּת לעּב) רעד, .8 ,ב

 ןעד ,העיקּתה תעשּב ןנהעל ןא שקינ ףיוא ךיז

 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"ןהעשיג גידנהעטש זומ ׂשד
 ׂשד ןוֿפ ּבָארַא רע טגַײטש אד, 1721 גרוּבמוה
 ,י, . .ןילסּכא יד ףיוא ןא ךיז טנייל ינוא דרעֿפ
 ענַײמ ףיוא; .א/כק ,1764 אדרויפ ,ןופיסוי

 יד טנעלעגנָא ךיז טָאה ןּבױש .עמַאזנייא
 ,18 | 1952 ,שַאֿפ ,רעלדַא .י ,ײטכַאנ

 ןוא, .לסיּב ַא ןגיילוצ ךיז ,ןרַאּפשוצ ךיז .2
 ,תישארּב ,יּת ,"םיוּב ןרעטנוא ןָא ךַײא טנעל

 ,"טעּב ןֿפױא יִא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה, .4 ,חי
 ,דוייםיליהּת ,שֵא

 ןציטש ךיז .ןעױרטרַאֿפנָא ךיז .ןזָאלרַאֿפ ךיז .9 |
 -רַאפ ןוא יַא ךיז ןלעװ ייז ןוא, .ןצעמע ףיוא

 ,שטַײטײרֿבע שוריפ ,היעשי ,"טָאג ףיוא ןזָאל

 ךימ וט ךיא ,םלוע-לשדונוּבר, ,1877 גרעּבמעל
 ,הנחּת סש עַײנ ןייא ,"תודמ ג"י יד ןָא יִא

 ןהמכח רעד ריא ןָא רעװ, .1881 װָאקירטעיּפ
 ילשמ ,סמ ,"ליואו זַא םיא זיא ןָא ךיז טנעל
 טציא ךיז וטסָאה ןעמעװ ףיוא, .18 ,ג ,ד"עקּת
 אזא ןָאט ליװ רעדורּב ןַײד זא ןענעלוצנָא

 ַא ןופ הׂשעמ ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"ךודיש ןטסָארּפ

 ,1927 צנליװ ,. . .ֿבר

 ,טנעקרעד ךיד ּבָאה'כ .קיגנעהּפָא ןַײז .4
 ךיז שטילג זיא -- טנעלעגנָא ךיז ריד ףיוא

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טנעה ענַײמ ןוֿפ סיױרַא טינ

 ,1966 עװקסָאמ

 טייטש קינײװ, .טסַאל ַא ןַײז .ןצעזנָא ךיז .ס
 ךימ ךיא לָאז ,ערעדנַא ןופ סיוא לזמילש יז

 .עשטַאילק ,סוממ ,יַא ךיוא ךעּבענ ריא ףיוא ךָאנ -

 זיּב, .היֵאר ַא ןבָאה ןַײז ךמוס ךיז 0
 -טֿפַאשנסיװ . .. טלעֿפעג זדנוא ַײּב טָאה רעהַא

 םדוק יַאנּת ַא ןענַײז סָאװ ,ןטעּברַאשרָאֿפ עכעל
 -עג ןענעק ייז ףיוא ךיז קידיָא םערָאװ ,הׂשעמל
 ,יןטעּברַא עשיטעטניס עסיורג יד ןרעװ ןֿפַאש
 ,473 ןאפ ,1938 ענליוו ,ָאװִיי ,תועידי

 .| קרעװ עלַא ,קמ ,ײץיַא עכייוו, -- ץכע-

 .רעטנוא טֿפלעה סע רעװ -- רֹעע/ .שינע
 םורָאװ ,רעװש וזַא גורט טׂשּבלעז רע. .רעגערט
 ,* ,.םַאנ ןרינעלגא :טסקעט ןיא| יִא ןייא טינ רע
 ,ב/גנ ,1686 מדפפ ,וו םילשמ רֿפס

 ןַא ןָא ,ףוס א ןָא
 רַאֿפ טלייצרעד רע טָאה, .רעהפיוא ןַא ןָא ,דנע

 ליצמ םיא טָאה 'תי ארוּב רעד ױזַא יװ עלַא
 מעל ,ּבַײװ עשלַאֿפ סָאד ,"'ל ןָא זיּב ןעוועג

 ,ז"סרּת גרעּב

 ַא .1  .טקעלעג- ,ןָא קעל .ורט -- ןקעלנָא
 ןסיװ ךיא לעװ ,יָא ךימָאל; .ןָאט קעל א לסיּב

 -נָאק יִא .לָאצ א ,ךס א ןקעל .2 ."םעט םעד
 ןקעל -- ךיז טימ  .סעקרַאמטסָאּפ ,ןטרעװ
 ,םערקזַײא טימ ךיז יִא .גונעגרעּביא זיּב

 .ּבנ צמ .רעד --- רעלנָא

 .רעד -- ןרעלנָא :ךיוא ,15 זש 1957 ,גָאט
 רֶעדָא סעצָארּפ .1 .ןע ,יד -- גנונרעלנָא

 ןשעלנָא -

 ,גצּב .גנונרעלנָא ווזד .

 -רַאֿפ וצ טינ יִא ןא .ןענרעלנָא ןופ טַאטלוזער

 -סיוא רעליש ַא רַאֿפ עּכַאגֿפױא .2 ,ןסעג

 .ּבװ רַאילקשידניקכָאר .טֿפַאשנסיװ .ןענרעלוצ

 .טנרעלעג-- ,ןָא ןרעל .ורט -- ןענרעלנָא
 טלָאװ טנַײהא .רועיש ַא ןָא ,ךס ַא ןענרעל ,1
 רעכעליירפ ןייק טינרָאג ךיוא ןעװעג עקַאט סע
 -רעד ןצינַאּב טשינ ךיז ןלָאז רימ ןעװ ,קסע

 ןיא טנרעלעגנָא זדנוא טָאה טַײצ יד סָאװ ,טימ
 ,ןענרעלסיוא .2 ....הלוגס א ,םוממ ,יןּבעל
 בור'ס) ןָאט וצ סעּפע ןסולֿפנַײאַאּב ,ןדיירוצ

 (ךיּפ) יַא לָאז רעד ערה-רצי רעד, ,(ןטכעלש םוצ
 אוד ׂשאװ דיר איד זַא ןדיר וצ ליומ ןַײד
 וטסלָאז ת"ישה ןָאפ .5 ,וט ,ֿבויא ,מהס ,ײׂשטער
 טנַײה ךיוא ךיד ךיא ּבָאה ,ןּבָאה ןוחטּב ַא

 זומ , .19 ,בכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"טנרעלעגנָא

 -סיורַא טּפשמ םעד זיּב ןטריטסערַא םעד ןעמ

 ,ןעגנורעדָאֿפ ערעזנוא ,יקיּב .ּב ,"תודע יד

 ,1905 וװענעשז

 לָאז עמ .קסּפ א ,קלח ַא ןּבעג .ןֿפָארטשַאּב .9

 דימלּת ַא יִא .(ןָאט טינ סעּפע לָאז עמ) ןגלָאֿפ
 .ןגלָאֿפ וצ רעדניק יד יִא .קיאור ןציז לָאז רע
 וצ ןּבָאה לָאז עמ יִא !טנרעלעגנָא םיא יז טָאה

 ,סרוקיפַא םעד יִא .גנַאלןּבעל א ןעקנעדעג

 -עסיטנַא יד י'ִא :(םרח) תיח ןיא םיא ןגײלנַײרַא

 זיא ןוא, .עיצקעל עקיטכיר יד ןּבעג ייז ,ןטימ

 ןעלהשמ וצ ןעגנַאגעגוצ ןײלַא דובּכ ןַײז טימ

 .פשטניוװ ,סוממ ,"ןענרעלוצנָא םיא העד רעד טימ
 ןייק רעמ ןיוש לָאז רע ,י'ַא ױזַא םיא זומ יז;

 ,עלרעּפ .י ,"ןײטשֿפױא ןענעק טינ םיתמה-תיחּת

 ןגָאש =(קי)ס ַאּפ ַא יָא" .עװַאּפ ענעדליג

 | -  +ןעמיר ַא טימ
 רָאװעג, .ןענעכערּפָא ךיז .ןַײז םקֹונ ךיז 4

 לָאז עמ ,זיא רּבחִמ רעשיטניה רעד רעװ ןרעװ
 "עג ןּבָאה ןטַאט ןטימ עמַאמ יד, .פי ,ייָא םיא
 ןומ ייז :טגָאזעג ןוא ןעירשעג ,טמערַאיל

 םעד םיא ַײּב ןעמענוצ ןוא יִא טוג ןלאירזע 'ר

 טָאה רע, .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"רדה

 ,ַא ייז טעװ רֶע ,ןעמענ וצ המקנ ןריואוושעג
 .ייירעשטנילי ,ַאּפָא ,"סנייאּב סנייא ןדניצרעטנוא
 .רענייּב עטַאװעצנַארֿפ ענַײז יִא :ּבָארג

 .גונעגרעּביא (ךיז) ןענרעל .1--ךיז טימ
 ערעזדנוא וצ ,געט ערעזדנוא וצ יי ןוא ךָא;
 ,דרע רעד ףיוא ךיז טנרעלעגנָא גונעג !ןרָאי
 ,סוממ ,"ןּבָארגַאּב וצ ָאד ךיז טייהרעקידעּבעל
 -טוג = ךיוּב ןלופ ַא ךיז יַאֹ* .תומהּבה רֿפס

 -נֲא .עיצילַאג .דפ .2  .ריא רֶעדָא קיטומ
 ךיז לָאז דניק ןַײמ, .רנ .ךיז ןענרעלּפָא טָאטש

 זיא יז, .פי ,"םיׂשעמ סעשר םעד יִא טשינ
 טנרעל רעכלעזַא ןוֿפ ןוא עקַײטלוה ַא טַאלג

 ,עלעדנייש ,ןרעפלַאה .י ,יִזָא טינ רענייק ךיז
 ץנערעֿפנָאק יד, -- ץכע- 1913 עשרַאװ
 -רוטלוק עשידַיי . . . יד רַאֿפ יִא ןַא ןַײז ףרַאד
 .יירע- .1962 יטקָא ,עקיסקעמ ,סױרַאֿפ ,"סרעוט

 סעּפע .ןשָאלעג-- ,ןָא שעל .ורט -- ןשעלנַא
 ןּבָאה וצ ץלָאה יִא .ןשעלנַײא ךרוד ןטיירגוצ

 .ענּפַאװ יַא .סעקשעװַאלָאה



 ןעוועצלנַא

 ,ןָא עועצל .וטוא ן...צעל ...} -- ןעוועצלנַא
 .ןעלציוו ךיז .ןעועצל ךס א - .טעװעצלעגיי

 | .ךיז טימ ךיוא ..ןכַאמ קזֹוח

 .ּבװ לַאק .ןע" ,יד ןגנוכקַאל ...} -- גנוחקלנָא
 א .ןע(ג)חקלנָא ןוֿפ טאטלוזער רעדָא סעצָארּפ-

 יא עקידרדסּכ

 עחקל ,ןחקל ןןענעכקַאל...} -- ןע(נ)חקלנָא
 ןטלעטשרַאֿפ ןיא) .טעחקלעגי- ,טנחקלעג'-* ;ןָא
 ןיא ןעמוק .ןענעכטאלנָא ,ןענעבנגנַא (ןושל

 סע סָאװ ןענחקלוצנָא רָאנ ,ןֿפױק וצ טינ םָארק

 רעהקלנָא .ךיז טימ ךיוא .ךיז טזָאל
 | .יירעד

 -סיוא ןיא .עזַארֿפ ודַא ןושָאל ...} -- ןושל ןָא
 חוּכּב ןַײז טינ -- ןושל ןָא ןבַײל ּב :קורד

 ןגָאז וצ סעּפע ,ןרעפטנע וצ (סָאװ ןּבָאה טינ) |
 םלוע רעצנַאג רעד; .יל ןָא (ןציז) ןייטש ןּבַײלּב
 ,ײןקָארשרעד רעייז ,'ל ןָא ןייטש ןּבילּבעג זיא

 ןיִּב ךיא, .1883 עשרָאװ ,עטתקדצ יד עשטניּב

 טינ טַײצ ןייק ּבָאה ,ןּבילּבעג יל ןָא גנילצולּפ
 ידע 'ר ,ץיװָאלעסָאי .ל ,* ..ןגָאזוצנָא טַאהעג

 ןַײז -- 'ל ןָא ןגיל 1892 צנליװ ,. . .לאיר

 | ,טריזילארַאּפ

 יּבָאמ(עג)-- ,ןָא ריז- .ורט -- ןריזיליּבָאמנָא
 עמ יװ רעמ ,ךס ַא ןריזיליּבָאמ  .טריזיל

 יִא .טלַא רָאי 50 זיּב רענעמ עלַא יִא .ףרַאד
 ,סעקילַאק עּבלַאה וליֿפַא

 ןָא עוועשט- .ורט -- ןעװעשטירַאגַאמנָא
 יר(ָא)הָאמ-- :89 .טעװעשטירַאגַאמי--
 =: גוגעםקמוצ, .ררװ ,רקוא .ןעוועשמ
 יַאגַאמ ףיוא סעּפע ןּבעג .-2 174: אוסזסקעיצ

 ַא יװ ,םניחּב ,ןֿפױקרַאפפיױק םַײּב שטיר

 .ריּב יִא ,ןֿפנַארּב ךעלעקשילעק יַא .ּבָאגוצ
 -עשטירהָאמעגנָא ךיז טָאה רעא -- ךיז טימי
 ,זּביא סינפיק .יא ,"עלעדרעּב עמַאס ןזיּב טעװ

 .,1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש

 ,ריז- .ורט -- ןעוועט" .,ןריזיט|ענגַאמנָא
 ןכַאמ .טעװעט- ,טריזיטענגַאמ(עג)י-- ;ןָא עוועט:
 יִא ,ןטפַאשנגייא .עשיטענגַאמ ןגירק לָאז סע)

 ,םלוע םעד יִא .גיֿפ ךיוא ,ןזילא

 ןַא ע(גשזדַאמ  .ורט --- ןֶש(ג)שזדַאמנַא
 .ןעקשטַאּפנָא .ןעשזַאמנָא  .טצ(גשזדַאמעגי=

 ,"ַא ןוא ףוצרּפ םעד ןעקשטַאּפ טשינ יז לָאז;

 .שינע צו 1961 ,זמט ,רעלסער .ּב

 ,ןָא עוװעל- .חרט 8 וטוא -- ן(עװ)עלדַאמנַא
 יטינ ךס א ןעגנערּבסיורא - .טעװעלדָאמעגי=
 .ַאכסַאּפ ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא יִא .ןטעּבעג עשידלי

 װזד .כרַא .0700/: 8ת16120 .ן" ,יד -- 8
 -ׂשול איד שאו, .עקשארומ .(ע)זיימא ,(ן)סיײמַא

 איד ןליצרע אוד שאו .דנוא ןזַאמנַא איד ןרּפ

 תרגא ,זּביא שריה יבצ 'רּב ךונח רוחבה ,"ןניּב |

 ;5 ןסימוא +- .1118 אנעה .םייח ילעּב !

 : . 807,  ,סַאמנוא

 ָאזַאמעג-- ,ןָא עיל .ורט -- ןעילַאזַאמנָא
 -ַאזָאמ -- :ךיוא .ןעילָאזָאמ -+ 89  .טעיל

 טעּברַא ןַא .סעילָאזַאמ ןכַאמנָא .ןעוועיל
 גונעג טָאה ןרעוא .גיֿפ .טנעה יד יַא טעװ סָאװ |

 ןגעװ קידנטכַארט ךרַאמ .םעד טעילָאזַאמעגנָא =

 רערָאלקמוא ןוא רעכעלקערש רעצנַאג רעד טָא
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 ,סַאלַאק ּבוקַאי ,זּביא וָאקַאּבַאק .נ ,"עטכישעג

 יָצי ןכירק = ןגיוא יד יַא* ,1926 קסנימ ,ּפמוז
 ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ ךיז .ןגיוא יד ןיא םענ

 ,ןקַאהרַאֿפ = ןרעיוא יד יא" .ןטערטּפָא טינ
 - דיר ליֿפ וצ טימ ּפָאק םעד ןעלמוטרַאֿפ |

 ,טעשזַאמעגי-- .ןָא עשז .ורט -- ןעשזַאמנָא
 ןיירמוא .ןלָאמנָא טכעלש .ןעקשטַאּפנָא .1

 רפוס רעד ... ֿבר םוצ ןעמ טייג, ,ןּבַײרש

 יד ןָא טעזַאמ ןוא :סעריװ ףלעװצ יד טנעריװ

 שריה ,יטג א ןָא טּבַײרש| תורוש ףעלווצ

 טנװַײל יד טרעװ טינ, .לעטטיק רעד ,ןַאמטייר |
 ,שַאּב ,"טעשזַאמעגנָא סָאד זיא ייז ףיוא סָאװ
 טימ ןרימשנָא טכעלש .2 .2201967 ,רָאֿפ
 -הנושמ-התימ ַא טימ טנעװ יד יִא .ּברַאפ ַא

 טימ ,ּבלַאז א טימ ןרימשנָא .9 ,רילָאק
 ,םינּפ סָאד טעשזַאמעגנָא טָאה יז , .קיטעמסָאק
 ."גנוי זיא יז -- ןעניימ ןעמ לָאז
 .טלטָאמעגי- ,ןָא לטָאמ .ורט -- ןעלטַאמנָא

 .ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ןדייר .ןעלּפַאלּפנָא .דפ

 םיטרּפ עשלַאפ א רַאפ סָאװ, .ןדייר םשל ןדייר
 -ימ עטצעל ענעי ןגעוו ...טלטָאמעגנָא ּבָאה ךיא

 .הבושּתי לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגי טיי ,יןטונ

 ,טעטָאמעג ,ןָא עטָאמ .ורט -- ןעטַאמנַא
 ַא ףיוא ןעלקיװנַא .ןעוועטַאמ- :ךיוא

 ,קיטָאמ א ףיוא לוװַאּב יִא ,לוּפש א ,קיטָאמ

 .טרעטַאמעג-- ,ןָא רעד .ורט -- ןרעטַאמנָא
 -רעטַאמ ןפַאשרַאֿפ .ןעשטומנַא .ןרעטַאמ ךס ַא

 יד 'ִא .ןענעייל ליֿפ וצ ןוֿפ ןגיוא יד יִא .שינ
 .רעטעּברַא יד יִא .ךלהמ ןגנַאל א ןייג ןטימ סיפ

 ,"טזָאלעגּפָא ןוא טרעטַאמעגנָא יז ןעמ טָאה;
 ,1 עװקסָאמ ,סרעבַאיטקָא 14 ,שקַא ידער

 ךיז .ןעשטומנָא ךיז .ןדַײלנָא ךיז -- ךיז טימ

 ןרעװ .דימ קרַאטש ןרעװ ןוא ןעגנערטשנָא
 ירַאנֲא ךיז .עינאוערָאה ןופ טרעטאמעגסיוא
 יד טניפעג עמ ויּב יִא ךיז .יַא ךיז ןוא ןטעּב

 םעד טינ טיג טָאג , .םעלּבָארּפ רעד ןוֿפ גנוזייל -
 ךיז ןעמ זומ טיוט ןרַאֿפ :טנעה יד ןיא טוט
 יַא ךיז לעװ ךיא לפיו טסייװ רעװ, .װש ,"'א
 ריֿפַאס .י .א ,ײןעַײרֿפַאּב רימ טעװ טיוט רעד זיּב
 .1881 ענליװ , ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא
 רעד .שינ ,גנו- .רעטַאמנָא

 .טערטָאמעג-- ,זָא עד- .ורט -- ןערטָאמנָא
 -טָאמ-- ,ןעניכטַאמ-- ,ןעכטַאמ = 95
 ןקוקנַײא .ןקוקנָא (ןושל רעמזעלק) | .ןענער
 י .ח"ערּת סעדַא ,תומושר ,יקצולירפ .נ .ךיז
 | .1923 עשראוו ,ןעדוי זנוא 3 ,סקַאװירט

 ,טעשטָאמעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטאמנ א
 ןכַאמ .ןקיװנָא .1 .לס .ןעצַאמ -+ :ךיוא
 .ןשיּפנָא .2 .עטָאלּב יד ןּבַײרּפָא ןוא יַא .סאנ

 | ,שיגע .ךיז טימ ךיוא

 ןוֿפ ליֿפעג ,דנַאטשוצ .1 .ן ,יד -- טכַאמנָא
 'ִא יד ,ןסיװ ןוֿפ רעיורט רעד, .טכַאמ ןָא ןַײז
 'װָאס ןיא רעּבײרש ידי ,נש ,"לֿפײװצ ןוֿפ

 ןָאק לַארָאמ רעד ןוֿפ יִא יד רעּבַא, .דנַאלסור

 טגיל סָאװ טײקכַאװש רעד .ןופ טינ טמַאטש ןַײז

 טישז ,"גנונַײשרעד רעד טָא ןופ עבט רעד ןיא

 עשיזיפ עקידנעטשלוֿפ ,2 1912 י"נ ,וװ
 טָאה יִא רַאֿפ , .תושלח ןוֿפ דנאטשוצ  .טײקכַאװש

 יקילג ,ּפס ,ײסיֿפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז יז

 ,"טַײז רעד ןיא סרעקלַא ,ךעל

 ןכַאמנָא

 -- לדניװשּפָאק ...,'ָאש .עכילקילגמוא עכיל

 'רעפעג רַאפ ןרעװ טנכערעג טשינ ןַאק סָאד

 ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,"ךעל -

 ,ןשלח = (ן)טכַאמנָא ןיא ןלַאֿפ" ,1908 עשרַאװ

 ןַײק טינ טגָאמרַאֿפ סָאװ .ידַא -- קיטפַאמנַא

 רעשילגנע רעיֶא רעד .קיטכעמנָא +- .,טכַאמ

 "יֿפּת יד ןעמ טניימ סָאד, -- טייקי-ה .גיניק
 טימ םורַא ךיז טדנעװ סָאװ ינע ןייא ןופ הל

 -.ב/דכ ,2טל ,ייַא

 ןכַאמ .1 .טכַאמעג *- ,ןָא ךַאמ .וורט -- ןֿפַאמנָא
 -עּפש ןרַאֿפ ןטײרגנָא .קיטיינ יװ רעמ ,ךס ַא|

 -עטיה יִא .סעקש(ז)עריּפ יַא .ךיורּבעג ןקידרעט
 טעװ סָאװ ןסע יִא .ךעלגניי-רדח עלַא רַאפ ךעל

 -טַאל ,ךעלדיינק יִא .טַײצ ךָאװ א ףיוא ןקעלק
 -יירסיוא ,ןּבַאשּפָא = שיֿפ ןכַאמ(נָא) .ווזאא סעק

 ןעועג זיא םהרבַא, .ןכָאק ןלעטשוצ ןוא ןקינ

 טָאה בקעי ןוא רעדנילּב א -- קחצי ,רעדניש א
 ,קיסַאּפש ;לװֿפ ,"רעדניק טימ קַאז א טכַאמעגנָא
 עג א רעדָא תומה-ךאלמ א ךיא ןיּב ןעד יצ;

 םיתמ ךס א יִא ןענעק לָאז סָאװ רעטקָאד רעטינ
 סעדא ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,ּבז ,ײ?טָאטש ןיא

 רע .לװיטש רָאנ טכַאמ רעטסוש רעד, ,1885/
 ךַאנרעד ייז ליװ ןוא רעמ סָאװ ןָא טכאמ
 רענייא סָאװ ןופ ,ןייטשקיד .ס ,יןֿפױקרַאֿפ

 . .1900 װענעשז ,טּבעל
 .ןעיוּבוצ .ןּפאלקנָא .ןעגנעהנָא .ןקיטסעפנָא ,2

 ּבײהנָא .קינַאג א יִא .זיה םוצ ןעלגילֿפ יִא

 ,סנדָאל יִא .רעטצנעֿפ עלעּפָאט יד יַא רעטניוו

 יִּביִטְשרעּבייא ןָא טכַאמ, .(ַײרעדַײנש) לּברַא יָא
 .הריש ,סוממ

 -ַאמ ןא הזוזמ ןייא לָאז ןמ ןלָאֿפיּב רע טאה,
 מדפ9 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,יןיכ

 ןיא| ןענירד טעה רע ןעװא .א/חי ,?ה"מּת
 ביוחמ רע זיא ,געט גיסַײרד טנואוויג ןזיוה
 ,דנול ןמלז המלש 'ר ,ײןכַאמ וצ ןא תוזוזמ
 -- תיציצ יֵא* .ד"קּת טשמַא ,המלש תלהק
 וצ תיציצ ןָאטוצ ,תיציצ ןכַאמנַײרַא ,ןכַאמנילא
 טשרע םיא טאה ןמ,, .תילט א וצ ,תופנּכיעּברַא

 ,"ןכאמ וצ ןא םוא ןגנערּב תיציצ ירדנַא ןזומ
 ,תיציצ טכַאמנָא ןעמ ּביוא, .1722 טשמַא ,מהמ
 יד ואװ הפנּכ יד םורא ןעמיוז יד ןעמ זומ

 .א ֿברה ,"ןדַיײנשקעװא טכַאמעגנַא ןרעװ תיציצ
 ,1864 ראווגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב

 יִא ,ןּכַאמ קיטרַאֿפ .ןטיירגוצ .ןַאטֿפױא ,2
 -לּכ ןופ יִא .הלּכ רעד רַאֿפ רעייטשסיוא םעד

 טָאה הרבח; .ךעלעזייר יִא- .ןענָאפ יַא .תולודגה

 ןּבָאה העושי יד ייז רָאנ ,ייז ,טכַאמעגנָא סע
 ןכעלטסניק א יַא .לדוי ,סוממ ,"טכַארּבעג םיא
 ידלָאג ֿבקעי ,"ַא ןוירּפרוס ןַאמ םעד- .,ןגערי
 ,1912 זדָאל ,רעטומ רעגנוי רעד ַײּב ןײטש

 ... טלעװ רעצנאג רעד ףיוא טנַײש ןוז יד;

 טׂשייװ אודא .רעדיל ,טע ,"ןציה ןָא יז טכַאמ

 'נוא ןיכאמ וצ ןא ּברעֿפ איד לאמ ןייא טינ -
 רעּב יר ,"ןייטש רפ אירילַאמ ןעד אוד טליוװ איו

 / 1142 ייּכ ,עבשיראּב ,ץישּביײיא
 יִא .יװ יּבַא ,ךיג רָאג ,טכעלש ןכַאמ .4

 ןָא ןוא םעט א ןָא רעדיל יִא .ןזַײרג יִא .ןקעלֿפ
 ,שינעיירדרַאֿפ א ,רעטנָאלּפ א יא .םארגג) א

 "נוא} טסימ םענוֿפ ןקיניײרסיױא ,ןרעסעבסיוא;
 עטעדליּבעגמוא עקינייא סָאװ ןןָאגרַאשז רעזד -



 ןכַאמנָא

 ןּבָאה , . .ךעלרעבערש עניילק ןעזָאלטנעלַאט ןוא |
 יָאילּביּבסקלָאֿפ ידוי ,יתונורכז' ,גּבא ,ײטכַאמעגנָא |

 = סעּבלוּב ןכַאמ(נָא .1888 וועיק ,| קעט -

 דייר ןרעטנָאלּפרַאֿפ ,ןעײרדרַאֿפ (שירָאיטקַא)
 .עלָאר ַא ןליּפש םַּב

 יא .סויטַאגענ סעּפע ןֿפַאשרַאֿפ .,ןָאטנָא .8
 טכַאמעגנָא טָאה רֶע :לקָאל} .קזיה יִא .ןדָאש .ַא
 עמ :ןקרעמ ךיזו תוֿבוח יִא ן;טריטָארקנַאּב =
 .טֿפַאשגנע ןַא יִא ןעא 'חװר ַא ָא טינ ןעק
 טניװ רעקיטכענ רעד טָאה סָאװ ןעז ןלעװ רימ,
 ,"ןעמולּב יד רעּביא ןטרָאג ןיא טכַאמעגנָא
 'ז ,1865 ענליװ ,החפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג

 ,ךיוה וצ ןדער = רעוא ןיא רעסַאװ יָא" 0
 :העשּת ַא םלוע:תיּב ַא יַא* . .ליֿפ וצ
 סָאװ סעּפע וצ ןריֿפרעד (א = (הטיחש א ,בָאּב

 ;קילגמוא ןַא זיא סָאװ ,טכעלש רעייז - זיא

 ןוא ןריזיוקער .רעװנָא ןסיורג ַא וצ צעּפס ( 3

 טינ ןַײז = הל אש  ַא יַא* .הטיחש ַא יא

 ֿבר םוצ ןדנעװ ךיז ןזומ לָאז עמ זַא ,טיהעגּפָא
 | | .תלאש ַא טימ -

 -רעּביא עכעלנַײּפ ַא ןַײז םרֹוג ,ןֿפַאשרַאפ .0/ -
 .עא תוּפרח ןדַײל ,םירוסי ,תורצ יִא .גנוּבעל

 ןעא 'דײרֿפ יִא טינ ןעק ןעמ :ןקרעמ ךיז)
 ךיז זיא ךלמ רעד, .עא ארומ ַא ,קערש יִא
 םיא טכַאמ ינוא ׂשױרַא םיא וצ םידקמ טרּבלעז
 הׂשעמ עקיזָאד יד, .ג/אכ ,וצנ ,יִזָא ארומ ַא
 ,"ּבַײװ ןַײז םירוסי ליֿפ ױזַא טכַאמעגנָא טָאה
 עקיטַײז ףיוא טָאה ץלַא סָאד, .תועסמ ,סוממ
 ,תמא רעד ,"המיא ןַא טכַאמעגנָא ןשטנעמ
 | | | ,7 אפ ,1895 ,ןַאטסָאּב
 ַא ןֿפורסױרַא {63 טימ שיטנעדיא טעמּכ) {/ -
 ,םעװקַאּבמוא זיא סָאװ סעּפע ךעלנייוועג) ליֿפעג
 (לַארטיײנ ןַײז ןעק סָאװ סניוזַא ךיוא רעּבָא

 שינערעקרעביא ןַא יִא .טיטעּפַא יִא .קשח ַא .יָא
 ַא יִא .ּפָאק ןיא ענינעשימ ַא יִא .ןצרַאה ןיא
 םעד ףיוא ןָא טכַאמ,, .עא שֿפניתמגע ,ץרַאמש
 ,סוממ ,"הרוחש-הרמ ַא סעּפע המשנ סנדִיי
 = (סעקשיק יד ןיא) שינעיירד ַא יִא .המלש
 - .קיטײװצרַאה ןֿפורסױרַא :ךיוא לדייאמוא

 ןריֿפכרוד ןצנַאגניא רעדָא ןכַאזרוארַאֿפ .8
 סָאװ ןוא) םורַא םעד ןיא טקריװ סָאװ סעּפעו

 ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ טכעלש ךעלנייוועג זיא

 -רַאה .,דלַאװג ,עגָאװערט ,למוט ַא יִא .(רעדייר

 יַא .שַאמשימ ַא יִא .עא ןַאגַאלַאּב ,שער ,רעדימ
 עצנַאג ַא יַא" .רעסַאװ זָאלג ַא ןיא םערוטש ַא
 דיירעג ַא ,למוט ַא ןכַאמ = (וקעציו א הלעי

 -יטכיוומוא ןַא רעּביא ,טרָאװ א סנצעמע רֶעּביא
 -ַאמוס ַא ןכַאמ = תּבשיץרַאװש יָא* .הּביס  רעק
 ַא ןַײז םרוג וליפַא ,ור יד ןרעטשעצ .,עכָאט
 -רעדניא ןֿפױא ךיוא .טצינעג} תֹּבש םוא הרצ

 = שער ַא יַא .ךָאק ןתמא ןַא יִא .ןןכָאװ
 סָאװ ַאזַא ךיוא) עיצַאסנעס א ןֿפורסױרַא :ךיוא .

 טָאה וינעפמעטס סָאװ שער םעד, .(טלעֿפעג
 ...לטעטש ַא ןיא ץעגרע קידנעמוק ,טכַאמעגנָא

 יַאֹּב וצ טשינרָאג זיא ...שינעכָאק סָאד ןוא

 (ןצנַאג ַא ,טניװ א יָא" .עש ,ןּבַײרש
 עטסוּפ ךס א טימ ןעמוק ,ןעלמוט ךיז = דיריו

 יירדרַאֿפ ,טניװ ןייק ןָא טינ ךַאמ, ,רענעלּפ

 תורק" ַא יָא" . ,"ּפָאק םענעגייא ןַײד ריד :
 ןסע ,ריא = (עא ךעלקיּפוּפ ,זדנעג) רעניה ףיוא
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 זַא דלַאװג ַא טכַאמעגנָא טָאה יז, ,ליֿפ רעייז
 ,יןשטנעמ ףיוה רעלופ ַא ןפָאלעגנָא ךיז ןענעז'ס
 טָאה, .1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,לײר
 ץשידגנתמ  ַײּב וליֿפַא טנָאקעג םזידיסח רעד -

 ןתמא ןַא יִא ןוא רעדניק יד ןעמענוצ םינּבר
 יַא* .קי ,"החּפשמ רעשידגנתמ ַא ןיא ןּברוח
 ,למוט ַא ןֿפַאש = הנו ת ח (עתמא ,עצנַאג) א

 יָא* .עא ןשטנעמ ןופ ףױלֿפױנוצ ,שינעשימעצ

 .זד = ליּפש ַא

 סָאד ןריֿפכרוד .ןצעהֿפױא .ןריגיטסניא .9
 ַא 'ִא .ןרָאװעג טציירעגפיוא זיא ןעמ סָאװ וצ
 א ,זגורּב א יִא .תקולחמ ַא ,ַײרעגירק ,גירק
 -ירמ ַא יא .טולּב זייּב יִא .ןּבעל (טכעלש) זייּב
 ,םָארגָאּפ ַא יַא .עא עיצולָאװער ,דנַאטשפיוא ,הד
 יד, .װש ,ײזא טינ גירק ןייק טכַאמ רעטיוט ַאס
 ןוא ךלמ םיעד ןשיװצ גירק ןָא ןכַאמ םירּבדמ

 םיזחֹוּפ יד, .'םכחמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ם'עד ןשיווצ -
 שרדמ-תיּב ןיא טכַאמעגנָא הגירה יד ױזַא ןּבָאה

 ,"לעווש רעד רעּביא ןענורעג זיא טולּב סָאד זַא

 ןייַּב א ןָא ךעּבענ רימ טכַאמ יז, .ןמוא הׂשעמ'

 .מ ,"ןּבעג הצע ןא טינרָאג רימ ןעק ךיא ,ןּבעל

 יג"סרת עשרַאװ ,עשָאװד ענכיװ ,ןײטשֿפַײלש
 רעװ -- בַײװ ןַײז ןגָאלשעג טָאה רענייא זַא;
 רעד ,ּביָאט .ד .י ,"ןויז) ?טכאמעגנָא סע טָאה

 -- קס 9 ןַא יַא* .ט"מרּת ענליװ ,. ..שידק
 .רעטלעטשרַאפ יא ,ןינע םעניילק ַא ןגעװ יא

 ןקיטולּב וליֿפַא ןוא ןקיטכיװ א רָאג ןגעװ טייה

 ,רעטנָאלּפ א ןֿפַאש = עשַאק ַא יִא .ןינע
 -ײרדרַאֿפ ןימ עדעי ןוא עגירטניא ,עקטָאילּפ
 .סױרַא (עיצילַאג = ץכערעי ַא יִא .שינע
 .ילרעגירק ַא ןפור-

 רעד .קיצומש זיא סָאװ םעד וצ ןריֿפרעד ,0
 -ץגנָא טָאה רופ יד .עטָאלּב .א יִא טעװ ןגער

 ןופ טָאה עמ סָאװ עטָאלּב יד, .ּביוטש ַא טכַאמ -

 ,"ןּבַײלּב זומ סָאד --- טכַאמעגנָא ןטַײצ עטלַא

 "רוח א ,שדק ה ַא יִא .תועסמ ,סוממ

 .ּבוטש ַא ןקינײרמוארַאֿפ קרַאטש רעייז = לַאטש

 .עא ןסַײרנָא ,ןפרַאװנָא (א=ןּברוח א יִא!

 -סיוא ,קנעּב יד ןכערּבעצ ,לוש ןיא ןּברוח ַא יא;
 ןםָארגָאּפ א 'ִא :ךיוא ."רעטצנעֿפ יד ןקאה
 ןּברוח א י'ִא .גנונעדרָאמוא ןיא ןעגנערּב (3
 =בשומ ַאיִא + .שיט ןפיוא ןריּפַאּפ יד ןשיװצ
 = טימעג  ַא יִא .ןקיצומשנָא קרַאטש רעייז
 ןפַאטרַאֿפ ( 3 :גנונעדרָאמוא ןיא ןעגנערּב (א .דפ
 ,ןטייקירעווש

 ,לדייאמוא = (ןרעדולפ) ןזיוה יד ןיא יָא*

 ןופ דניק א, .ןסָאדנָא ןּבָארג םעד טָאטשנַא (א
 יד ןיא ןָא ךָאנ טכַאמ ןוא רָאי ַײרד רעּביא
 יז ,ערעדנַא, .ןקערשרעד ךיז (ּב :"ךעלזייה
 עלוֿפ ןָא דלַאּב יז ןכַאמ ,טנוה ַא ןעעזרעד

 עצנַאג ַא ןציז, .ו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןזױה |
 ןייש ץנַאג וטסלָאװ -- ןטױט ַא טימ טכַאנ
 1965 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןזיוה יד ןיא טכַאמעגנָא
 ןרעװנָא ,טפעשעג ַא ַײּב ןלַאֿפכרוד (ג ;19 א

 "ָארּפ ןקיטכיװ ןדעי טימ תוכַײשּב ךיוא .ךס א

 רעטנוא יִא :ךיוא  .ךרוד טלַאפ סָאװ טקעי
 :ךיוא .טנעה עלוֿפ יִא ,סעזעג ןפיוא יִא ,ךיז

 ,ּבָאגוצ םוש ןָא -- יַא

 לטיה ןיא ,רענלָאק ןיא) ּפ ָאק ןֿפױא יָא"

 ,ןעלדניװשַאּב = לגוק ןיא יַא ,(לטיק ןוא

 טקַא .ן  ,רעד -- לָאמנָא

 ןלָאמנָא

 ּפָאק ןֿפױא יִא םיא טעװ עמ בוא, .ןרַאנּפָא

 רע טעװ ,(ב ןקיטיײװצ ןוא ןקיטשרצ ןטימו
 יָא" ."ךיז טוט םיא טימ סָאװ .ןסיװ טינ ךיוא -

 ןַא יװ טצינעג (לדייאמוא) = טיורק . יד ןיא

 סָאװ;ע .תונעט טימ טמוק עמ ןעװ ,רעפטנע

 "עגנָא ריד טָאה רע ?םיא וצ ךיז וטסעּפעשט
 : "?טיורק יד ןיא טכַאמ
 ַא יא .עא רַאשט א ;ךיור א יַא .ןזָאלנָא ,

 =דנָאװס ַא ,דַאשט ַא ָא* .עא קנַאטשעג
 עמ סָאװ סעּפע וצ ןריֿפרעד ,ןעלמוטעצ :ךיוא
 החרסעג .ַא יָא" .ןעמעש םעד טימ ךיז ףרַאד |

 ,ןצעהרעטנוא :ךיוא ,רענרֿפ יװ = (קנוטש ַא)
 = ךע לֿפ ַא א ,עגירטניא עסואימ .ַא ןריֿפרַאֿפ
 ןמ ׂשד רעַײֿפ ׂשָאד; ..ןגײלנָא  ,ןדניצנָא א

 ,רירעש ,"ןמרעװ וצ ךיז ןכַאמ וצ ןוא טגעלפּפ -

 לדנעּפש ןייא, ,הֿפירׂש ַא ןכַאמ (ב ;22 ,ול

 הלולח ךָאנ טסנעק, .ווש ,"הפירׂש ַא יִא ןעק

 ,יירעגירק ַא ןֿפורסױרַא (ג ;"רעַײֿפ ַא יִא
 = סיוא ןרעװ סע ןעק, .המחלמ ַא ,תקולחמ
 -נַאג } רעד ןיא רעַײֿפ ַא יַא טעװ ןינע רעד ןוא
 ,"טָאטש רעצ

 "מָאק ,ןשייקירעװש יִא ךיז -- ךיז טימ
 ,קילגמוא ןַא ,הרצ ַא יִא ךיז .עא סעיצַאקילּפ

 --- טכַאמעגנָא טימרעד ךיז טָאה ןיילַא רע סָאװ
 ,סוממ ,"בוטש ןיא שינערעקרעּביא עצנַאג ַא
 = 7 . .יירע- .(עקי ,ןי-) רעד יע בני .ֿפשטניװ

 (ַײּב) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- - שירעכַאמנָא
 .טייק-  .ןטֿפעשעג עיִא .רעכַאמנָא ןַא
 ,טערכַאמעגי- - ,ןָא .ער- .ורט -- ןערכַאמנָא

 ,ןּפָאטשנָא ןקַאּפנָא .6:8: אוגאמעז .ררװ ןז-

 י9ֿפ טימ ,לָאװ (ןוֿפ: לַאֿפּפָא) טימ ןעמענמורַא

 טמוקַאּב רעקָאט רעד, .סעטַאמש טימ .,ןרעד

 (םיציטרַאּפ) טערכַאמעגנָא .ןעזסיוא קידװעצל א

 רעקידהנושמ א יװ ןסקַאװַאּב ץכעקַאט טימ ןוא

 .רזממ רעד ,שז ,ײקוּבַאּב

 טַאטלוזער רעדָא
 יא רעצנַאג רעד .וו ןלָאמנָא ןוֿפ

 -עג'--  ,ןָא עיַאכ- .ורט -- ןעיַאכַאלַאמנָא
 יִא .ןהכָאלמנָא ןגעװ - ָאיעּפ ,טעיאכַאלַאמ -

 . ןעק עמ סָאװ ךיש ר רָאּפ א יַא .ךעלקנעּב .עמורק
 :ךָאטנָא טינ

 -(ָאמעגי-- ,ןָא עצ- .וורט -- ןעציול(ָא)מנָא
 ,ןרָאק יָא .ןשערדנָא .ררוו .טעציול

 יַאמעגי* ,ןָא עוװעיל- .וורט -- רעװעילַאמנָא
 -עסְירנָא ,ןלָאמנָא ,ןּברַאֿפנָא ..ָאיעפ .טעװעיל
 ןטרָאד טָאה רע סָאװ ... רָאנ טזַײװע .ןעו

 ,דנַאלמיײה יװָאס ,ףָארדנעװ יז ,"טעװעילַאמעגנָא

 ,1 אט ,2

 -עגירי ,טלָאמעג -- יןָא לָאמ .ורט -- 1 ןלָאמנָא
 -ֿפָאלש ןוֿפ טנעװ יד יִא ,ןּברַאֿפנָא .1 .ןלָאמ
 .קיטרַאֿפ ,2 .רילָאק ןכעלזָאר ַא טימ רעמיצ

 רעד רַאפ רעדליּב עלַא יָא ,רעדליּב ךס .ַא ןכַאמ

 ןלָאמ סָאד ןקידנערַאֿפ .2 .גנולעטשסיוא
 ,"...ןוֿפ הרוצ איד טלאמיג ןא ןּבאה 'נוא,

 "נָא קיצנוק ,ןייש .4 .אציו הרוטֿפה ,הניאצ
 ,בנו- .."ווירּב ַא טלָאמעגנָא טָאה רע, .ןּבַײרש
 ?יירעד - .רע-  .ץכעז



 ןלָאמנָא

 ,טלָאמעג-- ,ןָא לָאמ .װרט -- 11 ןלַָאמנָא
 'ַא .ךס ַא (לימ א טימ) ןלָאמ .1 ,ןלָאמעג= =

 ןדײרנָא .2 .רעטניװ ןצנַאג ַא ףיוא האוֿבּת
 א ףיוא יַא* .ךעלדנעטשרַאֿפמוא ,ךיג ,ךס ַא

 ןיוש טָאה ריא, .וּב טימ שװ --- ןגָאװ ןצנַאג |

 סייו'כ ןוא ...ןגעװ ַײרד ףיוא ןלָאמעגנָא
 ,טדער .ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעװ טשינ

 "רענילגיצ' ,ַאּפָא ,"ןייטשרַאפ ןלָאז ןשטנעמ

 .טעקמַאמעג -- ,ןָא עק- .װזוקַא -- ןעקמַאמנָא
 ערעדנַא עלַא טימ עלעֿפוע ןַא ןרעטיֿפנָא 1
 טימ דניק סָאד יִא .טסורּב רעד ץוח ןעלטימ
 א עמַאמ טרָאװ סָאד ןצינ .2 .עקשַאק ַא

 ןעמַאמ רעד וצ ןדנעװ ךיז דנַאנַאכָאנ .לָאמ ךס |

 טעקמַאמעגנָא ןיוש רימ טסָאה, ."!עמַאמ,, טימ !

 | - ."ּפָאק ןלוֿפ ַא
 ,טלגנַאמעג-- ,ןָא לג .ורט -- ןעלגנַאמנָא

 טימ שעװ ןסערּפ ןקידנערַאפ ,ןסערּפ ךס ַא

 .רעכעטנַאה יד ןוא רעכעטשיט יד יִא ,לגנַאמ ַא

 ןעשטַאטנַאמסױא וזז -- ןעשטַאטנַאמנָא

-+ 277, 

 ,טעינַאמעג-- ,ןָא עינ .ורט -- ןעינַאמנָא

 ןּביײהנָא .רעגַאּב א ןקעװפיוא .ךיז וצ ןענצוצ |

 ַא טימ ןצעמע יַא .ןעינַאמ .ןקידנערַאֿפ רעדָא
 = .ןסיּב ןסיז

 -ינַאמ(עג)- ,ןַא ריק- .ורט -- ןריקינַאמנַא
 רעדָא ןקידנערַאֿפ .ריקינַאמ ךס א ןכַאמ .טריק
 .טנעה (יד ןוֿפ רעגניפ) יד יִא .ןריקינַאמ ןּבײהנָא
 ,21/  .סיֿפ יד ןופ רעגניפ יד יָא

 רצ  .טנָאמעג- ,ןָא ןָאמ .ורט -- ןענַאמנַא
 יַא .ןענָאמ ךרוד ךס א ןגירקנַײרא ,ןענָאמֿפױנ

 ,טָאטש רעצנַאג רעד רעּביא ןופ תובוח יד |

 ינַאװסױא .זלװנסַאמ .רֿפ .חדא -- ש'ַאמ"ןַא
 ,טנגעג רעטלַא ןַא ןופ ימיַא ןרעד

 ַא .סָאמ ַא ןָא חזז .עזַארֿפ ודַא -- ֿפָאמ ןָא

 .לָאצ ןָא (ןוא) 'מ יִא .םוכס ןסיורג ַא ןיא .ךס

 ׂשורג ׂשיּפש ןייא ןדנעה ןנַײז ןיא גורט רע,

 טּביג, .1101 ץעֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ׂשומ ןוא

 ינוא זוה ןעד ףיוא לָאצ ןוא ,שומ ןוא שיוא ןמ
 "עג טינ זאו ... רדיילק יראייט אכילטְׂשעק !

 ,טנַארּב ,"דניוז ןייא ןניוט איד --- זיא גיטיונ

 ריא איװ ןקנעדיג ךיא ליו גאט ןעד, .כ קרּפ

 טנזיױט ליֿפ איװ ,ןסָאג רֿפ ןרַאװ זיא טולּב

 יצינלעמכ ףיוא תוניק' ,"ןיסאמ ןָא נוא לָאצ ןָא

 .1648 גָארּפ ,'תורזג סיק
 -עג-- ןָא עװעט  .װרט -- ןעװעטסַאמנָא

 -טסַאמ א ףיוא לגעז א ןעיצפיורא .טעװעטסַאמ

 טימ ןרָאֿפסױרַא .לגעז ןסיורג םעד יא .םיוּב !
 "א ךָאנרעד ןוא סרעדור

 ,טעטסַאמעג-- ,ןָא עט- .װרט -- ןעטסַאמנַא
 רעד ןוֿפ ךעלדער יד יִא .סטעֿפ טימ ןרימשנָא
 | .הּכמ יז יַא .ןישַאמ |
 סָאװ .סָאמ ַא ןָא זיא סָאװ  .ידא -- קיסָאמנָא

 ,םיױרטלעװ רֶעֶא רעד .סָאמ ןייק טינ טָאה
 .םייקי-

 .טריסַאמ(עג)י- ,ןָא ריס: .ורט -- ןרישַאמנָא
 .טרָא קידקיטייװ ַא ןּבַײרנָא .שזאסאמ א ןּבעג
 ,עדרָאמ ַא ןּבַײרנָא = עדרָאמ ַא יִא
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 .טלקַאמעג-- ןָא לק .װרט -- ןעלקַאמנָא

 לָאמַא טלקַאמ ןַאמ ַא זַא ןוא; .ןעלקמנָא +-
 -נליוקי ,ַאּפָא ,"טשינ ר'עלאמ ןייק ךיוא זיא ,ןָא

 יד ןכערּבנָא +- -- רענייּב יד יַא* .'סרעּבערג

 ,רענייּב

 .טדרָאמעג-- .,ןָא דרָאמ .חרט -- ןדרַאמנָא
 -עג טינ טָאה רענייקא .ןדרַאמ ךס א ןריפכרוד

 ."ןדִיי ליֿפ ױזַא יִא ןלעװ ןשטַײד יד זַא טסואוו

 ,ןָא ךיז עועד- .וטוא -- ךיז ןעװעדרַאמנָא
 ךיז .ךיז ןעװערָאהנָא -.טעװעדרָאמעג- ךיז
 ייא .טעּברַא רערעװש ךרוד ןדימנַײא קרַאטש

 ןגנאל א ךיז יא .ךיז ןרעטַאמנָא .ךיז ןטעּברַארעּב |

 .ןשָארג ןייק ןענידרַאֿפ טינ ןוא גָאטרעמוז
 -עגנָא ךיז גָאט ןצנַאג א ןּנָאה םיקסעתמ רימ,
 י"טעּברַאעג ,ןָאטעג ,ןֿפָאלעגמורַא ,טעװעדרָאמ

 ןָא ךיז טעװעדרָאמ ענעדִיי א, .עקשיֿפ ;סוממ
 | יידדנעג' ,עש ,זדנעג יד טימ

 ןָא רע .װרט 8 וטוא -- ןרעכיװרַאמנָא
 נָא .ןרעכיװַארַאמ - :89 ,טרעכיװרַאמעגי-
 -רעד ןוא גנַאל- ןּבעל ַא א ,ןקילושזנָא ,ןענעֿבנג

 | ..ץַאק עמורֿפ א ןרעװ ךָאנ |

 -ירַאמ(עגעיי- ןָא רינ .ורט -- ןריצירַאמנָא
 ,ןרינירַאמסױא +- .ךס ַא ןרינירַאמ  .טרינ
 .ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא שיֿפ יַא ,8

 .טערָאמעג-- ,ןָא ערי .הרט -- ןערָאטנָא
 .תוחוּכ יד ןרילרַאפ ןזיּב ןרעטַאמנָא .ןעשטומנָא

 עטקישרַאפ יד יִא .ןרעגנוהסיוא ךרוד ןקינַײּפנָא
 -- ךיז טימ טֿפָא .ןרעגַאל:טעּברַא יד ןיא

 ּבָאהא .טעּברא רענשזרָאטַאק רעד ַײּב ךיז יא
 -עגנָא ?ןּבעל א ןוֿפ טסואוועג טלָאמעד ךיא

 ןפיוא ןלַאפעג טכַאנַײּב ,גָאט ַא ךיז טערַאמ

 ןיא ןעװעג גָאט ךָאנ גָאט ױזַא ... רעגעלעג
 קסנימ ,סרעטקַאנײא ,ןיאמש עימעכענ ;*!ןַאּפש

 .שינע/ .5

 (עג)'- ,ןָא (רי)קרַאמ .ורט -- ן(רי)קרַאמנָא
 אב 1 .ןעוועקראמ-= :89 .ט(רױקרַאמ
 עּפַאמ רעד ףיוא יִא .ןמיס ַא טימ ןענעכייצ
 נָא 2 .ןכוזַאּב טעװ עמ סָאװ רעטרע עלַא

 ןוא יִא טוג ךיז .ךיז טימ ךיוא .ןעוועליצ

 ,הנ/ .ןסישסיוא

 יעג-- ןָא עשטש- .װרט -- ןעשטשרַאמנָא
 .ררװ ,ןעשטשרָאמ -- :89 .רפ .טעשטשרַאמ

 ,םינּפ סָאד יִא .ןדלַאפ ןיא ןגיײלנָא ,ןשטײנקנָא
 ,טנַאװעג יִא :ךיוא .ןרעטש םעד

 רַאמ(עג)- ,ןָא ריש- .וטוא -- ןרישרַאמנָא
 -לעז קלָאּפ א .קידנרישרַאמ ןעמוקנָא ..טריש

 יװ תולד ןַײד טעװ וזַא, .יִא דלַאּב ןלעװ סרענ
 יװ טײקיטֿפרעדַאּב ןַײד ,ןעמוקנָא ןַאמסגעװ ַא
 טימ .11 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,""ַא רענלעז ַא
 ףיוא ,טַײצ עגנַאל ַא ,ךס ַא ןיגנָא ךיז -- ךיז

 .רעגייטש ןשירעטילימ ַא
 -עגי+ ןָא עװעג- .װרט -- ןעװענעשַאמנָא

 נא .ןעוענעשַאמ:- :85 .טעװענעשַאמ
 -ןַײרַא טַײצ ערעגנעל א .ןעלדניװשנָא .ןקילושז

 .ןגעמרַאפ ַא יִא .ַײרערַאנסיױא ךרוד ןגירק

 -עג ,ןָא לוּבמ ןזעלּבַאמ . ..} -- ןלוּבמנַא
 --װרט .ךס ַא ןענעגערנָא -- וטוא ,טלוּבמ

 .תוללק יִא :ךיוא .ךס א ןסיגנָא

 ןטומנָא

 ןָא הליגמ .װרט עלינעמ = - ןהליגמנַא
 רעייז ןּבַײרשנָא ,ןלייצרעדנָא - .טהליגמ(עג)-- :

 טכא ףיוא ווירּב א יִא .הליגמ עצנַאג ַא .,ךס ַא

 .עטכישעגסנּבעל ענדונ א יִא .ךעלטַײז

 ןייק טינ טָאה סָאװ  .יזַא -- שהנידמנָא
 עקירעמַא ןוֿפ ןדִייו ייז ןעמוק סָאד, .הנידמ
 רעשידיי רעד ןיא ךיז ןעמעטענָא ןענליוו ןייק
 ,221ו1969 ,גָאט ,ּבמָאלַאג .א ,"הנידמ רעיא
 7 | | ,טייק-

 ,גנוריטסעגוס .גײלרָאֿפ .ז ,רעד -- טומנָא
 .טינ טפלעה סָאװ יִא ןַא .ןָאט וצ סעּפע סיוטש

 .װש ,"טשינ שטַאּפ ןייק טמוק יִא ןַא רַאֿפ,

 -רעד ,טומ ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיטומנ'ַא
 ,זדנוא ןזָאל וצ ידּכ; .ךיז ַײּב ןלַאֿפעג ,ןגָאלש -

 ןוא טייקיאור יד ןליֿפ ;עיֵא ןוא עקיאורמוא

 .טייקיה .ׁשַא םולש ,נש ,"טייקרעכיז יד -

 .טקיטומעג-- ,ןָא קי .װרט -- ןקיטומנ'ַא
 ןוא עכַאװש יד יִא .טומ ןּבעגוצ .ןכַאמ קיטומ

 ,21/  .ךיז ַײּב ענעלַאֿפעג יד

 .טומעג-- ,ןָא טומ .װרט 8 וטוא -- ןטומנָא
 / איז ןּבָאה, .ןגָאלשרָאֿפ .ןגײלרָאֿפ ,ןטָאּבנָא .1
 איז טימיג ןהאע ,347 ,הג ,"טומג ןא הרשּפ
 ,"םיבייח םהש הממ ןיזאל ךאנ תצק איז ןילָאז !

 ,ןוװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי -
 ,װ הׂש ,"ןיטומ ןא הנּתמ ןייא ןימרא איד,

 יז ןּבָאה ... רענַאידניא יד, ,1723 אדרויֿפ

 ,"ןֿפױק סעּפע ייז ןוֿפ ןלָאז ייז זַא טומעגנָא/
 ,7 וועשטידרַאּב ,חנעפ תנפצ ,ץיוורוה לקַײח

 יַאמ ,עש ,"דסח-תולימג א טימ טומעגנָא ...,

 הֿפיסַא יד זא טומעגנָא טָאה רע, .דַאּבנעיר

 זױה ַא ,טעּפ םייח ,"זיוה ןיא םיא ַײּב ןַײז לָאז

 | | . .דלעֿפ ןפױא

 זיא הקדצ, .טייקילעפעג ַא ,הֿבוט ַא ןטעּב .2
 ,וטל ,"טומ ןא םיא רעד םכילטיא ֿביוחמ רע
 ןטומ ןא ךַאז ןייא ןרעג ךַײא ליוו ךיא, .א/במ

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןגאז רֿפ טינ רימ טלוז ריא
 ינע רעד ... זיּב ןטרַאװ טינ לָאז רע, .ד/בי

 ,ינימש ,רוצ ,"םיא ןוֿפ טלעג ןגרָאּב וצ יַא טעװ

 ןַײז זַא שעּב םעד טימ ןדייר טלָאװעג ....,
 ךיז טָאה רע רָאנ ,רכז|ּב א ןּבָאה לָאז ּבַײװ

 | .ט"שעּב יחבש ,ײןטומוצנָא טַײשעג רעייז

 ןלעדייא ןַא ףיוא ,טקערידמוא ןטעּב סעּפע 9

 וצ ןא טמעשיג ךיז, .ךיז קידנעמעש ,ןפוא

 .ך/המ ,וצנ ,"הקדצ ןיּבעג םיא לָאז ןעמ ןטומ |

 ךעלשטנעמ רָאּפ א יִא טװורּפעג ךימ ּבָאה ךיא,|

 .לדנעמ-םחנמ ,עש ,"לדסח-תולימג ַא חוּכמ
 ריד טלָאװ ךיא ןעװ, .ןרעהוצנָא ןּבעג 4

 .ז .צ ,"ןעניז ןַײמ ןופ יִא עטסדנימ סָאד ןעוועג

 סעדַא .לָאמ :סנק רעכילקערש רעד ,ןייטשניּבור

3, | | : 

 געמ יָא; .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןגיײלרַאֿפ .9
 'ַא רַאֿפ, .װש ,"ךיוא ןיציּבר רעד וליֿפַא ןעמ |

 ,טלעװ עטרַאנעג} װש ,"טינ שטַאּפ ןייק טמוק -

 ...ךּכו ךּכ ןא ריא רע טטומ ךונ רד- 5

 ,ךוּביאבּב ,"ךרכזו ךמש חמי ,ייא :ךרּפש יז

 (תועונצ) ןראו ןסטול} רטכעט איד, ,486-

 םריא ,ןטומ וצ ןא טמעשיג ךיז . ןּבאה איז

 ןַײז זַא טעז רענייא ןעוו, .אריו ,הניאצ ,"רטאפ-

 רע לָאז ,הטמה שימשּת וצ טסולג ... ּבַײװ



 ןעשטומנָא

 ,םידיסח רֿפס ,יַָא ריא לָאז ןוא ןרעדעֿפ ךיז
 -םיונוצ ךיז ןענַײז לָאמַא, .הנק ןמיס ,?ז"קּת

 ,טגָאזעג ענייא טָאה ..- ךעלּבַײװ ליפ ןֿפָאלעג |
 ,ןַאגַאלַאמ םייח) ,"תונזל טומעגנָא ריא טָאה'ר |

 ,ןפיו '. . .ףלָאװ 'ר תלודגי

 ןילַא יַא .ןָאט וצ סעּפע ןצעמע ןסיוטש 0
 ןייז =! יז ּבָאה {טָאג} ךיא ,, .טעּברַא יד ןָאט וצ
 ןגיטרפ טכער יד יז ךיא ּבאה טגאזיג רכׂש ןעד

 .19 ,המ ,היעשי ,מהס ,"טומיג ןא תזוװוצמ
 ,"ןענגרעל המכח יד םיא ןוֿפ לָאז רֶע סָאד יָא; -

 ןטָאג) רע ?רָאי ,(גרעּבסגינעק} ,יראה יחבש |

 טילֿפ :ךעלעגייפרעמוז יד ןָא סנטַײצַאּב סע טומ

 .פשטניװ ,סוממ ,"רעדנעל עמערַאװ יד ןיא .. .

 ךיז ףיוא ןעמענ .ךיז ןטָאּבנָא -- ךיז טימ
 םעד ץירּפ םוצ ןייג וצ ךיז יַא .ןָאט וצ סעּפע
 א זיא יִא רעד טינע -- רֶֹעֹ/ה .גנו/ .עשר

 .וש ,"רַאנ רעד זיא רעוט רעד רָאנ ,רַאנ - !

 ,טעשטומעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטומנָא
 רעדָא עשיזיפ ןֿפַאשרַאֿפ .ןקינַײּפנָא .ןרעטַאמנָא
 -ץגנָא ןיוש זדנוא טָאה עמ, .ןדַײל עקיטסַײג
 רימ לטימסגנַאװצ ענעדיישרַאֿפ טימ טעשטומ
 ,גרעּבמעל ,ל"מר יחבש ירֿפס ,ײןרעװ םִייֹוג ןלָאז

 עמערָא ןַא יװ ךיז יִא -- ךיז טימ ;?רָאי -
 רע טָאה ץלָאה סָאד , .חסּפ רַאֿפ עטסָאּבעלַאּב

 עגײֿפ זַא ,ךעלטַײש עקשטיניד ןיא טקַאהעצ

 ,"ןצייהרעטנוא םַײּב 'ִא ןוומ טשינ ךיז לָאז
 יקעװַא םַַײּב 'ִא ךיז :קִיסַאּפש .דרע ;ןרָאק לחרי

 .שינע- .המיתח יד ןגייל

 .טרעיומעג-- .ןָא רע .װרט -- ןרעױמנָא
 ַא יַא .ןרעיומ ךרוד ןקיטסעֿפוצ ,ןרעיומוצ .1
 א 'ִא ןרעיױמ ךס ַא ןעױּבנָא 2 .לגילֿפ

 טיש יינש רעד, -- ךיז טימ .סַאג עצנַאג |
 עצנַאג טרעױמעגנָא ךיז ןּבָאה ןסע) ... ץלַא

 .1930 ווצִיק ,ןעגנולייצרעד ,סינפיק .יא ,"גרעּב

 ,גנו-

 סָאװ .לָאענ .ידַא ןקידעלימ .. } -- קידלומנָא
 .הנֿבל רעשירֿפ רעד ןָא ,דלומ םעד ןָא זיא

 ...ןעגנעל רעּביא ,ןטיירּב רעּביא , .קידהנֿבלנָא

 .םּתס ,מפ ,"טכענ עיִא ןופ

 ,רקוא .טעילומעג-- ןָא עיל- .וורט -- ןעילומנָא
 .=08: תגאזעתעדזע, 3: והאזענזאמסזז .ררװ

 יד ,רעגניֿפ ַא י'ִא .טיוה יד ןּבַײרּפָא ,ןּבַײרנָא

 רימ טָאה עלעקעּפ סָאד, .סעילָאזַאמ יִא ,עטַאיּפ

 ,סינּפיק .יא ,"ןעלסקַא יד טעילומעגנָא ןיוש
 .6 ןאפ ,1968 ,דנַאלמייה 'װָאס

 -עגי- ,ןָא על .ורט -- ן(ענ)ע(י)לומנָא
 .ןֿפײזנָא .1 .:=12/: תמטווות .דל .טע(יױלומ

 יד יִא .רעסַאװ יִא .שעװ יִא .ענעילומ ַא ןכַאמ
 ,ןריֿפרַאֿפ .ןרַאנּפָא .גיֿפ ,2 ,ןלָאג ןרַאֿפ עצרַאּפ

 .טרילומ(עג)- ,ןָא ריל- .װרט -- ןרילומנָא
 "ניֿפ ַא יִא .ןכעטשרַאֿפ .2 .ןעילומנָא ווזד ,1
 .סעװרָאּב טייג עמ ןעװ ,עטַאיּפ יד יִא .רעג
 ,ןרַאנּפָא .רל 9

 ךיוא .טלמומעג -- ,ןָא למ- .ורט -- ןעלמומנָא
 טַײצ ערעגנעל א ןצעמע וצ ןדער .ָאיעּפ

 טינ לָאז רענייק סעּפע יא .קידנעשטּפעש ,ליטש

 ,ליוו רע סָאװ ןסיװ

 -עג'- ,ןָא הנֹומ .ורט ןןעניומ .. .} -- ןהנומנַא
 :הנומ היה ךּכוי) .ןלײצנַײרַא .ןלייצנָא - .טהנֹומ
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 -עגנָא יּבר רעד טָאה, (', . .םיּתשו תחַא ,תחַא !

 ...הנומ היה ךּכו . ...ןעמורּבוצרעטנוא ןּבױה
 ןמלק ױזַא יװ ,ןרָאװעג ערָאװעג עמַאמ ןַײמ זיא

 רעד ,יולה ֿבאז ,ײטהנומעגנָא רימ טָאה סרעדנעס

 ,1906 װעשטידרַאּב ,סרעדנעס ןמלק יּבר |

 ןָא רסומ .װרט ןןרעסומ ...| -- ןרֿפומנָא
 ןגָאז .ןדיירסיוא .ןרסומסיוא .1 .טרסומעג +

 עג ךיז וצ םיא טָאה בר רעד, .רסומ ןצעמע |

 ,ריֿפַאס .י .א ,"טרסומעגנָא םיא טָאה ןוא ןפור

 .ג"מרת ענליו ,קינזרעטַאק רעניילק רעד

 ןעמיורוצֿפױא יא ,ןלעֿפַאּב .ןגָאזנָא גנערטש .2
 ,21/  .ּבוטש יד

 סָאװ .יזַא {...עריומ ...} -- קידארומנָא
 רעיא .ארֹומ ןייק טינ טָאה סָאװ .ארֹומ ןָא זיא
 ןטנָאזירָאה עשיפָאסָאליפ עֶא .רעֿפמעק

 ךיז טָאה יִא ןַײז ןוא טומ ןַײז, -- טייקיד
 ,לקיּב .ש ,"תורוד ןוֿפ ץרַאה ןיא טצנַאלֿפרַאֿפ
 - ,19 וצ 1968 ,גָאט

 .ררװ ,טעזרומעגי- ,ןָא עז  .װרט -- ןעזרומנָא

 םעד יִא .ןטכירנַײא .ןרימשסיוא .ןעקשטַאּפנָא
 -,למינּפ םענייש

 .טלמרומעג-- ןָא למ- .ורט -- ןעלמרומנָא
 "נעשטּפעש ,ליטש טַײצ ערעגנעל ַא ןדער ,ןגָאז
 .הניחּת יד יָא ,קיד

 ,ןָא ֿבשֹומ .וורט ןןועשיומ ...} -- ןבשומנָא
 ןפרַאװנָא .ןקיצומשנָא קרַאטש .טֿנשֹומעגיי

 .ףיוה ןצנַאג םעד ,ּבוטש יד יִא .ץכעלַאֿפּפָא -

 -עגי- ,ןָא קיזמ .וורט ןקיזַאמ ...} -- ןקיזמנָא
 -נָא .2 .ןכַאז לָאצ ַא ןכערּבעצ .1 .טקיזמ|

 .ךיז טימ ךיוא .רענייּב יד ןכערּבנָא ,ןגָאלש

 זיא סָאװ .יזַא {...לזַאמ ...} -- קידלזמנָא
 טסיירט ַא; .לזמ ןייק טינ טָאה סָאװ ,לזמ ןָא

 טימרעד טזַײּפשעג ךיז ןוא ....עקיצנייא ןַא
 .טייקי- .| המחלמ ,מפ ,"ןּבעל ןיֶא ריא ןיא

 סָאװ .ידַא ן. ..עציכעמ ...} -- קידהציחמנָא
 ,הציחמ ןייק טינ טָאה סָאװ ,הציחמ ַא ןָא זיא

 עיִא ,עטעקַאנ ַא סָאװ טלעװ יד, .ץענערג ןייק
 ,"תוקֿבד עכעלטעג טרעװ ריא טימ גנוטֿפעהַאּב
 ,טייקי- .3 ,אאווו לּבִיי ,תרֿפא לארׂשי

 -/ג-- ,ָא על .װרט -- ןע(י)לדימנָא
 .ןֿפײזנָא .ןעווע(י)לדימ-- ;ֿפפ .טע(ינלדימ
 ...ןשַאװ סע טֿפרַאדעג טָאה עמ ןוא, .טערג יִא
 ,ןידרָאג ַאּבא ,"ןעװעלדימנָא טוג ןוא ןגָאװצ

 ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא סע, ,25 וש 1952 ,שַאֿפ
 -נעגנַאגרַאפ יד סָאװ טייקרעטיּב ןופ םיוש רעד

 ךיז טימ ךיוא .ׁשֵא ,"טעילדימעגנָא טָאה טייה
 .רָאה יד יַא ךיז --

 ךימ .טדימעג-- ,ןָא דימ .וורט -- ןדימנָא
 וצ ןייטשוצ .ןרעטַאמרַאפ .ןרעטַאמנָא .ןכַאמ

 ימורַא גָאט ןצנַאג א ןוֿפ סיֿפ יד יִא .ןצעמע -
 .ןענעייל ליֿפ וצ םַָײּב ןגיוא יד יִא .ךיז ןּפעלש
 ,2טל ,"זָא םיא טדימ ןַאמערָא רעד זיּב טיג רע;
 ןַײז טימ טנעקעג רָאנ רֶע טָאה יא .א/גמ
 .-עשזָאק ּבייל'שרעה ,"תולאש ןלעטש ןקיּביײא

 ,7 ץיװָאנרעשט ,עיזַאנמיג ענָאיזַאק ,רעּב

 טושּפ ךיז רֶע טֿפָאלש סָאד, -- ךיו טימ

 רעטרעדנוה יד טימ ךיז יִא םעד ןופ . .. סיוא

 .2נ// .ליי ,"םירחוס

 ,"טגָאזעג ריד ףיוא יש 'מ ןָאק .ןטַאש ;
 ןָא עדנדַײלץרַאה עלַא שטניװ ךיא, .שטנואו =

 גנושימנָא

 לָאז סע .עזַארֿפ װזא -- ןרָאש ןַײמ ןָא
 טינ רימ ַײּב לָאז סע .ןדָאש םוצ ןַײז טינ רימ

 -רַאפ טינ רימ לָאז סע .טציא יװ רעגרע ןרעװ |
 רךעטוג

 ,"ךיא יװ טוג ױזַא ןליֿפ ךיז ןלָאז ייז זַא יש 'מ -

 ןָא ףדָאש רעזדנוא ןָא :לגרֿפ .,17 וש 1967 ,זמט |

 .ןדָאש ןַײז ןָא ,ןדָאש ןַײד |

 +-) ןסיימוא װזז .כרַא .ץ ,יד -- פײמנַא
 .ןסײמַא +- ,(807 +-) סיימנוא ,סַאמנוא ,(595 -

 .טרעטסַײמעג *- ,ןָא רע- .וורט -- ןרעטסַײמנַא
 -נָא .(ָאיעּפ ןַײז ןעק) ןעווערטסיומ-- 9
 םעד ןוֿפ ךס ַא רעדָא ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ןכַאמ
 -נָא ,ןעיוּבנָא (רעטסַײמ ַא יװ) ןימ ןקיּבלעז

 .ץלָאה ןוֿפ ןכַאז עלַא יד יָא ,ןטעּברַא

 טעקיימעג- ,ןָא עק- .ורט -- ן(ענ)עקיײמנַא
 .ןאיקמנָא .ןרעקיימ/;- :ךיוא .(טנקיימעגי-) |

 רערוּכיש ַא יװ יִא .(ןגָאמ ןוֿפ זַײּפש) ןכערּבנָא
 סָאד ןקעלסיוא ןלָאז רימ זַא ,טליװ ריא, .ץווי

 ןוא ַאריּפַאש .מ ,"טעקײמעגנָא טָאה ריא סָאװ
 וװעלק ,רערעש ַא ןוֿפ ןטֿפירש ,זּביא ,סיקמַאש .כ !
 .שינע- .ץכעה 4

 -ימי-* ,ןָא ריֿפ- .וורט -- ןריֿפַארגָאעמימנָא
 יװ רעמ ,ךס א ןריֿפַארגָאעמימ  .טריפַארגָאעמ
 .ךעלטעלּבגולּפ טנזיוט רשפא יִא .ףרַאד עמ

 ןכַאמ .טצנימעג '- ,ןָא ץנימ .וורט -- ןצנימנָא
 רַאֿפ ןענָאטעשז יִא .טלעגניילק יִא .ץנימ ךס ַאי

 | .סרעלטרָאּפס יד

 .טקיטסימעג-- ,ןָא קיט- .ורט -- ןקיטסימנָא
 יּפָא ,טסימ ןֿפרַאװנָא .טסימ טימ ןכַאמ לוֿפ .1 |

 "נָא ,ןגָארטנָא 22 .ףיוה םעד יִא .ץכעלַאֿפ
 .עגָאלדָאּפ יד יא .סיפ יד טימ טסימ ןעגנערּב

 ןכעלטֿפַאשטריװדנַאל ַא טימ ןקיטסימַאּב .9
 ,לקיטרַא ןַא יִא .גיֿפ .4 ,רעדלעֿפ יד יַא .קעווצ
 | .רעד  .גנוד|

 -עג'-+- ךיז ,ןָא ךיז ימ .װטוא --- ךיז ןעימנָא

 -ַאמרַאֿפ ךיז ןוא) ןעימ קרַאטש ךיז .1 .טימ
 ךיז ּבָאה'כ סָאװ ןכַאז יד טכַארטַאּב, .(ןרעט
 "תלהק' ,זּביא ץרפ ,"ןכַאמ וצ טימעגנָא

 רעדָא ןצעמע תֿבוטל ןַײז לדּתשמ ךיז .צעפס .2

 : ,סעּפע

 .טלצימעג-- ,ןָא לצ .װרט -- ןעלצימנָא
 טימ, .טסַאל א ןגײלֿפױרַא :גיפ .לצימ א ןָאטנָא !

 -עגנָא טָאה ריא סָאװ ... ךעלרעטילפ ערעַײא

 וחרּכילעּב םיא ןוא הרוּת-רתּכ ןפיוא ןעגנַאה
 רֿפס ןַײמ .ליי ,ײּפָאק סנדִיי ןפיוא טלצימעגנָא

 | ,1882 וועיק ,וו תונורכזה

 ,המּכסה ןַײמ ןָא .1 .עזַארֿפ װדַא -- רימ ןֶָא
 זיא ,ןָאט סע טליװ ריא, .גנומיטשוצ ןַײמ ןָא

 טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט ןַײמ, ."ימ ןָא
 -עגנָא ןּבָאה יז, .ןַײזַײּב ןַײמ ןָא ,2 .י'מ ןָא

 ןענעבנג טליװ ריאק ."'מ ןָא הטלחה יד ןעמונ |

 ,"'מ ןָא זיא -- ץענערג יד

 ער רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנוׂשימנָא
 ץריויג גנושימ ןא איד, .ןשימנָא ןופ טַאטלוז

 םוי ןא טרעמיג טשאה אוד (תרוטק) ןעד וצ

 ,"גאט ררדנא ןייא זא ןרעמ ,ןיימ =} ןימ רוּפיּכ
 .א/גלק ,1721 גרוּבמוה ,ב"ויו ה"ר רוזחמ



 - ןשימנָא

 -נָא ,1 .טשימעג-- ,ןָא שימ .וורט -- ןשימנָא
 יַא .ןשימרַאפ .ןשימֿפיונוצ ,ןשימ ךרוד ןטיירג |

 יעשוּפ ףיוא טשימיג ןא טָאה טָאג, גייט
 ןמ 'נוא טשימ ןמ זד קנורט ןייא זַא לארׂשי -

 ילעג שד םענג ,10 ,טכ היעשי ,מהָס ,ײטכַאמ -
 לואװ זע שימ 'נוא ייא ןיטארּביג ןייא ןופ

 ,"טׂשירּב איד ףיוא ריא גיל 'נוא קינוה טימ ןא -
 -נָאלּפנָא :2 .װ םייחה ךֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש
 ַא* .קעטָאטרַאק ןופ ךעלעטעצ יד יִא .ןרעט

 סָאװ םינינע ןשימֿפיונוצ = עיניװטָאּב טימ עשַאק
 ,ןטייװצ םוצ רענייא תוכַײש ןייק טינ ןּבָאה

 = ..שינע- .ץכעז
 הכָאלמ .ורט ןןעכָאלעמ ...} -- ןהכָאלמנָא

 לָאצ ַא ןכַאמ קיטרַאֿפ .1  .טהכָאלמעג'- ,ןָא/
 טימ ךעלקנעּב יִא .שישטַאטרַאּפ ,טכעלש ןכַאז
 רעװא .הרצ ַא ןכַאמנָא .2 .ךעלסיֿפ עמורק
 ַאזַא יִא ןוא ןשימנַײרַא ךיז ןטעּבעג ךיד טָאה
 יייא רעּבָא זד .ןעידוקסַאּפנָא ,8  .ײ?רעטנַאלּפ
 ןֿפױא יַא* -ןזיוה יד ןיא יִא .ןסָאדנָא יװ רעלעד

 | .ןרַאנּפָא ,ּבָארג = ּפָאק +

 ,טעציולמעג'- .ןָא עצ- .ורט -- ןעציױלמנָא
 -ילמ-- ,ןעציילמ -- :ךיוא .ןעצױלָאמנָא ווזד
 נָא .ןעשטילמ-- ,ןעשטיולמ-- ,ןעצ

 | ,האוֿבּת יד יִא .ןשערד = |

 .ידַא ן... עכולעמ. ,.4 -- קידהכולמנַא
 ,טייקיד ,הכולמ ַא ןָא זיא סָאװ ,טינ טָאה

 ןשיכולעמ ...| -- שיכולמ-- ;שהכולמנָא
 -טייהרעדנימ סָאד; ,קידהכולמנָא וזד .ידַא

 ,טייק- אוו לּבי ,"רעקלעֿפ עא רַאֿפ טכער

 סָאװ .ידט}...עציאעמ ...ן--קידהצילמנָא
 ,עטושּפ .רעטרעוו עכַאֿפנייא טימ ,הצילמ ןָא זיא
 / / .טייקי- .ליטס רעָא .דייר עא

 ,ןָא .רזממ .ורט ןןרעזמַאמ ...} -- ןרוממנָא
 ןרזממ ייז ,, .םירזממ ןּבָאהנָא ,1 .טרזממעגיי |

 יז טלַאה -- ךַאנרעד ןוא רעדניק סעּפוק ןָא

 ,ןקילושזנָא .2  .(י"נ) דייר ,!סיוא .

 ,ןָא תיממ .װרט ןןסעמיימ-..} -- ןתיממנֲא

 סָאװ

 .ןגָאלשנָא קרַאטש .ןענעגרהנָא  .טתיממעגי--|

 עקידלושמוא א .רעגעלש םעד יַא ..ןגָאלשעצ -

 | -,סרעייגַײּברַאפ -

 .ידַא ן.. .סעשָאמַאמ ...} -- קידתושממנָא
 ץיִא .טֿפַאה ןייק ,תושממ ןייק טינ טָאה סָאװ

 ,גנונעֿפָאה עיִא .עיזוליא--.ׁעִא - .עיצולָאזער/
 ,טייקי-

 ,ידַא ן...סעינ(עומ ...} -- - קידתועינמנַא
 -גיניק יד, .רעטש ַא ןָא ,העינמ א ןָא זיא סָאװ/

 סָאד ןדִיי יד ןריטנַארַאג סעיגעליוװירּפ עכעל

 עטכישעג ,ןַאמקילײה .ט ,"לדנאה ןיֵא ףיוא טכער

 יד ןופ גנוגעװַאּב רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ -

 ,1926 עװקסָאמ ,דנאלסור ןוא ןלױפ ןיא ןדיא -
 - ,טייקיד

 ;ןֶא רחסמ .ורט ןזרעכסימ ...1 -- - ןרחטמנַא
 "יב ןופ םעטַײּב) ןעלדנַאהנָא -.טרחסמעגיד
 טימ ךיוא .ןעלדנַאה םַײּב ןרעטנַאלּפנָא .(לוט|

 ואוו ןּבָאה טינ ןוא האוֿנּת טימ ךיז יִא -- ךיז

 .,ןצעזוצּפָא

 רסמ .װרט 6 װטוא ןזרעסַאמ . 1 -- ןױסמנַא
 ןלייצרעדנָא .לָאמ ךס א ןרסמ: .טרסמעג'- ,ןָא
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 סנױזַא (טכַאמ רעד) ןרימרָאֿפניא .ןצעמע ףיוא
 ןיּבר םעד יָא .ןצעמע ןדָאש ןעגנערּב ןָאק סָאװ |

 ןואמ ."רדח ןיא ךעלגניי עלַא ףיוא ןװיטַאד|
 ךיא זַא רעטומ רעד רַאפ ךימ יַא ךָאנ ןגעלֿפ

 ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"ייז גָאלש

 ,1887 עשרַאװ ,וצ טַײצ

 .לס .טעטעמעג'- ,ןָא עט- .ורט -- ןעטעמנָא

 יַא .ןריקרַאמנָא .ןענעכײצנָא 1. 2: 1068
 "רַאֿפ ףרָאד עמ סָאװ ןלעטש יד דַײרק טימ

 .6= עא: אזסנג1ע (טרָאװ רעדנַא ןַאו .2 ,ןטכיר |
 -.יינש גרעּב עצנַאג יִא .ןֿפרַאװנָא

 ןייק טינ טָאה סָאװ .1 .ידא -- קיטכעמנ'ָא
 פָארַא ןַא יװ יִא .טכַאמ ןָא זיא סָאװ ,טכַאמ
 ץיִא סמערָא טימ ןלעװ ייזג .ךלמ רעטצעזעג

 ,'ביולג ךיא ,רַא ,ײלַארעּביא זייּב יד ןטכינרַאֿפ
 ינגעקטנַא ךיז יא .חוּכ ןייק טינ טָאה סָאװ .2
 "טנַא ןייצ יד, .עלעיורטש ַא יװ יִא .ןלעטשוצ

 ,| המחלמ ,מּפ ,"סיּב א ןָאט וצ יא רָאנ ,טזיולּב
 וצ סעּפע טייקיאעפ ןייק טינ טָאה סָאװ .9
 ןטַײּב וצ יִא .העּפשה ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןָאט
 ןעניֿפעג וצ יִא .ײטרַאּפ רעד ןופ גנולעטש יד
 - .סיזירק ןוֿפ געוסיוא ןַא
 -לעז איד - ןיא; .טֿפַאלשרַאֿפ .טשלחרַאֿפ ,4
 ןרעװ גיטכעמ ןא ןרעװ (הנפלעתּת) ןטַײצ ןגיּב

 ,מהס ,"תולותּב ןניש איד ן"ןשלח ןלעװ, :יּתו

 ינוא טרעװ ןרָאּבג דניק זד ןעװא .13 ,ח ,סומע
 ןייא ןמענ דניושעג ןמ לָאז ,גיטכעמ ןא זיא

 ,ןטק ךונח ,"ןיזאלּב ּבַײל רטניה ןא 'נוא ןכרער !
 ּפָארַא יִא ןצנַאגניא ךיז טָאה יז, ?רָאי ,אדרויפ -

 ,"ןקור ןַײמ רעטניה ּפָאק ןטימ טשטילגעג
 .ןסױטשעגּפָא ,שו סַײװ

 ׂשד ...תחדק ׂשד רע טאה; -- טייקיד
 ,וװ רוס ,"טייקיטכעמ ןהָא שיורג ןופ טמוק

 ןוא ליטש ּבלַאה ןיוש קידנדער ..., .ב/זי

 'שמ יד ,סנ ,"יָא ןוֿפ ךעלדנעטשרַאֿפמוא טעמּכ

 . יװ רעּבשַאמ החפ

 ,טקיטכעמעג יד ןָא קי- .ורט -- ןקיטכעמנַא
 יענוצ .ןעװעשרעה ,ןעװעטַאּבעלאּב טכער ןָא

 א סָאד טמוק יו, .סדמערפ יִא .ךיז רַאֿפ ןעמ -

 סָאװ טלעג יִא ןךיז רַאפ =! ךיז ןײלַא לָאז בר

 ,"קעוצ ןסיװעג ַא וצ טגיילעגנַײא טָאה עמ
 -- ךיז טימ ךעלנייוועג 38 אז ,1883 ,לָאֿפוי
 ןצנַאג ןרעּביא יִא ךיז טמענ סָאװ קינריּבמיס ַא
 ףיוא ןָא ךיז ןקיטכעמ ןריציפָא עכעלטע .ףרָאד -

 ,הנידמ .רעד

 -עג*- .ןָא דלעמ .װרט 4 חטוא -- .ןדלעמנָא
 ,גנודלעמ ַא ןּבעג .1 .טדלעמעג-- ,ןדלָאמ
 עג טָאה עמ זַא יִא .ןריסנָאנַא ,ןכַאמ טנַאקַאּב
 עקַאט סָאד טָאה רע, .טלעג טימ לטַײּב א ןענוֿפ!

 ,ןהָאזדוּב .י ,"'ַא טלָאװעג טָאה ןוא ןענוֿפעג

 ןזָאל .2 - ,1892 ענליוו ,ןיּבעלח ליּבַײװ עַײארטיגַא
 יד ןגעװ יִא .ןַײז עידומ .ןרימרָאפניא .ןסיוו

 ןַײמ ןופ יִא טינ ריא רָאט ךיא, .,ןלַאֿפטױט

 ,"ןגָארטרעּביא טינ סיוועג טעװ יז .... ןזַײרּפָא
 ,רעטעֿפ רעשינַאריט רעד ,ןירָאקנישרעק לידַאג

 : ,1886 עשרַאװ
 ןלַאנָאמערעצ ַא ףיוא לעיציֿפָא) .צעּפס/ ,9 !

 גָאט ַא טימ יַא .ןעמֹוק ןגעוו ןסיװ ןזָאל (ןֿפוא
 רעניד רעד ןַײרַא זיא'ס, .ךוזַאּב םעד רעִירֿפ

 ןטסעמנָא

 ךיא.. .ייגרעּבדלָאג רעה' :ןדלָאמעגנָא טָאה ןוא
 יעגנָא טאהעג טשינ םיא וצ ןעמוק ןַײמ בָאה -

 "ירטסיגער .4 .שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"ןדלָאמ -
 ןענַײז סָאװ טסעג יד יא .טכַאמ רעד ַײּב ןר'

 ןופ טריװ רעד .ץניװָארּפ רעד ןופ ןעמוקעג
 יד 'ַא .ןקיטכענ סָאװ עלַא יִא זומ זױהטסַאג

 ?סיוא לגרֿפ} .קנַאּב הכולמ ןיא ןריּפַאּפטרעװ |
 ן.283 +- ,23 ,ןדלעמ

 וצ יוצילָאפ רעד וצ ןייג יז טעװ, .ןרסמ .8
 ,"ןקישקעװַא דלַאװג טימ יז טעװ עמ ןוא יא
 .1916 ןיװ ,ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד
 - - ;רענייּב יד ןכערּבנָא .שירעגנויליואו 0

 עטשרע יד; .יָא ןוֿפ ּבֹּב טימ .1 -- ךיז טימ
 ןענַײז .יִא טֿפרַאדעג ךימ ּבָאה ךיא ןעמעװ וצ
 ירעקוצ .ּב ,"הבישי רעד ןוֿפ םיחיגשמ יד ןעוועג

 ךיז ןטָאּבנָא .2 .א"כשּת ה"ר ,קיא ,ןַאמ
 ראו .םדָא יװ, .ןפורּפָא ךיז .ןָאט וצ סעּפע

 יג ןא ךיז םיכאלמ איד ןּבאה ,ןאט .ןגידניז
 ,ןוזמה תכרּב ,"ןאט ןגיליט רֿפ וצ םיא טלעמ
 רד זיא רנייא ןעװ 'נוא; .ב/י ,1723 טשמַא
 ןא ךיז לָאז רעד ... טׂשיײװ לואװ געװ איד

 -- 2םנ/  .ס ,1743 טשמַא ,ראש ,"ןדלעמ |
 ךרוד זיא טלעג וצ ... ץּביל סרסיק םעד;
 רדנסּכלַא ,"טציירעצ ןרָאװעג ... 'ַא עזיד
 ,2 יג ,ןָאיצולַאװער עשידוי איד ,יװַאקרַאה-

 רעד .שינע-

 -הלעמ ןץערײגעלַאמ ..1 -- ןהריג"חלעמנָא
 -הלעמ -- װטוא .טהריג-הלעמעג - ,ןָא הריג

 ייא (לוטיּב טימ) גיֿפ -- װרט .ךס ַא ןהריג -

 יָאל יד יִא .לָאמ ךס א ןגָאזרעּביא ,ןרזחרעּב

 ,יײטרַאּפ רעד ןוֿפ ןעגנוז

 דעי ןוֿפ, .ןעציולמנָא + -- ןעציײלעמנַא
 "ץייװ לטסעמ טוג ַא א ןעמ טעװ ּפָאנס

 | ,1 תָפ ,דנַאלמייה יװַאס ?יקסנַאירּבָאק |

 .טע(יולעמעג + .ןָא ע(יל- .וורט -- ןֶׁש(י)לעמנַא
 טָאה רע .ןעלּפַאלּפנָא ,ןלָאמנָא .ָאיעּפ .לס

 םיא טָאה עקימ סָאװ טרעהעג טינרָאג טעמּכ

 סנייא ףיוא סנייא ,מפ ,"טעלעמעגנָא

 ,ןקלָאמעג =- ,ןָא קלעמ .װרט -- ןקלעמנָא
 ןכַאמ לוֿפ .ךס א ןקלעמ .1 .טקלעמעגי-
 ליֿפ ןיוש וטסָאה ןֹוא; .ןקלעמי ךרוד ילּכ א

 יד טיג ךַײלג ןעד !ךיז ײרֿפ טינ -- ןקלָאמעגנָא

 ,"ךלימ יד סיוא טסיג ןוא ךיז יירד ַא המהּב

 םירֹוּפ ַא ןוֿפ לעצטיפש ַא ,יקסנַאקרַאש .מ .או
 ,ינַאמַאל ,עלעגימ ,עלעגיצ ,, ,1899 י"נ ,רעליּפש

 ,טינפיק .יא ,"ךלימ עלעגירק א ןַא רימ קלעמ-
 ,ןרומ -- ורוּב

 ,לדָארט םעד ןזָאלכרוד (ילרעכאמקירטש) ,2

 ןטכעלֿפ םַײּב טנַאה רעד .ךרוד ,יירדעג סָאד

 רעגניפ יד טימ גנוגעװַאּב| .רינש ,ןציל עצרוק

 ןע;צסױרַא .גיֿפ .8 ןןקלעמ םוצ ךעלנע
 -תושממ רעמ ןגירקסיורא רעדָא גָאזוצ א סעּפע

 סָאװ תועידי יִא .ךיז רַאֿפ ןעמיטש יִא .סקיד

 : ..שינע- .דוסּב ןּבַײלּב ןֿפרַאד

 .רענעמ ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידרעגנעמנָא
 ןשיוצ ןעיורֿפ .יד,, .ָאטינ ןענַײז רענעמ ןייק ואוו

  ."טפַאשלעזעג רע'ַא ןַא ןיא ,ךיז

 ,ןטסָאמעג-- .,ןָא טסעמ .ורט -- ןטפעמנָא
 יִא .קיטכיר זיא סָאמ יד יצ-.ןעז ,ןסַאּפנָא .,1



 ךיז ןטסעמנָא

 רָאּפ א יִא .שוּבלמ ןטעװעגירטסעגפיונוצ םעד

 ,ךיז רַאֿפ ךיש טספיוק, .לרעגניפ א יִא .ןזיוה
 .וש ,"סיֿפ עדמערפ ףיוא ןָא טינ ייז טסעמ

 -עגנָא ןוא ןטינשעגוצ ,קיטרַאֿפ ןוא סקיֿפ,

 טכעריג דוד ןרַאװ רדיילק איד, .לװֿפ ,ײןטסָאמ

 לאומש ,מהס ,"ןיסָאמיג ןא םיא איז ןרעװ זַא

 רעגײטשַא יִא םַײּב לגנִיי סייה א, .238 ,זי ,א

 ,טשטעװק ןוא טיצ סע םגה ,דגּב םעַײנ ַא

 ,"קידנסיו טינ החמׂש רַאֿפ ךיז רע טכַאמ

 עצנאג טקיטפעשַאּב זיא ןיזע .המלש ,סוממ

 ,די ,"ַא רעדיילק טימ ןוא סרעדַײנש טימ געט

 ,ךיג ףיוא) (א -- ןיליֿפ ת יד יָא" .ףגנ ןבא
 וליֿפַא. .ןיליֿפּת ןגייל ,ןָאטנָא (טײהרענעטלַאהַאּב

 -עגנָא הבנגּב רע טָאה ... עמרַאזַאק רעד ןיא

 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ לאומש ,"ןיליֿפּת יד ןטסָאמ

 .ןגעוו אצוי ןופ ,ךיג ןענוװַאדּפָא (ב 127 או 9

 ,"ןיליֿפּת יד יַא טזומעג רע טָאה םייה רעד ןיא;

 װעשטידרַאּב ,סיזירּכ רעד ,יקסניטיל ףלָאװ

5, 

 ןַײז .טדיילק סע יצ ןעז .ןעמיטש .ןסַאּפוצ ,2
 ,לגיּפש ןרַאפ עלעטיה א יִא .גנַאלקניײא ןיא

 יװ רעטרעװ ענַײד ןָא טסעמ, :גיֿפ .גנוריצ יִא

 ןוא ןגָאז ןַײד לָאז ןסַאּפ -- ענַײד רעדיילק יד

 .ןעגנַאזעג עטצעל ,ימלַא .א ,"הנעט ןַײד

 יָא; .(ןֿפױקרַאֿפ םַײּב) סָאמ א טימ ןּבעג 9
 עג זיא ... רעקנעש רעד ,, ."ךלימ טרָאװק ַא

 עׁשֹּפ ,קידצ ילהא רֿפס ,"ןֿפנָארּב יִא ןעגנַאג

 ?רָאי ,לשימ

 ,ןקַאּב יד יִא .ןגָאלש רַאֿפ ּברעװ-םוקמּנ 4

 יד 'ָא* ,שטַאּפ א ןעגנַאלרעד -- שטַאּפ ַא יָא*

 ימּב .0 .ןטניה םעד יִא .ןישרַא ןַא טימ ןטַײז
 'ִא .דלָאא םעד יִא .ןרַאנּפָא רַאֿפ ּברעװ-םוק

 .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןופ

 .ןסַאּפנָא ךיז .1 .וֿפד +- -- ךיז ןטפעמנָא
 ןיא טקוק ,לרענלעק סָאד יִא ךיז טמענ יז;

 ןטסעמרַאֿפ ךיז 2 .ויזירפ ,סוממ ,ײעלעגיּפש
 .עיציּבמַא ןּבָאה .(ןכיירגרעד וצ ,ןגירק וצ)
 רַאֿפ ... 'ַא ךיז .'ִא ךיז וטסייג ןעמעו ןגעק
 טינ ךיז ןעמ רָאט ךיו ה יד; .ּבַײװ) ןַאמ ַא
 טינ ךיז טסעמ ,ןעגנַאלרעד טינ טסנעקק ;"'ָא

 סיור ג טינ וליֿפַא ךיז טָאה לרעּב , .װש ,"ןָא

 סָאװ ןעװעג טכער זיא םיא רַאֿפ --- ןטסָאמעגנָא
 ,50 גאמ ,1870 ,מק ,זרא ,"זיא טינ ךודיש ַא רַאֿפ

 וצסױרַא ךיז יִא .טומ טימ ןעמעננָא ךיז .2
 .תמא ןטימ ןעמוק

 (ןכיוה) א ןעגנַאלרַאפ .ןלָאצַאּב ןזָאל ךיז .4

 -רַאֿפ -- ןטסָאמעגנָא טוג ךיז טָאה רע* .זַײרּפ
 ךיז ריא טעװ לפיװ, .זַײרּפ .ןכיוה וצ ַא טגנַאל

 ,"טעּברַא רעד רַאפ םורַא ןוא םורַא יִא ןסייה

 ןיּב ךיא, .װ רעדניק עשידִיי רַאֿפ תויׂשעמ ,עש
 ןוא ... ליֿפ ױזַא רָאנ ... ןקוליס וצ טיירג
 עג עטנעָאנ ,נַאמ ,"ָא ךיז ןסייה ייז לפיוו טינ

 ןטלַאטש

 ,רעי ,טסעמנָא
 ,יירע-

 ךיז ,ןָא ךיז סעמ .װטוא -- ךיז ןסעמנַא

 ךיז) ןיא ןסַאּפנַײרַא ךיז  .כרַא .ןסעמעג -+
 ןיּבאה טַאז איז ןעװא .הביבס א (וצ ןסַאּפוצ
 ןירעװ אד ,ןיסעמיג ןא לואוו ךיז 'נוא ןיׂשעגיג

 .שינע/ .גנו
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 ירּב ּביל הדוהי 'ר ,"םילטּב םירֿבד ליפ טעריג

 .1697 טשמַא ,הדוהי יריש ,רֿבָאחילעז השמ

 -נָא ,טרידרעמנַא ,ריד- .וטוא -- ןרידרעמנַא
 ןופ ָאגרַא .ָאגרַא יצנַארֿפ 22 ןופ .תורצ ןָאט

 יװָאקַײש .ז ,"ךַײרקנַארֿפ ןיא ןטַאדלָאס עשידִיי
 ,89 ,וו ּפשִוי ,יקס

 ןכַאמ .טרעמעג-- ,ןָא רעמ .ורט -- ןרעמנָא
 ,ךס ַא ןטײרגנָא ,ןעלמַאזנָא .רעמ ןַײז לָאז סע

 ,217 .ךיז טימ .ןגעמרַאֿפ ַא יַא

 "ער רעדָא טקַא .1 .ןעי ,יד -- גנוקרעמנָא
 ,גנוקרעמַאּבידנַאר .2 .ןקרעמנָא ןוֿפ טַאטלוז
 ןענעגונַאּב ןזָאל ךיז רימ ןזומ טצעיג .הרעה

 תמאה רֿפס ,יאלפ ומש ;"'ַא ןייא סָאװטע טימ

 -- קרעמנָא :ךיוא .1893 גרעּבמעל ,םולשהו
 .רעד

 ,טקרעמעג'-- ,ןָא קרעמ .ורט -- ןקרעמנָא
 -םיוא) ןּבַײרשרַאֿפ ,ןמיס ַא ,ןכייצ ַא ןכַאמ .1
 רעד ףיוא ןטקנוּפ עסיוועג יִא .סעּפע (ןּבַײרש
 וצ ףיוא יִא .רעַײלּב ןקיּברַאֿפ א טימ ץעּפאמ

 ךיז אד ןטיטש ןעד לא ןא טקרעמ, .ןעקנעדעג
 עֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,ײקלַאש רעד טגרוּב רוב
0, | 

 -מַאזקרעמֿפױא יד ןעיצ וצ ידּכ ןזַײװנָא .2
 ףרַאד רערעדעי סָאװ רעכיּב המישר א יִא .טייק
 סדימלּת םעד טניט ןטיור טימ יִא .ןענעייל
 "נָא ... יז טָאה ... קידנּבַײרשרעּביא, .ןזַײרג
 -עגרעּביא ןֿפרַאד סָאװ ןלעטש יד טקרעמעג
 . רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"ןרעװ טכַאמ

 ייירטשרעטנוא .ןלעטשסױרַא .ןּבײהסױרַא .9
 ...ןקרעמ וצ ןהא זיא גיטינ רהעמ זאוו, .ןכ
 ןבא ,"...זיא חנ אוש רדוא ענ אוש זאוו
 וצנָא זיא קיטכיװ, .ב/ג ,1766 ץעמ ,לארׂשי
 ןעייטש רעדילסקלָאפ .עטסרעמ יד סָאד ןקרעמ

 רעזעיגילער רעטלַא רעזדנוא ןוֿפ דוסי ןפיוא

 זַא טקרעמעגנָא רימ ןּבָאה, .| מעּב ,"רוטלוק
 פא ךיז טָאה ... .רעקלעֿפ עשיאעּפָאריײא יד ַײּב
 י"נ יא טישז ,"סעצָארּפ רעטלּפָאד א טלגיּפשעג
9, 

 א .ןעמיטשַאּב וויטַאטנעט .ןענעכײצנָא .4
 ַא ןלעטש טֿפרַאדַאּב טלָאװ עמ ואוו טרָא סָאד

 .םישודק ןָאילימ סקעז יד ךָאנ לָאמקנעד

 -ץסעּבסיוא ןַא יא .הרעה ,ץיטָאנ ַא ןכַאמ .9
 -נודנעוונַײא יד ךוּב ןוֿפ ןדנַאר יד ףיוא יַא .גנור
 | ,רּבחמ ןגעק ןעג

 .טקעיָארּפ ַא ,עמעכס ַא ,ןַאלּפ ַא ןֿפרַאװנָא 0
 ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ טירט עקיטיינ יד יִא
 "נָא טינ רע טָאה .... טירש עסיורג עַײנ ןייק,
 -רעמַאּב .{| .1811967 ,זמט ,גצּב ,"טקרעמעג

 ןרעװק .קנַאדעג ןיא ןטלַאהַאּב ,ןעמעננַײרַא .ןק
 רעכַײר רעסיװעג ןייא סָאד טקרעמעגנָא טָאה
 ןופ רעּבַאהּביל רעסיורג ַא זיא ... רעיופ

 ענליװ ,הרוּתה םויס רעד ,זמא ,"סעקַאטעיּפ

 ,טגָאזעג ... ךַײא סע טלָאװ ךיא ןעוו. ,8
 ןהָאזדוּב .י ,"ַא סָאד רע טלָאװ
 | .1892 ענליוו ,ןיּבעלח ליּבַײװ

 ןוא, .ןצענערג ןלעטשנַײא .ןענעכייצַאּב .8
 טקרעמעגנָא טנורגּפָא ןַא ... טַײצ יד ךיוא
 "סָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ךַײא ןוא רימ ןשיװצ
 ,1966 עווק

 .עײארטיגַא

 ןעלדָאננָא

 םַײב ,ןענעייל םַײּב ךיִז יִא -- ןיז טימ

 | .ןַאלּפ ַא ךיז יִא . .. ןרעה
 סָאװ .1 .ידַאן. ..עװיצַאמ ...ן-- קידחבצמנָא

 יד .הבצמ ַא ןָא זיא סָאװ ,הבצמ ןייק טינ טָאה

 ןָא ןּבילּבעג זיא סָאװ .2 .םירֿבק"סַאמ עיָא
 -רַאֿפ-גנַאל רעד ןוֿפ ... סעגַארֿפ יד, .רכז ַא

 -נעה ןּבילּבעג ךיז ןענַײז עיסעס רעיא רענעסעג

 ,1922 ,טַײנ ,מי ,"ןטפולרעדניא ןעג

 .ןעקיימנָא +- -- ןאיקמנָא
 ןָא לקמ .ורט ןזעלקַאמ ..} -- ןעלקמנָא

 נָא +- .ןקעטש ַא טימ ןגָאלשנָא ..טלקמעג =
 עסיורג יד ןענַאװזיּבס .רענייּב יד 'ַא* .ןעלקַאמ

 ,"רענייּב יד יא טוג ןוא ןשימנַײרַא ךיז ןגעלֿפ
 .ןטלעװ עֿבורח ,סקַאז .ש .א

 .װרט ןןערױכשערָאמ ...} -- ןהרוחש"הרמנַא
 נָא ,טהרוחש-הרמעג-- ,ןָא הרוחש-הרמ
 יש יִא .טימעג רעווש ַא ,הרוחש-הרמ א ןפרַאװ

 יָאטַא טימ המחלמ א ןגעוװ דייר טימ םלוע םעד
 .רעוועג שימ
 .טעקורמעג-- ,ןָא עק- .חטוא -- ןעקורמנָא

 -רוּבנָא .2 ,ןּבױט יװ יִא .ןעקורמ ךס ַא 1
 .שינ)  .זָאנ רעד רעטנוא זייּב יא .ןעשט

 ,ןָא לשמ .וטוא ןןעלשָאמ ...} -- ןעלשמנָא
 ךס א ןצונַאּב ,ןעגנערב .1 .טלשמעגי-
 לופ ןעװעג זיא השרד סדיגמ םעד, ,םילשמ

 רעּביא טלשמעגנָא ױזַא טָאה רע .םילשמ טימ

 ןיּבַאר רעד; .ןּבַײרשַאּב ,ןלָאמּפָא .2 ."העש ַא
 ענעטנװַײל ןיא טייג רע זַא טלשמעגנָא טָאה

 ליוק ענרעּבליז ַא טימ ןקעטש ַא טימ םישוּבלמ

 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| מֿפ ,"טנַאה יד ןיא
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 .רפ .טלּבַאנעג-- ,ןָא לּב- .ורט -- ןעלּבַאננָא
 ףיוא סטכעלש ןדערנָא .,286 ,ןעלּבַאנסױא +-

 .תוליכר יא .דייר עסואימ יִא .ןדערַאּב .ןצעמע

 וצ .טלגָאנעג-- ,ןָא לג" .װרט -- ןעלנָאננָא
 ,לגָאנ א טימ ןּפַאלקנָא ,ןקיטסעֿפנָא .ןעלגָאנ

 .טנַאװ רעד וצ דליּב א יִא .סעקעוװשט ,לגענ
 ,לטצרּב א ףיוא עלעכלעֿפ ַא יָא

 -נָא .1  .טגָאנעג-- ,ןָא גָאנ .ורט -- ןגָאננָא
 רשֿפא, .(ליומ ןכרוד) ךיז ןיא ןּפַאזנַײרַא .ןגיוז

 ןַײד ריד ... ימ עסיורג ךיוא ָאד ךיד טסָאק
 ױצנָא טֿפַאז טימ לוֿפ רָאג ןגָאמ-אֿבוסו-ללוז

 -ללרק יִא .ןעשזירגנָא 2 .םילשמ ,טע ,ײ?ןגָאנ
 | .שינע- - .רעכעט

 .טעילָאדַאנ- ,ןַא עיל- .חרט -- ןשילָאדַאננַא
 ,ןלײטנַײא .גונעג ןּבעג .-2 8: טגתסתעזצמ .לס

 םיא ןעק ךיא .זָארג יװ ןירג זיא רע, .ןלייטוצ

 -ךַארּפש רענדָארג' ,טעפ .ח ,"ןסע טימ יִא טינ
 ,29 טו 1960 ,קיא ,ןשזַאסייּפ

 .טלדָאנעג-- ָא לד .ורט -- ןעלדָאננָא
 טלָאמעד, .ןעײננָא .לדָאנ א טימ ןקיטסעֿפוצ .1
 ףיוא טלדָאנעגנָא עטַאל עקיכעציּפש א ןעמ טָאה

 ןכעטש .2 .גנוטסעֿפ ,צוס ,"סנַײמ ּבַײל ןליוה
 ,םעדייא םעד יַא .לדָאנ א טימ יװ ,דייר טימ

 ןלעטש ךיז .ןציּפשנָא ךיז .1 -- ךיז טימ
 ןַײו;ע (קישזָאי א) רעלדָאנ א ַײּב יװ םָאּביד

 ןוא טלדָאנעגנָא ךיז טָאה לדרעּב טכידעג ץרוק

 פע ,יקסנַאשרָא .ּב ,"ךעלגעווַאּב ןרָאװעג זיא

 ןייצ יד ןעזעג טָאה רע .1940 עװקסָאמ ,ןדָאז



 קיזָאננַא

 ןיא יװ טלדָאנעגנָא ךיז ןוא גנוקוצרַאפ ןוֿפ
 ךיז :2 .רעײג רעד ,ָאּבמ ,"היח ַא עקטסַאּפ ַא
 -עגנָא ןרעװ ,ןעלּפַאצפױא ךיז .ןציּפשֿפױא

 :טלדָאנעגנָא ךיז טָאה ץנערעֿפנָאק ידע .טגנערטש

 יַאטקַא 14 ,שקַא 'דער ,"!רעטעררַאֿפ ,סױרַא

 ,19231 עװקסָאמ ,סרעּב

 זָאנ ןייק טינ טָאה סָאװ .ידַא -- קיזָאננָא
 טָאה רמוש רעיִא רעד; .זָאנ ַא ןָא זיא סָאװ
 ענװָאק ,ג טֿפצה ,עּפסיװ ,"ןזיװַאּב טינ . .. ךיז
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 ,טריטָאנעג}- .ןָא ריט- .חרט -- ןריטָאננַא
 .ןעקנעדעג וצ) סעּפע ןענעכייצרַאֿפ ,ןּבַײרשנָא

 ןסערדַא יד י'ִא (טכַארטַאּב ןיא ןעמענ וצ
 ,גנו-

 ןייק טינ טָאה סָאװ .ידַא -- קידנעמַאננַא
 ךָאנ לַײװרעד א .ןעמָאנ ַא ןָא זיא סָאװ .ןעמָאנ

 ,טייקי- דיל יִא .סַאג עא

 .טשירַאנעג-- ,ןָא שיר- .ורט -- ןשירַאגננַא

 א ןטיײקשירַאנ ךס ַא ןָאטּפָא רעדָא ןדיײרנָא
 ןעיצקירוצ ןעק עמ לפיו רעמ גָאט ןייא ןיא

 .ךיז טימ ךיוא  .רָאי א ןיא

 "ענ ,קיסַאּפש + רַאנ22 .ורט -- ןצערַאגנָא
 'שיראנ ךס א ןדערנָא  (עװַאיוק) רפ .ץיר

 ןיא טצערַאנעגנָא ָאד טָאה רע סָאװ, .ןטייק

 ."טנוװוָא ןייא

 ןשַאנ .1 .טשַאנעג -- ,ןָא שַאנ .ורט -- ןׁשַאננַא
 -נּבױא .2 .ןעַײרעשַאנ ךס ַא ןסעֿפױא .ךס ַא
 לעב רעד, .תועידי ,ןסיװ ןּפַאכּפױא קיֿפױא

 לסיּב עצנַאג סָאד טגײלעגסױרַא טָאה הלגע

 -רַאּפ ענַײז ַײּב טשַאנעגנָא טָאה רע סָאװ הרוּת

 :טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקװיר .מ ,?ןעגיוש

 | ,1914 ענליוװ ,לוּבלּב

 -עצרַאמ ,ךעקעל טימ ךיז יִא -- ךיז טימ

 א טלעטשעגנעמַאזוצ םייהעג ןיאע .עא סענַאּפ

 יִא וצ ןעגנילעג רָאנ לָאז ... טַארַאּפַאזָאידַאר

 ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"תושדח עטוג רעמ סָאװ ךיז

 .218 יז ,געװמוא ןוא ךַאילש

 "עב ןַאנַא) -- והדידּפ וחניאו ןדידּכ ןנַא
 ,תוכרּב 22 .חּת .ץַאז ןוהדידעּב והניאעו ןַא'דיד

 ןוא ,סרעזדנוא ַײּב (ךיז ןטלַאה) ריי .א/ח

 זַא ,קורדסיוא רעשידומלּת} .יסרעייז ַײּב ײז

 ןיךרד ןַײז טיול ןַײז גהֹונ ךיז געמ רעכעלטיא

 רעזדנוא ןּבָאה ךיז ןגעמ רימ :ּב ןטימ טצינעג

 -יימ רעייז ייז ןוא .עיידיא ,הרבס ,גנוניימ

 יװ ןריפ וצ ךיז ַײרֿפ זיא רענייא רעדעי ;גנונ

 ,טייטשרַאפ רע

 ,ןָא האוֿבנ .וורט ןןעואווענ ...} -- ןהאוֿבננָא
 -וצ יד ןגָאזסיױרָאפ ,לוטיּב טימ .טהאוֿבנעגי-

 !טהאובנעגנָא ץלַא ָאד טָאה רע סָאװ, .טֿפנוק

 רעּבלַאה ַא רָאנ זיא יאיֿבנ' ַא זַא סע טגָאז רעװ

 ."?רַאנ

 ,ןָא הלֿבנ .װטוא ןןעלָאװענ...} -- ןהלֿבננָא
 ןכַאז עסואימ ךס ַא ןָאטנָא  .טהלֿבנעגיד

 ןטכעלש א ןגירק ןוא יִא .ןעַײריזח ,תולֿבנ

 .ןעמָאנ

 סָאװ  .ידא ןקידע;גענ...) -- קידהעיגננָא
 ןדעי ןָא זיא סָאװ ,העיגנ ןימ ןדעי ןָא זיא

 .סערעטניא ןכעלנעזרעפ
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 ךיז עגנ .וטוא ןןעגענ ...} -- ךיז ן(ענ)עגננָא
 טימ ךיז ןעּפעשטוצ .דל .טעגנעג-- ךיז ,ןָא
 .ןזָאלּפָא טינ ןוא ךיז יִא .תושקּב טימ ,תונעט

 .קינדונ רעטסערג רעד יװ ךיז יִא

 ַאַא .ס' ,יד ןעצינַאדַאנ ...} -- עצינדננַא
 רעטכָאט ריא ןוֿפפ .ןדנ ןייק טינ טָאה סָאװ
 טעװ רעװ .סטוג ןּבעלרעד קינײװ ... יז טעװ

 ,מירעוּפ ,סילָאגרַאמ הידידי ,ײ?'ִא יד ןעמענ

 ,19239 עװקסָאמ

 -עג'-- ,ןָא גרהנ .וורט ןןגעריעג ...} -- ןהרהננֲא

 טָאה עמ ןעװ; .ןענעגרהנָא .ןגָאלשנָא ..טגרהנ

 -עגּפָארַא ןעמ טָאה ,טגרהנעגנָא טוג ןיוש םיא
 ,ָאטיס לװַײֿפ ,ײּפָאק ןַײז ןופ ערדלָאק יד ןעמונ
 ,1932 װעיק-װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא

 .טֿפאונעג- ,ןָא ףאֹונ ןזֿפעױנ ...} -- ןֿפאוננַא
 -עצ לעוסקעס ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא -- װטוא
 ןַײז םרֹוג ַײּברעד ןוא ןפאונ -- װחרט  .ןזָאל
 ןרָאֿפעגמורַא; .רעדניק ןרעװ ןריוּבעג ןלָאז סע
 ."רעדניק טּפאונעגנָא ןוא טלעװ רעד רעּביא

 -עגי- ,ןָא ע(ייד- .וורט 8 ווטוא -- ןֶׁש(י)דוננָא
 .ןעשזדונ- ,ןע(י)זדונ-- :59 .טע(ידונ
 רעװש טרעװ סע זיּב) ןע(יודונ טַײצ ערעגנעל ַא
 ןצעמע יִא .ּפָאק ןלופ א יִא .,(ןטלַאהוצסיוא

 .שינע - .ןכערּב םוצ זיּב שזַא ןוויטַאד)

 טגנערּב סָאװ .קיצוננמוא .ידַא -- קיצוננָא
 "געמ טינ זיא סע; .טעּברַא עיִא .ןצונ ןייק טינ
 גנודליּבנַײא םעד ןוֿפ ןטלַאהוצקירוצ יִא ןוא ךעל

 יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"רעדניק ןעלקיװ וצ טינ
 .טייקיה 1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג

 -- װטוא .טעקונעג-- ,ןָא עק -- ןעקוננַא

 ףוס םעד ןרעה ןלעװ .ונ-ונ ןגָאז לָאמ לָאצ ַא

 עמ לַײװ 'ִא .יִא רדסּכ ןוא הׂשעמ רעד ןופ
 יװ ,וע טימ -- װרט .ןַײז קיסֿפמ טינ רָאט
 ,ךײרּפָא ןַא טיול רעדָא שינערעהוצנָא ןַא טימ
 ןיוש ףרַאד עמ זַא יִא .סעּפע ןָאט וצ ןסיוטש
 .ןענעגעזעג ךיז

 .ורט ןךייוו ךיוא ןונ עטייווצ| --- ןעשטנַאיננַא

 טַײצ ערעגנעל א .טעשטנַאינעג- ,ןָא עשטי
 יד 'ִא .רעדניק לָאצ ַא ןעשטנַאינ .ןעשטנאינ
 ךיז -- ןיז טימ .םינכש יד ןופ רעדניק

 ייז ןוא רעדניק יד טימ יַא ךיז ןוא ןליּפשנָא
 .שינע  .ןפָאלש ןגייל

 ןָא ןוגינ .װרט ןןענעגיינ ...} -- ןענוניננַא
 יִא .םינוגינ לָאצ א ןעגנערּבסױרַא .טנוגינעג --
 .ןענװַאד עקידֿבוט-םוי סָאד

 -עג'- ךיז ,ןָא ךיז לג- .װטוא -- ךיז ןעלגיננַא
 "נָא ךיז  .עקװַאיּפ = += 21/04: 6861 .טלגיג
 וטסָאה סָאװ, .ןעגננָא ךיז .ןעּפעשטוצ ךיז ,ןצעז
 .עקװַאיּפ א יװ ךיז יִא ."?רימ ןָא טלגינעגנָא ךיז

 .טעכוינעג-- .ןָא עכי .ורט -- ןעכויננַא
 .ןענעקרעד םיא טל ןוא חיר ַא ןעיצנַײרַא

 םעד יִא .גיוצ יד ןָא ןעכוינ טניה יד .ןקעמשַאּב

 ,סקוֿפ

 טימ ךיז יִא ןקעמשנָא ךיז .1 -- ןיז טימ
 עדליװ טימ ךיז יִא .גיֿפ .תוחיר עטכעלש יד

 .סעקינטלעװרעטנוא טימ ךיז יִא .ןעקנַאדעג

 .(תויח ןגעוו) ןקעמשֿפיונוצ ךיז .ָאיעּפ ,וזק .2
 ןגעװ ָאיעפ) .ײָזָא ךיז ןעכוינ יז יד ןוא רע רעד,

 ןעײגגָא

 :עגנָא ןרעדנַא ןַא טימ ךיז טָאה יז, (ןשטנעמ
 ייװצ וליֿפַא ןיוש יז טָאה טציא ןוא טעכוינ

 ...,זי ,"סצע טסייה םירזממ ... ענַײז רעדניק
 .זנּכשַא

 קוזינ .חרט 6 ווטוא ןקעזיינ ...} -- ןקוזיננָא

 -עצ ךרוד ןדָאש ןעגנערּב .טקוזינעג-- ,ןָא
 ,ןטרָאג ןיא קָאּב א יװ יִא .עא ןטערטעצ ,ןכערּב
 ,טֿפעשעגזָאלג א ןיא רעּב א יו יִא

 .טעשזינעג-- ,ןָא עשז .ורט -- ןעשיננָא
 .ןעלרינשנָא ,ןעליסנָא .לס .ןעזינ-- 9

 יִא .םעדָאֿפ א ףיוא ,רונש א ףיוא ןע;צפיוא

 .ןענעקירט םוצ ןעמָאװש יִא .לרעּפ יַא .ןלערק

 יד ןעשזינוצנָא טַאהעג ּביל ןּבָאה ךעלדיימ יד;

 שקַא ,"םעדָאֿפ א ףיוא ךעלּפעקרעיױמ עקיזָאד
 עװקסָאמ ,טרירעמעש םַאזנייא לגעז ַא ,זּביא

 םיטרּפ ןּבעגוצ ,ןּבעגנָא = רעטרעװ יָא" .8

 ,הׂשעמ ַא ןלייצרעד םַַײּב

 ןָא ךיז ןעשזינ ןרעטש ןפיוא, -- ךיז טימ

 ,דָארלעסקַא .ז ידער ,"ןשטיינק עכַאלֿפ רָאּפ א

 ,1934 קסנימ ,עקַאטַא ךַאנַאמלַא ,דנַאלרוק .ד

 -עטינעג'- ,ןָא עװעט- .װחרט -- ןְשוועטיננַא
 יִא .לטפיטש ,טינ ַא טימ ןקיטסעֿפוצ .טעװ

 .לדנעק םענרעּפוק םוצ לטנעה סָאד

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- ייננָא
 ןכַאז עטיינעגנָא םוכס .2 .ןעיײננָא ןוֿפ
 ,גנוא'ָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- אײננַא
 ןַא טָאה ַאזיּפ ןוֿפ םערוט רעד, - .ןגייננָא ןופ

 ַא וצ ,היטנ ,גנוגיינ .2 ."סוֿפ 164 ןוֿפ א
 וצ ךַײלג יִא ןַא טָאה רע .קנערק רעטמיטשַאּב

 .םנו- .רעּביֿפ ןכיוה ןגירק

 וצ .טגיינעג'- ,ןָא גיינ .װזוקַא -- ןגיײננָא
 ןַא יִא .טַײז ַא ןיא ּפָאק םעד יִא .ןגיײּבנָא ,ןגיינ
 ,רעיוא ןַא ןלעטשנָא ,ןזא הטה' 2? -- רעוא

 ןיא טָאה רענעיפ .ןרעהוצ םַאזקרעמֿפױא ךיז
 . ןגעװ ךעלטרעווכעטש ןֿפרָאװעגנַײרַא עדער ןַײז
 ןַא טגײנעגנָא טָאה תילגרמ 'רד .ןדויטסָא יד

 ןַא 'ִא :ךיוא .13 שו 1960 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעיוא
 .דניק םוצ ךיז יִא -- ךיז טימ .עא רעמע

 ןעיינ .1 .טיינעג- ,ןָא יינ .וורט --- ןעייננַא
 -רעטעּפש ןרַאֿפ יִא .םוכס ןרעסערג א ,ךס ַא

 -עגנָאק .רעייטשסיוא ןצנַאג א יַא .ךיורּבעג ןקיד

 -נייק . .. רעדמעה גרעּב עצנַאג טײנעגנָא ,טיינ
 ,שקַא ,"עדמערֿפ רַאֿפ קידנעטש ,ךיז רַאֿפ לָאמ
 .1940 עװקסָאמ ,ברעמ ןוא חרזמ

 .-ֿפױרַא ,ןעיינוצ .ןעיינ ךרוד ןקיטסעֿפנָא .2
 -נָאּפש טימ ןלָאנש יִא ,לטסַײל סָאד יִא .ןעיינ
 איז ןעינ ... ןטכַארט זיוא ןייא יװ, .סעקצ
 ,"ךילּפענק ינדליג לטיה ןעד ףיוא ןא ןּבוא ךָאנ

 -ַאפ ןייא, .א/טי ,1695 טשמַא ,טיבשד אבכוּכ

 רד טינ ןמ ראט ,ךוט ץַײנש ןייא רדוא ,הלישט

 שאד זד ןעד אַײז זע ,ֿבוריע םעד זיוא ןיג טימ

 ,וטל ,"דיילק ןייא ןא טהעניגנא רעװ הלישטַאֿפ

 רעד ןוא לּפענק ַא ןָא טיינ עמ תעּבכ) ב/וס

 ןתעּב ןעמ לָאז ,שוּבלמ םעד טגָארט שטנעמ

 הלוג ס ַא יװ ,םעדָאֿפ לקיטש א ןעַײק ןעיינ

 סלּבײל יִא .ןלכׂש םעד םיא ןעײנרַאֿפ וצ טינ -

 ַא (רעטינרַאג) דגּב א ןיא ןעײננַײרַא .מַא --



 - ןסיננַא

 עמריֿפ רעד ןופ ןעמָאנ ןטימ ףָאטש עלעקיטש

 .ךָאינוי רעדָא

 -סיוא ,ןעּפעשטנָא ;ןצעמע ןעגנעהנָא .8
 ןצעמע יִא .יַאנגל סעּפע ןצעמע ףיוא ןטכַארט

 ,רוּכיש א (זיא רע זַא) רַאֿפ עיצַאטוּפער ַא

 .עא רעלדניוװש ַא

 .עּבָארעדרַאג עצנאג א ךיז יִא -- ךיז טימ

 געמ רע -- טײנעגנָא גונעג ןיוש ךיז טָאה רע;

 "ןעורּפָא ןיוש ךיז

 .עק- ,ןיי) רעה .שינע .ץכֶעי
 | .ַײרעד

 א -- װטוא .ןסָאנעג-- ,ןָא סינ -- ןֿפיננָא
 ַא 'ִַא .ןסינ טימ ןליֿפנָא -- חרט .ןסינ ךס
 עיגרעלַא ןַײז ןופ, -- ךיז טימ .עלעכיט לוֿפ

 -עגנָא ךיז גונעג ,ןטילעגנָא גונעג ךיז רע טָאה

 ,"ןסָאנ

 -וצ 1 .טלקינעג-- ,ןָא לק- .וורט -- ןשלקיננָא
 .ןעלקינַאּב .2 .,לקינ טימ ןקיטסעֿפ

 ןיז טימ .+- ןעלגָאננָא וזז -- ןעלגעננַא
 .ךעגעניוצ| .ןעגנוצ ךיז ,ןעּפעשטוצ ךיז --
 .ךיז ןעלגיננָא :לגרֿפ

 ן- ..דַאנעװַאנ ...} -- (ךיז) ןעװעדנ"עננַא
 "מורַא ,ןעלגָאװמורַא טַײצ ערעגנעל ַא .װטוא

 רעּביא 'ִא .םייה רעקידנעטש ַא ןָא ןרעדנַאװ
 .עקירעמַא-םורד ןוֿפ גנעל רעד

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ןע: ,רעד -- םעננַא
 רעדָא ילּכ ַא ןופ לייט .2 .ןעמעננָא ןוֿפ טַאט
 .ןעמענוצנָא ףיוא טכַאמעג לעיצעּפס ,רישכמ

 עדערײַא .עטַארַא .ןהעשייַא ,םענֿפױא .3
 ,טמַא ןַא ןיא ןטערטנַײרַא םַײּב

 .ךעלמעננָא +- .משטד .ידַא -- רַאּפמעננָא
 .ןעמענוצנָא ךעלגעמ זיא סָאװ ,ןָאק עמ סָאװ
 -רָאֿפ רעיא ןַא .עירָאעט עיִא ןַא .ךעלזָאלרעד

 טינ ןװָאקַאװטיל רַאֿפ רעּבָא זיא רעגינ; .גָאלש

 שירַארעטיל ַא םיא ןיא טעז רע לַײװ ךיוא ,יַא

 "מייה 'װָאס ,גרעּבנרעטש .י ,"ןרקח ןשיטירק

 .טייקה 3 אי ,1961 ,דנַאל

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע ,יד -- גנומעננָא
 .החנה .2 .,(ךיז) ןעמעננָא ןוֿפ טַאטלוזער
 ףיוא טיוּבעג ,עירָאעט א, .עזעטָאּפיה .הרעשה
 ןיימג יד ןוא ... גנומענ ןאג ."יֵא רעשלַאֿפ א

 עלַאה ,םתוֿבא לע םינּב ֿבל ,לַאק ,"ׂשטאג טֿפַאש

2, 
 טזָאל) ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קימעננַא

 ןכַאמ ערעדנַא, .ךעלמעננָא +- .ןעמעננָא (ךיז
 ,מי ,"זדנוא רַאֿפ יִא רעמ טשרמולּכ ןינע םעד

 ,טייקי- 1954.  ,ןטַארעֿפער ייװצ

 -עננָא ןעק עמ סָאװ .1 .יזַא -- ךעלמעננ'ַא
 ץיִא .ןלעטשנדירֿפוצ ןָאק סָאװ .ןריטּפעצקַא ,ןעמ

 ןייא ךיז ןעװ, .ןעגנולדנַאה עיִא .ןגָאלשרַאֿפ

 ...זיא ךדשמ ץראה םע ןייא טימ ןַאמ ךילרע

 ,ב/גס ,ןויע ,"ךילמענ ןא ןטַײל אַײּב טינ זיא

 רע לַײװ ךילמענוא טינ ךָאד הליפּת ןַײז זיא;

 ,הק ,"טה הֿבינגּב רדא הליזגּב רדיילק ינַײז

 ,ב/ומ ,1743 אדרויפ

 יּפָא ןַא ,גנַאגּפָא ןַא טָאה סָאװ .רַאּבגנַאג ,2|
 "וחס יכילמהענ ןא ... יררהעמ רחוסה? .ץַאז
 .א/ה ,המלש תרגא ,"טאה תור
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 רעד רריֿפ רטנוא ןייא, .םענעגנָא .כרַא 8
 ,טוט ןריֿפ הּפוח רעד רטנוא הּכלמ ןייא ואוו
 ,"ךלמ ןעד אַײּב ךילמענ ןא טַײצ ילַא טזיא רעד
 אדרויֿפ ,םידעומה ינוקּת ,ןמגילעז ּביל הירא

 ןהא טימ ... ןדיר םעד ןוֿפ לוק שד- ,5

 .ב/ט ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,ײגנַאלק ןכילמענ

 "מענ ןא שאד ףיוא ןיּבאה ראד ךימ יכלעוו,

 ,הג ,"ןזעװיג לּבקמ דוֿבּכ ןילַא טימ יטׂשכיל

 ,"ףילמענ ןא ץנַאג םיא ןמוקליוװּב איזת ,5

 ןייא ןופ עירָאטסיה יכילרדנואװ יניש ןייא

 ,טייק- ?רָאי ,ךַאּבצלוז ,ןהָאז סרעשיֿפ

 "נָא ,קימעננָא וזד .יזַא -- קידוװעמעגנָא
 ,ךעלמענ

 -ענ ,1 .ןעמונעגי-- ,ןָא םענ .וורט -- ןעמעננָא
 ,טנעה עלופ יִא .םוכס ןסיורג ַא ,ךס ַא ןעמ

 טיירד רעע .גיֿפ .לּפֶע טימ סענעשעק עלופ יִא

 ןגיוא עלוֿפ ןָא טמענ ןוא ... ּפָאק םעד סיוא

 .ןַײא רוד ,סיוא רוד ,מּפ ,"טנַאװ טימ
 ,לטיילק ןיא יִא .גרָאּב ףיוא ךס ַא ןֿפױקנָא .2

 ןעמונעגנָא ... ןירעקעּב רעד ַײּב רע טָאה,
 רעַײנ ןייא רעדָא תרגא רדסמ ,"טידערק ףיוא

 ןיא ןָא טמענ ןוא טגרָאּב לדויא .רעלעטשֿפירּב
 'נרע ףיוא גרַאװרעּבליז ןוא דלָאג טרָא ןַא
 קישטשעמָאּפ רעד טָאה, .לדוי ,סוממ ,ײטרָאװ
 "נווה עכעלטע ענייש סעטיוװק ףיוא ןעמונעגנָא
 ,3 אט ,1866 ,מק ,"ךעלּברעק טרעד

 םָארק א ןיא ןפיוק :ךיוא = שוּבלמ ַא יִא

 .טינ| .שוּבלמ ןקיטרַאֿפ א ןצעמע ןופ רעדָא

 ןעװעג זיא סע יװ ,רעדַײנש א ַײּב ןלעטשַאּב

 ןרַאֿפ עלעטנַאמ ַא יִא ן:ךרד רעכעלנייוועג רעד

 ץצכעשוהי יד טָא לָאמנייא בשיימ ךיז זיא, .דניק

 םיא טמענ ןוא םותי ןֿפױא תונמחר טָאה ןוא

 רימ ןענַײז ריפי ,עש ,"ןזיוה רָאּפ א ... ןָא

 | .ןסעזעג

 יד טימ ,טנַאה ַא טימ ןרירנָא ,ןּפַאכנָא .9

 יִא ןטלַאה ןוא רישכמ ַא טימ רעדָא טנעה

 הרות ידע .ךעלרעיוא יד ַײּב ,לקעּב םַײּב

 ןייק טינ טָאה סָאװ ילּכ ַא יװ ױזַא זיא בתֹּכּבש

 ,ירזוּכ הׂשעמ ,"ןעמענוצנָא יז סעּפע טימ לטנעה

 יִד טימ טשינ ןעז לָאז רע, .1836 ווָאקלדוס
 ןליפ ןוא ןרעיוא יד טימ טשינ ןרעה ,ןגיוא

 ַא ,סוממ ,"ָא טינ ךיז טזָאל סָאװ סנױזַא

 לדרעּב ןַײז ןעמונעגנָא טָאה רע; .'רָאה עיורג

 ,פס ,"ןהנעטנַײא ןּביױהעגנָא רעקרַאטש ךָאנ ןוא

 איילרנייק ןמ ףרעד ךיוא, .טסינָאלָאק רעשידוי

 ,"?(םולח) ןיא (תמ) ןייא ןוֿפ ןמענ ןא ךַאז

 ייִצְו ב/אי ,ַאֿפ5 ,זיה תמכח ,ונילַאג .א .מ 'ר

 ,ןדיסח הדוהי 'ר ןוֿפ הָאװצ רעד ןופ טריט

 ירעּבירַא םיא ןוא טנַאה ןרַאפ ןדנילּב םעד יִא

 .רַאֿפ יִא .סַאג טַײז רעטייוצ רעד ףיוא ןריֿפ
 רעד רַאֿפ יַא .םערָא ןרעטנוא ,טנַאה רעד (ַײּב)

 'נוא דנעה יד אַײּב ןא איז םאנ רע; .עילַאט

 ,וצנ ,"תולכיה ןּביז ןיא ןיג ןַײרַא איז טכמ

 טװּורּפעג רע טָאה ... טנַאגעלע רעייז,, .א/בי

 "ירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ב ,"טנַאה ריא יִא

 ,1943 י"נ ,רעט

 ןּבײהנָא = (רעטומ רעד ַײּב) ט סור ּב יד יִא

 ןעלצרָאװ-טסירּב יד לַײװ} רעּבירעד , .ןגייז וצ

 ,"טסורּב יד יִא טינ דניק סָאד ןָאק ןןיילק ןענַײז

 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ

 ןעמעננַא
 :ןעז רימ ןלעװ ,ןגיוז ןּבעג ייז טװּורּפ,, ,6

 רעד ןוא . . רעטומ רעד ַײּב יִא טעװ סָאװ רעד
 עניילק ,עש ,"...םַא רעד ַײּב יִא טעװ סָאװ
 .ךעלעשטנעמ

 םַיַיּב ,רענלָאק (םַַײּב) ןרַאֿפ ,זדלַאה ןרַאפ יַא*
 ַא" .ןעלדנַאהַאּב לַאטורּב ,ּבָארג = עא קרַאק
 סָאװ סעּפע וצ ןעגניווצ = תרגרג ,לגרָאג ןרַאֿפ

 טָאה ןּבעל סָאדא (טכעלש) רעווש רעייז זיא

 'ּמָארַא םיא ןוא קרַאק םִַײּב ןעמונעגנָא . . . םיא
 .דויםיליהּת ,שַא ,"ןכייה עלַא ןופ ןפרָאװעג
 ּפעלש ןוא עלָאּפ רעד רַאֿפ ןָא םיא םענ ךיא,

 ַא* .טַײציםרוטש ,סוממ ,"ריט רעד וצ םיא

 .ןזָאלּפָא טינ ,ןייטשוצ = לּפענק םִַײּב ,ץַאל םַײּב
 ַא* .םיא ןיא ןהנעטנַײרַא ןוא ץַאל םַײּב יִא

 (ןװּורּפ טקעריד = רענרעה יד רַאֿפ סקָא םעד

 סָאד ןּפאכפיוא ןטימ םעלּבָארּפ ערעווש א ןזייל
 יִא .רקיע םוצ ךַײלג ןטערטוצ ,עטסקיטכיוו
 .קיסַאּפש זד = ךרָאּב רעד רַאפ ּפַאצ ןשלהק םעד

 .ןעמענמורַא .גנונַײשרעד:רוטַאנ א ןגעװ .גיֿפ
 עא עכורעװַאז א ,םערוטש א ,ןגער ַא ,ןּפַאכנָא
 ןגערסקַאלש רעד יו .ןשטנעמ םעד ןָא טמענ
 עמשטערק ַא ןיא רע זיא ,ןעמונעגנָא םיא טָאה
 .לֿפ ,"ןעמוקעגנַײרַא

 ןָא טמענ רעַײֿפ סָאד .רעַײֿפ ןגעװ .גיֿפ

 ...ךיז טלקַײק רעַײפ סָאד, .זיוה ךָאנ זיוה

 סבצק םעד . .. יִא טשינ לָאז סע ארומ ּבָאה ךיא
 / .עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"ּבוטש

 'ורּב םַײּב רעסַאװ רעמע ןַא יִא ,ןּפעשנָא .4
 י"רעסַאװ טרָאװק א ןָא רימ םענ ,עלעטָאמ,, .םענ
 לפעל ןסיורג א ןצינ רעמערק, .| לטָאמ ,עש
 לוֿפ ַא יא" ."'דכו רעקוצ ,לעמ ןעמענוצנָא

 יא :ךיוא .ןגַײװש(רַאפ) = רעסַאװ טימ ליומ

 ןעמונעגנָא טָאה רע? .ןַײרַא ליומ ןיא רעסַאװ
 ,עש ,"ַאש ןוא רעסַאװ טימ ליומ לוֿפ ַא

 יז טגעלֿפ קילאומש, .עקװעלירתּכ ַײניטלַא
 יקעװַא ןוא ליומ ןיא רעסַאװ יִא ,ןרעהסיוא
 .ײװָאלָאס עלעסָאי ,עש ,"ןייג

 יִא -רָאֿפ טגייל עמ סָאװ יִא .ןריטּפעצקַא .9
 טָאטשנַא לסקעװ א יִא .הרירּב-תיל יִא .ןוצרּב !

 -- טלעג עטלייצעגמוא ןָא טסמענ, .םינמוזמ
 ךיא ליװ אוז, .װש ,"טלעװ ןַײד וטסליּפשרַאֿפ

 ילאומש ,יןא ןמענ ןרעג ׂשלַא ןליו טימ ׂשע

 ןיוויג ןניילק ןייא ןָא םענע .1481 עּפָארטס ,ךוּב

 ןיֿפַאק וצ םוא רדיװ טלעג זאד גאלש ינוא
 איז ןוֿפ ןיראצ ןַײד אוט, .טכוצ ,"הרוחס ירדנַא

 שנוע ןַײד איד .םילודג םיאטה יד רּביא ּפא

 ןמלז המלש ,יןצרעה ןיצנַאג טימ ןמענ ןא
 '1784 רעטניװ ןטלַאק ןֿפױא דיל-גָאלק אי ,לוּב
 טשרעמוצ ךיז ... טָאה טָאג, .| ּפמַא ,ֿבירו
 רעקלעפ יד וצ ןהרוּת רעד טימ} ןגָארטעגמורַא
 טשינ יז טָאה רענייק רעּבָא .טלעװ רעד ןוֿפ
 .דוייםיליהּת ,שַא ,"ןדִיי יד רָאנ ,יִא טלָאװעג

 "תיּב סָאד :טגָאז סָאװ ם"במר ַא טריטיצ רע;
 "ןליש ןייק ןעמענוצנָא טינ טנרָאװעג זיא ןיד

 סָאד םיא ןּבעגרַאֿפ טשינ ,חצור א ןוֿפ םימ

 ,16 41 1964 ,זמט ,גצּב ,ײןכערּברַאֿפ

 יזיילסיוא ,ןיול ,רכׂש ,קנַאשעג ,הנּתמ ַא יִא

 ,ןוּכשמ ַא יִא .עא (טלעג"תוברע ,דחוש ,טלעג

 יָא רֶע זומ טסנידרַאֿפ עטשרע סָאד; .ןודקּפ א

 .וֿפללחנש החֿפש ןבו ךלמ ןּבמ הׂשעמ' ,בחנ



 ןעמעננַא

 סָאװ קנַאשעג ַא ןטָאּבנָא טינ םיא לָאז רע,

 ,ץרא ךרד תוכלה ,דמא ,יַָא טינ טעװ רענעי

 יןיילסיוא םוש ןייק טעװ רע .1871 ענליוו

 יִא 35 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,יייָא טשינ טלעג

 עג יד ,ןטקַאֿפ יד ,(טײהןרָאװ יד ,תמא םעד

 ,ךיז ןטַײּב ןטַײצ יד זא יִא .ןּבעל ןיא ןשינעעש
 ןעװ ,תמא םעד ןמענ וצ ןא טינ ךיז ימהעש;

 ןרעכעלנייװעג =| רטכעלש ןייא טגז ְךַא סריד

 .א/} ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ ,"ןַאמ

 תמאה תא לּבק) טגָאזעג ןּבָאה (םימכח) איד;

 רהאו יד ןָא םענ שטַײט זיא זד (ורמאש יממ

 טשמַא ,ראש ,"טאה טגאזג ׂשע רד ןופ טייה

3, 

 -ןצ םעד ,רעֿפטנע םעד יִא .דייר סנצעמע יִא

 ,גנוניימ א ,הצע ןא יִא .גנוקידלושטנַא יד ,גָאז

 עדעי ןַײז ןָא טמענ יז, .עא ןַאלּפ ,זַײװנָא םעד

 ,"יז טייג -- יז טקיש רֶע ןיהואו ןוא הצע

 ,לרעדנעס ,רע, .יוק יד ןוא וקוק רעד' ,ץּכ ףלַא

 דניק ןַײמ, .תועסמ ,סוממ ,"יַא ןַאלּפ ןַײז טעװ

 -ץגָאזנָא ענַײמ ןוא יא דייר ענַײמ טסעװ וד זַא

 ילשמ ,סמ ,"ןעמעננַײרַא ןיז ןיא טכער ךיז ןשינ

 ,טגָאזעג יּבר רעד זדנוא טָאה, .1 ,ּב ,ד"עקּת

 א יִא .פי ,"ִא ץכעטעּברעּביא סָאד ליװ רע

 יד ןָא טמענ, .עיצידנָאק א ,גנידַאּב ,יַאנּת

 קיטסניג רָאג זיא גנידַאּב רעד לַײװ ,עיצידנָאק

 ,"ךַײא רַאפ

 .שנוע ןַא ,ףָארטש א ,לייטרוא ןַא ,טּפשמ א יִא

 ליוו, .ןגָאז תודע סָאד יִא .גנוקידייטרַאפ יד יִא

 רעמ שקינ רֶע דיר טמענ ןא טּפשמ ׂשד רע

 1669 ,םד'תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"ןיירד

 ,וטל ,"ןַא ףָארטש ןרעג טמענ רעג .ןוו שֿפ)

 ףארטש ןייק ןמענ ... רדניק ירייא, .המדקה

 ,30 ,ב ,רירעש ,יןא

 יד 'ַא .עא טנעמוקָאד םעד ,ווירּב םעד יִא

 .עיצַאנגיוער יד יִא .גנוטעּברַאֿפ

 ןיא ,(ןןטוג רַאּפ ,טוג רַאֿפ ,ּביל רַאפ א

 .ןרעג ,טֿפַאשּביל טימ ,החמׂש טימ ,טומ ןטוג

 טיג טָאג סָאװ, .ןַײז הֿבהַאּב לּבקמ .ןַײז קידצמ

 ׂשזיד טמענא .װש ,"ּביל רַאפ יא ןעמ ףראד
 זאד, .טכוצ ,"ןא טוג רַאֿפ 'רסומה הארמ' רפס

 ןילעװ ןְזנויאְו םיא טוה 'נוא ןמוק זיא ּבַײװ

 .טנַארּב ,ייָא ךילטיוג טינ שד טלוז רע ןצייר ןא

 ראפ גנידצלא י'ִא יאדװַא ךָאד ףרַאדַאּב דיי א;

 יד ןרעג ךיז ףיוא ןָא םענ, .היבט ,עש ,"ןטוג

 יא" .תֿפי ןוא םש' ,סוממ ,"םירוסי עשידִלי

 ןיא ןּביילג ,רעכיז ךיז ַײּב ןַײז --- רעכיז רַאפ

 רַאֿפ יַא* .תוקֿפס ןייק ןּבָאה טינ ,גלָאפרעד
 ..ןעיורטעג .ןּביילג וויאַאנ --- טלעג טוג

 ַא יִא ןַײז לּבקמ .ןעמענֿפױא קיצניג .0
 ילָצֹּב םעד יִא .הֿבושּת יד יא .טעּבעג א ,הליפּת

 'רּב רד ןייא טׂשיּב וד 'נוא (התאו)ע .הבושּת

 הבושּת יד יגיּבלעז איד טמענ ןא אד רעד רגימ

 .ב/גצ ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,ײןוט

 ,זיא טכירג ןייא תוריבע טימ ךָאנ רע לַײװ,

 רַאֿפ ןא טינ הרוּת ןַײז םיא ןמ טמענ זזַא

 ןעועג רבוג טָאה רע ביוא, .ד/גס ,חע ,ייײישה

 ,אינּּת ,"הבושּת ןַײז ןָא ןעמ טמענ ,רצי ןַײז

 -ַאשַאּב ,דָאנג ןַײד ךיוא רימ וצ עשז גיינ, .אק

 ידירֿפ ֿבקעי ,יגנוגנערּב ןַײמ יִא וט ןוא ,רעפ

 לארׂשייללּכ ןעװא .ןירג חנ עדנעגעל יד .ןַאמ

 ,1889 עשרַאװ
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 טשרָאּב םענייאניא ןסע וצ ןטכַאדַאּב ךיז ןטלָאװ

 ,אוה ךורב ארוּב רעד טלָאװ / ,טכַאנוצ-תּבש

 ,רעדיל עשידוי ,רָאג ,"ןעמונעגנָא טעּבעג רעייז

 = (טָאג ַײּב) ןרעװ ןעמונעגנָא*

 סָאװ סעּפע רַאֿפ ,הווצמ ַא יװ ןרעװ טנכעררַאפ

 -עייל טעװ הנחּת יד רעװ, .ןייר ןוא טכע זיא

 ןעמונעגנָא סיװעג רַאפ הליפּת יד טעװ -- ןענ

 לע דוחיה רעש הנחּת ,םיבוט תּב הרׂש ,"ןרעו

 ןַאמערָא ןַא וצ הקדצ טיג רענייא ןעװ, .תומלוע
 טינ הקדצ יד טרעװ ... טעז רעכעלטיא זַא

 ,1848 ,רימָאטישז ,הח ,"טָאג ַײּב ןעמונעגנָא

 ןריֿפכרוד = הבושּת יד (ךיז ףיוא) יִַאֹ* .זכ

 -פױרַא טָאה קידצ א סָאװ ףָארטש יד ךיז רעּביא

 ,הבושּתילעּב ןפיוא טגיילעג

 ןַײז םיּכסמ .ןעמיטשנַײא .ןעמיטשוצ .?7

 ,עירָאעט ,(ע)יידיא ןא יִא .סעּפע ןוֿפ ןטלַאה
 יִא .החנה א יא .ןויער ,קנאדעג ,טקנוּפדנַאטש

 א 'ִַא .העד רעייז יַא .גנוניימ ,דייר סמענעי

 יד 'ַא .עיזַאטנַאפ סרעטכיד םעד יִא .הרשּפ

 םעט א יִא .לכׂש ןפיוא ךיז טגייל סָאװ הרעשה

 זַא 'ַא; .ןידייּפלע טיוּבעג זיא סָאװ (ויטָאמ)

 ןּתחּתה ןוצר רעד זַא טַײטַאּב דניז א ןיײגַאּב

 ,"ןוילעה ןוצר ןרעּביא טנַאהרעּבײא יד טניוװעג

 עמ רעדָא -- ןריטַאּבעד טינ ןעמ ןעק תודוסיג

 .ד .י ֿברה ,יּפָא יז טֿפרַאװ עמ רעדָא ןָא ייז טמענ

 .ג"כשּת יטיס-קיטנַאלטַא ,!רועיש' ,קישטייװָאלַאס

 טלעװ יד זַא ןעזעג טָאה יּבר רעקצָאק רעד,

 -עגּפָא ךיז רע טָאה ,ךרד ןַײז יַא טשינ לי

 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"טלעװ רעד ןוֿפ ןסָאלש

 ןעמונעגנָא ןּבָאה עלַא רימ טניז, ,.1418
 ןעמוקעג זיא ,לארׂשיץרא בושי ןויער םעד

 .סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"חישמ

 .ןעניז ןיא ןּבָאה .ּפָאק ןיא ןעמעננַײרַא .9

 יִד 'ַא .טכַארטַאּב ןיא יִא .טכַא ןיא יא

 'רעװ עשיאיבנ יװ דייר ענַײז יִא ,דײרּפָארטש

 םעד ןוֿפ דיר איד םאנ רעד רישע רעד, .רעט

 ןיא ןיוש, .ו הֵׂשֹעִמ ,ּבמ ,"ןא רהעז ןרעטש

 יַא ןוֿפ ןיז ןיא טצונַאּב 'העומש' טרעװ ךנּת

 רעכעלשטנעמ ,עי ,"ייז טיול ןָאט ןוא דייר יד
 עמַאמ יד רימ טָאה, .ּפ"רּת עשרַאװ ,רעּפרעק

 ךיז ןרעהוצ טינ רעסעּב לָאז ךיא זַא טגָאזעגנַא

 ָאטינ זיאס לַײװ ,דיר עשירעּבַײװ יד וצ

 .רָאקוד ,שטד ,"ןעמענוצנָא סָאװ

 .קנַאדעג םעד ןזָאלוצ .ןַײז רעשמ ךיז .9

 'ִא רימָאל .ןעמענוצנָא (רעווש) גנירג זיא סע |
 .ןעמענוצנָא תועט א ןַײז טעװ סע ... זא

 זַא ןעמונעגנָא ... ןעמענוצנָא הּביס א ןּבָאה

 -וצנָא ןכַאזרוא ּבָאה ךיא, .ױזַא עקַאט זיא סע

 לַאקידַאר א וליפֲא טרעװ ןטלעז טינ זַא ןעמענ

 ַא סנַײז זַא קנַאדעג םעד ןופ טרעטיצעגֿפױא

 יא טישז ,"טסירק א ראפ ןּבָאה הנותח טעװ דניק

 יא זיא טַײצ זא יִא לָאז עמ וליֿפַא, ,1919 י"נ

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"שינעטכודסיוא ןַא טּפיוהרעּב

 .2 ךַײלג זיא צ זַא יִא רימָאל (טַאמ) .141 6

 -ףלק ןוא 2 ןוֿפ רעסערג זיא צ זַא 'ַא רימָאל

 .ט ןופ רענ
 יא .ןריטּפַאדַא .ןכַאמכָאנ .ןעמענרעּביא .0

 יד ןוֿפ ןעגנוריפ יד יִא .תודימ (עטכעלש) עטוג

 יד 'ִא .ךעלעגנעג סניּבר םעד יִא .םלועה-תומוא

 םורַאד, .ןּבױלג ןדמערפ א יִא .עדָאמ עדמערפ

 ןעמעננָא

 איד אוד ןעװ ,ןקנעש ןּבעל ׂשד ריד ךיא רעװ

 .ל ,ראש ,"ןמענ ןא טׂשליװ (םירצונ תנומא)
 ,עװטסנַאירָאגירג יִא טזומעג ... טָאה ענעיג

 ,"רענעמרַא ןַא רַאֿפ טַאהעג הנותח טָאה יז לַײװ

 םידגּב ענעי ןיא ךיז, .װ רעפעינד םַײּב ,גרעּב

 יז יװ ןרעש ןוא דרעּב ןלָאג ... ןדיילק

 ,"תועד ערעייז ןעֿפענוצנָא סע טסייה ..-+ ָתֹואֹּפ

 :ץנוצנָא ןעװעג רעגנירג ייז זיא, .לדוי ,סוממ

 ....הלוגס ַא סוממ ,"ןרינַאמ עדמערפ-דליוו ןעמ

 .טרעטשעצ ,ךַארּפש רעדנַא ןַא קידנעמעננַא;

 ,טעטילַאודיװידניא עלַאנָאיצַאנ יד טינ ךָאנ ןעמ

 ,"םערָאֿפ ריא קעװַא ריא ןופ רעּבָא טּביױר עמ
 ,עגַאלַײּב ,1910 'צעד ,ןעּבעל עַײנ סָאז ,היֿבוט

 טמענ הנותח רעד ךָאננ .ןעמָאנ א א

 ."ןעמָאנ-עילימאפ סנאמ םעד ןָא יורפ יד

 ֿבישחמ .יװ ןטכַארטַאּב .רַאֿפ ןטלַאה .1
 ןַײז 'ִא .גנומיטשוצ ַא יװ ןגַײװש סָאד יִא .ןַײז

 יִא .עירעטסיה ןוֿפ ךָארּבסיױא ןַא יװ ןעַײרש

 ןַא רַאֿפ טרָאװ ןַײז יַא .םיׂשעמ יװ ױזַא דייר

 ... ןתח ןעד םיאפור איד וזלַא; ,רומג תמא

 שטַײד רעד, .62 ,הג ,"ןימוניג ןא גידנּבעל רַאפ

 -ַארַא ןַא רַאֿפ ןעמונעגנָא ןךימ =} רימ טָאה
 א רַאֿפ יִא טינ ךיד לָאז עמ, .שו רמ ,ירעּב

 יָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"עקידלטעטשניילק

 גרַאּב ןופ ןטָאש םעד, .1893 ענליװ ,קינטנעצ

 ,ילאינד ,ײןיײלַא גרַאּב ןרַאֿפ ןעמונעגנָא ייז ןּבָאה

 .םולשא ,1906 ענליו ,רעקיטירק ערעזדנוא

 רַאֿפ ןעמונעגנָא ןןעמ טָאה) רעטכעלעג סמכילע

 .שַא םולש ,נש ,"סענעמערק טימ ןכַאל א

 םעד ןכַאמ :ךיוא = ןטייווצ ןרַאֿפ םענייא יא

 ןַײד, .ןטייווצ ןרַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ םענייא

 ןָא ךיד םענ ךיא ןוא גונעג רימ זיא טרָאװ .
 וצ טכַאמ טָאה סע רעװ, ."רעדורּב ןַײד רַאֿפ

 ,טינ טפָארטש ןוא דניזעגזיוה ןַײז ןֿפָארטש

 "ץגזיוה ןצנַאג םעד ראפ ןָא םיא ןעמ טמענ

 ?טרָא .ה"לש רוציק ,םייח ץע ,שפע ,"דניז

 ?רָאי

 ןַײז ֿבײחתמ ךיז ,ךיז ףױא ןעמענ .2
 יַא .סעּפע וצ ןטכילֿפרַאֿפ ךיז ,ןָאט וצ סעּפע

 יִא .דַא()רדַאּפ ַא יַא .תוחילש ַא ,טעּברַא ןַא
= 

 ָאֿפֿפױא יד ,ףורסױרַא םעד יִא .עדנערַא יד
 ןעק סָאװ רעד, .רדנ ַא ךיז ףיוא יִא .גנורעד

 טעּברא עסיורג ןייק לָאז ןגָארטרַאפ ליֿפ טינ

 גָאט ַא סָאװ טימ טינ טָאה רע, .װש ,יָא טינ

 -ןכָאװ ןלָאצ וצ ןָא טמענ ןוא ןעמוקוצרעּביא

 ,(הקדצילעּב א ןַאמערָא ןַא ןגעו) לװֿפ ,=טלעג

 ןעמ זומ ױזַא ,טעלּפ ַא טגנערּב רענייא ןעוו;

 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ַא םיא

 -מוא סָאד ןעמונעגנָא ןּבָאה ייז, .חי קרּפ ,6
 שולשל רוזחמ ,"ןרעטלע ערעיײז ןוֿפ תונ

 הצוֿבק יד טָאה; .ב/זצ ,1832 עטיװַאלס ,םילגר

 .ּב ,"ןטכיררַאֿפ וצ קורּב קיטש א ןעמונעגנָא

 ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד

 'ַא .עיציזָאּפ א ןגעװ ,123 םַײּב יװ זז 9

 ןיא תונּבר סָאד יִא .לעטש א יִא ,ןטסָאּפ א

 ןוא ןעמענוצנָא טינ לעטש א זיאס, .לטעטש
 -סנרּפ א ,יאּבג ַא ןַײז וצ יִא ."ןטלַאהוצנָא טינ

 ראו רעד ... טרעהזןריזח רעד, .עא שדוח

 -ךליש' ,"ןמונג ןא 'נוא טליװרע סיטלוש םוצ

 'יטכישיג יגיליוצרוק 'נוא ימַאצלעז רגרוּב



 ןעמעננַא

 סכומ ןייק םידוהי ףיוא טׂשלָאז אוד, .ץווו עװַאַו !

 רעד, .א/ח ,ןויע ,"ןמענ ןא תרטוש ןייק ךאנ

 ,"תואיׂשנהיאסּכ םעד ןעמונעגנָא טינ טָאה עטַאט

 יד ןאיירפ טרעװ ךיז ..., .ן"ישּת י"נ ,ּבדל

 ןַײמ רעװ ,טָאג ,ךיא ןעװ ... דרע יצנג

 ,14 ,הל ,לאקזחי ,מהס ,"ןמענ ןא תוכלמ

 יד טימ ןענרעל וצ עיצידנַָאק א א

 יַאּבדנַאל ,/קישטשעמָאּפ ןשידִיי ןוֿפ רעדניק

 יִא ןענעק רעמ ןעמ ףרַאדַאּב ןקָארוא, .רעציז
 ,ץיװָארעּפלַא .מ .י ,"שינעטנעק ןענעק יװ רעמ

 ...זיאע ,1905 ענליװ ,,..המחלמ טלעװ איד

 טָאה רע .ןעלטימ ןָא ןוא ךַאֿפ ַא ןָא ןּבילּבעג
 ,21 1960 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןדנוטש יִא ןּביױהעגנָא

 (ערענעלק) ערעסערג ַא יִא .עלָאר ַא יא
 ןַא ןרעװ ןופ עלָאר יד ןעמונעגנָא . . ., .עלָאר

 ,זמט ,גצּב ,"ןרעלטיה ַײּב רעסַײמשרעטנוא
0 31, 

 ןגירק .טעּברַא ףיוא ןלעטשנָא .ןעגנידנָא 4
 יא .ןָאט וצ יז ןַײז בייחתמ ךיז ןוא טעּברַא

 עכעלטע יִא .ט נָא ה ַא יִא .ףליהעג א ,לעזעג ַא
 ןַא טלעװ עטרעקרַאֿפ א .ןשטנעמ עַײנ

 -ןצֿפױא ןָא טמענ רעטסוש א -- (ךוֿפה םלוע

 א ןַײז וצ רעדנילּב ַא ןוא רעטינרַאג א ןעיינ

 רד טינ ךיז לָאז . . . רפלעהּבה, .לװֿפ ,"רעטיה

 ומע דומלל ... ןטק רענ ןמענ וצ ןא ןיגעװ

 ּבאה, ,1676 י'גרוּבסלקינ ק"ק תונקּת' ,"תיבּב

 ענַײד, .361 ,הג ,"ךימוניג ןא דמולמ ןייא ףּכיּת

 דמלמ ןייק רַאֿפ םיא ךָאד ןטלָאװ םיּתּב-ילעּב

 עקלאלצּב 'ר ,ןַאמרעקעּב .1 ,"ןעמונעגנָא טינ

 ןעמענוצנָא טקוקעגסױרַא; .1895 עשרַאװ ,דמלמ

 ןיא ןקָאז ץוט רָאּפ ַא עטתיּבה:לעּב רעד ַײּב

 .פשטניװ ,סוממ ,"ןטעּברַאוצסױא טלעג ןכַײלג

 ... דלַאּב ןוא ךיג ןחישמ| רע טעװ ןעמוק,

 ןעמונעגנָא טָאה . .. ןַאמ ןַײד :ןטסָאה ןמיס א

 רעד למהרֿבא ,ריֿפַאש .3 ,"יינעגרעטנוא רָאּפ ַא

 ,1911 סעדַא ,רעטסוש

 -נא ןַא ןיא ,עּפורג א ןיא ןעמעננַײרַא ,
 יינוא ןיא ,לוש ןיא יַא .עיצוטיטסניא ,טלַאטש

 רַאֿפ יִא .ןייארַאפ ,הרבח א ןיא יִא .טעטיסרעוו

 :ה"ּבקה ןןהשמ| םיא טרװטנע; .דילגטימ ַא

 (בר ברע) שאד זיא שאד ,קלָאפ ןַײד ןיימ ךיא

 ,תומש ,חט ,"ןמוניג ןא ןליװ ןַײמ ןא וטשאה

 ה"כ ןּבאה ןגאמ תוקונּת ידמלמ, .ישר ,7 ,בל

 םיעּברַא טה רפלעהּב ןייא ןאוו דנוא םידימלּת

 לידאמ ירּב םהרֿבא יר ,"ןמענ וצ ןא םידימלּת
 ,גאה ק"קּב דמלמ היהש ,ןיגניטיאמ ל"גס

 ,117691 טײכקּת אדרויֿפ ,םהרֿבא תכרעמ

 ,ןַײז םינּפ-לּבקמ .ןַײז ֿברקמ .ןעמענֿפױא 0
 "םולש ןטיירּב א טימ יִא .יִא ןייש .ןענעגעגאּב
 א יִא .ןטנַאסערעטניא ,ןטנעיצַאּפ יַא ,םכילע

 םיא ןּבאה, .בורק ןכעלּבַײל א יװ ןדמערֿפ
 ןיּבה 'נוא ןמונג ןא יסוי יּבר 'נוא אייח יּבר

 ,ג"צּת אדרויֿפ ,הדׂשה חיׂש ,"ןּבעג ןיסע וצ םיא

 ,טשַאג ... ןייא ןא ןדיירפ טימ םינ; ,ה קרּפ

 ןיא איװ :ןיגאז טׂשלעװ אוד ׂשד טינ גידניז

 ןטרוא ילַא ןאק .ב/ח ,וו הׂש ,ײטׂשַאל ןייא שד

 .ץניװ ,"ןמוניג ןא ןםיטילּפ ידו שנוא ןמ טאה

 ,הח ,"ירפ יא ֿבוט'םוי ןוא תּבש לָאז עמ,

 טצעזעגסיוא טשינ ךָאנ זיא'ס , .1848 רימָאטישז
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 ,סַײװ ,"יַא טנעק ריא ןעװ ןהעש יד ךַײא ַײּב
 | .הװאת ןוא האנק

 ַא יִא ןֿפַאש ןכַאמ .ןגירק .ןעמוקַאּב
 ןַא 'ִא .ןעזסיוא ןַא ,טלַאטשעג א ,םערָאֿפ

 .םינּפ רעדנַא ןַא 'ִא עגר עדעי .עזָאּפ רעדנַא
 טמענ ,ילּכ א ןיא ןַײרַא טייקיסילפ ןעמ טסיג,

 זיא רטַײװ, ."ילּכ רעד ןוֿפ םערָאֿפ יד ןָא יז

 ,ָא לַאֿפ וצ ןייק ןעק ךַאז ןייק זד טנעקיּב
 -ַאנ הניגייא ןייא לֵאֹפ וצ רעד ואוו . .. ןטַײצ
 ילֲא . ... .א/בכ .1716 טשמַא ,הח ,"זיא רעוט

 ךיז ןרדנע רֿפ ינוא ןמענ ןא איז זד שינפעשּב
 ,עּב ,"טלַאטשג ןרדנַא ןוצ טלַאטשג ןייא ןוֿפ
 .ּב/וט

 רעטקַארַאכ םעד יִא .רעטקַארַאכ  ַא יא
 יא .(דנַאטשפױא-)גנוגעװַאּבסקלַאֿפ ַא ןֿפ
 ןרעסעּב םוצ גנודנעװ ַא יִא .גנודנעװ א
 ןסיורג א ןופ ּבַאטשסָאמ ַא יִא .(ןרעגרע)

 ,םענרַאֿפ

 = ךיוּב יַא* .קיּבַײלטעֿפ ןרעװ = ּב ַײ ל יָא*
 ןרעװ = טנוזעג יא" .ךיוּב ןסיורג א ןגירק
 עג ןעמענוצנָא עשטַאד ףיוא ןרָאֿפ .רעטניזעג

 ,ןרעװ םיוקמ (א = שיילֿפ ןוא טולּב יָא* ,טנוז
 טרעװ סע (3ב :ןּבעל ןיא ןרעװ טריפעגכרוד
 ןַא = טיוה עַײנ א 'ִא .רעקידװעעזנָא שיזיפ

 .רעטקַאראכ רעדנַא ןַא ,ןעזסיוא רעדנַא

 "יטשּפָא ןַא ךרוד ןעמיטשַאּב ,ןסילשַאּב .8
 יּפָא ןוֿפ ךוּפיה .גנוקידנעטשרַאֿפ א רעדָא גנומ

 צד ,עיצולָאזער א יִא .סולשַאּב א יִא ,ןֿפרַאװ

 םעד יִא .גיײלרָאפ ,גָאלשרָאֿפ ַא יִא .עיצַארַאלק
 רעד ןיא יוניש א ,ץעזעג א ,טקעיָארּפ-ץעזעג
 ,םַארגָארּפ ַא יַא .עא עיצוטיטסנָאק

 ,ןקיטעטשַאּב .סעּפע טימ ןענעכער ךיז ,9
 יװ ןוּבשח םעד יִא .ערישז יד ,עיטנַארַאג יד יִא
 רעד זָאד טוט, .ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא רע

 ןַײז ןמ לז ,ל"נכ טינ ןשדוחה:סנרּפ =} ה"פ

 יָא" .קקּת ,"ללּכ ןמענ ןא טינ תואצוה ןוּבשח

 ןענעכערטימ .ןענעכערנַײרַא = ןוּבשח ןיא
 ןופ רעװנָא םעד ןוּבשח ןיא ןעמענוצנָא ןסעגרַאֿפ
 ,ןרָאיַארַאֿפ

 (ןװּורּפ) ןוא ךיז ַײּב סעּפע ןעמיטשַאּב 0
 יַא .ןענרעל ןֿפוא םעַײנ א יִא .ןָאט ,ןריֿפכרוד

 -טינ לַײװרעד םעד יִא .גנולײטרַאפ-טַײצ עַײנ א

 ,טירש יִא .ןעלטימ יִא .לטימ ןטװּורּפעגסױא
 סָאװ לטימ עטנַאקַאּב סָאד ןעמונעגנָא ךיא ּבָאה?
 .המלש ,סוממ ,ײלַאֿפטױנ ַא ןיא טכיורּבעג דִיי א
 רעטײרּפשרַאפ רעד ןגעק ןעלטימ עגנערטש יִא

 ,טײקשירעכערּברַאֿפ

 ,ןעמענרעטנוא :טָאטשנַא .װזוקַא .כרַא 1

 - רימ ןילעװ .ןַײז רֿבוג ,ןשרעהַאּב ,ןעמענרעּביא
 -רעה יד ןילעװ 'נוא זיוה טאר זד ףיוא ןייג

 ןינעזע .אל קרּפ ,טנַארּב ,"ןמענ ןא טּפזַאש

 ,253 ,הג ,"ןימוניג ןַא זייר ריטׂשול יד ... רימ

 -רַאֿפ ,ךיז ןעמעננָא טָאטשנַא .וטוא .כרַא ,2
 דחשמ ןריטאט יד ... ןיּבאה ייז, ,ןקידייט

 םידוהי יד ריפ יא שקינ ייז שאד ןיזעוויג
 .ןמוא הׂשעמ ,ײןטללָאז

 ךיז .ןייטשוצ .קינָאזרעּפטירד ,װטוא .,9
 -נַײא יד .הלועּפ עקיטיינ יד ןּבָאה .ןטפעהַאּב

 עשיטָאיּביטנַא .ןָא ןעמענ ןקָאּפ יד ,גנוצירּפש

 .וֿפד +- -- ךיז ןעמעננַא

 ךיז ןעמעננָא

 סָאד , .ןעמעלַא ַײּב ןָא טינ ןעמענ סָאװ ןעלטימ

 -עגנָא ןקָאּפ עטלעטשעג יד ןּבָאה לָאמ עטייווצ
 עא טניט יד ,ץייּב רעד ,ּברַאֿפ יד ."ןעמונ

 םוטעמוא ןיוש טָאה ץייּב רעד זַא? .ןָא ןעמענ |
 קיאור ןזָאל ייז ןעמ ןָאק ,ןעמונעגנָא ךיללג

 עשרַאװ ,טרעּברַאֿפ רעדיילק ,ָאריּפש .ש ,ײןכָאק |

 יז ןוא ךעלמייּב טצעזרַאֿפ טָאה עמ-+ ,0

 ריאוטנ איד טאה םיוּב רד, ."ןעמונעגנָא ןּבָאה
 ץוחל ןיא} ןמענ ןא טלעווג טינ ... דנל ׂשד ןוֿפ

 .ב/הֹּפ ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןץראל

 .רעלוּפָאּפ ןרעװ .קינַאזרעּפטירד ,וטוא ,4
 ,עסעיפ א .גלָאפרעד ןּבָאה .ןטײרּפשרַאפ ךיז

 טינ ךיז טָאה רענייק,, .יִא ןעק עא גנולעטשרָאֿפ

 נָאלּב ,עש ,""'ָא ױזַא ... לָאז'ס זַא טכירעג
 .ו ןרעטש עדנעזד

 ַאּב .קינַאזרעּפטירד ,װטוא 6 װזקַא 8
 "רעּביא ןא ןופ ןרעוו ןעמונעגמורַא ,ןרעװ טשרעה

 טמענ סע .גנומיטש ,גנוריּפש ,ליֿפעג ,גנוּבעל
 "ךצי רעד .עא רעטיצ א ,דחּפ א ,קערש א ןָא
 עא שינעטסולג ,טיטעּפַא ןַא ,קשח רעד ,ערה

 יטינ ַא ,גנוכערּב א ןָא טמענ סע .ןָא ןעמענ

 ,טסורּב ןיא קיטייװ א ,טײקֿפַאלש ַא ,טייקטוג

 ןרעװ טעװ ףוג ןוֿפ המשנ יד; .װזַאא ןצרַאה ןיא

 ,"ַא ךיד טעװ שינרעטיצ סיורג ,טדײשעגּפָא

 -ַאראק םעד, .28 יז ,1867 ענליװ ,ֿבל ירשי רֿפס

 ַא יא תונמחר א יא ןעמונעגנָא טָאה קינלעּב

 ינשמ רוּפיס ,ןוחַא .מ ,"קנַארפ 150 יד וצ קשח

 םיא טָאה סע2 .ו"נרּת ענליװ ,הֿבושּתילעּב

 ,27 ו| 1968 ,רָאֿפ ,שַאּב ,ײטײקטַאמ א ןעמונעגנָא

 ןצרַאה םַַײ ב ןָא טמענ סע* .ךעלנעזרעפמוא

 ןרעװ ןעמונעגכרוד = המשנ רעד ַײּב ,(ץרַאה)

 טָאה ןתח םעד; .תונמחר צעּפס ,ליֿפעג א ןוֿפ
 ןרערט ןוא ..- ןצראה םַײּב ןעמונעגנָא קרַאטש

 ,פס ,"ןגיוא יד ןיא טלעטשעג םיא ךיז ןּבָאה

 ןא שקינ ךימ, .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג

 םוצ ןעמונעג טינ ךיז .כרַא = 297 ,הג ,"ןעמוניג

 ןַא טמענ סע" .טמעלקעג טינ ךיז ,ןצרַאה

 :ךיוא ױזַא .קיטיײװכיוּב ןגירק = ךיוּב םִַײּב

 .עא סעשזירק יד ַײּב ,טסורּב רעד ַײּב

 ןטלַאהנָא ךיז .1
 ןוֿפ ןלַײז יד ןָא יַא רימ לעװ ךיא, .טנעה יד טימ

 ,(ַאנװָאק סיוא) שטיװָאניּבַאר קחצי ,"למיה

 טדער; .ן"רּת י"נ ,םיריש עשיטָאירטַאּפ אייװצ

 םעד ןָא ךיד םענ ... :וניּבר השמ וצ ה"ּבקה

 ,קחצי ר"רהמ ֿברה תּב הטנעי ,ײןַײמ דוֿבּכה-אסּכ

 ּבײהנָא רעדָא .18 ףוס} ,לכיּב תורּבדה תרׂשע

 ,ןה"י .9

 ךיז יִא .טנעה יד ַײּב ןטלַאהוצ ךיז .ווזק ,2
 ַײב ךיז ןעמענ ןעלּפענ, .טנעה יד (רַאֿפ) ַײּב

 "לּפענ רעיולּב רעסיורג א טרעװ ,ןָא טנעה
 ןורטטמ ,טיײיצ

 ּפָאכ ַא ךיז .רעּפרעק ןוֿפ דילג ַא ןרירנָא .9
 א ןקירדסיוא רעשיטַאפמע) רֿבא ןַא ַײּב ןָאט
 ן צ ר ַא ה םִַײּב ךיז יִא .(גנוּבעלרעּביא ןַא ,ליֿפעג

 ּפ ָא ק םַַײּב ךיז יִא .תונמחר ןופ ,קיטייװ ןוֿפ

 -סיוא ןַא יװ) סעּפע רעּביא ךיז ןרעדנואוו םַָײּב
 יִא (ַאא טסעטָארּפ ןוֿפ ,תובהלתה ןוֿפ קורד

 ,ןכאלעצ ךיז ןוא ןט ַײז יד ַײּב ךיז

 .סעּפע רעדָא ןצעמע רַאֿפ ןלעטשנַײא ךיז .4



 ךיז ןעמעננָא

 ן.223 ,ןעמעננָא לגרֿפ} .ףליה ןּבעג .ןקידײטרַאֿפ -

 -כערעג רעד ר ַאֿפ ,ןטכערעג ןר ַאֿפ .ךיז יִא

 ."'ַא טינ ךיז רענייק טעװ רימ רַאֿפ, .ךַאז רעט

 ןרַאֿפ ןעמענוצנָא ךיז ביוחמ זיא דימלּת רעד,

 איו; .װש ,"ןַא ךיז טמענ דַיי רַאֿפ דיי, ."ןיּבר |

 ןרעמ ,ןיימ =} ןימ ךז איד ךיד אוד זד שטמוק -

 ,דמ ,תישארּב ,חט ,"ןרעדנַא איד זַא טׂשמענ ןא-
 ,"ךךאז איד ןמונג ןא שקינ ךיז ןּבאה, .9

 ,ןבוא ןופ דיל אֵַײנ ןיש ןייא ,ףסוי 'רּב ןרהא

 יא ךיז טעװ טָאג, .{?װיטַאזוקַא) ח"מּת גָארּפ

 םיָאנק, .4 ,הלק ,םילהּת ,יּת ,"קלָאפ ןַײז רַאֿפ
 רעייז ... תד םעד רַאפ ןָא ךיז ןעמענ סָאװ

 ערעייז ןַײז וצ ףדור רָאנ זיא הרוֿבג עצנַאג

 ,לוגלג רעד ,זּביא דמא ,"רעדירּב ענעגייא

 -ןגָאלשרעד יד ,עטסמערָא יד, .1867 עשרַאװ

 ןיש ןענעז ייז סָאװ ,עטסקירעדינ יד ,עטס

 ,"ָדָא טינ רענייק ךיז טמענ ייז רַאֿפ ,רקֿפה

 ,'הטמ לש הבישיּב' ,סוממ |

 ,19 ףוס ןזיּב ךיוא טַײצ וצ טַײצ ןופ} כרַא

 ךיז יִא .ךיז 'ִא טימ וויטינעג רעד טמוק ןהיי

 ןא קנעדיג ,טָאג, .וזַאא ,רעריא ,רענַײז ,רענַײד -

 ,15 ,וט ,רירעש ,"ןא רנַײמ ךיד םענ 'נוא ךימ

 רעד ןימוניג ןא ה"ע ׂשנג ןמלז ךיז טאה;
 ןַאמערָא ןייק טסלָאזע 335 ,הג ,"הנח המותי

 רערעייז ךיז טמענ ת"ישה . .. ןסַײרַאּב טשינ
 ,22"23 ,בב ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"זָא

 םעד ,דובּכ םעד ,עדװירק יד ךיז א

 םענע .ןצעמע ןוֿפ (שינרעגרע יד ,ץרוק יד ,גירק

 ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןא גירק רזנוא ךיד
 ךיז טָאה טלעװ רענעי ןופ דרָאּב ןַײמ, .ב/זי

 יד ,רָאג ,"ןעמונעגנָא {7 יז +-} עדיּבָא ןַײמ

 =ץךווירק סטָאג ךיז יַא* ,1868 רימָאטישז ,דרָאּב

 ַא ןגעק ,סרוקיּפַא ןַא ןגעק ןטערטסױרַא ,ריא
 (טשרמולּכ) זיא סָאװ סעּפע ןגעק ,ןעמורֿפ טינ

 ,סעצּפַארטס סטָאג ,ןדִלי ענייש, .ןיד יפילע טינ
 יד ,סוממ ,"עדװירק סטָאג ןָא ךיז ןעמענ

 | .'הׂשעמ עטלַא

 ןןעמענרעטנוא ךיז .ךיז ףיוא ןעמענ .9
 ןציטש וצ ךיז יִא ן,20 ,123 ןעמעננָא לגרֿפְ

 ןּבַײרשוצנָא ךיז יִא .ןעגנולָאצ עכעלשדוח טימ

 טינ ךיד םענג .ךָאװ ןייא ןוֿפ ךשמּב ייסע ןַא

 ךַײלג ןעװ ךיוא ,ןיילק ןוא שורג ןטּפשמ וצ ןָא
 זאו זאד, .א/דכ ,ןויע ,"ןיינ ןוא אוי ןשיװצ

 ךימ םענ ךיא / ןאק לאו זע ... ךיא ןסָאװ =!

 ,1686 מדֿפפ ,םילשמ רֿפס ,יןא ׂשכלָאז ןייא לאוו
 טמענ ןָא ךיז רעד רינייק תונוועּב זיא; .א/אל

 .חי ,וו הׂש ,ײדנַאטש רדיוװ ןאט וצ

 וצ קיליװ ןַײז .סעּפע ףיוא ןַײז טיירג .0
 ךיז* .םענעגנָא-טינ ,רעװש זיא סָאװ סעּפע ןָאט

 וצ ןגַײטש וצ טיירג ןַײז = ןרעיוא יד רַאֿפ יָא

 ,טינ ליװ דניק ןייק זַא; .הגרדמ רערעכעה ַא

 בר רעד, ."ןענמה ןליּפש וצ יא ךיז ךיא לעװ

 ."םידיגנ יד ןרסומוצסיוא ןעמונעגנָא ךיז טָאה

 ףיורעד ךיז ךיא זומ ,רימ ןופ ןכַאל טעװ ןעמ,

 ,"טליװ ריא סָאװ טוט ,רימ ןוֿפ טכַאל -- ,יָא |
 טָאה, .ב"נרת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלּפ

 ילש רעשידִיי רעד טימ ןעמונעגנָא ךיז קיווייל

 .ה ,ןיקוויר .ּב ,ײקָאלג-ורמוא רעד ןַײז וצ תוח

 ּו ....קיװייל

 טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןעמונעגכרוד ןרעװ .7
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 טימ ךיז יִא ן253 ןעמעננַא לגרֿפנ ליפעג א

 -עגנָא, .עא שינעקנעּב טימ ,רעצ טימ ,תונמחר
 ,רַא ,ײגָאט ןגנַאל םעד רַאֿפ רעצ טימ ךיז ןעמונ
 ,ּבַײל סָאד ןָא ךיז טרוּכיש , .יםיורט םוצ'
 -קיטייו טימ ןוא שינעקנעּב טימ ןָא ךיז טמענ'ס'

 ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"טייקשירעמיורט רעקיד

 ,1927 עװקסָאמ ,רעקלַא ןוֿפ

 -ץגייא רעד ןוֿפ ךירטש א יװ ןגעירקנַײרַא .8
 "ענרעּביא ,ןענרעל ךרוד) טייקכעלנעזרעפ רענ

 -ַאֹמ טימ ,תודימ עטוג טימ .ךיז יִא .(ַאא ןעמ
 דמלמ ןַײמ ןופ,, .הרוּת טימ ,ןסיװ טימ ,ןרינ

 עטוג ןוא הרוּת טימ ןעמונעגנָא ךיז ךיא ּבָאה

 ןמעש ןדמערפ ןעד רַאֿפ ךיז לָאז איז, ."תודימ

 רֿפס ,"ןמענ ןא תודימ יטוג ילֲא ךיז לָאז !נוא

 .א/דמ ,1686 מד99 ,םילשמ

 רַאֿפ טפַאשנגייא ןַא ןעגניװצֿפױרַא ךיז .9
 ,חוּכ (טימ) ךיז יִא .עיצַאוטיס רעטמיטשַאּב ַא

 טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה עקהרׂש,, .הרוֿבג טימ

 טימ ןעקנורטעגסיוא סע ןוא ... תוחוּכ עלַא

 טימ) טומ טימ ךיז יִא .ןיילַא ,ַאּפָא ,"םעטָא ןייא
 ַאּב ןרעװ = ץרַאה (טימ) ךיז יַא* .(שזַארוק
 ןעמונעגנָא רימ ּבָאה ךיא , ,קיטומ ,טצראה

 ,ןֿפױלטנַא ךיא םָאל ,היהיש ךיֵא היהי ,ץרַאה

 ףיז טמענ ... לדרעֿפ סָאד; .26 אי ,1870 .מק

 ךיז טלעטש ןוא טעװעקירּב ןוא ץרַאה טימ ןָא

 !םייהַא קירוצ' ,סוממ ,"םָאּביד

 ןטיהרַאֿפ וצ ךיז רעװש, .ןקעטשנָא ךיז .0

 .ידָא ךיז טמענ עמ -- קנערק רעקיּפעלק ַא ןוֿפ
 ןטײקנַארק ידו 'ַא גנירג ךיז ןָאק דניק סָאד,
 עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,ײןגייז םעד ךרוד

 יַא ךיז ןעמ ןעק רעכיג, ,1836 ענליוו ,רעטומ

 ןגָארטעגרעּביא טשרעקָא ןּבָאה סָאװ יד ןופ

 יד, ,10 ןפ ,1924 ,זעג9 ,שצ ,"ןיטַאלרַאקס

 ךיז ייז וצ ...גנַאגרעטנוא אזַא ןיא לָאז הּפילק

 ,'הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ ,ייָא טשינ ךיוא

 ןעמָאנוצ רעד, .ןּפעלקוצ ךיז .ןייטשוצ .1
 ,גח ,ײןקָאּפ עצראוש יװ ןעמונעגנָא ךיז טָאה

 ןּבױהעגנָא טָאה רוחֹּב ןַײמ, .| סַאלטַא חמצ

 ןוא לָאמ ןייא הנמלַא רעד וצ ןעמוקוצנַײרַא

 ךיז טָאה סע -- לָאמ ןעצ ... ןוא לָאמ ייוװצ

 'מייה 'װָאס ,יקייטסימ רעד' ,עש ,"ןעמונעגנָא
 ,2 אפ ,1961 ,דנַאל

 -עג .ןעלצרָאװנַײא ךיז (ןסקיוװעג ַײּבב ,2
 טָאה סָאװ גנוצנַאלֿפרעּביא ןַא? .ןטָארעג .ןעַײד

 1962 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןעמונעגנָא טינ לָאמנייק ךיז

 טָאה . .. סָאװ לדנרעק-ןעמָאז ַא זיא רעג .148
 -עגסיוא זיא סע ןוא ןעמונעגנָא טרָאד ךיז

 ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"םיוּב א ... ןסקַאװ

 סע ... ןָא ךיז טמענ העירז יד, .| רוד ןַײמ -
 ,סוממ ,"רעדניק תורוד:רוד טרָאד סױרַא ןסקַאװ
 'ו .הריש

 לגרֿפ} רעלוּפַאּפ ןרעװ ,ןריֿפנַײא ךיז ,
 .ןָא ךיז טמענ סָאװ עדָאמ ַא 243 ןעמעננָא
 -עגנָא ךיז ןּבָאה טֿפַאשרעגנַאװש ןגעק ןליּפ יד
 ךס א ןרעיודעג טגעלפ ןרָאי עקילַאמַא. .ןעמונ
 ןסניֿפעגסױא עשינכעט ןענַאװזיּב טַײצ רעמ
 .ךעלעטניפ עצרַאװש יד ,װמ ,יַא ךיז ןגעלֿפ

 יד ןיא ןעמונעגנָא טשינ ךיז טָאה שידִיי;
 ,לעװש ןּפױא ,שטילעז .י ,"רעדנעל-עיצארגימיא

 - ,1964 'ֹבצֿפ ,י"נ

 .ס" ,עק- ,ןיי נו .ס" ,רעד -- רעמעננַא

 ,טצענעג-- ,ןָא ץענ -- ןצעננַא

 ןצעגנָא .

 ךיז .ןאּב ןעמעננָא לגרֿפ} ןּפעשנָא ךיז ,4
 ןעמענ סערַאמכ יד זַא; .ןעקנירטנָא ךיז .ןּפַאזנָא |

 ףיוא ןגער ַא ייז ןלעװ ױזַא רעסַאװ טימ ןָא ךיז

 ,3 ,אי ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,ןפַאצנָא דרע רעד
 ןּבָאה ,רעסַאװ .טימ ךיז קידנעמעננָא ךיש - יד,
 זומ לעפ ענעקורט, .המלש ,סוממ ,ײטפַײפעג

 טלוֿפרעּביא ןלָאז ... ןקייװ רעגנעל ךָאנ ןעמ

 :ןעמ טֿפור דנַאטשוצ ַאזַא .רעסַאװ טימ ןרעװ
 -טנַאה ,ךַאלואו ,"ןעמונעגנָא ךיז טָאה לעֿפ יד
 דַארגָארטעּפ ,טעּברַאסױאירעדעל רַאֿפ לכיּב

 וצרעד ןלָאז שינעפעשַאּב עקידעּבעל יד, ,2

 .  וסק ,הח ,"רעסַאװ ךיז יִא ןייג

 ענרעצליה יד, .ךיז ןּפַאכנָא .ךיז ןדניצנָא 8
 זיא סע ןוא ןעמונעגנָא ךיז ןּבָאה םורַא ךעלזַײה

 ןעװ ,ץלָאה ַא? ."הֿפירׂש עסיורג ןייא ןרָאװעג |
 ןעמ טּפַאלק ,ריא ןיא ןָא ךיז טמענ רעַײֿפ רעד

 .ש"ּת ,י"ג ,הנשה:שאר רמאמ ,בדל ,"ךרוד ךיז

 ןכַאמסיױא .לּכהיךס ןיא ןעמוקַאּב ךיז 0
 ןַײמ ףיוא יִא ךיז טעװ לֿפיװ, .קלח ןייא ףיוא

 ."חוור לסיּב שּפיה ַא ןָא ךיז טמענ סע, ."?קלח

 ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןעגנורעַײטשַײּב עלַא ןופ,

 טמענ סע לֿפיװ ןלָאצסױרַאא ."עמוס עשּפיה ַא
 ,1862 ,מק ,"ןסע ףיוא טַאדלָאס א רַאפ ןָא ךיז

 | ,4 ןאפ

 רַאֿפ ןכַאמ ןוװיּכּב רעדָא ךיז ןוֿפ ןרעװ .7
 םורֿפ ַא יִא ךיז ,{ו7ּב ,ןעמעננָא לגרפ} ךיז

 יַא ךיז טװּורּפ רע, .עא ענימ עטוג ַא ,למינפ

 עטלַא יד' ,סוממ ,"למינּפ שידְִיי םורפ ַא ךיוא

 | .הׂשעמ

 רעסעּב וטסלָאװ ,יָא אזא טָאטשנַא, -- ץכע-

 יָצלֲא ךיז טמענ סָאװ ,הנויא ."ןגַײװש טגעמעג

 טרעװ ןיַא עלַא יד ןופ ןוא טָאטש רַאפ ןָא לָאמ

 -יור קרַאק רעד ןוא הרוצ יד לָאמַא סָאװ םיא

 .שינע- .וװ רעּבשַאמ החּפשמ יד ,סנ ,"רעט

 רֶעוװ ,1
 יַא .רעד .תושקּב יד ןוֿפ יִא רעד .ןָא טמענ סע
 ,ןָא ךיז טמענ סע רעװ .2 .דַאי)רדָאּפ ןוֿפ
 ןַײד .טקידיײטרַאֿפ סָאװ ,ןַײא ךיז טלעטש סָאװ
 רמענ ןא ןייק טוה רע; .ריד רַאֿפ יִא רעד .יָא
 םעד ןגעװ טנַײז ןופ טלעז אד רעד {ןלדּתש :ַאדו

 ,א/מק ,1716 טשמַא ,הח ,"ןטעּב רּביא ךלמ

 ןיּבה רמענ ןא 'נוֲא רֿפלעה ידדנַא ןייק איד;
 גרוּבמוה .,םינינּפה רחֿבמ רֿפס ,"טָאג ׂשלַא
 (שירעגנויליואוו) -- יִא ןַא גנוי ַא .ב/חל ,טײצּת

 טגרָאּב סע רעװ ..8 .סנַאֿפלַא ןַא !רעקרַאטש א'
 טימ סָאד ,0  .ּפָא טינ טיג ןוא טלעג רדסּכ
 לּפעק .רעיוא ןַא ,לטנעה .ןָא טמענ עמ סָאװ
 .לָאענ .ידַא -- ׁשי- .ןקעטש א ןופ

 יּוק) דפ .טּפענעגי- ,ךָא פענ .װרט -- ןֿפעגנָא
 -רַאֿפ ןצ לסיּב ןײילק ַא ןעמענ .(אא עווַאי

 .עא סטכעקעג ,קנארטעג א ןוֿפ םעט םעד ןכוז

 טּפענעגנָא סָאװטע יז טָאה ....ןּפיל עטסנרע טימ,

 רעד' ,װ סַײװ ,"לזעלג ןוֿפ דנַאר םעד ףיוא

 ןפיוא ךיוישיפ יד עשָאס טָאה. .., .יגנַאגרעּביא |
 רענרַאמוק ,רעלזַײה .ק ,"טּפענעגנָא סוֿפַײרד

 .ןעניושרַאּפ

 סַאנ -- ורט

 ףָאטש יא .עקרַאמ יד יִא .ןכַאמ טכַײפ ,ןכַאמ

 םעד טצענעגנָא טָאה ןגער רעד .ןסערּפ ןרַאֿפ



 : ןקער'עננַא
 ןכרוד ןעיצוצכרוד םעדָאֿפ קע םעד יֵא .טיֿפוס |

 רינַאֿפ םעד קיטיינ זיא .לדָאנ ןוֿפ לטלעּפש
 ןרעװ לָאז רֶע ידּכ רעסַאװ טימ-ןצענוצנָא רעלרֿפ
 ,טײּברַא רעלשיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"רעכייוו
 ענַײז רָאה ... עטרַאה ידפ .1913 גרוּברעטעּפ

 .שז ,"טמעקעצ ןוא טצענעגנָא עקיָארֿפ טָאה -
 ,ןכַאמ סַאנ (דניק ַא ןגעוו ךעלנייוועג) -- ווטואי

 יד ןיא טצענעגנָא טָאה דניק סָאד, .ןשיּפנָא
 .ײרע/ .(עקי) רעד .גנו- .יךעלעדניװ
 - ןענעגרהנָא + -- ןקער'עננַא

 ,ןָא החיֿפנ .װטוא ְזעכיֿפענ ...} -- ןההיֿפננָא
 -ביוּב טימ ןעקניטשנָא .ּבָארג  .טהחיֿפנעג י-
 .ןצרַאֿפנָא ,טניוו

 ןָא הקֿפנ .װטוא ןןעקּפַאנ...) -- ןהקֿפננָא
 יֿפױא ךיז ,ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא ..טהקֿפנעג-

 רעסיורג רעד ןוֿפ ןעמוקעג, .הקפנ ַא יװ ןריפ
 ,"לטעטש ןיא זדנוא ַײּב טהקפנעגנָא ןוא טָאטש

 "הדוקנ .וורט ןזעװעדוקענ ...} -- ןעווהדוקננָא
 "קנ ןלעטשנָא .לָאענ .טעוװהדוקנ-- ,ןָא עו
 ײּבמָאק עסיוװעג ןּבָאה ןפרַאד רימ ּביוא, .תוד
 ,ןעווהדוקנוצנָא קיטיינ טינ זיא ,ןלַאקָאװ-סעיצַאנ

 יװ תויתוא טימ ןֿפלעהסױא ךיז טושפ רָאנ
 ,6 --3 ,שו ּפשִיי ,ראא ,יּבױט ןוא ּבוַאט :לשמל

 ,ןדוקינ- :ךיוא

 ןָא .עזַארֿפ װדַא ןעמָאשענ ...) -- המשנ ןָא
 זיא הנװּכ ןזָא =) ןוא הליפּת ןייא, .,ןליֿפעג

 .חל קרּפ ,טנַארּב ,"המשנ ןוא ּבַײל ןייא זַא ךַײלג

 .ידַא -- קידהמשננָא
 .טייקיטעט עיִא .טייקנּבעגעגרעּביא ןָא ,ןערּב
 | ,טייקי-

 -עג'-- ,ןָא ןתנ .ורט ןזענעסַאנ .. .} -- ןענתננָא

 ,(תונּתמ) ךס א ןּבעג (םעטַײּב ריא טימ) .טנתנ
 ,ךאלמ .ל ,"יָא דלַאּב ןךַײא =) ןיא טעװ עמ,

 ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא

 .מַא ,טרעדַאסעג'- ,ןָא רע- .וורט -- ןרעדַאפנָא

 רעלעטערד יד יִא .ןטיילנָא .:= 2: {(ס 1
 .ןרָאזיװעלעט =} עיזיוועלעט ןיא |

 .טעשזַאסעגי- ,ןָא עשז .װרט -- ןעשוַאטנָא
 סָאד יִא .סור טימ ,עשזַאס טימ ןרימשנָא ,1 |

 ּבוטש יד יִא .עשזַאס טימ ןצומשנָא .2 .,למינּפ
 .ןעמיוק םעד ןקיניײיר םִַײּב

 ךיז ,ןָא ךיז עט .וטוא -- ךיז ןעטַָאטנָא
 רע .ןרעװ טַאז .ןקיטעזנָא ךיז - .טעטַאסעגי-

 .ִא טינ ךיז ןעק

 .טעינכָאסעגי- ,ןָא עינ  .װרט -- ןעינכַאטנָא

 -כָאס ןוז יד, .סערַאכוס יִא .ןענעקירטנָא = .לס |

 ."דרע יד ןָא טעינ

 .רֿפ 22 יײא 22 .ןע- ,רעד לּבמַאטנַא
 עטמיטשַאּב א ןליּפש סָאװ ןרָאיטקַא עּפורג .1
 "א ןַא ןלעטשֿפיױנוצ .רעטאעט ןייא ןיא טַײצ

 ךיז טלַאה -- ליּפשיַא .'א םעד ןליּפשנַײא
 -ֿפיונוצ ןֿפױא רָאנ ,ןטסילָאר-טּפיױה יד ףיוא טינ
 ןעמוקוצ טגעלפ סע .ןרָאיטקַא עלַא ןופ ליּפש

 ,רענייא ןסַײרּפָא ךיז טגעלֿפ סע ,רָאיטקַא ןַא

 רעד ןוֿפ 'א רעד זיא ןײמעגלַא ןיא רעּבָא

 ,קומ ,"רעקיּבלעז רעד טעמּכ ןעוועג עּפורט
 ןּבָאה זומ עשרַאװא .0 ןשינעגעגַאּב ענַײמ |

 ןּבײהנָא טינ ןעמ רָאט שרעדנַא ,ןעיֵא עטוג -

 . ןָא ,ןליפעג ןָא זיא סָאװ
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 ,31 ןפ ,1932 עשרַאװ ,רעטעלּב יטיל ,"ןליּפש
 טָאה ץרַאװש סירָאמ ןוא רעטוג א זיא יַא רעד.

 י"ןע'א ןעצ רַאֿפ עיגרענע
 .ןטלַאטש

 .ןעמַאזוצ ןליּפש סָאװ ןטנַאקיזומ עּפורג 6
 ןליּפש וצ ןטנַאקיזומ ףניֿפ ןוֿפ יַא ןַא ןעגניד
 ןוֿפ ןע'ַאק .גנולמַאזנָא .8 .הנותח רעד ףיוא

 .המחלמ ,מפ ,"סעדִַלּבעג |
 ָאד יד ..., -- טייקיד- .ידַא -- קיד-

 רעזדנוא ןזיװעג ךיוא טָאה גנולעטשרָאֿפ עקיז
 -נַאשרָא .ּב ,"טײקידיַא ןַײז ,דנַאטשַאּב"ןרָאיטקַא
 ,1931 עװקסָאמ ,ןטכַאלש רעטַאעט ,יקס

 ,ןצנַאט םַַײּב גנורּפש ַא .ס' ,יד -- עלּבמַאטנַא
 .ןעמַאזוצ סיֿפ עדייּב טימ -

 (ריז ,זָא (ךיז) עפ- .ווטוא -- (ךיז) ןעּפָאטנָא
 ךס ַא .(ךיז) ןעּפַאס - :99 .טעּפָאסעג --
 .ןעװערָאה רעוװש .טעּברַא רערעװש ךָאנ ןכַײרּפ
 ,זמט ,שז ,"טעּפָאסעגנָא גונעג ךיז ּבָאה ךיא
 .ףורַאיגרַאּב ןייג םַײּב ךיז יא .6 4 3

 עשט .ורט 8 װטוא -- ןעשטַָאקַאסנָא

 ,ןעשטָאקָאס:- :59 .טעשטָאקַאסעג- ,ןָא
 .ןוה ןַא יװ ןעקָאװקנָא .לס .ןעצָאקַאס- -

 ,ןטײקשירַאנ ןעלּפַאלּפנָא

 .טעגרַאסעג-- ,ןָא עג .ורט -- ןענרַאפנָא
 נָא .דפ ןןעחרסנָא לגרֿפ) .ןעקרַאס--= :89 -

 -רַאמסנָא 221 .ּבוטש יד יִא ,ןקיצומשנָא .ןקידורּב

 -  .שינע : .טועק
 -רָאסעג-- ,ןָא עוועט- .וורט --- ןעעטרַאסנָא

 "טינ ,קירעּביא) ןריטרָאססױא ךס ַא .טעװעט
 .לּפע גרעּב עצנַאג יִא .(ןטָארעג

 יעג-+ ,ןָא רדס .װרט ןזרעדַאס ...} -- ןררסנָא
 ,גנונעדרָא ןעגנערּבנַײרַא (לוטיּב טימ) .טרדס

 ןיוש טעװ רע .רָאנ םיא טזָאלא .רדס ַא ןכַאמ
 -ימעצ עתמא סָאד ןרעװ טעװ סע זַא יִא ױזַא
 ."שינעש

 ךיז ןָא ךיז ע(יוד- .װטוא -- ךיז ןע(י)דוסנַא
 .טַײצ ערעגנעל א ךיז ןטּפשֿט ..טע(יודוסעגיי
 .ןצנַאטסניא עלַא ןיא ןרילרַאֿפ ןוא ךיז יִא

 .וזק ,װטוא ןןעדױס... -- ךיז ןעדוטנַא
 ערעגנעל .א .טעדוסעג- ךיז ,ןָא ךיז עדֹוס

 .תודֹוס ךיז ןלייצרעדנָא טַײצ

 -שיװסעג-- ,ןָא עשטש -- ןעשטשיוװוסנָא
 -רַאֿפ זיא יז, .ןֿפַײֿפנָא -- װטוא .לס .טעשט
 יז טעשטשיװסעגנָא ריא רע טָאה ,ןעגנַאגעגַײב
 ןֿפַײֿפסױא .1 -- װרט ."ןקוקמוא ךיז לָאז
 -ָאלעמ ערעלוּפָאּפ יד יִא .סעידָאלעמ לָאצ ַא
 טעשטשיװס -- דלָאי ַא .ןרַאנּפָא .2 .סעיד
 .שינ- .ךיז טימ ךיוא ."ןָא םיא ןעמ

 .טרעדעווסעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעדעװסנָא
 ַאזַא ןיא רעדניק יד יִא .רעדעװס ַא ןָאטנָא .מַא
 ,"ןָא זדנוא ןרעדעװס סעמַאמ יד, .גָאט ןטלַאק
 ,(ןלוש עשידיי ןיא רעדניק ,י"נ ,דייר)

 .ידַא -- קיטעשװסנָא
 ,ןַאמָאר רעיא .טעשזוס

 ןייק טינ טָאה סָאװ

 -נָא .טעטוסעגי- ,ןָא עט- .וטוא -- ןעטוסנָא

 -ץגנָא טָאה דניק םַײּבא .טיור ןרעװ ןוא ןציווש

 ."ךעלסיֿפ יד ןשיװצ טעטוס

 "עג עטנעָאנ ,נַאמ

 ןעוועכעטסנָא
 פערפ ;עזַארֿפ װדַא -- ןףָאס ...| -- ףוש ןָא

 סע; .רעהֿפיוא ןָא .דנע ןָא .ףוס ַא ןָא .עזַארֿפ

 א ןעמוק טעװ, ."'ס ןָא ןרערט יד ךיז ןסיג
 - ."!'ס ןָא תורצ יד וצ ףוס -

 -ןָא 6: ףוסנָא :גיילסיואו ן- ,רעד --- בוס
 .יינש ןוֿפ ןיָא .טנָאזירָאה ןוֿפ יַא רעד .(ףוס-

 ,ןֿפוסןָא ןוֿפ םיוש ןיא, .ןֿפוסנָא עקיטשרָאד
 ןפָאיטסיװ טצענעג יװ --- םיוש ןוֿפ טעמוא ןיא
 - יגָאטרַאֿפ" ,וו לא ,"םיור רעקיבייא רעד

 טינ טָאה סָאװ .ידַא ןקיֿפָאס ...} -- קיֿפומנָא
 עיִא .טנורגּפָא רעיֶא .ךעלדנעמוא .ףוס ןייק

 רעיִא רעד ףיוא .. ., .טלעװ עיִא יד .טֿפַאשקנעּב
 ימואירט יד ,ןידרָאג רעדירּב ,ײןשרעדנַא' לָאצ

 םעד ... טָאה סע רעװ; .1914 ענליװ ,עידעֿפ
 ידרעֿפ יד ןיא טנעיילעגכרוד ... ץיָא טעמוא
 טָאה רע, .יןגער ןֿפױא דרעֿפ ַא ,טייצ ,"ןגיוא
 ןַײז ןופ ץוש ןרעטנוא ןעמונעג ןעמעלַא ייז

 ןרָאװעג טרעטיירּבעגסױא זיא סָאװ --- 'ךיא
 ,3 טוו 1965 ,קיא ,"סעיסנעמיד עיֶא וצ

 .לס .טעשוסעג-* ,ןָא עש- .ורט -- ןעשוטנָא

 .ךעלדנעּפש 'ִא .ןענעקירטנָא

 ףָא רחס .װרט .ןרעכַאס ..} -- ןרחפנָא
 ןוא ךס ַא ןפױקנָא (לוטיּב טימ) .טרחסעג =

 ןצנַאג ַא טימ ןּבַײלּב ןוא האוֿבּת יא .סקירעּביא

 ,רעלכַײּפש

 .טּפמַאטסעג-- ,ןָא ּפמַאטס .וורט -- ןּפמַאטסנָא
 .ּפמַאטס ַא ןיא ןעלקערּבעצ ,ןקַאהעצ .ןסױטשנָא

 ,לעמ-הצמ יא

 יַאטסעג-- ,ןָא עוענ- .ורט -- ןעװענַאטסנָא
 (שירעדַײש) .ןעװענָאטס- :89 .טעװענ
 םעד יִא .רעלעמש ,רעגנע ןָאטס םעד ןכַאמ

 ,רידנומ

 -ָאטסעג -- ,ןָא עוועס- .וורט -- ןעװעטַאטטנַא
 יוק ַא ןיא ןּבַײלקנָא . שא: 000 .טעװעס

 עצנַאג, .עא ץליהעג ,לגיצ יִא .קַאּפ ןסיורג ,עּפ

 יקסרימָאּבויל .י ,=טעװעסָאטסעגנַא ןּברַאק ןּביז
 ,1932 עװקסָאמ ,ספינש רעד ,וָאּבעילג .ּב ,זּביא

 "עג- ,ןָא (ע)סָאטס .ורט -- ן(ע)טָאטסנָא
 לֿפיװ ןקַאּפנַײרַא .ןּפָאטשנָא לוֿפ  .ט(ע)סָאטס
 -בַײּפש א יא .ייה טימ ןגָאװ ַא יִא .ךיז טזָאל סע

 .האוֿבּת טימ רעל

 "עגי- ,ןָא שטרַאטס .װרט -- ןשטרַאטסנָא

 יכָארקנָא .: 2: 40 5141008 .מַא .טשטראטס

 .רעדמעה יִא .ןעילַאמ

 ךיז ,ןָא ךיז ער .װטוא -- ךיז ןערַאטסנָא

 'ַא .ןעימַאּב קרַאטש ךיז .לס .טערַאטסעג +
 רעד ַײּב ךיז יִא .קסוּפָארּפ ַא ןגירק וצ ךיז
 | ,טעּברַא

 ,טגיוטסעג-- ,ןָא גיוטס .װרט -- ןגיױטסנָא
 גוטס ַא ןופ םערָאֿפ ןיא ןעלמַאזנָא ,ןּבַײלקנָא
 .ייה 'ַא

 .טעּפוטסעגי- ,ןָא עּפ .ורט -- ןעּפוטסנָא
 -הצמ יִא .ןּפמַאטסנָא .עּפוטס ַא ןיא ןּפַאלקעצ

 יא :ךיוא .ךעלעגָאג יִא .ךעלעֿפרַאֿפ- הצמ ,לעמ

 .רענייּב יד -

 -עטסעג-- ,ןָא עוועכ- .וורט -- ןעוװעכעטסנָא
 ,ןטַײּבסױא ,ןטַײּב ךרוד ןּבַײלקנָא ..טעוועכ



 ןעלּפמעטסנָא

 ןפיוא ןּפעלש ייז ןוא רעדיילק עטלַא קַאּפ ַא יַא

 .קרַאמ ןצרַאװש

 ןָא לפ- .ורט 6 װטוא -- ןעלּפמעטסנָא
 נָא .ןעװעלּפמעטס -- :89 ,טלּפמעטסעג =
 ּפָא ןטיה סָאװ רר לָאצ ַא ןיא ךיוא| ןעלּפמעטש

 יד 'ִא .טרעװנַאק ןפיוא יִא .ןס:ש קוליח םעד
 .ןטרעװנָאק

 -עגי- ,ןָא עװעּפ- .װרט -- ןעװעּפמעטסנָא
 ערַאּפ טימ ףָאטש ןעמענכרוד .1 .טעװעּפמעטס
 (שירעדַײנש) .2 .ןטעּברַאַאּב ןרַאֿפ (ףמַאד)
 םעד יִא ןסערּפ ןרַאפ םָאװש ַא טימ ןצעננָא

 ,לטנַאמ

 .דפ ,ןצכערקנָא ווזד -- ןעקנעטסנָא

 -עגי- ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװועטרעטפנַא
 ,גיוטס ,עטרעטס א ןיא ןגיילנָא .טעװעטרעטס

 ,רעטניוו ןֿפױא ץלָאה יִא .ייה יִא

 ,ןָא ךיז עיאד- .וטוא -- ךיז ןעיַאדַארטשנָא
 "נָא ךיז .רנ .ציסור .טעיַאדַארטסעג'- ךיז
 סָאװ . .. ןגָארטעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאװ; .ןדַײל
 נָאלּב ,עש ,"טעיאדארטסעגנָא ךיז ּבָאה ךיא
 .װ ןרעטש עדנעזד

 ,יורטס:- :גיילסיוא} .ןע- ,רעד -- יָארטשנָא
 ןעיארטסנָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא ,ןרנ
 יַא םעד ןכַאמ .לעטשנָא .(ךיז)

 -ָארטסעג-- ,ןָא עיָארטס .ורט -- ןעיַארטסנַָא
 .מטפ .1 .ןרנ ,ןעיורטס = :גיילסיוא} .טעי
 ,ןָאט וצ סעּפע ןצעמע ןסולֿפנַײאַאּב ,ןַײז עיּפשמ
 טימ ןטסעמרַאֿפ ךיז לָאז עמ הרֿבח יִא .ןדערוצ

 ארֹומ טינ לָאז רע גנוי םעד יא .תוחֹוּכ יד

 + . . טָאה . . ., .דלאו ןיא טכַאנַײּב ןייג וצ ןּבָאה

 ... ןלָאז ייז טַײל הרבח ענַײז טעיָארטסעגנָא

 ,לָאֿפיי ,=. . .עיצַאטוּפעד א טימ . . . ןייגרעּבירַא

 זַא 'ַא ןעמעלַא ייז לעװ ךיאע .21 ןפ ,2
 ירעקעּב .ש ,"ןּבָאה ליװ ךיא יװ ןגָאז ןלָאז ייז
 ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמ

 -ןצמוא ןַא ,זגֹורּב א ןֿפורסױרַא .מט5 .2
 ןגעק רעדורּב א ךעלתוליכר טימ יִא .טײקנדירֿפ

 .רעדורּב א

 "יטש א ןיא ןעגנערּבנַײרַא (שירעכַאלּפָא 3
 .הּפוח רעד וצ הלּכ"ןתח יִא .גנומ

 .טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא ןעמיטשנָא .4

 .ןליּפש ןרַאפ םילּכ יד יא .ילּכ יד ןװּורּפ ,ןלעטש

 א ןופ קע םַײּב, .ָאנַאיּפ א יִא .לדיֿפ א יִא |

 רעמזעלק הרבח א טציז שיט םענעּבמעד ןגנַאל

 .תועסמ ,סוממ ,"םילּכ ערעייז ןָא ןעיֵארטס ןוא

 לסיּב םעד דוֿבּכל ... ,לּבמיצ םעד ןָא עיָארטס,
 ,תחלשמ ,ליי ,"טליּפשעגפיוא לרמז א הקשמ

 -ירק טעיָארטסעגנָא ןּבָאה, .ו"לרּת רימָאטישז

 .31 ווו 1967 ,זמט ,טייצ ,"סעריל ערעייז שירעג

 יװ ןעגניז ןוא ןטָאנ ףיוא זדלַאה םעד יַאע .גיֿפ -

 ױזַאע .13 8 1968 ,זמט ,גח ,"ךעלעגיײֿפ יד

 -עה םניּב ,*טעיָארטסעגנָא ןּבעל ןַײמ ןעמ טָאה

 -נָא טָאה'סע .1957 םילשורי ,דנַאר םַײּב ,רעל

 רעד ףיא לצעק סָאד ךעלרעיוא טעיָארטסעג

 יד יִא ,1970 ,רעמינפ עקיטַײצ ,צוס ,"עפָאס

 ,קיטכיוו ןכַאמ ךיז .ןעײרדרַאֿפ ייז = סעצנָאװ

 -צנָארטססיױא ,ןצוּפסיוא (שיטָאּפש :ךיוא) .9
 -הּפוח ןטלַא סעמומ רעד טימ הלּכ יד יא .ןעל
 ,דיילק
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 א 'ִא .ןסַאג עַײנ יִא .ןעױּבנָא .רנ ,ציסור .0
 ,ןטיילק טימ קרַאמ ןלופ

 -גַײרַא ךיז .1 .ופד +- -- ךיז ןעיָארטפנָא
 "נָא ךיז .ןטיירגוצ ךיז ,גנומיטש ןיא ןעגנערּב
 ןלעװ ךיז ןטלָאװ ייז יװ ױזַא, .טומ טימ ןעמענ
 ,שטַײט .מ ,"סרעקיטכיװ סעּפע וצ יִא לַײװרעד

 ךיז .2 .1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא
 -עוש רעד ןגעק יִא ךיז .ןזָאלּבנַא ךיז .ןוגֹורּבנָא

 ךיז טָאה ..., .ןעלצנַארטסנָא ךיז .8 ,ןירעג
 רעדוּפ ןשירפ טימ ךיז ,טעיָארטסעגנָא לָאמַאכָאנ

 יטַאװירּפ רעד ,סיקרעזױא .מ .מ ,"טישאב

 ,1898 שטיּבָאהָארד ,וש רערהעל

 יעג-- ,ןָא לצ .װרט -- ןעלצ(נ)ָארטסנָא
 -צָארטס - ,ןצָארטס:- :89 .טלצ(נןָארטס
 .ןצוּפנָא ,ןצופסױא .םעטַײּב ריא טימ .ןעל
 יַא ךיז -- ךיז טימ ךעלנייװעג  .ןעיָארטסנָא

 ,שינע- .עװַאּפ א יװ

 -ארטסעג'- ,ןַא עש- .ורט -- ןעשַארטסנָא
 ,ןצנעװקעסנָאק טימ ןענערָאװ .ןקערשנָא .טעש

 'ַא .רענָאיציזָאּפָא םעד יִא .ןעגנוי עדליוװ יד יא

 = ןדנעג יד 'ַא* .רעדנעל עניילק עקימורַא יד

 -ָאװדַא יד, .סעקנושַארטס עטסוּפ טימ יִא ,ריא

 ,"קיטקַארּפ יד ןרעװרַאפ . . . יָא ןעמ ןעק ןטאק
 וװענעשז ,ןעסעצָארּפ עשיטילַאּפ ,ץעװָאדנוּב .א

 טכַאמעג ךיז טָאה ןוא טעשַארטסעגנָא; ,4

 1890 ,שַאֿפ ,ןָאסירעמ .א 'רד ,"טעטירָאיאמ א

 ,ן15 | 1966 ,טקורדעגרעּביא} 4 שוו

 ,שינע- .ץנע-

 .טענורטסעגי- ,ןָא עני .װרט -- ןענויטפנָא
 "נָא ןוא ןע;צפױרַא .ןעווענורטס;- :ךיוא
 -טסניק רעד, .סענורטס עקירעהעג יד ןעמיטש

 ,אֿפא ,"עיזאטנַאפ עשירעפעש יד יִא ףראד רעל
 ,13 1 1965 ,זמט

 -עג-- ןָא עװעג .חרט -- ןעוועגנירטסנָא
 טימ ןעיײננָא שירָאװָארּפ .1 .טעװעגירטס
 .ןעלקַארטנָא .ןּפעטש;(ּפָא) ןרַאֿפ ךעטש עסיורג

 טּביולעג , .שירָאזיװָארּפ ,ךיג ףיוא ןּבַײרשנָא .2

 ,גנאג א טייג סע ... םלוע-לשיונוּבר רעד זיא
 ץישפיל ריאמ בקעי ,"ךיא ּבָאה טעװעגירטסעגנָא

 .גיֿפ .8 .,1892 ענליװ ,ןיסיּב רעלעװלָאװ ַא

 -נַאזימ יַא .ןַאלּפ ַא יִא .ןריֿפכרוד סעּפע ןּבײהנָא

 ,סענעצס

 :פ9פ ,טעסַאיסעג'- ,ןָא עס- .װרט -- ןעפַאיפנָא

 םעד יִא .ןרוּכישנָא (לדייאמוא .ןעש אש --
 ךיז ןוא יִא ךיז -- ךיז טימ ךעלטנייוװעג .לרע
 .עטָאלּב ןיא ןרעגלאװ -

 .קידתוּביס:- :ךיוא .יזַא -- קידחּפיפנָא

 ,דנורג א ןָא ,(תוּביס ןַא) הּביס א ןָא זיא סָאװ

 רע, .סעּכ רעקידהּביסנַא ןַא .טקיטכעראּב-טינ

 ,"טעמוא ןקידתוּביסנָא טימ לופ ןעװעג זיא
 גָאט רעד ,גרוּבנערע איליא ,זּביא קַאשרַאמ .3

 .םייקי- .1936 וועלק ,רעטייװצ רעֶד

 -רע ןָאלעליַאהַאָאכײסנַא -- הללהא"הכיסנַא
 ערעדנוזַאּב ייווצ ןוֿפ ןעמָאנ ןוא רעטרעװ עטש

 ,ףסומ וצ הנשה:שָאר טגָאז עמ סָאװ ,םיטויּפ

 ןַײמ) ןשרעה ןכַאמ לעװ ךיא 57 ,הללהַא +-

 -שָאר ּביוא ,!(טָאג ןַײמ) ןּבױל לעװ ךיא ,(גיניק

 טגָאז גָאט ןקידעכָאװ א ןיא סיוא טלַאפ הנשה

 ןטַײּב .'הללהַאי -- תּבש בוא ,'הכיסנַאי ןעמ

 ןע(י)לַאמסנָא

 "מוא ןַא ןכַאמ -- 'ַא ףיוא יא (ףוליח ַא ןכַאמ)
 יי .טַײּבסױא ןכעלצינ

 ,ןָא קוליס .װרט ןזקעלייס ..,} -- ןקוליסנַא
 -ַאמ עצנַאג ַא יִא .ןלָאצנָא .1 .טקוליסעג-=
 "נָא .2 .קידלוש זיא ןעמ לֿפיװ רעמ יִא .יַאינט
 .ךיז ןריפֿפױא ריא רַאפ רעטכַאט יד יִא .ןרסומ

 :89 .טעליסעג'- ,ןָא על  .ורט -- ןעליסנַא
 ַא ףיוא ןע:צֿפױרַא .ןעליצ-- ,ןעיליס;-
 ףיוא סעקרעשטַאּפ יִא .םעדָאֿפ ַא ףיוא ,לרינש

 ,לרינש א ףיוא לרעּפ ,ןלערק יא .םעדָאֿפ ַא

 -תולג יד ףיוא ,לרעּפ יװ ,םורֿפ טעיליסעגנָא,

 ךיוא .טָאטש עסַײװ ,אֿפא ,"ךעלרינש-רעּבליז

 ,שינע- .עא סעזַארֿפ ,רעטרעװ יִַא :גיֿפ

 -ניסנַא ,עװעשט  .ורט -- ןשוװעשטניטנַא
 ןושל ןיא .=: 5170: 600100024ז .טעװעשט
 רעדָא ןעיליּפשרַאפ (ןטסינָאלַאק רעניטנעגרַא ןוֿפ

 .דרעֿפ א ףיוא לטָאז ַא ןופ סנעמיר יד ןדניּברַאֿפ

 -גיסעג-- ,ןָא עװעק- .װרט -- ןעוװעקנישנַא
 רעמ) ץכעיולּב ,עקניס ןָאטנַײרַא ,טעװעק

 ,שצוו יא .(קיטיינ זיא'ס לפיוו

 אכריס .וטוא ןןעכריס ...} -- ן(ענ)אכריפנָא
 עג .ן(ענ)הכריס:- :839 .טאכריסעג'- ,ןָא
 רעד, .ןרעלעֿפ ,ןעמגּפ ,תוכריס ךס ַא ןעניפ

 ייור ַא טימ ןּבירשעגנָא ליֿפ יוזא טָאה רערעל
 ןופ טנעדוטס) דייר ,ײטאכריסעגנַא ןוא ןעּפ רעט

 .(ןסרוקרערעל רענװָאק

 -ריסעג'- ,ןָא עועק- .ורט -- ןעוועקריסנָא
 .לצלעה ַא יִא .לּבעװש טימ ןּבַײרנַא ..טעוועק
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 :ךיוא .ידַא ןקידענָאקַאס ...} -- קידהנּכסנָא
 -עג ןָא ,הנּכס ןָא זיא סָאװ ,קידתונּכס--

 .טייקי- טנעמירעּפסקע רעיא .רַאֿפ

 8 וטוא ןזעלקַא(הכַאס ...} -- ןעלּפה"דסנָא
 ןענעכערנָא .טלּכה-ךסעגי- ,ןָא לּכה-ךס .ורט

 ךס א טימ .ןוּבשח א ןעיצרעטנוא .לּכה-ךסּב
 -ַאל (רַאֿפ) ,טכַארֿפ (רַאפ) יִא .ןטקנוּפ ערעדנוזַאּב

 ,ןטכורֿפ עטלױוֿפרַאפ יד (רַאֿפ) וליפַא ,טלעגרעג

 (שירחוס) = תׁשֹוּב ןוא תֿבש ,יוּפיר (רַאֿפ) יִא
 עקיטַײז עלַא רַאפ ןוּבשח א ןלעטשוצ :ךיוא

 | ,תוָאצוה

 -עגי-* ,ןָא עגיונ- .ורט 4 וטוא -- ןֶע(י)נילסנָא
 יד יַא ,ץכעַײּפש טימ ןקיצומשַאּב . .טע()נילס
 ,(דרָאּב רעד ףיוא) דרָאּב

 -שטָאמסעג - ,ןָא עק- .ורט -- ןעקשטָאמסנָא
 ןעקשטָאמס 1 .ןעקצַאמס:- :99 .טעק
 ,רענייּב עלַא יִא .לָאצ ַא ,טַײצ ערעגנעל ַא

 יד 'ַא .ָאיעּפ ךעלנייװעג ,ןשוקנָא קיכליה .2

 | .ךעלקעּב

 יוִא (עו)עיל- .ורט -- ן(עוו)ע(י)לָאמסנָא
 ,עלָאמס טימ ןרימשנָא ..ט(עװ)ע(יױלָאמסעג =

 .ךעלֿפיש יִא .ןלױֿפ טינ ןלָאז ייז סעּפולס יד יִא

 .עװטַארד יד יִא

 -ַאמסעגי- ,ןָא עול .ורט -- ןע(י)לַאמסנַא
 ,ןלױקרַאֿפ .ןּבױא ןוֿפ ןענערּבנָא .1 .טע(ױל
 "נָא טינ ןעמ ןָאק ץלָאה עסאנע .ןרעכייררַאפ

 ןרעװ רעמייּב עקרַאטש יד זַא ."'ַא רָאנ ,ןדניצ
 ,"?ןוט יורטש סָאד ןיוש לָאז סָאװ טעלַאמסעגנָא
 ,ךיור טימ ןליֿפנָא .2 .34 זש ,1968 מק



 ןעשטקָאמסנָא
 ,ּבוטש עלופ א יִא .ןעילַאמס ןוֿפ קנַאטשעג ןטימ
 "אב .4 .ףוע טקילֿפעגּפָא ןַא יא .ןענערּבוצ .9

 ,לפמעל ןופ לזעלג סָאד יִא .עשזַאס טימ ןקעד
 יףגֿפױרַא ליֿפ וצ לטיינק סָאד טָאה עמ ןעװ

 םעד יִא .ןגָאלשנָא ,ןשטַאּפנָא .0 .טיירד
 ,קינהּפצוח

 יָאמס- ,ןעצקַאמס-- ,ןעשטקָאמסנָא
 .ןעקשטָאמסנָא ווזד -- ןעקַאמס-- ,ןעק

 -עג -* ,ןָא עשזדי .ורט -- ןעשזד(ַָא)רַאמפנַא
 .רּפ .ןע(ש)זדָארמס -- :89 .טעשזד(ָא)רָאמס
 טימ טֿפול יד ןטסעּפרַאֿפ .ןעקניטשנָא קרַאטש
 ,ןּבוטש יד יַא .קנַאטשעג ןרעוװש א

 ,טלגרַאמסעג--- ,ןָא לג- .וורט -- ןעלנרַאמטנָא
 -רעמסנָא לגרֿפ .ןרימשנָא ןגעװ שיטָאּפש .רּפ
 ,(297 +-) ןעלגרעמססיוא ,ןעלג

 -עג-- ןָא עװער- .ורט -- ןעװערַאמסנָא
 סטעפ טימ ןרימשנָא .עיצילַאג .טעװערַאמס

 .עטָאּפַאק יד יַא .ץומש רעדָא

 װטוא -- ןע(ק)רָאמפ-- ,ןע(ק)רַאמטנָא
 ןכַאמ .טע(ק)רַאמסעג"- ,ןָא ע(ק) .ורט 8
 יד יא .נָאנ ןוֿפ גנודיישסיוא טימ צעּפס ,קידורּב

 -שיט םעד (ףיוא) יִא .ךעלמישוּבלמ יד ,עטָאּפַאק

 .שינע .ץכע .ךיז טימ ךיוא .ךעט

 -עג-- ,זָא עװע(ייל- .וורט -- ןעווע(י)לימסנָא
 ןקעדַאּב ,ןרימשנָא ,ןסקַאװנָא - .טעװע(י)לימס

 .ּבװה .,סקַאװ טימ |

 ,297 ,ןעלגרעמססיוא +- -- ןעלגרעמפנָא

 ,טעגרעמסעג-- ,ןָא עג- .װרט -- ןעגרעמסנָא
 ןעװערַאמסנָא .ןרימשנָא  .עיצילַאגןטימ גמ

 ןוא סטעפ טימ יִא .ןקידורּבנָא .ןעקרַאמסנָא
 = קסיפ םעד יִא .שוּבלמ א יא .ןעלגערּפ

 .שינע- .ןטלעש ,דייר עסואימ ןדייר

 ע(יודרעמס .וורט 4 װטוא -- ןע(י)דרעמפנָא
 -(י)ז(ד)רעמס':- :89 .טע(יודרעמסעגי- ,ןָא
 .ןעקניטשנָא קרַאש .ןעדַארמפ- ,ןע
 י ,"טעיזרעמסעגנָא ןוא טרעכױרעגנָא ...,
 .רעדלעֿפ סנדייז ןֿפױא ,רעקצעמ

 ךיז ,ןָא ךיז עק .וטוא -- ךיז ןעקשָאינסנַא
 ךיז ,שיעפ רעדָא קיטומטוג .טעקשַאינסעג
 .ןרוּכישנָא

 ןוֿפ סנייא ןַא .:2 2: סטתמס6 .ס' ,יד --עֿפנא

 ןיא טצונַאּב {?ןָאליק א ןיא ס'ַא 31 .גָאװ

 יַא ןַא .טַאדנַאמ ןשילגנע םעד רעטנוא לארׂשי

 .עצנָא ווזד .עא רעקוצ ,רעטוּפ ,שיילֿפ

 -עג-- .ןָא עװעק .הרט -- ןעװעקטעפנָא
 ,- ןעװעקטעשנָא וחזז ,1 .טעװעקטעס
 ,סעקטעס ןעיוצנָא ,ןּפַאלקנָא ,ןָאטֿפױרַא .2
 רעמוז ףיוא יִא .(קירטש רעדָא טָארד ןופ) ןצענ

 -טנַאה ןליּפש ןוא ןעגנַאטש יד יִא .רעטצנעֿפ יד

 -גניּפ) סינעט-שיט ןליּפש םוצ ןשיט יד יִא .לָאּב

 ,(גנַאּפ

 .טרעמעסעג-- ,ןָא רע- .חרט -- ןרעמ'עפנָא
 א ףיוא ןֿפױקרַאֿפ וצ הרוחס ךס ַא ןגײלנָא

 -ַָאֿפ ךעלכלַײנק יִא .(קרַאמרָאי א ַײּב) לעטשעג

 .שינ .ךעלכעקעל ןוא סעקרעקוצ טימ םעד
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 -רעס(עג)'י- ,ןָא ריװ- .ורט -- ןריוורעסנָא
 עמ, .סנדיישרַאֿפ ,ךס ַא ןריוװרעס .1 .טריװ
 -עט) ,2! .,ײֿבוט-לּכ ןוֿפ טריװרעסנָא זדנוא טָאה
 -רעס ,טסעמרַאֿפ םעד ןּבײהנָא (גנַאּפ-גניּפ ,סינ

 ,םנ/- .ןטשרעמוצ ןריוו

 ןָא עװעננ  .ורט -- ןעווע(י)נטעלּפטנַא
 ,ןדיירנָא .ציסור .לס .טעװע(י)נטעלּפסעגיד

 יִא .תוליכר ןכַאמנָא ,ןטכארטסיױא .ןדײרַאּב

 .ןכַאז עסואימ עטרבח רעד ףיוא

 -עּפס(עג)י-- ,ןָא ריל- .ורט -- ןרילוקעּפטנָא
 -וקעּפס ךרוד ןגירקנַײרא ,ןּבַײלקנָא .,טרילוק

 ,גנ/ .ןגעמרַאֿפ ןצנַאג א יִא .עיצַאל

 -ורּפסעג- ןָא ענ- .ורט -- ןענישזורּפפנָא
 :ךיוא .ןעווענישזורפ(ם):- :ךיוא .טענישז
 "ישזורפס ַא (יװ) ןעֶיצנָא .ןענישזנורּפס--

 ףרַאד עמ ,ןעשטַאקרַאֿפ לּברַא יד ףרַאד עמ, .ענ

 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד עיטָאמ ,ייָא טנעה יד
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 ַא ןָא .עזַארֿפ װדִא ןקעֿפַאס ...} -- קֿפפ ןָא
 יד ןוֿפ רענייא, .קפס ילּב ,לֿפײװצ ןָא ,קפס

 רָאג יּבר רעקילייה רעזדנוא זיא םיקידצ ו"ל

 איד ,רעטעטשדנַארּב ,זּביא ש"מא ,"קפס ןָא

 .ט"מרּת ענליוו ,ןיצּבר עטּבילרַאֿפ

 סָאװ ,קֿפס ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידקֿפסנָא
 -לוזער ,ןעוטפיוא עיִא .טמיטשַאּב זיא ,רעכיז זיא

 ָאלָאכיסּפ עלַאטנעמירעּפסקע עצנַאג יד, .ןטַאט
 עריא זַא ,ױזַא ןריטנעירָארעּביא ךיז טעװ עיג

 טרעדילגעגנַײא ןענעק ןלָאז ןעגנוכיירגרעד עיִא

 רעד ,װמ ,"רוטלוק ןופ גנושְרָאֿפ רעד ןיא ןרעוו

 - : .טנגוי רעזדנוא וצ געװ

 .ןעּבָארקסנָא +- -- ןעּבָאקטנָא
 -ַאקסעגי- .זָא עסנל- .ורט -- ןעי)לַאקטנָא
 םוצ ץלָאה יִא .ןקַאהנָא ,ןטלַאּפשנָא . .טעי)ל |

 .ךעלעניק ,רענעּפש יִא .ןצייה

 ,=- ןעּפַאקסַא ווזד -- ןעּפָאקסנַא

 ,טעיוקסעג-- ,ןַא עיוקס .ורט -- ןעױקסנָא
 ןצײרנָא (טנוה ַא ןגעװ 6004: סאסונע
 -ַאק רעגנַאל רעד ןיא ןדִיי ןֿפױא טנוה םעד יִא
 : .עטָאּפ

 .טריציקסי- ,ןָא ריצ .װחרט -- ןריציקפנָא
 ןיא (ןריזירעטקַארַאכ ,ןּבַײרשַאּב) ןענעכיײצנָא
 א יִא .ןרוטנָאק ןֿפרַאװנָא .ןכירטש ענײמעגלַא

 -ניא םעד יא .דליּב סיורג ַא רַאפ טלַאטשעג

 ,2נ/- ,ךוּב ןוֿפ טלַאה

 .טעּבָארקסעג-- ,ןָא עּב- .ורט -- ןעּבַארקסנָא
 ןֿפרַאש ַא טימ ,רעסעמ ַא טימ ןצַארקנָא .1
 טנַאקעג טינ טָאה עּבָאּב ןַײמ. .ןּבָאשנָא .רישכמ
 ַא ףױא .2 ."לפע ןַא יִא יז טגעלֿפ ,ןסַײּב

 "וצ ,8 .טרָאּבַא ןַא ןריֿפכרוד ןֿפוא ןוויטימירּפ -
 ןוֿפ, ,.טשער א ,בַײלּברעּביא ןַא ןצארקפיונ

 -ַארקסעגנָא ןעמ טָאה לרעטלומ ןקידייל טעמּכ

 .ךיז טימ ךיוא ."לטיירּב א ךָאנ טעּב

 -ַארסעגי- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטַארפנָא
 ,ןעדארס-- ,ןע(י)לארס- :ךיוא .טעשט
 ןוא קידאמזוג .ןסָאדנָא .לואװ .ןעקַארפ--=
 ,ןקידורּבנָא :ּבָארג

 עחרס .ורט 6 װטוא ןְזעכרַאס ...} -- ןעהרסנָא
 -ניטשנָא .(טנחרסי--) טעחרסעג--- ,ןָא (ןחרס)

 .תורימז םיענַא

 ןזומ לָאז עמ ,ּבוטש ןיא יִא .ּבוטש יד יִא .ןעק

 | ,ריוכט ַא יװ יִא ,ןפױלטנַא

 .ןעמונעגנָא טינ שרטיל ןיא ,מט9פ -- ענָא

 צעּפס ,ןָא פערפ עקידנענײנרַאֿפ טַײּברַאֿפ ,1
 יַא ןרעװ טלַא .ךיש יִא ןייג .צמ ןיא ּבוס א רַאֿפ
 עמ ןעװ ,טיונ יד טשרע טליֿפרעד עמ,, .ןרָאי

 -ךייר ןיא טצינעג .2 .װש ,"טיורּב יַא טּבַײלּב
 לדיימ א ףיוא ןקוק .םעד ןָא טָאטשנַא ךַארּפש

 רע יִא ןצעמע ןפלעה .ןקרעמַאּב סע לָאז יז יא
 רעקידנעטשּבלעז א יװ ,װז .,ןוֿפרעד ןסיוװ לָאז

 וצ ןעמוק טסעװ ---, .דל ןיא טפָא .רעפטנע

 סָאד טגָארט ---. ."יַא -- ?לּבַײװ ןַײד טימ רימ

 ."'ַא -- ?ךעלזייהרעטנוא דניק

 סָאװ .ידַא ןקידערוװיא ...} -- קידירבענַא
 ,טלַאֿפ עיַא לָאצ יד ,ןּבַײרש ןוא ןענעייל טינ ןָאק
 ,טייקיד

 +-) ענוידַא װזד .סעּב .סי ,יד -- ענזידענַא
 ,(862 +-)ענ(ד)זעיטַא ,(861 +-) ענ(ד)זיטָא ,8

 -  יַא ןוָאל -- ענוידַא ןַא ןזָאל
 ;ךיוא .ידא {...עלװַא...} -- קידחלװענַא

 ןָא הלװע ןא ןָא זיא סָאװ .קידתולווע--
 ,לייטרוא ,טּפשמ רעיא ןַא .(תולווע

 .רג22 ײא 22 .ןע ,רעד -- םוירוועגַא

 ןוֿפ גנורעטיירּבסיוא עטנענַאמרעּפ (עיגָאלָאטַאּפ)

 | ,סעירעטרַא

 ױזַא :ןָא םוקמּב טמוק ,ּברעװנָאק -- טענַא
 ךיא סָאװ תורצ יד ,יוא, .98297 טעסיוא יװ

 ,ײןַײרַא דרערד ןיא ןיוש ךימ ןגייל יִא ךיז דַײל
 ןוא . . .עמש-תאירק ןענעייל יִא ּבייה ךיא, .לֿפ

 סעּפע ךימ טקוק ריא, ,"טלמירדטנַא דלַאּב רעװ

 רענייא, .עקשיֿפ ,סוממ ,"ןדִיי עּביל ענַײמ ,ִא

 ןוװ יּפנימ} הפי ףסוי ,"ןטייװצ םעד יִא טקוק

 וצ סָאװ ןופ טינ סייוו יז יװ ,'ָא ריא טקוק;

 ץלַא .1910 י"נ ,,..הרֿפש ,ןירָאג .ּב ,"ןגָאז

 -- ןיטחוש לּכה -- ערהירצי םעד ןענעליוק

 עמ, .וװ לג ,טייצ ,יַא טשינ ךיז טּבייה'ס ןוא

 ןוֿפ םױּב ַא ,געס ,"םעדָאֿפ א יִא סעּפע טּפאכ

 ,1943 א"ּב ,ןליופ

 רַאֿפ ,עימעכ) .בנ צמ .רעד -- לָאטענַא
 ,רעװלוּפ רעקילַאטסירק רעסַײװ (קיטװעצַאמ

 -קָאדנָאצ ,(+-) סינַא ןוֿפ סױרַא טגירק עמ סָאװ

 ,לטימ ןשיטּפעציטנַא ןַא יװ 'ַא ןצינ םיריוט

 עקידנקירד ןוֿפ ןגָאמ םעד ןעַײרֿפַאּב טפלעה

 | | ,ןזַאג

 ,האנׂש יא .=- ןעמעטָאנָא וזד -- ןעמעטענָא
 ,גנו-

 ןדי יד, .+- עשטונָא חז - עשטענ'ַא
 יד תעּב ,ןשַאמַאק ןוא לוויטש ןגָארט ןגעלפ

 ,שטד ,"סעשטּפַאל טימ סיֵא ןגָארט ןגעלֿפ םִליוג

 | .רָאקוד

 סָאװ .ידא { ..װעקייא ...} -- קידוּכיענָא
 .טלַאהּפָא ןַא ,רעטש א ןָא ,בוכיע ןַא ןָא זיא |

 ,גנומענרעטנוא עיָא .ןַאלּפ םעד ןריֿפכרוד יא

 לעװ ךיא  ןסערימז םינֲאְ| -- תורימז םיקנַא

 עטשרע ןוא ןעמָאנ .ףעגנַאזעג עסיז ןעגניז

 -ףלַא ןופ רדס ןטיול ,דוֿבּכה-ריש ןוֿפ רעטרעוו

 ןוֿפ ףוס םַַײּב ןגָאז להק ןוא ןזח סָאװ ,תיּב !

 טצינעג .ןענװַאד ןקידבוט-םוי ןוא ןקידתּבש



 . .ערהדיע ןָא

 טָאה עמ, .םיחבש ןגָאז ,ןּביױל ,ןעמיר :3 ןטימ |

 זָאל, .יז י'ַא ןַא טימ טעקנַאּב ַא טכַאמעג םיא

 ."יז יד זיולּב גונעג ןַײז לָאז ,יַא ןטימ ךַאמעג

 יז 'ַא ןַא טגנַאלרעד םיא טָאה רע, :ריא ךיוא
 ."ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניֿפ םיא זיאס זַא

 ןערָא(ה)נייא ... . ,ערָאה)נע . ..} -- ערה"ןיע ןָא
 טינ לָאז גיוא זייּב ןייק .גיוא זייּב ַא ןָא .װז

 ,גיוא זייּב א זַא ,ןענערָאװַאּב וצ טצינעג ,ןטַאש
 יָצי טרעדנואװַאּב עמ ןעװ ,ןטַאשרַאפ טינ לָאז
 ןעװ ךיוא .עא לזמ ,טייקנייש ,טנוזעג סמענ
 זיא רע .סטוג סעפע ךיז ןגעװ טלייצרעד עמ
 ןָא ּבָאה ךיא, ."ּבמעד א יװ טנוזעג 'הייע ןָא
 רעּבָא ריד טָאה עמ זַא; ."רעדניק עטוג 'ה"ע
 ,טכַארּבעגנָא 'ה""ע ןָא ןטלעג) ליֿפ ױזַא טציא

 םינּפילּכ לע ןּבעג טשינ רימ וטסלָאז סָאװרַאֿפ
 םלוע רעד, .פי ,"?קיצעּביז ןוא ףניֿפ עשטָאכ
 רעד ,י'ה-"ע ןָא ,טקַאּפעגרעטנוא טוג ךיז טָאה

 הכָאלמ רעד ןיאש .1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי
 א ןעװעג עכָאי רעזדנוא זיא ערה-ןושל ןוֿפ

 .םילשמ ,עליכדרמ יר ,יייהייע ןָא הירּב

 דיע .ורט 6 וװטוא ןןשעּפיײא ....} -- ןשוּפיענַא

 .ןעקניטשנָא קרַאטש .טשופיעעג-- ,ןָא שוּפ
 א יװ יַא .עקרָאכַאמ (רעד) טימ ּבוטש יד יא
 .ייא ןעקנוטשרַאֿפ

 טָאה סָאװ יחילעּב א .ץ ,רעד -- ד'"ילענַא
 יא ןכעלנעמ יא קיטַײצכַײלג רעּפרעק ןַײז ןיא
 ילעֹּב א ,עפורגיַא;? .'ןַאגרָא-טכעלשעג' ןכעלּבַײװ

 ,ןעלג .ּב ֿבקעי ירד ,"...םערָאװדרע ןא יװ יח

 ןּבעל וצ ןוא טנוזעג ןצ

 יקעלע'- ,ןָא ריז- .ורט -- ןריזירטקעלענַא
 -רענע רעשירטקעלע טימ ןדָאלנָא .1 .טריזירט

 -ײצכײלג גנונַאּפש עזעװרענ ןֿפַאש .2  .עיג
 םעד י'ִא .גנומיטש רענעּבױהעג א טימ קיט

 ,הנ/ .עדער רעקידרעַײֿפ א טימ םלוע

 .םעד ןָא :טַײּברַאֿפ .םעד + ןָא פערפ -- םענָא
 -רעד סָאװ ןעגנַאלק .ללּכ ןטלַא יִא ןּפַאכנָא ךיז

 טינ טעװ רע? .ןעָארק ןופ ןעקַארק יִא ןענָאמ
 ,"טינ ןגיוט ּבַײװ יִא םירחסמ, ."גיז יִא ןעמוק
 ױזַא, .1910 װעשטידרַאּב ,רחוס רעזדָאל רעד
 ןטשרע יִא .. . טנָאמרעד םיא ייז ןּבָאה קרַאטש
 ,גרעּב ,"ענטיקַאר ןייק ןעמוק ןַײז ןוֿפ גָאט
 ,"ןענייװ 'ִא ךיז טסעגרַאפ לװלעװ, .גנַאגּפָא

 ישילּב ץלַא, .ֿבנג'דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,אּפָא

 ...ץנַאלג רעטױט ַא זיא'ס רעּבָא . ..טעשט
 ,קינטַאלַאּפ .ר ,"תּבש ןשימייה ַא ןוֿפ ור לסיּב יָא

 .ז"כשּת ה"ר ,קיא

 .ג 22 יײא 22 .ץ רעד -- ף'ארג|ַאמענַא
 טנכײצרַאֿפ סָאװ טַארַאּפַא .ירעּבַײרשטניװ'
 ןוֿפ טייקלענש ןוא גנוטכיר יד שיטַאמָאטיױא
 וישכמ -- רעמעמ- .עיֿפַארגה .טניוװ
 טניװ ןוֿפ קורד ןשירעֿפסָאמטַא םעד ןטסעמ וצ
 ּפָאקס- .גנוגעוװַאּב ןַײז ןוֿפ טייקלענש יד ןוא
 א ןַארַאֿפ זיא סע זַא טזַײװ סָאװ רישכמ --
 סקיװעג -- עיליֿפ- .גנוטכיר ןַײז ןוא טניװ
 ןוֿפ ןגָארטעג טרעװ ּבױטש-רעּפכורֿפ ןַײז סָאװ
 .ידַא -- שיליֿפ- .טניוו

 .טרילַאמעי- ,ןָא ריל- .ורט -- ןרילַאמענָא
 יִא ,לַאמע טימ ןקעדַאּב .לַאמע טימ ןעלצרעּביא

 ,231  .ןָאילַאדעמ א יִא .ןדליש ,םילּכ
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 *טניוו .ן'ָאמענא :ךיוא .ס' ,יד -- ענָאמענַא

 :ךיוא ,זיורטניװ ,םולּבטניװ (טָאּב) ,1 .יגניל
 ,ןטַײצחסּפ סױרַא טמוק לַײװ} םולּב"ח ס ּפ

 עלעה ײלרעלַא ןופ למילּבנזיױר

 יד ןוֿפ סקיוװעג קיזָארג .,ןרילָאק

 סענָאז עקידלַאװ ןוא .רעדלעװ
 90 רעּביא .טַאמילק ןקיסעמ ןוֿפ
 טריוויטלוק טרעװ .םינימרעטנוא

 "עג וויטַארָאקעד א יװ םוטעמוא

 ןופ יַא עטיור יד צעּפס ,סקיוו

 /4ח6000מ6 .םי ןשידנעלטימ ןוֿפ רעדנעל יד

 .(ףט1מ0010112, 601010858)

 -רענ ןוֿפ רעלכַײּפש ַא רַאפ טניד יא רעד ַײּב;

 רעדָא לגנעטש עשידרערעטנוא סָאד ןלַאירעטַאמ

 לצרָאװ ןשיװצ סָאװ לייט רעד ה"ד ,לצרָאװנּבױא

 רעד ןוֿפ סיױרַא טקעטש סָאװ לגנעטש ןוא

 ,ןסקיװעג ,לַײמש .ָא ,זּביא גרעּבכָאה .ד ,"דרע

 ייילק סעקטירעגרַאמ ךיא לעװ, .1920 עװקסָאמ

 ןשיװצי ,שָאוהי ,"ןענָאמענַא עטיור ןקילפ ,ןּב

 ףיוא יוט רעטכַײֿפ ַא טרעּבליז ןטנוא, .ירעמייּב
 1961 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"ס'א ןוֿפ ךעּפעט ַא

 ןּבָאה עכלעװ סיַא עטיור יד טעז רע, .23 וא

 .ז ,"ןגױּבעגנָא רעסַאװ ןיא ךעלּפעק ערעייז

 -ַאק טלקניֿפ, ,13 'ז ,טשיר ןדרי רעד ,תוכרּב

 'גוי השמ ,"סי'ַאךיּבור טימ דלעֿפ סָאד קירָאי

 .זירֲאּפ ,דלומ ןוֿפ ןטָאש ןיא ,ןַאמ

 ,ענָאמענַא-םי --- ךעלנייוועג (עיגָאלָאָאז .2
 קידכעלַײק א טימ שינעפעשַאּב-"םי .ןָאמענַא-םי

 סיורג ַא ןוא לרעּפרעק |
 טימ טלגנירעגמורַא ,ליומ

 -ַאט רעדָא ךעלערעהיגנַאֿפ
 סָאד זיא סָאװ; .ךעלרעּפ
 ?סקיװעג א רעדָא היח ַא

 ַא ןעמונעג רע טָאה ...,

 "םי רעניילק) עקטעװערק

 -עגנַײרַא יז ןוא (קאר

 ןוֿפ רעכעּב ןיא ןֿפרַאװ |

 טנפעעג ךיז טָאה רעכעּב רעד .ןָאמענא רעד

 יצַאכ .ה ,"עקטעווערק יד ןעגנולשעגנַײרַא ןוא

 .1940 ענליװ ,סירּבלַאק ןעמָאר ,זּביא סעלעק

 ןיא ןכַאז עטסװַאקישט יד ןוֿפ ןענַײז ס'ַא יד;

 1957 ,רָאֿפ ,ץנַארעמָאּפ .א ,"םוירַאװקַא םעד
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 .לָאענ .טריזימענַא ,ריזי .ורט -- ןריזימעגנא

 סָאװ ןטרעװ עשידִיי עסיורג , .שימענַא ןכַאמ

 1966 ,קיא ,גי ,"החמׂש טימ טריזימענא ןרעװ

 | הנה .6צ

 יָאלָאטַאּפ) .רג 22 ייא 22 .אּב ,יד --- עיומענַא
 ןוֿפ טײקנַארק .יטולּב ןוֿפ טײקטמערָארַאֿפי (עיג
 -יור לָאצ עקיטיינ יד סיוא טלעֿפיס ןעװ ,טולּב
 עטֿפָא יוזא יד, .ןזַײא ןוא ךעלעקַײקטולּב עט

 -ָארכ ןוֿפ קיגנעהּפָא ןטלעז טינ זיא יַא-רעדניק'

 ,28 א|1928 ,זָאט ,"ןעגנודניצנָאךרינ עשינ
 יא ןַא ַײּב טָאה טפַאזנגָאמ רעד, -- רעקיד
 ,ענליװ ,זעג8 ,"טייקרעַײז ןַײז ןוֿפ ןרױלרַאֿפ
 ,4 ןֶזֵפ ,8

 ריא רע טָאה ,'ַא טַײז ריא, .ידַא -- שיד

 "כא רעמ ךיז ףיוא טֿפרַאד ריא ,. . .טגָאזעג

 -רענע-טינ .גיפ ךיוא .יזנּכשַא ,זיי ,יןֹּבעג גנוט

 .ץוּביק רעשידִיי רע'א ןַא .שירעֿפעש-טינ ,שיג

 | ,גירג ,"עיצַאלוק

 =: 2: .מַא .אּב .רעד -- טנעמיָאלּפמענָא

 ןענַא

 טלעװ א ,טלעװ עכעלדירפ ןוא עטַאז ,עליטש ַא;

 -ריצ-טולּב רענעֿפָאלשעגנַײא ןַא טימ ,עיַא ןַא

 .ךוּבגָאט ...

 ט לע גייָא .טײקיזָאלטעּברַא .טמסמנק1סעמנסתז

 -ַאּב רעזָאלטעּברַא רעד סָאװ ןיול ןופ לייט ---
 עסַאקיגנורעכיזרַאֿפ רעד ןוֿפ טלָאצעגסיױא טמוק

 הלילח טינ זיא'ס ןוא; .גנוריגער רעד ַײּב

 טלעגיַא טינ ןליֿפַא ,עציטש עשלהק ... ןייק
 ןעװ ,ןּביוהעג טינ ךיז ןליפ ןשטנעמ ךס ַא סָאװ

 ,23 ש 1961 ,זמט ,"ןעמענ סע ןֿפרַאד ייז

 =: 20: .טנַאעג ןַא .װרט 6 װטוא -- ןענַא
 יָאֹּפ ןיא צעפס ,טצינעג טפָא ,משטד .גםתסת

 -טנַײה ןיא ןעמונעגפיוא סע טרעװ ױזַא| עיזע

 ,וּב ,'ַא טרָאװ סָאד םגה .,ךַארּפש רעקיטַײצ

 .רוטַארעטיל רעטלַא רעד ןיא ךיז טֿפערט

 ןריּפשסױרָאֿפ ,ןליֿפסױרַאֿפ.1 .ן0606: גםסת
 ַא טימ יװ ױזַא ,ןפוא ןרָאלקמוא ןַא ףיוא)

 דלַאּב זַא) 'ַא .ףוס םעד יִא .(שוח ןרעדנוזַאּב
 ךיז טגיל אבּב; .העש עכעלקילג יד (טמוק

 ןייא דנוגיּב ןעד ןקולעּפ רּבא ,... .ןןפָאלש}

 ,427 ,ךוּב'אֿבּב ,"ןנא וצ ןקילנמוא =} גילנוא
 ןענייא וצ רעז דייל ןַײז ןיא ןַאגיּב ךיז,

 .ב/טל ,1686 מדֿפ9 ,םילשמ רֿפס ,ײןןענַא =|
 ךשמ ןיא טעװ סָאװ הללק יד לקנוט טנַא רע;

 ,"רעטַאעט עשידיי סָאד ןעלקערּבעצ ןרָאי ןוֿפ

 "סרעה סָאװ ?טסרעה , ןטלַאטשעג עטנעַאנ ;נַאמ

 סָאד ,ןָאזנעסינ .א ,"?וטסנַא סָאװ ?טסנַא ?וט

 ,טנַאעג טָאה רע .טיױט ןיא וליֿפַא טגניז ןּבעל

 עצנַאג יד ָאד ךיז טעװ ןגרָאמרעּביאךגרָאמ זַא

 יַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ןָאט יירד א טָאטש

 ,1924 ןירַאּפ ,ערטסַאיל

 ַא ,גנולעטשרָאֿפ ערָאלקמוא ןַא ןּבָאה .2

 רעד טימ םּכסהּב ןַײז ןעק סָאװ) שינעטכאד

 -לושמוא זיא רעטּפשמרַאֿפ רעד זַא יַא .(רָאװ
 ןימ אזא -- ץרַאה ןיא שינרעטיצ סָאד, .קיד|
 ןשיװצ טּבעװש סָאװ לרעטַאלפ א -- יא ענמעט

 ןטסנעש ןיא ,רה ,"ףענַארַאפ-טינ ןוא יָאד'

 ןוא ףוסיןיא םעד ךיא ןַאפ .טסּברַאה ןוֿפ גָאט
 טשרוד' ,סנ ,"טייקסיוא ןופ ליֿפעג ןַײמ קיטש

 . רעטייווצ רעד ,ןטייק ףיוא רענייא , .ילַאװק םוצ

 ןליֿפַא ןטייװצ ןוֿפ רענייא טעװ :ןענַאּפש ןיא

 טָאה ייז, .יחישמ ןוֿפ ןטייק ידי ,לה ,ײַא טינ
 עצנַאג יד טָאה טסַײג סחנ סָאד טנַאעג טינרָאג

 ,"טּבעװשעגמוא רעמיצפָאלש ריא ןיא טכַאנ |

 ,טירט רעכילרעפעג ַא ,סּכַאז לארׂשי םײח

 טנַאעג רעּבָא טָאה .: . רעטומ יד, ,1896 ענליוו :

 ילטייט .ּב ,"םורַא ךיז טגָארט ןוז רעד סָאװ טימ

 ,ץַאז רעדעיא .1933 עשרַאװ ,לעװש ןֿפױא ,םיוּב

 סָאװ ,םיזמר טימ ןעוװעג לוֿפ זיא טרָאװ סעדעי

 טציא זיּב טָאה רענעק-ַאזָאניּפש יד ןופ רענייק

 .םּת לפמיג ,שַאּב ,"טנַאעג טשינ

 ןענַא ןשידלירַאֿפ וצ טוּורּפעג ןּבָאה ַאא להָו
 בָאה זַײרק ןלופ ןופ סנ םעד, :ןענָא ףױא

 יא םוצ רעדיל ,לה ,"טנָאעג גנַאל ןיוש ךיא

 רע טנָא זיא ,רָאלק טינ טעז רע בוא, ;ןקיּב

 סקידצ ןיא ,ןָאזנעסינ .א ,"ןכייצ םעד ,םיא |
 קעלּפטנַא ריד ןיא עטסנטלַאהַאּב סָאד, .טירט
 ,אֿפא ,"טנָא טײקטקעלּפטנא ןַײד סָאװ םעד וצ

 ,גנונא +- .העיקש ...



 דנ'ענָא
 טָאה סָאװ סָאד .לָאענ .ז :רעד -- רנ'ענָא

 רעד וצ, .ףוס-ןיא .טינ ףוס ןייק ,דנע ןייק טינ-
 ןגעו יד טפיורש הנּכס ואוו ,הנבל רעד ןוא ןוז

 ַא ןעװעג ןיא לָאמַא ,ץּכ ףלַא "יָא םעד וצ

 | -. .  .הׂשעמ

 ןָא ,ףוס ַא ןָא זיא סָאװ .ידִא -- ךעלדנ'ענ'ַא
 יִא ןַא .ךעלדנעמוא .טצענערגַאּבמוא .דנע ןַא |

 ,טנַאק ןקידתובחר ןוֿפ טיירּב עיא יד .ןטרַאװ
 ןוא ןגוצ ןופ ייוװעג ןיא ,יירדעג ןיאק .םי רעיֶא
 ןוֿפ רעכיו ןיא רעטנָאלּפ רעיֶא -- ןענַאּב

 עמ, .קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקַא ,"ןשטנעמ
 -ייטש ןוא דמַאז ןורָא םעד ףיוא ןיוש טֿפרַאװ
 ,ֵא קיטעמוא ןיוש ,ןייג ןָא טּבייה עמ .רענ
 -םדָא ןופ ווירּב ַא טימ טייג, -- טייק-ה על

 רענערָאװעג-הלגתניטינ ךָאנ רעד ןיא ןענושארה |
 ,1924 זירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מּפ ,"'ָא

 -עגי- ,ןָא רעֿפט)נע .ורט -- ןרעֿפ(ט)נענָא
 -טנע םיא, .סרעֿפטנע ךס ַא ןּבעג .טרעפ(ט)נע |

 .ריא -- "!'ִא םיא לעװ'כ -- ?ןרעפ

 ענייא; -+,  עיזעטסַאנַא ווזז -- עיזעטסענא
 ייכ רעד ןיא ןעגנוקעדטנַא עטסקיטכיװ יד ןוֿפ |

 ןכַאמ סָאד ה"ד 'ַא עקיטרָא יד זיא עיגרור
 ףרַאד עמ סָאװ טרָא םעד זיולּב קידװעריּפש-טינ -

 ,19 אפ ,1928 ענליוו ,זעג9 ,"ןרירעּפָא

 ןּבעג .1 .ןסעגעג'- ,ןָא סע .ורט -- ןֿפענָא
 ַא יַא (טַײצ ערעגנעל ַא) לָאצ ַא ,טַאז וצ ןסע -

 ,ןסע טלָאװעג טָאה רע ןעוו, .רעדניק טימ ּבוטש

 רענייא סָאװ ּבילוצ, .מֿפ ,יָא םיא ןעמ טגעלפ

 עצנַאג ַא יִא רע ןָאק -- הצמ ףיא ףרַאד
 רעװ, .רעשטירעזעמ רעּב יר ,ײץמח טימ טָאטש
 ,רּבדמּב ,זּביא ,"?שײלֿפ טימ יִא זדנוא טעװ
 ןּבַײלּב ןוא ןסע טַײצ ערעגנעל א .2 .4 ,אי
 םיא לָאז רע, ן2ב ,ןעמעננָא לגרֿפ} קידלוש

 -עגנָא ןוא ןסעגעגנָא טָאה רע סָאװ ןלָאצַאּב
 תומיענ ,ץיװָאקידצ קודצ תאמ קּתְענ ,"ןעקנורט

 ,1869 ענליוו ,ֿבקעי

 ןוא ךס ַא ןסע .1 .װֿפז + -- ךיז ןפענָא
 (ס)עּבלּב טימ יז יִא .טַאז (רעּביא) ןרעוו
 ,טרַאּפשעצ ןזיּב ךיז יַא .װזַאא ךעלּפערק טימ

 ,ןצַאלּפ לָאז ךיוּב רעד זיּב ךיז יִא .ןרעװ טצעזעצ

 טימ ךיז יִא .ןרעװ טרַאּפשעצ ןלָאז סעקשיק יד

 טָאה רע, .סע(יורעלָאכ ,סעװטסדוקסַאּפ עלַא

 ןיוש םיא טכירק סע זַא ןסעגעגנָא ױזַא ךיז

 טסע ,ַײרד ןָא ךיז ןסע סע ואוו, ."זדלַאה ןוֿפ

 א ףיוא טסייג וד זַא; :"רעטרעֿפ א ןָא ךיז

 רעדייא ,ןָא ךיד סע :"ןָא רעורפ ךיז סע ,הנותח

 יד רעדייא ,ןָא ךיד וט .ןָא ןעמוק עניילק יד

 ףרַאד רָאי-רעגנוה ַא ןיא, :"ןָא ןעמוק עסיורג

 "נוה םעד ןליטש זיולּב רָאנ ,יָא טינ ךיז ןעמ

 .ץדוזר תנשּב עבֹוׂשל לוכאל רוסָאו וש ,"רעג
 טכענ(רדס) איד ןא רעז וצ טינ ךיז לָאז עמ,

 "יֿפַא) ןטשוליג לָאז ןמ שאד טימ רד ,ןׂשע ןא

 רעד (רכׂש) ןייא לאז ןמ שאד ,ןׁשֹע וצ (ןמוק

 ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,יןּבאה ןוֿפ

 ןעװ ,ןגייל וצ ךיז טוג טינ רעייז זיא ,, .ג/גמק

 .ב/בל ,אח ,"ןסעגעגנָא ליֿפ וצ ךיז טָאה עמ

 ךיז ןלָאז ייז ... ןטלַאהעגנַײא ייז טָאה עמ,

 תנֿפצ ,ץיװרוה לקַײח ,יַָא טַאז לָאמַאטימ טינ -

 ןרָאי עטוג יד ןיא, .1817 װעשטידרַאּב ,חנעפ

 ַא ,הלגעז לעּב א ,ןווי ַא ,יוג ַא

 א ןעמעטָאנַײרַא !

 א לָאמ ןייא ךיז יא;

 ,"טוָאלעגּפָא טינ ךימ ןוא -

 !זָא ןֿפע - .ורט -- ןענטֿפענַא
 -ּפָא יַא .רעשעלֿפ ,סנטסַאק יִא .ךס ַא ןענעֿפע .1/

 ,ןעלדיזנָא = ןצ -
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 טשינ ךיוא ךיז ןדִיי רעקווינופלד ןּבָאה .וליֿפַא -
 .יןילָאװ . .,' ,סוממ ,ײןסעגעגנָא טַאז לָאמנייק

 יװ ךיז יַא ;ףלָאװ א ,המהּב ַא יװ ךיז יא 8

 ךיז יַא :ןַאמרוֿפ ַא

 ךָאנ יװ ךיז יִא .ריזח א יװ א ךָאנ ,תינעּת ַא
 יװ ךיז יַא ןהדועס רעד וצ םירוּפ יװ ,קנערק |

 ,ּבָאּב טימ יװ ךיז יִא ;קױּפלסעק ַא יװ ,קיוּפ ַא

 ,ךעלעקרעגוא ענירג טימ יו
 ןּבָאה = בָאב טימ ,עש ַאק טימ ךיז יא

 טימ; .ןריטנעמוגרַא וצ ,ןהנעטוצנַײא חוּכ
 ."ֹּבָאּב טימ י'ִא ךיז רעירפ ןעמ ףרַאד --- ריד

 -- עא ףיור טימ ,ּביוטש טימ ךיז יִא
 -ילרד זיּב ךיז יַא* .ןוֿפרעד ךס

 .ךיוּב ןיא ןעיירד וצ ןָא טּבייה סע זיּב = ןצ

 זיא סָאװ סעּפע) גונעגרעּביא ןּבָאה .גיֿפ .2
 ךיז יִא .סעּפע טימ לוֿפרעּביא ןַײז .(טוג טינ
 .רעטיּב טימ ,קיטיײיװצרַאה טימ ,תו ר צ טימ -

 ,לַאג טימ ךיז יָא" .עא שינעמעלק טימ ,שינ

 .קיטײװצרַאה ךס א ןּבָאה = עא םערע װ טימ

 ,סוממ ,"תורצ טימ גָאט

 יד ,לה ,"...ןדרָאמ טימ ךיז קידיָאפ .המלש

 ,ןעװערָאה ףרַאדַאּב עמ, .דלאװנרעֿפ ןיא הנותח:

 ןרעװ ייז =} ןשטנעמ ליפ ױזַא טימ ךיז יָא

 ,עש ,"טלעג ןזייל ןוא ןרעדיוװרעד ,קיסירדרעּביא
 קנערק עקרַאטש טימ, :הללק .ײװָאלַאס עליסוי -

 .ןענַאמָאר-דנוש טימ ךיז יַא ."!'ַא ךיז וטסלָאז |

 -ןצ ,ךיז ןצעזנָא .ךיז ןסענַײא טָאטשנַא .3
 ,רימ ןָא ןסעגעגנָא ךיז טָאה רע, .רנ .ןייטש

 .,שינעז
 ןָא קסע .װטוא ןזקעסיייא ...} -- ןקסץנָא

 ןָאט = ,טקסעעגיי
 טימ ןעלמוטנָא :ךיוא .ןעװעטולּפנָא ,ןטעּברַא |

 ןוא םעט ַא ןָא יִא .ןעגנומענרעטנוא ,ןטקעיָארּפ |

 "נָא ,סנדײשרַאֿפ ןוא ךס א

 טנַײה ָאד ןיוש טָאה רע לֿפיװ ,ייוו, .חיר א ןָא

 טימ ךיז יִא -- ךיזו טימ ."!טקסעעגנָא

 ןטימ ךיז יַא .סעּפע ןטכיררַאֿפ ןטימ ,ךעלרעגייז
 .םינקז-בשומ

 ,טנֿפעעגיי

 -רעדניק טנֿפעעגנָא, .קנַאּב-הכולמ ןוֿפ ןעגנולייט
 ,"ָאטינ זיא ןסע ןּבעג וצ סָאװ ןוא ןעמייה
 עװקסָאמ ,טנעמעצ ,וָאקדַאלג ,זּביא רענידָאג

 ןוא ןַארק םעד יִא .ןעגעֿפעֿפױא 2 "7
 -עמע ףיוא ליומ ַא יָא" .רעסַאװ ןעניר ןזָאל

 = (ליומ ַא) ןגיוא רָאּפ ַא יָא"
 ,גנורעדנואװרַאֿפ טימ ןקוקנָא

 -עג'-- ,ןָא הצע .ורט 6 וטוא -- ן(ענ)הצענַא
 קרַאטש .תוצע ךס א ,לָאצ ַא ןּבעג .טהצע

 -קעװַא יִא .למערק ַא ןענעפע וצ יִא .ןדיירוצ

 זדנוא ייז ןּבָאה טָאג .עיצַארוק א יִא .ןרָאֿפוצ
 ןקיזָאד ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא ןּבָאה ,טהצעעגנָא
 יא ,"?טנַײה ןעמ טוט סָאװ ןוא -- שטילג

 ועלק ,גָאלָארפ ,אקװָאלָאה .א ,זּביא סינּפיק
5, 

 ,+- ץצינָא ,עשטענָא וזד -- עצענַא

 ,ףוס ַא ןשיטַאֿפמע טדערעגסױרַאו -- ק'ק ןַא
 ןכַאמ .(ןעמענ סע לָאז) קע ןַא ףוס א ,דנע ןַא
 ןקוק טשינ לעוװיכ, .קע ןַא ןַײז לָאז .קע ןַא

 קיסַאּפש .ּבנ צמ .רעד -- קענָא

 .קידעקע-- :99 ,ידא -- קיקענָא

 ןעלקענָא

 לעװ'כ .קע ןַא ןכַאמ לעװ'כ ,ןעמַאמ ןַײמ ףיוא
 .לֿפ ,"קעװַא םיא טימ לעװ ןוא ןתח ןַײמ ןעמענ

 .ָאיעפ ךיוא- ;

 ?ןוז ַאש .לקינַײא ןופ םערָאֿפ-רעסערגרַאֿפ ןימ

 ,ץרפ ,"ןחישמ ףיוא טפָאה'מ ... 'ַא ןַא ךָאנ

 .'הלגע- לעּב רעדי

 .לָאענ .ידַא {. . .סעווקיא . . ,} -- קידתובקענָא
 טײגרַאֿפיס? ..דַאילס ַא .ןָא ,רוּפש ַא ןָא זיא סָאװ

 ,ןידרָאג רעדירּב ,"ךיור רעד יװ "א ןּבעל ןַײד
 3 ץנליו ,שטנעמגנוי

 טינ .רג22 יא 2 .ז ,רעד -- ש'ָאדקענַא
 שׁשֶעג .1 .טלייצרעד טינ' ,ןּבעגעגסױרַא
 ןשטנעמ ןסיורג ַא ןוֿפ ןּבעל ןיא גנוריסַאּפ ,שינע
 ענַײז .ןּבײרשַאּב םַײּב ןגיװשרַאֿפ טרעװ סָאװ
 .ןעוטֿפױא

 -גייוועג) עלהׂשעמ טנַאקיּפ רעדָא קיסַאּפש .2
 (ןָאזרעּפ רעטסואוַאּב ַא טימ תוכַײש ןיא ךעל

 ןטַײז עשימָאק יד ןּבױהעגסױרַא ןרעװ סע ואוו
 -נוריסַאּפ עװַאקישט רעדָא רעטקַארַאכ ַא ןוֿפ
 סָאװ ץַא ןַארַאֿפ .יַא ןַא יװ טגנילק סע .ןעג
 ,רעקלעפ ,רעדנעל רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןענַײז

 -לארׂשי-ץרא :ןטֿפַאשלעזעג ,ןעגנוטכיר ,סעּפורג |
 עשיאייּבר ןופ ןיֵא .ןיַא-ףיוה .ץַא:טַײצ .ןִא עקיד

 ַאא עשידנעלריא ,עשינעמרא ,עשידִיי .ןֿפױה

 ,ןיִא ןלייצרעד .ןַא ןוירוג-ןּב .ץיַא-טלעווזור .ןיא

 רעכעלטסניק רעַײנ ןייא, .'ַא ןַא ןּבעגרעּביא
 ,ןעלּבַאֿפ ךיוא ... ןיַא ענייש רעייז טימ שּב
 יד, .טַאלּברעש ,1844 ענליװ ,שֹּב ,רָאדנָאיל

 ןַא ןופ קילּבנָא םעד טּפַאכ .... הׂשעִמ עלעיַאר
 - לטיה ַא רעּביאי ,עש ,"ַא

 ןּבָאה ץַאק א ןוא יַא ןַא, .ץיװ ַא םּתס 3
 סמענעי ,ייז טּפַאכ סע רעװ ,תיּבהילעּב ןייק טינ
 ןּבָאה סעקילַאשרַאמ קיצֿפופ, .װש ,"ייז ןענַײז

 עכלעװ ןיֵא ,ןציװ עטסנעש יד טריּבורּפ ןיוש
 ,טָאוהי ,=...ןכַאל ןכַאמ םלוע-תיב ַא ןענעק

 - ,1906 ,'עיצוטיטסנָאק א ,ַאװ-ַאװַאװ'

 -עד, .(23) ןיַא ןוֿפ ּבז ,גנולמַאז -- םוירַא-

 -ייז טיול --- ןרעװ ךוּב סעשטיװַאר טעװ טלָאמ

 ,"םוירַאַא רענעּבעגעגוצ א -- קורדסיוא ןַא םענ

 -רעּביא ןוֿפ םעטסיס -- םזיי .| ךוּת ןיא ,גי

 ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה ןּבעג

 רעװ-- טסיי ,(23) ןטָאדקענַא ענעסירעגּפָא
 ,ןטָאדקענַא ןלייצרעד וצ ּביל טָאה סע

 -ַאּפ עשייַא .דָאזיּפע רעשייַא = ..ידִא -- שה

 -ָארטסָא לשרעה ןגעװ ךעלהׂשעמ עלַא, .גנוריס

 -סקלָאֿפ ערעדנַא ןוא ד"ּבח עקטָאמ ,רעילָאּפ

 ."שייֵא ןענַײז סרעלציו

 זיא סָאװ
 .עּפלַאמ עיִא .טינ קע ןייק טָאה סָאװ :קע ןַא ןָא
 .סעיּביֿפמַא עיִא

 -סױרַא .טלקעעג-- ,ןָא לקע .וורט -- ןעלקענָא
 לָאז ױזַא; .ןעלקערַאֿפ .לקע ןוֿפ ליֿפעג ַא ןֿפור
 ...לּבָאנק ,עלעּביצ ןס9 ןופ ןטלַאהּפָא ךיז ןעמ

 יךרד תוכלה ,דמא ,יײָא ןרעדנַא םעד טעװ סָאװ

 ןגָארטעג טָאה ןתח ןַײמ , .1871 ענליװ ,ץרא

 ,"טלקעעגנָא טושּפ ךימ ןּבָאה עכלעװ רעדיילק

 ,/ רערהעלטַאװירֿפ רעד ,סיקרעזױא .מ .מ

 ןולמ ,והיכרּב לארׂשי ַײּב .1898 שטיּבָאהָארד



 םקענַא

 לעג ררע -- 'ַאש :1947 לעסַאק ,ירֿבעדיא

 ."שפנ

 ,לוּבוצ ,עדַײּבעגַײּב 1 .ז ,רעד -- פקענַא
 יטָאטש רעד וצ יַא .ןינּב ןרעסערג ַא וצ לגילֿפ

 יעגוצ טרעװ סָאװ סָאד 2 .קעטָאילּביּב רעש
 םוצ יא ןַא .טנעמוקָאד ַא וצ טגיילעגוצ ,ןּבעג

 .ךַאמּפָא

 .יגנודניּבנָא .ל'22 ייא 22 סד ,יד -- עי|טקענַא
 "רַאפ ןכָאנ גנוריזילַאגעל רעלעמרָאפ ןוֿפ עיצקַא

 -ץטילימ טימ דנַאל רעדָא טנגעג ,טָאטש ַא ןּפַאכ

 חוּכ טימ) אפוג ןּפַאכרַאֿפ סָאד .טכַאמ רעשיר

 ןשירעטילימ ןדנעװּוצנָא ןעשַארטס ןכרוד רעדָא

 "ןדרי רעד ךרוד םילשורייטלַא ןוֿפ יַא יד .(חוּכ
 םולש רעשיטַארקָאמעד ַא, .1948 ןיא הכולמ

 -רָאֿפ עטשרע ןַײז , ."סעיצוּבירטנַאק ןָא ,סיא ןָא

 ןרעֿפטנערַאפ טינ ןפוא-םושּב ןעק גנורילומ

 טישז ,"רעדנעל ענעי ןוֿפ יא ... סכַײרקנַארֿפ

 ,1919 יינ ,שווו

 (קיטילָאּפ רעד ןיא) לעטשנַײא -- םזינָאיז

 "ןצנַײא טקיטכעראּב ןענַײז תוכולמ עסיורג זא

 -"ןלמ ערענעלק םעטסיס-הכולמ רעייז ןיא ןסילש

 ןּבָאה סָאװ ןעײטרַאּפ יד, .םורַא רעייז ןוֿפ תוכ

 ,14 ,אאוא לּבִי ,"יַא ןוֿפ קיטילָאּפ יד טציטשעג

 .טסינָאיד

 :ךיוא .טריסקענַא ,ריס- .ורט -- ןױיפקענַא

 ןגייא רַאֿפ ןכַאמ ,ןסילשנַײא .1 .ןריטקענַא
 יַאֹּב טימ טריּפוקָא טָאה עמ סָאװ עירָאטירעט ַא

 סָאװ תומוהמ עקרַאטש יד ןיא; .טכַאמ רעטנֿפַאװ

 דנַאלסור טָאה ... ןכָארּבעגסױא דניצא ןּבָאה

 ןוא רסיק ,שז ,ײןעילָאדָאּפ ץנַאג טריסקענַא ..;

 ,חטש ןרעסערג א ןעמענרַאֿפ ללכּב .2 .! יּבר
 ערעסערג ץלַא טריסקענא ןוא טסקַאװ ֿביֿבָא-לּת

 . ..רעכַײר לסיּב א טרעו לטלעוו ןַײמ,, .םיחטש

 טריסקענא ןוא סױרַא טָאטש ןוֿפ ךיז טיצ סע

 .תונורכז ,ץרפ ,"ןטרָאג סרעינעשזניא םעד

 -רָאֿפ ,ןויטָאמ ,ןסערעטניא ןרעטיירּבסיוא .8

 ןטעשזוס עַײנ ןסילשנַײא ךרוד טיּבעג-גנוש

 טריטקענַא , .םידומיל עַײנ ץלַא םַארגָארּפ ןיא יִא
 -כעלנעזרעּפ רעד ןוֿפ סערעפס ערעסערג ץלַא

 ,בנ// .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"טייק

 ,רעד

 ןָא .רג22 ײא 2 .ץ ,רעד -- ד"יאָארעגַא
 ןיא םיא ןצינ וצ סָאװ רישכמ רעדעי .ץענ

 -יסילֿפ ןייק קיטיינ טינ = |

 םיא ןופ סָאװ ןוא טייק

 "סיוא (לייט םוצ) זיא

 צעפס ,טפול טעּפמָאּפעג

 רעד, .רעטעמָארַאּבײַא

 א יװ סיורג זיא יא

 יו תויה ... רעגייז

 קיטיינ טינ ןענַײז סע

 רעד זיא ,םיא םורַא סעיצַאלוּפינַאמ םוש ןייק

 -כמ רעקיּבוטש רעקידנעטש א רעטעמָארַאּביַא

 ףארנָאה .21 אט ,19232 ענליװ ,זעגֿפ ,"ריש
 ,םזינאכעמ-רידרָאקער ַא טימ ---

 (עירעטקַאּב) םזינַאגרָא .ן- ,רעד -- 3/ ַָארענַא

 -רעיוז ןעַײרֿפ ןָא ,טפול ןָא ןּבעל ןעק סַאװ

 הביבס א ןיא ןּבעל סָאד -- ז'ָאיי .ףָאטש
 .ידַא -- ׁשי- ףָאטשרעױז ןָא

 .טנַאירַאװניא ןךערע ...} -- ךרע ןַא

 .עזַארֿפ ודַא -- ךֹרֹע ןֶא

 .ידַא ן. ..כערע ...} -- קידכרענַא
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 .טרעגרעעג'- ,ןָא רע/ .װרט -- ןרעגרענַא
 ,שינרעגרע ךס ַא ןֿפַאשרַאֿפ .ןרעגרע ךס ַא 1
 ױזַא םיא טָאה רע, .טיוט םוצ יִא .שפנ-תמגע

 ןפיוא טנייװעצ ךיז טָאה רֶע זַא ,טרעגרעעגנָא

 םעד יַא .ןרעגרערַאֿפ .רעגרע ןכַאמ ,2 ."לוק
 ןצנַאג א -- ךיז טימ .ןעגנואיצַאּב יַא .ֿבצמ

 ןוא קיסַאּפש .רעדניק יד רעּביא יִא ךיז גָאט

 םיא טימ ךיז יִא .ךיז ןרעהעגנָא טָאטשנַא ,ָאיעפ

 .עא ישילשּב-ינש ,ינשּביינש

 6033סא1סתע- טיול} .וָאס .לָאענ .ידַא--- קידרעגנַא
 ןייק טינ טציזַאּב סָאװ ,טינ טָאה סָאו .ןהעעז
 .רעיופ רעיא .ןדָאּב קלח םענעגייא ןייק ,דרע

 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןגעלֿפ המחלמ רעד זיּב,
 -עמַא ןיא ןרירגימע . ... םירעיוּפ עשיליופ עיָא
 ,19231 קסנימ ,ןליוּפ ,זּביא קַאשרַאמ .ד ,"עקיר

 "מוא .1
 ירַאֿפ .םורא .רעקינייװ-רעמ .ךרעײֿפל .רעפעג

 ןַא .ךעלּברעק טנזיוט טרעדנוה יע ןַא ןגָאמ
 ,טנוֿפ ןעצ יע ןא ןגעו .ןענַאדנופ לַײמ ףניפ יע
 טוג זיא ץיּפש ןוֿפ ןיִשרַא ןייא ףיוא 'ע ןַא;
 "רעּביא טימ ןךעלקעלפ ידו ייז ןרימשוצסיוא

 ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"ץכעגעזד עטכָאקעג

 ,1900 ענליוו ,דָאס ַא טצנַאלֿפ

 סָאװ, .לשמל המודּכ ,לשמל .רעגיײטשַא 2

 עשז סָאװרַאפ, ."?ןלייצרעד 'ע ןַא רימ וטסעוו
 ךיז בלול א ךָאנ דִי ַא 'ע ןַא ןטרָאד לָאז
 ,1899 ,'רָאי םעַײנ םוצי .גורֿפ ,ײ?ןּפעלש

 .ךרע ןַא ןָא .1
 ,טינ ךַײלגרַאֿפ ןייק .ךַײלגרַאפ א ןָא .סָאמ א ןָא

 ימוא .2 ."רימ רַאֿפ רעכַײר יע ןָא זיא רע,
 רַאֿפ זיא טיהעגנַײא ןוא ,, .ךס א רעייז .רעילהעג

 יד :רימ ןיא רצוא ןַא ןּבילּבעג המוא רעד

 רצוא ןַא . . . ,עמורֿפ א ,עשירפ א --- לעזסקלָאֿפ
 .שידיי ,לֵא ,"רועיש ןוא יפ ןָא

 זיא סָאװ

 -רעמ רעּבָא ,ךעלטקניּפ-טינ ,רעפעגמוא ,ךרע ןַא

 ,סײרג עא יד .רָאװ רעד וצ טנעָאנ קיניײװ

 -וצַאשּפָא עיא .טכירַאּב רעיא ןַא .ןרעפיצ עיִא

 ץיַא יד טָא ןופ ךמס ןֿפױא, -- טייקי- .ןעג
 .ש ,"עלעּבַאט ַא טלעטשעגֿפױא . . .ןייז) ןּבָאה

 ,4 וע 1954 ,זמט ,לקיּב

 ןעמונעגנָא ,משטד)ו ןע- ,יד -- תנונעקרענָא
 טקַא .1 .ןגנונעקרעדנָא +- .ןטסירוּפ ןוֿפ ךיוא
 ןטלַאה סָאד .ןענעקרענָא ןוֿפ טאטלוזער רעדָא

 סָאד .עא קידסוחי ,קרַאטש ,קיטכיװ ,סיורג

 עמ זַא ,קנַאד א ןצעמע טמוק סע זַא ןטלַאה
 "עג ,ןגירק .שזיטסערּפ .עא טנידרַאֿפ ךיז טָאה

 רעד ןופ יִא יד .יַא וצ ןענידרעד ךיז .יִא ןעניוו

 יִא יד .רעריפ רעתמא רעד זיא ... זַא עסַאמ

 ,ןײלַא רע טגָאז -- ָאי ,ונ, .קיטירק רעד ןוֿפ

 ,װ סַײװ ,"םענַײז לקסיּפ םעד רַאֿפ יַא קידנּבָאה

 ,יגנאגרעּביא רעד'

 יַאּב ןיא ןַײרַא טמוק, .םּכסה ,גנומיטשוצ .2
 יא ,ןַאלּפ םענעגייא ןַײז ןופ יא גנורעטסַײג

 .סערָאלגומש ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,יייָא סלּפָאק ןוֿפ

 -לעּבָאנ ידו .גנונעכייצסיוא ,גנוצַאשּפָא .2
 ,רַאלָאד טנזיוט קיצפופ ןוא עכעלטע ןעימערּפ

 ,זמט .גי ,"ַא עכעלטלעג ענַײּפ ץנַאג א זיא

 ,(קיוטרעװײַא .29 4 5

 ךיז ןעדַאּפנָא

 -עקרענָא טגירק סָאװ .יזא - טנ'עקרענָא
 -ּפעצקַא ,טנַאקַאּב ,טצַאשעגּפָא זיא סָאװ .גנונ
 רעיא ,טרילּבַאטע .טכַאעג ,ןעמונעגנָא .טריט-

 ךיאע .װזַאא טסילַאיצעּפס ,החמומ ,רעּבַײרש

 ןוֿפ רעטרעװ ערַאּברעדנואװ יד טרעהעג ּבָאה

 יצ , .וש מעּב ,"ןשטנעמ ןטצעשעגכיוה ץןַא ןַא

 ץיֵא ןעגנערּבוצנַײרַא ... ךעלגימ ללכּב זיא

 ,װמ ,"ךַָארּפשרוטלוק רעשידִיי רעד ןיא סעמרָאנ

 / .טייק- .2 ,אוא ּפשוי

 ,טנעקרענָא ,ןץ'עקרענָא .ורט -- ןענ'עקרענַא
 ןצַאשּפָא קירעהעג .1 ן;גנונעקרענָא +-}
 ,ןעוטפיוא סמענעי יִא .גנוניימ עכיוה א ןּבָאה

 עשילַארָאמ יד יִא .װזַאא טייקסיורג ,ןטסנידרַאֿפ
 טעװ טנַאלַאט ןַײז .םיאיבנ יד ןוֿפ טייקסיורג

 ַא ,רעקנעד ַא ,רעבַײרש א יִא .יַא (טינ) ןעמ

 | ,עא רעוט-ללּכ

 יַא .ןקיטעטשַאּב שידירוי .ןרינָאיצקנַאס .2
 .ןצעמע ןופ טכער סָאד יִא .ערוי-עד ,ָאטקַאֿפ עד

 ןַא ךָאנ גנוריגער עַײנ ַא יִא .לארׂשי תנידמ יא
 טָאה עיצַארַאלקעד:רופלַאּב יד, .שינערעקרעּביא

 עשידִיי סָאד ןַײז ףרַאד עניטסעלַאּפ זַא טנעקרענָא

 עלַאנָאיצַאנ עתמא ןריֿפ רימ ןליוװ, ."דנַאלמייה

 רימ ןעװ ,טלָאמעד ןַײז רָאנ ןעק . . . קיטילַאּפ

 רעשידִיי רעד ןוֿפ טכער סָאד יִא ןלעװ עלַא

 ,ב"ערת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,"ךארפש

 יד קלָאפ עשידיי סָאד טָאהע ,1911 גרעּבמעל

 ,"רעשרעה ענַײז סלַא טנעקרענָא רעיײּבַאקַאמ

 ,ןָאיצולַָאװער עשידוי איד ,יװַאקרַאה רדנסּכלַא

 ,1892 יינ

 .עפורג א ןיא ןעמעננַײרא .ןענעכעררַאֿפ .9
 רעד טנעקרענָא רעטומ רעשידִיי ַא ןופ דניק ַא;

 טינ טנעקרענָא רע; ."ןדִיי א רַאפ ןיד רעשידִיי

 עטנערּבעג ,געס ,"ןכַײלג ןַײז זיולּב ,םענייק
 -יטולּבלופ ןענַײז םילודג יד וליֿפַא ּביוא, .טירט

 סרעסערפ-רוטלוק יד ןגָאמרַאֿפ ,םידמושמ עק

 םעד י'ִא ייז ןוא עּבמָאלּפ-תורשּכ ענעגייא ןַָא

 ,13 עוו 1964 ,זמט ,אפא ,"דִיי ַא רַאֿפ דמושמ

 ,קיטכיו זיא סע זַא ןטכַארטַאּב ,ןעמעננָא .4

 רע רעד ןעװעג זיא וניבֲא םהרבא , .קיטכיר

 ,"םשה-תודחַא טנעקרענָא טָאה סָאװ רעטש

 ,8 עוו 1958 ,רענַאקירעמַא ,ןיקסילּפ .ש ברה

 ישי יא .זומ א יװ ,טקַאֿפ א יװ ןעמעננָא .9
 רעד, .רעגיז םעד יװ ןצעמע יִא .חוּכ סמענ

 יװ ,ךעלדַײמרַאֿפמוא זיא סעצָארּפ רעקיזָאד

 ןךופ ,אד ,יַא וצ םיא ןַײז טינ לָאז סע רעוש

 ,1920 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב

 ןרעלעֿפ ענעגייא יד יַאע .ןַײז הדומ .ןּבעגוצ ,0
 ."הגרדמ עכיוה א זיא

 .יירעד = .(ןיד) רעד = .ץכע-
 ,ןָא עועצ- .װרט 8 וטוא -- ןעװעצעלדַאּפנַא

 ,ןכַאז עניימעג ךס א ןָאט .טעװעצעלדָאּפעגײ-

 ,שטנעמ רעקיטכערטרעדינ א יװ ,םיׂשעמ עסואימ

 יַא ,םירֿבח ענעגייא ןכַאמ ךעלקילגמוא ןוא יִא

 ,תונוּבשח עשלַאֿפ

 ךיז ןָא ךיז עד  .װטוא -- ךיז ןעדַאּפנָא
 וצ טרָא ןוֿפ ןײגמורַא ךס ַא .1 .טעדַאּפעג =
 'ַא ךיז גָאט ןצנַאג א .קירוצ ןוא ןיהַא ,טרָא
 קידהענכה ןעַײמשמורַא .2 .טעּברַא רעד ַיּב
 .טסעג עבושח יד םורא ךיז יַא .ןצעמע םורַא
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 ,(פמָאּפ א ןגעװ -- קיסַאּפש רעדָא לדייאמוא .2
 -- טייקי- .תואּפ ןייק טינ טָאה סָאװ
 רַאֿפ ןעועג רעקידנעטשנָא ךס ַא ךָאד טלָאװ'ס;
 ... ןריצלָאטש וצ טינ ... . בר ןשיסקָאדָאטרָא ןַא

 ,17 ש 1964 ,זמט ,גי ,יָא רענעגייא ןַײז טימ

 -ץזַאּפעג- ,ןָא עװעז .ורט -- ןעװעזַאּפנָא
 ךעלטערּב עניד ןעלּבוהנָא (ַײרעילָאטס) .טעװ
 .סעקנַאליפ יִא .(ריט ןטימ ןיא ןעמוק סָאװ)

 -עג'- ,ןָא שטַאּפ .װטוא 4 ורט -- ןשטַאּפנָא

 -ַאּב .שטעפ ןּבעג .ןשטַאּפ ךס ַא .1 .טשטַאּפ
 ,רוחּב םעד ּבָאה ךיא , .ןשטַאּפ טימ ןֿפָארטש
 לוסּפ ףירט ַא טקַאּפעג ּבָאה ךיא ןכלעוו ַײּב
 -תיּב ןוֿפ ןוא טשטַאּפעגנָא ,ארמג ןרעטנוא
 יד ,טַאלּברעּבױז .י ,"ןּבירטעגסױרַא שרדמ
 טייטש טלעװ יד טניז, ,1894 ענליוו ,שיא-תשא
 רעסַאה רעטסערג רעד זַא טריסַאּפ טינ ךָאנ טָאה
 ,"םיא טעֿפנח סָאװ םעד יִא לָאז תוֿפינח ןופ
 ַא ןָאט שטַאּפ ַא .2 .רעטילּפש' ,שָאוהי
 רעד, .טנַאה ןופ ךַאלֿפ רעד טימ ןָאט ּפַאלק

 לָאז סע ןחלוש ןיא טשטַאּפעגנָא טָאה שמש

 ."ןענװַאד טלעטשעג ךיז טָאה עמ .ליטש ןרעו

 רעד .ׁשינָע .װזק --ךיז טימ

 ,טעקשטַאּפעג-- ,ןָא עק- .וורט -- ןעקשטַאּפנָא
 קיצומש .ןצומשנָא 1 .ןעקשטַאיּפ-- 9
 ןָא יז טעקשטַאּפ ,ןסע סָאד יז טיירג, .ןכַאמ
 ,"ךיק עצנַאג יד

 -נָא .ןּבַײרש ךעלטַײד טינ ,קיצומש ,ךיג .2
 סערעשטָאק יִא .הליגמ עצנַאג א 'ִא .ןעכרעט

 -עגנָא סעפע טרָאד טסָאה; .סעטעּפָאל טימ

 ."?ןענעיילרעּביא סָאד ןָאק רעװ .טעקשטַאּפ

 יִא , ,. טגעלֿפ רע? .ןרימשנָא .ןלָאמ טכעלש 9
 ןעװעג סע זיא ,עלעגייפ א טנַאװ רעד ףיוא

 .ךיירֿפ ,סינפיק .יא ,"המהּב ַא ןיא ןטָארעג

 ,טינ טרעװ ןייק טָאה סָאװ סעפע ןּבַײרשנָא 4
 ךיז טָאה טנעדנַאּפסערָאק רעד. .טינ ןעניז ןייק

 ... ןגױּב ןצנַאג א ןעקשטַאּפוצנָא ןענוגרַאפ

 ןוא ארמג ןופ ןלעטש טימ טעװעקיּפשעגנָא

 סָאװ זַײװא .24 ןאפ ,1882 ,לֵאֿפִיי ,"םישרדמ ןוֿפ

 ,ןַאהַאק .א ,ײטעקשטַאּפעגנָא רימ ןגעו טָאה עמ
 רעּבַײרש רענעי יוומ ,1932 וועיק ,ןרעינעשזניא

 ךוּב קיד ַא טעקשטַאּפעגנָא טָאה סָאװ טרָאד

 ןּבירשעג ןוא תּבש ןוֿפ טייקילייה רעד ןגעוו

 ,27 | 1968 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"תּבש ןיא סע רע טָאה
 | ,שינע-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע ,רעד -- יָאֹפנא
 טלַאהפױא:עשַאּפ ןיא, .טרָאײַא .ןעיָאּפנָא ןוֿפ
 .ק ,ײטרָאײָא ... סָאד טַײטַאּב ןסיורג .ַא טָאה

 -לָאּפ ,...ךעטסַאפ ַא ןסיװ ףרַאד סָאװ ,ןירוס:
 .19232 עװַאט

 .טעיַאפעג-- ,ןָא ץעיָאּפ .ורט -- ןעיָאּפנָא
 ,דרעֿפ ַא --- ןעקנירט וצ ןּבעג ,ןעקנירטנָא .1
 עלַא ,טעיאּפעגנָא ךעלדרעֿפ עלַא; .המהּב ַא
 -ץגנָא; .לק ,78 ,"טעיָארטסעגסיױא ךעלעדיימ

 ַא ןיוש ןעמ ןָאק ,,..לדרעפ סָאד טעיָאּפ
 יײװצ ןוֿפ ,עש ,"ךיוא ךיז ןגעװ ןָאט טכַארט

 טרָאד ןּבָאה תולגע-ילעּב רעמעלעכ יד, .ןטלעװ

 ,גָאט ,טיײי ,"ךעלמיסוס ערעייז טעיָאּפעגנָא
 ,24 טווו 7

 עג, .רעסַאװ לדנעק לופ ַא טימ יִא .ןשטנעמ
 דניק סָאד ןוא ,יִא רעקוצ טימ ךלימ טמערַאװ !

 יןכלַײמ ןיא ןעמענ טלָאװעג טינ ךַאז ןייק טָאה

 ,1887 סעדַא ,עצינלזממילש איד ,ןאמרעקעּב .ש

 בוטּכוא .קינשזַארטס םעד יִא .ןרוּכישנָא .9
 .ָא ןָאטעג םירומחּכ ,םיסוסּכ ,ןייּב ךלמה בל

 ,"ןעיורּב וצ ייז ןיא ןּבױהעגנָא ןַײװ רעד טָאה
 {1932) םילשורי ,תולעמה םרג ,רטּפַא רֹּתלַא

 ןעקנירטסיוא ךס א רעייז = לגרָאג םעד ָא*
 ,ןֿפנַארּב

 ןוֿפ עגלָאװ רעקידנענערּב ןיאג -- ךיז טימ
 ידער} ,יקסװעלָא .ּב ,"ןוז יד יא ךיז טייג ןוהושט
 --גיֿפ (1931 עװקסָאמ ,סרעּבַאיטקָא 14 ,שקַא
 ךיז ןעיאּפ רימ , .ןקיטעזנָא ךיז ,ןליֿפנָא ךיז

 ,דַאנ ,"טייקכעליירֿפ ןוא טומ ןעמערַאװ טימ ןָא
 .שינע- 1936 י"נ ,רעדעֿפ ןוא טניט

 לקָאל .טכָאּפעג-- ,ןָא ךַאּפ .ורט -- ןכָאֿפנ ָא
 ,ןּפַאלקנָא .(?ואוו)

 -עג -- ,ןָא (רינרוט- .ורט -- ן(רי)רוטילָאּפנָא
 יַאּפ טימ ןקעדַאּב (ַײרעילָאטס) .ט(רי)רוטילָאּפ

 ,ןרילָאּפנָא =- .(עק)רוטיל

 .טעטנלַאּפעג-- ,זָא עסול- .וורט -- ןע(י)לַאּפנָא
 יַא ,ןצײהנָא קרַאטש .1 .ןעוועילַאּפ-- 9
 .דָאּב ַא ןיא יװ יִא .ּבוטש יד יִא .ןוויוא םעד

 ןוֿפ עלָאּפ רעד טימ ןרעטש םעד טשיװ רע;
 -עגנָא סָאד וטסָאה ,ונ ,ונ :טמורּב ןוא רידנומ
 קרַאטש ,ןציהנָא .2 .סעדורה ,רה ,"טעלַאּפ
 דמַאז םעד טעלַאּפעגנָא טָאה ןוז יד, .ןעמערַאװנָא
 ,שינע- ."םי ןוֿפ גערּב םִַײּב

 .טע(יױלַאּפעג -- ,ןָא ע(יל- .ורט -- ןע(י)לָאּפנָא
 ,+- ןטעינָא ווזד

 .טרילָאּפעג-- ,ןָא רילָאּפ .ורט -- ןרילַאּפנָא
 טּפיוהרעּביא, .ןרילָאּפ ךרוד ןצנַאלגנָא ,ןּבַײרנָא
 ,ןצלָאה עכלעזַא ןרילָאּפוצנָא רעװש ... זיא

 יװ ,עסיורג רעייז ןענַײז ןלַאנַאק ערעייז סָאװ
 רעלשיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"ַאא ...ּבמעד

 .גנ// .1913 'ּברעטעּפ ,טײּברַא

 -לַאּפעג -- ,ןָא סעמלַאּפ .ורט -- ןֿפעמלַאּפנָא
 ,ןכערּבנָא .2 .ןסעמלַאּפ ךס ַא .1 .טסעמ
 ּפעלק עקרַאטש ןעגנַאלרעד .ןטַײז יד ןגָאלשנָא
 -צד יד ןוֿפ פעק יד יִא .ךַאז רערעװש ַא טימ
 ,ןטנַארטסנָאמ

 ,גנו- ,+- ןריצעּפַאטנַא וזד -- ןרעטסלָאּפנָא

 ,ןָא (עוווע(יד- .ורט -- ן(עוו)ע(י)דַאמָאּפנָא
 ,עדַאמָאּפ טימ ןרימשנָא .ט(עװ)עיןדַאמָאּפעג =
 ןוֿפ רָאה יד, .לטֿפיטשּברַאֿפ ,עקנימש ,ּברַאפ

 -ַאמָאּפעגנָא ,טּברַאפעגּפָא ןענַײז דרָאּב . . רעד

 -רַאֿפ רימ טָאה רע; .קנַאלּב רעדנעס ,עש ,"טעד

 ָאּפעגנָא טעֿפ ייז טָאה ןוא ... רָאה יד טמעק

 ןעגנורעניארע ,םוַאּבנעזָאר .מ .מ ,"טעוועדאמ

 ,1921 י"נ ,רענָאיצולָאװער-טסילַאיצָאס ַא ןוֿפ

 .ךיז טימ

 .טסמָאּפעג-- ,ןָא סמָאּפ .ורט -- ןשמַאּפנָא

 יד 'ִא .רעדנעלעג םעד יִא .סמָאּפ טימ ןּבראפנָא

 | .ןּפיל

 -מָאּפעג -- ,ןָא (עּפמָאּפ .וורט -- ן(ע)ּפמַאּפנָא
 םעניילק ַא טימ) ןעלּפמָאּפ-- :55  .ט(עּפ |

 ןסַאּפנָא

 ףליה רעד טימ רעסַאװ ןּפעשנָא .1
 ;רעסַאװ רעמע ןַא יִא .ּפמָאּפ א ןוֿפ

 -סילֿפ ַא טימ ןליֿפנָא ן(ע)ּפמָאּפ ךרוד .2
 טעּפמָאּפ ץרַאה סָאד .טפול טימ רעדָא טייק

 ןוא טַאטשנזַײא .כ ,"ןסעֿפעג יד ןיא טולּב ןָא

 ןּבעל סָאד ,װָאקרעּב .נ .ק ,זּביא רעלימ פ

 ,"טּפמָאּפעגנָא רעדער יד ךַאװש וצ, ,1925 קסנימ
 .'ּבעקס רעד ןּברָאטשעג' ,הלמ

 ןצינ סָאד טנָאמרעד סָאװ ןליֿפנָא םּתס .9
 ןיא טָאה עמ יװ ... טכיול רער יד, .ּפמָאּפ ַא

 ,װָאקטישז .ּב ,זּביא ,"ןיײשגָאט טעּפמָאּפעגנָא ריא
 -עג טָאה, .1930 וועלק ,םייהרעדניא ערטקעלע
 רעד ןיא טעּפמָאּפעגנָא דייר עקידרעסַאװ גונ
 -מייה 'װָאס ,ערַאּבאז .נ ,"עסעיּפ רעקיטנַײה

 ,9 ןאפ ,1967 ,דנַאל
 ייימ עדמערֿפ טימ םענעי ןּפָאטשנָא .גיֿפ 4

 -נָא ייז ןּבָאה, .ןריטיגַארַאפ .ןעיידיא ,ןעגנונ

 ענעסיּברַאֿפ טימ ערעדנַא יד ענייא טעּפמָאּפעג
 קסנימ ,ןרעמש .,"ײטרַאּפ רעד וצ טֿפַאשטנַײפ

 -רַאֿפ רעייז ןוא סנטַײװרעדנוֿפ, .12 אז ,1934

 ,"קיטילָאּפ טיש ךימ יִא ןעמונעג רע טָאה קיטכיז

 ַאמיסוצ ,יָאּבירּפ-װַאקיװָאנ .ָא ,זּביא קַאשרַאמ .ּב
 ,1936 װעשטידרַאּב 1

 -ַאמרַאֿפניא ןגירקסיורַא טקערידמוא .גיֿפ ,8
 סָאװ ןסיוורעד וצ ךיז ןטלעטשעגנָא םעד יִא .עיצ
 ,םוירעטסינימ ןיא ךיז טוט סע

 ַארּפ רעקידאמזוג ךרוד ןזָאלּבּפיױא .גיֿפ 0
 ןַא יִא .םוסרּפ ןטנידרַאֿפמוא ךרוד ,עדנַאגַאּפ

 .ןַאמָאֿפַארג ַא יִא .ץלָאה א רָאיטקַא
 רענעטלַאהַאּב רעד טימ) טלעג ןעַײלנָא ./

 -מָאּפעגנָא םיא טָאה רע .(ןּבעגוצּפָא טינ הנוּכ

 ,טלעג ןעללעג םיא ַײּב טָאה רע = ט(ע)ּפ
 ,לבַײּב א יַא .ןכַאמ רעגנַאװש (לדייאמוא) .8
 ,סינּפיק .יא ,"סעּכ טימ יִא ךיז; -- ךיז טימ

 .שינע- 1940 װעיק ,טייג טַײצ יד

 -עג-* ,ןָא (עוועשט- -- ן(עװ)עשטנָאּפנָא
 ןעילוהנָא ,ןעלמוטנָא -- וטוא .ט(עװ)עשטנָאּפ

 ףיא זיא ןעמ ואװ ןסיװ טינ ןוא יִא .(ךיז)

 ןשימפיונוצ ,ןשימנָא -- װורט .טלעװ רעד

 ץתמא טימ ןשינעטכַארטסיױא יא .ןטייקיניזמוא
 ,ןעגנוריסַאּפ

 ,טרעצנַאּפעג - ,ןָא רע- .ורט -- ןרעצנַאּפנָא
 -אּב .2 .רעטיר םעד יִא .רעצנַאּפ ַא ןָאטנָא .1
 וצ רעדָא ןפַײרגוצנָא ןעלטימ טימ ןענערָאװ

 ץטוג טימ גנוקידײטרַאֿפ יד יִא .ןקידייטרַאפ

 ַא (טימ) ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ .,ןזַײװַאּב
 .שינ .גנז .טעסרָאק

 ךיז עװעק- .וטוא -- ךיז ןעװעקַאמסַאּפנָא
 ןַײז היחמ ךיז .טעװעקַאמסָאּפ(עג)י- ךיז ,ןָא

 ןשיזיֿפ א טימ הָאנה ןקירדסיוא ,סעּפע טימ

 -שיװ ןטימ ,טנלָאשט ןטימ יִא ךיז .ןגינעגרַאֿפ

 .קַאינ

 :8פ .טסַאּפעג-- ,ןָא סַאּפ .ורט -- ןסַאּפנָא
 ,(ןדַײנשוצ ןכָאנ) ןטסעמנָא .1 .ןטסַאּפ --
 ='ור יִא .סָאמ עקיטכיר יד טָאה סע יצ ןעז
 .שוּבלמ ַא יִא .טיינעגנעמַאזוצ זיא סע רעדייא
 -יילק יד יִא ןלעטש ךיז זומ יז, .ןלירּב יד יִא

 לדוי רימ טָאה, .'סעװַאּפ ענעדלָאג' ,געס ,"רעד

 ןגעלעג זיא רע .ןסַאּפוצנָא קָאר םעד טכַארּבעג



 ןעועסַאּפנָא

 ענליװ ,דנַײרֿפסקלַאֿפ רעד ,בז ,"טוג רעייז

 ןקיטרַאפ טעמּכ םעד ןטסעמנָא ,22 .1
 "עד ןייק ָאטינ זיא סע יצ ןעז וצ ידּכ שוּבלמ
 שוּבלמ רעד טיירג ןַײז טעװ ןגרָאמ , .טקעֿפ

 ."ַא םוצ -- תּבש ךָאנ ןוא ןטסעמנָא םוצ
 עקיטכיר סָאד לעטשעג ןיא יִא ,ןסַאּפנַײרַא .2
 ןסַאפ ענרעדעל ןָאטֿפױרַא .4 .ץלָאה קיטש
 םעד יִא .ןישַאמ ַא ןופ רעדער ףיוא (סנעמיר)

 .רעיײװנָאק
 .שינע- .רונגיֿפײָא - ג1- .ךיז טימ

 -עסַאּפעג-- ,ןָא עוועס- .ורט -- ןעװעסַאּפנָא
 א יִא ןטיוצ ,ןסַאּפ ףיוא ןדַײנשעצ .1 .טעװ
 א טימ ןסַײמשנָא .2 .ריּפַאּפ ,ףָאטש קיטש
 .קלחרעטניה םעד יִא .ןעמיר ,קיסַאּפ

 יקעװַא ייג ךיא, .ןעשַאּפנָא +- -- ןעסַאּפנָא

 םיא ףרַאד עמ ... טכַאנ ףיוא דרעֿפ םעד ןריפ
 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,זּביא סינּפיק .יא ,/"ַא
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 -עגי* ןָא עייד- .ורט -- ןע(י)דוקסַאּפנָא
 נָא .1 .ןעשזדוקסַאּפ - :89 .טע(יױדוקסַאּפ
 ןגָארטנָא .(האֹוצ טימ) ןקינײרמוארַאֿפ ,ןקידורּב

 ערעייז טימ טעדוקסַאּפעגנָא, .טסימ ,עטָאלּב

 יד, .יסניועג עסיורג סָאד ,עש ,"סעלַאװיטש
 -עגרעּביא ... ןּבָאה ןלייט עשטַײד עטשרעדָאֿפ
 ןַאמקילַאֿפ .י ,". . .טעידוקסַאּפעגנָא ,טקיטכענ
 ידּכ .1945 עװקסָאמ ,דנַאל ןַײמ ןופ ןשטנעמ

 טינ ללּכ ךיז טרעדָאֿפ וצרעד .. . ןקידעש ןוא יַא

 ,יקסנישיוו .א ,זּביא ,"ןשטנעמ לָאצ עסיורג ןייק

 ַאֹּב 2 .1937 עװקסָאמ ,...ןדָאטעמ עקינייא
 יד טימ ךייר יִא .עיֿפַארגָאנרָאּפ ,הפילוּבינ ןציג
 -יבר (ןּביײרש) ןדער .8 .ןעַײרעלדיז עטסגרע
 סָאװ סעּפע ללכּב ,םילוּבלּב ןטכַארטסיױא ,תול

 ןדִיי ןגעװ ךוּב ַא יַא .שלַאֿפ ,סואימ זיא סע
 -ןקסַאּפנָא טָאה . . .סָאװ ןעַײרעטימעסיטנַא יד;
 ןפיױא י'ַאֹ* .176/1964 .זמט ,טייצ ,"טצעיד

 .גנומיטש ענדוקסַאּפ א ןֿפַאש = ןצרַאה

 ײטעָאּפ-- ,ןָא ריז .װרט -- ןריזיטעָאּפנָא
 .עיזעַאּפ ןפַאש טשרמולּכ (שיריטַאס) .טריז
 ןוא גנַאלךּבעל א יִא .רעכיּב ַײרד עצנַאג יִא

 .טעָאּפ ַא עקַאט זיא ןעמ זַא ןדערנַײא (ךיז)
 -נָא .1 .טּפַאּפעג-- ,ןָא ּפַאּפ .ורט -- ןֿפַאֿפנָא

 ןקור םעד יִא .רעטסיילק טימ ,ּפַאּפ טימ ןּפעלק

 ךיש ןופ ןליוז עטסקינייװנסיױא יד, .רֿפס ןופ

 ."ןָא ןעמ טּפַאּפ עטסקינייװעניא יד ,וצ ןעמ טיינ

 טָאה רע, .ריּפַאּפ-רַאט ,ּפַאּפ טימ ןגײלנָא .2
 "עגערנַײרַא טינ לָאז סע ,ךאד םעד טּפַאּפעגנָא

 ,שיט םעד יִא ,ּפַאּפ טימ ןרימשרַאֿפ .8 ."ןענ
 נָא ךיז טָאה טולּב טנקירטרַאֿפ -- ךיז טימ

 .ןפיל יד ףיוא טּפַאּפעג

 -נָא .טֿפַאּפעגי- ,ןָא ףַאּפ .װרט -- ןֿפַאּפנָא
 -עגנָא טָאה רע, .ןרעכייר םַײּב ךיור טימ ןליפ
 ."קעּבַאט ןקיליּב ןַײז טימ ּבוטש עלוֿפ ַא טפַאּפ

 -עג'-* ךיז ,ןָא ךיז ףָאּפ .וטוא -- ךיז ןֿפָאּפנָא
 .טַײצ ערעגנעל ַא ןֿפָאלש (לדייאמוא) .טפָאּפ

 ."ףייטשוצפיוא טַײצ ,ךיז טֿפָאּפעגנָא ןיוש,

 ,ןָא ךיז עוועט- .וטוא -- ךיז ןעוועטוקַאּפנָא
 נָא ךיז ,ןרעטַאמנָא ךיז .טעװעטוקַאּפ -- ךיז
 -קירוצ ןוא דמערפ רעד ןיא יא ךיז .ןעשטומ

 .שטנעמ רענעכָארּבעצ ַא ןעמוק
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 .טריקַאּפעג-- ,ןָא ריק .חרט -- ןריקַאּפנָא
 יה טימ ,ריּפַאּפ ןיא) ןעלקיװנַײא (שירחוס)

 ,גרַאװזָאלג ןטסַאק ןיא יִא .ןקַאּפנָא ןוא (עא
 | ,גנו-

 ַא .1 .טקַאּפעג- ,ןָא קַאּפ .ורט -- ןקַאּפנָא
 יַא .ךעלגעמ רָאנ לֿפיװ ןקַאּפנַײרַא .ןקַאּפ ךס

 ,ןוט ַא ןיא גנירעה יװ יִא .ןַאדָאמעשט ןלופ ַא
 טימ דיוּב א יִא טגעלֿפ רע, .קַאז א ןיא יװ יִא

 -קעװא ןעמ טָאה, .ןטנעגַא ,עש ,"ןעניושרַאּפ
 יז טָאה עמ ,רעדניק עשידִיי עניילק טּפַאכעג
 -רַאֿפ יז טָאה עמ ןוא ןרופ עצנַאג טקַאּפעגנָא

 ,ןקילג עשינַאקירעמַא ,ײדנַאלסור ןיא ףיט טקיש

 טקַאּפעגנָא רע טָאה עקעט יד, .1895 עשרַאװ
 ,1 1 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעכיּב טימ

 ילֹּכ טימ טסעג יד יִא .ןסע וצ ךס א ןּבעג .2

 (סָאד) ַא יָא" .עקשיק יד ,ןג ָא מ םעד יִא .בוט
 ,ןסע ענדעשז ,ךיג = ליומ

 טָאה. .טליֿפעגנַא ,לוֿפ ןרעװ .1 -- ךיז טימ
 עקידייל ערעזדנוא ןיא טקַאּפעגנָא םלוע ןַא ךיז
 ,1947 א"ּב ,טירט עטנערּבעג ,געס ,"סענָאגַאװ
 ,קנערק א ךָאנ יװ ןסעגעג, .ןסענָא טוג ךיז .2
 ,חס9פ רַאֿפ 'דוי רעד ,"ךיז טקַאּפעגנָא טוג

 ,1881 עשרַאװ
 .שינע- .ץיכע- .גנו-

 (ריז) .זָא (ריז) קָאּפ .וטוא -- (ךיז) ןקָאּפנָא
 טײקנַארקקָאּפ יד ןכַאמכרוד .טקָאּפעגי-
 =ןעלזָאמנָא ןוא יִא ךיז* .םערָאֿפ רערעוװש א ןיא

 ןַא זיא לארׂשי קלָאֿפ סָאד, .ןדַײלכרוד ךס א

 טקַאּפעגנָא ... ךיז טָאה סע ןוא קלָאֿפ טלַא
 ,זמט ,טיי ,"טלעװ רעד טימ טלזָאמעגנָא ןוא
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 -עקַאּפעג-- ,ןָא עועק- .וורט -- ןעװעקַאּפנָא
 סעֿפ ,רעקרַאטש :ךָאד) ןקַאּפנָא וחזז  .טעװ

 רלד .מ ,"עקשטירּב יד יא; .(רעטכידעג ,רעט
 ףיז טימ .1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאג

 ףיז טעװעקַאּפ עמ זַא ,ךָאנ טסעומש רע ,, --
 ,סוממ ,"סעלעּביצ טימ ןוא ךעטער טימ ןָא

 ,'הלעמ לש הבישיּבי

 (עוועשט .װרט -- ן(עװ)עשטַאטרַאּפנָא

 טעּברַא ןַא ןָאטּפָא .ט(עװ)עשטַאטרַאּפעג - ,ןָא
 '9פ ךס א ןכַאמנָא .שירענעמכַאֿפ טינ ,טכעלש

 טשינ יאדוװַא ןּבָאה רימ , .טעּברַא ןַא ַײּב ןרעל
 ,"ט(עװ)עשטַאטרַאּפעגנָא קיניײװ

 ַא ןָא זיא סָאװ .יזַא -- שיאיײטרַאּפנָא
 ץיֵא .ײטרַאּפ א טימ גנודניּברַאפ א ןָא ,ײטרַאּפ

 ,טייק- .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 .טערַאּפעג-- .ןָא עד .װרט -- ןערַאּפנַא
 -ַאװ קידוז טימ ,ערַאּפ טימ סעּפע ןטיירגוצ ,1
 לָאז סע ,ריוושעג א יִא .ףָאטש יִא .ייט יִא .רעס

 טימ ,ערַאּפ טימ ןליֿפנָא 2  .ךייו ןרעװ
 -נָא קרַאטש .ןצײהנָא ,8 .דָאּב יד יִא .ףמַאד
 ןטסערג ןיא יװ ּבוטש יד יִאק .ןעמערַאװ
 סַאג ןיא רענייטש יד, -- ךיז טימ .?טסָארֿפ
 .שינע- ."ןוז רעד ןופ טערַאּפעגנָא ךיז ןּבָאה

 ךיז ,ןָא ךיז ערי .װטוא -- ךיז ןערַאּפנָא
 טַײצ ערעגנעל א ןעמענראפ ךיז .טערָאּפעג י-
 עקיבוטש צעּפס) ןטעּברא ענעדיישרַאֿפ טימ
 ךיז יַא .ךיז ןערָאּפ ןוֿפ ןרעװ דימ .(ןטעּברַא

 ױזַא ךיז ןּבָאה ... רעּבַײװ יד, .הלוח ַא םורָא

 ןרעדוּפנָא

 יּבמעד .ּב ,"ןקַאּב ןוא ןכָאק םַײּב טערָאּפעגנָא
 /  .שינע- .1954 ָא"ּת ,טכַאנ ֿברע ,ןיל

 רַאפ(עג)-- ,ןָא רימ- .וורט -- ןרימוֿפרַאּפנָא
 .םוֿפרַאּפ טימ ןּבַײרנָא ,ןצירּפשנָא  .טרימוֿפ
 טימ .לַאּב םוצ ןעייג סָאװ ןעמַאד יד יא

 -ֿפרַאּפעגנָא ױזַא ךיז ריא טָאה סָאװא -- ךיז
 .ןעייװצ ןיא ,עש ,"ןעמוֿפרַאּפ טימ טרימ
 | ,םנוד

 ךיז ןָא ךיז עק - .װטוא -- ךיז ןעקרַאּפנָא
 .ךיז .ןעקרָאּפ ךיז ךס א .1 .טעקרָאּפעג-
 -רַאפ םַײּב ךיז יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןעקרַאּפ

 ךיז טכַאד, .רָאטסיסנַארט א ,רעגייז ַא ןטכיר
 יד טימ יִא לסיּב ַא ךימ ... ךיא לעװ ןגרָאמ

 וזד ,2 ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"םינּתוחמ
 .שינע-  .לדייאמוא רעּבָא ,ךיז ןערָאּפנָא

 -רַאּפ(עג)י- ,ןָא עװ .װרט -- ןעווישרַאּפנַא
 יּפָא ,קידלקע ןרעװ לָאז סע ןכַאמנָא ..טעוװיש

 ילמ טימ ּבוטש יד יִא .קיצערק ,קידנסיוטש
 ןַײז טעװישרַאּפנָא טָאה קנערק עטוג יד, .ץכעק
 ."ץערק טימ םינּפ

 .טעשַאּפעג-- ,ןָא עש .װרט -- ןעשַאּפנָא

 .עשַאּפ ףיוא (עא דרעֿפ ,תומהּב) ןריֿפסױרַא .1
 ןוא ןקלעמסיוא וק יד ףרַאד עמ ,, .עשַאּפ ןּבעג

 יסיוא ןוֿפ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"יָא

 נָא ,ןרעטיֿפנָא 2 1929 ןרוּבלעמ ,עילַארט
 ךעלדרעפ יד יִא .ןסע וצ ךס ַא ןּבעג ,ןעמרָאק
 ,קיטומטוג) :ךיוא .געװ ןיא ןזָאלקעװַא ךיז ןוא

 .ןעװעדָאהנָא 8 .ךעלרעדניק יד יִא (קידהמכח
 ,"סרעטַײא יד ןָא טעשַאּפ סָאװ וק רעד ןופ,
 ךס ַא = סעקסיּפ רָאּפ א יַאֹ* .העיקש ... ,אֿפא

 עטסיזמוא ןּבעג .4 ןָאט טינרָאג ןוא ןסע
 .םעדייא םעד ,סעקינדעיָאמרַאד יד יִא .טסעק
 ,לבַײּב שּפיה א יִא ךיז -- ךיז טימ

 סָאװ .ידא ן. . .עמיגעּפ ...} -- קידהמיגּפנָא

 יָצצ ןלַאֿפ, .ףלח רעיִֶא .המיגּפ ןייק טינ טָאה

 רעזדנוא ףיוא ןעלמיה ןופ רעקיטש עטרעקַאלפ

 .טייקי- .1920 ,ילַאטש יד' ,לה ,"ףראש רעיא

 .ידַא ן...סעמיגעּפ ...} -- קידתומינּפ ;-

 ,םוקלופ זיא סָאװ .תומיגּפ ןייק טינ טָאה סָאװ
 ,ןקידעקַאנק א ןכַאמ ןיא קרַאטש םיא טייג סע;
 ,ןַאֿמ סַאמָאט ,זּביא מי ,"קורדנַײא ןיַא םענַײֿפ
 .טייקי- .1930 עגיר ,רעגערק ָאינָאט

 -עגי- יָא עגּפ .װרט ןןעגעּפ ...) -- ןענּפנָא
 -רָאֿפ ,תונעט טימ ןצעמע וצ ןייטשוצ  .טעגּפ

 טימ .סָאװרַאפ א ןָא ןצעמע יִא .עא ןפרואוו

 ,ןצעזנָא ךיז ,ןעגננָא ךיז -- ךיז

 ,ןָא ןוידּפ .ורט ןךענעידיּפ ...} -- ןענוידּפנַא
 - ,ריא טּפָא) טלעג ןזיילנָא  ,טנוידּפעג יד

 ,+- ןעשווּפנָא וזד -- ןענוּפנָא

 .טע(י)דוּפעג-- ,ןָא עזיוד- .ורט -- ןע(י)רוּפנָא
 .ןצלעּפנָא .דגּב א ףיוא דגּב א ןָאטנָא .רקוא ,1
 ךיז ןענעק טינ לָאז סע ,דניק סָאד יִא ױזַא

 | .ןקערשנָא .דל 2 ,ןָאט רעק ַא
 טקנוּפ ,טעידוּפעגנָא ךיז טָאה -- ךיז טימ |
 | ."ריּביס ןייק ןּבילקעג ךיז טלָאװ רֶע יו

 טרעדוּפעג-- ,ןָא רעי .חרט -- ןרעדוּפנַא
 סָאד יַא .ןקַאּב יד יִא .רעדוּפ טימ ןטישַאּב .1
 םעד ,ףליהעג םעד יַא .ןרסומנָא .גיֿפ 2 .םינּפ



 (ךיז) ןעזוּפנָא

 -עגנָא ךיז טָאה יז; -- ךיז טימ  .דימלּת

 ןֿפױא סױרַא ןוא ןּפיל יד טרימשעגנָא ,טרעדוּפ

 ,"ריצַאּפש

 -עגי- (ךיז יזִא (ךיז) עז -- (ךיז) ןעזוּפנָא
 עגסױרַא ןַא טימ ןייג .1 -- װטוא .טעזוּפ
 ,תיּבהילעּב-טָאטש הׂשעמ ךיז יִא .ךיוּב ןטלעטש

 ןיא יורפ ערעגנַאװש ַא יװ ןעזסיוא ןוא ךיז יִא

 לָאז סע ןסענָא ךיז .2 .ןטַאנָאמ עכיוה יד
 "נָא -- װרט .ךיוּב רעלופ א ,עזוּפ א ןרעוו
 םיא לָאז עמ ןַאדָאמעשט א יִא ,ןקַאּפנָא ,ןּפָאטש
 .ןכַאמוצ ןענעק טינ

 .טעשזוּפעג-- ,ןָא עשז .װרט -- ןעשוּפנָא
 .רל -- ןענוּפ- ,ןע(י)זדוּפ-- :89 .לס
 יִא .סרעפיטש יד יִא .ןקערשנָא ,ןעשַארטסנָא

 ,םידש ןגעװ תויׂשעמ טימ יִא .תומהּב יִא .דניק ַא
 ןעשַארטסנָא טשרמֹולּכ ,ריא = זדנעג יד ָאֹ*

 יד 'ִא ייג .טינ ארומ ןייק ריד רַאפ ּבָאה ךיא;
 .שינע .ךיז טימ ךיוא ."זדנעג

 .לס .טעטופעגי- ,ןָא עט- .װרט -- ןעטוּפנָא
 ,+- ןרעטנַאלּפנָא ווזד

 .טרעטוּפעג-- ,ןָא רע/ .ורט -- ןרעטוּפנָא
 ,טיורּב עצרַאװש סָאד יִא .רעטוּפ טימ ןרימשנָא
 .עינלעטַאּפ יד יִא

 .רקוא .טעדױּפעג--- ,ןָא עד" .וטוא -- ןעדיױּפנָא
 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ יִא .ןפיולנָא .:2 176: םסעג -

 יוק .טעזױּפעגי- ,ןָא עז- .וטוא -- ןעזיוּפנָא
 ,ןכירק וצ ןעמ

 .טשטיוּפעגי- ,ןָא שטיױּפ .ורט -- ןשטיוּפנָא
 יע .,ןטשױּפנָא ,ןשיױּפנָא וזז+ .,(עיצילַאג)
 ּבָאה'כ? .ריּב טימ יִא ךיז -- ךיז טימ ךעלנייוו

 צג זיא סָאװ ךיוי רעד טימ טשטױּפעגנָא ךימ
 יװ 'ַא ךיז .(ײמָאלָאק) דייר ,"טכידעג וצ ןעװ

 ,שינע .ענעדִיי ערעגנַאװש ַא

 ַא ,1 .טקױּפעג-- ,ןָא קוּפ .וטוא -- ןקיוּפנָא
 ,ןקיױּפ לסיּב ַא .2 .ןַאּבַארַאּב ןיא יִא .ןקיױּפ ךס
 -ֿפױנוצ קיױּפ ןסיורג ןיא יִא .ןָאט קיוּפ ַא רָאנ
 טלעטש, .ןּפַאלקנָא .8 .רענלעז יד ןֿפורוצ
 ַא טימ ןָא טקיוּפ ,לרעטצנעֿפ םַײּב ּפָא ךיז רע
 ןעלּפַאלּפנָא 4 .תונורכז ,ץרפ ,ײרעגניֿפ
 טימ .יֿפָאק ןלופ ַא : ,םיטש רעכיוה א טימ

 .שינע- .ןסענָא ךיז -- ךיז

 :פ9 .טשױוּפעג-- ,ןָא שיױּפ .ורט -- ןשיוּפנָא
 סע זַא ןּפוטשנָא ,ןקַאּפנָא . .ןטשיוּפ --
 ,ךעטער טימ ךיוּב םעד יִא .ןצרַאטשסױרַא לָאז

 סעּפע טָאה עמ ןעװ, .טשינ ןוא טשינרָאג טימ
 רענעש טינ סע ןעמ רָאט ,ןפיוקרַאֿפ וצ
 -אװןעַײלק המהּב יד טיג עמ לשמל ,.. . ןכַאמ

 יד ןוא ןרעװ טשױוּפעגנָא לָאז יז ידּכ . . . רעס

 עמ, .ב/טמ .אח ,"ןלעטשפיוא ךיז ןלָאז רָאה

 ,שַאּב ,"ריּב ןוא ןַײװ טימ ךיוּב םעד ןָא טשיױּפ
 ,19 עווו 1967 ,רָאֿפ

 ַא (יװ) יַא .ןזָאלּבֿפױא ,ןזָאלּבנָא קרַאטש .2

 לָאז סע ,דניק סָאד יִא .ןצלעּפנָא .8  .רעכנעּפ
 טימ ךיױא .לוענ סָאד רָאנ ןעזסױרַא ךיז
 .שינע) .ץכע .ךיז

 ןטישנָא .טכומעג-- .,ןָא ךוּפ .ורט -- ןֿפוּפנָא

 ענערעּפ ַא ןטישרעּביא .,ןכוּפרַאֿפ .ךוּפ טימ
 .ךיז טימ ךיוא .ּבוטש עצנַאג יד יִא ןוא
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 .לס .טענכוּפעגי- ,ןָא ענ- .וטוא -- ןענכופנָא

 -רַאֿפ ךיז; .ןרעװ ןלָאװשעג .ןענכץעּפ = 95

 ."טענכופעגנָא טָאה רֶע ןוא רעגניפ ַא ןכָאטש
 -עגנָא; :הללק .ײזַא ןענכוּפ ,םכילע-אל ,סיֿפ יד;

 ."ןרעוװ וטסלָאז טענכוּפ

 ןייק טינ טָאה סָאװ .ידא -- קידרעװלוּפנָא
 השמ ,יטנָארֿפרעגריּב ןיִא ןפיוא, .רעװלוּפ
 .טייקי- 1923 עװקסָאמ ,טנָאמער ,שטַײט

 .טרעװלוּפעג-- ,ןָא רע- .חרט -- ןרעװלוּפנָא
 .רעװלוּפ טימ ןטישנָא .רעװלוּפ טימ ןליֿפנָא .1

 ַא ןוֿפ ,סיזירק ַא ןוֿפ גנומיטש ַא ןֿפַאש .2

 .טפול יד יַא .הנּכס-המחלמ

 .טעילופעג-- ןָא עיל  .חרט -- ןשילוּפנָא
 = ףעיוא ןלוֿפ ַא יִא* .ןעשָארּפנָא ,ןּבױטשנָא

 ,סקיטכיוויטינ ןלייצרעד .ןדייר ךיוה ןוא ךס ַא

 = ןגיוא יד (ןיא) 'ַא* .טינ טריסערעטניא סָאװ
 ,סנגיל טימ ןריֿפרַאפ = ןגיוא יד ןיא דמַאז ןטיש

 .לעטשנָא ןשלַאפ א טימ

 ,+- ןעּפמָאּפנָא ווזד -- ןּפמוּפנָא

 ,(רװ ,קָאדָארָאה) לקַאל -- (ךיז) ןערידנוּפנָא
 .+- ןעדנירּפנָא ווזד

 -קנופ(עג)י- ,ןָא ריט- .ורט -- ןריטקנוּפנָא
 ןלעטשנָא .ךעלעטניּפ ,ןטקנוּפ ןלעטשנָא .טריט

 .ןריגערָאק םַײּב יַא .ןטקנוּפ ןענעכייצנָא .תודוקנ
 ,םנ/ .ךעלדנעֿפ טימ עּפַאמ יד יא

 -סיוא ,1 .טצוּפעג-- ,ןָא ץוּפ .ורט -- ןצוֿפנָא
 טָאה ךיש לפיוו, .םוכס ןסיורג ַא ,ךס ַא ןצוּפ

 ןצוּפַאּב ,2 .ײ?טצוּפעגנָא רעצוּפכיש רעד ןיוש
 ַא סָאד טעװ עמ זַא; .קיפיואנּבױא ,ןּביױא ןופ

 ."נ יװ טעמּכ ןעזסיוא סע טעװ ,יָא לסיּב

 יד טצוּפעגנָא ןּבָאה ןעגנוי יד, .ןצוּפּפָא .9
 "ּפָא 4 .ווװ המחלמ ,מפ ,ײץנַאלג וצ זיּב לוויטש
 ,דלָאי םעד יִא .ןשרֹוחּפָא ,ןעלדניווש

 .שינע .ץכעע .גנ= .ךיז טימ

 .ירע- .(עק- ,ןיי) רעד

 .טעקצוּפעג-- ,ןָא עק  .װרט -- ןעקצוּפנָא
 .ןצוּפנָא ןגעװ ריא

 .ידַא {...מידָאבעּפ ...} -- קירמידחּפנָא
 .קערש ןָא ,םידחּפ ןָא זיא סָאװ ,טינ טָאה סָאװ

 .טייקי- טכַאנ רעיֶא ,רעקיאור ַא ןיא

 .ידַא ן...סענָאדכַאּפ ...} -- קידתונדחּפנָא
 ,גנוטלַאה עיִא .קערש ןָא ,תונדחּפ ןָא זיא סָאװ
 ,םייקי-

 .ןעקשטַאּפנָא + -- ןעקשטַאיּפנָא

 .לס .טעלַאיּפעגי- ,ןָא על- .וורט -- ןעלַאיּפנָא
 -םױרַא .ןָאטנָא זיא טינ יװ ..2 2: תנחהתעדמ
 רע טָאה רימ ףיוא, .(דגֹּב א) ךיז ףיוא ןּפעלש

 'װָאס ,םינפיק .יא ,"לעניש ןַײז טעלָאיּפעגנָא

 .5 אפ ,1968 ,דנַאלמיײה

 -ענַאיּפעג -- ,ןָא עווענ .ווטוא -- ןעװענַאיּפנָא
 עקרוי יװ יִא .ןרוּכישנָא (לדייאמוא .טעװ

 ,דירַאי ןפיוא

 .ןעװעקיּפנָא +- -- ןעקשטיּפנָא
 .מַא .טנייּפעג- ,ןָא טנייּפ .וורט -- ןטנייּפנָא
 -ַאמנָא .ןּברַאֿפנָא ,ןלָאמנָא / .:2 2: 40 1

 .(?גניטנייּפי) דליּב א 'ִא .ןעוװעיל

 ןעּפיּפנָא
 .טקינַײּפעג-- ,ןָא קי .חרט -- ןקינַײּפנָא

 .לָאצ ַא ןקינַײּפ רעדָא ךס ַא ןצעמע ןקינַײּפ 1 |

 -יֿפּת ןיא ,עיציזיווקניא ןופ ןרעמַאק יד ןיא יִא
 ,קידאמזוג ,2 .עטריטסערַא קידלושמוא יִא .הס
 -כעלש א טימ ,עדער רענדונ א טימ םלוע ןַא יִא

 "נָא ךיז -- ךיז טימ .עא גנולעטשרַאֿפ רעט
 ןֿפַאשרַאֿפ ךיז .ןַײּפ ךס ַא ןייטשסיוא .ןדַײל
 ןיא טקינַײּפעגנָא גונעג ךיז טָאה רע; .ןַײּפ
 .רעה .גנו- .יןרָאי עגנוי ענַײז

 .טלקַײּפעג-- ,ןָא לק- .װטוא -- ןעלקַײפנָא
 .לקַײּפ ןיילק ַא ףיוא (+-) ןקיוּפנָא

 ,טרעדליּפעג-- ,ןָא רע- .װזוקַא -- ןרעדליפנָא
 ןעמוק ייז זַא; .רעדליּפעג ,למוט ךס ַא ןכַאמנָא
 ."פָאק ןלוֿפ א ןָא ייז ןרעדליּפ ,ףיונוצ ךיז
 -ליּפעגנָא ךיז גונעג ןיוש; -- ךיז טימ ךיוא

 .שינ .גנ{  .ײטרעד

 .טעװעליּפעג--- ,ןָא עוועל- .וורט -- ןעװעליּפנָא
 ןלעטש ןוא ןּבעג גנוטכַא ,ןעלכעקנָא .רקוא

 -סיוא יד יִא .ןקנַארק ַא ,ןכַאװש ַא סיֿפ יד ףיוא
 .רעדניק עטרעגָאמעג

 .ןעלזדנעפנָא +- -- ןעלזדניּפנַא

 -- װטוא .טלטניּפעג-- ,ןָא לט- -- ןעלטניּפנָא
 .ןעקניװנָא .2 .ךעל(ע)טניּפ ךס ַא ןלעטש .1
 .ןַײרַא זיא סָאװ ןדמערפ ןפיוא גיוא ןטימ יא

 יא (הטוא ךיוא) תודוקנ ןלעטש .1 -- װרט
 .לגנִיי ,שידִיי ןיא דוי ןטייוצ םעד (רעטנוא)

 .ןקירדסיוא סעּפע ךעלעטניּפ ןלעטש טימ .2
 ןוֿפ ןלעטש עכנַאמ ןיא, .ןשינערעהוצנָא יִא
 ,רַא ,יַא קרַאטש יז טגעלפ ךעלעווירּב עריא
 -נָא ,סקיטרעװמוא ןּבַײרשנָא .9 .יהֹֿבושּת יד

 "נָא טָאה ןרע) יא; .עקַײרעכַאמ ַא יא .ןעקשטַאּפ
 ןָא ןּבילּבעג זיא עיצקַאדער יד יא ,טלטניּפעג
 ,4 אפ ,1929 קסנימ ,ןרעטש ,ץענוד .כ ,"טַײז א
 .שינע-

 .טלקסיּפעג'- ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקפיּפנָא
 -- ךיז טימ ךיא .ךעלתוליכר יִא .ןדערנָא
 ענעמוקעגפיוא ! ןַא יװ ךיז יִא .ןזָאלּבנָא ךיז
 .עטריבג

 -עקסיּפעג-- ,ןָא עוועק- .וורט -- ןעװעקסיּפנָא
 .ךיוה ןוא ךס א ןזעונָא ןעַײרשנָא  .טעװ

 .תונעט עשירַאנ יד יִא .ןצעמע יִא .ןעלדיזנָא

 .ףיז טימ ךיוא

 -נָא .לס .טעיּפעג-- ,ןָא עּפ .ורט -- ןעִיֿפנָא
 .יוג םעד יַא .ןעקנירטנָא .ןרוּכיש

 .טעגרעיּפעג"- .ןָא עג" .ורט -- ןעגרעיּפנָא
 ןשַאװנָא טרשמולּכ קיפיואנּביױוא ,טכעלש .דפ

 ןענעק טינ ייז לָאז עמ ,סעקטעּפרַאקס יד יִא
 .ןָאטנָא

 -עג-- ,ןָא עשטש- .ורט -- ןעשטשע(י)ּפנָא
 ַאּבנָא .ןעוצרַאֿפ .ןעלטרעצנָא  .טעשטשע(י)ּפ

 -שעיפעצ ןצנַאגניא ןוא יִא .דניק ַא יִא .ןעוועל

 ןַאמ ןראפ יַא ךיי -- ןיו טימ .ןעשט
 .שינע-

 -נָא .טעּפיּפעג- ,ןָא עּפ- .ורט -- ןעּפיּפנַא
 ןיִּבר םעד ןגָארטעגוצא .ןרעכיירנָא .ןעקּפיּפ
 ,"ךיור ןגיוא עלוֿפ יִא ךיז טזָאלעג ןוא רעַײֿפ
 .ּבלַאק עשָאי ,זיי



 ןעקּפיּפנָא

 .טעקּפיּפעג-- ,ןָא עק .ורט -- ןעקפיּפנָא
 ךיור ךס ַא ןזָאלנָא .2 .עקפיּפ ַא ןדניצנָא ,1
 .שינע- .עקלויל ַא ,עקפיּפ ַא ןוֿפ

 נָא .טלציּפעג-- ,ןָא לצ- .װרט -- ןעלציפנָא
 עניילק ןיא ,ןדַײנשנָא ,ןעלקערּבנָא ,ןכערּב

 -עכלַײמ ליפ ױזַא רַאֿפ טיורּב סָאד יִא .ךעלקיטש

 ,שינע- .ךעל

 :89 ,טלקיּפעג-- ,ןָא לקיּפ .וורט -- ןעלקיּפנָא
 ,ןצריװעג ,ץלַאז טימ ןגיילנײא .ןעלקץעּפ =
 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןטלַאה וצ רעטעלּברעּברָאל
 .סעקרעגוא יִא .ןשײלֿפ םינימ ענעדיײשרַאפ יא

 נָא .1 .טקיּפעג-- ,ןָא קיּפ .ורט -- ןקיפנָא
 ןטימ רעדָא (לגיופ א ַײּב) לּבַאנש ןטימ ןסַײב

 "עגנָא טָאה עלעּבַײט סָאד , ,(שיפ א ַײּב) ליומ

 -יולפעגקעװַא זיא ןוא טיורּב לקיטש סָאד טקיּפ

 עדעי יִא שינאכעמ זומ ... טכעה רעד, ."ןג

 .וו רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ ,"ךאז עקיצנַאלג

 עלעגיײֿפ סָאד , .לּבָאנש ןטימ ןָאט ּפַאלק ַא .2
 -נַײרַא סע לָאז עמ ליוװ ,רעטצנעפ ןיא ןָא טקיּפ

 ... ןּבלַאװש םורַא ןּבעװש ךַײט ןרעּביא, ."ןזָאל

 ,"קעדרעסַאװ םעד ןיא ןעלּבָאנש יד טימ קידיָא
 גָאט רעמוז אי ,סַײװ

 םעד יָא? ,ןּפַאטרעד .ןּפַאכ (סעּב ,עיצילַאג) .
 ירעזעלג ןַײמ ןיא ,קינַאמ .י ,"ןטרָאג א ןיא בנג

 ,זָאנ ןיא ןָאט לענש א = זָאנ יד יַא* .םערוט םענ

 װזד .4 .ןעלמערדנַײא = זָאנ (רעד טימ) יָא*

 .ןעװעקיּפנָא
 ןּבָאה, .קידנקיּפ ןסענָא ךיז .1 -- ךיז טימ

 ךיז ,ןשרַאק יד טימ טקיּפעגנָא רעניה יד ךיז

 נטסעֿפ טימ ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"טרוּכישעצ

 -פיוא ,ןּפַאכפױא .2 .1936 קסנימ ,טָארט
 -עג ,ןעיידיא םוכס א ךעלכעלפרעּבייא ןעמענ

 טימ טקיּפעגנָא ... ךיז טָאה יז, .ןעקנַאד

 ,נרעטש ,"סָארטַאמ ַא ַײּב ןעקנאדעג עשיטילַאּפ

 ,3 אז ,1938 קסנימ

 .שינע- .ץכע-

 -עקיּפעג- ,ןָא עוועק- .װרט -- ןעװעקיּפנַא
 ןטקנערשַאּב א ןיא ךס ַא ןּפָאטשנָא .1 .טעװ

 -מירֿפס ןוא םירפס טימ רעמלַא םעד יִא .טרָא

 -יוק םעד יִא .שעװ טימ דַאמָאק םעד יִא .ךעל

 -רעּביא, .ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר טימ שטעל

 ױזַא ,ןצנַאלֿפ ןוא רעוועג ןוֿפ השורי ַא טזָאלעג

 אזַא ףיוא יִא טזָאלעג ךיז טָאה סע לפיוו ליפ

 .ָא"ת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"חטש םעניילק

 (ןעייל) ןימ ןייא טימ ןליֿפנָא טכידעג .2
 יַא .עיזעָאּפ טימ לַאנרושז םעד יִא .לאירעטַאמ
 עמ רעמ סָאװ, .סעדער ליֿפ וצ טימ טנוװָא ןַא

 ןסיװ רעקינייװ ץלַא ןעמ טעװ ,ןרעֿפיצ יא טעװ

 סָאד, ,9 אפ ,1890 ,לָאֿפיי ,"ךיז טוט טרָאד סָאװ

 -רעטניא ליפ וצ יִא ןוֿפ םיא טיהרַאפ - . . ליֿפעג

 1 ,ש פשיי ,מי ,"ץַאז ןייא ןיא ןעמזילַאנָאיצַאנ

 ,ןטָאדקענַא טימ השרד יד יִא

 ילּכ ענרעצליה .ויגנוא .ז ;רעד -- ר"יפנַא
 ןיא סָאװ ילֹּכ ענרעצליה ַא, ,ןטייקיסילפ רַאֿפ

 ףאק א א ןַא :ונַײהד ,ןֿפײר ענרעזַײא טימ

 -- ןֿפנָארּב ףיוא לכעלַײק א רעדָא לדנעק א

 רוקמ רֿפס ,"הכרּב ַא ןָא ןעלבוט ןעמ ףרַאד

 ,א/בנ ,ה"נרּת שטָאקנומ ,וו הכרּבה
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 -עג-- ,ןָא עשטש- .װטוא -- ןעשטשיּפנָא
 קנַארק ַא יװ יִא .ןעשטשיּפ ךס ַא .טעשטשיּפ
 .עלעגײֿפ א יװ ,עלעפוע

 -מוא) --- ורט .טשיּפעג-- ,ןָא שיּפ -- ןשיּפנָא
 װטוא ,ּפָאטטכַאנ ןלופ ַא יִא .ןשיּפ ךס א (לדייא
 דניק סָאד .ןשיּפ ךרוד ןצענַאּב .ןכַאמ סָאנ --
 יד ןיא יַא* .ךעלעדניװ יד ןיא טשיּפעגנָא טָאה

 ןָא םיא שיּפ* .ןקערשרעד ךיז (ּבָארג) = ןזיוה
 ןוֿפ סיוא ךיז ךַאל (ּבָארג) = (גיוא) רעיוא ןיא

 ,םיא

 -עג'-- ךיז ,ןָא ךיז גָאלּפ .וטוא -- ךיז ןנַאלּפנָא
 ןואע .ןרעטַאמנָא ךיז .ןדַײלנָא ךיז .טגָאלּפ

 להוא ,"טגָאלּפעגנָא טוג ךיז טָאה רעמערָא רעד

 רע, .ג"ערּת י"נ ,רוצ וצ טקורדעגוצ ,יבקעי

 טָאה ןוא ןסעגעג טשינ גָאט ןצנאג א טנַײה טָאה

 ,סיקרעזיױא .מ .מ ,"טגָאלּפעגנַא ליֿפ יוזַא ךיז

 ןעטכיש עשידוי ענעדעישרעֿפ סא רעדליּב
 .שינע- 1908 עצַײהדָאּפ

 ָאלּפעג- ,ןָא עוד  .ורט -- ןש(י)דָאלּפנָא
 יזדָאלּפ -- ,ןע(ש)זדָאלּפ -- :59 .טע(וד
 "נוי ךס א ןּבַאהנָא (םייחיילעּב ןגעװ) .1 .ןע
 ףיוא טָאה ץַאק יד .רעניה טימ ףיוה ַא יִא .עג

 ןזָאל .ךעלעצעק ףניפ טעזדָאלּפעגנָא לָאמ ןייא

 ,םיצרש ךס א יִא ןוא ףיוה ןיא טסימ

 ,ןעלדניקנָא לוטיּב טימ ,ןשטנעמ ןגעװ .2
 ןָא טינ טעיזדָאלּפ רע ןעװ ,דָיי א גיוט סָאװ;,

 טּבַײלּב עּביל ,.ר .א .פ ,"םינצּבק ץוט ּבלַאה ַא

 א טצדַאלּפ ּבַײװ סָאד, .1879 עשרַאװ ,עּביל

 םיא רעּביא,; .הריש ,סוממ ,יִזָא רעדניק לצעז

 טימ טלעװ ַא טעידָאלּפעגנָא ענעדיי א טָאה

 -ורפ ּבָאה ךיא ,, .| סַאלטַא חמצ ,גח ,"םירזממ

 רעד -- רעדניק ןעצ עלַא סנמה ןגָאזקעװַא טריּב

 ַאזַא ןענעדָאלּפוצנָא ןסירעג םיא טָאה רָאיצרַאװש

 םונהיג ַא :ּבַײװ א ןעמענ, ,| שטניוװ ,"םינּב ךס

 ןופ טבש א -- רעדניק יִא ןוא .... ןעיוּב ךיז

 -עלש וד, .ןעלמיה סטָאג רעטנוא ,רה ,"םיאנוׂש

 ףיוא ןעזדָאלּפנָא וטסליװ רעדניק ךָאנ ,וד רעּפ

 ,| רי ,ײ?ּפָאק ןַײמ

 יא .ןוַײרג יִא .ךס ַא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .9
 ןטרָאד ןסוּבמולָאק} רע טָאה סָאװ, .ןטייקירעװש

 -ילג טלעטשעגרַאֿפ ייז ,ןשטנעמ טכַארּבעגּפָארַא

 ,"סרעדַײנש טימ טלעװ א טעשזדָאלּפעגנָא ,ןק

 ,עקירעמַא ןיא ,קָאטסילַאיּב סיוא קונכַאי .א .ח

 .1894 עשרַאװ

 ,ץעק ןוא טניה יִא .ךיז ַײּב ןעיזדַאננַײא .4
 ,סערעלָאכ טימ קעלש יַא

 .לַאצ רעסיורג א ןיא ןרעװ -- ךיז טימ

 טעדָאלּפעגנָא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ליפ ױזַא;

 ןעודָאלּפ סע ואװ טרָאד, ."!טלעװ רעד ףיוא

 "ווירק ליפ ןָא ךיז ןעזדָאלּפ סעַײטלוה ןָא ךיז

 טָאה לָאמַא, .16 ,טכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"סעד
 טכַארּבעג ןלזדניא ןֿפױא} ןיהַא רעלַאגוטרַאּפ א

 טעדָאלּפעגנָא ךיז טָאה ייז ןופ ןוא ןגיצ טכַא

 "רַאּב ,חנעפ תנֿפצ ,ץיװרוה לקַײח ,"ליפ רעייז

 -ָאלּפעגנָא ךיז ריא טָאה ואוו,, ,1817 וועשטיד

 ךיז ןּפעלש תונחמ עצנַאג ,זַײװעקשטיט ?טעיד

 ,דנַאלמייה 'װָאס ,"...טָאטש רעד רעּביא םורַא

 ,4 אל ,5

 .ַירע- = .שינעד ,ץכע-

 ןעװעטולּפנָא

 -מָאלּפ(עג)-- ,ןָא ריּב- .ורט -- ןריּכמַָאלּפנָא
 ,רענייצ יא .עּבמָאלּפ א טימ ןליֿפנָא ,1 .טריּב
 יד 'ִא .עּבמָאלּפ ַא ןעּפעשטנָא ,ןעגנעהנָא .2

 נו .ךעלטסעק עטּפַאלקרַאֿפ יד ,ןענָאגַאװ

 .טעטנָאלּפעג -- ,ןָא עט- .ורט -- ןעטנָאלּפנָא
 ןפלָאהעג ייז טָאה טָאג ןוא, .ןרעטנַאלּפנָא ווזד

 -לָאװ .ש ,"ןַאמָאר ןקידהשקשינ ַא רָאג יִא ןילַא

 ,1913 עשראװ ,יולע רענַאדייאק רעד ,קָאנָאצ

 .שינע .ךיז טימ

 -נָאלּפעג-- ,ןָא רע .װרט -- ןרעטנַָאלּפנָא
 .םעדעֿפ יִא .רעטנַאלּפ א ןכַאמנָא ,1 טרעט
 ,הרוחס ערעַײט טימ סעטַאמש עלעװלָאװ יא

 יד ןרעטנָאלּפֿפױא, .ןשינעיירדרַאֿפ ןכַאמנָא ,2
 "נָאלּפעגנָא טָאה גנוטַײצטנװָא סָאד סָאװ ,סנגיל

 ,28 ש 1967 ,זמט ,שז ,"טרעט

 "יכרא .םולח א ןיא יװ ךיז יִא -- ךיז טימ

 ,"(ריא) םיא םורַא טרעטנָאלּפעגנָא ךיז ןּבָאה תול

 ךיז טעװ ,םולח ןיא יא ךיז ןָאק רַאנ א סָאװ,

 רעזייל ,"ןטכַארטרעד טינ רעגולק א םעד וצ
 ,בנ/ 1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװָאצַאק

 ,רעד .שיני-

 םעטַײּב טימ -- ןעװערטמנָאלּפ -- :ךיוא
 .רעטנָאלּפ ןרעוװש ןופ

 .לָאענ .ידַא -- קינַאלּפנָא
 ,טייקיה גנומענרעטנוא עיִא ןַא .ןַאלּפ

 טינ טָאה סָאװ .וָאס .ידַא -- עװענ ַאלּפנָא
 ַײּבע .טרינַאלּפעג טינ ןיא סָאװ ,ןַאלּפ ןייק

 ןוא עװענַאלּפ א טּֿפַאשטריװקלָאֿפ יד זיא זדנוא
 רעד ,זּביא ןַאמטוג .עי ,"ַא ןַא יז ןיא יז ַײּב
 סעדַא ,סיזירק רעשימַאנַאקע רעכעלטלעװלַא
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 -סַאלּפעגי- ,ןָא רע .ורט -- ןרעטסַאלּפנָא
 קניט יִא .רעטסַאלּפ א ןגיילפיורא .טרעט

 ,דנואו יד 'ַא .ײסָאש םעד יא .טנַאװ א ףיוא
 ,גנו-

 .טלּפַאלּפעג-- ,ןָא לפ- .װרט -- ןעלּפַאלּפנָא
 טכעלש ,עקיטכיוװ-טינ ,ןטײקשירַאנ ןדערנָא .1

 -- א; .ןעילרעתוטש יִא .דייר ענענַאטשרַאֿפ
 טָאה עמ, ."אל -- ןטעּברַא רעּבָא ,קשח טימ

 יַא ,"וצ ךיז טסכרָאה וד ןוא טלּפַאלּפעגנָא ריד

 ןצעמע ףיא ןלײצרעדנַא .2 .ּפָאק ןלוֿפ א
 ןּבָאה .תודֹוס ןגָאוסיױא .טינ ףרַאד עמ סָאװ

 טלּפַאלּפעגנָא טָאה יז, .יִא ןוא ליומ עזיול ַא

 ענעדיישרַאפ טימ יז לדיז ךיא זַא ,רימ ףיוא

 עיטסָאק ,זּביא רענידָאג .ש ,"רעטרעװ עסואימ

 .8 עװקסָאמ ,ךובגָאט סװעצּבַאיר

 .ייט ןעקנירט םַַײּב יִא ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 .יירע-  .(עקד ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע-
 ַא .טצַאלּפעג-- ,ןָא ץַאלּפ .ורט -- ןצַאלּפנָא

 טָאה לּפמעל ןוֿפ לזעלג סָאד ,, .ןצַאלּפנַײא לסיּב

 ?טצַאלּפעגנָא

 ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- ר'ַאטנעצַאלּפנָא
 .םייח'ילעּב עיִא .טרוּבעגכָאנ א ,אטנעצַאלּפ

 א ןָא זיא סָאװ

 ,טריקַאלפ(עג)'-- ,ןָא ריק- .ורט -- ןריקַאלּפנָא
 .ןרעלעװלעװ א ףיוא לַאטעמ ןרעַײט א ןגײלנָא

 .רעּפוק ףיוא דלָאג יִא

 -ולּפעגי-- ,ןָא עוועט- .וטוא -- ןעװעטולּפנָא
 .הנווּכ ַא ןָא ןפָאלּבנָא ,ןעלדניװשנָא ..טעװעט



 - ןרעדױלּפנָא

 ןּתמוזאׂשמ ַא ַײּב ןעײרדרַאֿפ .,ןרעטנָאלּפנָא

 ."ַא רֶע זומ עבטּב ןוא לדנעמ-םחנמ ַא זיא רע, |

 ,טרעדױלּפעג-- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעדױלּפנָא
 רעדָא רעלעדייא טשרמֹולּכ רָאנ) ןעלּפַאלּפנָא ווזד

 -סױרַא . . ., .(םעטַײּב משטד ןרעּביא רעגנערטש

 ַא טסעומש רעװ ,לשרדמ ַא ץעגרע ןּפַאכוצ

 טָאג ןרעדױלּפוצנָא ףיורעד ןוא אּתליכמ לקיטש

 רע טָאה ,ונע .10 אט ,1866 ,מק ,"סָאװ סייוו |
 יָאלֹּב .ע ,"עלעצוצ א סָאד זיא ,טרעדױלּפעגנָא
 .תיחקפ יד עצנירּפש ,ןײטש

 -עגייא רעד טימ ןוא ךיז יָאש -- .ךיז טימי

 .ׁשיב .דלַאװ ,זיי ,"ןּפוזרַאֿפ ענילס רענ
 .יירעד

 .טשיולפעג-- ,ןָא שיולפ .ורט -- .ןשױלּפנָא
 -עג-רעַײרּבריּב רעד ןעוו .ןרעדױלּפנָא וזד 1
 ףיוא זדנוא רע טגעלֿפ ,ןעמוק טגעלֿפ ןלעז

 עצנירּפש ,ערּבמי ,יּפָאק ןלופ א יִא שטַײד

 סָאװ טסייו רעװ, .1878 טשערַאקוּב ,. . .לרימ

 םענַײמ ןיא טשױלּפעגנָא טרָאד טָאה קרָאש רעד |
 ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,יןעמָאנ-

 ףָאלּב ןייא יִא םַײּב ןכַאל ייז ..., .1893 סַאי
 ,רעלגירטש ,יילארׂשי ןגעװ ןטייווצ ןרַאֿפ רעסערג

 .,26 עוו 1968 ,קיא

 וזד .9 .רעכנעּפ ַא ,ןָאלַאּב ַא יִא .ןזָאלּבנָא 2

 .ךיוּב ַא יִא ךיז -- ךיז טימ ךיוא  .ןשױּפנָא

 .ײרעד .רע- .שינע- .ץכעי
 .טלּפמולּפעג--- ,ןָא לּפ- .ורט -- ןעלּפמולּפנָא

 .ןעועּפמולּפ -- :ךיוא .ן(ע)ּפמולּפ-- ;9

 טעװעּפמולּפעגנָא טָאהע .+- ן(ע)ּפמָאּפנָא ווזד

 .'סטכעלשי ,אּפָא ,"רעסַאװ רעמע ןַא

 .ןרעטנָאלּפנָא ווזד .טעמַאז -- . ןרעטנולּפנָא
 -עגי-* .,ןָא עװעק- .ורט -- ןעװעקטַאילּפנָא

 ןדערַאּב .תוליכר ןלייצרעדנָא  .טעװעקטָאילּפ

 .ןצעמע ףיוא ןכַאז עשלַאֿפ יִא .ךס ַא
 עג -- ,ןָא עוערד .ורט -- ןעװערדנָאילּפנָא

 ,(לוטיּב טימ) ןרעטנָאלּפנָא .טעװערדנָאילּפ!

 טעװערדנַאילּפעגנָא ןוא טלטָאמעגנָא ּבָאה ךיא,

 ,"ןטונימ עטצעל ענעי ןגעװ טלײצרעדנָא ןוא
 .הֿבושּת-לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,ךֶעגיט .י

 .ןעינדָאלּפנָא +- -- ןדילּפנָא
 -- וטוא .טעכילּפעג-- ,ןָא עכ- -- ןעכוילּפנָא

 ןוא טעכוילּפעגנָא טָאה'ס, .ןענעגערנָא קרַאטש |

 סָאד :ךיוא ."סַאג יד ןייגרעּבירַא טינ ןעק עמ

 ךעלּבָארג) -- ורט .עלעגיוו ןיא יִא ןעק דניק

 ןפע, .ןצעננָא קרַאטש ,ןסיגנָא (קיטומטוג ןוא -

 ןָא רימ עכוילּפ ןוא טנוּפש םעד ףיוא טשרָאקָא
 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"עקרעצלעז זָאלג .עתמא יד

 | ,שינעד

 יעג'- ,ןָא עק" .חרט 6 װטוא -- - ןעקסוילפנָא
 טימ ןסיגנָא .ןעקשוילּפ = :89 .טעקסוילּפ
 רעמע ןַא יא .סלּפיסלּפ טנָאמרעד סָאװ גנַאלק ַא

 ךיזש .לוויטש עטקיטָאלּברַאֿפ יד ףיוא רעסַאװ

 -עגנָא דניק סָאד טָאה ,עלענַאװ ןיא קידנליּפש

 וי ."ליד ןפיוא טעקשוילּפ

 .שינע- .ךיז ןדָאּב םַײּב -- ךיז .טיִמ

 .טרעדנילפעג'- .,ןָא רע- ..ורט -- ןרעדנילּפנָא
 ןיא ןּבָאה ןקַאלָאּפ יד , .ןּביױדנָא (שיטַאמעטסיס)

 עג עיצַאּפוקָא רעשישטַײד רעד ןופ טַײצ רעד
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 טרעדנילּפעגנָא גונ

 | ,גנו-

 ילּפעג-- ,ןָא ענ- .חרט 4 וטוא -- ןענילּפנָא
 יִא ןצעמע ףיוא יִא ,ןעַײּפשנָא .רקוא .טענ
 ,עצרַאּפ ןַײז

 -עג-- ןָא עשט  .חרט -- ןעשטע(י)לּפנָא
 נָא 1 .ןעשטשעלּפ - :89 .טעשטע(ילּפ

 סָאװ .ןרעטנַאלּפנָא .2 - ,ןרענגילנָא .ןעלּפַאלּפ

 ."?טעשטעילּפעגנָא ןטסָאה
 רָאלקלָאֿפ ןופ שימעג ַארַאס, -- ךיז טימ

 .ש ,"טעצעילּפעגנָא רימ ךיז טָאה שרדמ ןוא |

 ןגַײװצ ,ןָאמײס

 .טעקסעילפעג-- ןָא עק -- ןעקפעילּפנָא
 קרַאטש -- װטוא .2 .ןעקסוילּפנָא ווזד .1
 יױצ ןוֿפ קורדסיוא ןַא יו טנעה יד טימ ןשטַאּפ
 ,ךיז טימ ךיוא ,תולעּפתה ןופ יַא .טייקנדירפ

 ,שינע-

 .טעלּפעג-  ,ןָא / טעלפ .ורט -- ןסעלּפנָא
 גָאט ןוֿפ ךשמּב, .םוכס ןסיורג ַא ןטעלּפ .1
 ןוֿפ .2 ."רעדמעה ןצוט טעלּפעגנָא רע טָאה
 .ןָאט טעלּפ א .ןסערּפוצ לסיּב ַא ,טכַײל ,ןּביױא

 וגֹּב רעד ןוא רענלָאק םעד יִא ךָאנ ףרַאד עמ;

 ,"סטוג"וא-ּבָאה שידִיי

 .שינע- .ץכע- ."קיטרַאֿפ זיא

 .רענעלפ ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידרענעלּפנָא
 ,טייקי- ..טלעג ןעװעלכַאטרַאפ יִא ןַא

 .ןקעדּפָא .ןקעלפטנַא +- .כרַא -- ןקעלּפנַא
 לאו רָאג ךיד ליװ ךיא ,'ַא שמיא ליװ רעװ;

 מד88 ,םילשמ רֿפס ,"דנאז ןעד רטנוא ןקעד וצ
 -- 'יולג' טשטַײטרַאֿפ ,א/גי ,שמ .ב/זכ ,6
 | ."טקעלּפנַא,

 ,כרַא .טקעלפעג-י א קעלּפ .ורט -- ןקעלּפנָא
 "ומ ןּבײהנָא .ן(ע)קעלּבנָא .0:/27 : 8-ט1008סמ

 ןלַײא; .ספעש א יװ ןעקעלּב ,וק א יװ ןעק
 סארג ליומ ןַײז רדיװ טרעּפש רעּבא לעגיּפש
 א יגנוצ יד טימ טַײל איד טגעלּפ 'נוא ףיוא

 ןעלַײא ןופ עטכישעג ערהַאּברעדנואװ .ענייא'

 : ,ןוװ עװַא) יולסערּב ,ילעגיּפש

 יעג-+ ןֶָא עשטש .ורט -- ןעשטשעלּפנָא
 "נָא ,ןרעדױלּפנָא .ןעלּפַאלּפנָא ,טעשטשעלּפ

 -שעלּפ עמ סָאװ ,קיטכיר זיא סע יצ; .ןעּבלָאּב !
 ,זּביא סינפיק .יא ,"ףרָאד ןֿפױא ןָא טעשט
 | ,1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש

 ילּפ .ורט ןןעלפליפ ...} -- ן(ע)ל(ו)ּפלּפנָא
 ַא (ךיז) ןעלּפלּפ .טל(וןּפלּפעג-- ,ןָא ל(וּפ
 טימ ךיא! .8 ,ן(ע)ל(ו)ּפלּפסיוא +- .ךס
 : .ךיז

 סָאװ .יזא ןקידעילנּפ ...} -- קידה|ינּפנָא
 -- קידתוינּפ=- :ךעלנייװעג .הינּפ ַא ןָא זיא
 ַא ןָא ,ןיימ ןקיטַײז א ןָא ,תוינּפ ןָא זיא סָאװ
 יֿפיוא ןַא ,רעתמא ןַא דנַײרֿפ ַא .קנַאדעגרעטניה
 ַּפָא עקידתוַא ןַא .רעקידתויַא ןַא ,רעקיטכיר
 ןַא טימ .טּפשמ ןקידתוָא ןֿפױא  .גנוצַאש
 ייא רעקידתויִא רעד טימ, .קַאמשעג ןקידתוָא
 יעטניא ענַײז ןוא קלָאֿפ םעד טייקנּבעגעגרעּב
 ,טייקי- 241 ,אאש לּביי ,וָאקנימ .ּב .נ ,"ןסער

 סָאװ .יזַא ן...מינָאּפ ...} -- קידמינּפנָא
 ,רעֿפַאשַאּב .- .. .םינּפ (ןייק טינ טָאה} ַא ןָא זיא

 ץֶא ןיא ןסָאגעגנַײרַא ןילַא ךיז טָאה סָאװ

 ןצלעּפנָא

 ,"םייל ןופ םינּפ
 | .טייקיד

 ןןעמינייפ ,ןעמינעּפ ;ןעמינָאּפ . . ,} -- ןעמינּפנָא

 ַאּב ,ןקוקנָא .1 .טמינּפעג-- ,ןָא םינּפ .װרט
 -לָאג יִא ןעמוקעג זיא רע . . . טגָאז עמ , .ןעיוש

 ,האג לד יצכָאי 'ר ,ןײטשנרעּב .ש ,"ןעלעד

 ןקוקַאּב .ןקוקנָא ףרַאש ,2 1884.  ווענעשעק
 .ןגיוא עטנפעעצ:טיירּב טימ

 סָאװ .ידַא ן. . .סעליוספ ..} -- קידתלוטּפנָא
 עיִא ,קַארּב םוש ןָא .לַאפּפָא ןָא ,תלֹוסּפ ןָא זיא

 - .טייקי- .טייקכעלרע עיִא .תורוחס

 -עגי- ,ןָא לסּפ .וורט ןזעלסַאּפ ...} -- ןעלפּפנָא
 עשיסרוקיּפַא יִא ןכַאז ךס א ןעלספ .טלסּפ
 יי - .ץוחירׂשּב יִא .רעכיּב

 ,ןקסּפ .וורט ןןענעקסַאּפ ...} -- ןענעקטּפנָא
 'ספ .טעקסּפעג-- ,טנקספעג'- ;ןָא עקסּפ
 יייֹּב ריא) סנדיײשרַאֿפ ןגעװ לָאמ ךס ַא ןענעק
 יִא .טכערעג ןענַײז םידדצ עלַא זַא יַא .(םעט

 | ,ןריֿפכרוד טינ ןעק עמ סָאװ סנױזַא

 "עג - ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװעטַאשטעּפנָא
 יֿפױרַא ,ןעלּפמעטשנָא .1  .לס .טעװעטַאשטעּפ
 נָא .2 .ןטרעװנָאק יד יִא .לּפמעטש ַא ןגייל
 ַא ןזָאלּפָארַא .8 .סעקשטוט(עןיל יִא .ןקורד
 ןיא זיא עיצולָאװער יד, .ּפַאלק ַא ןּבעג .שטַאּפ

 ךיא ?רָאה יד רָאג טסעװעלַאשז וד ןוא הנּכס
 שטיװעקַאזָאק .ה ,"עּבמָאלּפ אזַא יִא ריד לעװ

 . 7 װצִלק ,ןײלַא רימ ,זּביא

 -עּפעג ןָא לשט  .װורט -- ןעלשטעּפנָא
 ןָא ךעלעשטעּפ עניילק טימ ןשטַאּפנָא .טלשט

 עב עקכוּפ יד יִא .(קיטומטוג רעדָא טייקזייּב

 | | .ךעלעק
 .ןעיָאּפנָא +- -- ןעיעּפנַָא

 נָא :טכעפעגיי- ןָא ךעפ .װרט -- ןכעּפנָא
 סע יךַאד םֶעֹד 'ַא ףרַאד עמ, .ךעּפ טימ ןרימש
 ."ןענעגערגַײרַא טינ לָאז

 ו = ןענכוּפנָא װזד -- ןענפעּפנַא

 ;ךיוא .טצלעּפעג -- ,ןָא ץלעּפ .ורט -- ןצלעּפנָא
 רעדָא ןצלעּפ ןיא ןָאטנָא .1 .ןעוועצלעּפ --
 רעדניק יד יִא .םידגּב עמערַאװ ערעווש ןיא םּתֹס
 ַאזַא ןיא סױרַא ייז טימ טייג עמ רעדייא
 'ַא ךיז ףיוא טסעװ וד רעקינייװ סָאװ, .טסָארֿפ
 קסנימ ,נרעטש ,"ןַײז .טעװ רעמערַאװ ץלַא

 .ץלעּפ טימ ןגָאלשרעטנוא .2 = ,877 אפ ,1940
 .ךעלעטנַאמ עשרעדניק יד רעטניװ ףיוא יִא

 ןָאטנָא ןיא טנָאמרעד סָאװ סעּפע .ןָאט .גיֿפ ,8
 טָאה רעטניװ רעד; .ןעלקיװנַײא ןיא ,ץלעּפ ַא

 ,ייייַגֵׁש ןקיכוּפ ,ןקיד ַא טימ ענליוו טצלעּפעגנָא
 .ףיהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניֿפרַאק .א

 ןיא טקַאּפרַאפ ןיוש ,רעטיװָאקסַאמ רעד טמוק, -
 ףיוא רע טייג טציא ,עטיל ןוא ןילָאװ ענעשעק
 .רעייג רעד ,ָאּבמ ,"לטיה ןַײז יִא ןליוּפ

 ןגָארט רעטניװ ןעמ ףרַאדפ -- ךיז טימ
 ןוא ּבַײל םוצ רעטנענ רעדיילק עמערַאװ :עטכַײל
 ,"ןּביוא ןופ םידגּב ערעװש טימ ךיז יִא טינ

 ,עינעגיה עניימעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ ירז

 ןעגנַאגעג ךיז ןענַײז רעדניק זַא, ,1908 עשרַאװ |
 ,אֿפא ;ייָא טֿפרַאדעג ךיוא ךיז יז ןּבָאה ,ןשטילג
 .שינע- בנו 16 שװ 1964 ,זמט

 .טֿפַאשּביל . ,ןַאמכיֿפ ֿבקעי



 ןעלזדנעּפנָא

 .טלזדנעפעג-- .ןָא לזד- .ורט -- ןעלזדנעּפנַא
 טימ דנואוו ַא יִא .לזדנעּפ א טימ ןרימשנָא .1
 טכעלש ,ךיג ףױא .2 .ןקעלֿפ יד יִא .דָאי

 טימ ךיוא .טּפַאשדנַאל א יִא .ןלָאמנָא סעּפע
 .שינע .ךיז

 ,טעטנעּפעג'- ,ןָא עטנעּפ .ורט -- ןעטנעּפנָא
 ,ןדניּבנָא .סיֿפ יד ףיוא סעטנעּפ ןגײלֿפױרַא .1
 ,תובדנ ןּבַײלקנָא ,ןרָאנשנָא .2 .דרעפ יד יִא
 ,סנשָארג יִא .טיורּב ךעלקיטש יא

 ןכַאמ .1  .טענעּפעג--- ,ןָא ענ- .וורט -- ןענעּפנָא
 ןכַאמ .2 .ךעלסַײװ יד יִא .םיוש א ןרעוו לָאז סע
 -נערּבנַײרַא .ןּפיל יד ףיוא םיוש ןרעװ לָאז סע

 טסעװ ,םיא טימ טינ ךיז ץייר, .סעּכ ןיא ןעג
 ,"ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז רע טעװ ,יָא םיא

 .טלצענעּפעגי-- ,ןָא לצ- .ורט -- ןעלצעג'עּפנַא
 ,טױרּבצרַאװש יִא .ךעלצענעּפ עניילק ןדַײנשנָא

 .זעק ןגײלפױרַא ןוא רעטוּפ ןרימשנָא

 טסעּפעגי- .ןָא טסעּפ .װרט ןטסעּפנַא
 -ןַײרַא .קנַאטשעג א ןכַאמנָא .ןרנ -- טעד
 ּבוטש יד יַא .סקידנסױטשּפָא סעפע ןעגנערּב
 עטקיזַײלרַאֿפ טימ טרָא ַא יַא .עקרַאכַאמ טימ
 ,םיאורּב

 .ןעשטשעיּפנָא +- -- ןעטסעּפנַא

 .טלקעּפעג'- ,ןָא לק- .ורט -- 1 ןעלקעּפנָא
 טימ םעדיוּב םעד 'ִא .ךעלקעּפ ךס א ןגײלנָא
 .שמַאר

 .ןעלקיּפנָא +- -- 11 ןעלקעּפנָא
 סָאװ .ךעלנעזרעּפמוא .ידַא -- קינַאזרעּפנָא

 ,ןָאזרעּפ (רעטערקנָאק) ַא טימ ןדנוּברַאפ טינ זיא
 טימ רָאנ ,םיור ןיא ילפ רעיא .דיחי ַא טימ

 -אכעמ .םעטסיסיַא -- טייקי- .ןענישַאמ

 יַא ןעגנערּבנַײרַא ןוא ןריזינ

 406: סם-טסז4 .כרא .ורט -- ןרעּפנַא
 .סעּפע ףיוא ןַײז רּתוומ .ןזָאלכרוד .ןדַיײמסיױא
 ,יַא טינ ׂשע ןאק ךיא ,ןטַײר דוד וצ ליװ ךיא,
 .ןרעּבטנַא :לגרֿפ .994 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש

 ןיא, .309 ,וטוא ,ןערעּפסיוא +- -- ןערעּפנָא
 .טערעּפעגנָא זיא ,לוֿפ זיא רָאדירָאק ןטסטַײװ

 יד ,גרעּבניניֿפ .ע ,"ּפעק ףיױא ּפעק ןגיל סע

 .ןןרעיױד ןגירק

 ןרימוֿפרַאּפנָא +- -- ןרימוֿפרעּפנָא

 = עז: סזו- .(שזדָאל) לקַאל .ווז --- ׁש' עּפנַא

 ךיא ,לחומ טַײז .דלוש ןַײמ זיאיס ..1ָ
 ,טגָאזעג ױזַא ּבָאה ךיא ,'ַא, .שרעדנַא טינ ןעק
 טעװ סע סָאװ ןעשעג רימ לָאז ָאט ,ןָאטעג ױזַא

 ."ןעשעגה
 װטוא ןזעמעדיָאערעּפ ...} -- ןעמדָא-ארּפנָא

 .לָאענ .טמדָאיארּפעג י- ;בנ פמיא ,ציא .װרט 6

 ךיז .ןטײקשירַאנ ,ןטייקדליװ ךס ַא ןָאטּפָא
 עקירעּביא יָא"ַא .םדָאיארּפ ַא יװ ןריפֿפױא
 ןעמ טָאה גנוקינייר רעקיזָאד רעד טימ,, .תורצ
 ,טנעמעצ ,זּביא רענידָאג ,ײטמדָא-ארּפעגנָא ךס ַא
 ,1927 עװקסָאמ

 -ָארפ(עג)י- .ןָא ריִּב .ורט -- ןריבָארּפנָא
 ,ןטסעמנָא .ןסַאּפנָא .ןריּבורּפ-- ;99 .טריּב
 ןעמענ לָאז עמ ,יָא ןעױרֿפ ןעמוקעג ןענַײז;

 ,םויטסָאק ַא יִא ."רעדיילק ףיוא סָאמ יד ייז ןוֿפ
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 ,ץכע-  .גנוז .וזַאא לטנַאמרעטניװ ַא

 .(עק- ,ןיד) רע .שינעז
 ךיז ,ןָא ךיז ענ: .װטוא -- ךיז ןענגַארּפנָא

 סָאװ, .ךיז ןטסולגרַאפ .רקוא .טענגַארּפעגי= |

 ."?טנַײה טענגַארּפעגנָא ריד ךיז טָאה

 יָארפ(עג)- ,ןָא ריצ- .ורט -- ןריצודַארּפנַא
 ,קיטיינ יװ רעמ ,ךס א ןריצודָארּפ  .טריצוד

 רַאפ ץַאזּפָא ןייק ָאטינ זיא סע סָאװ תורוחס יִא
 ,בנ/ ,ייז

 -- װרט .טעװַארּפעג-- ,ןָא עװ- -- ןעװַארּפנַא
 ,סעװַארטָאּפ יילרעלּכ יִא .ךס א ןטיירגוצ ,1
 יד יִא .ןטכירוצ ,ןסַאּפוצ יונעג ,קיטכיר ,2
 םעַײנ א יַא .ןטָארד עשירטקעלע יִא .ןישַאמ
 זיא סָאװ סעּפע ןָאט .9 .לוטש םוצ ןעלנָא

 ,קיטש עסואימ יִא .תורצ יִא .תולווע יִא ,טוג-טינ
 עמ זַא ,קידלוש טינ זיא רֶע זַא סייװ ךיא;ג

 יַאק .ה ."תוליכר טעװַארּפעגנָא םיא ףיוא טָאה

 ,טױה יד טַײב שטנעמ רעד ,זּביא יקצענעמ

 ,1936 קסנימ
 ,למוט א ןכַאמנָא .םיׂשעמ ןטעּברַאנָא -- וטוא

 טעװַארּפעגנָא ליֿפ ױזַא טָאה רע .רעדורעג א
 ."טכיירגרעד סנַײז טָאה רע זיּב

 -ארפעג-- ,ןָא עשז .ורט -- ןעשוַארּפנָא
 ןענערּבנָא ,ןטָארּבנָא .ןעלגערּפנָא ,1 .טעשז
 ןעמערַאװנָא .2 .רעּבעל יִא .(ןליוק ףיוא)

 ןסייה ַא ןיא סטכעקעג יִא .(רעַײּפ ןָא) ןציהנָא
 .ךעלערעק לּפעט לוֿפ א יַא .ןוויוא

 .טעטַארּפעג-- ןָא עט- .חרט -- ןעטַאיױּפנָא

 .ןגעמראפ א יא .ןּבַײלקנָא ,ןעלמַאזנָא

 ַארּפעג-- .ןָא עשט  .װרט -- ןעשטַארּפנָא

 ַא טימ שעװ יִא .ןּפַאלקסױא לסיּב א .טעשט

 ,קינלַארּפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- לַארּפנָא
 יוד ,רעקיטכעמ ,רעקידמערוטש .,ןלַארּפנָא ןוֿפ

 ןופ יִא .סיוטש .קורד ,קַאטַא ,לַאֿפנָא רעקידרע

 -רעג יד ןופ יַא רעד זיא, .תונחמ עכעלדנַײֿפ

 ,זּביא װמ ,"רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװעג רענַאמ
 -ןימ רעשידִיי רעד, .רעטלעלטימ ... ,רעּפיװ
 -נעטש םעד ןענעגעגַאּב וצ רעװש זיא טייהרעד
 ,"טייקידבוטיםוי רעכעלטסירק ןופ יִא ןקיד

 עקיזָאד יד ןּבָאה; .1955 ,גָאט ,סעשָאגרַאמ

 ןטרַאּפשעגנַײא ןַא ןזיװעגסױרַא ... סעּבמַאד
 -ַאזיורג ןוֿפ יִא ןכעלקערש םעד דנַאטשרעדיװ
 .טכער ןוא טײהַײרֿפ רַאֿפ ,זּביא רז ,ײןַאעקָא ןעמ

 .טלַארּפעג-- ,ןָא לַארּפ .װטוא -- ןלַארּפנָא
 טימ ןּפַאלקנָא .ןסױטשנָא ,ןלַאֿפנָא םעצולּפ .1
 ַא יװ, .ךליה ןקרַאטש א טימ ,חוּכ ןסיורג ַא

 רעד טָאה טַאמרַאה ןקיטַײצ:טלַא ןַא ןופ ליוק

 טנָארפ ןקיכליה םעד ןיא טלַארּפעגנָא ןייטש

 ,ןעמוקנָא 22 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"סַאֿפ ןוֿפ
 ;ןײלַא הררׂש םוצ יִא .ךיז ןגָאלשרעד ,ןכיירגרעד
 ,גנוד

 ךיז ,ןָא ךיז לָארּפ .װטוא -- ךיז ןלָארּפנָא
 ןעמירַאּבנַא .,(טעמַאז ,דנַאלרוק) .טלָארּפעג *

 יִא (שיראנ ןוא) סיורג ןלעטשסױרַא ךיז ,ךיז

 ,קיטש עדליוו טימ ךיז

 .טּפַארּפעג-- ,ןָא ּפָארּפ .ורט -- ןּפַארּפנָא
 .ךיז טזָאל סע רָאנ לֿפיװ ןּפָאטשנָא ,ןליֿפנָא

 ןעווענישזורּפנָא

 א 'ִא ןענױשרַאּפ טימ דיוּב יד יא .ןשױּפנָא
 -רעלּכ טימ עקעט יד יִא .טנַאװעגטעּב טימ קַאז
 -עגנָא ןּבָאה סָאװ םינשרד ,םינּבר, .ןריּפַאּפ ייל
 -ומלּת םענעקורט טימ תושרד ערעייז טּפָארּפ
 ,שוו דש ,זּביא מי ,ײלוּפלּפ ןשיד

 ,- ןעװעקרָאקנָא ווזד -- ןעװעקּפָארּפנָא
 -ַארּפעג-- ,ןָא עוועצ .ורט -- ןעװעצַארּפנָא

 .עצַארּפ רערעװש טימ ןענידרַאפנָא ..טעװעצ

 טקוק, .טניזעגזיוה ןרַאפ טיורּב לקיטש סָאד יַא

 ןעייטש רעדניק ערעַײא יװ ,תובָא עקילייה ,זָא

 רעַײא ןוֿפ זדנוא טּבַײרטרַאפ עמ .טעקַאנ םורַא

 ,"טעװעצַארּפעגנָא טָאה ריא סָאװ ןגעמרַאפ |

 ,1894 גרעּבמעל ,האוצ איד ,ןייטשנעסמיּפ ּבייל

 רעװש .ןעװערַאהנָא ךיז -- ךיז טימ טֿפָא

 גונעג , .טַײצ רערעגנעל א ןוֿפ ךשמּב ןטעּברא

 ."גנַאלןּבעל א טעװעצַארּפעגנָא ךיז

 ָארּפ ןָא זיא סָאו .ידא -- קיטנעצַארּפנָא

 ןטנעצָארּפ ןייק ןעמ ףרַאד םעד ףיוא סָאװ .טנעצ

 .ןטנעצָארּפ ןייק טינ טגָארט סָאװ ,ןלָאצ טינ

 .טייקי- .הָאװלה עא

 ,ןָא ךיז ריס: .װטוא -- ךיז ןריסעצַארּפנָא
 ןריֿפ טַײצ ערעגנעל א .טריסעצָארּפ(עג)'- ךיז

 ךיז .לָאצ ַא טימ ךיז ןריסעצָארּפ .ןסעצָארּפ

 .'ַא ךיז ןוא ןדוס יד רעּביא ןּפעלשמורַא

 ריק- ,ריצ- .װרט -- ןריק" ,ןריצ|יטקַארּפנָא
 ןכַאמכרוד .1 .טריק- ,טריציטקַארּפעג - ,ןָא
 ןענרעלסיוא ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןעגנוטינעג ךס ַא

 -סַאנמיג ערעװש יד יא .ערוטרעוװּוא יד יִא .ךיז |

 ךשמּב קיטקַארּפ ךס א ןּבָאה 2 .ןצנוק עשיט
 -ידעמ עכעלרעניא יִא .טַײצ רערעגנעל ַא ןופ

 -- ךיז טימ  .עיצַארעּפָא ערעווש יד יִא .ןיצ
 שטנעמ ַא דלַאּביװ, .טרעצנָאק ןרַאֿפ ךיז יִא

 וצ וצ ךיז טניואועג ,ןָא ךיז טריציטקַארּפ

 :שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"טעּברַא רעטמיטשַאּב א

 רעּבָא ןיטסינָאֿפעלעט יד, ,1927 וועיק .ןישַאמ

 ,טריקיטקַארּפעגנָא גונעג ןענירעד ךיז טָאה סָאװ

 -קעלע ,וָאקטישז .ּב זּביא ,"ךיג ץנַאג סע טוט

 ,גנ/ 1930.  וװעיק ,םייהרעדניא עירט

 .טעשָארּפעג-- ,ןָא עש- .װרט -- ןעשָארּפנָא
 ןטישנַא .ןּבױטשנָא .1 .ןעש ָאר ַאּפ-- :ךיוא
 יד 'ַא .לוּפ טימ ,ּביוטש טימ ,קישָארּפ ַא טימ

 ךיא .2 .ןגוא יד ןיא ּביױטש יִא .ּבוטש
 .קינַאזרעּפטירד ,װטוא

 ,ןריּבָארּפנָא +- -- ןריּבורּפנָא

 ַא ,1 .טוװּורּפעג-- ,ןָא ווּורּפ .ורט -- ןווורּפנָא
 יז יצ ,ןישאמ עַײנ יד יא .ןװּורּפסױא לסיּב

 ,ןָאטנָא ךרוד ןװּורּפסױא .2 .עקַאט טעּברַא
 םעַײנ םעד יִא .עא ןגײלנָא ,ןפיורשנָא ,ןָאטּפױרַא

 -נָא וזז .9 .קורַאּפ םעד יִא ,קישזדמישזד-
 .שינע- .,גנואא  .,ןריּבָארּפ

 עג ךָא עװענ- .װרט -- ןעװעגנישזורּפנָא

 א (יװ) ןֿפַײטשנָא ,ןעיצנָא .טעװענישזורּפ

 ָאמָאטױא סָאד יִא .לכליּפש א יא .ענישזורּפ

 ,ןפיול רעדיװ לָאז עלעכליּב

 יד טקירדעגֿפױנוצ טָאה; -- .ךיז טימ

 -שזורּפעגנָא ךיז ןצנַאגניא ,סעּכ ןוֿפ ןטסױֿפ

 ,"ךָאטעג קַאנק א ןּבָאה רענייּב יד שזַא טעװענ |

 ,1929 ץװקסָאמ ,ײװָאלָאס רעד ,זּביא ץענוד .כ



 ןענכורּפנָא

 .טענכורּפעג-- ,ןָא ענ- .וטוא -- ןענכורּפנָא

 ױזַא ,ךייו ןרעװ .ןֿפָאלעגֿפױא ןרעװ .1 .לס

 יד .רעּפרעק ןיא רעסַאװ טָאה רע, .גייט יװ
 טלױֿפעצ ןּבײהנָא 2 .ײזַא ןענכורּפ סעקטיל
 םיוּב ןופ םאטש רעד, .ןרעװ ןטָאשעצ .ןרעוװ
 ץָאלק ןייק םיא ןופ ןעק עמ .טעגכורּפעגנָא טָאה
 ןכַאמ טינ

 .טכַײרּפעג- ,ןָא ךַײרּפ .וטוא -- ןפַײרּפנָא
 עג .טַײצ ערעגנעל א ןעמעטָא ךיג ןוא רעש
 ןקיטסַאה ןכָאנ ךיז יִא -- ךיז טימ ךעלנייוו

 .שינע- .טעּברַא רערעװש רעד ַײּב ,ןֿפױל

 ,ןָא טעיײרּפ .קינָאזרעּפטירד ,װטוא --- ןעיײרּפנַא

 ןוא ןציװשנָא .ןעירּפ - :99 .טעײרּפעג

 ןשיװצ ןָא טעיירּפ סע .ןדנוצעגנָא לסיּב א ןרעוו
 יד ןשיװצ יִא טעװ סע .סיפ יד ןופ רעגניֿפ יד

 / ךעלסיֿפ

 .טעדנירּפעג-- ,ןָא עד .װרט -- ןעדנירּפנָא
 נא .ןעשזדנירּפ-- ,ןעדנערפ-- 9
 .(ריא ךעלנייוועג) ןצוּפסיוא .םידגּב ענייש ןָאט

 -עה םעד טעדנירּפעגנָא . .. !ןַאמסגירק א ,ונ,
 ,1927 עװקסָאמ ,טנעמעצ ,זּביא רענידָאג ,"םעל

 -עגנָא ךימ ןעמ טָאה דובּכיידגּב יד טָא ןיא;
 ןַײמ רַאפ סָאװ ירפרעדניא תּבש םעד טעדנירּפ

 סעדא ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ליי ,"הווצמירּב

 ןרעטנוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאהא .גיפ ,5

 -עגנָא טסנרע ןטכַאמעג טימ ןוא ןגיוא סרעטָאפ

 .מ ,"םינּפ םענעגייא ןֿפױא ןסָאמירג טעדנירּפ
 ,1934 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןַאטרעּבלַא

 קרַאמ ןיא ןייג ןוא ךיז יִא -- ךיז טימ
 למיה רעד ךיז טעדנירּפעגנָא .גנילירֿפ, .ןַײרַא

 .| םילשמ ,טשא ,ײרעטוֿפ ןלָאװ ַא ןיא

 ןייק טינ טָאה סָאװ .ידַא -- קידנּפיצנירּפנָא
 -קַאט עיִא .זָאל(נ)ּפיצנירּפ .ןּפיצנירּפ (ןָא זיא)

 ,טייקי- ןרנ -- קיּפיצנירּפנָא} .קיט
 -עגי- ,ןָא עק- .װטוא 4 װרט -- ןעקשירּפנָא

 ןיירמוא טימ ןצעמע יִא .ןצירּפשנָא .טעקסירּפ
 'ַא ןַײרַא םינּפ ןיא ץכעַײּפש י'ִא .רעסַאװ

 .ןסערּפ ןרַאֿפ ןזיוה יד ףיוא |

 .ןעשָארּפנָא +- -- ןעשירּפנָא

 .טלגערּפעג- ,ןָא לג" .װרט -- ןעלגערּפנָא
 ,ןוירג יא .םוכס ןסיורג ַא ,ךס ַא ןעלגערּפ 6

 ןוא סטכַאמעגנַײא ליפ יִא יז טגעלפ רעמוז;
 יא -- ךיז טימ .קי ,"ןקָאס ענעדיישרַאֿפ

 ,בנו/ .ןוז רעד ףיוא יִא ךיז .תחנ ןוֿפ ךיז
 ,שינע- .ץכעי

 .טגערפעג-* ,ןָא גערּפ .חרט -- ןגערּפנָא
 וצ ,ןטײרגנָא .2 .תועּבטמ יִא .ןצנימנָא .1
 ,"טגערּפעגנָא יז טָאה ןַײל ןוא לָאװ, .ןטיירג

 ,13 ,אל ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 -ערּפעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטערּפנָא
 טָאה ןעמעװ רַאֿפ, .ןעלמַאזֿפױנוצ .טעשט

 סחור ןרַאפ -- ןגעמראפ אזא טעשטערּפעגנָא רע

 ."?ןגעוו

 ףיוא ּבָאה'כ, .ןעדנירּפנָא + -- ןערנערּפנָא
 ףיוא עטַאמש א טעדנערּפעגנָא שינעלַײא ןיא ייז

 -קירטש ,ךעלדנעּב טימ ןדנוּברַאֿפ ,עטַאמש ַא

 ידע .94 'ז ,4 ןאפ ,1965 ,דנַאלמיײיה י'װָאס ,"ךעל

 א ןיא םערַאװ טעדנערּפעגנָא ךימ טָאה עמַאמ
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 ,22 וו 1969 ,גָאט ,ןַאמרעקַא .ה ,ײלּפולוט ןטַאװ

 סעקַארָאדנָא עטסעּב יד טימ, -- ךיז טימ
 ,רַאיטכעד עיטָאמ ,ײטעדנערּפעגנָא ךיז ייז ןּבָאה
 ,1936 קסנימ ,רעיוּב

 .טעטנערּפעג-- ,ןָא עט- .ורט -- ןעטנערּפנָא
 .ריט יד יַא .(ע)טנערּפ ַא טימ ןגיילרַאפ

 .טסערּפעג-- ,ןָא סערּפ .װחרט -- ןֿפערּפנַא

 .טינ טָאה עמ, .רעדמעה יִא .ןטעלּפנָא ווזד 1
 יגנע .ןּפָאטשנָא .2 ."'ַא ליֿפ ױזַא טֿפרַאדעג
 ַא ןיא יװ יִא .ןגײלנַײרַא ,ןקַאּפנַײרַא טכידעג

 ןטעּברַאנָא .0 .לסעֿפ ןיא גנירעה יװ יִא .קַאז
 ַא יִא .ןישַאמקורד ַא טימ ,ןישַאמסערּפ ַא טימ

 ,21/ .ךיז טימ ךיוא .רושָארּב ןוֿפ טפלעה -
 .שינע- .ץכעז

 .טלפערּפעג-- ,ןָא לּפ- .ורט -- ןעלּפערּפנָא
 "נַאע .ןדערנָא ךעלדנעטשרַאֿפמוא ,רָאלקמוא ,1
 רע טָאה ,רעפטנע ןרָאלק א ןּבעג וצ טָאטש

 ,ןטײקשירַאנ ןדערנָא 2 ."טלּפערּפעגנָא סעּפע
 ,סעװטילַאמ יִא (טעבעג שידִיי-טינ ַא ןגעוו) .9
 ,שינע .ךיז טימ ךיוא

 ,ןָא לטשפ .ורט ןןעלטעשּפ ...} -- ןעלטשּפנָא
 .ךעלטשּפ ךס א ןעגנערּבסױרַא .טלטשּפעגיד

 א טלטשּפעגנָא ןעמ טָאה קוסּפ םעד ףיוא;,

 .ךיז טימ ךיוא ."רוטַארעטיל עצנַאג

 סָאװ  .ידַא ן. . .ערָאשּפ ...} -- קידחהרשּפנַא
 עלעיפיצנירּפ .רעֿפטנע רעיֶא .הרשּפ א ןָא זיא

 ,גנוטלַאה עיָא

 ,תורשּפ ןָא זיא סָאװ -- קידתורשּפ .-
 גנאװצ רעד, .תורשּפ ןייק ףיוא טינ טייג סָאװ

 "טנַײה עיִא עקירעּביא יד ןוא טַײז ןייא ןוֿפ

 ירוג .א ,רעניװ .מ ,"הלּכ רעד ןוֿפ טײקשידָאמ
 ,1933 עװקסָאמ ,קיטירק ןופ סעמעלּבָארּפ ,ןייטש |

 | ,טייקיד

 יַאֿפ א ןָא יא סָאװ .ידַא -- ר ַאלוּבַאֿפנַא
 .ןַאמָאר רעיא ןַא .ןטֿפירש עיִא .(ע)לוּב

 -ּבַאֿפ(עג)'- ,ןָא ריצ- .ורט -- ןריצירּכַאֿפנָא
 ַא ןיא ןטעּברַאסױא ,ןריצירּבַאֿפ ,טריציר

 -ףל יַא .קיטיינ זיא סע יװ רעמ ,ךס ַא קירּבַאֿפ

 יז ןענעק טינ ךָאנרעד ןוא סעקשטנעה ענרעד

 ןלייצרעדנָא ,ןטכַארטסיױא :ךיוא גיפ .ןצעזּפָא

 ,2נ/  .,ןגיולפעג-טינ ,ןגיוטשעג-טינ תויׂשעמ

 ,טרעדָאֿפעג-- ,ןָא רע  .װרט -- ןרעדַאֿפנָא
 ,ךס ַא ,קרַאטש ןרעדָאֿפ .ןרעדָאפֿפױא ווזד .1
 יא ,רעכיג יא ןטעּברַא וצ עטלעטשעגנָא יד יִא

 -ַאֿפ וצ ןא ביוחמ זיא שמשה, .רעכעלטקניּפ

 םימי 'ּב םידימלּת יד ןוֿפ תומישר איד ןירד

 ,1676 .גרוּבסלָאקינ ק"ק תונקּת' ,"ןמז ןיא

 שיוא טכַײל רעד טָאה רעד . . . טָאג; .ד הנקּת

 ןןלאעמשי =) ןיא רע זד ,לאעמשי דנַאל םעד

 רוזחמ ,"הרוּת יד ןַײז לּבקמ וצ טרדָאפ ןא

 -צונ יד, .א/המד ,1713 טשמַא ,םילגר שלש

 םידוהי איד ןמ ׂשד טרדָאפג ןא ןּבאה ... םיר

 ןלעטשַאּב .2 .חּפ ,ראש ,"ןּבעג שױרַא לָאז
 -רָאֿפ .כרַא .8 ןטכורֿפ-סורטיצ ןָאגַאװ א יַא
 ןַײז ינגנַאמ לירַאק רסיק, .ךודיש ַא ןגייל

 ןא ליּפָאניטנַאטשנוק ךאנ ןיטנַאזיג יכילטסעק -

 ןא ןיגעװטנַײז ןפ 'נוא טקישג יּתרסיק רעד
 ,בני 94 ,הג ,"ןיזאל ןרדוֿפ

 לַאֿפנָא |

 עזַאֿפעג- ,ןָא עװעז .װרט -- ןעוועזַאֿפנָא
 ןסַאּפנָא ןוא ןעלּבוהנָא (ײרעילַאטס) .טעװ

 (וצ) ןיא ןסַאּפנַײרַא ךיז לָאז לטערּב ןייא זַא

 .סעקנָאליֿפ ,ךעלטערּב יַא .לטערּב טייווצ א

 (עג)י- ,ןָא ריֿפ- .ורט -- ןריֿפַארגָאטָאֿפנָא
 ,לָאמ ךס א ןריֿפַארגָאטָאפ ,טריֿפַארגָאטָאפ

 םַײּב ןדִיי יִא .סעיפַארגָאטָאֿפ עקירעּביא ןכַאמ

 יילרעלּכ ןיא לרעטכעט סָאד יא .יברעמ-לתוּכ
 .סעזָאּפ

 .סעּב .טעטָאֿפעג- ,ןָא עט- .ורט -- ןעטָאֿפנָא
 א ןכַאמ .ןֿפױלַאּב .שינַאװעדלָאמ 22 .מור

 ךיוא קידעגָארט ןרעװ לָאז ףָאש יצעּפס ,המהּב
 -ָאפעגנָא ךיז ןּבָאה עניטס ןיא; -- ךיז טימ

 1970 ,זמט ,אֿפא ,"ףָאש קיצנַאװצ רשֿפא טעט |
 | ,23 ןוו

 .טרעטַאֿפעג- ,ןָא רע .װרט -- ןרעטַאֿפנָא
 .2: 10 1246 ןוֿפ 1 ַא טױלכ2 .לָאענ

 רעִירֿפ זיא סָאװ סעּפע ןפַאש ,ןריזינַאגרָא .רנ

 -עגנָא טָאה ןילַא ןעזייר םהרֿבא; .ןעװעג טינ
 ןעשירארעטיל| עכלעזַא לסיּב שּפיה א טרעטָאֿפ
 ,"טּבעלעג טָאה רע ואוו רעדנעל יד ןיא תוינסכא
 - ,16 4 1968 ,זמט ,גצּב

 -נָא .טכַאֿפעג-- ,ןָא ךַאֿפ .ורט -- ןכַאֿפנָא
 טימ סעצילָאּפ יַא .ךאֿפ א ףיוא ךַאפ ַא ןכַאמ

 .טיֿפוס םעד וצ זיּב רעכיּב

 -עג-- ,ןָא עכ: .ורט 6 װטוא -- ןעכָאֿפנַא
 ,טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס א ןעכָאֿפ .1 .טעכָאֿפ
 -נָא ,2 .עלעכיט ַא טימ יִא .דרעװש א טימ יִא
 רעדע .(ןעלגילפ טימ ןעכָאֿפ ןכרוד) ןזָאלּב

 ףיואפ ."ךעלעיינש ענעקורט יד ןָא טעכָאֿפ טניוו

 יד לגיופ רעצרַאװש רעד ןָא טעכָאֿפ ... ייז

 -וצ .8 1912 יײנ ,| טישז ,יײןּבעל ןרַאֿפ המיא
 רימָאטישז ,חּתֿפמ-ןילמ שאר .ןּבַײרטנָא ,ןּבַײרט
 ;(13 ,גל ,תישארּב) 'םוקֿפדוי טשטַײטרַאֿפ ,2

 ןטימ ךיז יִא -- ןיז טימ ךיוא  ."'ִא ייז;
 ,ןכָאֿפ -- :ךיוא .רעכעֿפ

 רעדָא סעצָארּפ ,טקַא .1 .ן ,רעד -- לאֿפנַא
 ,רעקידמעצולּפ .(+-) ןלַאפנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ַא; יָא חזַאא רעטכירעגמוא ,רעטנכערעגסיוא
 ,"טייצ רערעטיּב א ןיא יא ןטכעלש ַא רַאפ ץוש
 | ,עשטַאילק ,סוממ

 יַא .ףירגנָא .(ע)קַאטַא .לַאפרעּביא .צעּפס .2
 ןוֿפ יַא .טנַארֿפ ןצנַאג ןֿפױא יִא ןַא .אנוׂש ןוֿפ
 -רַאּפ .ןענַאלּפָארע ןוֿפ יִא .ףלעװ עקשטיט ַא
 -ּביור  .סעקישטשמָארגָאּפ ןוֿפ יִא .יָא-רענַאזיט

 רעד זיא רדנוציא, .טכַאנ רעד ןטימניא יִא .יָא
 ףיוא רע זיא ןגרומ 'נוא םנייא ףיוא לַאפנוא
 ,הנוי 'רד האריה רֿפס ,זּביא ,"ןרדנַא םנייא

 ןַא ןוֿפ . .. ךיז טָאה יז, .ןוו שֿפ 1546 ךיריצ

 טכירעג סָאד טניֿפעג םעד ןיא ,טקידיײטרַאֿפ יִא
 ןעק עמ, .טסינַאלָאק רעשידִיי ,פס ,"תוכז א

 א ןוֿפ תוּביס יד ..,. ןיײטשרַאֿפ ךָאנ רשֿפא

 רעּבָא -- םָארגָאּפ ַא ןוֿפ ,ַא ןא ןופ ,הריזג

 ןדִיי ןוֿפ עטכישעג יד זיא ןײטשרַאֿפ וצ טינ
 וי וו רָאק ,"טייקצנַאג א יװ

 ייידיא טימ (ע)קַאטַא ,לַאֿפרעּביא .צעּפס
 ןוא עכעלרע ןוֿפ יִא .(םינלוּבלּב ,ןעלטימ עשיא

 -רעדינ .(ןרעגַאל ,סעּפורג) ןשטנעמ עכעלרעמוא
 ,18 ּבײהנָא, .ןטימעסיטנַא ןוֿפ ןיִא עקיטכערט



 ןבלַאֿפנָא

 'רעשירַארעטיל' ַא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה ה"י
 "מורַא; .שוו דש ,זּביא מי ,"ןדִיי עלַא ףיוא יִא

 לָאז סָאװ ,גנוטסעֿפ ַא טימ עיגילער יד טלגנירעג

 ,?קנַאדעג ןעַײרֿפ םעד ןופ יִא םעד ןטלַאהסיוא

 .,1912 יײנ ,ווו טישז .
 .ןקיטייװ עסיורג ןוֿפ םוקנָא רעקידמעצולפ ,4

 "נַארק ַא ןופ זַײװסױרַא ,ּבײהנָא רעטכירעגמוא

 ,טיקנַארק א ןיא ּפַאטע רעַײנ רערעוװש .טייק
 ןופ יִא .עיסּפעליּפע ןוֿפ יִא .יַאןגָאמ .יַאיץרַאה

 ןעלטימ .רענײטשלַאג ןוֿפ יא .ןועגש ,תעגושמ

 יָא רעשירעטסיה . ...ןוֿפ יַא ןַא ןדַײמוצסױא
 ןירָאװיג קנַארק ּבעל 'ילא ידכנ רופיּכ םוי ןא,

 ,303 ,הג ,"ןילַאֿפ ןא יראווש ינוא ליֿפ אוז טימ

 'ַא רעזיד זיּב ןטלַאהעגקירוצ םיוק ןיז =! ריא
 לאומש ,"ןעגנַאגעגרעּבירָאֿפ זיא (קָאדַאּפירּפ)
 ,1876 עשרַאװ ,הּבר ,אנליוװמ רעססער

 ךרוד ןרעװ טשרעהַאּב עקידמעצולּפ סָאד ,8/
 ,(טײקװיסערגַא טימ ךיז טדניּב סָאװ) ליֿפעג א |

 .ןרָאצ ןוֿפ ,סעּכ ןוֿפ יָא

 -נָא .טּבלַאֿפעג-- ,ןָא ּבלַאֿפ .ורט -- ןּבלַאֿפנָא
 ַא יִא .ןּבלַאפ לָאצ ַא ןכאמ .ןגייּבנָא .ןשטיינק
 ךיז ןוא רעדיוג םעד יִא .ריּפֲאּפ יַא .לדיילק

 ,ףנוד ,קיטכיוװ ןכַאמ

 ;5 ,טדלַאֿפעג-- א דלַאֿפ .וורט --- ןדלַאֿפנָא
 חזד .ןדלַאֿפ לָאצ א ןכַאמ  .ןעװעדלַאֿפ -
 "עגנָא ריא ןיאק -- ךיז טימ ךיוא .ןּבלַאֿפנָא

 לָאמַאטימ ןּבָאה'ס ןכלעװ ףיוא ,םינּפ טוגֹורּב

 ,"ףשטיינק רועיש ַא ןָא טעװעדלַאֿפעגנָא ךיז |

 .2 ןאפ ,1967 ,דנַאלמייה 'יװָאס ,זומַאלעמ .ח

 ןיּב ןָא לֵאֹפ .װרט ךיוא ,װטוא -- ןלַאֿפנַא
 "רָארג ,רל עכעלטע ןיא רָאנ ּב א ה } ןלַאפעג =

 גרָאּבענעד .קָאטסילַאיּב לייט םוצ ךיוא  ,ענ

 ןצעמע (ןגעק) ףיוא ןָאט זָאל ַא ךיז .1 .ןאא
 ילװ יד רַאפ ךיוא) 99 .תונוװּכ עװיסערגַא .טימ !

 ,ןעניּב (עקירעגנוה) יד יװ יִא :(בּב עקידרעט

 יד יװ ,סעקשערומ יד יװ ,ןקירעשייה (יד) יו

 יװ יַא ;(הליֿבנ ,עלדַאּפ א ףיוא) ןגילֿפ יװ ,ןקומ

 א יװ :טניה (עזייּב) יװ ,(טייק .ןוֿפ) טנוה ַא:

 ;הער-היח א יװ .ףלעװ (עקירעגנוה) יװ ,ףלָאװ |
 א יװ ,םיחצור יװ יא :םיֿבלּכ יװ ,בלּכ ַא יװ

 ,ןלזג א יװ ,םינלזג יװ ,רעיה-חצור ַא יװ ,חצור

 רעד ,ערה'רצי רעד יװ יִא ;םיצקש ערוּכיש יװ

 עזייּב יד יװ ,רענעגושמ א יװ ,(תיחשמה) ןטׂש

 יתובשחמ

 -ולּפ .המחלמ א ןוֿפ טקא ןַא יװ ןלַאּפַאּב .2
 ףיוא יִא םעצולּפ .עקַאטַא .ףירגנָא רעקידמעצ

 רעד ףיוא יִא ,(אנוׂש םעד יִא :ךיוא) אנוׂש םעד

 ,טנָארֿפ ןצנַאג ןֿפױא ,טָאטש ַא ףיוא ,גנוטסעֿפ

 רעייזע .װזַאא םורַא ןטניה ןוֿפ ,טַײז ַא ןוֿפ

 ,"דָארּב ףיוא ןלַאֿפוצנָא ןזעװעג זיא העד
 .ןמוא הׂשעמ -

 טימ עּפורג ַא רעדָא דיחי ַא ןלַאֿפרעּביא .9/
 ,סטכעלש ןָאט וצ חוּכ ןשיזיפ טימ יצ רעוועג

 .הרוחס טימ ןדיוּב יד ףיוא ,ןַאװארַאק ןפיוא יִא

 ,רענייּב יד ןכערּבנָא םיא ןוא ןצעמע ףיוא יִא

 הרבח:עסַײװ ,סענַאגילוכ ,סעשטַאגנוי ,םירוּכיש

 ףיוא יִא ןגעלֿפ סעקישטשמָארגָאּפ ,ןָא ןלַאֿפ

 םיא ןוא אנוש ןֿפױא יא .ןדִיי (עטצישַאּבמוא)
 םיא ףיוא ןענעז ייז , .דַאנ ,"רעיוא ןַא ןסַײּבּפָא
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 ,ּבחנ ,"טּפַאכעג ייז ןעמ טָאה -- ןקלַאפעגנָא

  ,ק 'ה ףיוא זיא ןעקדמלמ יד|? .'םיסנ הׂשעמי

 יד טקילֿפעגסױא ןוא טשטַאּפעגכרוד ,ןלַאֿפעגנָא

 .41 ןאפ ,1884 ,לָאפיי ,"ךרָאּב

 ֿפױרַא (טנוה ַא ןגעװ צעּפס ,היח ַא ןגעוו) .4
 .ןקיזמעצ (וצ טיירג ןַײז) ןוא ןלַאֿפַאּב ,ןלַאֿפ

 טסַײּבעצ ,ַײרעליּב א טימ ןָא טלַאֿפ טנוה א;

 ּפָא ךיז טסַײר בלּכ רעסיורג ַא; ."סעקטיל יד

 ."רעייגכרוד ןֿפױא ןָא טלַאֿפ ןוא טייק ןוֿפ
 טינ טנוה ןייק טלַאֿפ רעדניק עניילק (ףיואע

 טלַאֿפ טָא :טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע, .װש ;"זַא

 ,"ּבייל ַא םיא טקוצרַאֿפ טָא ,רעּב ַא ןָא םיא ףיוא

 ןעכַאי ףיוא ןָא ןלַאֿפ טניה ידע .תועסמ ,סוממ

 ןוא ןסַײר ייז ,ןטנַאק ,ןקע עלַא ןופ ןםולח ןיאָו
 ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"בַײל ריא ןּפוצ

 ,1927 ץנליוו

 ןּבָאה ,ןעלדיז ,ןעַײרש ןּבײהנָא אזגור טימ .ס
 ַא ףיוא ,עק)טנערוקנַאק א ףיוא יא .תונעט

 םילוזלז טימ יִא .קרַאמשיֿפ ןֿפױא יװ יַא .ףּתוש

 טימ יִא .ןגיוא יד ןעּפארדוצסיוא טיירג ןַײז ןוא

 ןרעדעי ףיוא יִא ,ליומ סיורג א טימ ,קסיּפ א

 יװ יָא* .טרָאװ םורק א ןַאמ ןגעװ טגָאז סָאװ

 קרַאטש = (עטַאמש) עשטענָא רעסַאנ א ףיוא

 יד ןּבָאה קינײװ .טנורג םוש ןָא ןעלדיזנָא

 םירוסי גרַאק ,תורצ ענעגייא ךעּבענ ןשטנעמ

 ףיוא ךָאנ ,עגּפ ,ךיא ןיּב ... תוינערוּפ ןוא

 ןענַײז, .עשטַאילק ,סוממ ,ײןלַאֿפעגנָא ךיוא יז
 -רַאטס ןֿפױא ןלַאֿפעגנָא סעּכ טימ ןרעיוּפ יד
 ,"ןרעדנַא םעד רענייא קידנעַײרשרעּביא ,עניש

 רע, .1904 ווענעשז ,רעדירּב ריֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד
 טַײרש . . . ןרעיוּפ יד ףיוא ןָא טלַאֿפ ןץירּפ רעדו

 רעיֿפ ןופ הׂשעמ יד ,"ייז טלדיז ... ייז ףיוא
 ףיוא זיא ןּתוחמ ןַײמ,, .1906 עשראװ ,רעדירּב

 -עג רעטכָאט ןַײמ טימ ךימ .,ןלַאֿפעגנָא רימ

 -רַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"טלדיז

 ןטַאט ןֿפױא יִא עמַאמ יד טעװ ..., .1929 עש

 .וװ עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"דלַאװג ַא טימ

 גנוניימ א ןגעק ןטערטסױרַא ףרַאש רעייז '0

 -וגרַא קיציה א טימ (עא טקנוּפדנַאטש : ,יידיא)

 ןפיוא יִא .רֿפס א (ןגעק) ףיוא יִא .ןריטנעמ

 -כער יד ףיוא יִא .טקנוּפדנַאטש ןשיטסינוטרַָאּפָא

 ןטסישידִיי ,ןטסינויצ ףיוא יִא .עא עקניל יד ,עט

 -- טַײל ןייק טינ ,ןּברָאדרַאֿפ זיא לדויא .עא

 ,"טַײז רעדעי ןוֿפ םיא ףיוא ןָא ןעמ טלַאֿפ

 .לדוי ,סוממ

 -כַאװש ,טייקנַארק א ןגעװ) .קינַאזרעּפטירד .4
 .לַאֿפרעּביא ןַא יװ ןעמוקנָא םעצולּפ (עא טייק

 ,רענײטשלַאג יד ....ףיוא ןָא טלַאֿפ תושלח א
 טלַאמעד זיא ערעלָאכ יד, .ןָא ןלַאֿפ ןדירעמ יד
 ןָאק; ."טנגעג רעצנַאג רעד ףיוא ןלַאֿפעגנָא

 רע ןוא למיש ןימ א יַא ןלצרָאװ םעד} םיא ףיוא

 .מ םָאנָארגא 'דער ,"ןליוֿפ וצ ןּבײהנָא ןָאק

 ,1900 ענליוו ,דָאס א טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ

 ,גנומיטש ,ליפעג ַא ןגעוו) .קינָאזרעּפטירד ,8 |
 ןשרעהַאּב ןוא ןעמוקנָא םעצולּפ (גנוּבעלרעּביא

 .ןָא טלַאֿפ המיא ,דחּפ ,ארומ א .ןשטנעמ םעד

 ,הרוחש-הרמ ַא ,עילָאכנַאלעמ ַא א ,עיטַאּפַא ןַא

 עא עילָאקנַאֿמ א ,שינעקנעב א ,שינרעטיצ ַא

 טלַאפ רעגַײנ א ,טיטעּפַא ןַא ,רעגנוה ַא .'ֵא ןעק

 -יול ַא ,המוהמ ַא ןָא טלַאֿפ ןשטנעמ ףיוא, .ןָא

 .ערדנַאּפ חנ

 .ידַא -- שירעלַאֿפנָא

 .לָאענ .ידַא -- קידעילימַאֿפנָא

 קידעילימַאֿפנָא

 רעד ףיוא, .המלש ,סוממ ,"עלוד יד יװ שינעֿפ
 רעמורפיזעיגילער א ןָא טֿפָא טלַאֿפ רעטומ

 ןָא ,גנילצולּפ ,טעמואי
 רעד ףיוא זיא תעגושמ א, .| רעּפעינד םַײּב

 ,גרעּב ,"הּביס םוש א

 טשטַײטעגסױא ןעמ טָאה -- ןלַאֿפעגנָא לדיימ

 .ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"ךודיש ןֿפױא ןייגנַײא ריא
 "נָא לָאמַאטימ םיא ףיוא זיא שינרעטצניפ ַא;

 ,שז ,"שינרעטצניפ עטסקינייװעניא ןַא ,ןלַאֿפעג

 ַײּב, .ִא ןעק ףָאל ש ַא ךיוא
 ,"ףָאלש ַא ןלַאֿפעגנָא אנוש ןַײמ זיא ףָאש ענַײז

 קירוצ רָאי ןצײרד ךרעּב טשרעג .םילשמ ,טע
 שינעֿפױל ַא עסַאמ רעזדנוא ףיוא ןלַאֿפעגנָא זיא

 רענרעטטופ רעד ,לאנתנ ,"עניטסעלַאּפ ןייק
 . .ד"סרּת װָאקירטעיּפ ,ןװייא

 -ילשרעד-רוטַאנ ַא ןגעװ) .קינַאזרעּפטירד .9
 ,ךס א ןעמוקנָא ,ןזַײװַאּב ךיז רעדָא ןלַאֿפ (גנונ
 ,ינק יד רעּביא זיּב יִא ןעק יינש ַא .קרַאטש
 -ַאז א ,םערוטשיינש ַא .יינש םירמח ןלַאֿפעגנָא
 עכעלטע} ַא ןָא טלַאפ סע .ןָא טלַאֿפ עכורעוו

 -רַאֿפ ַא יװ ןעמוקנָא טעװ סע, .ןגער (לָאצ
 טעװ הלּפמ רעַײא ןוא לזמילש רעַײא ,שינעטסיװ
 יא ,ד"עקּת ילׂשמ ,סמ ,יַא טניוװמערוטש ַא יװ
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 ,ײןלַאֿפעגנָא םעלצולּפ יז זיא סָאװ ערוּב רעכעל
 ןעוועג זיא טכַאנַײּב; .'הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ

 ייױרג ַא ןלַאֿפעגנָא זיאס ןוא טניװ רעקרַאטש א
 /  יקסּבוילעש .י .מ ,ײדַאּפָא רעס

 רעד ףיוא יִא .סעּפע וצ ןּפַאכוצ ךיז .0
 ןפיוא יִא .סעקטַאל עסייה יד ףיוא יא .הליכַא
 עגנָא םלוע רעד זיא, .תוריּפ יד טימ ןגָאװ
 ךָאנ יו .ךַײלג ,טיטעּפַא אזַא טימ ףיורעד ןלַאֿפ

 } רעדניק 'ךוי רַאֿפ תוישעמ ,עש ,"תינעּת א

 -ליװרַאֿפ ןוֿפ יִא םִַײּב, -- שינע- .ץכעז
 -רעּבליז .י .ד ,"תולייח עטרוּכישרַאפ ןוא עטעד

 ,ןיד) רע/ .1916 ןיװ ,...ךעלַאכערטש ,שוּב
 וצ רעווש לָאמַא זיא המחלמ ַא ַײּב -- (עק-

 ,ןטלָאשעג ּבָאה'כ, ."'ִא רעד זיא סע רעװ ןסיװ |
 ידּכ תוחוּכ עלַא טימ טעּברַאעג ןוא ןענ;רשעג

 ָאריֿפש .י ,יַא ןַײמ ךךיז ןופ ןפרַאװּוצרעטנורַא
 ןוֿפ םש לעב רעד ,ןַאמרהע .ה .נ 'רד .זביא

 -טימ ַא .צעפס .ה"ּפרּת עשרַאװ ,טדַאטשלכימ

 -ָאל ןיא עדנַאמָאק- לַאפרעּביא רעד ןופ דילג

 ,ָאטעג רעשזד

 נָא עֿבט יד טָאה סָאװ

 .רעלַאֿפנָא ןַא (ַײּב יװ) ןופ זיא סָאװ .ןלַאֿפוצ

 -ַאֹּב רָאנ ,םיחצור עיִא ןייק טשינ, .סעּכ רעיא

 ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"ןּביוהרעד ךיוה ,סרעגיז ,סרעציש

 | ,טייק- .ימ רעצנַאג

 ,טצלַאֿפעג ןַָא ץלַאֿפ .װרט -- ןצלַאֿפנָא

 עטקורדעגּפָא יד יִא .ןרירושַארּב םַײּב ןשטײנקנָא
 ,סנגיוּב

 עװעש- .װטוא ךיוא ,ורט -- ןעװעשלַאֿפנָא
 .ןעוועשטלַאֿפ - :89פ .טעװעשלַאֿפעג--- ,ןָא
 טֿפירשרעטנוא יד יִא .לָאמ ךס א ןעװעשלַאֿפ

 -רַא רעד ַײּב יִא .ןעלסקעװ יִא .תיּבהילעּב ןוֿפ
 | ..תודע ןגָאז םִלּב ,טעּב

 טָאה סָאװ
 ,רעטעּברַא עיִא יד .החּפשמ ,עילימַאֿפ ןייק טינ
 .עיֵא רַאֿפ ןרעלטש ערעכעה
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 ,ןמז 'ִא ,רעמוז 'ִא ,רָאי יִא .הלחתה .ּבײהנָא
 ,טנװָא 8 ךעלטקניּפ גנולעטשרָאפ רעד ןוֿפ יִא
 ןוֿפ .(דנע ,ףוס) גערּב ַא ןָא ןוא יִא ןַא ןָא

 יִא רעטשרע רעד. .טציא .זיּב יִא ןופ .(ןָא) יִא

 :"סיז'רעקוצ ןעװעג זיא עּביל .רֶעְזדנוא ןוֿפ
 -עגנָא ךיז טָאה עּביל רעזדנוא ןוֿפ יִא רעד ךַא;

 רעװש זיא יִא רעדעיא .לֿפ ,"סיז-רעקוצ ןּבױה
 .ןתושק תולחתה לכו וש ,"(רעהכַאנ גנירג ןוא)
 -רַאֿפ ּבׂש .הלחתה -- קנֿבנא :םירֿבד תומש ,ּבא
 רד זיא רע; ."גנַאֿפ ןָא, --- 'הליחת' טשטַײט
 -רע ןַײז וצ זיא גנַאֿפ ןא ןייק זד רטשרערילַא
 ןא רד .ב/זט ,1716 טשמַא ,הח ,"טייקיטש |

 ,ןטרָאד ,"טכרוֿפ ׂשטָאג זיא המכח יד ןופ גנַאֿפ
 תזוןעשר ןַײז ןיא טּבַײלּב . . . עשר רדפ .א/חלקו

 ינעזַײא השמ ,זּביא ,יידנע םאי זיּב גנַאֿפ ןא ןוֿפ

 ,6 ?טרָא ,ןחוּב ןבאל רשיה ךרד ,טַאטש

 א ןָא ,יִא ןא ןָא תולג רעד זיא אנוׂש רעייז;

 ןוֿפ ןענַײז עדימ ןעיָא לֿפיװ ,ָא, .ן.גורֿפ ,"גערּב

 ַא ןכַאמ* .זױרּב ,שקַא ,"טילגעצ קיטייוו !

 ,ןזייל ןּבײהנָא ןגעװ ךעלטנייוװעג = יִא ןטוג

 ץענעּבילקעגסיוא יד = אר מג יִא .ןענידראפ

 ,ךוּבִא ,לושיָא .גנודליּב"ָא .ןלעטש עגנירג
 .לַאטיּפאק-(סץָא ,לכיּב'ָא

 .גנַאֿפנָא ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- ךעלגנַאֿפנָא
 ׂשֶע .... .סעצָארּפ רעיֶא רעד .קידהליחּתכל

 ,"ראוו ןיזעויג שנייא רונ ךילגנעֿפ ןא ךָאד
 -כישיג יגיליווצרוק 'נוא ימַאצלעז רגרוּבדליש'

 טָאה ןּבױהעגנַאא .ןוו עװַא) 17 לטיּפַאק ,ייט |

 ןּפַאטע-גנולקיװטנַא עיִא יד ףיוא ןיוש סע ךיז
 ,1935 וװעיק ,טנָארפכַארּפש נֿפַא ,"שידלי ןוֿפ

 ץריא ןיא םי א ןָאט וצ טאהעג ..,, .43 א
 .המחלמ :,מּפ ,"רָאי עיֵא

 ,טינ טרידנעמָאקער קז) רפ .װדַא -- - םגנַאֿפנַא
 ןיא 'ַא; .גנַאֿפנָא ןיא ווזד .ןמשטד א לַײװ

 "עג ןעמ טָאה יָא, ."טרימשעג יֹװ ןעגנַאגעג
 יתקדצ יד עשטניּב ,"קיטילָאּפ לסיּב א טסעומש'

 ןּבָאה . . . דייר סנרעטלע יד, ,1883 עשרַאװ ,עט-

 ענעגנַאֿפעג יד ;גרעּבנענָאז .ה .י ;"טקריוועג יָא |
 יד רדסמ רע זיא יָא .ז"ּפרּת זדָאל ,סרעּבױד
 װָאקירטעיּפ ,ל"רהמ תמכח  ;"ןלַאירעטַאמ
 יװ ןעזעג טינ רעמ ייז ןּבָאה יַא;; .א"ערּת
 "מוא ןוא עכילקילג ,פס ,"רעמייּב טימ דלעֿפ ַא
 ,"לדיֿפ יד ןעמענטימ רע טגעלֿפ יַא; .עכילקילג

 | - ?עלהנח' ישו סַײװ

 .ןעגנַאֿפעג'- ,ןָא גנַאֿפ .וורט -- 1 ןעגנַאֿפנָא
 ַא ןכַאמ ,ןּבײהנָא .1 | .06 2ח-טס
 וצ ,ןָאט וצ סעּפע יִא .טעּברַא ןַא יִא .הלחתה -

 הֿפוקּת עַײנ א יא .ןענרעל ךיז יִא .ווזַאא ןדער

 טימ יִא .המחלמ ַא יא .ףלַא ןוֿפ יִא .ןּבעל ןיא

 זיא ,ןלענק וצ טגנַאֿפנָא "רעד זיּב , .לסּפענש ַא
 ךוּתע .62 ַאלדנעט ,וימ ,לװֿפ ,"םורַא .ןמז יד !

 ,הג ,"ןילמומ וצ ןיגנַאֿפ ןא ןַאמ טאה גרוּבמה
 ...גנַאֿפנא ןייא ןּבאה אד איד ןכַאז יכלעז,) ,3
 ןגנַאֿפיג ןא איז רעד ןַײז ןיזעוװיג רנייא ךָאד זומ
 רע טגנַאֿפ, .ב/די ,1716 טשמַא ,הח ,"טאה-

 ,תואֿבוצה תוארמ ,"ןניװ וצ ךילרטיּב אוז ןָא

 ןופ קיטש :ןייא ןזאל רימ, ,1718 .קעּבזדנַאװ

 שד גוא ךָאװ יצנַאג איד ןנרעל ׂשד ארדס רד
 םעד טימ ןגנַאֿפ נוא איז ןפפוה רפ יגירּביא

 .ס' ,ןיי גװ .ס" ,רעד -- רעגנַאֿפנַא

 ּבָאה, .ב/בנק ,וטל ,"ןא ארדס יאַײנ ןייא דניק
 ,סוממ ,"ןעקנעד וצ שרעדנַא ייז ןופ ןעגנַאֿפעגנָא

 וצ ןָא טגנַאֿפ ץרעה ןַײמ ןיא, .'תֿפי ןוא םש'

 זיא סָאװ ,טגָאז :ךיז טנייװ סעּפע ,ןּפַאלק

 .| רמ ,ײ?סָאד

 טרעװ יא ּברעװ ןכָאנ) .ןָאט וצ ןּבײהנָא .2
 רעד רעדָא ּברעװ רעטייוצ ַא טזָאלעגכרוד טֿפָא
 "!ןעגנַאפעגנָא ןיוש טָאה רע ונע ן.טקעיּבָא
 .ןװזַאא ןגָאלש ךיז ,ןעלמוט ,ןעַײרש ,ןדער וצְו
 יז יװ ויּת יד ןַא זיּב ףלֵא רעד ןוֿב ריא טגאז,

 ,ךוּב'אֿבּב ,"ןגנַאביג ןא ןטאה אֹנּב טימ ׂשצ

 .גנאל ראג טכַאנ איד ןַײז רטניװ ןיא, 5
 ,"ןא ןרדנא ןעד וצ לעזיג רעטוג ןייא טגנַאֿפ
 ךַאּבנֿפָא ,זיל ליפש סעירוק אַײנ ןיש ןײא

 | ,ט"עּת

 זע ןעװש .ךיז ןעגנַאֿפנָא טָאטשנַא .כרַא ,9)
 ,הק ,"טגנַאֿפ ןא רטניװ רד זד טמוק טַײצ איד
 ןעגנַאֿפנָא זומ ףירּב רדעי, .א/בי ,1743 אדרויֿפ

 טֿבש ... רעלעטש ףירּב ,"ןמָאנ סטָאג טימ

 ?א"כרּת ןגרעּבמעל} ,רֿפוס
 ,המחלמ יד .ךיז ןּבײהנָא .1 -- ךיז טימ

 א, ןָא ךיז טגנַאֿפ עא ַײרעגירק ,עיצולָאװער
 ַײּב ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה שדוח-קינָאה רעַײנ
 וצ ןייטשוצ .ןצעמע ןעּפעשטרַאֿפ .2 ."ייז
 -רַאװ ךיז .ןעַײרעלדיז ,תונעט ,דייר טימ ןצעמע
 רע ,ןָא טינ םיא טימ ךיז גנַאֿפ .ןגָאלש ןפ

 ,יז טגָאז ,לקצַאכ; ."ריד ןופ רעקרַאטש זיא

 ,". ..רעטלַא רעד טימ ןָא טינ רעסעּב ךיז גנַאפ
 ,שינע .ןעַײֿפ ןשיװצ ,טעּפ .ח

 ,ןעגנַאֿפעג-- ,ןָא גנַאֿפ .ורט -- 11 ןעגנַאֿפנָא
 א ןעגנַאֿפ ,ןּפַאכנָא ,ןּפַאכרַאֿפ ..2106: טפתס
 ,חוּכ טימ ,עקטסַאּפ ,ץענ א טימ) ךס ַא ,לָאצ

 -טנַא יד יִא .ךעלעגייפ יִא .שיֿפ יִא .(רעװעג

 -- לשמ ןייא זיא ׂשע, .ןטנַאטסערַא ענעפָאל

 טגנַאֿפ ןא רעד ןטינג ַאמ :2צנ ןיאו ןֿבא ןייא
 זיא ףיש רעד ןיא, .ב/ה ,וצנ ,"ןיזַײא ךיז וצ
 סָאװ ..+ ןעיורפ ךיוא ,ןענַאזרעּפסנַאמ ןעוועג

 השעמ ,ײןעגנַאֿפעגנָא ןּבָאה ןרעּביױר-םי יד) יז
 ,1875 עשרַאװ ,וו תואילפ

 .שינע- .ץכע-

 רעװ .1/ |
 . . . טָאג. ,ןֿפַאש וצ ,ןָאט וצ ןָא סעּפע טגנַאֿפ סע

 ,כַאז ינגנַאֿפיג ןא ילַא ןוֿפ רגנַאֿפ ןא רעד
 .א/גי ,1716 טשֹמַא ,הח

 -עג ַא ןָא טשרע טּבייה סע רעװ .צעֿפס .2
 ַא טשרע ךיז טנרעל רעדָא ןָא טּבייה ,טֿפעש
 טירט עטשרע יד טלעטש ,טסנוק ַא ,הכָאלמ

 ןַא רָאיטקַא ןַא .עא טיּבעג ןשירַארעטיל ןֿפױא
 טנידרַאֿפ ןוא יָא ןַא לַײװרעד זיא ןַאמ ןַײמ, .יָא
 סָאװ רעד טינ זיא רעּבײהנָא ןַא; קי
 רעּבַײרש ,נש ;"ץָא ןַא זיא רעד) ןָא טשרע טּבייה|

 ילצא רדנ תלּבקּכ שממ, .דנַאלסור"װָאס ןיא

 -אׂשמ =! מײיומ ןייק ןיא רגנעפ ןא יגנוי טימ |

 ןַא, .א/ד ,המלש תרגא יי. . ..ןירילעמ וצ {ןּתמו

 ןעמ טנרעל --  לדיֿפ א ףיוא ןליּפש םִַײּב יָא
 יחֿבש רֿפס ,"רענעט יד ןכַאמ טשרעוצ םיא

 יד .טגרָאזרַאֿפ טָאה רעע ?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר -

 רעד' ,רֵא ,". ..רוטַארעטיל ,טלעגניילק טימ יִא

 ."רערשּכ

 .ןענרעל וצ ךיז ןָא טּבייה סע רעװ .צעפס ,9
 יִא יד רַאפ, .סיָא ענַײז טימ דמלמ-יקדרד א

 ַא טימ תיּבףלַא םעד ןּבַײרשנָא רע טגעלֿפ

 -רעֶּביא תויתוא יד ןגעלֿפ רימ ןוא טֿפיטשַײלּב .

 150 ,גָאט ,יקציװָאּבוק .ל ,"טניט טימ ןעֶיצ

 .סַאל קיָא ןַא .18 או
 יַא ןַא .סיַא רַאֿפ לכיּבנרעל עטשרע סָאד 4

 ןזַײװסױרַא -- יירעה ,דָאטעמ םעַײנ ַא טיול
 יי יָא ,תולד ןשירעלטסניק

 ױזַא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירעגנַאֿפנָא
 .עציקס עיִא .דיל יא ןַא .רעגנַאֿפנָא ןַא (ַײּב יו
 יד ןלעטש .ןּבױהעגנָא, .יִא ןוא וװיאַאנ זיא'ס

 ,"רוטַארעטיל ידי רעד ןיא טירט עיִא עטשרע |
 טייקי . .5 או ,1968 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןעג .ט
 יָא ןוֿפ ןמיס ַא --

 ,ןָא ריז .װרט 6 װטוא -- ןריזַאטנַאֿפנָא
 ןגעו ,ךס ַא ןריזַאטנַאֿפ - .טריזַאטנַאֿפ(עג)י-
 "בָא ָאד טָאה רע סָאװק .םינינע ענעדײשרַאֿפ-

 "קילג ןוא רעטַײװ רעד ןגעװ יִא .=!טריזַאטנַאֿפ -
 ,גנו- .טפנוקוצ רעכעל

 =- 6181 (סעז1ט16 :רֿפ - -- לּב'ירעט ץ'ַאֿפנַא
 ןיא טלעטש סָאװ דניק ַא .1 .דניק ךעלקערש
 רעװ .2 .ךיז ןריֿפֿפױא ןַײז טימ טייהנגעלרַאֿפ
 ליװי עמ סָאװ סנױזַא ןַײרַא םינּפ ןיא טגָאז סע
 ,טערקסידיטינ ,(ןרעה) ןגָאז וצ ןדַײמסיוא

 -- וטוא .טעֿפנָאֿפעג-- ,ןָא עֿפ- -- ןעֿפנָאֿפנָא
 -נוא ,רָאלקמוא ןדער ,ןעֿפנַאֿפ טַײצ ערעגנעל א
 .ןײגקעװַא ןוא יִא ,ןעקעּבנָא .זָאנ רעד רעט
 'ַא ןרַאנּפָא -- ורט .רעיוא ןלוֿפ ַא יא
 .שינ- .הנֹוק םעד יִא .ןטייווצ םעד רענייא

 ,םינּפ ןיא ךַײלג .1922 .חדַא -- ם'ַאֿפנַא

 .רעקוקנָא םעד ןגעקַא טקעריד .טנרָאֿפ ןוֿפ
 לטנעה ריא טלַאה רע . , . ייווצ .רעמונ עזָאּפ,
 ,עש ,"ַא ריא ףיוא טקוק ןוא טנַאה ןַײז ןיא
 ַא .ּבוטש ףרָאד ַא, .װ ןרעטש עדנעזדנַאלּב

 ןיא א עניא :ןריט ַײרד ... רדח סםָארג
 ןףטלעװ ייװצ ןוֿפ ,עש ,"סױוַא ןסיורד

 ,"'ַא ,ליֿפָארּפ ןיא ... טנכייצעג ךימ ןּבָאה ...,

 | ,15 א| 1963 ,רָאֿפ ,שַאּב

 ךיז ,ןָא ךיז טסַאֿפ .װטוא -- ףיז ןטסַאֿפנָא
 ,ןטסַאֿפ טַײצ ערעגנעל .ַא ,ךס ַא .טסַאֿפעג-
 ניק יד ןיא יִא ךיז גונעג .ןסע םוצ ןּבָאה טינ
 -רענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי יִא ךיז .ןרָאי עשרעד
 | ,שינעד .קיטש

 נָא .טסַאֿפעג = ,ןָא סַאֿפ .ורט -- . ןסַאֿפנַא
 -ללּכ רַאֿפו .עיצילַאג ,לקָאל .ןרירנָא ,ןּפַאט

 יד טנַאה רעד טימ יִא .רנ .ןמשטד --- ךַארּפש
 טימ סעקלָאר ןָא טסַאֿפ רע, .שיט ןֿפױא םילּכ
 ,78 יז ,1844 ענליוו ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"טלעג
 רעד ןוא ןןשטנעמ םעדז םיא ןשיװצ, -- גנו-

 עּבלעז יד ,יָא עקיּבלעז יד ןַײז ךיוא זומ דרע

 ,6 ,שנעמ ןוא רוטַאנ ,ץטַאק .מ .,"עינָאמרַאה |

 .חרט ,ןעֿפנָאֿפנָא ןוזד -- דעּפַאֿפנַא

 .טעקצָאֿפעג-+ ןָא עק- .ורט -- ןעקצָאֿפנָא
 -נביז א, .שיטעטסעמוא ,קיאַײרש ןצוּפנָא .1
 ױזַא .יז .טָאה עמַאמ יד ןוא -- עלעדיימ קירָאי

 טימ ךעלנייוועג .ןרַאנּפָא .2 .=!טעקצַאפעגנָא



 רָאֿפנָא

 .עטנעי ענעמוקעגפיוא ןַא יװ ךיז יִא -- ךיז

 ,שינע-

 .קידנרָאֿפ ןעמוקנָא סָאד .ן ,רעד -- רַאֿפנָא
 עד ןוֿפ יִא .יִא רענדַארַאּפ .ןרָאֿפנָא ןוֿפ טקַא

 | ,ןטַאגעל

 .1474: סתגמתסז , סמטס1 .כרַא .ודַא -- ר'ַאֿפנַא
 ןדייה ןעד טימ ןדוי איד ׂשע ןגניג אד, .סױרָאֿפ

 / 4121 עּפָארטס ,ךוּבילאומש ,ײרוֿפנַא -

 ןוא ןָא ּברעװנָאק ןוֿפ עיצַאניּבמָאק -- "רַאֿפנַא
 א ןיא ךיז טֿפערט .ּרַא ֿפ סקיֿפוס ןלַאּברעװ

 "ךייר רעד ןיא רקיערעד ,ןּברעװ לָאצ רעסיורג

 ןוא גנירג סורַא ןעמוק רַאּפ ןוא ֿפניא ,ךַארּפש

 ןַײז רָאנ ןענעק ציא ןוא פמיא תעּב ,ךעלריטַאנ

 רעטַײװ ןרעװ ןּברעװ עקיזָאד יד .טלצניקעג

 -נָא ,ןגרָאּברַאפנָא :תוָאמגוד .טנכייצרַאפ טינ

 -רַאֿפנָא ,ןעלקיװרַאֿפנָא ,ןעילוהרַאֿפנָא ,ןעניגרַאֿפ

 ,ןעמסרַאפנָא ,ןצינרַאפנָא ,ןרעַײזרַאֿפנָא ,ןכוז

 -נָא ,ןעלטײקרַאֿפנָא ,ןרירֿפרַאֿפנָא ,ןטסעּפרַאֿפנָא
 רעטַײװ ןעמוק סע .ןלעטשרַאפנָא ,ןעקנערקרַאֿפ

 ךיז ןּבָאה סָאװ יִא טימ ןּברעװ עכעלטע רָאנ

 .ןושל ןיא טקיטסעפרַאפ

 -רַאֿפ-- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .ורט -- ןטָאּברַאֿפנַא
 טָאה עמ ,, ,סנדײשרַאֿפ .ךס ַא ןטָאּברַאֿפ .ןטָאּב

 ."ןּבעל ןוֿפ ןטנגינעגרַאֿפ עלַא יַא זדנוא

 ןָא ,ּברַאֿפ ןָא זיא סָאװ .ידא -- קיּברַאֿפנָא
 ןיא ןגיוא עיִא עריא ןיא , .ייט (רנעיֶא .רילָאק

 -עמַאק .ה ,"ףָאלש רעד ןרָאװעג טרעװילגרַאפ

 רעד עטלייװרעדסיוא ,יקרָאג ,53 ,זּביא יקצענ

 ץיֵא .לוק 'ִא .םיטש עיַא .גיֿפ .| ןעגנולייצ
 -ניא ץַא םעד ךיז ןּבעגוצרעּביא, .גנוּבַײרשַאּב
 רעייז ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ןוא םזילַאנָאיצַאנרעט
 ,טייקי- ,1917 יײנ ,שוו טישז ,ײטעטילַאנָאיצַאנ

 ,ןּברָאֿפעג-- .ןָא ּברַאֿפ .ורט -- ןּברַאֿפנָא
 ,ּברַאֿפ טימ ןקעדַאּב לסיּב א .טּברַאפעג י-

 ,רמועּב ג"ל ףיוא רעייא יא .ןכַאז לָאצ א ןּברַאֿפ

 .ןסַאּפ עיולּב ןוא עטיור טימ רעטערּב יד יִא

 ףיוא לטניּב-רעדעֿפיס, .לקנעּב ַא יִא זיא טינ יװ

 ,ןּברָאפעגנָא םיא טולּב טימ טיור לּפעק ןַײז
 עמ סָאװ רילָאק רעד; .אטַאװַאַײה ,זּביא שָאוהי
 ַא ,רעשלַאֿפ ַא זיא טּברַאֿפעגנָא ךיז ףיוא טָאה

 ,17 טווװ 1968 ,זמט ,ּבמָאלָאג .א ,"רעטכַאמעג
 ,ןקַאּב יד ךיז יִא -- ךיז טימ
 ,ןײ) רעד .שינע/ .ץכעי .גנז
 .יירע- .(עק-

 -רַאֿפי- ;ּבנ ,ּפמיא ציא .ורט -- ןטעּברַאֿפנָא
 רעד וצ יִא .לָאצ ַא טסעג יװ ןטעּברַאֿפ .ןטעּב

 ןעק לַאז רעד לֿפיו ןשטנעמ רעמ הנותח

 .ןעמעננַײרַא

 (עג)י- ;ּבנ פמיא ,ציא .וורט -- ןענידרַאֿפנָא
 ,ךס א ןענידרַאֿפ .גונעג ןענידרַאֿפ .טנידרַאֿפ

 יּפָא סעּפע ןוא טלעג לסיּב א יִא .זַײװכעלסיב

 וטסָאה ךס ַא !ןָא רָאנ םיא טקוק. .ןרָאּפש

 קינזער .ז ,"?ןסע ןֿפױא טנידרַאפעגנָא ןיוש

 -עגנָא יד זיא סָאד; .ןזָאה ייווצ ךָאנ' ,אי ,זּביא

 -עגנָא ןּבָאה ןדִיי סָאװ עיגרענע-םויק עטלמַאז

 עשידִיי עלַא ןופ ןעוטֿפױא יד ךרוד טנידרַאֿפ

 .עקיּביולגמוא רַאפ ןּבױלג א ,ןיקוויר .ּב ,"תורוד

 ,טכילהמשנ ,תווצמ יִא ךיז -- ךיז טימ
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 א יִא ךיז .קנַאד סנעמעלַא רעזדנוא יִא ךיז

 .קנערק עטוג

 -רַאֿפ- ;ּבנ ּפמיא ,ציא .װרט -- ןרעװרַאֿפנָא
 ,ןטָאּברַאֿפנָא וזז .,טרעװ

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיאיײזרַאֿפנָא
 .װ זּביא םַײּב| .הטש רעיא - .ןעייזרַאפ טינ

 .ן1922 קסנימ ,עצינַאטס ,יקסוװַאטס

 ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט -- ןשטַײטױַאֿפנָא
 .ךס א ןרעלקרעד ,ןשטַײטרַאֿפ ..טשטַײטרַאֿפ =

 .רעה .גנו- .הרדס עצנַאג ַא יִא

 -עגי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןקיטרַאֿפנָא
 "וצ .ןכַאז לָאצ א ןכַאמ קיטרַאֿפ ..טקיטרַאֿפ

 :רעטניװ ןרַאֿפ ןעלטנַאמ גונעג יא ,ןטיירג

 טקיטרַאפעגנָא ליֿפ רעייז טָאה עמ , .ןָאזעס

 ףור א רימ ןּבָאה ןהלעמ לש םינייד| יד זיג

 ,םיבצק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"ןּבעגעג

 רעד .גנו- .ח"נרּת ענליוו

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנואירטרַאֿפנָא
 טָאה סָאװ יַא ןא .ןעױרטרַאֿפנָא ןוֿפ טאטלוזער

 וצ ענַײמ רעדילג יד ךיז ןע:צ'ס, .טריֿפרַאֿפ
 ןטלַארוא ריא וצ יִא רעמוטש ףיוא דרע רעד
 .טכענ עקידנושח ,לָאמ ,יןסיוועג

 ןעק עמ סָאװ .ידא -- ךעלױרטרַאֿפנ'ַא
 -ןגייא יד סױרַא טזַײװ סָאװ .ןעיױרטרַאֿפ (געמ)

 ץיִא ,עויאאנ ,עטוג .ןעױרטרַאֿפוצנָא טפַאש

 טימ טקוקעג םיא ףיוא טָאה ..., ,ןשטנעמ

 ,ליפשנטרַאק ,ןיקנילּב .מ ,"ןקילּב עיִא-ךעלּביל

 ?רָאי ,י"נ

 -רַאֿפ -- ,ןָא ױרטרַאֿפ .ורט -- ןעיױרטרַאֿפנָא
 ןויטַאד) ןצעמע יִא .ןעיורטעגנָא וזד .טיורט

 םעד ןלעטשוצֿפיונוצ טנעדיזערּפ םעד יִא .דוס ַא

 ,עיסימ עקיטכיו ַא יִא ,טעניּבַאק-ןרָאטסינימ/

 טוט סע, .ףַײפ ןטשרע ןטימ יִא ,ריא .תוחילש

 םעד ןדִיי םעד ּבָאה ךיא סָאװ גנַאּב ןיוש רימ

 רעלדע רעד ,ןהאק .ס ,"טױרטרַאפנָא קומש

 תורצוא, .1890 עשרַאװ ,גארפ ןופ ץראה סע

 רַאפ ,טױרטרַאֿפנָא םיא טָאה עמ סָאװ עסיורג

 ייהּת ,שַא ,"תוירחא סיורג טגָארט רע עכלעוו

 טָאה עמ סָאװ דרע לקיטש סָאד; .דוייםיל

 .װ הלמ ,"רימ ןעמסרַאֿפ טױרטרַאפנָא זדנוא

 טױרטרַאפנָא טָאה רענענורטנַא רעקיצנייא רעד,

 ןיא ,לה ,"טניװ םענזירּפאק םוצ ןעלגעז ענַײז

 .דנַאל סמענייק

 ,דוס רעיא -- ידַא ,רַאפ -- טױרמרַאֿפ -

 רעזדנוא ןיא ןדער וצ רעיֶא רעד .טלעג יִא

 ,טייק- .ןעמָאנ

 ַא; .עשרעטקָאד רעד ךיז ןעיֶא -- ךיז טימ
 ןעק טינ סרעקנַא עקרַאטש ןייק טָאה סָאװ ףיש

 -ישז ,ןירעגניז איד עלחר ,ייַא טינ ךימ ךיא

 ,1868 רימָאט

 ;בנ פמיא ,ציא .װרט -- ןעּפעשטיַאפנַא
 .טעּפעשטרַאֿפי-

 ןעמעלַא; .ןענָאגַאװ ךָאנ יִא .ןעּפעשטרַאפ לסיּב
 ;ןגָאלשעג טינ םיא ּבָאה ךיא, *?יִא וטסזומ

 "טעּפעשטרַאֿפנָא רָאנ

 ּפערפ ,עזַארֿפ װדַא -- לדַאט ןוא טכרָאֿפ ןָא
 .קעלפ ַא ןָא ןוא קערש ןָא .שטַײד 22 .עזַארֿפ

 ,"ט 'א 'ֿפ ןָא דלעה רעד קירוצ רע טמוק;

 .'טָאכיק ןָאד' וו לֵא

 - ַא רָאנ .לָאצ א ןעּפעשטרַאֿפ

 ןרָאֿפנָא

 ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידא -- קיטכרָאֿפנָא
 .סרעשרָאפסיױא עיִא .ארומ ןָא ,טכרָאֿפ

 -רַאֿפ-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןרילרַאֿפנָא
 א .ןכַאז ענעדיישרַאפ ,ךס ַא ןרילרַאפ .ןרָאל |

 ,םיא טיג עמ סָאװ ןרילרַאפוצנָא ףיוא הירּב -

 ןיוש טָאה רע סָאװ טגָאמרַאֿפ טלָאװ ךיא זַא, |

 ."ךיגנ א ןעוועג ךיא טלָאװ ,ןרָאלרַאפנָא -

 -רַאֿפ-- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןגָאמרַאֿפנָא
 -ייה יַא .סנדײשרַאֿפ ,ךס ַא ןגָאמרַאֿפ - .טגָאמ
 .סעקטנָאיַאמ יִא .רעזַײרּב ןוא רעז

 טָאה סָאװ .קידמערָאֿפנָא .ידֵא -- קימרַאֿפנָא
 .עיכיטס עיִא .ךעלֿפירט עיִא .םערָאֿפ ןייק טיני

 ,טייקי- .עמזַאלּפָאטָארּפ ךעלקיטש עיִא

 .ךעלגעמרַאֿפמוא .רנ .ידַא -- ךעלנעמרַאֿפנָא
 ,םירעױּפ עיִא .ןגעמרַאֿפ ןייק טינ טָאה סָאװ

 516060-5 עזיססקסו-ץע 0116 9061 -- טייקי
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 .טעמרָאֿפעג -- ,ןָא עמ- .וורט -- ןענעמר)' ַאֿפנָא
 ןַײװ לָאז עמ ןכַאמ ..שטוטס ,ן?ואווו לקָאל !

 -טרָאּפס יד יִא .שזַארוק ןּבעגוצ .'עמרָאפ ןיא

 .ןרָאיטקַא יד ,סרעל

 .ןרָאֿפעג-- ןיּב ןָא רָאֿפ .וטוא -- ןרַאֿפנָא
 ןֵא רעדָא רוֿפ ַא טימ ןעמוקנָא םעצולּפ .1
 טגעװַאּב סָאװ לטימ'עיצַאקינמָאק רעדנַא

 םיא טָאה רעקסיילעס רעד; .דרע רעד ףיוא ךיז |

 ,דמא ,"זַא דלַאּב ָאד רַאֿפ ךיא סָאד טגָאזעג

 טינ ןיוש ךיז, .1868 ענליוו ,הרוּתה םויס רעד

 ריא טַײז ןעװ .ןרָאי טימ קָאש א ןוֿפ ןעזעג

 ַא ,ץישפיל ריאמ ֿבקעי ,*?ןרָאּפעגנָא טראפ

 רעכעטסַאּפ יד, ,1892 ענליוװ ,ןיסיּב רעלעװלָאװ

 יעצ ךיז ייז ןענַײז --- 'ַא רעזדנוא קידנעעזרעד

 טפרַאדעג ןּבָאה עמַאמ-עטַאט ןעוװ, .קי ,"ןֿפָאל

 ןיִּב ןוא לקימולט ַא טקַאּפעגנַײא ךיא בָאה ,יָא

 .20 1965 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טָאטש ןוֿפ קעװַא

 ןרָאפוצנָא טמוק סע? .יִא = ןרָאֿפוצנָא ן עמ וק

 ליִּב ,ץרפ ,"לשטַײד א רָאי עצרַאװש ידלַא ןוֿפ

 "ִא = ןרָאֿפעגנָא ןעמוק .ןציקס ןוא רעד

 ןָא ןוא דרָאּב ןָא ןרָאפעגנָא דָיי א ָאד טמוק,

 ירַאש .מ .א ,"ןרָאשרַאֿפ ןצנַאגניא ,תואּפ
 יטנא יא .ה"נרּת יינ ,םינוגנ עשידיא ,יקסנַאק

 "פיר רעטרעקרַאפ רעד ןוֿפ ןעמוקנָא -- ןג עק

 ןוא ןגעקטנַא ןרָאֿפעגנָא זיא ָאטיוא ןַאק .גנוט

 יָארטסַאטַאק ַא ןעװעג טינ רעישירעלש זיא סע

 "רַאּפ ערעזדנוא זיא; -- ןטניה ןופ יִא ."עפ

 רעיש ייז טָאה ןוא ןטניה ןוֿפ ןרָאֿפעגנָא ןעניוש

 .תועסמ ,סוממ ,"לשיד ןטימ ןעװעג קיזמ טינ

 -נָא (ןַאּב ,ליּבָאמָאטױא ןַא ,רוֿפ ַא ןגעו) .2

 זיא דיוּב יד, יָא דלַאּב טעװ ןַאּב יד, .ןעמוק

 װיטָאמָאקָאל א, ."עמשטערק רעד וצ ןרָאֿפעגנָא

 ,שקַא ,"...ןרָאפעגנָא ףוסילּכ ףוס זיא סָאװ

 עג, .1928 עװקסָאמ ,קלָאפ ןייא ןוֿפ רעדניק

 ,"ןגָאװ ַא ןָא טינ ץעגרע טרָאפ יצ . . .טקוק

 סרָאסעסַא םענופ גנַאלג-גנילגע .| המחלמ ,מּפ

 .המלש ,סוממ ,"עקשטירּב עקידנרָאֿפנָא

 ףיוא יִא .ןצעמע ,סעּפע ףיוא ןרָאֿפֿפױרַא .9
 .ןשטנעמ ַא ,םיוּב ַא

 ,טרָא ןייא ןיא (ןשטנעמ לָאצ ַא ןגעו) 4
 ,קידנרָאֿפ ןעמוקנָא ליצ ןקיּבלעז םעד ּבילוצ

 ,הנותח רעד (וצ) ףיוא יִא .דירי ןֿפיוא יא |



 ךיז ןרָאֿפנָא

 תוצרַאעּברא-דעו םוצ; .ץנערעֿפנָאק רעד וצ יִא

 ."תוליהק עטַײװ ןוֿפ םיסנרּפ ןרָאֿפעגנָא ןענעז

 יטלעװ רעד וצ ןָא ןרָאפ ןשטנעמ טלעװ ַא,

 ןיּבר םוצ עלעטעטש ןַײמ ןיא, ."גנולעטשסיוא

 ."הנשה:שָאר ברע' ,רַא ,"םידיסח יד יִא ןגעלֿפ

 יִא .ךלהמ ןסיורג א ,ךס א ןרָאֿפ .װזוקַא .
 .בר ךלהמ א יִא .ןלַײמ ןוא ןלַײמ

 טימ ןצעמע וצ ןדנעװ ךיז טכירעגמוא 0
 ןעלדיזנָא .דייר עגנערטש טימ .,רעזייּבעג א
 יַאד) טנערוקנָאק םעד יִא זייּב .ןשטַאּפנָא :ךיוא

 טסָאה, ,ןויטַאד ןצעמע ּבָארג יַא .{װויט
 רימ זיא עטַאט רעד יװ ןרעה טפרַאדעג ןיוש
 .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"!ןרָאפעגנָא

 םיא זָאל .דייר יד ןיא ןצעמע ןרָאֿפנַײרַא 1
 .ןָא ןטסרָאפ סָאװ ,ןקידנע |

 ךס ַא ןרָאֿפ 1 .וֿפז + -- ךיז ןרָאֿפנָא
 ךרּכ ןיא ךָאװ עדעי ךיז יִא .גונעגרעּביא ,לָאמ

 רע ,(םייה רעד ןיא ןּבַײלּב רע לָאז; .ןַײרַא
 ?סענַײרּב לדנעמי ,ץרפ ,ייָא גונעג ךָאנ ךיז טעװ

 ױזַא יװ .... ןדיוּב יד טימ סױרַא רַאֿפ ַא ןּבעג;,

 םענוֿפ ,עש ,'ַא לסיּב ַא סע ךיז ןלעװ ייז
 ןעמוקפיונוצ ,ןרָאֿפפױנוצ ךיז ,2 .דירַאי
 םוצ ךיז 'ִא .דירי ןפיוא ךיז יִא .קידנרָאֿפ

 -תוצוֿפּת לּכמ םידימלּת, .סערגנָאק ((ןֿפיױא)
 ןוא ןטשרוד ןוא רעהַא ןָא ךיז ןרָאּפ לארׂשי

 .א .י ,"הרוּת:שודיח עלעקיטש א ךָאנ ןצכעל

 ךַארגָארטעּפ ,רעקידניז רעד ,שטיװָארעזײל

 ןרָאפעגנָא ךיז ןענעז ןדִיי עשירֿפ ךָאנ/ ,9

 ךיז ןּבײהנָא . .ּבמס ,"רָאג עקנַאװיא ןוֿפ
 .רענעה יד יו ךיז יִא .ןגָאלש רעדָא ןעלדיז

 .ַײרע .(עקד) רעד .שינע- .ץכעד
 סָאװ .(+-) קימרָאֿפנָא .יזא -- קידמערַאֿפנָא

 ,טייקי- .םערָאּפ ַא ןָא זיא

 ,ציא .חרט 6 װטוא -- ןעקׂשטַאּפרַאֿפנָא
 -רַאֿפ .ןקיצומשנַא .טעקשטַאּפרַאפ-- ;ּבנ פמיא

 יד (ףיוא) יִא .ןלעטש ךס ַא (ןיא) ןעקשטַאּפ
 .ךעלטַײז ענעּבירשעגרעּביא יד יִא .טנעוו

 .טריֿפרַאֿפ-- ;ּבנ פמיא ,ציא -- ןריֿפרַאֿפנָא
 ָאד ןּבָאה הרֿבח סָאװ, .2ל .ןפיטשנָא --- װטוא

 יַא .לָאצ ַא ןריֿפרַאֿפ -- חרט .?!טריֿפרַאפנָא

 .ןענרעל ןוֿפ ןסַײרקעװַא ייז ןוא טַײל-הבישי
 .ךעלדיימ יִא

 ;ּבו פמיא .ציא .װרט 6 וטוא -- ןלעֿפרַאֿפנָא
 יקעל ,ןסָאלק יִא .ןזָאלכרוד ךס ַא .טלעֿפרַאפ *

 ,לוש ןיא יִא .סעיצ

 (צג)= ,ןָא לײצרַאֿפ .ורט -- ןלײצרַאֿפנָא
 ,סנדײשרַאֿפ ,ךס א ןלייצרעדנָא  ,טלײצרַאֿפ

 ןוֿפ טלײצרַאפנָא רימ טָאה עמ , .םיריידנואוו יִא

 ,"רעיוּפַאק ךיז ןלעטש רָאה יד זַא ןכַאז ריא

 טימ .1913 עשרָאװ ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י

 ,תושעמ ייז ןופ יַא ךיז טגעלפ עמ, -- ךיז

 ןגירק רעייז -- ןטלַאה וצ ןךיז) ןטַײז יד ַײּב

 ריא, ."טַײל ענעי ףיוא אישק ַאא ,ץרפ ,"ךיז

 יּפַא ,סרוקיּפַא רעסיורג ַא ךָאד זיא רֶע ,טסייװ

 םיא ןוֿפ ןָא ךיז טלייצרַאפ עמ סָאװ .רומג סרוק

 ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא ,"ךעלקיטש

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד
 יעג-* ,ןָא ץרַאֿפ .ורט 6 וטוא -- ןצרַאֿפנָא

 ןוֿפ ןזַאג ןזָאלנָא .לואװ .טצרַאֿפעג - ,ןצרָאֿפ

1003 

 .ּבוטש עצנַאג יד יִא .רעגעלעג ןפיוא יא .רעּפרעק

 .שינ}ע .ךיז טימ ךיוא |

 -רַאֿפ(עג)י- ,ןָא קַאקרַאֿפ .ורט -- ןקַאקרַאֿפנָא
 "מּב .2 .האֹוצ טימ ןצומשנָא .1 .לואוו .טקַאק

 ןכַאמ קיצומש ןופ ןעמרָאפ עלַא רַאֿפ ּברעװ-םוק

 .טעּברַא ןַא ןריפרעּביא ןוֿפ ןוא

 -רַאֿפי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןטענקרַאֿפנָא
 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ,ךס א ןטענקרַאֿפ ,ןטָאנק

 ןוא עװעזָאר ןוֿפ גייט יִא .ןסקעּבעג םינימ

 | ,לעמ עסַײװ

 -(עג)יי* ,ןָא לעטשרַאֿפ .וורט -- ןלעטשרַאֿפנָא
 טלעטשרַאֿפ סָאװ ,ךס א ןלעטשנָא .טלעטשרַאֿפ

 ,רָאדירָאק ןיא סנזַײא יִא .גנַאגכרוד א ,געװ ַא

 ,סנזַײא טימ רָאדירָאק םעד יִא

 -רַאֿפי-- ,ןָא טישרַאֿפ .ורט -- ןטישרַאֿפנָא
 ןטישרַאֿפ קיטַײצכַײלג ןוא ןטישנָא  ,ןטָאש

 ,ךדמאז טימ רעּבירג עלַא יִא

 -רָאֿפעג- ,ןָא עק .װטוא -- ןעקשרָאֿפנָא
 וצ עכעלנע ןעגנַאלק ןעגנערּבסיױרַא .טעקש

 (דרעפ א יװ רעדָא דרעפ ַא ןופ) שרֿפ-שרֿפ

 ,ןֿפױל ןזָאל ךיז ןוא יִא

 .טעװעגוֿפעג--- ,ןָא עװעג- .ורט -- ןעוועגוֿפנָא
 ,סעניר ,סעגוֿפ ןגעזנָא ,ןדַײנשנָא (יײרעילָאטס)

 ,ךעלטערּב יא .ץלָאה ןיא ןעגנוֿפיטרַאֿפ

 .טרעטוֿפעג-- ,ןָא רע- .חרט -- ןרעטוֿפנָא
 יד 'ִא .רעטוֿפ ַא (ןיא) ןָאטנָא ,ןדײלקנָא ,1
 רֿפ ןעײננַײרַא .2 .געװ ןיא ךיז ןזָאל סָאװ

 --ףןךיז טימ ךעלנייוועג .לטנַאמ םעד יִא .רעט

 ,ןטילש ןיא ךיז טצעז עמ רעדייא ךיז יא

 -וצ .טלױֿפעג-- ,ןָא לױֿפ .וטוא -- ןלױֿפנָא
 ןּבײהנָא ןרעּביא ןרעװ עילַאק לסיּב ַא ,ןליופ

 ןעמ טעװ ןָא ןלױֿפ סָאװ תוריּפ יד, .ןליופ

 א ךיז 'ַא -- ךיז טימ  ."ןצינ ןענעק ךָאנ
 ןַא ןגירק ןטַאמָאט, -- גנֹוו .רעמוז ןצנַאג
 ,28 עו 1966 .רָאֿפ ,"ןרעװ ףַײר םַַײּב יָא

 ,טמערוֿפעג- ,ןָא םער- .ורט -- ןעמערוֿפנָא
 ַא (טיול) ןיא ןכַאז לָאצ ערעסערג ַא ןכַאמ

 -ידנַאק ןוֿפ ןעמָאנ ןטימ ךעלכעלּב יִא .םערוֿפ

 ,ץַאל ןיא ןקעטשוצנַײרַא ייז ךעלהרונמ יא .טַאד
 | ,גנוד

 .ידַא -- קידרעּכיֿפנָא

 .קנערק עיִא ןַא .ץיה

 ,רעּביֿפ ןָא זיא סָאװ

 ,ןבעגוצ .מ: 20/0860 .כרַא .וורט -- ןגיֿפנָא
 םנייא רּבֹא איז ןינוט, .ןדניּברַאֿפ .ןגיילוצ

 ,32 יז ,יכדרמ ,ײןיגיֿפ ןא טכלשיג ירזנוא ןופ

 .טלדיֿפעג-- ,ןָא לד .װרט -- ןעלדיֿפנָא
 ןוֿפ ּבײהנָא ןַא) לדיֿפ ַא ףיוא ןליּפשֿפױא .1
 ןעיצנָא .2 .,ןָאט םעד ןּבעג ןוא יִא .(ןוגינ א
 ,תמא טינ זיא סָאװ סעּפע טימ ןריסערעטניארַאֿפ
 ןטפעשעג ענעדליג ןטָאּבנָא םיא ,רבח א יא

 ,ןרַאנּפָא ,ןֿפַײֿפנָא .8

 .מַא (טע)טיֿפעגי- ,ןָא טיֿפ .ורט -- ןסיֿפנָא
 .ןסַאּפ לָאז סע ןכַאמ .ןסַאּפנָא .= 2: {ס 14 סת

 .עא לדיילק סָאד ,ןזיוה יד יִא

 .טרעטיֿפעג-- ,ןָא רע- .חרט -- ןרעטיֿפנָא
 .תומהּב רַאֿפ זַײּפש ,רעטוֿפ גונעג ןּבעג 1
 טציא, .עשַאּפ רעד ףיוא ,לַאטש ןיא יק יד יִא

 ןֿפַײֿפנָא

 ךיא ּבָאה דרעפ םעד ... ןרָאֿפ ןיוש ןעמ ןעק
 ,...שידק רעד ,ּביאט .ד .י ,"טרעטיֿפעגנָא טוג

 וצ ,ןסע וצ גונעג ןּבעג .2 .ט"מרּת ענליוו
 סיורַא ןעייג ייז רעדייא רעדניק יד יִא .טַאז ןַײז
 -ָארּפ טימ םלוע םעד יַא .גיֿפ .8 .ןליּפש ךיז
 טימ ןדרעװש ערעייז יִא ןלעװ ייז, .עדנַאגַאּפ
 .ךיז טימ .1917 י"נ ,שוװ טישז ,"שײלֿפ
 .שינ .,גנו-

 .טעקשטיֿפעג-- ,ןָא עק- .וורט -- ןעקשטיֿפנָא
 יַא טוג םיא ףרַאד עמ, .ןסַײמשנָא דלימ ,גנירג |

 רעד ןוא קיזצ רעד ,רעגיט .י ,"ןַײרַא רוחָא ןיא

 .שינע-  .הבושּתילעּב

 .טכַײֿפעג-+ ןָא טכַײֿפ .ורט -- ןטּכַײֿפנָא
 עלעכיט ַא יִא .טכַײֿפ לסיּב ַא ןכַאמ .ןצעננָא

 .ןָאלָאקעדָא טימ
 "נָא 1  .טלַײּפעגי- ,ןָא לַײֿפ .ורט -- ןלַַײֿפנָא

 ַא ןוֿפ ךעלגנילק יד יִא ,ןלַײֿפוצ ,ןלַײֿפ ןּביײה

 .לגענ יד 'ִא .ףרַאש גונעג טינ זיא סָאװ רעש
 ןעװעג זיא יִא ןרַאֿפ , .ןלַײֿפ ןקידנערַאֿפ ,2
 ,א לאומש ,יּת ,"םיּפ ַא ןטלָאצַאּב ןעמ טָאה =}

 עלַא 'ַא .ךס ַא ,לָאצ ַא ןלַײֿפ .08 .21 ,גי
 | .שינע- .גנו- .סעסָאק

 :ֿפפ ,טדנַײֿפעג -- ,ןָא דנַײֿפ .ורט -- ןדנַײֿפנָא
 יטיאפ .ןּבָאה וצ טנַײֿפ ןּבײהנָא .ןטנייֿפ =
 שוּביש ןייא ןופ טינ לָאז ... לארׂשי-רּב רכל

 ללמ .א/איק ,וטל ,"ןדנַײֿפ ןא רבח ןַײז ןגעוו

 וצ ןאק ;(1 ,ג ,הירכז) יונטׂשל' טשטַײטרַאֿפ

 וטסרעװ יױזַאפ ,ן"ןגָאלקרַאֿפ, :יּתו "ןידנַײֿפ

 רעד ,על ,ײטנַײֿפעגנָא ןוא טכַאלרַאפ ,טשלעֿפעג

 .םי ןפיױא די

 .טרעַײֿפעג-- ,ןָא רע  .װרט -- ןרעַײֿפנָא
 א יִא .טיור ,קידרעַײֿפ ןַײז לָאז סע ןכַאמ 1
 סאווׂש םעד יִא .ןסישַאּב .22 .ןזַײא קיטש
 ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ ,ןצעהנָא .0  .עיציזָאּפ
 -עכַאמ-ףושיּכ' ייווצ, .טציהעצ ,טכַאקעגֿפױא
 טרעַײֿפעגנָא ןקַאזָאק יד ןּבָאה עכלעװ 'סניר

 ,2:1 יאווו לֹּבִי ,שיזימ והיתתמ ,"ףמַאק םוצ
 .גנז .ךיז טימ ךיוא

 טֿפַײפעג -- ,ןָא ףַײֿפ .וטוא 8 ורט -- ןֿפַײֿפנָא
 לָאצ א ןֿפַײֿפ(סױא) .1  .(ןֿפיֿפעג- :ךיוא)

 ןעק עמ סָאװ ןעלעדיל עלַא יִא .סעידָאלעמ
 א .ךיז וצ ןדנעװּוצ ףַײֿפ א טימ .ןֿפַײֿפוצ .2
 .סױרָאֿפ טייג סָאװ ןויטַאד) רֿבח םעד

 ןיא יִא .ןֿפַײֿפ לסיּב א ,ןֿפַײֿפ ןּבײהנָא .
 רעטײלֿפ רעד, .ןװּורּפסױא סע ןוא לֿפַײֿפ
 טפַײפ יז ,טײלֿפ רעד טימ ליטש רעּביא טסעומש

 ,סוממ 5 טימ שװ} יִזֲא טייהרעליטש םיא

 .תועסמ

 קלחרעטניה ןיא ףוע ןַא יִא .ןזָאלגנָא 4
 שא םיא רַאװ ׂשע, .זיא סָאד טעֿפ יװ ןעז וצ ידּכ
 ןָא זנַאג ןייא ןיא ןטלָאװ ,טעה =| טיה ןזא =!

 יאֿבּב ןרָאװעג רע זיא טיור ױזַא) "ןֿפיֿפּפיג
 -עג ןזָאנ ידו יז טָאה טניװ רעד, .111 ,ךוּב
 טימ שווו ײטֿפַײפעגנָא ריא סואימ ןוא טעּפישטש

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,3

 יַא ,ןצעמע יַא טוג .ןעלדניװשַאּב .ןרַאנּפָא .9
 תונוזמ ןיא יִא .ןוּבשח ןיא יִא .ןּתמודאׂשמ א ַײּב
 "רעט ףיוא יַא* .ןסע וצ גונעג ןּבעג טינ ןוא
 ןיא ןוא לטיה ןיא יָא* .ןרַאנּפָא ןצנַאגניא = שיק



 עדַאליֿפנַא

 ןצנַאגניא ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ יַא = לטיק

 טָאה לַאזקיש רעדש .זד -- עװע(ינלָאכ א יָא*

 יז טָאה רע סָאװ טימַאד טֿפַײֿפעגנָא קיטכיט ייז
 דנַאל רעד ,"טנעלַאט ןּבעגעג קילג טָאטשנַא

 סעצָארּפ א טַאהעג, .10 אט ,1894 י"נ ,םכח
 הליחמ טֿפַײפעגנָא טָאה סָאװ . . . ףּתוש ןַײז טימ

 רעדנעס ,עש 463 ךיוא} "ןליוקדרע יד ןיא
 ןּבָאה סָאװ ןדִיי רעטנוא ךס ַא טּביג סע, .קנַאלּב
 עכלעזַא ןוֿפ .ףַײֿפ ַא טימ ןדער וצ ּביל רעייז

 ךיא :ןקורדסיוא יד טפָא ןעמ טרעה ןשטנעמ !

 לָעוװ ךיאי . . .ןלּב| 'סוחי ןַײד ןיא ןָא ריד .ףַײֿפ

 סעּפע לָאז ךיא ,ַײא' ,יירעלקעמ םעניא יִא ריד

 ןיא 'ִא ױזַא טָאי {63) יּבָארג ױזַא יִא ןענָאק
 סעדַא ,תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,'ן63) 'יַאדּכ

 | ,7 ןאפ ,3

 .ןריטַארקנַאּב .ןלָאצַאּב טינ ,ןצעזנָא .צעּפס 0

 ,רעטנזיוט ענייש ףיוא יִא .קזיה ַא וצ ןריֿפרעד
 ןריטָארקנַאּב -- גָאט ןטוג א ןוא ןֿפיפעגנַא*

 רעדורּב ןייא. .דנַאל טַײװ א ןיא ןֿפױלטנַא ןוא |
 רֶע רעדייא ,דֵיי ַא, .וש ,יָא געמ ןרעדנַא םעד
 טמוק ןוא ,טגרָאז ןוא םורַא רע טייג ,טגרָאּב
 .װש ,"ָדָא םענעי רֶע טֿפַײֿפ --- ןוערּפ"ךמז רעד
 ארומ ּבָאה ךיא . . .!טֿפַײֿפ ןזיורּב סָאד) סע יו;
 ,רַא ,ייָא ןעמעלַא ףוס םוצ זדנוא טעװ סע זַא

 טָאה ןרעו ... !ַאהַא; .ידרעֿפ סרעזײל-הירַא

 טייג ןוא םיּתּבילעּב ענעּביוהעג עלַא טֿפַײֿפעגנָא
 -נָאע .| רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,ײייז וצ טינ רעמ

 וטסגעמ טנוֿפ 2,600 יד ןגעװ --- ךיד ןֿפיֿפעג
 ןעגנולייצרעד ,רַאהדלַאג סחנּפ ,"ןסעגרַאֿפ ןיוש
 .1939 ןרוּבלעמ ,עילַארטסיױא ןוֿפ

 ןצעמע טימ ןענעכער טינ ןצנַאגניא ךיז

 ןצעמע יא" .ןצעמע ףיוא ןֿפַײֿפ .סעּפע רעדַא
 זיא; .סוחי ןַײז ןיא יִא .דר ָאֹּב רעד ןיא

 ?ךיז רַאֿפ ךורעךחלֹוש ַא טינ דיי רעדעי ןעד
 רעד ,ליי ;"ֿבר םעד ןָא ךיא ףַײֿפ ... טָא
 עַײנ ןעמוקַאּב וצ, .1876 סעדַא ,וװ קעטַאטס

 ,"רדח ןיא םענעי יִא ןוא ,רעדניק ,םידימלּת

 ,ףיסָאה גח' ,סוממ
 טָאה הלילּב'םכח רעד, -- ךיו טימ ךיוא

 רע .שינע-/  ."ןפיפעגנָא ןילַא ךיז

 ..דירעד
 עגנַאל  .רֿפ 22 יא 22 .ס- ,יד -- עדַאליֿפנַא

 ןקידנַאנַאכָאנ א טימ ןדַאקרַא רעדָא ןרעמיצ ייר

 ןרעינעשזניא יד ןוֿפ רעזַײה יד; .גנַאגכרוד

 ןוא טייקטסוּפ רעייז טימ טצכערקעג ןּבָאה
 ,"ס'ַא ערעייז ןוֿפ רעדיוש טימ ןקָארשעג ןּבָאה
 עװקסָאמ ,טנעמעצ ,וָאקדַאלג ,זּביא רענידָאג .ש
7+7, 

 -ער רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנוליֿפנַא
 טימ יִא עקידכעלעמַאּפ .ןליפנָא ןופ טַאטלוז
 ָאןָאצ ,טַאנַארגטנַאה ַא ןופ ךָאל-סיִא יד .ןזַאג

 .ץכעליֿפנָא ,ןָא טליֿפ עמ סָאװ טימ סָאד .2
 רעמ ףיוא ןטענקעג ,ןדָאלֿפ, .יִא עטמעטַאּב

 ןןעמ טכַאמ) -- רעסַאװ לטיּב ַא טימ רעייא
 ןכַאֿמ טינ ףרַאד ןעמ} ןוא תונוזמ ינימ ארוּב

 תוכרּב ,יײָא םעד ףיוא הכרּב ןעורעדנוזַאּב א
 .א/הּפ ,ןחירּת גרעּבסגינעק} ,םחנמ

 לוֿפ .1 .טליֿפעגי- ,ןָא ליֿפ .ורט -- ןליֿפנָא
 ,ןגײלנַײרַא םעד ןיא ןעק עמ סָאװ סעּפע ןכַאמ
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 יד יִא .עא ןטישנַײרַא ,ןסיגנַײרַא ,ןּפָאטשנַײרַא
 -יינ ןטימ קַאזקור םעד יִא .ןַײװ טימ סרעכעּב
 טימ ןָאגַאװ םעד יִא .העיסנ רעד רַאֿפ ןטסקיט
 רעדעֿפ ַא יִא .ןיזנעּב טימ קנַאט ַא יִא .הרוחס
 יד יַא .עּבמָאלּפ ַא טימ ןָאצ ַא יִא .טניט טימ
 ןּביושז .ןרעװ ךַײר = רעטסַײט םעד ,סענעשעק
 ,ןגָאמ םעד ,ךיוּב םעד) רמוח םעד יָא" .טלעג
 לָאז עמ ןעװ, .ןסענָא טוג ךיז = (עקשיק יד
 ךיא וט) ... ךעלדנער טימ ּבוטש יד יִא רימ

 ןעמ ןעק קַאז ןקידרעכעל ַאע .לװֿפ ,"(טינ סע
 -עגייא ריא טימ ןעמ ןעק ּבורג אק ;"'ִא טינ
 רע ןרעדייא =} יא; .װש ,"'ַא טינ דרע רענ
 ףיוא ןיג רַאֿפ ןמ לוז אד ,שיט םוצ טצעז ךיז

 טימ אד ,ןירעל ׂשיוא ךיז ינוא אסּכה תיּב זד
 ןייר ןילוז םירעדיג יד 'נוא ןיגאמ רעד זד

 קרּפ ,טנַארּב ,"טליוב ןא רדיװ יז רע יא ןַײז

 "עגנָא ןרעװ ךעלדנע ןגעלפ תורעק יד זיּב , .מ

 םעד י'ַא* .הרעק יד' ,רא ,"טלעג טימ טליֿפ

 ןענרעל ךס א = םיקסוּפ ןוא ס"ש טימ ךיוּב

 טגָאז סָאװרַאפ,| .םיקסוּפ ןוא ס"ש ןענעק ןוא

 ךיוּב םעד יִא לַײװ ?ּפ ָא ק םעד יִא :טינ ןעמ

 רעד ךיוא ףרַאד ױזַא ,גָאט ןדעי ןעמ ףרַאד

 ןסיװ ןוא קירעגנוה ַײנסֿפױא ןליפ ךיז ןדמל

 -- ןענרעל טקידנערַאֿפ טינ לָאמנייק טָאה עמ זַא

 .גיפ ךיוא ן.יּבר רעקצָאק םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא
 סָאװ אוה-ךורּב ףוס-ןיא ןופ טייקיטכיל יד,

 עצנַאג יד, ,ול ,אינּת ,"ןטלעװ עלַא ןָא טליֿפ
 "גוֿפ ןוא ,ליומ ןַײז רַאֿפ זיא ןשטנעמ ןוֿפ ימ

 ,יּת ,"טליֿפעגנָא טינ לעז יד טרעװ ןגעוװטסעד
 ,7 ,ו ,תלהק

 סע ןוא) ןשטנעמ ךס ַא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .2
 טימ לַאז םעד יִא .(לַאקָאל ןיא גנע ןרעװ לָאז
 טימ הינסכַא יד יִא .רעטַאעט םעד יִא .טסעג
 ליֿפ טימ ןעמונרַאפ ךיז . .., .סרעייטשנַלא

 ,"בוטש סנדייז םעד יִא ןגעלֿפ סָאװ ןשטנעמ
 טָאה עמ ,טליֿפעגנָא םישרדמייּתּב טָאה עמ, .קי
 .דוייםיליהּת ,שַא ,"ןֿפורעגסױא םיתינעּת

 ,ץכעליפ ַא ןּבעגנַײרַא זַײּפש ןטיירג םַײּב .9
 סטכַאמעגנַײא ,שיילפ) זעק טימ ךעלּפערק יִא
 "מערכ יִא .סעדגַאי טימ סעטסַאשט יד יִא .(ַאא
 ךעלקיטש ןיא ןּבעגנַײרַא = ש יפ יִא .ךעלזד

 סָאד רענייּב יד ןוא טוה רעד ןשיװצ ,שיֿפ
 וצ ןוא טקַאהעצ זיא סָאװ ,שיֿפ ןוֿפ עכייוו
 ןלַאירעטַאמ עקידנעמעטַאּב טימ טשימעגֿפױנ
 .עקשיק א ,לודלעה א א

 עק םישוח יד סָאװ סעּפע טימ ןכַאמ לוֿפ .4

 'ַא .תוחיר טימ ּבוטש יד יִא .ןעמענפיוא ןענ

 טליפ ןוזע .ַאנַאיּפ ןופ רענעט טימ לָאז םעד

 ,זּביא שיי ,"הֿבישי עלעקנוט יד ןָא טכיל טימ

 טרעװ טכַאנ יד, .'דימתמ רעד' ,קילַאיּב .נ .ח

 טימ ...תולוק עכעלשטנעממוא טימ טליֿפעגנָא
 .שַא ,"םיאורּב ענעעזעגמוא ןוֿפ ןעיירשעג יד

 רעסיורג ַא ןיא ןעגנערּבנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .9
 ,ןעגנוּבַײרשַאּב רוטַאנ טימ ןַאמָאר א יִא .סָאמ

 א 'ַא .םיטרּפ עקירעּביא טימ עידוטש א א

 טימ ךוניח םעד יִא .ןציװ עטלַא טימ עדער

 איד רתוי הלאה םירֿבדכוא .טײקיטסַײג רעמ
 וצ ןא טימ ריּפאּפ ןשןאד ןינַײז טרעװ טינ

 ןּבָאה לָאז יָאטסלָאט ןעװ, .164 ,הג ,"ןיליֿפ

 ,"...ןֿפַאש ןַײז ןָא טליפ סָאװ טריציטקַארּפ

 ןרעגניֿפנַא

 טליפעגנָא טָאה, .רעקיטירק ןוא קיטירק ,גש

 ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"תונורכז טימ ךוּב סיורג א

 טסיזמוא ... רעדליּב חומ טימ, .ןעיידיא ןוא

 ,שָאוהי ,"טכוזעג יא טייקטסוּפ עצרַאװש יד

 | ,'תובשחמיטכַאנ'

 ,שטנעמ ןטסקיגייװעניא םעד ןעמענמורַא .0
 לופ יװ ױזַא ןוא המשנ רעד ןיא ןעגנירדנַײרַא
 יַא .גנוּבעלרעביא ןַא ,ליֿפעג ַא טימ יז ןכַאמ
 ,טייקנּבױהרעד טימ ,גנוטסולג ַא טימ ןצעמע
 -תה טימ יִא .ןשינעקערש ןוא םידשח טימ יא
 -עגנָא טינ זיא ץר ַא ה סהשמ לֿפיװ, .תוֿבהל
 רעּביא דײרֿפ ןוא שינרעטיצ טימ ןרָאװעג טליֿפ
 יד ןעװע .השמ ,שַא ,"...טנעמָאמ ןסיורג םעד
 טייג ןַאד ,ץר ַאה סָאד ןָא טליֿפ החמׂש
 ,ּבדל ,ןטייװצ םעד ןגעק רענייא דוקיר א ןעמ
 ךיוא זיא טייקינוז, .ש"ּת י"נ ,'צ"עמש רמאמי
 ,"טעמוא טימ ןשטנעמ םעד ןליֿפוצנָא לולע
 טימ ּפָאק םעד יַאֹ* .ז"כשּת ה"ר ,קיא ,אֿפא
 תובשחמ טימ :ךיוא .עא ןסיװ ,המכח) הרוּת
 + ,(עא סעדוד עטסוּפ טימ ,תורז

 לסעֿפ טָאד :וּב םוצ .וֿפז +- -- ךיז ןליֿפנָא
 ןּב ןועמש יר; .רעסַאװנגער טימ ןָא ךיז טליֿפ
 ךיז ליֿפ ,לָאט ,לָאט :טגָאזעג ... טָאה יאחוי
 טליֿפעגנָא ךיז טָאה רע ןוא !ךעלדנער טימ ןָא
 רעד, :213 םוצ .ֿפשטניװ ,סוממ ,ײדלַאּב עקַאט
 טלעװ יד, ."סרערעהוצ טימ ןָא ךיז טליֿפ לַאז

 טָאה סע רעכלעװ ןיא ּבוטש א יװ גנע טרעו
 -םיליהּת ,שַא ,"ןשטנעמ ליֿפ וצ טליֿפעגנָא ךיז
 ןליֿפ ןגיוא עטנײװרַאֿפ עריאק :43 םוצ .דוי

 ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד ?"ץנַאלג טימ ןָא ךיז
 יד טליפ, ,1931 ןיװ ,ו ןעשינעהעשעג ןוא
 -רעלַא ןעגנַאזעג טימ ,רעדיל טימ ןָא ךיז טֿפול

 א"ּב ,עניטנעגרַא ןוֿפ ,שטיװָאקשַאמ םהרֿבַא ,ייייל

 ,ץלָאטש טימ ךיז יַא :63 םוצ .0

 . ,שינ טליֿפ סָאװ .לַאענ .ידַא -- קידװעליֿפנָא
 .שטנעמ רעיא .טיוה עיִא .ןליֿפ טינ ןעק סָאװ
 ,טייקי-

 טימ סָאד .1 רער ז ,סָאד -- ץכע|ליֿפנָא
 -יֿפ(עג) ,(33 ,ןליפנָא +-) ןָא טליֿפ עמ סָאװ
 .עקשיק ַא ןוֿפ יִא עטרעֿפעֿפעג סָאד .ץכעל
 .ץכעליֿפ ָאד זיא סע ואװ זַײּפש עצנַאג יד .2
 טימ =! *?יִא טימ טנלָאשט םעד ריא טליװ ---;
 עטליֿפעג קיטש א טימ ,לודלעה טליפעג ַא

 - רע- .שינע  .ָא"ּת) דייר ,ןעקשיק
 ןייק טינ טָאה ָאטיוא ןַײמ ?יִא רעד זיא ואווע
 - י"נ) דייר ,=ןילָאזַאג ןּפָארט

 א ןגיילוצ ןָא .עזַארֿפ װדַא --- רעגניפ ןַא

 ןגעװּפָא ןיא טלַאה עמ סָאװ םעד וצ רעגניפ

 עקטַאי עַײנ ַאק 8 ןָא ,גָאװ עקיטכיר ןּבעג

 יּפָאק 8 ןזיא ןַײרּפ רעד ... שיײלֿפ רשּכ ןוֿפ

 ,1865 ,מק ,יי'פ ןָא קדצ לקשמו ... טנופ סָאד |

 .העדומ ,43 אפ

 -עג'- ,ןָא רע .װטוא 6 חרט -- ןרעגניֿפנָא
 ןזָאל .רעגניֿפ יד טימ ןרירנָא .1 .טרעגניֿפ
 -עג ןּבָאה רעזעלג יד, .רעגניפ (א) טימ םינמיס

 ."ןָא ייז טסרעגניֿפ ןוא וטסמענ ,טקנַאלּב
 (ַא) טימ סעּפע רעדָא ןצעמע ףיוא ןזַײװנָא .2
 ,ֿבנג ןֿפױא יַא ,ןרסמ .ןּבעגסיױרַא .רעגניפ



 -- ןדניֿפנַא

 1718: סת1-ט00060; .כרַא .ורט -- ןדניֿפנַא
 ןליֿפ ןזָאל ןליֿפ וצ ןּבעג .סתגקמומספת
 שומ ןטנוא ןשיב ןעד ןיא ׂשרע .ׂשאד ..,,|

 ,655 עפָארטס ,ךוּב-לאומש .,"ןדניפּפנַא

 ,טרעטצניֿפעג--- ,ןָא רע- .וורט -- ןרעטצניֿפנַא
 ןּבעל'ס יִא ןעק עמ ,, .רעטצניפ (לסיּב ַא) ןכַאמ

 לייט א יִא ."שינעמוטש טימ יא תוללק טימ יא

 ןעמערּב ענַײז; -- ךיז טימ .עניּב רעד ןוֿפ

 רעכייווא .1930 ,מי ,ײטרעטצניֿפעגנָא ךיז ןּבָאה

 'פיק .יא ,"זָא טינ ךיז רעטצניֿפ וד !עלעסיּב א

 .הנ// .1930 װעיק ,טײג זַײא סָאד ,זּביא סינ

 ,סיֿפ ןייק טינ טָאה סָאװ  .ידַא -- קיסיֿפנָא
 :עגפיוא ךיז עיֶא ןּבָאהס} .סעיּביפמַא עא

 שיפ -- ע'ַא .װ המחלמ ,מפ ,ײ...טלעטש
 ,ףיירט ןענַײז ייז .ןעגנַאלש יװ סיוא ןעעז סָאװ

 .קילייא ןוא טרַאה זיא טיוה יד ,ןּפוש ןָא

48,. . . | 

 .טעקציֿפעג ןָא עק" .װרט -- .ןעקציֿפנָא
 ,ןסַײמשנָא .ןעוועציֿפ - ,ןציֿפ -- :ךיוא
 עטַאט א ןטַײל ַײּב, .קרַאטש וצ טינ רעּבָא

 ,ירמועּב גלי ,עש ;ײזַא טעקציֿפ ןוא רעדינא טגייל

 ,ןיטשרוב .מ ,"יָא טוג ,ןעלהמלש ,םיא לעװ'כ,

 ,עיװָאזַאמ ןופ ןכַײט יד ַײּב

 יַא ןַא .ןריֿפנָא ןוֿפ טקַא .ז ,רעד -- ריֿפנָא
 זיא; .(ןליװ ןקרַאטש) טנַאה רעטסעפ א טימ

 טלקיװטנַא ךיז ןוא ןעגנַאגעג דנַאטשפיוא רעד

 סיקװיל .כ ןוא ָאריּפַאש .מ ,"'ַא םוש ןייק ןָא

 ,1934 וועיק ,רערעש ַא ןופ ןטֿפירש ,זּביא

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנוריֿפנָא
 ּבאה? .יָא עטרינַאלּפ טוג .ןריֿפנָא ןוֿפ טאטלוזער

 ,"ןהוט וצ גנוזַײװ ןא 'נוא גנוריפ ןא יטוג-

 עפורג ,2 .ד"צּת טשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ -
 א רעטנוא טפעשעג א .ןָא טריפ סָאװ (דיחי)

 -למ רעד ןיא ןַײרַא זיא עקירעמא; .יָא רעַײנ

 סרעלטיה ,װמ ,ייָא רעשידִיי רעטנוא . ..המח

 .ןרָאסעּפָארּפ

 .ןריֿפקעװַא .ןריֿפטנַא .כרַא .חרט -- ןריֿפנַא
 יא רימ ןטסליװ =} טליו אוד, .ןּביױרקעװַא

 ,ךוּבילאומש ,ײןַײמ דנַײו ןטכער ןעד ןריֿפּפנַא

 .801 עפָארטס

 -עג-- ,ןָא ריֿפ .(וטוא ךיוא) ורט -- ןריֿפנָא
 גונעג יִא .ךס א ןריֿפ וצ ןעגנערּב .1 .טריֿפ
 ,םייל ,לגיצ יִא .הרוחס

 ןוֿפ ןטייקיטעט יד ןריֿפכרוד .ןטלַאװרַאפ .2

 סָאװ םעד רעּביא החגשה רדסּכ ןּבָאה .שָאר ַא

 ,עיצוטיטסניא ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא טוט עמ

 םעד ןעמיטשַאּב .עא טפעשעג ,גנומענרעטנוא

 ,טֿפעשעג א יִא .ןָאט לָאז עמ יװ ןוא סָאװ ןפוא

 ,ןייארַאפ א יַא .גנומענרעטנוא עלעיצרעמַאק ַא

 א 'ַא .הֿבישי א ,לוש א יִא .טֿפַאשלעזעג ַא

 יא .עינַאּפמַאק-טלעג ַא יִא .המחלמ ַא ,ףמַאק
 -רעּבייא רעד; .דַארַאּפ םעד יִא .רעטסעקרָא ןַא

 ןוא יז טּבעלַאּב ןוא ןַײז ייז טכַאמ רעטש

 "נָא רע טָאה ןילַאא .ּפק ,אינת ,ײןָא יז טריֿפ

 ,"םיצירּפ עגנוי יד ףיוא עװַאלּבָא יד טריפעג
 ...ךָאנ טָאה קירוצ גנַאל טינ, .דוי-םיליהּת ,שַא

 ,"תוֿפיקּת רעסיורג טימ המחלמ יד טריפעגנָא

 טקריוואּב} .רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ב

 ןטימ, ןירנ -- טימ יִא :ןעמ טצינ ,לס ןופ

 ַא .4  .ַײרעגירק ַא|

 .ידַא ,װידנורעג -- קידנריֿפנָא

 .ידַא -- קידװעריֿפנַא

 .ן- ,יד -- טֿפַאשרעריֿפנָא
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 ,"סנַײז ּבַײװ סָאד טריֿפעגנָא טָאה טפעשעג
 וענעשעק ,יול תיּב תונורכז ,ןַאמקילג יול ֿברה

4, 
 ,תקולחמ א יא .ןַײז םרוג .ןריֿפ ןּביײהנָא .8

 יִא ןריפ טַײצ ערעגנעל א
 .תוקזחמ יא .גנַאלןרָאי תקולחמ א

 טימ קעלש יִא .ןריֿפנַײא .ןעיזדַאננַײא .פ
 = טריפעגנָא םיא טָאה חור רעד* .סערעלָאכ
  ,רעהַא טכַארּבעג םיא טָאה רעטוג-טינ רעד

 .ןעוועדליװ .ןעװעדנַאמָאק .םיִׂשעמ ןּבעגנָא .0

 ןּבָאה רעדניק יד סָאװ ,יײװ ,ייוופ .ןעוועשטאגנוי

 ."!טריפעגנָא ָאד

 ןיא ןּבאה איז; .ןדערנַא .ןדערנַײא .כרַא .?
 טאה ןטןריֿפיג ןא איז רע זד ןגאלש רד םורד

 טשמַא ,עשוהי ינּפ ּת"וש ,"ןאט וצ הליזג ידו
 םיאנוׂש יכלדיש רטנוא ןופ רע ראוו אד, ,1715 |

 רעגָארּפ א ,"...ןאירש טלָאז רע ,טריֿפג ןא

 .ןָאװִיי ,ךוּבןײטשכַאװ} 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאפ

 ןעגנערּב .ןריטיצ .ןענַאמרעד .רנ .משטד 8
 יװ טדערעג ..., .זַײװַאב א ,ליּפשַײּב ַא יװ :

 ,רָאדנָאיל ,ײטריֿפעגנָא ענייש ןכַאז ערעדנַא ךיוא
 רָאּפ ַא יִא ָאד ריד ךיא לעװ, .1844 ענליװ ,שּב- |

 ,"ךיגמ רענּבוד םעד ןופ ןעגנולייצרע ענייש

 יַאע ,1871 ענליו ,רמוש רעד עקסוראּב ,דמא

 -ודג עשיטסילַאיצָאס ןוֿפ ןעמענ לָאצ עשּפיה ַא

 ,שינע- .ץכע- 1919 יײנ ,שווװ טישז ,"םיל

 סָאװ :ךיוא

 -טּפיוה יד טליּפש סָאװ .העד א ,העּפשה ַא טָאה

 ,יײטרַאּפ רעד ןוֿפ םירבח עיַא יד .עלָאר

 ,ןריֿפנָא ןעק עמ סָאװ

 -נוא עדליװ אזַא זיא'ס, .ןריֿפנָא ךיז טזָאל סָאװ

 ,טייקי- .ײַא רעמ טינ זיא יז זַא גנומענרעט

 רעװ .ס" ,עק- ,ןי* נװ .ס" ,רעד -- רעריֿפנָא
 סיָא יד .ײמרַא רעד ןוֿפ יִא רעד .ןָא טריֿפ סע י

 יריא , .קלַאפ ןצנַאג א ןוֿפ יִא ,דנַאטשפױא ןוֿפ

 ,"טַײל יבושח ייװצ ןזעויג ןַײז רריפ ןא

 תיֿבו לארׂשי תיּב ,ןזיוהטע רדנעס רדנסּכלַא

 ןוא עטסטלע ןעוועג , .יח ,1724 טשמַא ,הריחּבה

 יַא יד, .השמ ,שַא ,"ןבואר טֿבש רעייז ןוֿפ יָא
 ןגעװ ןּבעל ןוא ּבַײל טימ טדערעג . .. ןּבָאה

 -ערגנליוק' ,אּפָא ,"קיײרטש םענענואוועג םעד

 יד ןענעז ליּכׂשמ ןטימ רערעל רעד, .'סרעּב
 ַא טֿפױק עמ ... טלעג לסיּב א ןֿפַאש ייז ,יָא
 יופ סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"ךעלכיּב ץוט ּבלאה

 .1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיל !

 עבט יד טָאה סָאװ .ידַא -- שירעריֿפנָא

 ,רעריפנָא ןַא (ַײּב יוװ) ןוֿפ זיא סָאװ .ןריפוצנָא

 עִא טימ שטנעמ ַא .עלָאר עא ןַא ןליּפש
 ,טייק- ,ןטייקיאעפ

 סָאװ עּפורג 1
 רעד וצ םינּפ ןטימ .ןײארַאֿפ ןוֿפ יִא .ןָא טריֿפ

 ןוֿפ העד ,עלָאר ,טייקיטעט ,עיצקנופ 2 יָא

 יּפָא ....ןופ 'ִא רעד רעטנוא .(ס)רעריֿפנָא

 .ָא יד ןעמענרעּביא ,יָא יד ןטערט

 ,טרעדַאלֿפעג"- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעדַאלֿפנַא
 -כרוד-טינ סעּפע ןָאט ,סעּפע ןעגנערּבריֿפ 1
 יװ ,רעציװש א יװ יִא .רדס ַא ןָא ,טכַארטעג

 -נָא ,ןגָאז .2 .ןרָאֿפקעװַא ןוא יִא .רעיירד ַא

 הלּכ רעד יִא .ןרענגילנָא .סנגיל ךס א ןלייצרעד

 סָאװ לּפָאטרַאק יִא .קידװעט

 ,1 'טקָא ,שימייהי

 .משטד -- ןכולֿפנָא
 ןוא טלדיזעגנָא ןוא ןטלָאשעגנָא גונעג םיא |

 .ן- ,רעד -- םולֿפנָא

 טקַא .ןע- ,רעד -- ילֿפנָא

 ילֿפנָא

 -ַאילֿפ -- :ךיוא .סנגױלֿפעג-טינ ,סנגיוטשעג-טינ |
 - . .ןרעדעלפנָא :לגרֿפ .ןרעד

 ַאלֿפעג-- ןָא רע .חטוא -- ןרעטַאלֿפנָא
 -ַאלפ ןעמוקנָא .ןרעטַאלֿפ ןּבײהנָא טרעט

 ,"ןָא טרעטַאלֿפ עלעטניװ ליק .ַא? .קידנרעט

 | | ,'גָאטרַאֿפי ,קינַאמ .י

 .טמַאלֿפעג- ,ןָא םַאלֿפ .ורט -- ןעמַאלֿפנָא
 ,םַאלֿפ ַא טימ ןענערּב ,ןעמַאלֿפ לָאז סע ןכַאמ

 ,דָאּב יד 'ִא .ןוויוא םעד יא .סייה רעייז ןַײז |
 .טיור רעטנוצ ןרעװ ןלָאז ײז ןקַאּב יד א

 -צגנָא ּפַאנק וצ ןעמ טָאה ןעלעכָאר רַאֿפ,

 רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"ןװויא םעד טמַאלֿפ

 טימ ךיוא .1948 עװקסַאמ ,נּבעל נוֿפ כעױק

 .ןריטסעטַארּפ ףרַאש ןוא ךיז יַא -- ךיז

 .טצנַאלֿפעג- ,ןָא ץנַאלֿפ .װרט -- ןצנַאלֿפנָא
 ןצנַאג א ,רעמייּב ללש א יַא .ךס ַא ןצנַאלֿפ .1

 -רַאֿפ .2 .סעקירוּב טימ ןטייּב יד יַא .גרַאּב
 -לַאה גונעג טינ ,ףיט גונעג טינ רעּבָא ןצנַאלֿפ

 ןגער רעסיורג ַא
 ןצנַאלפנַײא טָאטשנַא .8 .ןכַאמ עילַאק ןעק
 יד ןיא 'ִא השוריּב סע ... טעװ ריא; .רנ

 ,זּביא ליי ,"רעדניק-סדניק ערעַײא ןוֿפ רעצרעה -
 .שינע- ,גנוה ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ

 -סַאלֿפעג- ,ןָא רע" .װרט -- ןרעטסַאלֿפנָא
 ײסָאש ַא יַא .רעטסַאלֿפ ןגײלֿפױרַא ,1 .טרעט
 ןשזַאדנַאּב טימ םינּפ סָאד יִא .ןָאטעּב טימ

 טנעװ יד יִא .עא ןשיֿפַא ,ןטַאקַאלּפ ןּפעלקנָא ,2/ |
 ,21/  ,ןפורֿפױאלַאװ טימ

 ,טרעקַאלֿפעג- ,ןָא רע" .וורט -- ןרעקַאלֿפנָא
 ןענערּב לָאז סע ,ןרעקַאלֿפ לָאז סע ןכַאמ 1

 ןטימ ןיאע .ץליהעג 'ִא .רעַײֿפ לעה א טימ |

 ןַײשנָאז .מ ,"רעטש ַא יִא ןעמ טעװ ףרָאד

 ןַײז לָאז סע ןכַאמ .2
 ךיוא .עא דָאֹּב יד ,ןוויוא םעד יִא .סייה רעייז

 :לגרֿפ .ךיז טימ ךיוא .םלוע םעד יִא .גיֿפ

 .ןעמַאלֿפנָא

 טָאה, .=- ןטלעשנָא ווזד

 ענליו ,ןוי ימכח ירופס ,דמא ,"טכולפעגנָא
4, | 

 ,ץײלֿפנָא ,סילֿפנָא ווזד
 יַא זַא ,רעסַאװ ןיירמוא ןוֿפ יַא ןַא .סולֿפוצ

 - .דייר ןוא דייר ןוֿפ

 טַאטלוזער רעדָא |

 יִא ,לגיײֿפ ןוֿפ יא  .לַאֿפנָא :ךיוא .ןעילֿפנָא ןוֿפ

 ערעייז ףיוא ןקַאזָאק ןוֿפ יִא .ןענַאלּפָארע ןוֿפ
 -ומַאס ןופ ןעיִא .יִא סאנוׂש םעד .דרעפ עקנילֿפ

 ,"רעטיװעג ןקידַײנש ןוֿפ ןעיֶא עזייּב, .ןעמ

 ור ליֿפ ױזַא, .1926 ,טנעװ ןוֿפ לװָאט ןיא ,ֿפָאה
 זיורּב ,שקַא ,"טיהרַאֿפ טינ לגנַארעג ןוֿפ יַא ןיא
 ןקידכעלַײק ןַײז ףיוא,, ,1928 קסנימ ,(רעדיל)

 לװַײֿפ ,ײיָא רעכעלזָאר ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה םינּפ
 יד, ,1932 וװעיק ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס

 -עזרעּביא עשילגנע ןוֿפ סעגַאלֿפױא עכעלטע

 ילַא ַײּב ןרָאװעג טנערּברַאֿפ ןענַײז .. . ןעגנוצ

 "ַא ןרָאסעּפָארּפ סרעלטיה ,װמ ,יָןעָא עטריא

 ללֿפנָא סאנוׂש םעד ןוֿפ -- רעטלַאהַאּב

 -.6 | פשִיי ,װמ ,ןענַאלּפָארע עקידנע



 ןעקסַאילֿפנָא

 -סַאילֿפעג- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקסַאילֿפנָא
 יִא (ךליהעג א טימ) ןשטַאּפנָא .1 .טעק
 טימ ןרימשנָא .2 .לצענעּפ ןַײז יִא .ןקַאּב יד
 ,סלפ-סלפ ףיוא ךעלנע זיא סָאװ גנאלקעג א

 טלָאװ לוש יד, .ןּברַאפנָא ,ןרימשנָא טכעלש

 טַאלג ןַײז טלָאװ יז ןעװ ,ןעזעגסיוא רענעש

 טימ טעקסַאילפעגנָא טינ ... טסַײװעגסיױא

 ,46 אט ,1868 ,מק .זרא ,"ןּברַאֿפ ענעדײשרַאֿפ

 ןייק טינ טָאה סָאװ .ידַא -- קידלגילֿפנַא
 ידע .ןשינעפעשאּב עיִא .ןטקעסניא עיִא .ןעלגילֿפ

 ןענעק ייז ,ַא ךוּת ןיא ןענַײז ןעלגיופסיורטש

 ךָאנ לַײװרעד זיא סעק .גיֿפ ."ןע;לֿפ טינ ךָאד

 "נוה ַײרד עכלעזַא ץעגרע ןיא ןעועג טשינ
 ןַײז לָאז גנואיצרעד עשידיי ואװ רָאי טרעד
 -רחַאלּכ ױזַא ,יִא ױזַא ..., קיטכיזצרוק ױזַא

 סָאד ,יקסנישטשעל בקעי ,"עקירעמַא ןיא יװ די

 טייקי- .םוטנזוייתולג ןוֿפ םינפ עלַאנָאיצַאנ
 .טקעיארּפ ןקידכעּבענ םעד ןוֿפ יִא יד ---

 ןכַאמ .טײלֿפעג- ,ןָא ײלֿפ .וורט -- ןעיײלֿפנָא
 ,ייֵלֿפ טימ ןקיניײרמוארַאֿפ .יײלֿפ ןַײז ןלָאז סע

 .עא רעכעלַײל יד ,טנאװעגטעּב סָאד יִא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- ץ"ײלֿפנָא
 -גימיא ןופ יִא .רעסַאװ ןוֿפ יִא .ןצײלֿפנָא ןוֿפ

 רעד; .םילוּבלּב עשיטימעסיטנא ןופ יִא ,ןטנַאר

 ןילּבמעד .ּב ,"זירַאּפ ןייק יִא רעכעלשטנעמ

 ןשידִייַו ךַארּפש יד ןטלַאה, .31 4 1965 ,רָאֿפ

 עשילגנע:שינאקירעמַא ןופ יִא םעד ןופ ןייר

 ,16 ווו 1966 ,זמט ,על ,"רעטרעוו

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוצײלֿפנָא
 ןופ יִא .װֿפד לגרֿפ ,ןצײלֿפנָא ןוֿפ טאטלוז
 יידְיי ידע .רעטרעוו עקירעּביא ןופ יַא .(ן)רעסַאװ

 ןרָאװעג טרַאּפשעצ ללכּב ךָאנ זיא ךַארּפש עש
 ,"טייקטנוּב ןוא יא רעקיכַארּפשנדײשרַאֿפ ןוֿפ
 ָארטש,, .43 אט ,1935 וועיק ,טנַארּפכַארּפש נֿפַא

 . ..טַאלּב ,לה ,ײלָאט ןיא ּפָארַא גרַאּב ןוֿפ יָאךעמ

 .םיױּבלּפע

 װטוא .טצײלֿפעג-- ,ןָא ץײלֿפ -- ןציײלֿפנָא
 ךס א ןעמוקנָא ,ןפיולנָא (רעסַאװ ןגעוו) --

 ןרעסַאװע .(ןגערּב יד ןופ ןעמוקסיורַא ןוא)

 ."גרעּב יד ףיוא ןעיינש יד ןופ ןָא ןצײלֿפ

 ןעגנערּבטימ -- װחרט  .ןָא ןציילפ םיטילּפ

 ,דמַאז יִא .ןָא טצײלֿפ סָאװ רעסַאװ טימ סעּפע

 -סַאה טימ ,ןענַאמָאר-דנוש טימ קרַאמ םעד יִא

 טָאה ךַײט רעד סָאװ דרע יד טָא, .רוטַארעטיל

 ,"דרע-ץײלֿפנָא ןֿפורנָא ןעמ ןַאק טציילפעגנָא

 .1922 ןילרעּב ,דרע ןגעװ תויׂשעמ ,זּביא ,קז
 ,שינע-

 .טשײלֿפעג-- ,ןָא שײלֿפ .וזוקא -- ןשיײלֿפנָא
 סלאקזחי ןיא יװ, .שיײלֿפ טימ ןקעדַאּב .לָאענ

 סע ןוא ןּבעל ןכאז עטיוט עלַא ןעמענ ,האובנ

 ,"ןייּבעג רעטעקַאנ ךיז ףיוא שיילפ ןָא טשיילֿפ

 טימ .1967 ַא"ת ,טֿפַאשּביל ,ןַאמדירפ ֿבקעי

 ךיז ףיוא ןעמעננָא ןלָאענ ןייק טינו -- ךיז

 -עגנָא ךיז טָאה יז יװ רָאנ עז, .שיײלֿפ רעמ

 ."סטעפ טימ טצלעּפעגנָא ךיז ,טשײלֿפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- פילֿפנָא
 ינֲא װזד .רעסַאװ ןופ יִא ןַא .ןסילֿפנָא ןוֿפ
 ,+- סולֿפ
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 (ןיּב) ּבָאה ןָא סילֿפ .װטוא -- ןפילֿפנָא
 (רעסַאװ ןגעוו) .ןסילֿפ וצ ןעמוק .ןסָאלֿפעג--

 ,ןצײלֿפנָא לגרֿפ} .ןעמוקנָא רדסּכ ,ךעלעמַאּפ
 "ִא ןענעק תוחוּכ .ןָא טסילֿפ רעסַאװנגער

 -יז רעטרעוװא .ליומ ןיא ןָא טסילֿפ ץכעַײּפש

 ךיז טָאה ךיל יד ןוא ... ןסָאלפעגנָא ןענ
 ימייה 'װָאס ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"ןגיוצעג רעטַײװ

 ץעגרע ןוֿפ ןָא ןסילֿפס, .2 ןאנ ,1962 ,דנַאל

 ,?לָאמַא ןוֿפ סנטָאש יד ,ןטלַאטשעג עשימייה

 ,1964 'טקָא"טּפעס ,עקירֿפַא'םורד ,ןיװעלש .1

 .שינע- ,גנוז-

 ךיוא) ןיּב ,ןָא ילפ .װטוא -- ןעילֿפנָא

 ,קידנע;לֿפ ןעמוקנָא .1 .ןגױלֿפעג-- (ּבָאה
 ןיוש ןעולפ לגיײֿפ-רעדנַאװ יד .ןעילֿפ וצ ןעמוק

 ןענַאלּפָארע .ךעלעגילפ םירמח ןָא ןעילפ סע .ןָא

 -עשייה רעד יװ יִא ,טונימ ףניפ עדעי ןָא ןעילֿפ

 ןעמוקעג זיא עדנוקעס רעּבלעז רעד ןיא, .קיר

 ,"רעלדַא רעקידלגילפ-סיורג א ... ןע;לפוצנָא
 ןטכישעג יטסקלַאֿפ ,ץרפ

 -מוא ןעמוקנָא (גנונילשרעד-רוטַאנ א ןגעו) .2
 טילפ ןַארוּב א ,עכורעװַאז א .לָאמַאטימ ,טכירעג

 .גרַאּב ץיּפש ןֿפױא ןָא טילפ טניװ ַא .ןָא

 -קערש א ןעילֿפוצנָא ןעמוקעג זיא גנילצולפ,

 זיא, .גנאגרעביא ,| סַײװ ,"ןקלָאװ רעכעל

 'עגכרוד ךיז ןוא ... ןגער רעד ןגױלֿפעגנָא

 יניּב נשיװצ ,ןיּבָאד .ה ,"קיטסאה יוזַא ןגָארט

 ,1941 עװקסַאמ ,נקָאטש

 יװ ױזַא ,ךיג ,טכירעגמוא ןעמוקנָא ללכּב 9
 ףיוא עמַאמיעטַאט וצ םײהַא יִא .ןעלגילפ ףיוא
 -ושמ א .דרעפ ףיוא ןָא ןעללֿפ סרעטַײר .חסּפ

 זיא, .ןַײרַא ּפָאק ןיא ןגױלֿפעגנָא זיא תעג

 ,ערעטלע יד טָאטש ןוֿפ ןגױלֿפעגנָא לָאמטסנעד

 -עינד םַאּב ,גרעּב ,"רעטכָאט ענעטָארעג עמַאס

 "עגנָא םיא ןענַײז תובשחמ עטסיװ, .װ רעּפ

 ,"שינעמושזעג א טימ ןַײרַא ּפָאק ןיא ןגיולפ
 ,28 ץווו 1966 ,רָאפ ,יקסװָאנשזולד .מ

 ַא .ןלַאֿפנָא (טכירעגמוא ,ךיג) .צעפס 4
 -ַאק יד .לטעטש ןפיוא ןגיולפעגנָא זיא עדנַאּב

 .אנוׂש ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ףיוא ןָא טילפ עירעלַאװ

 ןֿפױא רעּברַאדרַאֿפ ןענַײז טכַאנ רעּבלַאה וצ;

 .המחלמ ,מּפ ,"ןגיולפעגנָא םערוטש טימ געוו

 ןטַײז עלַא ןוֿפ ךיז יִא -- ךיז טימ ךיוא

 רע .שינע- .ץכע  .ןענַאלּפָארע טימ
 ,יירע-

 (ַײּב יװ) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירעילֿפנָא
 -- טייק- .טעּפמיא ןיִא טימ .רעילֿפנָא ןַא

 טײקשירָאילַארטסַאג רעד וצ ףוס א ןכַאמ,

 ,רעֿפעֿפ .יא ,"ןעגנומענרעטנוא יד ףיוא יא ןוא
 -עטיל 'טעלָארּפ 'דיי רעד ןוֿפ סעּבַאגפױא יד

 ,1932 וועלק ,. . . רוטַאר

: 

 .טקילפעג-- ,ןָא קילֿפ .ורט -- ןקילֿפנָא
 סע לֿפיװ ,טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא ןקילֿפ 1
 יעּפ ןוא סנשיק ףיוא ןרעדעֿפ יַא .קיטיינ זיא
 ךוּפ ןוא ןרעדעפ טקילפעגנָא ןיוש , .סענער

 ,50 ןאנ ,1870 ,מק ,זרא ,"טעּברעטנוא ןַא ףיוא
 יד יִא .ןלענשנָא .8  .ריּפַאּפ יִא ,ןסַײרנָא .2
 ילױואװ = עדרָאמ יד יִֵא* .ןרעיוא יד ,זָאנ
 ,םינּפ סָאד ןשטַאּפסױא ,שירעגנוי

 טָאה זדנעג ףלעװצ יד ןופ, -- ךיז טימ

 ןקיטעֿפנָא

 .ץכע .ףרעדעֿפ קַאז ַא טקילֿפעגנָא ךיז
 .יירע- .(עקרעד) ןירע- = .שינעד
 -עג* ,ןָא עװעט- .וטוא -- ןעװעטרילֿפנָא

 'ראפ ףיױא ,טַײצ ערעגנעל ַא .טעװעטרילֿפ

 עלַא טימ י'ִא .ןעועטרילפ םינפוא ענעדייש

 ,לטעטש ןוֿפ םירוחּב

 ,טרעדעלֿפעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעדעלֿפנַא
 ןגײלנָא ,ןֿפרַאװנָא .2 .,ןרעדַאלֿפנָא וזז 1
 ,ןטנעמוקָאד ,ןריּפַאּפ יִא .גנונעדרָאמוא ןא ןיא

 .וזַאא ןכאז ענעדײשרַאֿפ

 ןטכָאלֿפעג- ,ןָא טכעלֿפ .ורט -- ןטכעלֿפנָא
 -רַאֿפ ,ךס ַא ןטכעלֿפ .1 .(טכעלֿפעג-- :ךיוא)
 .ךעלּברעק יִא .קיטיינ זיא סע לֿפיװ ,סנדייש

 .ךעלדיימ עלַא ַײּב ךעלּפעצ יִא .עשזָאגַאר ַא יִא

 וצ טכיל ענעטכַאלֿפעג יד =) תולדֿבה א

 רעװ םֶדָאפ ןיא ןעװע .תול ח יִא ,ןהלדבה

 ןמ רָאט אד ,טכעלפיג ןא רדוא טּפינק רַאפ

 סָאד, .א/גע ,וטל ,"ןדניּב ףיוא לואװ ךַא ׂשע

 "ץגנָא ךָאװ עדעי תולח ?לדיימ-רעקעּב עלעג

 עטלַא ןּבילּבעג ןוא -- עטקַאטעגסיױא ןטכָאלֿפ

 -םיונוצ ,ןעײרדרַאֿפ ,ןעײרדנַא 2 .לוא ,"דיומ
 עצנַאג א סנגיל יִא .ךעלתוליכר יִא .ןעיירד

 .סָאװ טסייװ רעװ יִא .טייק

 טנעה יד טימ יִא ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 ,ץנַאט א ןיא ןזָאל ךיז ןוא

 .שינע- .טכץעלֿפנָא

 .טמעלֿפעג- ,ןָא םעלֿפ .װרט -- ןעמעלֿפנָא
 עסואימ יד יא ,ןשטַאּפנָא קרַאטש .,ןעגרהנָא

 "נָא :לגרֿפ .סנכייצ ןּבַײלּב ןלָאז סע יִא .עדרָאמ

 ,שינע- .ןעמאלפ

 ,טלקעלֿפעג- ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקעלֿפנָא
 םעד יִא .ךעלקעלֿפ ןקַאהנַײרַא ,ןּפַאלקנָא .1
 -סוש) .2 .ןטַאמָאט יד ןטלַאהוצרעטנוא ןטרָאג
 .ךעלעקעושט ענרעצליה ןּפַאלקנַײרַא (ַײרעט

 .ליוז יד יִא

 .טקעלֿפעג-+ ,ןָא קעלֿפ .חרט -- ןקעלֿפנָא
 יִא .ךעטשיט םעד יִא .ןקעלפ ,קעלֿפ ַא ןכַאמ
 .לדיילק עקידתּבש סָאד

 .טלשעלֿפעג--- ,ןָא לש- .ורט -- ןעלשעלֿפנָא
 -ַאי ,טייקיסילפ ַא) סעּפע טימ רעשעלפ ןליֿפנָא

 א .רעשעלֿפ ןיא ןסיגעצ ,ןסיגנָא ,.(עא סעדעג

 -ַאנ ןכַאמ ןוא סעקשטערַאּפ יד יַא .דעמ םעד

 .סעקוויל

 .טמעדעֿפעג- ,ןָא םעד -- ןעמעדעּפנַא
 ןופ לגייא ןיא םעדָאפ א ןע:צנַײרַא -- װטוא

 יִא .םעדעֿפ ןעײרדֿפױרַא .1 -- װרט .לדָאנ ַא
 ַא .טעּברַא ןַא ןָאט ןּבײהנָא .2 .עקלוּפש יד

 ,"ןעמעדעֿפסױא יװ רערעווש זיא יָא, .טעּברַא יד
 יד ,לּברַא םעד יַא .ןעװעגירטסנָא .0 .װש
 ,טסַײל

 .טרעדעֿפעג-- ,ןָא רע .װרט -- ןרעדעֿפנָא
 ןפרַאװנָא .2 .לכיצ ַא יִא .ןרעדעֿפ ןטישנָא .1
 יד יַא .ןרעדעֿפרַאֿפ .8 .ליד םעד יִא .ןרעדעֿפ
 .ךיז טימ ךיוא .עטָאּפַאק

 .טקיטעֿפעג-- ,ןָא קיט- .ורט -- ןקיטעֿפנָא
 טימ .סעקידניא יד ,זדנעג יד יִא .טעפ ןכַאמ

 .הליבנ טימ ןָא ךיז ןקיטעפ סָאװ טניה -- ךיז

 ,רַאּבַאכ טימ ןָא ךיז ןקיטעֿפ סָאװ סעקינוװָאנישט



 ןסטעֿפנָא

 .טסטעֿפעג-- ,ןָא סטעֿפ .ורט -- ןפטעֿפנָא
 ןכַאמ .סטעפ טימ ןקעדַאּב ,סטעפ טימ ןרימשנָא

 ןכַאמ ,לװיטש יד יַא .עינלעטַאּפ יד יא .טע5פ
 ,ךייוו יז

 (?) ןטכָאֿפעג-- ,ןָא טכעֿפ .ורט -- ןטכעֿפנָא
 -רַאֿפ שירעגירק .ןצעמע ןגעק ןגירק  .כרַא

 טשטַײטרַאפ ללמ .אנוׂש םעד יִא .טכער ןקידייט -
 איז ןיטכעפ, :(6 ,ונ ,םילהּת) יילע וֿבצעי ירֿבד'
 גנ|  .ץתונעט ענַײמ ייז ןעדווירק. :יּת) "ןא
 גנוטכעפ ןא 'נוא תומחלמ יׂשורג ינַײז זַא; --

 מד98 ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,"ןיזעוויג
 ,ח"נת |

 -ץֿפ א ןָא זיא סָאװ .יזא -- קידרעלעֿפנָא
 ,ןטעּברַא יִא .קידתועטנָא .(ןרעלעֿפ ןָא) רעל
 ,טייקי- .װזַאא ןּבַײרש

 .טרעקלעֿפעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעקלעֿפנָא
 א ןצעזַאּב .רעקלעֿפ טימ ,קלָאפ טימ ןליפנָא
 יַא .תוירּבדמ יד יִא .ןשטנעמ ךס ַא טימ חטש
 ,בנ/ .בגנ םעד

 :85 .טשלעֿפעג-- ,ןָא שלעֿפ .וורט -- ןשלעֿפנָא
 ןגָאז טינ .ןעגנושלעֿפ ןכַאמנָא .ןשטלעֿפ --
 -רעטנוא יִא .לוטש:תודע ןֿפױא יא .תמא םעד

 -וקָאד 'עשירָאטסיה' יִא .ןעלסקעװ יִא ,ןטפירש
 ,גנ| ,ןטנעמ

 -דנע  .שידִיי רעזירַאּפ ןיא .רֿפ .וז -- ץ'עֿפנָא
 ָאווַיי ,ו ךַײרקנַארֿפ ןיא ןדִיי) .ףוסילּכ-ףוס ,ךעל

2),), | 

 ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידרעטצנעֿפנָא
 ןרעטצניֿפ םעד ןיא .טנַאװ עיִא ןַא .רעטצנעפ

 ןַא וצ ...עטַאל א ךיז ךיא גייל, .לּביטש ץָא

 עקיטַײז עיִא יד, .עפוק יד ,מפ ,ײזױה-טָאג ןיָא
 ןענַײז רימ ,"סעמרַאזַאק עמערָא יד ןופ ןטנָארֿפ

 ,1935 עװקסָאמ ,כוּבלמַאז רעשיטסישַאֿפיטנַא ,ָאד

 ,טקיטסעֿפעג -- ,ןָא קיט- .וורט -- ןקיטפעֿפנָא
 יִא .ּפולס ןכיוה םוצ ןָאֿפ יד יִא .ןקיטסעֿפוצ

 םעד יא .גערּב םַײּב ץָאלק םוצ לפיש סָאד

 .ךיז טימ ךיוא .ךעלעקליּפש טימ רענלָאק

 ,גנוד

 .טרעֿפעֿפעג- ,ןָא רע .װרט -- ןרעֿפעֿפנָא
 .רעֿפעֿפ (ךס ַא) ןּבעגוצ ,ןטישוצ ,ןטישַאּב 1
 יַא .ןרינירַאמ םַײּב ךיוא שיפ יִא .ךיוי יד יא

 טימ גָאלָאנָאמ א יִא .רעמוז ןרעּביא ןצלעּפ

 רעֿפעֿפ ןטיש(נָא) יװ ױזַא .2 .ןציװ עּבָארג
 ,ןרַאנּפָא ,לציּפש א ןצעמע ןָאטּפָא ,ןגיוא יד ןיא
 .טנערוקנָאק םעד יִא .רענייּב יד ןכערּבנָא :ךיוא
 תואלֿפנו םיסנ טלייצרעד ... הלגע:לעּב רעד,

 -געק םעד טרעפעפעגנָא טָאה עמ יװ םעד ןגעװ

 עװיטַארעּפָאָאק יד ,סעקשָאש .ח ,"דצ ןשירענ
 ,1926 ינוי ,עשרַאװ ,גנוגעװַאּב

 ןייא ןייק טינ טָאה סָאװ .ידא -- קידרעֿפנָא
 תתי 663ת0- ןוֿפ זּביא .רעױּפ רעיא ןַא .דרעפ
1 1112. 

 טצינעג טֿפָא ,משטד .ס' ,יד -- עגַארֿפנָא
 ןיא יִא ןַא ןכַאמ .גערפנָא .ןטֿפירשטַײצ ןיא

 סעמַארגעלעט ןעמוקַאּב געלפ ךיא, .טנעמַאלרַאּפ

 .װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,ײ. . . סיָא טימ

 -עג'- ,ןָא (ריט- .ורט -- ן(רי)טכַארֿפנָא
 ןָאגַאװ ַא ןדָאלנָא (שירחוס) ,ט(רי)טכַארפ

1627 

 ןָאגַאװ א יִא .אׂשמ טימ ןגָאװ א ,טכַארֿפ טימ

 "ייטש . . .א .ןָאגַאװ ַא ןיא הרוחס יִא .הרוחס טימ

 ןריַא םַײּב ןסיורד ןיא ןתעליתעמ עצנַאג קידנע

 רֿפס ,ליי ,"תואובּת ערעַײא ןריטכַארפסיוא ןוא

 .גנו(רי) 1883 סעדַא ,4 א ,תונורכזה

 -עג'- ,ןָא עועט- .וטוא -- ןעװעטנַארֿפנָא
 ,ןעװעטנַארֿפ טַײצ ערעגנעל ַא  .טעװעטנַארפ
 ןענעק .טנַארֿפ ַא יװ ןריפפיוא ךיז ,ןָאטנָא ךיז

 .ענעשעק ןיא ןשָארג ַא ןָא יָא

 -סַארֿפעג-- ,ןָא עק  .ורט -- ןעקסַארֿפנָא
 א יִא ןקַאּב יד 'ַא .קיכליה ןשטַאּפנָא .טעק
 .עדרָאמ

 ,טכורֿפ ןָא זיא סָאװ .1 .יזא -- קיטכורֿפנָא
 יצר ןייק טינ טגנערּב סָאװ .2 .רעמייּב עא
 ,טייקי- .ןעגנואימַאּב עיִא .טַאטלוז

 -בורֿפעג- ,ןָא רע .ורט -- ןרעּפכורֿפנָא
 ,ןגילפ יִא .ןרעמ ךיז לָאז סע ןכַאמ .טרעּפ

 עלַא .החפשמ עסיורג א יא .עא ןליצַאּב ,ןצנאוו
 רעכַײר רעד ןיא טרעּפכורֿפעגנָא ןןרעװ םידׁשְו

 טלעװ רעד ןוֿפ ,שָאוהי ,ײקלָאֿפ ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ

 יד, -- ןיז טימ ךעלנייװעג .רענעי ןוא |

 ."טרעּפכורֿפעגנָא ךיז זדנוא ַײּב ןּבָאה סעצנימ

 עטצעל יד זדנוא ַײּב ךיז ןּבָאה ןטעטימָאק;

 ןוא דיא ,גירג ,"טרעּפכורפעגנָא יױזַא ןרָאי
 .טלעװ

 ,טריזירֿפ(עג)- ,ןָא ריז  .ורט -- ןריזירֿפנָא
 -מורַא יז טָאה עמ, .רָאה יד יִא .רוזירֿפ א ןכַאמ

 -עגנָא ןוא טריזירפעגנָא ,טמַאקרַאֿפ ,ןשַאװעג

 .לזטה סָאד ,ןַאסַאּפָאמ ,זּביא ןירּבַָאק .ל ,"ןָאט

 .ךיז טימ ךעלנייוועג

 ןַא .דײרֿפ ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידיײרֿפנָא
 עלַא ... רעדניקא .געט עיִא .שינעגעגַאּב עא
 ,מירכָאס ,סילָאגרַאמ הידידי ,"עכיילּב ןוא עא

 ,טייקי- 1941 עװקסָאמ

 וד, .ןז .ךיז ןעײרֿפנָא ווזד -- ךיז ןדײרֿפנָא
 ,שו סַײװ ,"טדיירפעגנָא גונעג ןיוש ךיז טסָאה

 ?גיילסיוא ןיא תועט| .'טריֿפ לרוג רעד יוװ'

 ן?סופדה תועט

 -ײרֿפעג-- ,ןָא ךעל .װרט -- ןכעלײרֿפנָא
 םיֿבורק יד יִא .ךעלײרֿפ ןצעמע ןכַאמ .טכעל

 -- ךעלנעזרעּפמוא ךיוא .הרוׂשּב רעטוג רעד טימ

 ,"המשנ רעד ףיוא טכעליירפעגנָא זיא רימ;

 .הבושתי'לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י

 .ךיז טימ ךיוא

 -עג"-- ךיז ,ןָא ךיז ײרֿפ .װטוא -- ךיז ןעיײרֿפנָא
 רעקיגונעג א ןיא דײרֿפ ןּבעלרעּביא .טיירפ
 ןענעק טינ ,טַײצ ערעגנעל ַא ךיז ןעיירפ .סָאמ

 םעד טימ ךיז יִא .טסַאג ןּביל ןטימ ךיז יִא

 רעשידִיי רעד טימ 'ִא ךיז .ךעלהמכח סדניק
 יז טילֿפ ,ךַאז יד ןעמוקַאּב רימ םיוק, .הנידמ
 ןָא ךיז ןעיירפ רימ רעדייא ,קעװַא זדנוא ןוֿפ
 -ענעצַאק ,ריּכזמה :ןיא ,חזמ עשוהי ,"ריא טימ

 -גיקןק .ענליװ ,ח"נרת רהאי םוצ חול סףגיוּבנעל

 ...קידנליֿפ ,'ָא גונעג טינ ךיז ןענעק ןרעלטס

 סָאד ,גרעּבנייטש .ַא ,"הריציה:חוּכ ענעגייא יד

 .ׁשינ)/ 1910.  ינוי ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ

 ,טרעַײרֿפעג-- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעַײרֿפנָא
 דִי ןטַאװעמּת ַא יִא .דלָאי ַא יִא .ןעלדניװשַאּב -

 ןגערֿפנָא

 -ןוקיּת ףיוא טצעזעג טסיּב ,, .ץניװָארּפ רעד ןופ
 ,ָאקמיּב ,"?'ִא טינ םענייק ןלָאז ייז זַא הנידמ

 | | .םיבנג

 -סיוא .טצירֿפעג-- ,ןָא ץירֿפ .ורט -- ןצירֿפנַא
 ןיא רוחּב םעד יִא .טנַארֿפ ַא יװ ןצעמע ןצופ

 .טסעװ רעסַײװ ַא טימ יִא .ןזיוה עטלטסעקעג
 .ךיז טימ ךיוא

 -עג- ,ןָא עװע- .ורט -- ןעווע(ק)צירֿפנָא
 םיא, .ןעלדניװשַאּב .ןרַאנּפָא ..טעװע(ק)צירֿפ
 ."רעטַאלּב א ךיוא זיא רע ,יָא טינ וטסעװ

 ןןרענרֿפ . . . :טדערעגסורַא דל ןיאו -- ןרירֿפנָא
 ןרָארֿפעג- ,ןרױרֿפעגי- ,טרירֿפעג-- ,ןָא רירפ

 ןרירֿפוצ .1--ןיּב טימ ךיוא ,װטוא ,ןדל)
 זיא סָאװ רעמע םעד ןסַײרקעװַא .סעּפע וצ
 -ברוד .2 .םענורּב ןוֿפ דנַאר םוצ ןרױרֿפעגנָא
 טוג ךיז ץלעּפ, .טסָארפ ןופ ןרעװ ןעמונעג

 ב םעד ןיא ."'ַא ךָאנ טסנעק טלעק אזַא ןיא ,ןָא
 ?ריט יד טרַאּפשרַאֿפ, -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ,ץיוָאנכַאי .ל ,"ךיז ןרָארפעגנָא .ןֿפָאלש ןייג ,ַאנ

 ,1913 ינאי ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,,היבצ'

 ןרירפוצ לָאז סע ,וצרעד ןעגנערּב -- רט

 ,טסָארֿפ ןוֿפ ןעמונעגכרוד ןרעװ לָאז סע רעדָא
 םעד י'ִא .עא סיפ יד ,זָאנ יד ,ןרעיוא יד יִא

 טרירפעגנָא טסָאה, .ןטסַאקליק ןיא שטשרָאּב

 .שינ)-  ."יינש טימ ייז ּבַײר ,ןרעיוא יד

 -לווער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- שירֿפנָא
 ,ןטונימ עכעלטע ןוֿפ יִא ןַא .ןשירֿפנָא ןופ טַאט

 .ןרעַײז וצ ןָא טשרע טּבייה סָאװ גייט .צעּפס .2

 .ָא ןַא ןוֿפ ךעלצעלּפ ןקַאּב
 .טשירֿפעג-- ,ןָא שירֿפ .װרט -- ןשירֿפנָא

 תוצמ יִא .רעשירֿפ לסיּב ַא ןכַאמ .שירפ ןכַאמ

 לסיּב ַא ןיוש זיא סָאװ טיורּב יִא .ןוויוא ןיא |

 ףיוא ךיז יִא -- ךיז טימ ךיױא .טרַאדרַאֿפ
 ,טפול רעד

 ןַא .ןגערֿפנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- גערפנָא
 ןיא יִא ןַא ןכַאמ .יִא ַאא רעקיטכיװ ,רעקילַײא

 ןעמוק .טמַא ןַא ןיא ,רעטכיר םַײּב ,טנעמַאלרַאּפ

 ףיא ןרעֿפטנע .יִא םעד ןקיש .יִא ןַא טימ

 יִא םעד ןוֿפ .יִא ןלעיציֿפָא םעד ןעמתח .יָא ןַא
 ,עשעּפעד"ָא .ךַײט ַא טזָאלעגסױא ךיז טָאה
 ,עמַארגעלעטי

 -עג-- ,ןָא גערֿפ .ורט 4 וטוא -- ןגערֿפנָא
 -סיוא ןכוז .עיצַאמרָאֿפניא ןטעּב .1 .טגערֿפ
 'ַא .ָארויּב עיצַאמרָאֿפניא ןיא יא .ןעניֿפעגוצ

 ,ךס ַא ןגערֿפ .2 .עלַארטנעצךָאֿפעלעט ןיא
 .תולאש ,תוישק טרעדנוה ַא יַא .סנזײשרַאֿפ

 ןענעק -- העש ןייא ןיא יִא ןעק רַאנ ןייא סָאװ;
 ,"רָאא ןעצ ןיא ןרעפטנע(ּפָא) טינ םימכח ןעצ
 .וש

 ןַא ,זַײװנָא ןַא ,הצע ןַא ןעמוקַאּב וצ ןכוז .9
 יַא .דיישַאּב ַא ןגירק וצ ןגערפ .עיצקורטסניא
 ,ײצילָאּפ רעד ַײּב ,ֿבר םַײּב יִא .ןצעמע ַײּב

 גנוניימ ןַײז ץעויילעּב םַײּב יִא .טכירעג ןיא
 ןמ ןעװ ,טרװטנעיג טשינ רע טָאה. ....ןגעװ
 זַא, .ב/ט ,ןויע ,"ןיגארֿפ ןהא שטאה ךַײלג םיא

 ,רָאטַאנרעּבוג םוצ ןּבעגנָא וליֿפַא טעװ ריא
 לָאז עמ, .קי ,"רימ ַײּב 'ַא ךיוא ךָאד רע טעװ

 װָאנָארװ ,תווצמה רפס ,ײרעכַאמ-ףושיּכ יִא טשינ |

 יִא ... זיא ןיּבר םוצ העיסנ רקיע רעד4 ,5



 שירעגערֿפנַא

 ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"אּבהל ףיוא הדובע-רדס ַא

 גנוניימ יד טגערפעגנָא טָאה ... הערּפ, ,424
 לֵלֹה ירד ,"'ומע לא רמאיו -- קלָאפ םענוֿפ
 ןענוֿפעג ךיז טָאהס, .611961 ,זמט ,ןַאמדַײז

 עטלַא ךיז ןגעלֿפ סע ... רוחֹּב ַא טישכּת ַא

 ,"תולאש יִא ןעמוק םיא ַײּב ןעמעש טינ םינּבר

 : .'הלּכ עטֿבנגעג יד' ,שָאוהי

 יַא .גנומיטשוצ א ,שינעּבױלרעד ַא ןטעּב 4
 -לַארטנעצ םַַײּב יא .ןרָאֿפקעװַא ןעק עמ ןעוו
 םַײּב ןטלַאהּפָא ךיז געמ עמ יצ טעטימָאק

 טגערֿפעגנָא טשינ רימ ַײּב טָאה רע, .ןעמיטש
 טשינע .לֿפ ,"ןעמוקעגנַײרַא רימ וצ זיא ןוא
 וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,םענייק ַײּב קידיַא
 !ךיז ןטיירג רימי ,רעטלַאה יכדרמ ,ײןעגניז

 טינ .הרוחס עטוג יַא .ןלעטשַאּב (שירחוס) .9
 ַאזַא, .סעקנישַאמ עַײנ יד ןגערּפוצנָא ואוו ןסיוו

 ךיא ןיכעק א רַאֿפ סָאװ ןּבָאה ךיא לָאז רָאי

 ,לָאֿפוי ,"ןגעװטרעַײא ןוֿפ טגערפעגנָא ןיוש ּבָאה -

 . 32 אפ ,7

 .םינּבר טרעדנוה ַײּב יִא ךיז -- ךיז טימ
 א ןגעװ לוסנָאק רענַאקירעמא םַײּב יִא ךיז

 'ַא ךיז .ןרָאֿפ וצ ןעמוק ,קידיָא טינ ךיז .עזיוו
 ןעק עמ ואוו = װזַאא רעטסוש ,רעדַײנש ַא וצ
 םעד וצ ךימ גערֿפ ךיא, .רעדַײנש ַא ןעניֿפעג

 ,"בלעװעג ןַײז ןיא טציז רע ןוא ןָא רחוס

 לָאז, .1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט
 רע לָאז ױזַא יװ םידמול ַײּב 'ִא ךיז טוג רע
 גינעק רעד ןעװע .ב/אצ ,2טל ,"רּתיהּב ןָאט
 סרעטכָאט ןַײז ןַײז טעװ סע רעװ ןסיװ ליװ

 .מ ,"םימוּתו:םירוא ןיא יִא ךיז רֶע ןעק ,ןַאמ
 לשימעשּפ ,רעטכָאט סכלמה המלש ,םױּבדלָאג

 ,הרצ ַא ,טָאּפַאלק ַא ךיז יַאֹ* .8

 ךיז ןגערפ ליֿפ וצ ןרעּביא = קסע ןצנַאג ַא

 .עא גרָאז עטכירעגמוא ,ןטייקירעװש ןֿפַאשרַאֿפ
 -פמ ןָא ךיז ןעמ טגערפ -- טגערֿפ עמ זַא;

 סָאװ סנױזַא רָאװעג ןעמ טרעװו =) װש ,"ריט -
 רעּביא* .ןעא קיטיײװצרַאה ,תורצ טֿפַאשרַאֿפ
 ףיוא ןיײילַא ןעגנערּב = ריטפמ יִא ךיז ןצעמע
 זיא ןעמ סָאװ םעד רעּביא הרצ קיטש ַא ךיז
 | / .םיא טימ ךעלדנַײרֿפ

 (עק- ןי) רער .שינע .ץכעז
 ,יירע-

 ױזַא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירעגערֿפנָא
 ,טייקירעגנ רעיִא טימ .רעגערפנָא ןַא (ַײּב יו
 ,טייק- + .עא טייקכעלגנירדוצ

 -עג'- ,ןָא ז(דננערֿפ .װרט --! ןז(ד)נערֿפנַא
 .ודנערפ ןעייננַא רעדָא ןכַאמנָא - .טז(ד)נערֿפ

 '.זדנערפ עגנאל טימ גנַאהרָאֿפ א. יִא

 -עג-- ןַא סערֿפ .חרט 4 וטוא -- ןפערֿפנָא
 יילרעלּכ יִא .גונעגרעּביא זיּב ןסערֿפ .ןסערֿפ
 -ןצנָא עדנַאּב רעד ןּבעג .סַאּבלָאק יִא ,תופרט

 .ןעװענַאיוּב וצ חוּכ ןּבָאה ןלָאז ייז ידּכ ,ןסערֿפ
 ןעװעג זיא לָאמַא; .טלעג טימ ןומטמ ַא יא

 ןוא ןסערֿפעגנָא :ןשטנעמ ךס ַא טימ הנותח ַא
 ,"ןשטנעּב ןָא ןֿפַאלעגמײהַא ןוא ןעקנורטעגנָא
 .,לפ

 ךָאנרעד ןוא יַא ךיז -- ךיז טימ ךעלנייוועג
 ,םינוי) ןוי א יװ ךיז יִא .ןעקנערקסיוא סע
 ַא יװ ךיז יַא .קױּפ ַא יװ ,אבוסויללוז ַא יװ

 ךיז איז זַא רּבַײװ לייט ןייא, .רחַא-רבד ,ריזח .
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 קעװַא שיט ןופ איז ןפאל ןסערֿפיג ןא ןּבאה

 ,1695 טשמַא ,טיבשד אבכוּכ ,"טשנעּביג טינ

 טימ ןסע טינ ןעמ לָאז הליכַא תעשּב, .א/ה

 ינָא טינ ןעז לָאז ןוא ו"ח המהּב ַא יװ הוואּת

 ,1832 ווָאלקש ,םירוע חקופ ,"ךיז ןסערֿפוצ
 !סעקשיק עװערַאּפ !סעקינאבוסו-ללוז, .דכ תוא

 "נָא ךיז ריא טָאה גרַאק ךָאנ !סעקיניקוויקשיּב
 רעד ,יולה ֿבאז ,ײ?טולּב רעזדנוא טימ ןסערֿפעג
 -עגנָא; ,1906 װעשטידרַאּב ,סרעדנעס ןמלק יּבר
 וטסָאה ןֿפױזעגנָא ןוא ?ךיד וטסָאה ןסערפ
 .שינע- .לטעטש א ;שַא ,"?ךיד

 .ןרירֿפנָא ווזד ןע עגנַאל} -- ןרערֿפנָא

 (ָאיעּפ ,שיֿבצק) .לל :879 .ז ,רעד -- ן'גא

 רעזדנוא זיא ואוו :יַא ןֿפױא ןטרַאװ .טחוש .,17
 פא זיא ןעמ סָאװ רעטמַאַאּב .2 ?לַא 'ר
 .ןַײרַא די ןיא יַא םעד ןּבעג .םיא ןופ קיגנעה

 .ןלָאצנָא ןוֿפ טקַא .1 .ןז ,רעד -- לָאצנ'ָא
 ןַא ןּבעג .ףױרעדַא .2 .'ָא רעטנָאמעגפױא ןַא -

 .ן- ,יד .8 .הרוחס רעטלעטשַאּב רעד ףיוא יִא
 -לָאס יִא ןַא ןעמוקעג .לָאצ עסיורג .רנ .משטד

 ןוא ןייטרַאּפ} רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז, .ןטַאד

 ... צנעעזעגנָא 'ִא ןַא ךיז טימ ןעמונעגטימ
 ,28 ווו 1958 ,זמט ,"ןסןרעוט

 רעייז .לָאצ ַא ןָא .עזַארֿפ פערפ -- לָאצ ןָא
 ןוא קלָאו ןומע ןדוי איד ׂשע ןגולש אדג .ךס ַא

 זיא טולּב, .184 עֿפָארטס .ךוּבילאומש ,"לאצ

 נוא לאצ ןא טנזיוט ליֿפ איװ ,ןסָאג רֿפ ןראוו

 'תוריזג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק' ,"ןיסאמ ןא

 יד, ןעטכישעג"טיל ידוי רעד ןופ רעדליּב ,װמ

 ,רַא ,"טרעװ ןייק ןּבָאה טינ יצ ןָא תורצוא
 לָאמַא ןעמוק טעוו'ס'

 סָאװ .לָאצ ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיל ָאצנָא
 ,ןליּבָאמָאטיוא עיִא .םיאנוׂש עא .ךס ַא רעייז זיא
 ץִא עלַא יד ןכלעװ ןופ ףָאטשרוא ןַא ...;

 ,תועד הגוה ,ם"במ ,"טדליּבעג ךיז ןּבָאה ןטלעוו
 .טייקי-ה 1912 ענליו

 -נָא .1 .טלָאצעג -- ,ןָא לָאצ .וורט -- ןלָאצנ'ָא
 עטשרע יד יִא .ףיױרעדַא ןא ןלָאצַאּב .ןלָאצ ןּבייה

 ,ןלָאצ ןקידנערַאֿפ .ןלָאצַאּב װזז .2 .עטַאר
 רע ,עלעטַײּב ַא ןעיינ ךיז טסגעמ, .ןלָאצּפָא

 טלאצג ןא ה"עּב ךיא ּבה, ."יָא ךס ַא ריד טעװ

 ֿבוטיםוי 'ר ,"סנק םיֿפלַא תרׂשע יַלַא טהג

 1702 .,הֿביא תליגמי י"כ ,רעלעה ןַאמּפיל
 -קנירט טלָאצעגנָא ןוא ןעקנורטעגנָא . .. ךיז,
 ךיז ךס ַא -- ךיז טימ ךיוא .שו רמ ,"טלעג

 ,הנו- .ןלָאצסױא| ךיז ןענעק טינ ץלַא ןוא יִא

 - .שינעי

 .כרַא .קינַאזרעפטירד ,װוטוא -- ןעמַאצנָא
 רעד, .ךיז ןריֿפ .ןסַאּפ .24/64: 28-26ז0ס8
 ךיז טקוּב רע ,םַאק גניוק םעד וצ והינּב גצרה

 ,ךוּב םיכלמ ,"םַאצ ןא לאוו ןעד םיא איו ,רדינ

 .ףרָאדסרעמליװ י*ּכ

 .חרט -- ןעמַאצנָא

 .ידַא -- קינָאצנָא
 - .ןעלשומ

 ןייצ יד ןערישטשסיוא .כרַא - ןענַאצנָא
 ןנאצ ןא ןעד ךימ ליװ רע, .(ןעלכיימש ןוא)

 .ןעמױצנָא חזד

 עא .ןָאצ ַא ןָא זיא סָאװ

 גוצנָא

 ,ךוּב לאומש ,"רעז רע טקעלֿפ איד ןיצ ןַײז
 | ,1532 ץֿפָארטס

 ןזָאל .טּפַאצעגי- ,ןָא ּפַאצ .וורט -- ןּפַאצנָא

 ןופ (ןּפַאצ) ןארק ַא ךרוד ילּכ א ןיא ןענירנָא
 .לסעֿפ ןוֿפ ןַײװ שַאלפ א יִא .ילּכ רערעסערג ַא

 ןעגנאגעג דוסּב זיא, .עקװַאיּפ ַא יװ טולּב יָא
 ןוא ןַײװ םענַײֿפ םעד ןופ טּפַאצעגנָא טָאה ןוא

 ןייא ,"ןּבעגעג קנורט ַא ןַאמערַָא םעד טָאה
 תחּת ,ֿבוֿבל ,טַײל ַײרד ןוֿפ איראטסיה הנייש

 ,עיצַאמרָאֿפניא יִא .גיֿפ .ינשה ץנַארֿפ תלשממ |

 ,רעסַאװ טימ ןָא ךיז ןעמענ סערַאמכ יד זַא;
 ,סמ ,ײַא דרע רעד ףיוא ןגער א ייז ןלעװ ױזַא
 ןופ -- ךיז טימ ךיוא .2 ,אי ,ט"עקּת תלהק

 ,שינע  .ךיז

 .טעקצַאצעג-- ,ןָא עק  .ורט -- ןעקצַאצנָא
 -נוריצַאּב ןכַאמנָא .ןעוועקצַאצ -- :ךיוא
 .ךעלעמילּב טימ ריּפַאּפ סָאד יִא .סעקצַאצ ,ןעג

 ןא יַא* .ןלַאנרושז ןוֿפ רעדליּב טימ טנעװ יד יִא

 ןּבילרשרעטנוא ךיז (א = (המיתח) טפירשרעטנוא

 -רעטנוא ןַא ןּכַאמכָאנ (ּב :ןֿפוא ןקיצנוק א ףיוא

 ןיא ךיז ןעלגיּפש -- ךיז טימ .טפירש

 טלעטש עמ סָאװ (סעּפע) טימ ךיז ןליּפש ,ןצעמע

 יַא .לקינייא ןטימ ךיז יִא .עקצַאצ ַא יװ סױרַא

 .שינע- .רעגייז םענעדלָאג ןטימ ךיז

 .טעּפַארַאצעג-- ,ןָא עּפ- .ורט -- ןעּפַארַאצנַָא
 טָאה רע, .דנואװ ַא יִא .ןצַארקנָא  .ציסור
 טימ ... ןוא ריּפַאּפ לקיטש ַא טּפַאכעגסױרַא
 .קנַאלּב רעדנעס ,עש ,ײטעּפַארַאצעגנָא לטֿפיטש ַא

 .ךיז טימ ךיוא

 .עג-- .ןַא עװעט- .װרט -- - ןעװעטרַאצנָא

 ןטרַאצ ַא ףיוא ןֿפַאש .לָאענ .טעװעטרַאצ

 טימ דיל ַא טעװעטרַאצעגנָא טָאה ..., .ןֿפוא

 ,?"גירק רעד טמוק קידנעטש' :ןײרֿפער םעד

 | ,31 ווו 1967 ,זמט ,טייצ

 :דּפ ..טנרָאצעג"- ,ןָא ןרָאצ -- ןענ(ע)רָאצנָא
 .ןרָאצ טימ ןעַײרשנָא -- וטוא ..ןענעראצ--
 ינלרֲא -- װרט  .רעדניק עדליװ יד ףיוא יָא
 טימ תיּבהלעּב םעד יִא .ןרָאצ ןיא ןעגנערּב

 .רעפטנע ןקידהּפצוח א

 .חמוא {...ַאואוצ ...} -- ןעשטעובצנַא
 -ַא(י)ובצ-- :89 .טעשטעוֿבצי- ,ןָא עשטי
 יֿפיוא ךיז טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא .ןעוועק

 .םיָאּבג יד רַאֿפ יַא .שיטירקָאּפיה ןריפ

 נָא ן ןעמ וק עיצקורטסנַאק רעד ןיא -- ײוצנָא

 ןעמוק ווזד .עא ןטַײרוצנָא ,ןעילֿפוצנָא ,ןרָאֿפוצ

 .עא ןגױלֿפעגנָא ,ןרָאֿפעגגָא !

 .= 2: 8008: .(רעגיצי*) ן" ,רעד -- תוצנֲא

 עג טײטשַאּב סָאװ שוּבלמ-רענעמ .רעטינרַאג
 ,לטסעוו ,ןזיוה ,לקער :ןלייט ַײרד ןוֿפ ךעלנייוו

 ןוא יִא םעַײנ א ןָאטנָא .לטסעװ א ןָא 'ִא ןַא

 ,ןֿפױק ,ןלעטשַאּב .ץירּפ רעצנַאג ַא יװ ןעזסיוא

 ַא ַײּב, .יִא רעטלמױכעגּפָא ןַא ..יָא ןַא ןעיינ
 רע לַײװ} װש ,יַײנ קיּבייא יִא ןַײז זיא ןגרַאק

 ןַײז ךָאנ רעמיא םיא ץַאש, .ןטינ םיא טגָארט
 ,דמא ,"'ַא ןַײז ךָאנ טינ רעּבָא ,דנַאטשרַאֿפ
 א ןעזרעד ..., .1871 ענליװ ,ץרא ךרד תוכלה
 .ּבמס ,ײליִא סגנילּביל ריֹא ףיוא עלעּבױטש



 ןרעהעגוצנָא

 יִא ןֹּבעג :קורדסיוא ןיא -- ןרעהעגוצנָא
 ןעקניװנָא .ןַײז זמרמ .שינערעהוצנָא ןַא ןּבעג

 ,ןעשעג טעװ סע סָאװ יִא טיג עמ .סעּפע ףיוא

 טסניּב וד :ןּבעגעג יִא םיא טָאה יז, ....ּבױא

 סרעטָאפ ןַײמ ןיא ןזעוװעג רעטסנַײמלַאטש רעד |

 עשרַאװ ,ןרהא חצמ רפס ,שֿבירטמ ןרהא ,ײזיוה :

 ייז זַא 'ִא ייז ןּבעג ןרעטלע יד, .א/ט ,ג"רּת

 ,"קרַאק םעד ףיוא ייז ַײּב טסאל ערעווש א ןענעז

 ירָאװ ,סעײנ טלעװ ענעגושמ ,םולשיםכילע-'םולש

 ןעלטסוהרעטנוא ןייא ןיִא טלַאהע .1908 עש

 ןייק טשינ טָאה רע זא יִא ןּבעג וצ רימ ידּכ

 . .ה"כשּת ה"ר ,קיא ,רענגרעּב .ה ,יטַײצ

 :89 .ן איד) סָאד -- שינערעהעגוצנָא
 ,טַײדנָא .קנואװנָא ,זמר ,םנרעהעגוצ--

 טסעומשעג ןוֿפרעד טָאה רע? .יִא ןַא ןּבעג
 רעד יוװ ,שו סַײװ ,י'ַא לדייא ןַא טימ זיױלּב
 ,'טריפ לרוג

 ןַא ךיז ןיא טָאה סָאו .ידַא -- קירעהוצנָא
 "ניו עיִא .סעּפע ףיוא זמרמ זיא ,שינערעהוצנָא
 רעד ןוֿפ תויועה יד, .ןגיוא יד טימ ןשינעק
 ,"ַא רעייז ןעװעג ןענַײז עניּב רעד ףיוא דיומ
 ,טייקי- .,15 או 1965 ,שַאֿפ ,ןָאמַײס המלש

 ערעטֿפָא יד .ןרעהעגוצנָא +- -- ןרעהוצנָא
 -עג ןירעה וצ ןא טפוא ראג רימ ךא, .םערָאפ

 ה"ע ןסןהמאמ איז תואנהו תבוט רַאֿפ שאוו ןיּב

 רימ זא יִא ןּבעגעג זדנוא , .300 ,הג ,"טַאהיג
 ידש .טסינָאלַאק רעשידִיי ,ּפס ,"עדמערפ ןענעז

 גנַאל ןיוש רימ ןּבָאה זָאנ רעד טימ רעגניפ
 ןוא .װ ,"טלַאק זיא סע זַא יִא ןּבעגעג וליֿפַא

 ,טיורּב עלעקיטש םעד ןוֿפ הׂשעמ יד ,זּביא ,'ס -
 ,1869 רימָאטישז

 "נייוועג יז (יד) סָאד -- שינערעהוצנָא
 יִא ןַא .=- שינערעהעגוצנַָא ןופ םערָאֿפ עכעל
 טרעה רַאנ ַא; .ןײטשרַאֿפ וצ גנירג זיא סָאװ

 = ינקשי ףיוא יִא ןּבעג" .װש ,זיַא ןייק טינ
 רימ זיא זַײװכעלסיּב, .ןצעזנָא ,ןריטָארקנַאּב
 ,שינעזָאלּב םענוֿפ םעט רעד ןרָאװעג טרעלקרעד
 ,קנואװ ןֿפױא טסייה סָאד ,זמר יּפ לע רעורֿפ

 טינ עקַאט סָאװרַאֿפ , .'םילוגלג' ,סוממ ,ײיָא טימ

 ,די ,"ֿבוט-םוי ףיוא ךָאנ טלעפ רימ זַא יִא ןּבעג

 -עצ עמַאמ יד םיא טימ ךיז טָאה, .ףגנ ןֿבא
 ןוֿפ טמַאטש רע זַא יִא ןּבעגעג םיא ,טלטרעוו

 =ַא רעילוּפַאק .לדנעמ-םחנמ ,עש ,"םיבצק

 ןּבָארג ,ןטלֹוּב א רעייז ףיוא 'קנואװנָאי ,ריא

 לטעטש ַא ,עילוּפַאק ןיא :טלייצרעד עמַו .ןֿפֹוא

 יד ןכַארּבעגנָא ןצעמע ןעמ טָאה ,ןסַײר ןיא
 רע טָאה .ּבוטש ןוֿפ ןפרָאװעגסױרַא ןוא רענייּב

 ךיא זַא יִא ןַא רימ טיג עמ, :ןָאטעג גָאז ַא
 רעילוּפַאק --- םעד ןוֿפ ."ןעמוק טינ ןיהַא לָאז

 ,טַײז ןיא עצכוּב א טימ יִא רעילוּפַאק א ןייֵא

 .ןגָאװצעג- ,ןָא גָאװצ .װחרט -- ןגָאװצנָא
 עשרעדניק יד יִא .ךס ַא ןגָאװצ ,ןגָאװצ טוג

 ,ןעלדיזנָא :ךיוא = ּפָאק ַא ןצעמע יִא .ךעלּפעק
 ,שינע- .ץכע- .ןרסומסיוא

 ,לֿפײװצ ןָא זיא סָאװ .ידא -- קידלֿפײװצנָא
 "ענרעטנוא ןַא ןוֿפ ןטַאטלוזער עיִא .קפס ןָא
 ,טייקי- .וטֿפױא רעיא .גנומ

 -נואוצעג'- ,ןָא גניוצ .ורט -- ןענניווצנָא

 טעּברַא ןַא ןצעמע יִא .ןעגניװצֿפױרַא .ןעג

1009 

 .ךיז טימ .טנַײֿפ טָאה רע סָאװ

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד
 ,טלקיווצעג-- .,ןָא לק- .ורט -- ןעלקיװצנָא

 ילוּפש ַא ףיוא ןרַאג יִא .ןעײרדֿפױרַא ,ןעײרדנָא

 ,(תולח) סעקטיק יָא .עק

 וצנָא טיול ,קיסַאּפש .סָאד -- שינעעווצנָא
 ףיוא יא ןַא רָאנ ,םעזוּב ןכַאלֿפ א טימ, .שינערעה
 -רַאֿפ ַא זיאס ,'ָא ןייק טינ זיאס, ."טסירּב
 ."שינעעז

 ,טרעּבױצעג-- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעּבױצנָא
 יִא ןרעּבױצ ךרוד ןֿפַאש ,ןכַאמ .ןפושיּכנָא

 ,טלעװ ר"עד ןופ טינ .ןטלַאטשעג ךיז רַאפ

 ,גנוד

 ,םוצ ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קימיױצנָא
 ץִא יד טסיזמוא טינ טמוק'ס, .חטש רעַא
 עװקסַאמ ,סרעּבַאיטקָא 141 ןיקלַאה .ש ,"עֿפש

1, 

 ,טמיוצעג-- ,ןָא םױצ .חרט -- ןעמיוצנָא
 םיוצ ןייא, .דרעפ יד יִא .םיוצ א ןגײלֿפױרַא

 ,"...טמיוצג ןא רע טאה שינריא רפ ןוֿפ
 .א/חעק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ-
 ,שינע- גנוד

 ,טּפוצעג-- ,ןָא ּפוצ .ורט -- ןֿפֹוצנָא
 ךעלעזערג יִא .ןפוצ ךרוד ןעלמַאזנָא .ךס ַא
 לגיוטס םענופ ייה ןָא טּפוצ, .לקילָארק ןרַאֿפ

 'סַײװ רעד ֿפַא ,ןיּבָאד שריה ,"ןטרָאג ןֿפױא

 ,װטוא ךיוא .1949 עװקסָאמ ,דרע רעשיסור
 ,ןצרַאה םַײּב יִא .(רַאֿפ) ַײּב ןּפַאכנָא .פמוא

 ,טרעקוצעג-- ,ןָא רע .װרט -- ןרעקוצנָא
 "ןצ טימ ןטישַאּב .רעקוצ (לסיּב ַא) ןּבעגנַײרַא |

 .גיפ .עװַאק עטלַאק יד יִא .סעדגַאי יִא .רעק

 ,לקיטרַא ןַא ,עדער ַא יִא

 ןעלצנָא ןוֿפ טקַא 1 .ןע  ,רעד -- יצנָא
 ...עלַא רימ; .םזינַאכעמ ןופ יִא .יִא רעקרַאטש

 ּבָאהי'כ ...ןעגנַאגעגכָאנ ןּפמָאלג יד יװ ןענַײז

 ,"ַא ןַא סָאד ןיא רשפא :טכַארטעג ךַײלג

 .1939 ץנוװָאק ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא ,רַאילקש .ב

 יִא רעד ,ייט יד ןָא טינ ךָאנ סיג, .ץנעס(ע) .2 |
 ןוא רעכעטַײרק ןכָאק ."קיטרַאֿפ טינ ךָאנ זיא

 יַא םעד ןעקנירטסיוא

 "לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנואיצנָא
 ןוֿפ טפארק-סיֶא יד; .(ךיז) ןעיצנָא ןוֿפ טַאט
 -(סןָא .30 אײ ,1865 ,מק ,זרא ,"דרע רעד

 ,לטימ-(סץָא .רעטנעצ -

 ןעלצנָא ןעק סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיאיצנָא
 עג ןטלַאה ןעק סָאװ .ןעלצוצנָא לגוסמ זיא

 ,גנלעטשרָאֿפ עֶא .עמַאלקער עא .טנַאּפש
 ,טייקיא-

 .ץכעז |

 - .גוצנָא ןוֿפ ֿפקֿפ .עיצילַאג .ךע- ,סָאד -- לגיצנַא
 .ןזיוה ןוא לקער :לגניי א ןופ שוּבלמ

 -- װטוא .טרעטיצעג-- ,ןָא רע- -- ןרעטיצנָא
 רַאֿפ יִא .טַײצ עטמיטשַאּב א ןרעטיצ (לסיּב ַא)
 "מורַא לסיּב ַא ןלזַײמ סָאד) סע לָאז, .טלעק

 טּפַאכ ץַאק עמורפ א --- ןגָאז יודיוו ,יַא ,ןצנַאט

 "נָא -- װרט .יץַאק עמורֿפ ידי ;ץרפ ,"טשינ-

 .ךיז טימ ךיוא .רעדניק יד יִא .ןקערש

 . ןפוצ

 ןענעכייצנַא

 "נָא .ןגַײצנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- גַײצנָא
 יינצ) ןוֿפ טכורפ ינוא גַײצ ןא ןייא . . ., .זַײװ

 .א/ונ ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ ,"(תוע

 ,טגַײצעג -- ,ןָא גַײצ .ורט 8 װטוא -- ןהַיײצנָא

 םעד ףיוא יִא ....וצ געװ םעד יִא .ןזַײװנָא 1
 רעד, .רֿפס ןיא לטַײט ןטימ יִא .רעכערּברַאֿפ
 ןוא טלַאק ַא (ףיױא) ןָא טגַײצ רעטעמָארַאּב
 ןא ... ןכייצ רדנואו יד; ."רעטעװ ןקורט

 ,ןוֿפיסוי "טָאג ןוֿפ ףליה ןייא ןַײז וצ ןטגַײצ
 ...טָאה עיסימָאק יד, .ב/דיק ,1764 אדרויפ

 טָאה רע לֿפיװ טגַײצעגנָא רעלדנעהלעמ ןדעי
 ,13 האי ,1867 ,מק ,ײ. . . טכער סָאד

 יד ןילָאז אד ..., .ןסיװ וצ ןּבעג .כרַא .2
 ןיגַײצנא ט"ור ןעד םיסּפורטיּפַא 'נוא םיֿפולַא
 ןיגַײצ ןא ריד ליװ, .קקּת ,"ריֿפ רד שדוח ןייא
 ,3 ,גל ,רירעש ,"ןיכַאז יגיטלאוויג 'נוא יׂשורג

 ןיא וצ טוה 'נוא טפארטשיג לארׂשי טוה ינוא,
 איז ןעװ ,ןהעשיג טרעװ ןיא זאוו טגַײציג ןא
 -- ךיז טיֿמ .טנ קרפ ,טנַארּב ,ײןַײז זיוּב

 ןימ רעדעי ךױא -- רעה .גנ/ .װזקה
 .רָאטַאקידניא ןַא זיא סָאװ רישכמ

 טינ ,טַײצ ןָא זיא סָאװ .ידָא -- קיט'ַיײצנ'ַא
 ןייא ןוֿפ} רעדנואוו סָאד, .טַײצ ןיא טצענערגַאּב
 ,יַא קיטביל רָאנ ,גנוי טינ ןוא טלַא טינ זיא
 -ןיא"ַא ,ריד וצ טינע .30ו1963 ,זמט ,על
 ,"ןגַלװש קידנעגניז ןַײמ טלעװק ,רעקיֿפוס
 טייקי- 1967,.  ָאיּת ,טֿפַאשּביל ,ןַאמדירֿפ בקעי
 רעזדנוא וצ ,םײהַא ... ךיז ןרעקמוא, --
 לאומשיֿבקעי ,"ָא רעד ןיא םייה רעקיּביײא

 ,6 יגיוא-ילוי ,ייַנ ,לעװש ןֿפױא ,שיּביוט |

 -לוזער רעדָא טקַא .ס' ,רעד -- ןכייצנ'ָא
 ןַא 'ַא רעשילַאּבמיס ַא .ןענעכייצנָא ןופ טָאט

 -עגנַאגרַאפ-גנַאל ַא ןוֿפ יִא ןַא .ןייטש ַא ףיוא יִא

 לָאז עמ ,יָא ןייק טשינ טעז עמ, .הפוקת רענ

 ,ָאקמיּב לשיֿפ ,ײןגָאלשעג ןּבָאה ץעגרע ָאד ךיִז
 ַא ןוֿפ ןיּבר םעד רֹּכֹׂש -- טלעגיָא .ץלעק

 םוקמו םיתמה תומשי' ןענעכײצנָא ןרַאפ הרבח

 ץוח יּבררה תשרדל םיבוהז השלש, .'םתרובק

 תולימג השידק הרֿבחד תונקּת ,"טלעג ןכייצ ןא

 ,ו"לקּת טשמַא ,םידסח

 ,טנכייצעג-- ןָא ןכ- .ורט -- ןענעכייצנָא
 ,רעַײלּב ,ןעּפ א טימ) גנונעכייצ ַא ןכַאמ .1
 יז ןוא רוגיֿפ א ריּפַאּפ ןֿפױא יִא ,(עא דַײרק

 .ןרוטנָאק ,סעיניל יִא .ןדיײנשסיוא
 ךרוד) ןכייצ ,ןמיס ןימ רעדעיֵא ןכַאמ .2

 סָאװ םינמיס יִא .(װזַאא ןדַײנשנָא ,ןצירקנָא

 . ..תורוצ איד, .קידנעטש ףיוא ןּבַײלּברַאפ ןלָאז |

 ,"ןרעװ טנכייציג ןא ןכַאז יכילטשנוק ןיא איד |

 ןטימ 'ִא ןעמ ףרַאדע .ב/טל ,1716 טשמַא ,הח

 ןדַײנשעצ טשרע ןוא הכרּב רעד רַאפ רעסעמ

 ליװ, .ּפ , ישס ,"הכרּב רעד ךָאנ ןתולח ידו

 יייצ ןא ןנראֿפ זע ליוװ 'נוא ןכַאמ םינמיס ךיא

 : ,ב/ונ ,וטל ,"ןנכ

 .ןענעקרעד וצ ףיוא ןמיס א ןקרעמנָא 9
 ."אמט ואוו ןוא רוהט ואוו יא ףרַאד שטנעמ א;

 טשימעג ןיא סע סָאװ ,תוריפ וליפֲא םג;

 רַאֿפ יִא וליפֲא רע זומ ,עטכעלש טימ עטוג

 ,ןעמענ טעװ רע טרָא ןכלעװ ףיוא ֿבוט-םוי

 יד וליפַא םג,ג .א/י ,א"ח ,ךורע ןחלש רֿפס



 ןענעכייצנָא

 "ישר ןוא ןיליפּתימּת וניּבר ןוֿפ} ךעלקעז-ןיליפּת

 ןלָאז ייז זַא ןענעכיײצוצנָא ןעמ רעק ןןיליֿפּת

 ןיא; .ב/ג ,ּב"ח ,ןטרָאד ,"ןטַײּברַאפ טינ ךיז

 ןא רדלעפ ריא לארׂשי יד ןרעװ חישמ ןגעט

 .א/אי ,רוצ ,"(תוֿבוט םינבא) טימ ןנכייצ
 ךָאד ריד ּבָאה ךיא, .ןלָאמנָא ,ןּבַײרשנָא .4

 ,'ךל יּתבתּכ)| טנכייצעגנָא ןכַאז טנַײה רָאנ
 ,ר"עקּת ילשמ ,סמ ,"תורבס ןוא םימעט יד טימ

 םעד ףיוא יִא ןסייהעג טָאה טָאג; .20 ,בכ

 ,טלקמ) רעטרעװ יד (טלקמ ירע) יד ןוֿפ געוו

 ,8 ,הכ ,1848 עשרַאװ ,םילהּת ,*. . .(טלקמ

 ... תועמד טימ הליפּת איד טמענ (לאימחר).

 ,"ריט רעד ןא טנכייציג ןא ןירעװ תועמד יד

 | ,ב/ז ,וצנ
 .טעּברַא רעד ןוֿפ םַארגָארּפ א יִא .ןזַײװנָא ,8

 רעד לָאז וזַא ,טיג ןַײא תּבש רעד זד דלּב וזַא;

 ךיא איו ... ןּבול ה"ּב טָאג 'נוא ןגניז שנעמ

 הירא ,"ןנכייצ ןא איהלא ה"יא ןיוש סע לעװ

 ,םידעומה ינוקת ,ןמגילעז הדוהי 'רב ביל

 ןעק ,ןיֿפד יד טנכייציג ןא ּבאה, ,1729 אדרויפ

 ,ןויע ,"טרָא םעד ףיוא ןפערט .אנּת ןכלטיא ןמ

 -רעַײפ יד טילג ןצילּב עסַײװ ןיא, .המדקה

 ,"גנאגרעטנוא ןַײמ ןָא טנכייצ סָאװ טפירש

 ילואש' ,שָאוהי

 רעטקַארַאכ םעד יִא .ןכירטשטנורג ןּבעגנָא .0

 ןֿפַאש סטצָאּפ א ןוֿפ גנַאג םעד יִא .דלעה ןוֿפ

 יַאּב ,ןּברַאפ טקרעמעגנָא ,סעיניל טנכײצעגנָא

 ןיא רעּבַײרש ידי ,10 ,"סעיצַאוטיס טמיטש

 ןַא ןוֿפ ןטפַאשנגייא יד יא; .דנַאלסורװָאס

 ןיז ןויטאגענ ןיא רעסעּב ןעמ ןעק לודג םדָא

 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה 'רד ,"ןטינ זיא סע רעװ ןגָאזְו

 | ,2 ישו 1

 ןעמיטשַאּב .ןצעמע רַאֿפ סעּפע ןעמיטשַצאּב .7
 םעד ןייג .ןעשעג לָאז סע סָאװ ,ןָאט וצ סָאװ

 יד יא .טנכײצעגנָא ןּבָאה ןרעטלע יד סָאװ געוו

 ריא טָאה . ... ןיטריוו יד, .רָאיטקַא ןרַאֿפ עלָאר

 ,ץיװעל .ל ,"עינאוועלאז עניילק ַא טנכיײצעגנָא

 ,1888 ענליװ ,רעטכַאט סרעדײנש םעד לאֿפר

 םיא ןופ -- געװ ןַײמ רימ טנכייצעגנָא טסָאה,

 ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"!ןרעקוצּפָא טשינ

 טָאה טָאג סָאװ גנַאג רעד זיא סָאד, .טסּברַאה

 .עגוצ םוצ ןייג וצ קלָאפ םעד טנכיײצעגנָא

 .העיקש ענעדלַאג ,אֿפא ,ײדנַאל ןטגָאז

 ןעמעװ, .לטיווק סָאד ןענעמתחנָא .ןרזג .8
 ןָא -- ןרזג ןרעװש ַא| טנכיײצעגנָא טָאה טָאג

 רע . .., .לע ,װש ,"הכרּב ןייק זיא םעד ןןיא =!

 ,"רׂשאװ ןנגער וצ ראי ׂשד ןנכייצ ןא לָאז

 ןעוט, ,ב/זּפ ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 ןרעװ טינ ו"ח ןלָאז רימ ,ןטעּב ריד וצ רימ
 הנחת ,םיבוט תּב הרׂש ,"ןזייּב טימ טנכײצעגנָא

 "נָא ייז לָאז עמ , .1864 ץנליו ,םירעש השלש

 ,"רָאי טוג א ייז יִא ,לטיוק טוג ַא ןענעמתח
 ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 יזע .רענעלּפ עסיורג ךיז 'ִא -- ךיז טימ

 ןטיירגנָא ןטימ ןיוש סָאד טאהעג ארומ טָאה

 א סעּפע 'ִא טשינ ךיז יז לָאז סטכַאמעגנַײא

 ,פ"רת עשרַאװ ,םילכאמ עשידוי ,עי ,"קנערק

 טנכייצעגנָא רעכעלטַײד ךיז טָאהס, .21 'ז

 ,"ךעלעשטיינק יד ןוֿפ ּבעװעג עטכידעג סָאד

 :,2 ןאט ,1961 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןײטשָאלּב .ה |
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 -- שינע- .תונוילג ףיוא ןעיֶא -- גנוד

 ןשדוקה-ושל ןיא סָאװ ןִא (תורעה) םי ַא;

 ןייק ,ןמיס ןייק זיא סע .פי ,"ןטנוא ןעייטש

 טינ ןיוש זיא ... טציא, .ןּבילּבעג טינ יִא
 ןופ טינ ןוא ערַאמכ ןייק ןוֿפ יַא ןייק ןעוועג

 ,87 ןפ ,1932 קסנימ ,ןרעטש ,ײלּפענ לייק

 .(עקי ,ןיד) רעד
 ןעלקָאש, ?קילָאצנָא = .לָאענ .ידַא -- קיליײצנַא

 ןעלמרומ ןוא עקידיײרנָא טימ ןצפעל טימ םיוק/

 .| שג ,טייצ ,"ץיֵא ןוא עמוטש תוליֿפּת

 יויַצ ,1  ,טלייצעג -- ,ןָא לייצ .וורט -- ןליײצנַא
 -ךס לָאז ןיא יִא .םוכס ןצנַאג םעד וצ זיּב ןל

 ןעק רעװ ,ןשַאט-ןמה ליפ יוזא; .טסעג 52 לּכה

 רעמ טָאדידנאק רעזדנוא רַאֿפ יִא ."?'ִא ייז

 יד יִא .ץימש יִא .ןשירענגעק ןרַאפ יװ ןעמיטש

 =:רעגניֿפ יד ףיוא יָא* ,ןלָאצַאּב = סעקּפָאק רַאּפ

 =רענייּב יד יַא* .ָאטינ רעמ ,עכעלטע רָאנ ןַארַאפ

 .ןענעכערסיוא .2 ,ּבַײל ןצנַאג ןרעּביא ןגָאלש
 רעדניק יד יִא .תוכָאלמ-ילעּב עכעלרע ןעצ יִא

 ,םידומיל יד ןיא ןענַאטשעגּפָא ןענַײז סָאװ

 י"רעװ רעמ ... טליײצעגנָא ענייא טָאה רעמָאט,

 ,טדערעג ריא טָאה רעילַאװַאק א סָאװ רעט

 י ,"אנוׂש-םד א ןרָאװעג עטייװצ יד ריא זיא

 ,1893 ענליװ ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג

 ךיז ןּבָאה תובדנ לֿפיװ; -- ךיז טימ ךיוא

 ,שינע-/ .ץכע- .ײ!טלײצעגנָא

 .לשומ עקינָאצנָא .ךע  ,סָאד -- לדניײצנָא
 ,טנָאדָאנא ןופ זּביא

 זיא סָאװ .קידרע- :89 .ידַא -- קי|ניײצנָא
 טַײק סע, .ןייצ ןייק טינ טָאה סָאװ .ןייצ ןָא

 ינָאק ,שטיװַאר ךלמ ,"ליומ קייָא ןַא ןּפיל עריא

 ןעקיכיכ ... יז טמצנע .ןענַאעקָא ןוא ןטנעניט

 .ײרָאג ןיא ןטש רעד ,שַאּב ,"קיזדלַאה ןוא קייַא

 ַא/ .סעלסַאי עקידרע'ִא .םייחיילעּב עקידרעיַא
 רימ וצ טכַאל סָאװ ןּברַאש רעקידנערישטש

 .טייקי- .ןליוּפ ןּברוח ,ּבור ,"קידרעיָא

 .טלכיצעג-- ,ןָא לכי .װרט -- ןעלכיצנַא
 ,טנאועגטעּב סָאד יִא .ךעלכיצ ,ןכיצ ןָאטּפױרַא

 0404: 2 .ברַא עזַארֿפ װדַא -- ליצ ןָא
 אד, .ױזַא םּתס .דנע ןַא ןָא .רעהֿפױא ןַא ןָא
 ,ןליֿפ =} ליו אוזַא רֹּבא ןדייה איד ךיז ןטלימאז
 'נוא לאצ ןוא ןםי ,רעמ| רימ םעד ןיא טנַאז ןוא

 ,301 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,ײליצ ןוא

 -סיוא .ןליצנָא ןוֿפ טקַא .ז ,רעד -- ליצנ'ַא
 יָאק א; .יִא רעטקעריד .ןליצנָא לָאז עמ ףור

 ןיא ןפערט ףרַאד עמ =| יִא רעטלַא :עדנאמ

 -- ןעיצקורטסניא רעקידרעירֿפ א טיול ליצ

 ,ןַאמגערּב .ש ,"!רעַײֿפ .ףניֿפ קיצכא ,קיצכַא

 .1931 סעדַא ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד

 ,טעיליצעג-- ,ןָא עינל- .ורט -- ןע(י)ליצנָא
 'ִא .םעדָאֿפ ַא ףיוא ןע;צּפױרַא .ןעליסנָא .1
 "וצ; .לרינש א ףיוא לרעּפ יִא .סעקרעשטַאּפ

 ףיוא ייז טעליצעגנָא ,רעסעלש יד ןעמונעגפיונ

 ,1גרָאמירֿפ ,ָאקנעטיקימ .יא ,זּביא ,"לקירטש ַא

 .ןּבַײלקנָא (עװַאלמ) לקָאל .2 .1935 וועיק

 ,". . .ןֿפױק ךיא לעװ ,טלעג יַא לעװ ךיא,

 -נײא .טליצעג-- ,ןָא ליצ .װרט -- ןליצנַא
 ןטַאמרַאה יד יִא .ליצ ןיא ןֿפערט לָאז סע ןלעטש

 .ידַא -- ךעליצנ'ָא

 גנודניצנַא

 םעד ףיוא סקיּב יד יִא .גנוטסעפ רעד ףיוא

 טָאה עמ טקרעמַאּבע .טנַאטסערַא ןקידנֿפױלטנַא

 טָאה זיא ,טַאדלָאס ןשישטַײד ןקידנפיול א

 ,מפ ,"טליצעגנָא ןוא טלעטשעגנָא ןסקיּב ןעמ

 ערעגנעל א) ןקוק =ןגיוא יד יא .װ המחלמ

 יד ןיא; .גנוטכיר רעטמיטשַאּב ןייא ןיא (טַײצ

 ןרַאּפשנָא המלש טגעלפ ... געטרעמוז עגנַאל

 ןגיוא יד יִא ,סעינָאלד יד ףיוא עלעּפעק ןַײז

 .גיֿפ ךיוא .ּבמס ,"רעטצנעֿפ םענעפָא םענעי ןיא

 ,ןלַײֿפ עקיטפיג ןצעמע ףיוא יִא

 ךיז ןּבָאה ןסקיּב ַײרד; -- ךיז טימ ךיוא

 ַאיטקָא 14 ,שקא 'דער ,"...ףיוא טליצעגנָא

 א יד; -- 21 .1931 עװקסָאמ ,סרעּב
 רעּבַײרש רעדָא רענדער םעד ןסייהעג טָאה

 ,װמ ,", ..קנַאדעג אזא ףיוא ּפָארט םעד ןלעטש

 .ׁשינֲע .ץבע .ןַאסעּפָארּפ סרעלטיה
 ,.רעד

 טימ ךיוא .ןליצנָא ווזד ,1 -- ןעוועליצנָא
 -ַילשעגנַײרַא ןוא טעװעליצעגנָא ךיזס -- ךיז

 ,זּביא ,"ןַײרא ןַאפ ןיא ךַײלג סוּבָאלג םעד טרעד

 רע- 1934.  וועיק ,עקינוז יד ,יקסװָאקושט .ק
 ,"ליצ ןכיוה וצ א ןעמונעג טָאה רעיֶא רעד; --

 ָאק-רעֿפרַאװנלױק יד ,ָאכָאלָאש .כימ ,זּביא
 .ןע(י)ליצנָא וזד .2 .1941 עװקסָאמ ,עדנַאמ
 .לרעּפ יִא .סעקרעשטצּפ יִא .ןעליסנָא

 -וצ ,ןעֶיצנָא ןעק סָאװ

 סע, -- טייק- ןלייצרעד ןֿפוא רעיא .ןעוצ

 ןַײז ןופ סױרַא טמוק סָאװ ץלַא ןוא) טלעפ

 השמ ידער ,יײיַא ,טייקידעּבעל ,טייקטאלג ןרעדעפ

 ,ט"סרת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,גיטסָארֿפ

 .גרעּבמעל

 .טלּבמיצעג'- ,ןָא לב .װרט -- ןעלּבמיצנַא
 .שרַאמ ַא יִא .לּבמיצ א ףיוא ןּפַאלקנָא 1
 'ַא .ןעלּבמיצנַײרַא .ןסַײמשנָא .ווטוא ךיוא .2
 ריז לָאז עמ ןעװ, ,לחומ-רימ-טַײז םעד (ןיא)

 יד ןּבָאה, .עש ,"ןסַאּפ ריד ןופ ןדַײנש ,ָא

 יא טימ זיולּב טצענערגַאּב ךיז רעײמרַאטיױר

 גסַײװ מענוֿפ ,ץלעה סקַאמ ,"רעטיה-גנונעדרָא יד

 ,1932 סעדא ,נַאפ רעטיור רעד וצ ציירק

 ,רע-/ .שינע-

 דולּפ .ןדניצנָא ןוֿפ טקַא .ן  ,רעד -- רניצנא
 ,ןּבעל סנשטנעמ ןופ דוס רעד, .יִא רעקידמעצ

 1953 ,שַאֿפ ,ןידרָאג .ַא ,"שעלסיוא ןוא יִא ןַײז

 ,"קנַאצ ןופ ּבײהנָא רעד ןיוש זיא יא, .23 8
 ףָאטשַא .רונש"ַא .לַאװק ... רעטױל ,אפא

 .עּבמָאּבַא .טַאנארגטנַאה א ןיא םזינַאכעמיַא

 עמ סָאװ .רנ .משטד .ידַא -- רַאּברניצנָא
 ,טייק- .ןלַאירעטַאמ עיָא .ןדניצנָא (גנירג) ןעק

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע ,יד -- גנודניצנָא
 ןרעַײֿפ יד ןוֿפ יִא .ןדניצנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 טיור טימ ,ץיה טימ טיײקנַארק ןימ רעדעי .2

 ןוֿפ ,רֿבא ןַא ןוֿפ ןרעװ ןלָאװשעג ןוא ןרעװ

 ןופ, .ָא רעוא .יָא"ןרינ .יָאןעגנול .ןַאגרָא ןַא
 א .גנוטרַאהרַאפ טסירּב יד ןיא טמוק םעד

 רעדָא רענייא ןיא (עירעטַאמ) רעטייא טמוקַאּב

 -קילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"טסירּב עדייּב ןיא

 רעד ףיוא קוק רעד, .1836 ענליװ ,רעטומ עכיל
 רָאג ןרָאװעג זיא עקשיק רעדנילּב רעד ןוֿפ יָא!

 עמ, .2 אפ ,1925 ענליװ ,זעגֿפ ,"רערעדנַא ןַא



 ךעלדניצנָא

 ןוֿפ ,יָא ןַא -- רַאטַאק א ןוֿפ ... ןכַאמ ףֶרַאד
 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"סופיט א קיטיײװכיוּב

 .ןעיידיא

 ןעק עמ סָאװ .1 .לָאענ .ידַא -- ךעלדניצנָא
 סָאװ .2 .ןֿפָאטש ,ןלַאירעטַאמ עיִא ,ןדניצנָא

 ,טײקנַארק עיִא ןַא .גנודניצנָא ןַא ןגירק ןעק
 .י.יגנול ןיא טרָא רעקנַארק רעד טרעװ ...;
 ,"ּבעוועג רעיא ןַא טימ רעירֿפַא טלגנירעגמורַא
 ,טייק- .5 םאּנ ,1924 ענליוו ,זעג9 ,שצ

 ןכַאמ .1 .ןדנוצעג---+ ,ןָא דניצ .ורט -- ןדניצנָא
 םעד יִא .ץלָאה יִא .ןענערּב ןּבײהנַא לָאז סע
 -פיוא = רעטימעג יד יָא" .גיֿפ ךיוא .ּפמָאל

 -ֿפיױא = ןטילּבעג יד יִא .ןצעהרעטנוא ;ןצעה

 = טכיל עצרַאװש יא" .רעַײֿפ א יִא .,ןצייר

 ןָאט = גָאטַײּב טכיל יָא* .םרח ןיא ןגײלנַײרַא
 = ּפמָאל-תּבש םעד יָא* .וימ ,טעּברַא עקירעּביא
 ּבׂש .בוט-םויהחּפשמ א וצ ךיז ןטיירג :ךיוא

 טניצ רע -- קילדמ ֹוא ריבעמ ,, :טשטַײטרַאֿפ
 ןוֿפ טכיל שאד טשעל רֿפ טאה ןהוחק ."ןא

 איד ןזומ םורד ,ןּברעטש זומ רע זד ,ןשנעמ

 יד, .19 ,וט ,ארקיו ,חט ,"ןדניצ ןא טכיל רבי

 'נוא דניציג ןא ראַײפ שורג ןייא ןּבאה םיעשר

 .ץניװ ,"ןנערּב רֿפ ןוט ןניד םירֿפס איד ןּבאה

 ,"ןיסג ירטסניפ ןיא ןדנוצ ןא טכיל לוז ןמ,

 רנַײד רטכָאט ,ךיימ ךיא ןונ, .ל קרּפ ,טנַארּב

 ךאנ טכיל אייוװצ טניצנא ךיוא ּבאה ךיא ,דיימ

 ,"(םימכח) רנַײד ןגָאזרַאפ ,סייהעג =)} שייהיג

 הניחּת ַא ןוֿפ} ד/מ 1744 טשמא ,המלש תלהק

 ןא טכיל ןייק לָאז ןמ, .ןןשטנעּב-טכיל וצ

 ץנַאג להק ׂשד ויּב טכַאנ וצ תותּבש ןא ןדניצ

 ךרד ,שפע ,"שודק הֹּתַאו םעונ יהיו טאה ׂשיוא

 -טכיל רעד .1796 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה
 ןכעלטיא רַאפ ןדנושעג טיוה יד טָאה רעטכַאּפ

 ןַאמטַײר שריה ,יןדנוצעגנָא טָאה'מ סָאװ טכיל
 טכיל יִא טגעלפ עמ| .1863 ןיו ,לעטטיק רעד

 ךיז טָאה סע ןעװ ,ןענװַאד ןתעּב דומע ןרַאֿפ

 ן.םולח רעזייּב ַא טמולחעג

 טדניצ עמ ןעוו? .ןענערּברַאֿפ .ןדניצרעטנוא .2
 (ךיז ןזַײװַאב) ןעמוק ,זױה סנכש םעד ןָא
 ןרעװ איז, .װש ,"ךַאד םענעגייא ןפיוא ןעמַאלפ

 ןוא גנוֿפאװ יד טימ ןצייה ןַײא נוא ןדניצ ןא

 געט יכילטעא .9 ,טל ,לאקזחי ,מהס ,"ןטליש

 ,"ןדנוציג ןוא אשמריװ ןמ טאה תועובש ךאנו

 ,אשימרװ ק"ק ןּברוח ןוֿפ דיל גאלק אטנ

 רטנוא ןּבארגג רטנוא טאה ..., .1723 טשמַא

 טרוד טה נוא (לזרּבה יליא) יד ןוֿפ רדער יד
 ,א/טי ,יש ,"ןדנוצג ןא ׂשע טה נוא ךעּפ טגיילג

 יד 'ַא ןסייהעג רע טָאה סעּכ סיורג תמחמ,

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ןקע ריֿפ עלַא ןוֿפ טָאטש

 :הללק .המחלמ-טלעװ ַא ןּבײהנָא = טלעוװ יד יִא

 ."ָו'ָא םיא לָאז רעַײפ ַא;

 .טנערּב סע יװ ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ 9
 -ַאלֿפ ןיא ןעגנאגרַאֿפ זיא עקיטולּב יד ןוז יד,

 ןוֿפ ןציּפש יד עלַײװ א ףיוא ןדנוצעגנָא ,ןעמ

 טסָאה וד, .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"דלַאװ

 -ץגנָא ןַײש א רימ געוו ןַײמ ןופ טַײװ רעד ןיא

 ,"ןעװעג טינ לָאמנייק טסיּב וד שטָאכ ,ןדנוצ

 ןענוז עקידנור רעטנזיוט טימ ןָא וטסדניצ, .למ

 רעד, .םיטילפ .גגח ,"ןזיור ןוֿפ רעדלעֿפ יד

 .וֿפד + -- ךיז ןדניצנָא
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 ,לַאה ,"ךַאד ןקידנרעטש ַא םיא ןדנוצעגנָא למיה/

 .רצוא ןַײמ

 ךעלנייװעג .טיור ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ 4

 עריא ןָא ןדניצ ןטנעמילּפמָאק יד, .וויסַאּפ ןיא

 רעד, .טעלג ַא ןוֿפ ןרעװ ןדנוצעגנָא ."ךעלעקעּב

 טרעװ עלהמלש ןוא --- טעדיה ,טעדיה קַאזזָאלּב

 .המלש ,סוממ ,"רעַײֿפ יװ טיור ,ןדנוצעגנָא

 ןיא ךעלנייװעג ,ןרָאצ ןיא ןעגנערּבנַײרַא .9

 רע ןוא ןָא םיא ןדניצ דייר ענַײז , .וויסַאּפ

 וטסיּב סָאװ ןופ .ךיז קיאורַאּב, ."ךיז טַײרשעצ

 "יװ ... טָאג ןַײז, ."?ןרָאװעג ןדנוצעגנָא ױזַא

 קרַאטש ,זגֹורּב טרעו .... ױזַא טינ סעּפע דלַאּב

 .המלש ,סוממ ,"טפָארטשַאּב ןוא ןדנוצעגנָא

 ,ןטָארּברַאֿפ ןוא טנערּברַאפ םיא סָאד טָאה;

 .עש ,"ןדנוצעגנָא שממ עקאט

 ןריֿפרעד .טײקידנַאנַאנגעק א וצ ןעגנערּב .0
 "עג ,יירעגירק ,המחלמ ַא יַאק .ַײרעגירק א וצ
 ונניּב תקולחמה טא יד ... םיעשר קרא .געלש
 ידע .א/חי ,המלש תרגא ,"ןּבאה ןדנוציג ןא

 ץרַאה ןוא גיוא ןוֿפ ... ךיז ןקוקַאּב עססֹוג

 סָאד טָאה עכלעוו האנׂש ענעי זיא ןדנואװשרַאֿפ
 ,'םולש רעטצעל רעד' ,שָאוהי ,"ןדנוצעגנָא ןּבעל

 -נדַײל ַא ,ליפעג קרַאטש ַא ןקעװֿפױא 4
 יַאּב ,ןעגנוטסולג יַא .הוואּת עַײנ ַא יִא .טֿפַאש

 ,דניק לדייא וד ,ןעכדעמ סענייש ךַא, .עא ןרעג

 .לֿפ ,"?טדניצעגנָא עּביל יד ריד ןיא טָאה רעװ

 ןםירוחּב ידו ןטערטיג ןןעױרֿפ ידו איז ןּבאה,

 ןא וצ ,טֿפַאשּביל ןייא ןזַײװ וצ סיֿפ איד ףיוא

 ,היעשי ,מהס ,"ןיא ןא ערה רצי ןעד ןדניצ

 ןיטלַא ךיוא . .., .א/ד ,1716 ףרָאדׂשרמרהליװ

 ךילַאק ןייא יװ טאה ןדנוציג ןא ךימ רד ןַײװ

 ,זּביא טַאטשנעזַײא השמ ,"ןוויוא =} ןבוא

 "נָא טָאה לאפר, .1746 ,ןחוּב ןֿבאל רשיה ךרד

 ןוא רעַײפ שילעה א ץרַאה סעצנח ןיא ןדנוצעג

 .פשטניװ ,סוממ ,"ריא וצ טנערּבעג ךיוא ןײלַא

 -רַאפ ןַײמ ןָא רעמ טשינ טדניצ יז ,עּביל יד;

 = ץרַא ה סָאד יַאֹ* .רעדיל עשיריל ,געס ,"גנַאל
 טימ ץרַאה סָאד יִא .ליֿפעג קרַאטש א ןקעװֿפױא

 יִא ףרַאז עמ -- תורנה תא ךתולעהּב, .תונמחר

 ךיא, .שטַײטסױא רעשידיסח ,"רעצרעה עשידִיי

 -- ןַײז לָאז ,גנַאלק ַא ןוֿפ טַײדנָא ןַא שטָאכ ךוז
 ןופ ץרַאה סָאד ַײנסָאדנוֿפ ןדניצוצנָא ,ןכַאװש ַא

 ....עקנילּבערט ןיא ,לה ,ײןכַאז ןוא שטנעמ

 -כרוד .ןקיטומרעד ,טומ ןקעװֿפױא .צעּפס ,9
 ,טייקשידלעה ,טומ יִא .טייקנּבױהעג טימ ןעמענ

 ןוֿפ גנואעז יד יִא .עא ןײלַא ךיז וצ תובישח
 רע, .הלואג ןוֿפ םולח םעד ,ןטַײצ סחישמ

 טדניצ רע ןוא רעטנוא ענעלאפעג יד טלַאה

 דוד)ע .יאֿבכוּכרּבי ,לא ,"ןָא ענעשָאלרַאֿפ יד

 -ןעהּפָא . . . יד ןיא ןדנוצעגנָא טָאה ןטַאטשלעדע

 ,"סטוג ןוא סנייש רַאֿפ גנולעטשרָאפ ַא עקיט

 1955 א"ב ,. ..טַאטשלעדע דוד} ,יקסוקַאז .י .א

 ןענוֿפעג ץרַאה א -- ?טרָאװ ַא ףרַאד סָאװ;

 'װָאס ,רַאילטָאק .י ,"םיורט א םעד ןיא יִא ןוא
 ...טָאה םשילעּב רעד, .2 אפ ,1962 ,דנַאלמייה

 טכיל ןכעלטעג ןטימ תורוד ... יא ןטלָאװעג}

 ײרעמַא ,ןַאמצרַאװש .מ ֿברה ,"זונגה רוא ןוֿפ
 .3 עוו 1960 ,רענַאק

 ןדניצ ןרעטש

 טדניצ ןּבעל וצ רעגַאּב ַא ,למיה ןיא ןָא ךיז

 .דכק ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 .ידַא -- קידוועיצנָא

 א .טלַײװרַאֿפ סָאװ .סערעטניא סױרַא טפור |

 ,ןגיוצעג'-- ,ןָא יצ .וטוא -- ןעיצנָא

 ןעִיצנַא

 ,סעּכ ןוֿפ יִא ךיז ןעק עמ .ץרַאה ןיא ןָא ךיז
 רוׂשֶע ןיא ןָא ךיז טדניצ עכוי יד .תולעּפתה ןוֿפ

 "םיוא ,סעּכ ןיא ךיג ןרעװ = יִא ךיג ךיז* .ןעק
 םיא (ןיא) ךיז טָאה הרוּת יד" .עא טכָאקעג
 יַא :998 .רענרעל ַא ןגעװ ריא זד = ןדנוצעגנָא

 א יװ ,רעַײפ שילעה א יװ ,רעַײֿפ א יװ ךיז

 -עװש א ,עלעניק א יװ ךיז יִא ;רעַײֿפ םָאלפ

 (עקנוׂשע יװ ךיז יִא ;ייה (עּפוק) גיוטס ַא ,עלעּב
 .עקרוי יו

 רעַײפ רעסיורג א ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סע;

 -עװש א, .לֿפ ,"רעײש א ןיא יורטש יװ ױזַא

 -רַאֿפ דלַאּב טרעװ ןוא ןָא ךיג ךיז טדניצ עלעּב

 ׂשָע ןעד (ופא טעמּכ רעבי יּכ,/ .חש ,"ןשָאל

 ,מהס ,"ןרָאצ ןַײז ריש ןדניצ ןא ךיז טרעװ

 ָאלעגסיוא עטלַא סקילאומש, .12 ,ב ,םילהּת
 ןקילָאמַא ןטימ ןָא ךיז ןדניצ ןגיוא ענעש
 עגנוי ןַײמ, .ײװָאלַאס עליסוי ,עש ,"לרעַײֿפ

 ,"ןדיז ןוא י'ִא ךיז טגעלֿפ ,ןכַאק טגעלפ טולּב

 סננחויירּב ןיא; .!םייהַא רעקקירוצ ןַײמ' ,רַא
 ,טשא ,"ןדנוצעגנָא לרעַײֿפ א ךיז טָאה ןגיוא
 דניצ א ךיז טיג םימחרילעּב ןיא , .ךעלעסַײמ
 לָאז, :הללק .סַאלטַא חמצ ,גח ,"סעּכ רעד ןָא

 לרעּבעל'ס זַא .גנול רעד ןיא קנופ ַא ןַײרַא ריד

 ,(טלעוורעטנוא ,עשרַאװ) *!יַא ַײּברעד ךיז לָאז
 יָא רַאיצ -- רע .שינע-ה/ .ץכע-

 ,"ןרָאצ איד ןוֿפ רדניצ ןא; .יִא רעשיטַאמָאטיױא

 ירע- ,ןירעד
 | .ַײרע- .עק
 (גנירג) ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעדניצנַא

 .טייקי- .,ןלַאירעטַאמ עא .ןדניצנָא

 ,וצ טיצ ,ןָא טיצ סָאװ

 עֶא ןַא .לַאניגירָא ןיָא ןַא ןוֿפ עיּפָאק עסַאלּב
 ,טייקי- .עמַארָאנַאּפ

 נָא ,1
 -מיטשַאּב א ןיא טרָא ןטמיטשַאּב א וצ ןעמוק
 .ןרָאפרעד .ןעמוקוצנָא ןזַײװַאּב .טַײצ רעט

 ןעז טעװ רע; .חסּפ ףיוא םייהַא יִא .ןכיירג

 ,מק ,"הוצמירּב רעד וצ יַא ךעלגעמ טַײװ יו
 רימ ןּבָאה רוּפיּכ םוי ףיואמ .18 אי ,4
 אַײנעטסיװ איד ,דמא ,"סיזַאָא ןַא וצ .ןגיױצעגנָא/

 טָאה תיּבהילעּב ןַײמ , ,1868 ענליוװ ,ַארַאהַאז

 ץענעק לעװ ןדרעפ ןַײז =} ךיא זַא טנכערַאּב ךיז

 עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא ,ײרֿפ ךָאנ תּבש ףיוא יִא

 יִא טלָאװעג ,טלַײאעג ךימ ּבָאה ךיא, .ו"נרּת

 .עשטַאילק ,סוממ ,"רעגעלטכַאנ א ףיוא ץעגרע

 טניװ א .ץעגרע ןוֿפ ןעמוקנָא .ןזַײװַאּב ךיז .2
 ןפיוא ןָא ןעֶיצ סנקלָאװ .טַײז-ברעמ ןוֿפ ןָא טיצ

 .ןטנַאק ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןָא ןעיצ םיחרוא .למיה

 -רַאה רעטלַאק רעד ןגױצעגנָא טָאה ןטימניא,
 ,26 שווו 1967 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"טסּב

 ןיוש טעװ רע .ןּבעל סָאד ןעִיצ רעטַײװ .9
 טלָאװ ךיא, ."סיוא טײג רע ,יִא טינ גנַאל

 ."ךאלמ ןַײמ ,יז טינ ןעװ ,ןגיױצעגנָא טינ גנַאל

 ןרָאֿפעצ ןצנַאגניא ... קנַארק זיא עטלַא יד;

 רעד ,רענידָאג .ש ,"'ָא טינ גנַאל ןיוש טעװ ןוא

 ,8 עװקסָאמ ,סקיב רעד טימ שטנעמ

 ןּבָאה .ןרעװ ןלָאװשעג .קינַאזרעפטירד .4
 ,(ןסַײרֿפױא םַײּב ןטלַאה ןוא) רעטייא ךיז ןיא
 רעטָאלּב א ,הּכמ א ,ריוושעג א ,ץכעליוושעג ַא



 ןעִיצנָא

 ַאק ."ןָא רימ טיצ רעגניֿפ ַא ,טסעז; .ןָא ןעֶיצ

 תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,יִזָא טוג טיצ טייקטיור
 ,(?) 1910 ,שזדָאל ,וו תואוֿפרו

 עסעיּפ יד, .ןסַײרנָא .גלָאֿפרעד ןּבָאה .ס |
 ענעגושמ יד ,ךָאד טעז ריא, ."ןגױצעגנָא טָאה
 ."ְךָא טיצ קיזומ

 יײטש ןכַאמ .1 .װֿפד + .װרט -- ןעיוצנָא
 ןגיוּב םעד יִא .ןענַאּפשנָא ,ןפַײטשנַײא .רעפ

 "עגנָא טָאה ןַאמ א, .לַײֿפ א ןסישסיורַא ןוא

 טָאה ןוא טלעװ רעד ןיא טַאלג ןגיוּב ןַײז ןגיוצ

 ירבד ,יּת ,"לארׂשי ןופ ךלמ םעד ןֿפָארטעג
 יד יא =| רעגײז ַא יִא .33 ,חי ,ב םימיה

 ַא ַײּב ענישזנורּפס יד ,רעגײזטנַאװ ַא ַײּב טייק
 א ןעלצוצנָא רוסָא זיא תּבש , .ןרעגײזטנַאה
 ןּבעל סָאדע .1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,"רעגייז

 ןעמ ףרַאד רעגייז א :רעגייז ַא וצ ןכילגעג זיא

 ,"ןרעװ ןגיוצעגנָא ךיוא זומ ןּבעל סָאד ןוא יִא

 וצ טינ ,רעגייז םעד ןעיצוצנָא גיוט רע, .דַאנ

 ,רעטכיד ,רעזעל .נש ,"לדער א סנַײז ןרעװ

 ןלעטשפיוא ךיז .ס עציײל יד יַא .,| רעקיטירק |

 עמ .גיֿפ .סעצייל יד י'ִא תוחוּכ עלַא טימ ןוא

 רָאט עמ = סעצייל יד יִא קרַאטש וצ טינ רָאט

 ,ןילּפיצסיד עגנערטש וצ ַא ןעגניװצפיורַא טינ

 לָאז רעקיזומ רעטוג א; .ענורטס יד יא
 -עפלייה לכימ'לאיחי ,"סענורטס יד יא קיטכיר/

 סעדַא ,דומלּתה יּפ לע םוהטנעדוי סַאד ,ןיר

 ןרעדָאֿפ ,גנערטש וצ ןַײז :3 ןטימ גיפ ,0
 ;"ענורטס יד יִא ליֿפ וצ טינ רָאט עמ, ,ליפ וצ

 טצַאלּפ ,ענורטס יד ןָא ליפ וצ טיצ עמ זַא;
 םַײּב תוצוצר יד י'ִא - .װש ,ייז (טענּפָאל)
 ףיוא רֿפ ןיליפּת איד ןמ לָאז, ,ןיליֿפּת ןגייל
 טכער תועוצר איד ןמ-.יא 'נוא ןגיל אּפָאק ןעד

 ,שפע ,"ןזאל זיוא הכרּב איד ןמ לאז טכיצ ןא

 יַא :99 ?ה"מּת ,מדֿפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 | .ענורטס ַא יװ ,רעגייז ַא יװ

 ךיז ןיא טָאה סָאװ טעּברא ןַא ןריֿפכרוד ,2
 ןעיצֿפױרא ,ןע;צסיוא ,קירוצ ןוא ןיהַא ןעֶיצ

 עלוֿפ א י'ִא .םענורּב ןופ 'ר ע ס אװ יִא .עא

 טפראדעג ןעמ טָאה ןּפעשנָא םַײּב| עטערָאק |

 ,ןגנַאטש ַא ,קירטש ַא טימ רעמע ןַא ןעוצֿפױרַא

 רעדַײנש א ןטיונק יד ףױוא טכיל ךס ַא א

 רעד ןוֿפ ןָא טיינ רע סָאװ עמ ש א ט ןָא טיצ

 יילנש ַא .דיילק א ןוֿפ גערּב א ַײּב טַײז רעקניל !

 א .דילק ַא ןוֿפ ןדל אפ יִא ךיוא ןעק רעד |

 ,סעטיּפָאק יד ףיוא ר ע דע ל ןָא טיצ .רעטסוש |

 רעקינירק יד, .רעדעל ןָא ךיוא ןעיצ סרעּברַאג

 ךיז ןגעלֿפ סרעּברַאג ןקינירק לטעטש ןוֿפ =) |
 ףרַאד רעדעל יד -- 'אֵצּת ןויצמ יּכ :ןהמכח
 ,ןיקסעש .ח ,"'ַא .ןעיצסיא ,ןע;צ ןעמ

 ענרעזַײא ןָא ןעוצ ןדימש .2 ,אאשוו פשוי

 יד ןַא ןעיצ סערַאילַאטס .רעדער ףיוא ןפ יי ר

 .סענלק טימ רעטערּב .עטעװעגופעגנַײא

 ספק טע(י)ס ,ןּפיז ןָא ןעוצ סרעכעלב

 ןֿפיױא סעילּפמערג ןָא ןעֶוצ סרעּבעװ .ךלימ רַאֿפ

 א ףיוא סנקור ןָא ןעיצ סרעדניּבנַײא .ןַאּבַארַאּב

 ןרעדניליצירוטערּפַא רעד) ןעװא .חזַאא ךוּב

 יד םיא ףיוא ןָא ןעמ טיצ ,טציהרעד טרעװ

 ,ףקורט ןרעװ ייז זיִּב טלַאה ןוא רעדיילק

 .1900 עשרַאװ ;,טרעּברַאֿפ רעדיילק ,ָאריּפש .ש

 ,"ןעמיר א ףיוא .רעסעמלָאג א ןָא טיצ ...,
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 ירָאֿפ ןָא ןעיצ סעטתיּבה:לעּב .םיבנג ,ָאקמיּב

 .רעטצנעפ יד ףיוא ןעגנַאה

 -ֿפױרַא .ןעליסנָא .ןטײרּפשסױא .ןע;צֿפױרַא .9
 ,סענערעּפ ,סנשיק ףיוא ךעלכיצ יִא .ןעגנערּב
 א ףיוא ןלערק יִא .ןטעּב ףיוא רעכעלַײל יִא
 רע לָאז גָאט ןּביז ... תמ ַא ףיוא, ,לרינש

 גַײצסַײװ ןייק רע לָאז גָאט קיסַײרד ,ןגָאלק
 ,םהרֿבא ךרּב ,ןייטשפע םהרבַא 'ר ;"יַא טינ

 ןגיױצעגנָא ּבָאה ךיא ךיוא , ,.1817 װעשטשַאל

 וצ םיוׁש ןוא לגעז עטצינעגּפָא עטלַא ענַײמ
 .רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ןרעסַאװ ענַײד

 תושרד ערעייז יִא ןֿפרַאד םידיגמ יד, .גיֿפ ךיוא

 יניּבכוּב קחציםהרבַא ,"גנואיצרע-רעדניק ףיוא

 ענליװ ,ןטרָאגןעמולּב רעד ,(ַאססעדָא שיא) רעד

5, | 

 א ןֿפַײטשרַאֿפ .קירעּבַאלש סיוא ןכַאמ 4
 ,טנַאה ןוֿפ ןעלקסומ יד יִא .רעּפרעק ןוֿפ דילג

 ןָא טיצ טנוה ַא .טנַאה יד ,םערָא םעד א
 ןֿפױא טיוה יד ןגיוצעגנָא טָאה רע, .לדייוו םעד
 רעטשרע רעד' ,אּפָא ,"ןטנעיצַאּפ ןופ} םינּפ
 290 + ,ןרעיוא יד יִא ,טנעיצַאּפ

 זאד ןּבעג גנוטכַא יז לוז, .ןָאטנָא .כרַא .9
 רפ טינ ,טכיצנַא טכער רדיילק איד ןַאמ רעד

 איז ןטלָאװ ךאד ..., .ה קרּפ ,טנַארּב ,"טנעוו

 ןיא 'נוא דלָאג ןיא ןהיצ ןא רעטכעט ריא 'נוא

 ףיוא לָאז, .1695 טשמַא ,טיֿבשד אבכוּכ ,"רּבליז
 איורֿפ ןייק 'נוא רדיילק ןאיורֿפ ןַײז ןַאמ םנייק
 שלש רוזחמ ,"רדיילק ןינַאמ ןהיצ ןא לָאז
 ינַײז רע לָאז; .ב/חכר ,1713 טשמַא ,םילגר

 ,וטל ,"ןשעװיג ׂשַײװ ןיש ןהיצ ןא רדיילק תּבש
 | ,ןמשטד --- ךַארּפש-ללּכ רַאֿפ} .ב/זנ

 םַײּב ךיז ףיוא ןעלצֿפױרַא ,ןּפעלשֿפױרַא .0
 א .רעדעװס ןגנע וצ ַא ךיז ףיוא יִא .ןָאטנָא
 ןדָאּב םעד ךָאנ דלַאּב; .ּפָאק ןרעּביא שוּבלמ ַא

 ענעקורט ַא טימ ןשיװּפָא ןעמ ףרַאד ,(דניק סָאד|

 יורט ןוא ענייר ַא יִא דלַאּב ןוא ךוט עמערַאװ
 עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"דמעה ענעק

 רעמוז ןיא יינש יװ ױזַא, .1836 ענליוו ,רעטומה
 ױזַא -- האוֿבּת טדַײנש עמ תעּב ןגער ןוא

 -ילרטש ַא תּבש ןָא טיצ סָאװ קַאטסָארּפ ַא זיא |
 סףגױּבנעלענעצַאק ,ריּכזמה ,חזמ עשוהי ,"למ
 יד ... יז טָאה; .ענליװ ,ח"נרת רהאי םוצ חול
 טדערעג ַײּברעד ,ןגױצעגנָא םַאזגנַאל סעקשטנעה
 יז טָאה, .יַאניגער' ,געס ,"טכַאלעג ןוא טרָאד
 ןסייהעג ןוא ןקָאז ערעדנַא יִא ןּבילקעג ךיז
 -עינד םַײּב ,גרעּב ,"ןעיירדסיוא ךיז ןקענעּפ
 ךיז רעּביא ןגיוצעגנָא טשינ טָאה רע, .וו רעּפ
 ,23 וא 1969 ,זמט ,על ,"תילט א סעּפע

 יַא .(63 טול גיֿפ) קורדסיוא םעד ןטַײּב ./
 .םינּפ קידנעלכיימש ַא יא ,לכיימש ַא םינּפ ןפיוא -

 ןוא עמורפ ַא .ךיז ףיוא ןגיױצעגנָא טָאה יז,

 ,הסדה ,ןַאמרעקעּב .ש ,"עקסַאמ עקילייה א

 ףיוא ןגיוצעגנָא רע טָאה םינּפ ַא; ,1884 סעדַא

 ,.װ ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"סמורֿפ אֹוא ךיז

 ,רַא ,"ענימ עגנערטש א ןָא ךיז ףיוא טיצ, |
 = לָצֿפ רעדנַא ןַא ךיז ףיוא יִא* .ירעדירּב ייווצי

 ןצנַאגניא ךיז טָאה עמ זַא לעטשנָא ןַא ןכַאמ

 | ,ןטיּבעג
 ךיז .סעּפע (טימ) ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד .8

 ירֿפ וצ .(63 טיול גיֿפ) סעפע טימ ןזַײװסױרַא |

 ַא םיא ,רעכיז ףיֹוא |

 ןעִיצנָא |

 םעד ךיז ףיוא יִא .ר ע ט לע יד ךיז ףיוא יִא

 .הרוחש-הרמ (יד) א ךיז ףיוא יִא .תולד

 .תווינע (עשלַאפ) ךיז ףיוא יִא

 -רעטנוא יד .ןריסערעטניארַאפ .ןעיצוצ ,9
 טָאה היװל יד .םלוע ןא י'ִא טעװ גנומענ

 -נַאטש ײלרעלַא ןוֿפ םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעגנָא

 ַא ןָא טיצ הבישי יד, .העובש יד' ,גח ,"ןד

 ןיא רע ."ךעלטעטש עקימורַא יד ןוֿפ טנגוי

 ,?םינוק ןייק יִא טינ ןעק ןוא רעשטעװקקנַאּב ַא
 רעד ןוֿפ טייקליטש יד, .111966 ,זמט ,גח
 השמ ,ןילרעּב .י ,"ןגיוצעגנָא ןהשמ טָאה טכאנ

 .1901 י"נ ,,..רעגערט רעד

 ,טפעשעג ַא ךָאנ יִא .ךיז ףיוא ןעמענ 0
 םעד ךיז ףיוא ןָא טיצ רע, .עא גנומענרעטנוא

 רעֶּבָא ּבָאה ךיא, .וש מעּב ,"רעטַאעט ןשידלי

 ,"הָאצוה עסיורג א ךיז ףיוא יִא טָאהעג ארומ

 ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי

 ,1920 זירַאּפ

 א וצ ןעגנערּב ,ןגַײטש לָאז סע ןכַאמ 1
 סָאד 'ִא ןוא ףּתוש א ןעמענ .הגרדמ רערעכעה

 יערק (ַא) ןעלצוצנָא ידּכ טיירּב ןּבעל .טפעשעג

 זיא סע לפיו שטָאכ ןּבָאה לָאז יז ןעוװ, .טיד

 לסיִּב א ןךודיש או יִא טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ןדנ

 יליּבעג עמרא יד ,דלעפנירג .ש .ש ,"רעכעה

 | ,1895 ענליוו ,עטעד

 .ןריֿפרַאֿפ .סעפע וצ סיוטש ַא ןנעג ,2
 א ,לרעגירק ַא יִא .סעומש א יִא ,ןצעהפיוא

 ןּבָאה קלָאֿפרַאּפ יד, .לּביארַאפ ַא יִא ,תקולחמ

 טעמּכ טָאה סע זא ... ןגיױצעגנָא גירק אזא

 רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"ןטלַאהעג געלשעג ַא ַײּב

 ,1927 ענליוו ,טנעדיזערפ רעקשיּפמָאלג

 ,ןּפַאזנַײא לָאז סע ןכַאמ .װטוא ךיוא ,8
 ַא ףרַאד עמ .ןריּברָאסּבַא .ךיז ןיא ןּפַאזנַײרַא
 טינ ךָאנ ,ןגיוצעגנָא טינ ךָאנ טָאה ייט יד, .ייט

 טײקטכַײפ א ."ץנעס גונעג ןעמעננַײרַא ,ןזיװַאּב |

 ןָא טיִצ רעלעק רעד .רענייּב יד ןיא ןָא טיצ

 חיר םעד ןָא ןעֶיצ רעדיילק יד, .טײקטכַײֿפ ַא

 ךיז ןיא יא טינ טפול יד ןעק, ."טייקעלכוט ןופ

 רעַײז יײרעשעװ יד טסָאקיס ןוא ןיזנעּב ךס ןייק
 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק ;ַאריּפש .ש ,"קיליּב

 ךעלרעֿפעֿפ עצרַאװש ןֿפרָאװעגנַײרַאא = .1900 |
 ייױצעגנָא טוג טָאה ןֿפנָארּב רעד זיּב ... ןוא

 ילעּב רעד ןוא קיזצ רעד ,רעגיט .י ,"..ןג
 ןוא טיצ ... דיל קירעיורט ןימ ַאזַא, .הֿבושּת

 ,ןָא רעיורט טימ טסַײג ןיא סענורטס עלַא טיצ |
 ךלמ ,"זֶא ןרערט טימ ץרַאה ןיא סרעכעּב עלַא

 .רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר

 -ניא ,רעגַײנ ןקעװֿפױא .ןריגירטניארַאֿפ 4
 ןענעק וצ ידּכ) סעּפע ןָאט וצ ןרַאנרַאֿפ .סערעט

 יִא .רֿבח ןװיאַאנ םעד יַא .ןצעּביק .(ןכַאלּפָא

 .רעקָאּפ ןליּפש םַײּב ןצעמע יִא .םלוגיםלוע םעד

 גנוי םעד ןעמענ .לדיימ ַא א ןעּפעשטרַאפ ,ָא

 רע, ....עקַאט לָאז רע ,

 ַא רימ ןיּב ךיא רעּבָא ,יָא טלַאזעג ךימ טָאה

 טינ ךיז ּבָאה ךיא ןוא רעּבעל-ןוא-גנול רעטלַאק

 ףיוא רעה ?יִא סע טסליװ ןעמעװ, .?טזָאלעג

 טָאה רע, ,"סנגיל ןּפַאלק וצ ןוא ןעקַאשט וצ

 עג טָאה רענעי ןוא ,ןגױצעגנַא ױזַא רָאנ םיא -

 ... ןּבעג םיא ןלעװ, ."תמא ןַא ףיוא טניימ

 זרעלַאּב ,ןדליּב םיא ןלעװ עכלעװ . .. ןענַאמָאר



 קידנעיצנָא

 ףַארג רעד ,לַאשימ ,ייָא ךיוא ךַײלגוצ רעּבָא
 ןרעה ךיא ליװא .1895 ענליװ ,ןידיי איד ןוא
 ךיא וּורּפ ָאט ... גנַאזעג טינ ןוא ךעלהׂשעמ

 רעד ןוֿפי ,| לֵא ,"ַא ןעּבָאּב יד שירעפיטש

 =צצקטנע װ רעד ףיוא יָא* .יתויׂשעמ סעּבָאּב

 :ךיוא .שטילג א ףיוא ןריפֿפױרַא ,ןריֿפרַאֿפ
 ןענָאמ ,ןעמענ 10 .טָארד א ףױא יִא
 ,(הרוחס) זַײרּפ ןפיוא סעקיּפָאק ןעצ יִא .רעמ

 ןעיצנָא ןוֿפ ווידנורעג ,1 .ידַא -- קידנעיצנָא
 -קַארטַא .וצ טיצ סָאװ :ןָא טיצ סָאװ .(+-)

 עלַא, .ןינע רעיֶא ןַא .טָאּבנָא רעיֶא ןַא .וויט
 ,שַאֿפ ,ײיָא טנגוי רעד רַאפ ןענַײז קיטש-דמש

 טימ ןָא טוט עמ סָאװ .כרַא .2 15 טווו 7
 ןא ןיה םוא סילטַאו קאשמיד, .לּברַא עתמא

 סקנּפ' ,". . .אּבהלו ןאּכמ תוׂשעל רוסָא גידנהיצ
 'נָאו .ח"ּפש דעו ,םידגּב ינוקּת ,'אטיל תנידמ

 ...עלַאג -- םייקיי ןרנ ,משטד -- דנעוצ
 יִא רעסיורג א טימ ןּבָאה תומולח עשיחישמ

 ,עקירֿפַא םורד ,ײטקעלּפטנַאסױרַא טרָאד ךיז

 ,1948 ינוי

 :װטוא ,ןע;צנָא וצ .ןע;צנָא +- -- ךיז ןעוצנַא
 ןֿפױא ןגױצעגנָא ךַײלג ךיז טָאה ערַאמכ ַא;
 ,,סנגעװרעטנוא ,סינּפיק .יא ,"ןסיורד םענייש

 ,ןע;צנָא וצ 5 ןאט ,1968 ,דנַאלמיײה יװָאס

 ריֿפ טימ רָאי ַײרד ןיא לָאמ ןייא, :וּב ,װרט

 ,"ןָאנָארטעמ רעדו ןָא ןילַא ךיז טיצ ןטַאנָאמ
 ןגיוצעגנָא ךיזת :41 םוצ .12 ןאמ ,1867 ,מק

 .| המחלמ ,מּפ ,"ףַײטש טָאה קילּבנגױא רעדעי
 ,ןגױצעגנָא םיא ףיוא ךיז טָאה טיוה עַײנ א.
 ."קיטסולסנּבעל ןרָאװעג רעדיװ זיא רע

 ןיא 'נוא ןגאציג ןא ךיז טָאה,; :513 םוצ

 ןכָאנו ךָאנרעד, .גי ,קרּפ ,טנַארּב ,"ןגנג קעװניה

 -תּבש יד יִא ךיז ןעמ לָאז ןהוקמ ןופ ןעמוק

 :613 םוצ .א/המ ,חע ,"רעדיילק

 .ןָא טינ ךיז ןעוצ ייז ,עניילק וצ ןענַײז סעק
 ."סָארדרַאֿפ ַא ןָא ךיז טיצ םינּפ ןֿפיױא; :73 םוצ

 ךיז, ."ןגיוצעגנָא ךיז טָאה ייט יד, :133 םוצ

 יּפיּפ רענרעצליה סניּבר ןופ ךיור םעד טימ יא

 | .ףגנ ןֿבא ,די ,"צק

 .ןרעיודעג ,ןעיצ ךיז .םויק ַא ןּבָאה :ךיוא

 ."גנַאל וצ ןָא טינ םענייק ַײּב ךיז טיצ קילג,

 טרעװ ןןגעמרַאֿפ =} טארהיצ שכילטלעג ןַײד,

 ,ריװַאּפ .א ,יןהיצ ןא ריד ַײּב גנַאל טינ ךיז

 .ה"סקּת װעקלָאשז ,םלוע תוניחּב ,זּביא

 ךיז ןטלַאה .ךיז ןזָאלּבנָא ,זגֹורּב ןרעװ :ךיוא

 טּפַאכעג ךיז טָאה יז, .טלַאק ,לעיציֿפָא ,ףַײטש

 ןוא ... ןדער טֿפרַאדעג טשינ סע טָאה יז זַא

 ,"ןגיוצעגנָא קירוצ ךיז ,קידנגַײװש ,זַײװכעלסיב

 ,ןײלַא ,ַאּפָא

 -רעּביא עקידריוװקרעמ, -- שינע- .ץכע-
 וו רַאק ,ײ. ..טנַאװ א טימ טנַאװ א ,ןיָא ,ןעגנאג

 ַארַאס טָא -- רעי אלו םיּבוד אלא -- רעד

 ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא ,רַאילקש .ּב ,יִזיֵא לקיטש

 יִא ןא ןּבילּבעג טסיּב ... ,יײא; ,1939 ענװָאק

 םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"ַאזַא ןרגּפ טסעװ ןוא

 רישכמ :ךיוא .1967 ָא"ּת ,ףיױהכרוד רענליװ

 :סרעכעלּב ַײּב (23 וורט ,ןעלצנָא +-) ןע;צוצנָא

 יד ןעיצנָא ףיוא לכעל א טימ לָאטש לקיטש ַא

 ,יירע- .ןטינ

  "שטנעה ידע
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 ןוֿפ לייט ,עקצַאצ .ךע  סָאד -- לרעיצנַא
 למערעװ א ןָא שיפ ןעלצוצוצ ףיוא ,עקטנעװ א

 יילשעג ... לֿפיש ַא טימ ןרָאּפעגסױרַאא .עא

 -- שינעֿפיט רעד ןיא ךעליַא ערעזדנוא טרעד

 1959 ,(6)רַאֿפ ,"םיקויח ַײרש שטָאכ ןוא |

 ,17 צווו

 .ךיז ןעשעיטנָא +- -- ךיז ןעשעיצנָא
 ,טרעפיצעג-- ,ןָא רע" .װחרט -- ןרעֿפיצנָא

 יַא .לטַײז ץנַאג ַא יִא .ןרעֿפיצ ןּבַײרשנָא .1
 ןענעכערנָא .2 .טּפירקסונַאמ ןוֿפ ןטַײז יד
 / "?טרעֿפיצעגנָא ָאד וטסָאה סָאװ, .(לוטיּב טימ)

 ַא ןזַײװסױרַא .גנוקיצטנַא +- -- אנוקיצנַא

 ייטש ךיא ךַײלגַאּב דחּפ ןוא יַא טימ טציא ןוא,

 חרזמ ,שקַא ,"ךַײט ןשיגַײט רַאֿפ ,ןדליװ רַאפ ָאד

 .ברעמ ןוא

 צג 'ַא רע זיאה .טקיצטנַא + -- טקיצנַא

 רעשידוי רעד ,סֿפלַא ,"המכח ןַײז ןוֿפ ןרָאװ

 ךיא ןיּב ריד ןופ, ?רָאי ,ענליוו ,ריזיוו-סיורג
 ,"םלוג רענעמייל ןייק טינ טסיּב וד ,יַא טושפ

 עװקסָאמ ,סעיַארכַא ענַײמ ףַא ,ןיסעלעט עמַאיז
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 -נוק .טלקיצעג-- ,ןָא לק- .וורט -- ןעלקיצנָא
 ,בתּכ ישר טימ יִא .ןּבַײרשנָא קידעקצַאצ ,קיצ

 ,לקיטרַא ןופ ּפָאק םעד יא

 נָא .טעקיצעגי- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקיצנָא
 טימ) ןצעמע ןלעטשּפָא ,ןֿפורוצ .ןצעמע ןֿפור

 יִא .ןגָאז וצ סעּפע םיא ידּכ (ציצ ןעגנאלק

 -- ןיז טימ .סיורָאפ טייג סָאװ רבח םעד

 אזא טינ זיא .... ןֿפערט ךיז ,ןכַאמ ךיז
 רָאנ ,טלעג ןַײז סיוא טלַאהַאּב סָאװ שטנעמ

 ןֿפױק וצ} טעקיצעגנָא טינ טושּפ ךיז טָאה'ס
 ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלַא .מ ,?ןטשרַאּב ץַײנ ַא

 ,1934 עװקסָאמ

 ,ןריצַאּב ..טריצעג-- ,ןָא ריצ .וורט -- ןריצנָא
 זדלַאה ןפיוא יִא .ןצוּפסױא ,ןצוּפנָא ,ןייש ןכַאמ

 (11 ,וט ,לאקזחי) 'ךדעאו'ע .טייק ענעדלַאג ַא

 "טריצעגנָא ריד ּבָאה ךיא; :חרוא טשטַײטרַאֿפ

 יד =} ייז ריד פינק, .ן"טריצַאּב ךיד, :יּת)
 ריד ייז ריצ ,ןצרַאה ןַײד ףיוא וצ ןןשינעגָאזנָא
 ,21 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ײזדלַאה ןַײד ףיוא ןָא
 טימ ,דײרֿפ טיֿמ ןָא ריצ לארׂשי עּביל ענַײד,
 שלשל רוזחמ ,"דוד ןּב חישמ ןוֿפ הכולמ רעד

 :טָאג טגָאזע .א/ול ,1832 עטיװַאלס ,םילגר
 ,ארקמ טימ טריצעגנָא ךיא ּבָאה הרוּת יד ...
 ץלַא ּבָאה ןוא תודגא ,תוכלה ,ארמג ,הנשמ
 עשרַאװ ,תומש ,אמוחנּת ,"השמ וצ ןּבעגעגקעװַא

 ץטַאל עלעג א טימ יִא ריד לעװ ךיא , .ו"מרּת

 ,קסנימ סױא ריֿפַאס .י .א ,"עציילּפ ןפיוא

 .ךיז טימ .1881 ענליװ ,װ ...להקה תאטח
 .שינע- ,גנוד -

 -עריצעג-- ,ןָא עװער .װרט -- ןעוװעריצנָא
 -ערעצ ,ןעועריצ .ןעווערעצ-- :85 .טעװ

 .ןקָאז עלַא יִא .ךס א ןעוו

 ,טלקריצעג'-- ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקריצנָא
 ,לקריצ ַא ןופ םערָאפ ןיא ןלָאמנָא ,ןענעכייצנָא

 סָאװ ףיוא ןזַײװ רָאלק לָאז סָאװ עלעּבַאט א יִא

 .,טלעג סָאד סיוא טיג הליהק יד

 ןעווָאקנָא

 -- װטוא .טעקריצעג-- ,ןָא עק- -- ןעקריצנָא
 -קרצ ןענָאמרעד סָאװ ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא
 נָא -- װרט .ןָא ןעקריצ ךעלעגיײֿפ ,קרצ
 לַײװ} ןקלעמנָא :ךיוא .רעסַאװ ןסיגנָא ,ןצירּפש

 ךלימ סנּפָארט יד ןלַאֿפ גנַאלק ןכעלנע ןַא טימ

 טייקירעװש טימ, .ןרעֿמע םענעכעלב ַא ןיא
 ."ךלימ טרָאװק א טעקריצעגנָא

 .ז6 : 84-11026 .כרַא .ץ ,רעד -- םילצנַא
 ׂשד רע אד 'נוא; .םירֿבד תומש ,ּבא ,םינּפ'

 .ןרימש .וצ ןא ןיא רע ּבוה אד .טייריּב טה רֿבלוּפ

 'נוא .טיירּב 'נוא טַײװ טלצנע 'נוא דנעה ןַײז

 ,564 ,ךוּביאֿבּב ,"ןריטש 'נוא ןרוא 'נוא זלַאה

 םלצי .וטוא ןזעמעליייצ ...} -- ךיז ןעמלצנָא
 -רעּביא ,לָאמ ךס ַא .טמלצעג'- ךיז ,ןָא ךיז
 | .ןעמלצ ךיז גונעג

 םַײּב) י"א .807 ,ץנוא לגרֿפ .סי ,יד -- עצנָא
 .םָארג 200 ךרעּב ,גָאװ ןוֿפ סָאמ .(בושי ןטלַא

 .עטנָא :ךיוא ,לטָאר ַא זיא סיָא 12 .שיײלֿפ יַא ןַא

 ,808 +- .רעד ,ץנוא וזז .ס' ,יד -- עצנַא

 .טלטעצעג'י- ,ןָא לט .חרט -- ןעלטעצנָא
 .ןרעמונ טימ קנעּב יד יִא .ןעלטעצ ןּפעלקנָא

 ,1872 רימָאטישז ,חתֿפמ ןולמ שאר

 -עכעצעג-- ,ןָא עועכ- .ורט -- ןעוװועכעצנָא
 ןקיטעטשַאּב ןוא ןןרילָארטנָאק .ךעצ 22 .טעװ

 .גָאװ יד יִא .(קיטכיר זיא'ס זַא) -

 -ענעצעג- ,ןָא עװענ .ורט -- ןעװענעצנָא
 הרוחס יד יִא ,זַײרּפ םעד ןּבַײרשנָא .טעװ
 ,תורוחס עלַא יִא .רעטצנעֿפ ןיא

 .פָעצ ןָא זיא סָאװ  .לָאענ .יזַא -- קיּפעצנָא

 טייג :טקידײלַאּב גנילצולּפ עטלַא יד ךיז טָאה,

 ןיסָאר .ש ,"ןךעלדיימ| עיִא ריא ,תוחור ידלַא וצ

 ,1933 עװקסָאמ ,ףורַא גרַאּב ,זּביא

 (ךיז) ןעּפעשטנָא +- -- ךיז ן(ענ)עּפעצנָא
 ךיז ףיוא ןענעּפעצוצנָא ... ךיז טעװעראטס;
 איד ,ײןטנַאילירּב ,דלָאג ,רעדיילק עטסרעַײט יד

 ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש -

 .טלטרעצעג-- ;ןָא לט- .ורט -- ןעלטרעצנָא
 "ניק יד יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא ןעלטרעצ
 .װזק -- ךיז טימ ,ןֿפָאלש ןגייל ייז ןוא רעד

 -סיוא טרעצעג'- ,ןָא רעצ .וורט -- ןרעצנָא
 -סנּבעל עקיטיינ ףיוא ,זַײּפש ףיוא טלעג ןּבעג
 יא ןענידרַאפ ןעק עמ לפיוו רעמ יִא .ןעלטימ
 / ;םנ//  ,ןטסנידרַאֿפ עמערָא יד

 ,808 +- ,23 ,קנוא וזד .ןעי ,רעד -- קנָא

 ךאקעגי+ ןָא עשט- ורט -- ןעשטױדַאקנַא

 ןכערּבנָא .ןעלקָאשנָא ,ןעלסיירטנָא ..טעשטיוד

 .רענייּב לקעז סָאד יִא .רענייּב יד יִא .רענייּב יד

 ,ײָא טוג ךימ ןוא ןּפַאכ ךימ ןזיװַאּב רע טָאה;
 ,ןיפ ירעּבלקעה ,ןעװט קרַאמ ,זּביא סינּפיק .יא

 -ַאמנָא ךיז -- ךיז טימ ךיוא 1929 וועִיק

 .ןגָאלּפנָא ךיז ,ןרעט

 ,טרעדָאקעג- ,ןָא רע .ורט -- ןרעדַאקנָא
 ןכַאמ ,טגָארט עמ סָאװ יִא .ןקילפנָא ,ןסַײרנָא
 ,סעטַאמש גנידצלַא ןוֿפ

 .טעװָאקעג-- ,ןָא עװ .ורט -- ןעװָאקנַא
 יִא .ךס א ןעװָאקסױא ,ןעװָאק .ןדימשנָא .1
 -סעֿפנָא ,ןרעמַאהנָא .2 .סעװעקדָאּפ יַא .דרעפ



 ךיז ןעיַאטַאקנָא

 ,סעטַארק יא ,ןטלַאה ךיז לָאז סע ןּפַאלקנָא .ןקיט

 ךיא לעװ טָא; .רעטצנעפ עלַא ףיוא סנדָאל

 טָאה, ."ךיז טסולגרַאֿפ ריד סָאװ יַא ןייג ריד

 -עגנָא ... סעּפַאצ עשיאערּבעה יד ןופ רענייא

 ןופ לָאז רֶע ,ג"ג םענייא ַײּב זַאקַאז א ןעמונ

 ,| עפעשטירפ ,ליי ,"רֿפס ַא 'ִא ןגעװטענַײז

 -טסעֿפ טימ ךיז יַא -- ךיז טימ .1876 סעדַא

 .עא טומ טימ ,טייק

 ךיז ,ןָא ךיז עיַאט- .וטוא -- ךיז ןעיַאטַאקנָא

 יִא .ןריצַאּפש ךיז ןרָאֿפנָא - .טעיאטַאק(עג)'-
 -- ןּבעל ַא טינ זיא'ס, ,לטילש ַא ףיוא ךיז

 ."ךיז יִא ןַא רדסּכ זיא'ס

 -עטַאקעג-- ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװעטַאקנָא

 ,סנטניה יד יִא .(שיטַאפמע) ןסַײמשנָא  .טעװ

 -ַאלֿפ לָאז סע ,טיור ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .גיֿפ

 ץלָאה ןייק ןטרָאד ןגעלפ ןשטנעמ יד, .ןעמ

 טימ ןויוא ןַא יִא טגעלפ עמ .ןעװעלַאשז טינ

 .'טלַאק' ,רַא ,"ץלָאה

 .טרעטָאקעג-- ,ןָא רע .װרט -- ןרעט'ַָאקנָא
 ירַאֿפ ּבוטש עלוֿפ ַא יִא .ןעידָאלּפנָא (לדייאמוא)

 ,םירזממ יִא .רעדניק עטעזרומ

 (עג)י- ןָא עַײשט .ורט -- ןעַײשטַאקנָא
 יַא .ןגיװנָא .ןעדױהנָא טוג .1 .לס .טעַײשטַאק
 .ןעּפמָאּפנָא ,2 .עקלדיוה רעד ףיוא רעדניק יד
 .ךיז טימ ךיוא .רעסַאװ יִא

 .טעשטַאקעג-- ,ןָא עשט- .וורט -- ןעשטַאקנָא
 יורטש יִא .ךעלסעפ יִא .ןֿפרַאװנָא ,ןעלקַײקנָא ,1
 "נָא 2 .ּבוטש רעצנַאג רעד רעּביא ייה ןּוא
 -סױרַא ,ןעּפמַאּפנָא .9 .ןשקָאל יִא .ןרעגלַאװ
 װזד .4 .רעסַאװ סרעמע עכעלטע יִא .ןעשטַאק

 יִא (ךי) -- ןיז טימ ךיא .ןעקשטַאקנָא
 | .שינע- .רעטכעלעג ןוֿפ

 .טעקשטַאקעג -- ,ןָא עק- ורט -- ןעקשטַאקנָא
 סערעשטָאק יִא .רָאלקמוא ,ןייר-טינ ןּבַײרשנָא

 .סעטעּפָאל טימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .{ ,רעד -- ךָֿאקנָא
 ,לסעק ןופ ָאנד ןֿפױא יִא רעד .ןכָאקנָא ןוֿפ

 ןופ ָאנד ןוֿפ} ןעגנירּפשּפָא טגעלֿפ יִא רעד;

 ,5'6 אז ,1938 קסנימ ,נרעטש ,יןסנוויױא:ןעטרַאמ

 ןכָאק .1 .טכָאקעג-- ,ןָא ךָאק .ורט -- ןֿכָאקנָא
 ַא רַאֿפ ןקעלק לָאז סע ,ליֿפ ױזַא יִא .ךס א
 סע לַײװ ,ןקַאּבנָא ןוא יִא .ןטַאדלָאס עטָאר

 רימ :ןגָאז סָאװ טַײל יד, .טסעג ךס ַא ןעמוק

 -רעּביא לָאז סע ידּכ ,ןקַאּבנָא רעדָא יָא ליֿפ ןלעװ
 סע זיא -- בוט-םוי גָאט ןרעדנַא ןפיוא ןּבַײלּב

 -ַאל תוסוּכ עצנַאג, .ב/גע ,2טל ,"טכער טינ
 ןיא טכָאקעגנָא טָאה עמַאמ יד סָאװ עצירעק

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,יּפָאט ןקידחסּפ ןסיורג םענעי

 יַא .ןכָאקכרוד טוג .טַײצ ערעגנעל ַא ןכָאק .2

 םענע .רעסַאװ טרָאװק עכעלטע טימ רעטַײרק

 ַאוק ַא ןיא ןַײרַא וט . . + ךעלטעלּביגנוציןסקָא

 ,"...רֶצַײֿפ םעד ַײּב ןָא סָאד ךָאק ,ןַײװ לריט

 ןּפיורג ענעטשרעג יַאק ?רָאי ?טרָא ,תואופר רֿפס

 לשימעשּפ ,לאֿפר ךאלמ רעד ,. ...ךייוו ףיוא

 ןעמ לָאז, .רנ .ןכָאקּפָא טָאטשנַא .28 ד"ערּת
 מֿפ ,?ןעמסרַאֿפ סָאד ןוא ןסע יִא לַײװרעד םיא

 ןעדוי זנוא טּב ,'הבנג ןוא םיֿבנגי ,ןאמהעל .ׁשֶנ

1084 

 ףרעטנַאלּפנָא .ןעײרדנָא .0 1923 עשרַאװ

 .עשַאק ַא יָא* .לַאדנַאקס ןצנַאג ַא יא
 טָאה ּפָאט רעד סָאװ טימ, -- ךיז טימ

 .װש ,"רע טקניטש םעד טימ -- טכָאקעגנָא ךיז

 ךיז טָאה סרעכָאקלָאטש עטינעג יד וליפַא;

 ןָא ךיז טכָאק ענידָאּפ עצנַאג יד זַא טכַאדעג

 ,1938 קסנימ ,נרעטש ,"קיסעמכַײלג םוקלוֿפ

 א ףיוא ךיז 'ִא .ןציהעצ ךיז :ךיוא .655 אפ

 ,גנולמַאזרַאפ

 טכָאק עמ ואוו ילּכ ךיוא -- רֶעה .שינעד
 -ןּברַאֿפ .ןסעצָארּפ-טעּברַא ענעדיײשרַאפ ַײּב ןָא

 "ױזַײא ןַא ןיא יָא:לָאטש .ַײרעשעװ א ןיא יִא

 ,יירע- .ַײרעסיג

 .ןעקשטַאקנָא וזז -- ןע(ק)שטוּבַאלַאקנָא

 -עשטַאק- ,ןע(ק)שטוּבעלַאק-- :ךיוא
 .ןע(ק)שטוּבעצַאק-- ,ןע(ק)שטוּב

 לקָאל .+- ןרעּבַאלנָא וזד -- ןערּבָאלַאקנַא
 .(דָארּב)

 (דעמ) .רג 22 ייא 22 .אּב .יד -- עיגָאלָאקנָא
 יװׁשעג טרידוטש סָאװ ןיצידעמ ןוֿפ גַײװצּפָא
 -ידעמ רעד ןיא טיּבעג רעַײנ א -- 'ַאע .ןצכעל

 ךיז טיג סָאװ טֿפַאשנסיװ יד :טלעװ רעשיניצ
 רקיערעד ,סרָאמוט ןלייה ןוא ןשרָאפ טימ ּפָא
 .ע 'רד ,"רעסנעק יװ סרָאמוט יעקיליװזייּב' יד

 ,12 ע 1963 ,זמט ,טַאּפ

 יָאקעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטַאלָאקנָא
 :ךױא .ןע(ש)טָאלַאק-- :89 .טעשטָאל
 .ןגָאלשנָא .ןּפַאלקנָא .1 .לס .ןעצױלַאק--
 .ןשימֿפיונוצ ,ןשימסיוא .2 .ןקעטש ַא טימ יִא

 .טעּפולַאקעג-- ,ןָא עּפ- .ורט -- ןעּפולַאקנָא
 יִא .קידנעלּבירד ,קידנעּפולַאק ןּבַײלקנָא .דל

 ךעלרעגניפ יד טימ יִא .טנעװ יד ןוֿפ ךלַאק

 ,(333 ,ן(עננעּפולאקסיוא +-) .:ץכעלָאש:-רעייא

 !זָאנ יד ןעּפולַאק וצ ףיוא רעה, -- ךיז טימ

 ."דנואוו א יא ךיז טסעװ

 יַאילַאקעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקַאילַאקנַָא
 יִא .ןרעדױלּפנָא .ןעלּפַאלּפנָא ..לס .טעק
 ןסעומשכרוד ךיז -- ךיז טימ .ךעלתוליכר

 .סעבאּב עטלַא יװ ךיז יִא .טַײצ ערעגנעל א ,טוג

 .טעײלַאקעג-- ,ןָא עייל- .וטוא -- ןעיײלַאקנַא
 -כרד .דל .ןעולַאק-- ,ןעיײלַאק-- 9
 עג .טסָארֿפ ןופ ןרעװ ןעמונעגכרוד .ןרירֿפ

 ...לסיּב א גָאט א ,ונ;--ךיז טימ ךעלנייוו

 וצ' ,רַא ,"סָאװ גערפ ןוא -- ךיז טעײלַאקעגנָא

 .'טעּפש

 -אקעג-- ,ןָא עשיו .װחרט -- ןע(י)לַאקנַא

 -עניק יִא ןטלַאּפשנָא ןקַאהנָא .לס .טעס)ל
 ,ץלָאה ךעלטַײש יִא .ךעל

 ָאק ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיר'ילָאקנ'ַא
 .טייקי- ,ליטס רע'יֶא ןַא .רעסַאװ יִא .ריל
 ,קידנרילַאק-- 9

 ,ןלעמעג ענעיֶא ענדָאמ .רנ -- ןרילָאק =

 .טרילָאק(עג)'- ,ןָא ריל- .ורט -- ןרילָאקנ'ָא
 יּברַאֿפ טימ יִא .ןרילָאק טימ ןלָאמנָא .ןּברַאֿפנַָא

 יִא .רעכיּברעדניק ןיא ןעגנונעכייצ יד ךעל
 ,21//  .רילָאק רעדנַא ןַא טימ טנַאװ עדעי

 .שינע- .ץכץעז

 ַאנָאקנַא

 .טכלַאקעג-- ,ןָא ןלַאק .חרט -- ןכלַאקנָא
 רַאֿפ .ךלַאק טימ ןרימשנָא .ךלַאק ןָאטֿפױרַא 1
 -ָאיטקַא) .2 .עטַאכ רעד ןוֿפ טנעװ יד יא חסּפ
 ,ןײטשרַאֿפ טינ לָאז עמ ןדער (שיר

 ַא ןָא זיא סָאװ .1 .ידַא -- קידרענלָאקנָא
 רעיא .רענלָאק ןייק טינ טָאה סָאװ ,רענלָאק

 טוט סָאװ ,2 .עקרַאנירַאמ עיִא .רעדעװס
 טינ ךעלנייועג טגָארט ןוא טעּברַא עצרַאװש

 -רענלָאקיסַײװ יד, .רענלָאק ַא טימ דמעה ןייק

 ינעװ .ז ,"רעטעּברַאנױל יימרַא עיַא ןוא עקיד

 ,1941 עװקסָאמ ,נּבעל נופ לעװש נֿפַא .ףָארד

 ,ןָא עװע(ר} .ורט -- ןעוװע(ר)דנעלַאקנַא
 ןעלטעּבנָא ,ןּבַײלקנָא .טעװע(רןדנעלַאקעג י*

 ,לטינ ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ןעװע(ר)דנעלַאק םַײּב

 ,סעילֿפָאטרַאק עטלױֿפרַאפ קַאז ןּבלַאה א יִא

 יעג-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטַאקעלַאקנָא
 נָא .ןעשטָאקַאלאק - :99 .טעשטָאקעלַאק
 א ןקַאה .ךיוה ןדייר .ןעלמוטנָא .ןעלּפַאלּפ

 .ןענַאיװ ןרעיוא יד זַא ליפ ױזַא יִא .קינַײשט

 ,ןתוליכר יִא .ןטייקשיראנ יִא

 -עגי- ;ּבנ פמיא ,ציא .ורט -- ןטקעלַאקנָא
 יד 'ַא .ןעלטעּבנָא .ןּבַײלקנָא .מַא .טעטקעלָאק

 טכַאמעג טָאה עמ סָאװ ןןגָאװצ =} סעשזדעלּפ

 טעטקעלָאקעגנָא רע טָאה סָאד , .טעקנַאּב ןֿפױא

 ,װ לטָאמ ,עש ,ײגָאט ןכרוד

 :89 .טרעלָאקעג--- ,ןָא רע- .וורט -- ןרעלָאקנָא
 -קַײקנָא {ןַארַאֿפ טינ דל ןיא} .ןרעליוק;-
 .ףיז טימ ךיוא .ךעלסעפ יִא .ןעל

 -ַא :ךױא .סס ,יד -- עטנָאקיל ַאקנַא
 ףיוא (גנוריֿפכוּב) .:= 2: סם 041 .ןובשח
 טריטנַארַאג .עטנָאק-קנַאּב ענעֿפָא .גנורעדָאפֿפױא

 "גנולָאצ א ןָא ,ןריּפַאּפטרעװ רעדָא הרֹוחס טימ

 יד ןרידיװקיל ןענעק םידדצ עדייּב ;ןימרעט

 ןוּבשחיַָא ןַא רַאֿפ, .טַײצ רעדעי וצ עטנָאק

 אזַא רָאנ טכַארטַאּב ץעזעג םעד ןיא טרעװ

 ױקַאּב טָאה טנעילק רעד ןכלעװ ףיוא ,ןוּבשח

 רעּבָא זיא רעכלעװ ,טידערק םענעפָא ןַא ןעמ

 ,ןריּפַאּפטרעװ טימ טרעכיזרַאפ טגנידַאּבמוא
 -טנַאה ,שיױמש .א ,"קעטָאּפיה א רעדָא הרוחס

 ענליװ:עשרַאװ ,ןװיטַארעּפָאַאק-טידערק רַאֿפ ךוּב

 יו ,5

 ףךָא עװעד .װטוא - ןעװעדנַאמָאקנָא

 .ןעװעדנַאמַאק-- :89 .טעװעדנַאמָאקעגי-
 יִא .רידנַאמָאק הׂשעמ ןלעֿפַאּב ןּבעגסױרַא .1
 ,קיאַײרש ,קיכליה ןֿפיטש .2 .הרֿבח רעּביא
 .!טעװעדנַאמָאקעגנָא ָאד ןּבָאה הרֿבח סָאװ;

 .ךיז ןפיטשנַא -- ךיז טימ

 -מָאק(עג)י- ,ןָא רינ- .ורט -- ןריניּפמַָאקנָא

 יִא .סעיצַאניּבמָאק ךס א ןכַאמ .1 .טריניּב
 ךרוד סעּפע ןכיירגרעד .2 .תוָאצמה יילרעלּכ
 .עיציזָאּפ עטוג א ךיז רַאֿפ יַא .ןריניּבמָאק

 ,ףנוד

 .ןעמעקנָא +- -- ןעמַאקנָא

 ןיא טָאטשךװַאה עקיטכיװ .נג -- אנָאקנַא
 רעד ןוֿפ טָאטשטּפױה ןוא עילַאטיא חרזמ-ןוֿפצ
 ןגעװ תועידי .ןעמָאנ ןקיּבלעז ןטימ ץניװָארּפ

 .13 ןוֿפ ןעמַאטש 'א ןיא הליהק רעשידִיי ַא

 ָאמ טָאה רעטפיפ רעד סויפ סּפיופ רעד, .ה"י



 ןעקיױנַאקנָא

 טעטש עלַא סיוא ןדִיי ןוֿפ שוריג םעד טריוװיט
 והיתּתמ ,ייַא ןוא םיור ץוחַא טַאטשנכריק םענופ -

 .2/1 יצווו לֹּבִי ,שיזימ

 ײונַאקעג- ,ןָא עק .וטוא .--- ןעקיױנַאקנָא
 יַא ,טנוה א יװ ,ץַאק א יװ ןענייװנָא ..טעק
 -- ןיז טימ ךיוא .ךַאד ןֿפױא רעטָאק ַא יװ

 ונַאקעגנָא ךיז גונעג ןיוש טָאה דניק סָאד,
 י"טצק

 .שטוטס ,לָאענ .יזַא -- קילָארטנַאקנ'ַא
 ַא .טרילָארטנָאקמוא .לָארטנָאק ַא ןָא זיא סָאװ
 ,שילָארטנַאק = .עסערּפ עיִא קידנעטשלוֿפ
 ישי ,טייקי- .ּבװ רַאילקשידניקכַאר
 ,טייק

 -נַאקעג- ,ןָא קישט- .ורט -- ןקישטנַאקנָא
 ינַאק ַא טימ ןשטַײּבנָא ,ןסַײמשנָא ..טקישט
 יןעוועדליװ סָאװ ךעלגנִיי יד יא .קישט

 .ןעקױנַאקנָא +- -- ןעשטוינַאקנָא

 יאקעגי- .ןָא עיל" .ורט -- ןעילָאֿפינַאקנַא
 'ִא .עילָאפינַאק טיֿמ ןרימשנָא  .טעילָאפינ
 .ּבמס .קישטימס םעד

 (עג)- ,ןָא ריק  .חרט -- ןריקֿפיֿפנָאקנָא
 עצנַאג יִא .ךס ַא ןריקסיֿפנָאק .טריקסיֿפנָאק

 ,בנו  .דנַאּבַארטנַאק רענעגעוו

 ןָא .טסיזמוא עזַארֿפ פערפ -- טֿפָאק ןָא
 ןיא סע זַא; .'ק ןָא סעּפע ןגירק .ןלָאצ םוש

 ןלעװ ןשטנעמ, .װש ,"טרעװ ןָא סע זיא יק ןָא

 יק ןָא ןךַײט םענערױרֿפרַאֿפ םעד} ריד רעּביא
 עג עַײנ ענייא ,גָארּפ המלש ,"ןייג ןוא ןרָאֿפ

 ,ל"רּת עשרַאװ ,טסָארֿפ ןוֿפ ... עטכיש

 ;89 .טעסָאקעגי- ,ןָא עס" .ורט -- ןעטָאקנָא
 .זָארג יִא .עסָאק ַא טימ ןדַײנשנָא .ןעשָאק -
 טָאה רוחּב סומלמ ןַײד, .!}ייה 'יִא ךיוא

 רעשידִיי ,ּפס ,ײ?טעסָאקעגנָא טנַײה ךס א סעּפע
 ריא סָאװ ייה סָאד ןעמאזוצ טרַאש , .טסינָאלָאק
 ,ןייטשנירוא לארׂשי ,"טצסָאקעגנָא טָאה ןַאמ
 .גיֿפ .1882 גרעּבמעל ,ןיּבעלח ליגנוי לױאדװַא

 ,טעסָאקעגנָא סנּבעל עגנוי גונעג טָאה המחלמ יד

 .טרעּפסַאקעגי- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעּפטַאקנָא
 -סיױרַא .ןעלדניװשנָא .ןרעּפשַאק-- ;:פ
 ,דלָאג ןומטמ ַא יִא .לדניוש ךרוד ךס ַא ןגירק

 ,ּפָאק א ןָא יװ ױזַא .עזַארֿפ ּפערפ -- ֿפָאק ןָא
 .הצע ןַא ןּבעג ךיז קידנענעק טינ .טלמוטעצ

 רַאֿפ (ּפָאק א ןיִא :ךיוא) ּפָאק ןָא ןײגמורַא
 .שפנ-תמגע

 יַאק(עג)-- ,ןָא עיַאּפ- .ורט -- ןשיַאּפַאקנָא
 ,סעּבלוּב יִא .ןּבָארגנָא .ןעּפַאקנָא ..לס .טעיַאּפ

 .דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יַא .עא ךעלכעטער

 .טעשטּפָאקעג-- ,ןָא עשט- -- ןעשטּפָאקנָא
 לּפמעל סָאד .עשזַאס טימ ןקעדַאּב ךיז -- וטוא
 טימ ןקעדַאּב -- ורט .טעשטּפָאקעגנָא טָאה
 -מוטרַאפ = ּפָאק םעד יָא* .טנעוו יד יִא .עשזַאס

 ,שינע .ןעל

 ָאקעג- ןָא עיּפ  .װרט -- ןע(י)ּפָאקנָא
 נָא .מור .סעּב .ןעיּפָאט- :89 .טע(ינּפ
 .ךעטשיט ןֿפױא ֿבלח יִא .ןפירט

 .טעּפַאקעג-- ,ָא עפ- .ורט -- ןעּפַאקנָא
 יִא .עא סקַאװירט ,רעסַאװ יִא ,ןֿפירטנָא ,1 |
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 =ףָאק ןֿפױא יא ךיז ןזָאל* .ךעטשיט ןפיוא בלח

 .חטוא .2 ,ןעלװעַאּב ,ןקידײלַאב לָאז עמ ןזָאל
 לעװ ךיא, .ןרסמרַאֿפ ,ןרסמנָא (שירעגנויליואוו)

 ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"ריד ףיוא יִא

 | ,1932 װע;קיװָאקרַאכ ,רימ

 .טעּפָאקעג-- ,ןָא עפ .הרט -- ןעּפַאקנָא
 .רנ .לס .2 .סעילֿפָאטרַאק יִא .ןּבָארגנָא .1
 .חטוא .8 .ןגעמרַאֿפ ַא יַא .ןרָאּפשנָא .ןּבַײלקנָא

 ּפָארַא ןוא ןַײרַא קלחרעטניה ןיא יִא .ןעקירּבנָא -

 .ּפערט עלַא ןופ ןפרַאװ

 .לואװ .טקַאקעגי- ,ןָא קַאק .ורט -- ןקַאקנָא
 ,בוטש עלוֿפ ַא יִא .האֹוצ טימ ןקיצומשנָא .1
 "ניק . . . -- ןָאה םעד טכַאמ עטסָאּבעלַאּב יד זַא;

 יַאֹּב ןרַאנּפָא .2 .לק ,"ןָא ריא טקַאק ,רעד
 .זױמַאלַאש םעד ,דלָאי םעד יִא .ןעלדניווש

 ַא יִא .טכעלש רָאג זיּב סעפע ןָאטּפָא .9
 טימ ןענעכער טינ ךיז .4 .סעטעּבָאשט רָאּפ
 רע סָאװ עלַאמ ,ןָא םיא קַאק, .דייר סנצעמע

 ."טעשַארטס

 .טסקָאקעג-- ,ןָא סקָאק .װרט -- ןֿפקָאקנָא
 ןגײלֿפױרַא ,סקָאק א טימ רָאה יד ןעײרדנָא

 םעד יִא .רָאה יא .ּפָאק ןֿפױא רָאה עדמערפ

 ,ּפָאק

 .לָאמַאכָאשע  .רֿפ 22 יא 22 .וז -- ר ַאקנַא
 "נָאק א ףיוא ןטנעמסידָאלּפַא ךרוד ףורסױרַא

 טימ ,רעטַאעט ןיא רעדָא ערעּפָא ןַא ַײּב ,טרעצ
 רעמונ םעד לָאמַאכָאנ ןרזחוצרעּביא השקּב רעד
 -סורַא .סיּב ווזד .ענעצס רעדָא גנַאזעג ,קיזומ
 ,לָאמ רועיש א ןָא י'ַא ףיוא ןירעגניז יד ןפור

 'ַא ןַא ןכַאמ

 -נַא רַאֿפ ץַאלּפ .ן  ,רעד -- שז'ַארַאקנַא
 ,ןֿפיש עטרעקנַארַאֿפ עפורג .סרעק

 .טּברַאקעג-- ,ןָא ּברַאק .ורט -- ןּכרַאקנָא

 ,ךעלצלעה יִא .טינשנַײא ןַא ,ּברַאק ַא ןכַאמ
 "וצנָא ןעמוקעגסיוא רָאנ זיא עס, .ךעלעקעטש

 ענעדנוּבעגרעּביא יד ידּכ ,סעקנָאליפ יד ןּברַאק

 י"טַײז א ןיא . . . ןכירקּפָארַא טינ ןלָאז םעדעֿפ

 ,1925 וועְלֹק ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי .י

 .טגראקעג-- ,ןָא גרַאק .װרט -- ןגרַאקנָא
 ןסע ןופ, .גרַאק ןַײז ךרוד ןּבַײלקנַא ,ןעלמַאזנָא

 ,ןגעמראפ א יִא .יֵא טינ ןעמ רָאט

 'עג"- ,ןָא עװענ .ורט -- ןעװענַאדרַאקנָא
 ױזַא) ןע;צפורַא ,ןעוצנָא ..לס .טעװענָאדרָאק

 אׂשמ יִא .ךס א ןעװענַאדרַאק .קירטש א טימ (יוו
 ...לָאמעלַא ןטעּברַא רימ, .ןגָאװטסַאל א ףיוא
 "ַאמּפיל ,ײ?טעװענָאדרַאקעגנָא ךָאנ קיניײװ רשֿפא
 ,1941 עװקסָאמ ,ענעגנַאגרַאֿפ געט ,ןיוועל

 -רָאקעגי- ,ןָא עמ- .ורט -- ן(ענ)עמרַאקנַא
 נָא טוג ןּבעג .(טעז) טַאז וצ ןרעטיֿפנָא .טעמ

 ,ייגע .ךרעפ יד יִא .ךעלרעדניק יד יִא .ךיז ןסעוצ
 יא ןענעק טינ ."רָאיצרַאװש םעד ןָא עמרָאק
 טימ םלוע םעד יִא .גיֿפ .קַאז ןטסוּפ ַא יװ ױזַא

 'ַא ןוא טסורּב יד ךיז ןסַײרוצפיוא . . ., .דנוש

 ,"טולּב ןעמערַאװ םענעגייא ןטימ גרַאװגנוי סָאד

 זיא לרוג רעד, ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ

 ,גח ,יָא רדסּכ זומ עמ סָאװ הער היח ַא סעּפע
 תולותּב ןוא םירוחּב עטסוּפ, .װ סַאלטַא חמצ

 טינ חסּפ ףיוא קידניא ןייק ךָאנ ןּבָאה עכלעוו

 ןלַאװקנַא

 ,ןװייא רענרעטטופ רעד ,לאנתנ ,ײטעמרָאקעגנָא

 ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד, .ד"סרּת ווָאקירטעיּפ
 טימ ןענעמרָאקוצנָא ןטַאמרַאה םעד)ו טלַילאעג
 יװ ,יקסװָארטסָא .נ ,"ַײלּב עיצרָאּפ רעַײנ ַא
 ,1937 קסנימ ,טעװעטרַאהרַאֿפ כיז טָאה לָאטש

 טָאה רעדורּב רעד. -- ןעוועמרָאק-- :ךיוא
 ֿבקעי ,ייָא םיא רימ ןֿפרַאד -- ןסע וצ סָאװ טינ
 ,1901 וװעשטידרַאּב ,יכנָא ירֿבע ,ןַאמטָאס

 יי .שינע .ךיז טימ ךיוא

 .טעּפרָאקעג-- ,ןָא עפ- .װחרט -- ןעּפרָאקנַא
 סָאװ סעּפע טימ) ןעװעקיּפנָא ,ןקַאּפנָא .רקוא
 לוירּב א יִא .סענרעז טימ לקעז א יִא ,(ןיילק זיא

 וצ ןרעלק ייז, .ךעלעיתוא עקנישטנָאמ טימ
 יַאּפ ןפיוא ןָא ייז ןעּפרָאק ןוא רעטרעװ עַײנ

 סָאד ,וָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינפיק .יא ,"ריּפ

 | ,1930 וועלק ,טייג זַײא

 "עג-- ָא עװעק  .װרט -- ןעװעקרָאקנָא
 "רָאק טימ ןּפָאטשרַאֿפ ,ןּפָאטשנָא .טעװעקרַאק
 | .רעשעלפ יד יַא ,סעק

 :89 .טעקרַאקעג-- ףָא עק -- ןעקרַאקנָא
 -נַאלק ןעגנערּבסױרַא -- וטוא .,ןעקַארק--
 יָאֹס רעדָא ןגָאזנָא -- ורט .ּבָאר א יװ ןעג

 "ובני ערעטצניפ, יִא .סטכעלש סעּפע ןגָאזסיױר

 .יא ,"!יִא תמא ןַא ףיוא עקַאט טסניימ, .יתוא
 .1930 װעַיק ,טײג זַײא סָאד ,זביא סינּפיק

 .ןעסָאקנָא =- -- ןעשָאקנָא
 .ןרעּפסַאקנָא +- -- ןרעּפשַאקנָא

 .טעקשָאקעג-- ,ןָא עק- .װרט -- ןעקשָאקנָא
 ךעלנייוװעג .ןטעלגנָא ,ןעלטרעצנָא (לדייאמוא)

 ןעּבילנָא ךיז ,'ַא ךיז .װחזק -- ךיז טימ

 ךיז להק .וטוא ןןלָאהיָאק ...} -- ךיז ןלהקנָא
 ןלהק ךיז גונעגרעּביא .טלהקעג-- ךיז ,ןָא
 ייירד עטצעל יד ןיא טלהקעגנָא ךיז גונעג ,ונע
 טרָא םעד ןטערטוצּפָא טַײצ ןיוש .רָאי קיס
 ."ץרעגנִיי רַאֿפ

 יַאוקעגי- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטַאװקנָא
 טנעװ יד יִא .ןרימשרַאֿפ ,ןרימשנַא .1 .טעשט
 ןּבַײרשנָא .ןעלּפַאלּפנָא .2 ,ןטפירשֿפױא טימ
 -רעד א סעּפע ,לדיל ַא יִא .שירַאנ ,טכעלש

 טעשטַאװקעגנָא ןיוש זיא ליפ ןצ, .גנולייצ

 ייוװצ יד ןשיװצ יגנורעטנענרעד' א ןגעוו ןרָאװעג
 ,17 ע 1963 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּבל םייח ,"סנּביױלג

 ןיא ךעלסיֿפ יד טימ יִא .ןעשטּפָאטנָא .ווטוא .9
 .שינע- .עטָאלּב

 -שטַאװקעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקשטַאװקנָא
 ,סַאנ ןכאמ .ןרימשנָא ,ןעקשטַאּפנָא  .טעק
 ,שינע- .ליד םענעשַאװעגסיוא םעד יָא ,קידורּב

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- לַאװקנָא
 .עיגרענע רעשירפ ןוֿפ יִא .ןלַאװקנָא ןוֿפ

 --חטוא .טלַאװקעג-- ,ןָא לַאװק -- ןלַאװקנָא
 (יװ) ןעמוקסורַא .װטוא ,ןלעווק-- :לגרֿפ
 ,םענורּב ןיא ןָא טלַאװק רעסאװ .לַאװק א ןופ

 עדנילּב סָאד 'ִא םיא ןיא טגעלֿפ טלָאמעד;
 -ַאווק . ... ןעגנושטַײטסיוא פרעייז, .דַאנ ,"טכיל

 ןדמערֿפ ... םעד ןיא עקַאט ןָא ייז ןיא ןל
 "סױרַא -- ורט 1912 י"נ ,וצ טישז ,יןושל

 רעד, .לַאװק ַא ןוֿפ חוּכ ןטימ (יװ) ןעגנערּב



 ןלָאװקנָא

 'אװ שירֿפ ןָא רדסּכ טלַאװק םענורּב רעפיט

 ,בנ/ ."רעס

 יִא טגעלֿפ סע. .ו ןלעװקנָא +- -- ןלָאװקנָא
 ןפיוא| עקשיש עקירָאה עקידנגָארט-טולּב ַא

 ,זּביא ,ןידיל .לװ ,"ןעלעשריה א ןופ ןרעטש

 .1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש

 "עג-- ,ןָא עשט- .װטוא -- ןעשטקַאװקנָא

 יװ יִא .ךס ַא ןעשטקָאװק .1 .טעשטקָאװק
 ,ךיז טימ ךיוא .ייא ןַא ןגייל ןרַאֿפ ןוה א

 ןוא ליטש ,ךיז ןגָאלק טַײצ ערעגנעל ַא .2

 לַײװ ,ןָא טעשטקַאװק עלעדניק סָאד,, .קידנענייוו

 .שינע- ."פלעדנייצ ַא םיא ךיז טסַײר סע

 װטוא .טעקַאװקעג-- .זָא עק- -- ןעקַאװקנָא
 גונעג ןעקַאװק שערפ יד, .ךס ַא ןעקַאװק --
 נָא -- װרט ,יןטנװָא עקידרעמוז יד ןיא ןָא
 וצ ךעלנע זיא סָאװ) ןעלּפַאלּפנָא ,ןלייצרעד

 -פיונוצ ךיז ןעמ זיא, .(שערפ ןוֿפ שינעקַאװק
 ...ןןסַײנ יד) טעקַאװקעגנָא יז טָאה ,,ןפָאלעג

 .א ,זּביא סינפיק .יא ,"ןֿפָאלעגקעװַא זיא ןוא

 .שינע- 1935 וועיק ,גָאלָארּפ ,אקװָאלָאה

 .ןעשטקָאװקנָא ווזד -- ןעקַָאװקנָא

 ,טעשטיוװקעג-- ,ןָא עשט- -- ןעשטיוקנָא
 יִא ,ןעלמוטנַא .ךס א ןעשטיוק .1 -- חטוא
 קישטיווק ַא טימ ןעַײרשנָא .2 .ןײגקעװַא ןוא
 ,סעטרֿבח יד ףיוא ,רעדניק יד ףיוא יִא .לוק

 ,שטיווק א טימ סעּפע ןלעפאּב ,ןגָאזנָא --- וורט

 ךיז טימ .ןײגוצסױרַא טינ גָאזרַאֿפ םעד יא
 .שינע  .ןרעהפיוא ןוא ךיז יַא --

 ךיז ,ןָא ךיז קיװק .וטוא -- ףיז ןקיװקנָא
 טימ ךיז יִא .הָאנה ךס ַא ןּבָאה .טקיװקעג י-
 טימ ךיז יִא .ךעלקינייא יד ןוֿפ ךעלהמכח יד

 ,קנורט ןטלַאק א טימ ךיז יַא .הרוׂשּב רעטוג ַא
 ,שינע-

 ילוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- שטעװקנָא
 יַא רעקרַאטש ַא .ןשטעװקנָא ןופ טאט

 ןָא שטעװק .װרט 6 װטוא -- ןשטעווקנָא

 לּפענק ןֿפױא יִא .ןקירדנָא  .טשטעווקעגי-

 'ִא ,(עױלָאזַאמ ַא יִא .לקעלג ןוֿפ (לּפענק סָאד)
 סופ ןטימ 'ִא .ןצנאראמ עכעלטע ןוֿפ טּפַאז

 ןפיוא סוֿפ ןטימ יִא .ןזַײאּבַארג םעד (ףיוא)

 ואוו יַא .ןַאדָאמעשט ןיא ןכַאז ךָאנ יִא .לַאדעּפ

 יעװרעטניא -- טרָא ןקיטכיר ןֿפױא ,ףרַאד עמ

 .רעכיּב רעּביא רדסּכ ןציז ,ןטניה םעד יִא .ןרינ

 ינָא טשינ ןלָאז ןטסירּב יד ןטיה ךיז זומ עמ,

 -ָאטישז ,םעל אּפרמ ,זּביא ,"ןרעװ טשטעוװקעג

 רע טגעלפ 'רעטכָאט' טרָאװ םעד, .1874 רימ

 זַא ןּבײלג ןוא ןליפרעד לָאז עמ ,יִא קרַאטש
 ,רעיוּב ,רַאיטכעד עיטָאמ ,*רעטכָאט ןַײז זיא'ס

 ןשטצווק ןטַאדלָאס סקַאשטלָאק , ,1936 קסנימ

 ,נרעטש ,"םירעיוּפ יד ףיוא ,רעֿפרעד יד ףיוא ןָא

 "עמ ךיז יִא -- ךיז טימ .3 אי ,1938 קסנימ
 ,שינע- .גנו- .ןדיר

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- לעװקנָא
 -- ילעּפַאסוֿפטכַאע, .װ 6 ו ןלעװקנָא ןופ

 יד טָא יִא טימ ןֿפורעגנָא טסאג רעכיוה א טָאה

 ךעלטערּב עֿפרַאש טימ ןגָאלש סָאד} ןלָארטנָאק

 ,?סרעלטעצַאק יד ןופ סעטַאיּפ יד רעּביא

 טליֿפפ .געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי
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 ןשידיסח ןופ טגָאלש סָאװ חוּכ ןשירֿפ םעד ןעמ

 ,30 עוו 1971 ,נל ,ץנַאק .ש ,"ָא

 ןָא טלעװק סָאװ .לָאענ .ידַא -- קילעװקנַא
 לארׂשי ַײּב .ןלעװקוצנָא טייקיאעפ יד טָאה סָאװ
 .רעדײטלשעג ,ןַאלּפַאק

 װטוא .ןלָאװקעג- ,ןָא לעװק -- 1 ןלעװקנָא
 ,לַאװק ַא ןוֿפ (יװ) ןעמוקסיורַא .ןלַאװקנַא ,1 --
 טלעװק טפַאנ .םענורּב ןיא ןָא טלעװק רעסַאװ

 ,ןרעװ לוֿפ .ןליֿפנָא ךיז .2 .ןלירד םַַײּב ןָא
 טימ ןָא טלעװק ץראה סָאד .ןרעװ טּפַאזעגנָא

 יד ןָא טלעװק סע זַא; .װזַאא טומ ,ןּביױלג

 -רעּב הּכלמ ,"טרַאה ןעלצרָאװ יד ןרעװ ,טסירּב

 ןַײז; .1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאל

 טרעװ סע ,ךיז טיײרּפשעצ ,ךיז טנֿפע ץרַאה

 ! רי ,"ןצכערק ןוא ןצפיז ןוֿפ ןלָאװקעגנָא

 ןֿפַײר ןוא חיר-קינָאה טימ ןָא ןלעוק ... לּפע;

 ױזַא) .0 .רעדיל ,רעשטַאימוש .א ,"רעמוז
 יד ןרעװ טשיוּפעגנָא .ןרעװ ןלָאװשעגנָא (יוו

 רעטסַײט רעד, .שַאלֿפ ןיא ןָא ןלעװק סעדגַאי

 יַא ."ןָא טלעװק ךיוּב רעד רעּבָא ,רעגָאמ טרעוו
 :הללק ַא ןיא ךיוא .ךלימ ןיא עקלוּב א יװ
 ןרעדָא יד .עקלוּב ַא יװ יִא (טסגעמ) טסלָאז
 ןעייג ךעלעייא יד; .ןָא ןלעװק סיפ יד ןוֿפ

 -רעייא יד ךרוד יז רעד ןופ רעּפרעק ןוֿפ סיױרַא

 סָאװ ... ךעלּבַײרט עטיירדעג עגנַאל -- גנעג

 ,ן כַאי ,"רעסַאװ ןיא ןלָאװקעגנָא ןרעו

 ,הָאנה ןּבָאה .טלעוװקעג-- :ךיוא -רַאפ 4
 ןרעװ .ןצעמע ןיא ךיז ןעלגיּפש .ןגינעגרַאֿפ

 ,ַא ,דײרֿפ סיורג רַאפ יִא .רעגנעל יװ רעטיירּב

 עמ .ןצנוק ןופ יִא .החמׂש רַאפ ךיז ןצלעמש

 טמוק סע ,הרוׂשּב רעטוג רעד ןופ ןָא טלעװק

 יַא ,רעגניֿפ יד ןקעל .טנוזעג קיטש ַא וצ טושפ

 ןופ יִא .תונזח עלעקיטש ַא ןוֿפ ,השרד א ןוֿפ

 ןיִּב ןרעטלע ענַײמ ַײּב, ,לטלעװ ןייש סטָאג
 רימ ןופ ןגעלפ ייז ,ןעװעג עקניזימ א ךיא
 -- ןכַאל רָאנ דישז א ןוֿפ רע לָאז, .לֿפ ,"ָא

 ןיא דוי רעד' ,גּבא ,"ָא ןיוש עלַא ןלעװ

 רעמוז ןעועג זיא ןּבעל ןַײז, .ןז שה 'בעיק
 ןוֿפ ,עלעמייּב סכעלטיא ןופ קידיִא ןציז וצ

 עטלַא יד' ,סוממ ,"רעדנוזַאּב עלעזערג סכעלטיא

 -רעװ יד ןעגנולשעג טָאה יּבר ןַײמ, .'הׂשעמ

 -נעל יװ רעטיירּב ןרָאװעג ,טלעװקעגנָא ,רעט

 ןוֿפ יִא ןענָאק סָאװ ןדִייפ .יןעמולּבי ,עש ,"רעג

 "עבנג ןרַאפ ןשטנעמ א ןענעגרהרעד} טּפשמ אזא

 עשינלזג ןּבָאה ,החיצר ַאזַא ןופ ,(לרעגייז ַא ןענ

 .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח ,"רעצרעה

 :סױוַא ,ןלעװקנָא לָאז סע ןכַאמ -- ורט

 רע טעװ ,רעֿפיט םענורּב םעד ּבָארג, .ןלעװק

 ."רעסַאװ יִא ןיוש

 "יל רעד ןופ ץונ א ןכַאמ וצ; -- ךיז טימ

 ןלָאװקעגנָא ךיז טָאה סָאװ עיזיװ-רוטַארעט

 ....ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוויר .3 ז"ןצרּפ םורא

 ,שינע- .גנוד

 לעװק .ורט ןיע -- רקוא ,דפ} -- 11 ןלעװקנַא
 ,ןדַײל ןפַאשרַאֿפ .ןרעטַאמנָא .טלעװקעג'- ,ןָא
 'נייװעג .תורצ ןגָאזסױרָאֿפ טימ ןצעמע יִא

 .ךמערֿפ רעד ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ ךעל

 רעזיב רעד ןופ ךיז ןלעװקוצנָא ןיוש גונעג

 .שינע- .רעגיווש

 ןעמוקנָא

 -עג-* ןָא רע .ורט -- ןרעּבליזקעװקנַא
 טימ ןליֿפנָא  .ּבװ ןיזיירד .טרעּבליזקעװק

 .לּבַיײרט א יַא .רעּבליזקעװק

 -שטוקעגי- ,ןָא עמשטי .וורט -- ןעמשטוקנָא
 ,עמשטוק ַא (יװ ױזַא) ןָאטנָא  .לָאענ .טעמ

 םעד ןָא טעמשטוק ... קָאר רעצרַאװש ַא;

 יָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"דלַאװ

 ,1932 סעדַא ,עיצול

 .טקיטיוקעגי- ,ןָא קיט- .װרט -- ןקיטױקנָא

 .ּבוטש יד יִא .ןצומשנָא .ןקידורּבנָא

 .טעלױקעג-- .,ןָא עלי .ורט -- ןעלױקגָא
 -ניא ןוא זדנעג יִא .ןס א ןעליוק .ןטכעשנָא

 ףיוא גונעג טעלױקעגנָא טָאה ןהמכח|? .סעקיד

 ,שינע- .2 ,ט ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"החמׂש ַא

 .ןרעלָאקנָא +- -- ןרעלױקנָא

 יוקעג-- ,ןָא (עּפיוק .ורט -- ן(ע)ּפױקנָא
 א ןיא ןגיילנָא .ּפיױק ַא טימ ןגיילנָא  .ט(עּפ

 .האוֿבּת יִא .לּפע יִא .עּפוק

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ףיוקנָא

 יָא רעסיורג ַא .ןֿפױקנָא ןופ

 ,טֿפױקעג-- ןָא ףױק .װרט -- ןֿפױקנָא

 יַא .חסּפ ףיוא יִא .סנדײשרַאֿפ ,ךס ַא ןֿפױק .1
 יִא ןֿפרַאד רעּבָא לעװ ךיא, .ןקיטנַא יילרעלּכ

 .קי ,"עניילק ןייק טינרָאג ןוא ןכַאז ךס א

 ,סמ ,"ןטסניד ןוא טכענק טֿפױקעגנָא ּבָאה'כ,

 ןֿפױקנַײא וזז .2 .7 ,ּב ,ט"עקּת תלהק
 ןייא} *?יַא םענוֿפ טנַײה ןּבילּבעג ריד זיא לפיוו,

 טָאה יז לֿפיװ רעטייװצ ַא ַײּב טגערפ טסניד
 סָאװ טלעג םענופ ךיז ַײּב ןזָאלרעּביא טנעקעג

 רעד רַאפ ןֿפױקוצנַײא ןּבעגעג ריא טָאה עמ

 יװ רעמ ,גונעג -- ךיז טימ .ןעטתיּבה-לעּב -

 ,ןיי) רעה .שינע .ץכע-  .ףרַאד עמ
 | ,ירע- .(עק-
 :89 ,טלקיוקעג-- ,ןָא לק- .ורט -- ןעלקױקנָא

 רנלקנָא .קידנעלקיוק ןעגנערּב .ןעלקַײק--
 ןייא ןיא ךעלסעפ עלַא יִא .ןעלקיוק ךרוד ןּב
 -- ןיזו טימ ךיוא .רעצעלק י'ִא .ףיוה לייט

 .שינע- .ייה ןיא ,דמַאז ןיא יִא ךיז

 'ַא .ןעמוקנָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- םֹוקנָא
 הֿפוקּת ,גנודנעװ רעַײנ ַא ןופ יא .גנילירֿפ ןוֿפ
 ,ןפיש ,ןענַאּב ןוֿפ יִא .קלָאפ ןופ ןּבעל ןיא עא

 ןַײמ; .1924 ,לה ,"רָאנעג םעַײנ ןופ יִא ןיא;

 ןוא ,טכַאנרַאפ ןופ יִא ןיא -- םייה עליטש

 'טרַאצ רעטצעל טימ ריא ףיוא טֿפירט למיה

 רַאװ .... .1928 קסנימ ,זיורּב ,שקַא ,"טייק

 ,ןוֿפיסוי ,"סורדנסּכלַא ןוֿפ טשמוק ןא יד ןרעה

 "א .ןינּבײָא .ץַאלּפיִא .חכ ,1743 טשמַא

 .עדַײּבעג

 ןעמוקעג-- ןיּב ,ןָא םוק .וטוא -- ןעמוקנָא

 יוקוצ ,1 ן338 ,ןעמוקסיוא +- ּבָאה ןגעווו
 ַא וצ ,טקנוּפ ןסיװעג א וצ ןכיירגרעד ,ןעמ

 .םולשֹּב ...ןייק ,ןיא יִא .טרָא ןטמיטשַאּב

 ןוֿפ יִא .ןעגנורעדנַאװ עגנַאל ךָאנ םייהַא יִא

 ַא ןיא ואווצעגרע יַא .ןַײרַא טָאטש ןיא ףרָאד

 ןוא . . .(ןיא) ןייק יִא .העש (רעקידלזמ) רעטוג

 וצ ןונ רימ איו, .אינסכַא ןיא ןרָאֿפרַאפ ךַײלג

 .154 ,הג ,"...ןימוקיג ןא ןינַײז גרוּב ןילַא

 איז ןגַײז ... רטעװ םוא 'נוא םרָאטש ךרוד,



 - ןעטוקנָא

 ,אלק ,ראש ,"(ןידמע ק"ק)  ןיא - ןמוקעג - ןא
 ליֿפ סָאד ואװ ןַײרַא דנַאל םעד ןיא יִא רערפ,
 -רַאּב ,חנעפ תנֿפצ ,ץיװרוה לקַײח ,"זיא  דלָאג -
 סע טָאה ... ץירּפ רעכלעװ, :1817 וועשטיד |
 תידוהי ,דמא ,"עװָאניל ןייק יִא טֿפרַאדעג טינ -
 טעװ שישרּת ןייקע ,1875 ענליװ ,עטייװצ איד |

 .טלעח ןוא דיא ,גירג "יָא טינ ןהנויו-רע-

 ,ןעמָארטשנָא .ןלָאצ עסיורג ןיא ןעמוק 2
 יו ָא .רעטנזיוש יד ! ןיא ןָא ןעמוק םיטילּפ

 | .ןקירעשייה

 ןטצעל םוצ רעדָא לעטשּפָא ןַא וצ ןעמוק .2
 -עיצַאקינומָאק ַא ןגעװ) העיסנ ַא ןוֿפ טקנופ
 ןייא ןיא ןָא רעהַא ןעמוק ןענַאּב ייווצ .(לטימ -

 סייוו עמ .יָא דלַאּב טעװ דזעיָאּפ רעד .תעל-תעמ

 ןעמוק ןֿפיש .יִא טעװ ןַאלּפָארע רעד ןעװ טינ
 ןּבָאה עלַא; .ץָאלּפעצָאה ןייק יִא .ןװַאה ןיא ןָא
 -נוֿפ טַײז רעד ןיא ןקוק וצ טרעהעגפיוא טשינ

 .תודוס ,ּפס ,ייַא ףרַאד גוצ רעד ןענַאװ !

 ןטכַארט ןטימ תוכַײשּב) ץעגרע ןעמוק 4
 רעדָא ּביהֹנָא ןַא יװ ןעמוק ןוֿפ טַײצ ןגעוו
 ,סנטַײצַאּב יִא .(ןשינעעשעג טייק א ןופ ףוס
 יַא .טכירעגמוא יִא .טעּפש וצ ,טַײצ רעד וצ
 -רַאֿפ ןיא ווזַאא) ארומ טָאה עמ ,טרַאװ עמ ןעוו
 ךַָאנ יִא .(גנוּבעלרעּביא ןַא ,ליֿפעג א טימ גנודניּב
 ןיא 'ִא .תוצח וצ יא .ונילע ךָאנ יִא .ןעמעלַא
 רעד ףיוא יָא .עקצירעד-עקצימ ןיא ,הלהּב ןטימ

 רעסיורג ַא .ןָא טמוק הנקיז יד .טונימ .רעסייה |
 זיא ןעװ, ,גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןָא טמוק םלוע .
 ייג, ."?טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעגנָא דניק סָאד
 רעמָאל א זַאפ :"ַא רעכיג וטסעװ ,עילָאװַאּפ -

 ךַײלג עדייּב ןעמוק --- טפיוק רַאנ ַא ןוא טֿפױל

 טַײּפש .,ונילע (ךָאנ) וצ ןָא טמוק עמ זַאק ;"ןַא
 ךיד לַײא; :"םייהַא טייג עמ .ןוא סיוא ןעמ

 רעטעּפש טסעװ ,ןַײרַא דלַאװ  ןיא ,גיצ - ,טינ

 -שלש וצ ָאקדיח 'ר יװ יָא* .וש ,יַא ףלָאװ םוצ |

 ,טייהרענעטעּבעג-טינ ןוא טכירעגמוא = תודועס

 ןיא טלַאה עמ ןעװ דָארג = דייר יד .ףיוא יָא
 סעּפע ןגעװ ,אפוג ןשטנעמ םעד ןגעװ) ןדייר -

 טמוק סָאװ .םעד וצ תוכילש א ןּבָאה ןעק סָאװ

 עטוג ןעמוקעגנָא . .. ןעגנַאגעג ןריצַאּפש, .(ןָא -
 ,?טעּפש ױזַא ָאד ריא טוט סָאװ :ךעלרעדירּב

 ןןעזעג ןּבָאה =! ןכַאז םיאּבג יד םיא ןעוװ, .לֿפ -
 ,ּבמ ,"ךיז איז ןגרָאּב רֿפ אד ... ןמוק ןא
 ןומ ,ןעמוקעגנָא טעּפש רע זיא, .במ הׂשעמ

 .5 א 1865 ,מק ,"ןרעטניװרעּביא ןיוש רע
 -ןצמײהַא ןוז ןוא עטַאט ןּבָאה טנכערעגסיוא,

 "וקעגנָא ,רדס םוצ טקנוּפ עמַאמ רעד וצ ןעמוק |
 ,שֵא ,"היוול ריא וצ טקנופ ייז ןענעז ןעמ
 .דוי"םילי הֹּת

 ןעמיווש וצ ,ןעילֿפ וצ ,ןרָאֿפ וצ יִא
 ... קידנעילֿפ ,רוֿפ ַא ףיוא קידנרָאֿפ יֵא = עא
 ,וזַאא

 סָאװ סעּפע ןגעװ) ןצעמע וצ ןכיירגרעד .9
 -הּכונח יד יַא דלַאּב ןלעװ סע ,(טקישעג טרעו

 ףיוא ןעמוקעגנָא ןיוש זיא הרוחס יד .תונּתמ
 טעװ װירּב רעטרירטסיגער ַא .עיצנַאטס רעד
 ןוֿפ שינעּבױלרעד ַא ןָא טמוק סע .יֵא רעכיז
 -ָצלעט ןייק טינ זיא הללק ַא; .םוירעטסינימ
 לָאז, .וש ,"זָא טינ ךיג ױזַא טמוק יז ,עמַארג
 בוא טינ וזַא שייו .,ןַײז ךיראמ ליפ רטַײװ ךיא

 פי ,יי. ,: ןסייה
 ,מק ,"סערדַא ןַײז ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ
 ירעּבָא טֿפלעה טָאג ןעו ,יוא; ,17 ןאנ ,1863-

 יטערטָאּפי
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 רעד זַאק ,18 ,ּבגָארּפ ,"טמוק ןא ֿבתֹּכ רעד

 רע טעװ ,רָאטַאנרעּבוגעציװ םוצ יִא טעװ ווירּב

 ווירּב ענַײמ טנפעעג טָאה רעע .

 ןטימ לוירּב עטוג סָאד ןָא ריא טמוק סע

 טלָאמעד ריא וצ זיא רעװ ---
 ..ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,ײ?ךַײלג

 ןכיירגרעד .(העידי ַא ןגעוװ) ךיז ןסיוורעד .0
 םוצ יִא טעװ הׂשעמ עקיזָאד יד .ןצעמע וצ |

 טעװ עטכישעג ענעצנַאג יד .עא ןיּבר ,ןטַאט
 -לַאשטַאנ וצ ,װַאטסירּפ ,רָאטַאנרעּבוג םוצ יא

 םעד רַאפ ןעמוקעגנָא זיא ךַאז יד זַא, .עווטס

 זַא 'נוא;} הכ ,1848 רימָאטישז ,הח ,=. ..ךלמ
 טשמַא ,הח ,"...םאק ךלמ ןעד רֿפ ךַאז איד

 ןעק ןהׂשעמ עסואימ יד =| סָאד, .ןא/ה ,1716
 זיא ָאד ןוא ,לטעטש ןַײמ ןיא טקנוּפ יא ךָאנ -

 טּבַײלּב עּביל ,.ר .א .פ ,"תושפנ תונּכס רימ טימ

 ןַײז שייֿבמ סהיננח|; .1879 ץעשרַאװ ,עּביל

 ישָאר םוצ ןעמוקעגנָא זיא ןםירבח ענַײז

 עצװענַאי ןייקש .ישפנ-תריסמ' ,ץרּפ ,"הבישיה |

 םעַײנ םעד ןגעװ הרוׂשּב יד ןעמוקעגנָא זיא

 ,שַא ,ילארׂשי ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא סָאװ טכיל
 .דיי-םיליהת

 -רוטַאנ א ןגעװ ,טינשּפָאטַײצ ַא ןגעוו) .7
 טמוק סע .ךיז ןזַײװַאּב ,ןענַײשרעד (גנוניישרעד |

 -לימ רעד ןָא טמוק סע .טינש ןוֿפ טַײצ יד ןָא/
 טימ ןָא טסּברעה רעד טמוק'ס/,/ .גנילירֿפ רעד

 ןעמוקעגנָאא .לדוי ,םוממ ,"הרוצ רעזייּב ןַײז

 עקידמערוטש ַא טשרעה'ס ... ןטַײצ  עַײנ
 העש עטסליטש ידא .ילדיֿפ יד ,רַא ,ײטכַאנ

 ןיא טלַאה סע; .רעגנינַײװידירֿפ ,יָזָא טמוק
 ַאוכ עטסַײנרעּביא ןוא עטסַײנ ,עַײנ יִא ןייא |

 טַײצ רעד ןוֿפ, .12 שו 1964 ,זמט ,טייצ ,"סעיל
 זיּב טײקֿפַײר-סטכעלשעג יד ןָא טמוק סע יװי

 .ט ירד ,י. ..טיײקנסקַאװרעד רעקידנעטשלוֿפ

 י"רַאװ ,עטעטַארײהרַאֿפמוא רַאֿפ עינעגיה ,גנירָאק

 1908 עש

 .(קנערק ,טײקכַאװש ַא ַא ןגעװ) ןלַאֿפַאּב ,8/-|
 ,ןועגש ַא ,תעגושמ ַא .ןּפַאכנָא .ןרעװ טשרעהַאּב

 ,ּפָא טינ ןזָאל ןוא ןָא ןעמוק הֿבשחמ עדליװ .ַא

 זַאק "?הװאּת יד ןעמוקעגנָא ןיוש ריד זיא'ס;

 ןַײרַא לכׂש רעד טייג ,ןָא טמוק ערה-רצי רעד

 ןתחדק סָאדַו שע ןעוו, .װש ,"(תחֹּת) ןטניה ןיא

 קיׂשיא ןקרטש ןמענ רע לוז ָאז ,טמוק ןא ןיא

 י"ב ,",..ךילּבונק טּבייה יד 'נוא ןקיסע =)

 ןעװע 17 אט ,אקװד| 1474 ,'תואוֿפרה רֿפס

 ,"...טמוק ןא תשלוח ןייא ןילאמ טּפָא םנייא -

 לואש גיניוק םאק טֿפוא ראג, .א/בכ ,וו רוס |

 ,293 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,י"ןא ןיזנוא ןייא

 ,גי ,רירעש ,"ןמוק ןא טׂשגנַא ךיד טרעװ זע;

 םוא ןייװעג א ןָא טמוק םענייא ןעװ,} 1

 ,2טל ,"טייהרעליטש ןענייוו רע גָאמ ... תּבש

 ףיוא סָאד זיא ריצַאּפש ַא רַאֿפ סָאװ, .א/טנ
 ערעזדנוא עלַאק .היֿבט ,עש ,"?ןעמוקעגנָא םיא

 -עג יד ףיוא טייקרעװש ַאזַא יַא לָאז םיאנוׂש
 ,ישטנַעמ ַא רענייא' ,ו סַײװ ,"רימ יװ רעטימ

 ,קלח ַא ףיוא ןלַאפסיױא .ןַײז טרעשַאּב .9
 שָאװ) ךַײא שטניוו ךיא סָאװ ץלַא יַא ךַײא לָאז,

 ןעמוקנָא

 םיִא לָאז, .הכרּב -- "(ןיילַא ךיז טשטניװ ריא -

 -- ?םיא שטניוװ .ךיא סָאװ טֿפלעה ַא שטָאכ יִא

 ַא רָאנ יִא טעװ םיא .הללק ַא ךיוא ןַײז ןעק
 ןָא טמוק ןסיּב רעטסעּב רעד; ..קלח רעניילק -

 "עגנָא יא ךַײא; .װש| ,ייטנוה ןטסגרע םעד

 ,גכ ,עשוהי ,יּת ,"גָאזוצ רעטוג רעדלַא .ןעמוקי
 -ניֿפ ןיא ... לָאז עשר םוצ ןמוק ןא-ה .5

 רֹּבא ןדוי יד, .8 ,הל ,םילהּת ,מהס ,"סנרטצ

 ןיא .ןדאש ׂשּבַײל ינהָא ןלאל הדוּת =! ליּת

 -ַאפ רעגָארּפ א ,"ןַײז ןמוק ןא ןיסַאג רעד -
 ,ןךוּבןײטשכַאװ ,ָאװִייו ,1732 ,,הליגמ-ןעילימ

 לָאז טסּבלעז ךיז ףיוא ױרֿפ עדנגָארט ןייא,

 ,"ַא לָאז גנירג ןעניװעג ריא סָאד ןוט הליֿפּת
 ,א"נקּת ךַאּבצלוז ,ו םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש
 רעזענ עשידִיי עגנאל קלח רעטסעּב רעד, .א/ע

 -עגנָא רעלקעמ רעקסּפולג יד ,טנַאקַאּב יװ ,זיא
 שרעדנַא טָאה רע, .ֿפשטניװ ,סוממ ,יןעמוק

 ,"לרוג ןַײז ןיא יִא טעװ עלהנח זַא טנכערעג טינ

 ..ד"מרּת עשרַאװ ,עלענח ,יקסוועלעדוי .מ .מ

 רעד זַא; .ןגירק(נַײרַא) ,ןעמוקַאּבנַײרַא ,10 |
 טסעג יד טמוק ,רעסערפ א זיא החמׂשילעּב

 ןַײז טָאה ןושארה םדָאא .װש ,יןָא טינרָאג
 רפס רעד זיא .תש ןוז ןַײז וצ טזָאלעג רֿפס

 ןעמוקעגנָא זיא רע זיּב ,השוריּב ןעגנַאגעג

 םעד ,הררׂש ןסיורג םעד, .א/זכ ,2צנ ,"םש וצ

 ךרוד ןעמוקעגנָא רָאג טלעג סָאד זיא ,ףַארג

 ,עיזַאושזרוּב יד ,ּבמָאלָאג ןסינ יבצ ,"השורי

 ןייק טָאה רעזיק רעזדנוא; ,1906 עשרַאװ

 ןָא יִא סיוװעג טעװ-םוטרעזייק סָאד . .. רעדניק

 ָארַאימעשּפ .ּבא ,"רעדניק ענַײמ ןָא רעדָא רימ |
 װָאקירטעיּפ ,םיקידצ ענעגרָאּברעֿפ יד ,רעװ

 טמוק םש א ךרוד ןוא רָאנ ןּביוא ןופ,! ,1

 ..וװ לַא ,"רעקרעּביא רעד (זדנוא רַאֿפ) ןָא

 ןּביײהנָא ןצעמע ַײּב לעטש ַא א ןגירק .11/ |

 סָאװ ןצעמע ןגירק .לגנוידןרעל ַא ןרעװ .ןעניד
 ןיא ,הכָאלמילעּב ַא וצ יִא ,ןטלַאהסיױא לָאז |

 ןַא רַאפ-ץירּפ םוצ יִא .עא רָאטנַאק ,טֿפעשעג ַא -

 טסניד א רַאֿפ רעסעּב יִא .םַאנַאקע ,רעעזפיוא -

 ןרעיוּפ, .ןמלַא ןטלַא ןטימ ןּבָאה הנותח רעדייא -

 "נָא ןדַײס ... ןסע וצ סָאװ טַאהעג טינ ןּבָאה -

 ,תוריכׂש איד ,"סעקירּבַאֿפ יד ףיוא ןעמוקוצ .

 רעד ןיא טייהרעגנוי רעסעב, ,1896 גרעּבמעל

 יורֿפ ַא רַאֿפ ןכלעזַא וצ רעדייא ןגיל וצ דרע !
 תאטח ,קסנימ סױא ריֿפַאס .י .א ,"ןעמוקוצנָא

 "יווש ןוא רעװש וצ יִא ,1881 ענליוו ,. . .להקה-

 ןעװעג טלָאװ סָאד יװ יױזַאו טסעק ףיוא רעג |

 וד, .ריבג םַײּב םעדייא ןַא רַאֿפ יִא .ןלעטש ַא

 ךָאד טסנעק למינּפ ןייש ןַײד טימ ,דניק ןַײמ

 ןָאט ךודיש א =} "ןַאמנגנוי ןטסנַײֿפ םוצ יִא
 עגנוי ןייק טינ ןיוש טסניּב וד, .לֿפ {. . . ןטימ
 וצ ןכיגניא יִא ןיוש טסֿפרַאד וד ,עלעדיימ

 ,טלעטשרַאֿפ רעּבָא ,ןּבַאה הנותח =} ןטַײל

 / טינ זיא סע זַא טכַארטַאּב טָאה .עמ לַײװ |
 ,"ןןּבָאה הנותח ןגעװ ןֿפָא ןדייר וצ לדייא
 עטרַאװ ,רַאטקַאד רעטנַאקעּב רעד ,קָאנעצלָאװ

2, : 

 -עגנַײרַא .ןַײז וצ ואװ טרָא ןַא ןגירק 12 |
 ַא ןיא יא .טלַאטשנַא ןַא ןיא ןרעװ ןעמונ
 ןיא יא .עא טעטיסרעווינוא ,עיזאנמיג ןיא ,לוש

 ןעניז ןוֿפ קרַאטש ...2 .הֹּתיִּכ רערעכעה רעד



 ןעמוקנָא
 "שדקה ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא רעטנורַא

 ,1927 ענליוװ ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב י

 ןוא ןטעּב .ןצעמע ןוֿפ קיגנעהּפָא ןַײז 9
 ַא ךָאנ ןדנעװ ךיז .ןצעמע ןוֿפ ףליה ןגירק |

 ,םירֿבח וצ ,ענעגייא וצ ,החּפשמ וצ יִא .הֿבוט

 ןטַײל וצ יִא ןלעװ טינ .װזַאא עדמערפ-דליװ וצ

 וצ ןֿפרַאד ןלָאז םיאנוׂש ענַײמ, .להק וצ יא

 א וצ יִא ןפרַאד טינ רָאנ לָאז עמ ."יַא ריד

 יד א ןּבָאה וצ ֿבר םוצ יִא .םדוירׂשּב (ןייק) -
 ריּבסמ סע לָאז רֶע ,םכח:דימלּת א וצ יִא .הרות

 !קנעדעג .הָאװלה א ךָאנ הװלמ םוצ יִא .ןַײז |

 ןעמוקוצנָא זיא רעװש, .יַא רימ וצ ךָאנ טסעװ
 ---יַא ָאי ןיוש זַאג :"(דנַײרֿפ א) םענעגייא ןַא וצ

 רעטומ ןוא רעטָאֿפ זַאע :"עדמערפ וצ רָאנ זיא

 ;"רעטיּב ןדייּב ייז זיא ,רעדניק וצ יִא ןֿפרַאד

 -רַאטש רעסעּב ןעמ לָאז רעדניק וצ יַא רעדייא,

 יִא רע זומ ,לֿבָא ןַא זיא דיגנ רעד ןעװ, :"ןּב

 רעֵירֿפ, ;ןןינמ א טכוז רע ןעו} "ןַאמערָא םוצ

 וצ ךורּב -- ךָאנרעד ןכורּב וצ ןָא חרז טמוק

 ;"'וכרּבי וצ יִא זיא קילג שידִיי ַא, .װש ,"ןחרז |

 םוצ רעדייא 'ונילע' וצ ןעמוקוצנָא רעסעּב,

 ןלַאֿפ עדייּב ןיא ;4ּב טימ שוװ} "ןשטנעמ ןטסעּב

 ,ןענװַאד ןכָאנ ,ןסע ןכָאנ :טעּפש יִא -- ָאד זיא

 ןעמוקוצנָא רעסעּב :ב ןטימ קיטַײצכַײלג ןוא

 .װוש ,ןןשטנעמ וצ רעדייא םלוע-לשדונוּבר םוצ

 וצ יװ יִא ((עא דנַײרפ) םענעגייא ןַא וצ יװ יִא

 וצ 'ִא ךָאנ ךיא ףרַאדַאב- .רעטומפיטש ַא

 ןַאמרעקעּב .ש ,"הצילח ךָאנ רעגיווש ןַײמ

 ... רעמזעלק הרבח יד, ,1884 סעדַא ,הסדה

 ןעמָאנ םענייש ןייק טינ רעייז טַאהעג טָאה

 יז וצ טגעלֿפ תיּבהילעּב רעשלטעטש ַא ןוא

 טגעלפ רע ןעװ ה"ד ,הרצ-תע ןַא ןיא רָאנ יא

 ײלּכ הרֿבח יד' ,רַא ,"רעטכָאט א .ןכַאמ הנותח
 הנותח רעד רַאֿפ ךיא ּבָאה ךעלנייוועג, .'רמז

 | .קי ,"ןטַאט םוצ יא טֿפרַאדַאּב ךָאנ

 ןַײז .סעּפע ןוֿפ קיגנעהּפָא ןַײז (133 יװ) 4
 לטימ ןסיוועג ַא וצ ןדנעװ וצ ךיז ןעגנואווצעג

 וצ 'ִא (רעדיװרעד זיא ,אהינ טינ זיא סָאװ)

 ,םחלירּכיּכ ףיוא ,עּברָאט רעד וצ ,טיורּבלטעּב

 .םדוירׂשּב תנּתמ (ידיל) וצ ,הבצ(יוק (ףיוא) וצ

 ןַײז = לשעלפ םוצ יִא .עקסַאל סנצעמע וצ יִא

 ןיוש ףרַאדַאּב עמ זַא, .רוּכיש ַא ןרעװ רעדָא

 ,"ּבָארגַאּב ןוא םענ שטָאכ -- ּבָאג סנטַײל וצ יַא

 רעּבָא לזמ סָאד ,לזמ םוצ יִא זומ תורישעע .װש

 רעניילק רעד ,ּבז ,"טשינ עקטַאל סמענייק ףרַאד

 יד ןעמ טרעפטנערַאֿפ יװ ,, ,1885 סעדַא ,קינוּבילּכ

 ַא וצ יִא טֿפרַאדַאּב ךיא טלָאװ ָאד ?אישק עקיזָאד

 ףרַאד , .'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"םכח-תלאש

 ןקיניירוצסיא רֿבקה:טוּביח וצ 'ִא ףוג רעד

 סעּבלוּב ןסע רעסעּב ליװ רע, .הכ ,אינּת ,"םיא
 ,"החרט ןַײמ וצ יִא טשינ יּבַא ךעלדמעה ןיא
 ,211947 ,ָאטנָארָאט ,טַאלּבנכָאװ ,ןַאמָאג .ש

 = טנעה עדמערֿפ ףיוא יִא טסלָאז :הללק

 טינ טסלָאז (ב ;:רעלטעּב א ןרעװ טסלָאז (א |

 | .ןייג ןענעק

 ןצעמע וצ טירטוצ ַא (ןגירק) ןּבָאה ,9
 ןיא 'ִא .רָאטַאנרעּבוג םוצ וליֿפַא יִא ןעק רע

 ןעמוקנַײרַא ןענעק = רעטצנעֿפ עכיוה יד (וצ)

 טָאה דיסח רעד ןוא, .ןשטנעמ עקיטכיװ וצ

 יַאיעט ,"לארענדעי םוצ ןעמוקוצנָא טֿפראדַאב
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 סע ,ןיּבר םעד וצ יִא טלָאװעג טָאה . . ., .רָאט

 ַאקירעמַא ,"ךעלגעמ ןעװעג טשינ רעּבָא זיא

 ןיא קידנעמוקק .1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינ

 טָאה רע זַא טקילגַאּב ... 'ר טָאה ,שטיװַאּבויל |

 ייַנ ,ּבדל ,"תודיחיּב ןיבר םוצ יִא טנעקעג דלַאּב
 .חיש ,זישּת |

 -ַאד| ןצעמע יִא .ןצעמע וצ ןעֶיצַאּב ךיז 0
 ָא* .ןַײז וצ ףרַאדֲאּב סע יװ ,קירעהעג יװ ןוויט
 :ךיא (ב3 ;ןפֹוא םענַײֿפ א ףיא (א =ןיײש

 רימ ַײּב ,רענייא קַאינדוקסַאּפ וד, .ןַײֿפ טינרָאג
 ןעֶיצַאּב ךיז = ּבָא ר ג יָא" ,"!יִא ןיוש וטסעוװ
 רענייא, .שיגנויּבָארג ,לדייאמוא ןצעמע וצ
 םעד ןעמוקעגנָא ּבָארג זיא ןזָארטַאמ יד ןוֿפ

 ענליוװ ,הרונטרּב רעד ,דמא ,"םלושמ 'ר ןקידריװ

 ןכַאמ ,זָאנ יד ןסַײררַאֿפ = סיורג יָאֹ* ,77
 טסיּב , .קיטכיװ רעייז זיא ןעמ זַא לעטשנָא ןַא

 ריד טסַאּפס ןוא ?עה .ןעמוקעגנָא סיורג ןיוש |
 ,"?ןעמַאמ רעד ףיוא ןגערֿפ וצ -- טינ ןיוש
 .סעּבמעד ,ָאקמיּב

 .ןטָארעג .ןּבעגנַיײא ךיז .קינַאזרעּפטירד ,
 ,גנירג ןָא טמוק סע .הלועּפ א ןּבָאה .ןריֿפסױא

 טימ ,רעװש ןָא טמוק סע .עא ךַײלג ,טכַײל

 .עא ןטסגנַא טימ ,טייקרעטיּב טימ ,שינרעטַאמ

 טולּב טימ ,םערעװ ענירג טימ ןָא טמוק סע

 -רעווש ,ףוס'םי-תעירק (יװ) טימ ,רעטייא ןוא

 ןטלַאּפש יװ ,ףוס:םייתעירק יװ ,(רעגרע) רע

 -יױרג טימ יִא .לַאג ןוא ןירג טימ יִא .םי םעד
 טמוק סע .תורצ (עטנערּבעג ,ענעטָארּבעג) עס

 .םערעװ ענרעּפוק טימ ,לַאג רענירג טימ ןָא

 ,ךעלקסיּפ ענרעּפוק ןוא םערעװ ענירג טימ יִא
 -עװ ענירג טימ ווזד -- םערעװ עשיקרעט טימ

 טימ ןָא טמוק ןשָארג א ןּפַאלקסיוא; .םער

 טימ ןָא טמוק סע .ּברַאה ,רעטיּב --- "ןיירכ
 סע .עא קיטיײװּפָאק ,קיטייוװכיוּב ,םירוסי (ןָא)
 רעדייא,, .התימ רעד טימ ,טיוט ןטימ ןָא טמוק

 סע טמוק ,טיורּב לקיטש א רימ ןידרַאֿפ ךיא

 הריבע ןַא, .לֿפ ,"טיוט ןטימ ךַײלג ןָא רימ

 טמוק גנירגג ;"הווצמ ַא יװ ןָא רעגנירג טמוק

 (ןדיי םעד) טמוק הסנרּפ, ;"ןָא טינ ךַאז ןייק

 "גילּב ַא זַאש ;:"ףוס-םי-תעירק יװ ןָא רערעוװוש

 עדייּב ןעמוק טפיוק רַאנ ַא ןוא טֿפױל רעד

 טשייװ; .װש {גב ןטימ רקיעב) יזַא טכעלש
 ןשָארג רכילקיא רימ טמוק ץיה טרֿפּב לאוו

 ןו שה) '1588 רָאי ןופ ווירּבכ ,"ןא רעווש

 טמוק גנוּביה ןא יד לֵא -- תושק תולחתה לּכ;

 ןיא סע רעװע .ב/וכ ,וטל ,"ןא רעװש םנייא

 -- שֿפעתמגע ןוא רעצ טימ טניואוועג דיִמּת

 סָאד רע ןעק ,רעצ ןיא ןָא םיא טמוק סע זַא

 טימ זיא ןעמַאמ רעד, .א/גנ ,2צנ ,"ןעמענרַאֿפ -
 לטיילק ןיא ןעמענ וצ ןעמוקעגנָא קיטיײװכיוג
 נָא םירוסי ןָאק .ֿפשטניװ ,סוממ ,"גרָאּב ףיוא

 ,שַאוהי ,"גיז רעד ריד רעּביא זיא רימ ןעמוקעג
 ,רענרעד ןוא ןעמולּב

 ןֹרַא .ךעלנעזרעפמוא ,קינָאזרעפטירד 8
 טמוק רעװנָא ןַא ףיוא, .ןגרָאז ךיז .ןרעמיק
 לקוּב ןטיירּב א טָאה רע? ."זָא טינ םיא

 םיא .טמוק הריֿבע ןַא ףיוא ,ןרעקיוה ,ןקור =}
 ,663 ,וַאלדנעט ,ײןָא טינ

 ןײג .געװ ןיא ןענעגעגַאּב .ןֿפערטנָא ,9
 שלא רֶע גולש אד; .עדערעשט ַא ףיוא יִא ןוא

 ,"ףא םאק רע .ׂשװ ןקוטש וצ-

 יד -- טֿפַאשנעמוקנָא

 :85פ .ז- יד -- טֿפנוקנַא
 ,ררנ .משטד -- טציא -

 .עזַארֿפ ּפערּפ -- ןצנוק ןָא

 .ז- ,רעד -- קוקנָא
 .תורוחס עטגיילעגסיוא יד ןוֿפ א רעקילַײא

 ןקוקנָא -
 ךוב"לאומש

 | .715 עֿפָארטס
 .ןעמוקנָא ןוֿפ ווידנורעג --- קידנעמוקנָא

 ןסלער יד. .טסעג עיִא יד .ןרָאי ,געט עיֶא יד
 ןעגנולשעגנַײא םַאזגנַאל טָאה סעּפולס יד טימ
 ךָאנ; .לַאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,"טכַאנ עיִא יד

 רעד ןיא ןליפ ןָא ךיז ןּבייה ... ומחנ-תּבש

 -גטײלגַאּב עלַא טימ געטי-לולא עא יד טֿפול
 ישיִדְלי רעלענָאיצידַארט ןופ ןטנעמעלע עקיד

 | - ,17צוװ 1965 ,זמט ,"טייק
 ןוֿפ ךיז א ,ךיז ןּבַײלקֿפױנוצ -- ךיז טימ

 טֿפעשעג ןדעי ןוֿפפ -- שינע- .ןטַײז עלַא
 ,עש ,"יַא ןַא ,ּבורגצלַאמׂש א, ."עפש ןוֿפ יִא ןַא

 טציא ,טרעהעגסיוא תוכרּב יד, .וינעּפמעטס

 יי יָא ןֿפױא רימ ןטרַאװ

 . .לָאעג ..ן"
 .קיטע עשידיא ,ןידרָאג ַאּבַא ,טפנוק

 "ןצ ווזד -

 .טקידנוקעגי-= ןָא קיד .װרט -- ןקידנוקנָא
 טָאה עמ זַא יִא .ןסיװ ןזָאל ,ןדלעמ (שירהוס)

 .הרוחס יִא :ךיוא .הרוחס יד טקישעגסױרַא ןיוש

 רעדָא חװר בוא .ןקידנוקוצנָא טַאנַאמ ןדעי,
 תשרפ רֿפס ,ץיװרוה לה .מ ,"רַאװ קזיה
 | ,ןקידניקנָא +- .1866 רַאװגנוא ,יכדרמ

 .כרַא .טֿפמוק;-
 ןא איד, ,םוקנָא ווזד

 ,זּביא ,"רוצ ... ןיא ןפיש איד ןוֿפ טֿפמוק

 טֿפנוק ןא אַײּב/ .1712 מדֿפפ ,לארׂשי הוקמ

 טגנַאליג ודיל טרעװ הרוחסה טׂשגנעל ׂשזיד
 יָצצ קידנעַײזע .א/ט ,המלש תרגא ,י. ..ןַײז

 יגנע ןיא יִא רעד ןוֿפ טרַאנעגּפָא ןוא טמעלק

 .שו רמ ,ײדנַאל

 -עגמוא .טקעריד |

 א .ךעלציּפשרעּבייא ןָא ,תומכח ןָא .ןֿפילש

 םורֿפ 'ק ןָא זיא יז, .יק ןָא םיקו-יח רעטושּפ
 טסָארּפ; .20 אי ,1870 ,מק ,"קיטכרָאֿפסטָאג ןוא

 ,טנרעלעג ךימ ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,ןושל-עמאמ

 ,ּבז ,נַאמרעקעּב .ּב ,"ךעלרעיירד ןָא ,'ק ןָא

 זַאש .1895 עשרָאװ ,לעגעיפש רעשידוי רעדי

 ,"'ק ןָא ,הלואג עטושּפ ַא ןַײז טעװ ֿבייח ולוּכ
 | -טנימ ,ץראל ריאמה ,ןהַאזּבָאקַאי ףסוי 'ימרי

 יה .1900 סילָאּפַא
 רעיא ,רעכעלרע ןַא .ידַא -- קידנצנוקנַא

 - - .טייקי- .רעֿפטנע

 ןַא .ןקוקנָא ןוֿפ טקַא .1

 רענייש ַא .קילּבנָא .עזסיוא .2 .יָא רעֿפרַאש א
 .קידהשקשינ סיוא סע טעז יִא ןֿפױא .יִא

 ןעז לָאמ עטשרע סָאד ,ןקוקנָא סָאד .צעּפס .3
 טכַאד; .ךודיש ַא ןדער םִַײּב (ןתח םעד) הלּכ יד

 ,עש ,"יָא ןטימ ןדירֿפוצ ןעװעג זיא ןעמ ,ךיז
 4! ךירָאי םענופ

 ןקוק .1 .טקוקעג-- ,ןָא קוק .ורט -- ןקוקנָא
 ,ףרַאש יִא .קילּב א ןֿפרַאװ ,ךיג ףיוא ,לסיּב ַא

 ךײרֿפ ַא .טרעדנואװרַאפ יִא .עא תוזע טימ

 (עטּבילרַאֿפ עטקנעּברַאפ טימ יא .ןקוקוצנָא

 ןיב ַא טימ) עמַאמֿפיטש א יװ יִא .ןגיוא

 (ןקיטכיל) םענעטכיולעגפיוא ןַא טימ יא .(םינּפ

 יַא .לוטיּב טימ --- ּפָארַא ןּביוא ןופ יַא .קילּב

 ,קיטליגכַײלג = ןגױא עװערַאּפ רָאּפ א טימ



 ןקוקנַא
 קוק .קילגמוא םעד .,הרצ יד ןָא רָאנ .טקוק |

 ןָא רָאנ םיא קוק  .לַאטש:ריזח ַאזַא ןָא רָאנ

 ="גיוא ןייא טימ יַא*  .רעגיילעצ ןסיווג םעד -

 טימ יִא זדנוא טגעלפ, .שירעניגרַאֿפ-טינ ,זייּב

 ןוֿפ ןּביר .יד םיא ןטלָאװ רימ ךַײלג ,גיוא ןייא |
 יַֹצ עשידוי רעױשרַאװ ,ײץעמונעגּפָארַא דלעֿפ

 ןייא טימ יִא ךימ טסלָאז" .46 זט ,1867 ,גנוט }

 לעב .גיוא ןַא ףיוא דנילּב רעװ ,הללק = גיוא
 "ערעשטעװ טכָאק ןוא ןָא ךימ טקוק ,עטתיּבה ..
 ןטכעלש ןַײמ טעז :רעלטעּב ַא ןופ דייר ==

 (ט)קוק,* .סרעַײא ךיז טוט ,סעּפע טיג ןוא בצמ |
 ןַײד, .טָאה רע םינּפ ַארַאס טעז = יוןָא רָאנ םיא
 ךיד לָאז ןוא ןײטשֿפױא רֿבק ןוֿפ לָאז עטַאט

 .לװֿפ ,"טגיילעגקירוצ ךיז רע טלָאװ -- יִא |
 = ןָא םענייא טקוק עמ ןגיוא ערעסָאװ .טימ,
 ,ןָא ךיד קוק ךיא זַא; .װש .,"רע טָאה םינּפ ַאזַא
 וליֿפַא טָאה'ס, .לֿפ ,"ןַײמ טלעװ עצנַאג יד זיא

 רָאג טָאה ןוא טקוקעגנָא טשִינ ןוז יד ךָאנ |
 תלהק ,סמ ,"טסואװעג טַאהעג טשינ ןוֿפרעד
 ךאלמ ַא יװ ןזעװעג זיא רעא .5 ,ו ,ט"עקּת
 ןיק טקוקעגנָא טינ לָאמניק טָאה רע סָאװ
 / תורּבזה תרׂשע שרדמ ,זּביא ;"השא עדמערֿפ
 ןָא ךימ טקוק סע רעװ טנַײה, .1862 גרעּבמעל

 ,םירומה תואלּת ,ײןיּפש ַא רַאֿפ יװ סיוא טַײּפש |
 ,תומולח סיוא םיא וצ לטּב ךיא, ?װָאקלדוס

 םעד רענייא ןקוקוצנָא טשינ ,רימ ֹוצ טלטּב רע |
 | .עקשיֿפ ,סוממ ,"םינּפ סגרעדנַא

 -רָאֿפ עניימעגלַא ןַא ,קורדנַײא ןַא ןגירק .2
 עלעֿפעש ַא -- ןָא םיא טקוק ריא, .גנולעטׂש
 -- ןָא םיא טקוק ריא זַא, .*. ..רעּבָא ,ךעּבעג
 'ַא ריא טלָאז, ."ןלייצ טינ יײװצ ןייק רע ןעק

 -לרעּב ,עש ,"!ןזַײא !ןענעז ייֵז טנוזעג יװ |

 ךיז טכַאד קידיָא סָאװ ,ךעלעשטנעמ, .יקיזַלא .

 תמאּב ןוא . .. טקיטֿפעשַאּב .קרַאטש ןענעז יז
 ,סוממ ,ײןטשינרָאג ,עייגקירייל ןייז) . . . ןענעז
 .עשטַאילק

 זַאֹּב טוג .טַײצ - ץרעגנעל א ,ךס ַא ןקוק ,9/

 סעּפע ןקוקַאּב = ןטעליּב ףיוא יִא ןייג* .ןקוק !
 ןזיא סָאװ ,ךעלרעדנואוו ,שילרעטסיוא זיא סָאװ

 ייח ףיוא יִא .ןקוק ןרַאפ טלעג ןלָאצ וצ טרעװ

 ןרעדנַא םעד רענייא יִא .רעדנואוו ףיוא יִא .םישוד

 א (ףיוא) יװ יִא ןֿפױל .(םימלוג) סמלוג יװ |
 -כעלש , ,סיפ (יד) זיּב ּפָאק ןופ יַא .רעדנואוזייּב

 ריֿפ יד ןָא קוק ןוא ץיז שטָאכ .ןטפעשעג עט

 רעַײט ַא, ."טלעװ א יַא ךיז טסולג סע, ."טנעוו

 "נָא יז טשינ ךיז טניגרַאֿפ עמַאמ יד --- דניק -

 יװ = םדָאינּב ןיא ןָאה א יװ יַא* ."ןקוקוצ

 עמ ןעוװ ,רודיס- ןיא ןַײרַא טקוק סָאװ ןָאה רעד |

 טינרָאג ןוא ןקוק הי"ד ,תורּפּכ םיא טימ טגָאלש

 ריר ןוא ןָא ךימ קוק זיא ר ע ,* . ,ןייטשרַאפ

 םיוק ,רע זיא ךַאװש ױזַא = לװֿפ ,יָזֲא טינ ךימ-

 :ןיא ס ָאד ;סיֿפ יד ףיוא ךיז טלַאה רע סָאװ

 סָאװ ךַאז רערעַײט ַא ןגעװ = ... ןָא ךימ קוק !
 ךימ קוק זיא יז* .ןכערּבעצ הלילח ןעק .עמ
 עמ ביל טָאה סָאװ לדיימ א ןגעװ = ... ןָא
 וצ ןרירוצ טינ ךיז רעּבָא ,ןרעדנואוַאּב יז לָאז

 .וש ,"טינ טלעג ןייק ןעמ טלָאצ יַא רַאֿפ , .ריא

 סיוא רעסעּב רימ ךיא לעװ, .ן43 ךיוא +}

 םכחּב הׂשעמ' ,ּבחנ ,"תונידמ יִא לעװ ןוא ןַײז !
 רוסָא ןיּב ךיא ,ןָא דניצַא רָאנ ךימ קוק, .'םּתו

 יַא .ךודיש ַא ןדער
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 טימ זדנוא טָאהע .עלעקרעס ,טע ,"סואימ טינ
 -ץגנָא קרַאטש רעייז ןגיוא עטעקרומזרַאֿפ ענַײז
 ענליוװ ,ַארַאהַאז אײנעטסיװ איִד ,דמא ,"טקוק

 -לעּב םעד ןָא לָאמַאכָאנ טקוק ,וצ טייג; ,8

 ּבֵלֲאק עשַאי ,זיי ,"זיא רע רעװ טגָאז ןוא ןיד
 ךיז ןוא ןעז לָאמ עטשרע סָאד ..צעפס 4

 םַײּב (ןתח א ךיוא) הלּכ א ןקוקַאּב ,ןענעקַאּב
 .ןתח (םעד) ַא ,הלּכ (יד) ַא

 ,ןיינג -- ??טקוקעגנָא ןיוׂש ךיז ריא טָאה ---.
 יז טסלָאז, ."'ַא ךימ ןעמוק טשרע ףרַאד רע

 ,"ַא טשינ רעמ יז לעװ'כ ,ןקיש טשינ רעמ

 ףיוא ןרָאפעגֿפױנוצ ךיז ןעמ זיא ןיהַא, .לֿפ

 יעֵל טינ טױט טינ ,ליי ,"םיָאנּת ןסילש ןוא יִא

 ןּפַאכ ןענעק ךיא לעװ, .ח"נרּת ענליוו ,גידעּב

 .תודוס ,ּפס ,ײהלּכ עטסנעש יד יִא ןוא םעטָא םעד

 ,"ַא תולּכ ףרַאד ךיא --- עידעגַארט עַײנ א; |
 ןתח רעד טָאה, .ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק ,א .יי

 ,הלּכ יד ןקוקוצנָא טייהנגעלעג יד טַאהעג
 יֹּפָא טלָאװעג רע טָאה ... ךָאנרעד ... רעּבָא
 סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,"ךודיש םעד ןזָאל

 ,יטּפשמ

 טסקוק (ריא) וד יװ ױזַא .ןעזרעד ,ןעז .9
 ,ךימ טסעז וד יװ ױזַא טָא = ןָא ךימ (טקוק)
 סָאװ, .טלעוו יד יִא טינ ןוא שרדמ-תיּב ןיא ןציז

 ָאד ריד זיא ,ןָא קוק ךיא יװ ?ָאד ריד טלעֿפ

 תומיענ ,ץיװָאקידצ קודצ ּתאמ קּתענ ,"טוג רעייז

 ענליוו ,{םילשמ סדיגמ רענּבוד ןוֿפ זּביא} ,בקעי
 -- ןָא רָאנ קוק ,ןרָאװעג תסחוימ ַא רָאג, .1869
 רימָאטישז ,ןירעגניז יד עלחר ,"עטצירּפ ַא
 ידכּב טכַאמעגוצ רימ ןענַײז ןגיוא יד, .8
 עקיטכעל יד ןענװַאד םַײּב ןקוקוצנָא טשינ
 סָאװ יִא . .. טגעמ ריא, .עקשיֿפ ,סוממ ,ײטלעװ
 ,"עמַאנַאּפ עטכע ןַא ,טגָארט יז טוה ַא רַאֿפ
 ןשָארג ַא יִא טינ* .ו ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש
 ןשָארג א ןענידרַאפ טינ = ןגיוא יד רַאֿפ

 | | /  יליּפַא

 טרַאֿפ רע טקוק, .רֿפס ַא יִא .ןקוקנַײרַא .0
 לקיטש א ,ארזעדןבא לקיטש א ןָא לָאמַא

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידוי רעד ,ײג"ּבלר
 הרֹוּת ןוֿפ ןַײז וצ לטֿבמ ךיז טּביולרע ןעמ,

 ׁשידִיי ןייק ךָאװ עצנַאג יד ןקוק ... ןענרעל
 חיׂש ,ּביא ,רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,יָזָא רֿפס|

 ,1882 עקָארק ,קחצי
 לקיטש סָאד ,הרוחס יד יא .ןטכַארטַאּב .?

 וצנָא (קיטײװצרַאה) דײרֿפ א זיא סע .טעּברַא
 ןָא רָאנ טקוק, .ןטיּבעג ךיז .טָאה רע יװ ןקוק
 זיא'ס, ."ןיילַא ךיז טימ המחלמ טלַאה רע יװ

 -רַאֿפ יד יִא ךיוא ףרַאד עמ ,ןקוק וצ גונעג טינ
 ךירק !םלועילשיונוּבר, ."ייז ןשיװצ שינעטלעה
 ןָא ריד קוק (ןוא עז) .למיה םעד ןופ ּפָארַא

 יז יװ ןָא ןטסימניא יז טקוק, .חש ,"טלעוו ןַײד
 ,סינּפיק .יא ,"ןרָאװעג טרעדנעראפ ךיוא זיא
 ,0 וועלק ,ןעגנולייצרעד

 ףיוא יװ יִא ,עגושמ רַאֿפ יִא .רַאֿפ ןטלַאה .8
 יװ יִא .ןעמעלַא טימ טינ זיא סָאװ ןשטנעמ א
 ַא יװ ... ןּבָאה ןעױרֿפ יד, .ןָאיּפש א (רַאֿפ)
 ַאּב ענַײמ ,קומ ,"טקוקעגנָא ךימ ... ןדליוו
 .וןשינעגעג

 -רעד ,ןַײז לֿבוס .ןגָארטרַאֿפ .טינ טימ .9
 -ייוט םעד ,ריזח ַא יװ יַא ןענע'ק טינ ,ןדַײל

 ,30 אוו 1962 ,זמט ,יָאדור .פ
 רע טיג לֿפיװ, .יָא םוצ ןהיֿפ .הלּכ א ןוֿפ שינע |

 ז(עוו)עדיקנָא
 יװ ,(ץירּפ םעד ןופ) טנוה רעד יװ ,ריזח םענעפ

 יװ ,ןיילַא הרז הדובע יװ ,גיצ עקיצערק ַא
 א יװ ,ןיּפש ַא יװ ,לטיווק סקינרעכָאװ םעד |

 טינ (עצרַאּפ) םינּפ-ףוצרּפ ןַײז ןעק ךיא , .ץרש
 ןעוו? .ןּבָאה טנַײֿפ = יַא ןצעמע ןענעק טינ ."יָא
 ךָאד ךיא טלָאװ ןצּבק ַא ןַײז טינ לָאז ךיא
 רעד, .ןָאמַאמ ,טַאל ,יָא םינּפ ןַײד טלָאװעג טינ
 ,םייחלקלח ךָאד זיא ןענירד רעוט רעצנַאג

 ןיא טָאטש אי ,סוממ ,ייָא טשינ ןעק רע ןכלעו
 יוק רעקוועלירתּכ יד טינ יז ןעק יָא, .יחרזמ-

 עניילק ,עש ,"!גולק וצ ןענעז ייז -- םינ |

 ךעלעשטנעמ
 פוט יּכ :רעסעּב ןליװ סָאװ ןדִיי יד יַא טשינ

 רע ןָאק סעּפע . .. יּבר רעדא ..

 יצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,ייי, . .םירצמ תא דוֿבע ונל

 ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעק -

 יװ ,רענעה ייװצ יװ ךיז יִא -- ךיז טימ
 עז ,לגיּפש ןיא ןָא ךיז קוק .סלמעליינוק ייווצ

 ךיז ןעמ ןעק רעיירֿפ, .טסָאה וד םינּפ ַארַאס
 ןקוק טינ ךיז ןעמ ןעק ךָאנרעד ,יָא טַאז טינ
 ךיז ןּבָאה ןגיוא ידע .װש ,"ןגיוא יד ןיא ךַײלג

 ,"הטרח ןעמ טָאה ,ףיורעד טקוקעגנָא ןיוש
 | / 1865,.  ץנליוו ,םייח תחכות ,צלא

 א סָאד ןרָאװעג טמיטשַאּב זיאס, -- ץכע-
 ,"ןרָאװעג ןלעֿפעג רעייז רימ זיא לדיימ סָאד

 -צז -- שינע-

 ןכַאמ ןרָאֿפֿפױנוצ ךיז ןעמ לָאז ןיהואװ ,ןדנ
 ִא עטשרע יד; .לדנעמ-םחנמ ,עש ,ײ?יִא ןַא

 רעה .1 וועלק ,טנעװ ,שקַא ,"טלעװ טימ

 .יִא ןַא זיולּב ,הנוק ןייק טינ -- (עק- ,ןיד)
 .הלּכ יד ןקוקוצנָא טקיש עמ ןעמעװ :ךיוא
 ,יירע-

 -ַארוקי- ,ןָא רישז- .װרט -- ןרישזַארוקנַא
 -נומֿפיוא ,טומ ןּבעגוצ ,ןקיטומֿפוא ,טרישז
 .טעּברַא ענעטָאּבעגנָא יד ןעמענוצנָא יַא .ןרעט
 -סלדנַאה יד ןעװעג גונעג טלָאװ ןיילַא סָאד,

 -ענרעטנוא עסיורג יד ןיא ןקיאורַאּב וצ טלעװ

 0 א ,1868 ,מק ןײיַא .., .ןעגנומ

 .לס .טערוקעג-- ;ןָא ערד .װרט -- ןערוקנַא
 קרַאטש .2  .ַײרעקעּב ַא ןיא .יװ יִא .ןצײהנָא .1

 רָאנ טעז, .עמשטערק ַא ןיא יװ יִא .ןרעכײרנָא |
 .וינעפמעטס ,עש ,"טערוקעגנָא ָאד טָאה עמ יװ

 ךס ַא .טשוקעג-- ,ןָא שוק .ורט -- ןׁשֹוקנֲא
 וד זַא ,הזוזמ א יז זיא סָאװ; .ןשוק לָאמ

 ,עלעצרַאה ,עלעניורק --; "?ןָא ױזַא יז טסשוק
 -עגנָא ןוא טשוקעגנַא -- ?ןרָאװעג ריד זיא סָאװ |
 טשוקעגנָאא .28 ,"ןֿפרָאװעגקעװַא ןוא טזדלַאה
 יקעװא זיא דזעיָאּפ רעד זיּב ,טעּבילעגנָא ןוא

 ךיא ליװ יַא .טנַאה ןַײד רימ .ּביג, .לֿפ ,"ןַאגעג

 -- ךיז טימ .ףגנ ןֿבא ,די ,י!טינ ןייוו .יז

 ,טַארוקַא סרעּבַאהּביל ,דנַײרֿפ ערַאװ יװ, .ווזק .
 יסַא .מ .ש ,"טַאז יִא טיגרָאג ךיז ןענעק יז
 ,1884 עשרַאװ ,לֵאּב ןידַארעקסַאמ רעד ,יקסװָארט-

 .שינע-
 רוגיטק ,וטוא ן|רעגיײטַאק .. } - -- . ןרוגיטקנָא

 "לושַאּב .סטכעלש ןדערנָא .טרוגיטקעג-- ,ןָא
 םיאטח עטלַא ןענָאמרעד .םיאטח לָאצ א ןיא ןקיד |

 .ןדנוא ףיוא יִא ןוא

 "יקעג- ,ןָא (עוו)עד- .ורט -- ן(עװ)עדיקנָא



 :ןעװעטיקנָא

 ,גנונעדרָאמוא ןא ןיא ןֿפראונָא  .לס .ט(עװ)עד- !

 ץכעוטנָא סָאד יִא .ןכַאז ענעדיישרַאפ גרַאּב  ַא ?ָא/

 ןפרָאװעגנָא ָאד טָאה עמ, .ןלוטש עלַא- ףיוא
 .םידָאֿפ םהרֿבַא ,ײטעדיקעגנָא ןוא |

 -ץטיקעג-- ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװעטיקנַא
 יד יא .טיק טימ ןרימשמורַא ,ןרימשנָא ,טעװ

 - ;ןּביוש

 .טלטייקעג-- ,ןָא לט- .ורט -- ןעלטיײקנָא
 -עקצַאצ יִא .לטייק ַא (ןיא) טימ ןדניּברַאֿפ .1
 .ןעלטייקוצ .2 .ןעקנַאדעג יִא .גיֿפ ךיוא .ךעל
 םוצ טנַאטסערַא ןייא יא .לטייק ַא ןָאטֿפױרַא

 -נָא סע טניול יצ ןעלֿפײװצ, .גיֿפ ךיוא .ןטייװצ |
 עצנַאג ערעסערג א ןיא דיחי םעד ןעלטייקוצ
 ןַאמרעטלַא .פ ,"המשנ ןַײז טקירדרעד סָאװ
 ןקידנּבעלֿפוא ןוֿפ געװ רעד ,םייהנעזָאר .י ,זּביא

 ִא ךיז; -- ןיִז טימ 1940 עגיר ,קלַאֿפ
 רעכַײר-עיצידַארט ןוא רעקידעּבעל - . . רעד ןיא |

 .6ש 1966 ,זמט ,גי ,"רוטַארעטיל רעשידיי -
 | ,גנוה

 -רַאֿפ ..טייקעג'- ,ןָא טייק .חרט -- . ןטײקנָא

 .טנוה םעד 'ִא .ןטייקוצ .טייק א טימ ןדניּב
 ,טײקעגנָא ךיד ןעגניר טנזיוט טימ ּבָאה ךיא,
 .לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"עטּבילעג

 ןלַײק ,1 .טלַײקעג- ,ןָא לַײק .וורט -- ןלַײקנָא
 קרַאטש .2 .אגח רעייז רַאֿפ םיריזח יִא .ךס ַא
 ערַאּפ ןַײמ זַײװַאּב ךיא ,, .רענייּב יד ןכערּבנָא
 ךיא זָאל ַײּברעד ,סטכער ףיוא ןָא םיא לַײק ןוא

 (טלעװרעטנוא) לֿפ ,"ץכערק ןייק ןּבעג טינ םיא
 -- ךיז טימ 1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא בו
 יי .שינע- .װזק

 .טכעלַײקעג-- ,ןָא ךעל- .ורט -- ןכעלַײקנָא
 לסיּב ַא ןכַאמ .ךעלַײק ַא ןופ םערָאֿפ ןיא ןכַאמ
 -ץנּפָא יד יִא ןוא ןצינשמורַא .קידכעלַײק רעמ
 ,םנו-  ,ןגַײװצ ענעכָארּב

 :ךױא) טַײקעגי- ,ןָא ַײק .װרט -- ןעַײקנָא
 -עגנעל א ,ךס א ןעַײק .1  .(ד9 -- טעַײקעג י+
 ,ּפָארַא טגנילש עמ רעדײא יִא טוג .טַײצ ער

 ןעַײק .2 .עגָאלדָאּפ יד ןעַײּפשנָא ןוא קעּבַאט יא
 טַײק דניק סָאד; .סעּפע ןוֿפ לייט ַא ,לסיּב א

 ."קעװַא ייז טֿפרַאװ ןוא ךעלכיק ןעצ רשֿפא ןָא
 ןעקנירטרַאֿפ ןוא יִא טוג ךיז -- ךיז טימ
 / .שינע/ : .סָאװק טימ

 :פ9 ,טלקַײקעגי- ,ןָא לק .ורט -- ןעלקַײקנָא
 -קַײק .ןעלקַײק וצ ןעגנערּב .1 .ןעלקיוק;-
 -עלק ,רעדער ,ךעלסעפ יִא .ךס א ,לָאצ ַא ןעל
 ... יד ןּבָאה קירּב םענירג םַײּב; .עא רעצ

 -יוה ַא טלקַײקעגנָא . .. רעגערט ןוא סענַאמרוֿפ !
 יַאיטקָא 14 'דער ,שקַא ,"גרַאּב ןקיאיינש ןכ
 יִא ןעיירדפיונוצ 22 .1931 עװקסָאמ ,סרעּב
 .ןעלגנַאמנָא .8 .הליגמ יד יִא .הרוחס לַאּב םעד
 טַאלּב ַא יִא ןרעגלַאװנָא 2 .רעכעלַײל יִא
 -ַאמ לסעריּפַאּפ א 'ִא .ןעיירדרַאֿפ .0 .ןשקָאל
 ,דמַאז ןיא יִא ךיז -- ךיז טימ ךיוא .עקרָאכ

 .רג 22 ייא 2? .ּבנ צמ .רעד -- סיז|ָאליקנַא

 ןסקַאװֿפױנוצ עלַאמרָאנמוא סָאד (עיגָאלָאטַאּפ)
 .ידַא -- שיט .ןעקנעלעג ,רענייּב ןוֿפ

 ןיא םערָאװ רעשיטיזַארַאּפ -- סיזָאימָאטס-

 יח לעב רעדָא ןשטנעמ ַא ןוֿפ םערעדעג יד

 ןטעּברַא סָאװ רעטעּברַא-םייל ןוא רעּבערגנלױק,

1640 

 ץענעק ,סעװרָאּב טֿפָא ,ןדָאּב ןטכַײֿפ :ַא ףיוא

 "נארק-םערעװ רערעװש רעלעיצעּפס א ןופ ןדַײל

 ,2 אפ ,1939 ענליוו ,זעג9פ ,יַא ג"ַא יד ,טייק

 ןכַאמ .1 .טליקעג-- ,ןָא ליק .וורט -- ןליקנָא
 סָאד יִא .ןעקנירט וצ ףיוא רעסַאװ יִא ,(רע)ליק

 עטרעדורעצ סָאד יִא .ןקיאורַאּב .2 .רעמיצ
 ךיז טימ .רנ .ןליקּפָא טָאטשנַא ,8 .טימעג
 ןצייר ךיז = טול ּב סנעצעמע טימ יִא ךיז* --

 -עלדיז טימ ןלַאֿפנָא ,ןקידיײלַאּב ,ןצעמע טימ

 ,ףצנַאט ןכָאנ י'ִא ךיז ןעייג טסעג יד, .ןעַײר
 ןּפָא ךיז ןליק =| מפ

 ,טקידניקעג ןָא קיד .װרט -- ןקידניקנָא
 .ןריסנָאנַא .ןסיוו וצ ןּבעג .ןרימרָאֿפניא .ןגָאזנָא
 .עא תוריזג ,תורצ עַײנ 'ִא .ןקידנוק-- :לגרֿפ
 טיוט ןעד רימ טשגידניק אודג .טַארעּפער ַא יִא
 רעד, .1718 קעּבודנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,ןא

 טקידניקעגנָא ןילרעּב ןיא טָאה טסינילָאיװ ...
 ער ןַײמ, .24 אוו 1881 ,לָאֿפִי ,"טרעצנָאק א
 ןגעװ תעד-יוליג ַא טקידניקעגנָא טָאה טנעזנעצ
 ,1939 ,ַאפוי ,פנ ,*. . .'עדרעוו רעשידָאטעמ' רעד
 | ,רע-ד ,גנ- 3

 .טלדניקעג-- ,ןָא לד .װרט -- ןעלדניקנָא
 ףיוא זיולּב גוט .רעדניק ךס א ,לָאצ א ןּבָאהנָא

 טלדניקעגנָא טָאה עטתיּבה:לעּב ידע .ךעלדיימ יִא

 ,"ןוז ןקיצנייא ןא ןוא רעטכעט ּבוטש עלוֿפ א

 .ךיז טימ ךיוא .רעיײג רעד ,ַאּבמ

 ,טדניקעג-- ,?)ןָא דניק .װרט -- ןדניקנָא

 וצ .ןקידניקנָא וזד .כרַא 2776:
 ןדניק ןא ריא לי ךיא, .ןַײז םסרֿפמ .ןָאט ןסיוו -

 תריכמ ,ײןדניֿפ ןאק ךיא זלַא טהאר ןטׂשעּב ןעד
 איה ךַײא לי ךיא; .ץווו עװַא) 1713 מדֿפ9 ,ףסוי |

 אַײנ ןיִש ןייא ,". ..ןטניק ןא רעמ טינ אֵיּב
 ףמַאק ,ֿביר| טײעּת ךַאּבנֿפָא ,'ךיל ליּפש סעירוק

 ,ןןדִוי ַײּב ןליפשטרַאזַא ןגעק |

 .רעדניק ןָא זיא סָאװ .ידִא -- קידרעדניקנָא
 .החּפשמ עץיָא ןַא

 סָאװ .ידַא ן...סעניק ...} -- קידתוניקנָא
 ןַא ,עקיטכיל ַא .ןעַײרעגָאלק ןָא ,תוניק ןָא זיא
 .קיריל עיָא

 .טלצניקעג-- ָא לצ .ורט -- ןעלצניקנָא
 ,ןעלרעצינש יִא .ןכַאז עקיצנוק לָאצ ַא ןכַאמנָא
 .שיגע- .ךעלעזייר יִא

 -נָא .1 .טלּפיקעג- ,ןָא לּפ- .ורט -- ןעלּפיקנָא
 ןיהַא ןסַײר .2 .סעטַאמש יִא ,ןּפעלשנָא .ןֿפרַאװ
 ַא ,רדסּכ ןפוצ .ור וצ ןזָאל טינ .רעהַא ןוא

 -ץצ ךיז ןלָאז ייז ,רעדניק יד יִא .טַײצ ערעגנעל
 .ןענייוו

 .דפ .טֿפיקעג-* ןָא ףיק .װורט -- ןֿפיקנָא
 יד טימ ןּפַאלקנָא .ןתיממנָא .שירעגנויליואװ

 לָאז עמ ןּפיר יד יִא .רעגניפ יד ןוֿפ ךעלכענק

 .רענייּב יד (ןיא) יַא .ןלייצסיוא ןענעק טינ ייז

 .טלציקעג-- ,ןָא לצ- .װרט ןעלציקנָא
 'ִא .ךעלרעדניק יד יִא .לָאצ ַא ,ךס ַא ןעלציק
 קידנעלֿפּכ; .ןציװ עקיליּב טימ םלוע םעד

 ,"ךַאל ףיױא ךאל קידיַא ,רערט ףיוא רערט
 ...ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוויר .ב

 -עריקעג-- ,ןָא עוער- .וטוא -- ןעוװעריקנָא
 ,ןעװעדנַאמָאק .1 .ןעווערעק:- :59 .טעװ

 ןגָאלקנָא

 סָאװ ?ְןָא ָאד וטסעװעריק סָאװ, ..ךס ַא ןפיטש -
 ."?טעװעדליװעצ ,ןזָאלעצ .ױזַא ןרָאװעג וטסיב-
 יַא .ליװ- עמ .סָאװ גנוטכיר רעד ןיא ןדנעװ .2
 .םלוג-םלוע םעד

 (כרעקָאט) | : תם: 8ת961 .ס- ,רעד -- לקנַא
 ןיא ןּברַאק ןדַײנשוצנַײא .רישכמ רענרעזַײא

 ןלייט ייװַצ ; ןקיטסעֿפוצֿפיױנוצ) טערּב ַא ןוֿפ םיוז
 / -ילגנַא לגרפ .(סעקעװשט ןָא

 ןיא ,רעלעיציֿפָא) רעטעֿפ .ט- ,רעד -- לקנָא
 .(מַא ךיוא ,ןושל ןטשירעמשטַײדרַאֿפ ןוויּכּב
 ,ןשרַאמ ,"ןסירג וצ .ךיוא לקנוא רעַײא 'נוא,

 רוחּב רד טגנֿפ אד; .ד"צּת טשמַא ,ֿבהז ןושל
 ,הק ,"...ךַײא ליװ ךיא :ליקנוא ןַײז וצ ןא
 טינ ןענעק טינ ליװ ךיא, .ד/בי ,1743 אדרויפ

 ,ץיװעל .ל ,"רעדניק ענַײז טינ ןוא יִא ןַײמ
 ,1888 ענליװ ,רעטכָאט סרעדַײנש םעד לאֿפר

 טזָאלעג טָאה ירעה * סָאװ ןָא טונימ רעד ןוֿפ,
 טרעהעגֿפױא טשינ רע טָאה .יעקנישַאמ יד
 יא סשַא םולׂש יקסװָאנרַאק ... ,זי ,"ןדער

 | .סעזָאמ |

 .ןגָאלקנָא ןוֿפ טקַא .1 .ץ ,רעד -- גָאלקנָא
 ןוֿפ טנעמוקָאד ,טֿפירש .2 .יָא רעֿפרַאש ַא
 ןַא (ןּבעגנַײא ,ןעגנַאלרעד) ןעגנערּב .ןגָאלקנָא

 -יױאוװַאּב יד ףיוא יִא ןַא ןּבירשעג ייֵז ןּבָאהפ .יָא |

 .6 ,ד ,ארזע ,יּת ,"םילָׁשֹורי ןוא הדוהי ןוֿפ רענ
 "א .טכירעגיַא .ָארויּביא .ךֹוּביַא

 | .רנ ,משטד -- עגאלקנַא) .טֿפירש

 .טנָאלקעג-- ,ןָא גָאלק .װרט -- ןגָאלקנָא
 ןַא רַאֿפ גנונָאמ א ,העיֿבּת ַא ןעגנערּבנַײרַא .1
 טינ רַאֿפ ןענבואר א ,ץנַאטסניא רעטנעקרענָא

 רַאֿפ ,טכירעגניורק ןרַאֿפ יַא .ןענועמש ןלָאצַאּב

 םוא יכלוז, .ֿבר ןרַאֿפ ,ןיד-תיּב ןרַאֿפ ,ןשטנעמ

 ,ייטזומ ןגאלק ןא . . .הררׂשה לצא ךַאז עכילייּב

 ךַאּבצלוז ,סיּפדמ ןמלז םלושמ ןוֿפ ווירּב'
 ,תוצרא עּברא דעו ,ןירפלייה לארׂשיו ז"טקת

 ,ֿבר ןייק טינ טגלָאֿפ רע זַא, .ןה"שּת םילשורי

 ףסוי 'ימרי ,"טכירעג ןיא ןָא םיא טגָאלק ָאט

 ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי

 ױזַא .ַא ןגעװ ריא = 'ףקוּת:הנתנו םוצ ָא*

 ךיוא ךעלגעמ .ןיציּבר רעד (רַאֿפ) וצ יִא :ךיוא

 -קַא ןא ןעמ ןעק סנטסכעה, .בר םוצ יִא :ריא

 ןעק רעּבָא טלעג ,,ףקוּת-הנתנוי םוצ יִא רָאיט

 ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,"ןגירקּפָא קירוצ טשינ ןעמ
 -ימ ןיא יִא ,1955 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט

 .63 ,ןּבעגנָא +- עקדוד עיַאװַאר

 א ןגעק רודעצָארּפ עלַאגעל יד ןטיירגוצ .2
 ןליוויצ רעדָא ןלענימירק א רַאֿפ ןטקידלושַאּב

 -טלעג רעדָא רעלענימירק וצ ןעיצוצ :טכירעג

 .ףליהעג רעד, .טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ רעכעל

 ."...'ִא ןטימ ןעמענראפ ךיז טעװ רָארוקָארּפ

 -טקע עקידתוירזכא רַאֿפ םיריוטקָאד עשיצַאנ יָא

 סָאדפ .תונּברק ערעייז (ףיוא) רעּביא ןטנעמירעּפ

 ַײב טסעװ וד ןוא -- טגָאלקעגנָא םיא יז טָאה

 'טולַאס' ,הלמ ,"טגָאזעג יז טָאה ,ןעגנעה רימ |

 רעּבירעד ןכַאמ וצ טַאהעג העדּב ןיוש טָאה;

 יװ ייז ןגָאלקוצנָא ןוא עװטסדעלס עצנַאג ַא

 ,ולסּכ ו"ט ןופ טכַאנ יד ,דמא ,"רעצנימשלאפ

 ,1868 ענליוו

 ,עיסערגַא ןיא דנַאל א יִא .ןקידלושַאּב .9
 ןֿפורעגנעמַאזוצ להק ןַײז רעקידערּפ רעד טָאה;-



 ןרעמַאלקנָא

 םיא רע .סָאד טגָאלקעגנָא רֿפוס םעד טָאה ןוא }
 ,1867 רַאװגנוא ,האריה דומע ,יזָאק ןדלוד טינ !

 "ןלש טקישעג לָאמַא טָאה עדניימעג עשידִיי יד , |

 םעַײנ א רַאֿפ ...רעדורּב ןַײז ןגָאלקוצנָא םיח

 עשידוי איד ,יװַאקרַאה רדסּכלַא ,יּבױרילּפמעט |

 : ,1892 י"נ ,ןַאיצולָאװער -

 יִא .ןכַאמ עילַאק (עיצילַאג .,ץנַאס) .לקָאל 4
 | .טעּברַא ןַא יַא .הסנרּפ סנצעמע |

 טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא .װזוקא ,וטוא .ס
 .ּפָאק ןלופ א יַא .ןהנעט ;ןענייוו ,ןגָאלק !

 ןענייװ ,ןהנעט ,ךיז ןגָאק -- ךיז טימ

 קיאורַאּב .טגָאלקעגנָא ךיז גונעג ,ונ; .ךס ַא -

 ,ןיי) רעד .שינע- .ץכע- .גנו- ."ךיז
 ןַײז טינ טלָאז ןוא סיָא יד טַײז ריא, -- (עק-
 ,שָאוהי ,ײןטּפשמ עכלעװ רעטכיר יד ךַײלגוצ
 | = .רע-  .יםיערוצמ יד"

 .טרעמַאלקעג- ,ןָא רעד .וורט -- ןרעמַאלקנָא
 .ןרעמַאלק טימ ,רעמַאלק ַא טימ ןקיטסעֿפנָא .1 -

 ךס ַא ןלעטִש .2 .ןענעקירט וצ ףיוא שעװ יִא
 טימ סעּפע ןּבַײרש .תונֿבל עּבלַאה ,ןרעמַאלק :

 טסעֿפ .1 -- ךיז טימ . .ןרעמַאלק ךס ַא
 (םַײּב) םוצ ךיז יִא .ךיז ןּפַאכנָא .ךיז ןטלַאהנָא
 ךיז יִא .לטרַאג סניּבר םעד ןָא ךיז יִא .ןּבעל

 (וצ) ןָא ךיז יִא .זדלַאה םורַא ךעלטנעה יד טימ
 טרעמַאלקעגנָא ךיז ןּבָאה סעג .קנַאדעג םעַײנ א
 רעד, .לייצרעד ךיא ,יַאּבַאר .א ,ײלסקַא ןָא טנעה

 ,טרעמַאלקעגנָא ךיז טָאה רע ןעמָאנ סעמעװ ןיא
 .| רָאק ,"טערּב א ןָא רעדנעקנירט ךיז ַא יװ
 טסעֿפ ךיז טָאה םערָאװ רעד; .ךיז ןסענַײא ,2/
 ירופס ,זּביא ,"ןריהעג םעד ןָא טרעמַאלקעגנָא

 ןרעּפמַאלק:- :ךיוא .יײרּת ֿבוֿבל ,תואלֿפנ
 ןיא יִא טשינ ךיז טעװ רע ּביוא, -- (ךיז)
 ,"ןעַײּפשסױא םיא ףיש יד טעװ ערעירַאּב רעד
 | ,22 עץ 1967 ,רַאֿפ ,שַאּב

 ,גנַאלק ןוֿפ ּבײהנָא .ןע- ,רעד -- גנַאלקנַא
 -ףלג-הלֿפיּת יד ןופ יִא .גנַאלק ןיא טייקכעלנע

 ,"טיטעּפַא סױרַא טּפור גנָאג ןוֿפ יִא רעד, .רעק
 הנומא' ןופ אסרג רעד טימ יִא ןַא טָאה ...2

 - ,877 ,אווו לּבִיי ,ףעל .ע ,"'המר

 .גנַאלק ַא ןָא זיא סָאװ .ידא -- קיגנַאלקניָא ַא
 ,טייקי- .םוקנַײרַא רעיא

 -לעזעג) ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנסַאלקנָא
 .טֿפַאשלעזעג עא ןַא ןסַאלק (עכעלטּפַאש

 טינ ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעפַאלקנָא
 סָאװ .סעּפורגרעטנוא ןיא ,ןסַאלק ןיא ןלײטנַײא
 רָאג יד ,עיִא יד .ןריציֿפיסַאלק טינ ןעק עמ

 ,טייקי- .םיאורּב עוויטימירּפ |

 .רנ .קידנסַאלקנָא ווזד .ידא -- עװעטַאלקנ' ֲא
 יד ןגעװ ןגרָאז טעװ ... טֿפַאשלעזעג יִא ידע
 ,ץלעה סקַאמ ,זּביא קינימיר .י ,"סרעכערּברַאפ
 סעדַא ,נָאֿפ רעטיור רעד וצ ציירק נסַײװ מענוֿפ

 יי ,2

 נָא ןוֿפ טקַא .ּפעלקי- ,- רעד -- ֿפַאלקנָא
 'ַא .ריט ןיא יִא (רעקרַאטש) רעכַאװש .ןּפַאלק !

 עקסעוויוו' ,(ל)דליש ןופ

 -עג-- ןָא עשט- .װרט -- ןעשטָאּפָאלקנָא
 נָא .ןעשמַאּפַאלק--- :89 .טעשטָאּפָאלק

 ,תונעט ,דייר טימ ּפָאק םעד ןקַאהרַאפ .ןעלמוט |
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 חזד -- ךיז טימ  .ּפָאק ןלוֿפ ַא יא .תושקּב !
 ,טָאּפַאלק ךיז ףיוא ןעמענ .ךיז .ןעשטָאּפָאלכנָא --

 ךיז יִא .ןַײז לדּתשמ ךיז ,ןטעּב ,ןֿפױלמורַא
 ןצעמעו ןָאט וצ ךיז יַא .טײקשירַאנ ַא רעּביא -

 ,הּבוט ַא

 --װטוא ,טּפַאלקעג= ;ןָא ּפַאלק -- .ןפַאלקנָא
 ּפַאלק א ןּבעג לָאֿמ עכעלטע רעדָא לָאמ ןייא 1
 ידּכ (ךַאז א סעּפע טימ רעדָא) טנַאה רעד טימ;
 עמ זַא ןסיוװ לָאז קיניײװעניא זיא סע רעװ רעד
 ןיא ,ריט ןיא יִא .םיא וצ ןינע ןַא סעּפע טָאה
 ןצעמע וצ יִא .ּביוש ןיא ,ןדָאל ןיא ,רעטצנעֿפ
 ריש) יקֿפוד ידוד' טשטַײטרַאֿפ שמ .רעמיצ ןיא
 ,וטסקנעדעג, ,ןּפאלק ןא ראווע ;(2 ,ה ,םירישה
 . ,טּפַאלקעגנָא ריד ַײּב ּבָאה ךיא ןעו ,וטסקנעדעג
 ןייא רּביא, .לֿפ ,"?ןַײרַא טזָאלעג ךימ וטסָאה

 רַאֿפ רדיװ ןַאמ גיּבלעז רד םַאק לַײװ יניילק
 גָארּפ ,ּבמ ,"ןא רדיוו טּפַאלק 'נוא ריט שללה

 ןֿפוא טַײצ לא לָאז ריט זיוה ןַײד, .זוװ עװַאו
 ךיז ןמעש ָאד ,זיא וצ זיוה יד ןעװ ןעד ...ןייטש
 וצ ןא ןטַײלעמערָא ,םיחרוא =) טׂשעג איד
 -יױרג ַא ןעמוקעגנָא זיא, .ב/מ ,וטל ,"ןֿפּפַאלק

 םעד ףיוא טּפַאלקעגנָא טָאה ןוא רעלדָא רעס
 סע זַא; .יסרילטעּב 'זהמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"םערוט

 -רשמ יד ןָא ןּפַאלק ,ןענװַאד ןוֿפ טַײצ יד טמוק
 סױרַא טייג ןי"ראה} רע ןוא ריט ןַײז ףיוא םית
 ,י"ראה יחבש ,"ןינמ ַא טימ ייז טימ טנװַאד ןוא
 עצ ײל פ ןיא י'ִא :ךיוא ?רָאי ןגרעּבסגינעק}

 ןזלװסױרַא םַײּב ,טײקמַאזקרעמפיוא ןעֶיצ םַײּב !
 םיא ןיא טָאה ורמוא ןַא; .גיפ .טּפַאשרעדורּביטוג

 ,געװדייש ןֿפַא ,ןַאמטכעש עילע ,"טּפַאלקעגנָא

 ,טקנוּפ ןכַאװש ןפיוא יִא :ךיוא 1920 װָאקרַאכ

 טינ ןיא סָאװ סעּפע ןרירַאּב = קסיצדָא ןפיוא
 ןעלּפַאלּפ ,ןדייר = גנוצ רעד .טימ יִא .אחינ

 ,ךס ַא

 טימ ,הליֿפּת טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ,גיֿפ זד .2
 אייטש , .םימש-ירעש יד ןיא יִא .הֹֿבושּת ןָאט

 אוט רמולּכ ,ןָא ּפַאלק ... ןילעזג ןַײמ ףיוא
 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"הֿבושּת

 -לָאז ,טעּבג טימ ןָא ןּפַאלק רימ בוא, .א/טיק

 רוזחמ ,"טעּבג רעזנוא ןסיוטש רפ טינ וטׂש -

 ,ףיוא ייטש , .א/וק ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו ה"ר
 רֿבק ןײד ןופ ,לחר רעטומ עַײרטעג רעזדנוא

 ,"םימחר ןוֿפ ןרעיט יד ןיא ןָא ּפַאלק ןוא

 זַא; .1881 װָאקירטעיּפ ,הנחת ס"ש עַײנ ןייא

 ,"ןעמ (טרעֿפטנע) טנֿפע -- ןָא טּפַאלק עמ
 טוט עמ ,הליֿפּת טוט עמ ןעװ (א = װש

 טגָאלש עמ זַא (ב :ןעמ טלעוּפ הֿבושּת
 ןטעּב ,ר 3 ק ןֿפױא 'ַא ךיוא .ןעמ טגלָאפ ,ןָא

 -ייא רעד ןוֿפ ןצעמע רעדָא קידצ ַא) רטֿפנ םעד |
 "ונוּבר ןרַאֿפ ןַײז וצ לדּתשמ ךיז (החּפשמ רענעג
 יב ענַײז, .הלעמ-לש ןיד'תיּב ןרַאֿפ ,םלוע-לש
 סרעטומ ןַײז ףיוא ןָא ןפַאלק רעצפיז ערעט
 ,"ןליֿפעג ענַײז סיוא רע טסיג טרָאד ןוא רֿבק

 ,'קינדנ) עני רעד רעדָא דדונה ,ןיקװילס .ש .ח

 | ,ג"נרּת עשרַאװ

 ןעגנַאלרַאֿפ ,סעּפע ןטעּב ןוא ןָאט ּפַאלק ַא 3
 ןיא 'ִא .ףליה ךָאנ ,הבדנ א ךָאנ יִא .סעּפע

 ךאלמ רעד. .ןירענלעק יד ןפורוצוצ לשיט

 ,"המשנ א ךָאנ ןָא טּפַאלק ןוירחה לע הנוממה
 - .לקעיס-עד-ןיֿפ ,ץרפ -

 ןיִא יִא .ןרינעמַאזקע |
 תוכָאלמיילעּב יד ַײּב יִא ..םידימלּת .יד ךַײא ןַײּב -

 ןָא רע טּפַאלק. .ןעמיטש ןלעװ ייז:ןעמעװ רַאפ -

 :ףיסֹומ

 עשידִיי לַײװ ,רעזעלג יד יִא טינ ןפרַאד ןדִיי !

 טּפַאלקעגנָא רימ .טָאה'ר;

 ןּפַאלקנָא

 ,ןייגרעד וצ סעּפע ידּכ ןָאט ּפַאלק ַא 24

 יא .ןסיװ וצ ןּבעג ידּכ רעדָא ןסיוורעד וצ ךיז .
 ?םייל ןוֿפ רעדָא ץלָאה ןופ רע זיא :רעלעט ןָא |

 םירבק יד ףיוא יִא טעװ למיה ןוֿפ לוק-תּב א;

 ריא :ןעַײרשנָא טעװ ןוא ןםיתמהיתיחּת תעשּב|'

 זומש .װ צונ ,"סיוא ךַײא טעכוצ ,רֿפע : ינכוש

 - ,ץרפ ,ײגנַאלק ןַײז ןרעה ןוא ּפָאט ןָא יִא ןעמ
 זַא ןדָאל ןיא יִא .תוחילס .וצ יֵא .ישפנ-תריסמי

 -- פמוא ,גיֿפ ,ןטנערּב סע =| טצענ סע

 זַא טכאדעג םעניא ןָא טינרָאג םיא טּפַאלק'ס,

 ,לַאה ,"טכַאנ ַא טגיל ןגרָאמ ןוא טנַײה ןשיװצ
 =. 1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ

 ,ןגערֿפסױא טקערידמוא .ןגערֿפכָאנ ךיז .8-
 ןטלַאה סע ואװ סעומש ַא

 טּבייה .תונדמל חוּכמ רוחּביזיולק ... םעד ַײּב

 .י .ד ,ײקַאז ַא סיוא יװ ןטיש וצ רוחּב רעד ןָא

 ןיוװ .ףעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ .,שוּברעּבליז

1, 

 ןטימ יִא .סעּפע ףיוא סעּפע טימ ןּפַאלק 0
 יד רעּביא ןקעטש ןטימ יִא .עגָאלדָאּפ ןָא סוֿפ

 -עטש רָאּפ ַא טימ יָא .ןַאקרַאּפ ןוֿפ ןטעכַאטש |

 - .:לקַײּפ ןֿפױא ךעלעק
 שוַא ןרַאּפשנָא .זיּב ןכיירגרעד ,ןעמוקנָא .?

 רימ, .ןוֿפצ ןדליװ ןוא ןטַײװ ןיא . יא .ןייק
 -ָעגֹנֶא ןוא םיסנ טימ טעװעטַארעג ךיז : ןּבָאה .

 ,זמט ,ןָאמַײס המלש ."עגיטנעגרַא ןייק טּפַאלק
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 יד ,רעזעלג יד יא : קורדסיוא ןיא ---.װזוקַא

 -סיוא מטֿפו .הקשמ ַא ןעקנירט ןרַאֿפ ךעלזעלג
 ךעלזעלג יד ןָא ןעמ טּפַאלק סָאװרַאֿפ :שטַײט |

 ןּבָאה ןעקנירט ןוֿפ לַײװ ?הקשמ ןעקנירט םִַײּב
 טליֿפ זָאנ יד ,ןעעז ןגיוא יד :הָאנה רעדילג עלַא

 ---ללכּב ןוא ליומ םוצ ןגָארט טנעה יד ,חִיר םעד

 ןוא ,ונ .םירבא עלַא ןיא ךיז טייגעצ הקשמ

 ןעמ ףרַאד ,ןרעהרעד ןלָאז ייז ידּכ ?ןרעיוא יד

 זיא ןוא אנּת רעטייווצ ַא טמוק .רעזעלג יד יִא

 רעֹּבָא ,םִייוג וצ רָאנ ךייש זיא סָאד .

 יד ןָא טסיג, ןהכרּב יד ךָאד ןרעה ןרעיוא
 ,זי ,"םייחל ןָא טּפַאלק ןוא ןַײװ טימ רעזעלג

 .'טָאטש-טלַא

 ןּפַאלקֿפױרַא .ןּפַאלקוצ - ,ןגָאלשוצ .1 .װרט
 רעד ןוֿפ הזוזמ יד יִא ,טנַאװ ַא ףיוא סעּפע יִא

 ,הזוזמ רעדנַא א ןָא טּפַאלק רע, .טַײז רעטכער

 הכרּבה רוקמ רֿפס ,ײןכַאמ הכרּב .א ןעמ ףראד

 טעּברַא ןַא ןָאט םַײּב 2 .ה"נרּת שטַאקנומ ,וו
 .עא ןּפַאלקעצ ,ןגָאלשרעדנַאנופ ,ןגָאלשנָא סעּפע

 .ךעלעגָאג יִא .ךעלעֿפרַאֿפהצמ ,לעמ-הצמ יִא

 ןכָאנ רעדעל יִא .ןכוק ןרַאפ (רעייא) ייא ןַא יָא
 יַא .ךס א ןדערנָא .ןעלּפַאלּפנָא .8 .ןקייװסיוא

 ,ןעלמוטרַאֿפ = פ ָא ק .ַא יַאֹ* .תוליכר ,סנגיל |
 .סנגיוטשעג-טינ טימ ּפָאק א יִא .ןלודרַאֿפ

 טעדונ ,טעדונ .ּפָאק א

 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,"המשנ רעד ףיוא
2. 

 א יא .רענײּב יד א .ּפעלק ןּבעג .4

 לייט ןקידנסיורד ןטימ עיצַאיצָאסַא! ר ע ד על |

 ,לוש ןוֿפ סױרַא םיא טּבַײרט, {ףוג ןוֿפ



 ּבױלקנָא

 רעטױט ַא ,ר"מש ,"ןטַײז יד ןָא םיא טּפַאלק
 ןגיזַאּב טלֹוּב .0 .1876 ענליװ ,הזה םלועּב !

 "נָא ייז ייּבּכמי טָאה ,טסעמרַאֿפ-טרָאּפס ַא ַײּב
 ,ןטניה א יַא ,5:1 טּפאלקעג

 ןָא ךיז ןּפַאלק סעילַאװכ יד -- ךיז טימ

 -רעד ןוא ּפָאק ןיא יָא ךיז .ןזדלעפ .יד (ןָא) ןיא .
 "נָא ךיז טָאה ןטָאש ןַײמ, .(סעּפע ךיז) ןענָאמ -
 ענַײמ ,געס ,"ןטָאש ןטייװצ א ןָא טּפַאלקעג

 | - .ביֿבָאילת ןיא רָאי ןּביז

 ,ןיד) רעד .שינע-/ .ץכע- ,גנוז

 | .יירע  .(עקי
 טקַא .ּביילק-- :89 .ז ,רעד -- ּבױלקנָא

 יַא רערעסערג, .ןּבױלקנָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 .טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןטקַאפ ןופ |

 רעזדנוא ןוֿפ יִא ןקיצריװעג-ךַײר םעד ןכוזרַאפע |
 1953 ,זמט ,ןינוי ףלָאװ ,"רוטלוק רעקידתורוד

 .2צווו

 5 ,ןבילקעגי-- ,ןָא ּביולק .ורט -- ןּבױלקנַא
 ֿפיונוצ ,ןּביולק .ןּבױלקנעמַאזוצ .1 .ןּבַיילק =
 (עןגַאי יִא .לָאצ עקיטנָאק א טרעװ סע זיּב ןכוז
 תוריּפ יד ןוֿפ, .סעטַאמש יִא .ךעלמעווש יָא .סעד
 ,"השודקּב ןסע ןעמ זומ ןָא טּביױלק עמ סָאװ -

 -טייט עטסעּב יד ןָא בולק ךיא, .המ ,װ ישס
 ,1862 רימָאטישז ,הׂשעמ ענייש ןייא ,"ןעל

 עניילק ,סעלשומ ענייש רעסַאװ ןיא יִא טעװ יז,
 סטחוש םעד עלעזייר' ,געס ,"ךעלדנייטש |

 יא יןתאלוח יִא .תורצ לקעפ ַא יִא .ריא .2
 . .קנערק לטניּב א

 שיטַאמעטסיס ,טנכערעגסיוא ,קידלודעג 9
 -טסָאּפ יַא .רעדליּב עיצקעלָאק ַא יא .ןעלמאזנָא
 יַא .רעּבליז ןוא דלָאג יִא .ןקיטנַא יַא .סעקרַאמ-

 'ִא ײקיּתוּפַא ןַא 'ִַא .ןדנ א יִא .תורישע ןַא/
 לעַּב ריאמ 'ר רַאֿפ עקשופ ןיא יִא ,ןדי-בתּכ ;

 ןלָאז ןשטנעמ ערעדנַאק .סעקרעשטַאּפ יִא .סנה

 קשח ... ןגירק ייז ןלעװ ,תורישע סָאד ןעז

 ,"ןּביולקוצנָא תורישע ךיוא ןייג וצ רעהַא

 ,1817 װעשטידרַאּב ,חנעפ תנפצ ,ץיװרוה לקַײח

 יִא טסעװ, .רָאטַאיעט ,"תורישצ ןא ןּבָאלקנַאא |

 ,"למעדייא ןַא יִא ריד ךיא לעװ ,יעּבדּכ ןדנ
 עמ יאװלה ףיוא יִא ןטכישעג 'טסקלַאֿפ ,ץרּפ

 יד ףיוא ,רעטעּפש ףיוא יא .ןֿפרַאד טינ לָאז

 / ןרָאי ערעטלע

 ינַאדעג רעדָא ןכַאז לָאצ א ןעמענפיונוצ .4
 ןטמיטשַאּב א רַאֿפ קיטיינ ןענַײז סָאװ ןעק

 יַאּב יִא ,הטיש א (ןגעק) רַאֿפ תויאר יִא .ןינע
 קָאד עקיטיינ יִא .ןטגָאלקעגנָא ןגעק ןזַײװ |

 ..י. ןגעק תונעט לקעּפ א יִא .ןטנעמ

 ןשיטקַארּפ א טָאה סע סָאװ ןעלמַאזנָא .ס
 יַא .המכח ,ןסיװ יִא .טרעװ ןקיטסַײג א רעדָא !

 .רַאוטרעּפער א יִא .גנורַאפרעד
 ליצ ַא סעּפע רַאֿפ ןשטנעמ ןעמענֿפױנוצ 0

 -רַאפ ,ןדעררעּביא ,ןדערוצ ,ןדערנַײא ךרוד -.
 יקעװַא ךיז ןוא ןסָארטַאמ יא .ןריסערעטניא -

 עטקילײטַאּבטימ יִא .עיצידעּפסקע ןַא ףיוא ןזָאל
 "גולָאװ יִא .גנוגעװַאּב רעשידרערעטנוא ןַא ןיא
 ,ןריט

 ךיז .טביולק םלוע רעסיורג ַא;--ךיז טימ

 ,ןסורדרַאֿפ ןָא ךיז ןּביױלק זַײװכעלסיּב , ."ןָא

 רע .שינע- .ץכע- .גנו ."תולווע

 |  בַײרע/ .(עק- ,ןיק
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 (ןופ) ןיא יַא .ןפױלטנַא זוזד .מטֿפ --- ןֿפױלקנַא

 אטח ןיא ךיז טליפ סָאװ שטנעמ ַא, .שרדמ-תיּב

 ּבורג ןיא זיּב טֿפָא טפיולקנא רעד החיצר ןוֿפ -
 טָאג יװ, .17 ,חכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןַײרַא
 ןופ יװ ױזַא ריא ןוֿפ ףױלקנַא --- ּביל ריד זיא

 םעד ןוֿפ הׂשעמ יד ,זּביא .ס ןוא .װ ,"רעַײֿפ

 ,1869 רימָאטישז ,טיורּב עלעקיטש

 .ןעגנילקנָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- גנולקנַא
 יָא רעקידוועקערש ַא

 -עג'- ,ןָא עשט)נ- .ורט -- ןע(שט)נַאילקנָא
 יןע(שט)נע(יולק-- :8פ .טעשטננַאילק
 ,ךיז ןטעּב ךרוד ןעמענֿפױנוצ ,ןגירקנַײרַא
 -הֿבדנ יִא .טיורּב ךעלקיטש יִא .ןעלטעּב ךרוד
 + .שינע- .ףיז טימ ךיוא .ךעל

 .טעקַאילקעג-- ,ןָא עק .ורט -- ןעקַאילקנַָא
 עלעטַײז ץנַאג ַא יא .ןרימשנָא .ןעקשטַאּפנָא .1

 יַא ,ריֿפַא םעד ןענעקרעד טינ ןיוש לָאז עמ זַא |

 ןעלּפַאלּפנָא .2 .ךעלעקַײק ןוא ךעלעדיירד

 -ץגנָא רימ טָאה, .ןעדוננָא .ענדונ טרעװ סע זיּב

 ,שינע- ."רימ רֶע טָאה ,ּפָאק ןלוֿפ ַא טעקַאילק

 יַאּב .טגילקעג-- ,ןָא גילק .ורט -- ןגילקנָא
 .טֿפַאשגולק (טימ) ךרוד ןגירקנַײרַא ,ןעמוק

 טגילקעגנָא . . . ּבָאה ךיא סָאװ עינַאװערָאה ןַײמ,
 תלהק .סמ ,"ןוז רעד רעטנוא ןיּתמכחשיו

 | .19 ,ב ,ט"עקּת
 .טװילקעג-- ,ךָא וילק .ורט -- ןווילקנָא

 ַפָא ,ןדַײנשנָא ,ןטלַאּפשנָא (לסירּב ,טרעטנעמיד)

 רעד .ןלייטעצ ןוֿפ עיניל עכעלריטַאנ א קידנטיה

 .סעּפַאק יד יָא .יָא טעװ רעװילק

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ֿפַײלקנָא
 ןיא, (+-) ּביולק-- :89 .ןּבַײלקנָא ןוֿפ
 ןוֿפ טלַאטשעג ןיא טגײלעגּפָא זיא .ייארעניה

 -כָאה .ד ,"ןֿפָאטש-רענ ןופ יִא ןַא ... לסַײװ

 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא ,זּביא גרעּב

 עגאלקנָא ערעווש .א,-- ט ל ע גיָא - .6'ז ,0

 יַאטס ןַײז ןיא טּפיוהרעּביא ,םזילַאטיּפַאק ןגעק

 ,18 א| 1955 ,זמט גצּב ,"'גייַא ןופ עיד

 -וועּביײלק- :99 .לָאענ .ידַא -- קיפַײלקנָא

 יעטַאמ עיִא .ןּבַײלקנָא ןעק עמ סָאװ .קיד
 יי . (ןוֿפ) רַאפ תוָאמגוד עיִא ,ןלַאיר

 .ןּבילקעגי- ,ןָא ּבַײלק .װרט -- .ןּבַײלקנָא
 'ַא .תוריפ יַא :וּב םוצ .(+-) ןביולקי- 9
 .א/בס ,םיערז ,ידלעפ ןיא סנירג יָאק .תונעשוה

 ךַײא ּבָאה ךיא ,ךעלעמילּב עגנוי ,טינ טנייוו,

 ,געס ,"ךיז ןעײרֿפ וצ ךַײא טימ טינ ןּבילקעגנָא |
 ײז טּבַללקא :513 םוצ .ןעמורט עליטש -

  כַאי ,"רוטַאנ רעד ןיא ןָא ןסעװרַאל ידו
 -עדַײנש) = (ןּבלַאֿפ ןדל ַאֿפ יַא* :413 םוצ
 -כרוד ןוא ןדלַאֿפ ןיא ןשטײנקֿפױנוצ (שיר

 ןיא ןטלַאה לָאז סָאװ םזינאכעמ א . .., .ןעיינ

 לדָאנ יד ןעװ ידּכ ,ןדלַאֿפ ןיא גַײצ סָאד יִא ןייא
 ַא ןעמוקַאּב ךיז לָאז ןכעטשכרוד סָאד טעװ
 ,1925 וועְלק ,טנעה עטינעג טימ ,ןָאסניכַאי ,"טָאנ

 ור'כ .ןּבַײלּב טינ ריד ַײּב ןעק ךיא, :53 םוצ
 -ַײלקוצנָא ןטפערק עשירפ ּפָא עגר ַא ריד ַײּב
 ירערעדנאוו רעד' ,רא ,"ןֹּב

 עשּפיה א יַא ךיז טעװ סע -- ךיז טימ

 ,לֹבָא םַײּב ןינמ א ןָא ךיז טּבַײלק סע .עמוס/

 -- תורישע ןַײז ףיוא ןוחטּב טָאה סָאװ רעד;

 .ן- ,רעד -- דיילקנָא

 ןדיײלקנָא

 השמ 'ר ,זּביא ,"םיאנוׂש ןָא ךיז רע טנַײלק

 טָאע .1833 ווָאקלדוס ,רסומ טֿבש ,עטנ ןתנ ירּב :
 ךיז טּבַײלק סע ה"ד ,עלעצ יד ךיז טרַאנ ױזַא |

 ןעּבעלנעצנַאלֿפּפ סָאד ,"ףָאטש ריא ןיא ןָא

 ךיז טּבַײלק'ס סָאװ סיוא רעה ,, ,1899 עשרַאװ

 ןפיא עמַאמ רעטריזילַארַאּפ רעד ַײּב ןָא

 טָאה לדעס ןיא, .ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"ןצראה

 ,ןיּבָאד .ה ,ײטעּברַא טימ טלעװ ַא ןּבילקעגנָא ךיז
 .2 אפ ,1961 ,דנַאלמייה 'ווװָאס

 ןי) רער .שינע .ץכע- .גנו
 רע .(עק-

 ןָא טוט עמ סָאװ סָאד
 ךיז טדיילק עמ סָאװ (טימ) ןיא סָאד .ךיז ףיוא
 ,הל ,םילהּת ,ית ,"קַאז ןעװעג יִא ןַײמ זיא,, .ןָא -

 | ,ןיקׂש ישוֿבלו 3

 ןוֿפ סעצָארּפ 1 .ןע  ,יד -- גנודיײלקנַא
 יד גנירג ןָא טינ םיא טמוק סע, .ןדײלקנָא

 -נאדעג ערָאלקמוא ענַײז רַאֿפ רעטרעװ ןוֿפ יִא

 יד ןיא טייקיטכערעג יד: .השּבלה .2 ."ןעק
 טינ ןעק עמ, .ם"יבלמ ןטיול ,"טָאג ןוֿפ יִא
 ,"קַאז ַא טימ יִא ןיא ךלמ םוצ ןעמוקנַײרַא

 זיא יִא ענעקורט, .ב/ב ,1867 ענליו ,ב7 ירשי

 ,"טנוזעג ןוא קיצונ רעיײז דניק סָאד רַאֿפ
 ענליו ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ

1836, | 

 .טדיילקעג-- ןָא דיילק .ורט -- ןדיילקנָא
 דגֹּב םענייש א יִא .דגּב א ןָאטנָא ןיילַא .1
 ,ןא לואװ רֶע טיירג, .החמׂש רעד וצ ןייג ןוא
 טיילק קידצ רד רבא ,רדיילק איד עשר רעד

 ןוֿפ קזאוז ןייא, .17 ,זכ ,ֿבויא ,מהס ,"ןא ׂשע |
 וצ זיִּב ןיילק ןופ ןדיילק ןא איז ןראוו דרע

 ריאמ 'ר ןופ עירָאגעלַא עשירָאטסיה' ,ייׂשורג
 טינ ךיא ּבאהג .ןוװ שֿפ} 1694 אדרויֿפ ,יץ"ש
 רׂשערג איד רדיילק ןדיײלק וצ ןא ןרעגּב

 ,זּביא טַאטשנעזַײא השמ ,"ּבַײל ןַײמ זלַא ןַײז -
 -עג טָאה, .1746 ?טרָא ,ןחוּב ןֿבאל רשיה ךרד
 -עגנָא ייז טָאה ןוא ... רעדיילק ענייש טכַאמ

 ,1848 רימָאטישז ,הח ,"ךלמ םעד רַאֿפ טדיילק

 עשידִיי יד ךיז ןופ ןֿפרָאװעגּפָארַא רע טָאה, ,זנ

 -יילק עשיצירּפ טדײלקעגנָא טָאה ןוא םישוּבלמ
 ,סענָאלעטנַאּפ עגנַאל טימ קָאר ןצרוק ַא ,רעד

 ,קינזיצקָא רעד ,"ליזעמאק ַא ,עקשינַאמ אי

 ,1868 רימָאטישז

 םערַאװ 'ִא .ןצעמע ףיוא דגּב א ןָאטנָא .2
 יארּב) 'השיּבלה' טשטַײטרַאֿפ שמ .רעדניק יד

 :יִתו "ךיילקיג ןא טאה יז; ;(15 ,זכ ,תיש -

 רד שד טַײצ רד ןיאק :ןןַאטעגנָא טָאה יז,

 ןזעמַ טדיילק ... ָאז ןןדעדג ןיא) טמוק קידצ
 ,"דובּכה יננע ןוֿפ רדיילק טכַא טימ ןא םיא
 טשמַא ,ןגה רֿפס לכ יֿפּב ארקנה אּבה םלוע

 טכַאמג ׂשורג םיא טאה ןּבַײװ ידוק .טייּת
 ,ןוֿפיסוי ,"ןישאװג ּבא .'נוא טדיילקג ןא ינוא
 םיתמ איד ןמ איו ..., .א/י ,1764 אדרויֿפ
 ,"ןדיילק ןא םיכירכּת 'נוא ןַײז רהטמ לָאז

 רַאּבצלוז ,װ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש

 (ךדורמ לילא) ןד ןּבאה ....., .טַאלּב "רעש ,א"נקּת
 "טשעק טימ דךיילקיג ןא (החמׂש) שיורג טימ

 .שֿבירטמ ןרהא 'ר ,"רעדיילק יכילגיניק יכיל
 /  .ֿבײרּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ רֿפס !

 -סיוא .ןדײלקַאּב .רעדיילק ןטיירגוצ ,ןכַאמ .8 |



 . ןרעטסײלקנָא

 טָאה ה"ּב טָאג, .הלּכ יד ,ןתח םעד יִא .ןדיילק

 ינוא ינדַײז הניש יד טימ דיילקיג ןא לארׂשי -

 ,ןַאמגילעז ּבײל הירא ,"רדיילק ינלאוו לּבריװ -
 ןעד זומ רע, .1725 אדרויֿפ ,םידעומה ינוקת |

 'נוא ןדיילק ןא ,ןּבעג ןקנירט 'נוא ןיִׂשע רטאפ

 רימ, .א/מק ,1722 טשמַא ,מהמ ,"ןדיילק שיוא |

 -ירּב ןוא ךלָאג ןיא טדיײלקעגנָא ךיד ןּבָאה

 ,"רַאּבקנַאדמוא ןַײז טסנָאק וד ןוא --- ןטנַאיל

 ,25 אפ ,1890 י"נ ,דנטרפנעשנעמ רעד

 יד יִא ,ןּפַאכמורַא .ןליהמורַא .ןקעדַאּב ,4 |
 ןוֿפ טסַײג ַא טָאה; .ןצרַאװש ןיא עוטַאטס

 -עג טָאה רע ןוא ןענועדג טדיילקעגנָא טָאג
 יד, .34 ,| ,םיטפוש ,יּת ,"רֿפוש ןיא ןזָאלּב

 ןא ןכַאמ ךימ וטׂשה שיײלּפ ,טיוה :טגז המשנ
 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןדיילק
 טימ ןעלמיה יד יִא וט ךיא, .א קרפ ,6

 ,ן3 ,נ ,היעשיו ֿבקע תרטֿפה ,טעח ,ײטיײקצרַאװש

 ,ימ ןָא ךיא ּבָאה סָאד טָא; .1851 רימָאטישז

 ,"טדיײלקעגנָא ןקלָאװ א ןיא םיא דךייל ןָא |

 | .| רמ

 "עג יִא .םערָאֿפ ַא ןּבעגוצ .ןריזיטערקנָאק .9
 ,םיׂשעמ ןיא טייקשידלי יִא .רעטרעװ ןיא ןעקנַאד
 םעד ןיא הרוּת יִא סעצרּפ זיא --- שידיסח;

 ןוא סרעליצרעד ,נש ,"תויׂשעמ ןופ שובל

 רעטרעװ יד ןעילעג ּבָאה ךיא; .ו ןטסינַאמָאר

 ענַײמ ייז טימ ןדיילקוצנָא םירישה-ריש ןוֿפ

 .ג .ש ןוֿפ זּביאו קַאה ענעהילעג יד ,"ןעקנַאדעג
 .1911 ןָאטסָאּב (לואש אוהו רֿפס ,יבּכרה

 רעטרעװ יד ןוא הׂשעמ עשידיסח יד טָאה ...2

 -כערפ א ןיא טדײלקעגנָא םייּבר עסיורג ןופ
 1961 ,זמט ,טיײצ ,"שובל ןשירַארעטיל ןקיט

 | ,25 צווו

 הארי יַא .ליֿפעג ַא טימ ןעמענמורַא .גיֿפ 6
 .רוּפיּכ םוי ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא (םשה תארי)

 ,מהס ,"דנזאוש ןדיילק ןא ןרעוו דנַײֿפ ינַלד,|

 יַא ךיז ןלעװ םיאנוׂש ענַײד, :יּת| 22 ,ח ,בויא

 ןדיילק . . . דלַאװ ןופ רעמייּב יד , ,("דנַאש טימ

 ,"טכרָאֿפ טימ הריש ןגָאז ןוא שינרעטיצ ןָא

 רעד רדיילק איד ןדיילק ןא טרעװ ה"ּבקה, .הק

 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,ײגנוכַאר
 | ,א/דיק

 ןטדיילק ןגניר ןיילהאטש ןיא, -- ךיז טימ

 לָאז , .1054 עפָארטס ,ךוּבלאומש ,"ןא ךיז איז

 -בַײל ַא ןיא סָאד ,ןטק-תילט ַא 'ִא ךיז רע
 ,"תיציצ טימ תוֿפנּכיעּברַא ןַא רעדָא לקַאדרעס

 .1851 ֿבוֿבל ,האריה רֿפס ,זּביא ,הנוי וניּבר
 ןייא ןיא ןדיילק ןא . . . ןיבק-לעּב רעד ךיז רַאװ;,

 טדיילק הרוּת-רפס יד; .א/בי ,וצנ ,"ףוג ןירדנַא

 ,חע ,"י"שה רַאֿפ טגָאלק ןוא קַאז ןיא ןָא ךיז

 -צרַאװש טימ ןָא ךיז דיילק ,המשנ ןַײמ, .ג/ונ
 רַאֿפ טקידניזעג ּבָאה ךיא םעד רעּביא טייק
 ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב השמ 'ר ,"ריר

 יַא ךיז ןלָאז םינהּכ ענַײד, .1833 ווָאקלדוס

 ייֵלֵמ ןאמקילג ןרהא השמ ,"טייקיטכערעג טימו
 .ץכ} 1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב ,אוװָאק

 .שינע- |

 -סיילקעגי* ,ןָא רע" .וורט -- ןרעטסיײלקנָא

 סָאד י'ִא .רעטסיילק טימ ןּפעלקנָא  .טרעט

 .ליוז ַא יא .ןָאטרַאק לקיטש
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 .ט(עקיילקעג-- ,ןָא (ע)יילק .ורט --- ןעײלקנָא
 א יִא .ריּפַאּפ יִא .יילק טימ ןּפעלקנָא ,ןרימשנָא

 יַא -- ךיז טימ ךיוא .ןשיֿפַא יִא .לטערּב ןיד

 - | יי .ןצעמע וצ ךיז

 (+-) ןעַײלטנַא וזז .מטֿפ -- ןעַײלקנַא
 א 'ַא סעדײרֿפ עשוהי וצ טמוק עטַאט רעד,

 .| רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"תּבש ףיוא לרעַײרד

 .טלגנילקעג'- ,ןָא לג" .װטוא -- ןעלגנילקנַא
 ןוֿפ גנַאלק ַא ןעמוקסורַא לָאז .סע ןכַאמ .1
 ּבָאה ךיא רעּבָא ,טלגנילקעגנָא טסָאה, .לקעלג ַא
 *9ֿפ ןַײמ וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב, ."טרעהעג טינ

 'רָא ירד ,"טלגנילקעגנָא ּבָאה ןוא זיוה סרעט

 ץרפ ,ָאסימַאש ,זּביא ,רעּבעגסױרַא ,יקסנַאש
 טימ ןעלּפַאלּפנָא ,2 1902 עשרַאװ .לאימולש
 לגנּוצ ןטימ לגנַיי; .םיטש רעקידלקעלג א

 .ךיז טימ ךיוא .י"ָןָא טגנילק -

 .ןעגנולקעג = ,ןָא גנילק .ווטוא -- ןעגנילקנַא
 סע (ןָאט יצ א רעדָא ןָאט קירד ַא ןכַאמ .1
 יִא .לקעלג ןיא יִא .גנולק ַא ןרעה ךיז לָאז

 הקסֿפה יד זַא לקעלג ןטימ יִא .ריט ןיא
 עמ (יװ ױזַא) ױזַא יװא .טקידנעעג ךיז טָאה !

 .װש ,"ןעמ טרעֿפטנֶע ױזַא -- ןָא טגנילק
 ,ןריֿפּפָא ךיד ךיא לעװ ,וישטּבויל .,םייהַא; |

 אב רעד, .לֿפ ,"ִא וטסעװ עלעקעלג םַײּב

 ייז רעניד יד וצ יִא טלָאװעג טָאה ןָאר

 ףָארַאּב ןייא ןוֿפ עטכישעג ,"ןעמוקנַײרַא ןלָאז

 -וקַאּב ךיז לָאז סע ןכַאמ ,2 1899 גרעּבמעל

 ןקלָאװ ַא טעו'ס, יָא םוצ ךעלנע) גנַאלק ַא ןעמ }
 ,"ןּפָארט גער ןטשרע ןטימ בוש ןַײמ ןיא יִא |

 ןיא 'ַא* .ןריט עקידנגַײװש ,יקסנילכישז לזייר

 .קַאּב ןיא שטַאּפ ןקיכליה א ןּבעג = קַאּב

 סָאװ .יִא םיא דלַאּב ץ'רימ, .ןרינָאֿפעלעטנָא .9
 .ןעגנילקּפָא טָאטשנַא .4 ."?רעמונ ןַײז ןיא
 -נָא טָאה עטילּפ רעד ןוֿפ ּפַאלק רעד, .רנ

 נעט יד ,ַאּפָא ,"ןעלקניװ .עלַא ןיא ןעגנולקעג

 ןירעצ

 -- (עק- ,ןיד) רעה .שינע/ .ץכעי
 ףלָאװ ,"רערינָאפעלעט רעד טסייה יִא רעד,

 .יירע- 18.  וש 1962 ,זמט ,ןינוי

 .ןענלטנָא +- -- ןעִילקנָא
 -ץ(יולקעג- ,ןָא עפ- .ורט -- ןעּפע(י)לקנָא

 רעכױה א טימ ןעלּפַאלּפנָא .רקוא .טעּפ
 ,ןטײקשירַאנ (גרַאּב ַא) יִא .םיטש

 ךיז ,ןָא ךיז הּפילק .וטוא -- ףךיז ןהּפילקנָא
 יװ ןייטשוצ .ךיז ןעּפעשטנָא - ,טהּפילק(עג)י-

 -עגנָא ךיז וטסָאה סָאװע .קעלק ַא ,הּפילק א

 ."?רימ ןוֿפ וטסליװ סָאװ ?רימ ןָא טהּפילק

 .08016 52זג .אֹּב .רעד - םֹעֿפ לקנַא

 יד ןוֿפ גנוריגער רעד ןוֿפ גנוריציפינָאזרעּפ

 ןלַאיציניא יד טימ שוװ} .ןטַאטש עטקינייארַאפ

 רעכיוה ַא יװ טלעטשעגרָאפ טרעװ 'ס יִא ..5

 ,קָאר ןעיולּב ַא טימ ןַאמ רערעטלע רערַאד ןוא

 רעדניליצ ַא ןוא ןסַאּפ עסַײװ:טיור טימ ןזיוה

 טגיילעגוצ ךס א טסָאה ?סָאװ; ן.ןרעטש טימ

 יװ לדרעּב ַא טימ ,רעקירעילטימ ַא, ."?'ס יִא םוצ

 ,"...ןלדרעּב קיציּפש ךעלגנעל ַא) 'ס יִא ַײּב

 -- סעיסע ס'ס יִא וצ ןרעהעג" .ורּביה ,ַאּפָא

 ףיוא גנורעכיזרַאֿפ רעלַאיצָאס רעד ןופ ןסינעג

 -סע| ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ,רעטלע רעד

 ּפעלקנָא

 יב לטרעװ 0681 560 ןופ -- !סע
 : .טַײל-סע-סע עשיצַאנ יד ןוֿפ ענענורטנַא -

 טימ םיא ןוֿפ טקעמש סע, .ידא --.שי'ם-'ַא
 ָאמירעבעלצַארג רעשיסייַא ;רעטכע ךס ַא רָאג-

 .ןצנעדנעט טנורג .ןיקויר .ב ,"טייקשירענ

 םעלק .ורט ןדפ ןיא ע עגנַאל} = ןּבעלקנָא
 -לוק ַא יָא ;+- ןֿפעלקנָא ווזד  .טּבעלקעגה- ,ןָא

 'םמצע לע םרוע דֿפצי טשטַײטרַאֿפ ללמ .ארֹוק

 -עגוצ, :יִּתְו "טּבעלקיג ןאא :(8 ,ד ,הכיא) -

 ןלעװ ןזיוה:טכירעג םִַײּב) רעַײּפש וצ, ,{"טּפעלק
 טעה רנייא ןעװא .ץניװ ,"ןּבעלק ןא ׂשֹע איז
 ,דנַאז רדוא דרע ןּבעלק ןא ךוש םנַײז ןא

 ,יזתּבש םואְו ןׂשיװ ּבא ךוש ןַײז טינ רע רָאט
 ןמרַאװ טינ ֿבוט םוי ןא רָאט ןעמ, .ז/זס ,וטל
 -עלק ןא ןענאק לָאז רע זַא טכיל ןסקעװ ןייא

 ?רָאי ,ןבוֿבל ,ה"לש רוציק םייח ץע ,שפע ,יןיִּב -
 ,ריט רעד ןופ תֿפש ןייא הרונמ איד גנעהא
 טרָאד ןרעלטכיל- הּכונח יד) טכיל ׂשקַאװ איד ..)
 יעג רעד, .זײּפּת אדרויֿפ ,וו הֹׂש ,ןיּבעלק ןא
 עלַא ןיא יִא טזָאלעג טָאה רָאטַאנרעּבוג:לַארעג
 ,40 אי ,1864 ,מק ;"תועדומ ןסַאג יד ןוֿפ ןקע
 ןסעזעג ןטרָאד זיא רע סָאװ טַײצ עצנַאג יד;
 "נָא טכיזעג ןַײז ןיא רָאנ ןגיוא עריא יז טָאה |

 רעד ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,רעגַאר .מ ,"טּבעלקעג

 .1887 עשרַאװ ,ןעלעצַאר רעגידלעטעטשניילק

 ַּפָא ,.. ןםלֹוג םעד) םיא טָאה ל"רהמ רעד;

 -עגנָא םיא טָאה רע סָאװ ,םש םעד ןסירעג

 יִּבר ... ןוֿפ הׂשעמ עַײנ ץנַאג ןייא ,"טּבעלק

 גרעּבמעל ,ל"צז ט"שעּבה לש דכנ ,ליכורַאּב

3, 

 טשינ ךיז טבעלק' עקרַאמ יד, -- ךיז טימ

 ןַײד וצ םולח רעטסיװ ַא ,רעצרַאװש א; ."ןָא

 בל ןַײד וצ ,סיֿפ ןוא טנעה ענַײד וצ ,ּפָאק

 ,יֵָא סע ךיז לָאז ריד וצ ןוא ,ןּבעל ןוא !

 4 ,רעכערּברעֿפ רעכילקערש רעד ,רערעדעל

 ,ץכע- +- 897

 חזז .ס - יז נװ .ס' ,רעד -- רעגעלקנָא
 ןוא .... טכָאקעג ךיז טָאה יִא רעד, .רעגָאלקנָא

 ילתֿפנ ,"טיוה רעד ןוֿפ ןעגנורּפשעג שממ זיא
 .ײרע  .םילשמ ןֹוא ךעלהׂשעמ ,סָארג

 .ןגָאלקנָא +- -- ןרעגעלקנָא
 ךיז ,ןָא ךיז רע .װטוא -- ךיז ןרעטעלקנָא

 -ַאמנָא ךיז .ךס ַא ןרעטעלק .טרעטעלקעגיד

 -ןטַאּפרַאק יד ףיוא ריז יֵא יקידנרעטעלק ןרעט

 ,גרעּב

 .טמעלקעג"- ,ןָא םעלק .ורט -- ןעמעלקנָא
 סעּפע טימ ,גנַאװצ א טימ ןעמעננָא .ןעמעלקנַײא
 סָאד יַא .ןזַײא ןסייה םעד יִא .טמעלקרַאֿפ סָאװ

 שעװ יִא .םיא ןע;צסױרַא ןוא לגָאנ ןוֿפ לּפעק

 | - ,קירטש ןפיוא
 סיורג ,קיטײװצרַאה ךס א ןּכָאה -- ךיז טימ

 רעייז ןַײז ןוא ךיז ןגרָאז קרַאטש .סָארדרַאֿפ
 םעד רעּביא ךיז יִא .ךיז ןדַײלנָא .קיאורמוא|

 ןריֿפ סרעדניק יד רעּביא ,ןרָאֿפקעװַא סנַאמ
 .עא ךיז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןז  ,רעד -- פעלקנָא
 ןשיֿפַא ליֿפ ױזַא ןופ יִא רעד, .ןּפעלקנָא ןוֿפ

 .רעטסַאלֿפײַא ."תעלכתתעמ א טרעיודעג טָאה

 ,ריּפַאּפ "יָא



 זָא .ךיז עס)פ- .וטוא -- ךיז ןע(י)ּפעלקנָא
 = ש8: םמעאתס- .רקוא :טע(יּפעלקעגי- ךיז

 ןעּפעשטוצ ךיז ,ןעּפעשטנָא ךיז + .תגנעסח |

 טעּפעלקעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ, .ןעּפעשט .ךיז :

 ."?ןּבָאה רימ ןופ וטסליװ סָאװ ןוא רימ ןיא

 טעיּפעלקעגנָא ךיז טָאה סָאװ גנודליּבנַײא יד;

 8 אי ,1864 ,מק ,"...רעטומ רעד .ַײב

 יד 2 .. יׂשינש
 ךיז טּפעלק סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיּפעלקנָא

 .ךעלריּפַאּפ עֶא .ןּפעלקנָא ןעק עמ סָאװ .ןָא
 .קנערק עא

 .טפעלקעג- הָא פעלק .ורט -- ןּפעלקנָא
 ןקיטסעפנ קיּפעלק זיא סָאװ ףָאטש ַא טימ .1
 ַא יִא .עקרַאמ ַא יִא .ןפעלקֿפױרַא .ןּפעלקוצ
 א שרדמ-תיּב ןוֿפ טנַאװ רעד ףיוא יִא .העדֹומ
 יד 'ִא .ןסנָאנַא-רעיורט - יִא ....טימ לטעצ-
 זַאקירּפ א טּפעלקעגנָאק .ןעלװָאט יד יִא .דרָאּב |

 ק"בי ,"טָאטש ןוֿפ סעּפולס עלַא ףיוא ..,
 ,ו"נרּת ענליוו ,םלענ רעד ןַאמשַאק יּבר ,ךרעּב

 'ַא .ןעגנעהנָא .ןעּפעשטנַא .ןדניּבנָא ,2
 ַא ןוֿפ םש םעד ןצעמע יִא .ןעמָאנוצ ןסואימ

 זיא -- ןָא רַאנ םעד ּפעלק עמ סָאװ; .הטֹוש
 ןּפעלקוצנָא םעד ףיוא ןעמָאנ ַא, .װש ,ײןלַאֿפרַאֿפ
 ,למ ?"רָאנ ךיז לַײװגנַאל יד יװ טּפעלש סָאװ
 ,'ךרערטי

 ייאצוי יד, .ןפעלשטימ ,ןסיײרטימ .ןעלצוצ
 ."בר-ֿברע ןַא ךיז וצ טּפעלקעגנָא ןּבָאה םירצמ-
 יד ךיז וצ טּפעלקעגנָא ןּבָאה רענַאזיטרַאּפ יד,
 ."ָאטעג ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןּבָאה סָאװ

 עַײנ ךיז םורַא טּפעלקעגנָא טָאה עיסעצָארּפ יד,

 וו רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"ןשטנעמ עַײנ ןוא

 רעדָא ןצעמע ןקוקנַא .ךעלגנירדוצ .גיֿפ ,4-
 (ףיוא) ןיא (קילב םעד) ןגיוא יד יִא .סעפע

 .ןצעמע -
 יַא טינ ךיז טלעג דמערֿפ רָאנ לָא,--ךיו טימ

 רוחֹּב ַא ןיא ךיז יִא ."(רעגניֿפ) טנעה ענַײז ןָא
 עמ סָאװ טימ, .קעלק ַא יװ ךיז יִא .(לדיימ)
 רעד ואוו, ;"ןָא ךיז טּפעלק סָאד --- טלדנַאה

 ױזַא טינ םיא ןעמ ןעק ,ןָא ךיז טּפעלק תולד
 טעװ סע זַא טניימ יז, .װש ,"ןרעװ רוטּפ דלַאּב
 ,טלעװ עטרַאנעג ,יָא סעּפע סוחי ריא ןָא ךיז
 -תושר ןיא סעּפע טֿפרַאװ רענייא ןעוו 5
 טּפעלקעגנָא ךיז טָאה ךַאז יד ןוא ... םיּברה

 ,1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקת ,י...טנַאװ ןיא
 ןענַײז דרע עצנַאג יד ןגעקטנַא ... גרעּב יד,

 ןָא ךיז טּפעלק סָאװ לדמעז ַא יװ רעמ טינ יז |

 טימ טלעװ א ,היראךּב ז"י ,"עקליפ ַא וצ |
 ור וצ ךימ טזָאל, .1894 ענליװ ,ךַאלעטלעװ
 יז .ריא טָאה סָאװ !םיריױטקַאד ערעַײא טימ
 .ןגָאלָאנָאמ ,עש ,ײ?טּפעלקעגנָא

 -נָא .ךיוא -= - שינעע ..ץכע-  .גנו-
 .שינעקיש

 ,טרעלקעג-- ןָא רעלק .װחרט -- ןרעלקנָא
 "עגנָא ָאד וטסָאה תומכח ערעסָאװ, .ןטכַארטנָא
 ,"?טרעלק

 .סעּפע וצ ןטכַארטרעד ךיז -- ךיז טימ
 ןלָאמ טרעלקעגנָא ךיז רע טָאהא .ציסור .רני

 יַארּפ } ,ַאקװָאלָאה .א ,זּביא ,"דליּב עקיזָאד סָאד

 ,1935 וועיק ,גָאל

1044 

 טֿפיטש רענרעזַײא - .ן" ,רעד -- טֿפיטשלקנַא
 זנוא ַײּב ,סקַאװירט -י) סָאלשריט א ןענעפע וצ |

 | ,{1923 עשרַאװ ,ןעדוי

 .טלּבָאנקעג- ןָא לב" .ורט -- ןעלּבָאנקנָא
 א .ןַײּפש ןטײרגנָא םַײּב לּבָאנק ןָאטנַײרַא

 רעד ןופ ץכעליפ סָאד יִא .שײלֿפ טקַאהעצ |

 ,עקשיק

 --װטוא  .טלַאנקעג ,ןָא לַאנק -- ןלַאנקנָא
 טימ יִא .שטַײּב רעד טימ יִא .לָאמ ךס ַא ןלַאנק

 ןגָאלשנָא -- ורט .ריט רעד ןיא ןטסיוֿפ יד

 טנידרַאֿפ רע .עא קישטנַאק ,שטַײּב ַא טימ
 ,"ָא טוג םיא לָאז עמי

 .טקַאנקעג-- ,ןָא קַאנק .ורט -- ןקַאנקנָא
 סע רעדָא ,קַאנק א טימ סעּפע ןָאט .ןקַאהנָא

 .קַאנק א ןופ טקעפע רעד ןעמוקַאּב ךיז לָאז

 .דייר עטסוּפ ,סנגיל יא ,סינ יִא .ךעלצלעה יָא

 -ַארטש-טלעג עסיורג יִא .רענייּב יד ןצעמע יַא

 ידָארּפ טקַאנקעגנָא רימ סע וטסָאה לֿפיװ, .ןֿפ

 ,אינשיוו ּפַאטסָא ,זּביא ,סינפיק .יא ,ײ?גָאלַאנ

 -- װטוא ךיא .9 וָאקרַאכ| ,ןעלכיימשי
 ,ןזַײא (ןרעּביא) ןֿפױא רעמַאה םעד טימ יִא ,1 |

 ףיוא יא .ןעלדניװשנָא 2 .,ּבוש ןיא יִא
 -- ךיז טימ .רעטרעדנוה עכעלטע ענייש-

 ןַא זיא רע -- רע  .ןרוּכישנָא ךיז :ךיוא

 ..יןונ ַא ןָא יִא

 א אי זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטונקנָא
 ַא רעד ןיאא .טונק ַא טימ ץימש ןָא ,טונק
 "יב ענַײד עלַא ןיא ךיז טסיגעצ עגר רעיָא

 .םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה ,"טייקסיז ַא

 "ונקעג"- ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװעטונקנָא
 טונק א טימ ןגָאלשנָא ,ןּפַאלקנָא ..טעװעט
 .ןטנַאטסערַא יד זֵא .עא

 .טליונקעג- ןָא לינק .ורט -- ןלױנקנָא
 יִא .ןעלקיװנָא ,ןרעטנָאלּפנָא .ליונק ַא ןכַאמ
 יּבָארּפ ענעדיישראפ םענייאניא יִא .טַאגַאּפש

 -ץגנָא ךיז ןּבָאה תורצ -- ךיז טימ .ןעמעל

 ניו רעד טליונקעגנָא ךיז טָאה'ס; .טליונק |

 ,עצינַאטס יד ,יקסװַאטס .װ ,זּביא .מ .ד ,"רעט

 | .שינע- .גגו/ 1931 קסנימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ֿפונקנָא
 רע, .יִא (רעזיול) רעטסעֿפ ַא .ןּפונקנָא ןוֿפ -

 עקדוי ,"טײקמערַאװ טימ יִא ןַא ןטלעז טזַײװ

 ,9 א 1957 ,רענַאקירעמַא ,קידצ

 ,טפונקעג-- ,ןָא פונק .װרט ןּפונקנא
 סָאד יִא .ּפונק ַא טימ ןדניּבנָא  ,ןּפינקנָא +-

 --ךיז טימ .גערּב ןפיוא גנַאטש םוצ לפיש

 .  ןוָאלּפָא טינ םיא ןוא ןצעמע ןָא יא ךיז

 -לוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- שטייגקנָא
 ."?ֵא רעד זיא סָאװ ּבילוצ, .ןשטיײנקנָא ןוֿפ טַאט

 -עג-- ןָא שטיינק .ורט -- ןשטיינקנַא
 (ףיוא) ןיא ןשטיינק ןכַאמנָא .1/ .טשטיינק -

 יַא .ךוּב ןיא לטַײז ַא יִא .טנַאװעג יִא .סעּפע

 ןשטיינק .ןעװעדלַאֿפנָא 2 .ןרעטש םעד
 (סעצַארּפ-טעּברא ןַא ןופ לייט ַא יװ) ךס ַא

 ,ןרירושָארּב רַאפ סנגיוּב עטקורדעגּפָא יד יא

 "נָא ךיז טָאה ןרעטש רעד, -- ךיז טימ ךיוא

 םַײּב 'ַא ךיז טעװ דיילק סָאד , ."?טשטיינקעג

 .שינע- .יקנַאּב רעטרַאה רעד ףיוא ןציז

 ןּפינקנָא - 

 ,טּפַײנקעג-+ ןָא ּפַײנק .װרט -- ןּפיײנקנָא
 -לדיימ יִא ,לָאמ לָאצ א ןּפײנק .1+ .ןּפינקעג--

 ןקַאּב יד יָא* .ךעלקעּב עשרעדניק ,סמערָא עש -
 ןלעטשסױרַא ןוװיּכּב = ןייטש לָאז ּברַאֿפ - יד

 נָא 2  .זיא סע יװ ֿבצמ ןרעסעּב ;ַא ןיא (ךיז) |
 ןענַײז סָאװ רעגניפ יד טימ ןעמענסיורַא ,ןעמענ

 םַײּב יװ עיצַארוגיפנָאק רעקיּבלעז רעד ןיא

 ,טירּב ןּבאל ןוֿפ עכייו סָאד .יַא ,ןּפַײנק

 וצ טינ ךיז טניגרַאֿפ יז, -- ךיז טימ ךיוא
 ךיז טּפַײנק ןוא טיורּב רעצַײרג ַא םוא ןפיוק

 רעמירק רעד ,"טיור ןַײז לָאז ןקַאּב יד ,ןָא
 .רע- .שינע- .1875 גרעּבמעל ,קילעשרַאמ
 יה | ,ײרעד
 ןןענעינַאק ... ,ןענעינייק ... -- ןענינקנָא

 ןפיוקנָא - .טנינקעג-- ;ּבנ .פמיא ,ציא .ורט

 ןקעטש בלב ןוא תואיצמ 'ַא .(לוטיּב טימ)
 ,ייז טימ |

 טאטלוזער רעוא ט טקַא 2 ,רעד -- פינקנָא

 ענעסירעגרעּביא יד ןופ יִא רעד .ןּפינקנָא ןוֿפ

 יןעגנואיצַאּב

 .טלפינקעג-- ,ןָא לפ- .ורט -- ןעלּפינקנָא
 ענעסירעצ יד יִא .לפינק ַא טימ ןדניּבנָא 1
 'ַא .ךעלּפינק לָאצ א ןכַאמ .2 ךעלדנעּבכוש
 -זָאנ סָאד יִא .ןעלּפינקסיוא ןענעק טינ לָאז עמ
 --ףיז טימ .ּפָאק ןֿפױא ןַאטֿפױרַא ןוא לכיט |

 -לָאה .ּפ ,"ךעלרעדניק יד טימ טלּפינקעגנָא ךיז;
 ,12 אפ ,ןעגנולמַאז ,רעּפ

 .טּפינקעגי- ,ןָא פינק .װרט ןּפינקנָא
 יַא .ּפונק ַא טימ ןדניּבנָא ,ןּפונקנָא וזד .1

 ּתשֿבחװ טשטַײטראפ ללמ .םעדעֿפ עכעלטע |

 "ןיפינק ןא, ;(9 ,טכ ,תומש) 'תועּבגמ םהל

 טּפינקיג ןא איז רע טאה, .ן"ןדניּבנָאע :יּתָו
 ,וצנ ,"ךשוח ירהּב ןטיק ינוזַײא ... טימ
 ...ןדאֿפ ןטור ןעד רונש יד, .ב/בכ ,רֹּבדִמּב
 ,עשוהי ,מהס ,"רטׂשנַעֿפ רעד ןא ןּפינק ןא איז
 ןּפינק נוא לזניא ןעד ןַא יז ןראֿפ אד, .18 ,ב
 םעד טָאה עמ; .ב/זל ,וטל .ז"ןא ףיש סאד

 -רעיוא םעד ןופ לגילֿפ יד וצ טּפינקעגנָא ווירּב

 ןּפינקוצנָא ןכוז* .1848 סָאי ,ינש םוגרּת ,יןָאה
 ןרעװ רעדָא טֿפַאשדנַײרפ ןכוז = םעדָאֿפ ַא
 ..זגֹורּּב סיוא ןרעװ ,דנַײרפ עטוג רעדיוו

 רעד ןוֿפ םעדעֿפ יד ןּפינקרַאֿפ (ילרעּבעװ) .2 = |
 ּ ,עטעק רעטעּברַאעגסיױא

 ידע ,ןיליֿפּת יָא .ןטֿפעהַאּב .ללכּב ןדניּבנָא .ס
 ,"טָאג וצ טּפינקעגנָא טרעוװ לארׂשי ןוֿפ הליֿפּת

 .א/לק ,1832 פטיװַאלס ,םילגר שלש ןמ רוזחמ
 ,תוליֿפּת יד ןענעז סָאד קירטש ץּבָארג יד,
 ןיא טּפינקעגנָא שטנעמ רעד טרעװ ייז ךרוד
 יד| יז טָאה ה"ּב טָאג; .ב/דל ,2טל ,"ה"ּבקה
 תוֿבוח רוציק ,"ףוג ןָא טּפינקעגנָא ןהמשנ
 ןייא; ,4 װָאפעזוי ,שטַײט ירבע טימ תובבלה

 ןוֿפ ןרעטַײװרעד ךיז רע לָאז ךָאװ ןיא גָאט

 ןעקנַאדעג ענַײז עלַא יא לָאז ןוא ... ןטַײל |
 'ר י"ע ףסאנו קּתענ ,"אוה ךורּב טָאג ןיא
 סע, ,1865 ענליװ ,םלוע רוא ,קסניממ לארׂשי

 טייקידנעװטיונ ַא ןל"זח ידו ַײּב ןעװעג זיא
 ,ּבֹמָאלַאג .א ,"טנַײה םוצ הרוּת יד ןּפינקוצנָא
 .1946 עקיסקעמ ,וװ שג

 -נוֿפ .ןפינקרַאֿפ .ןלעטשנַײא .ןדניּברַאֿפ .4



 ןקינקנָא

 "יא ןרָאװעג זיא סָאװ סעּפע ןּבײהנָא ַײנסָאד

 יִא .ךערּפשעג ַא יִא .סעומש ַא יא .ןסירעגרעּב

 -עטלעהרַאֿפ ַא יִא .ןעגנודניּברַאֿפ ,ןעגנואיצַאּב
 יִא .ןטפעשעג יִא .טײקנסירעגּפָא יד יִא .שינ

 -נָא טָאה היבא, .טפַאשטנַאקַאּב (עטנלָאנ) עַײנ א

 -המחלמ ןוֿפ ליח א טימ המ חלמ יד טּפינקעג
 ןָא טּפינק, 4 ,גי ,ּב םימיה ירֿבד ,יּת ,"םירוּבג

 ןזח םייח יר ןּב רֿפוס ּביל יר ,"גאלק ירטיּב ןייא-
 ,נּכשא ןושל שוריפ םע תוניק ,ןנזופ ק"קמ

 ןרזַאןה ינַײז (ןירׂש) ןּפינק וצ ןא, .ט"סּת גָארּפ

 ןיא ןּבאה ןרה איד רמולּכ ,ּבַײל םונַײז ןא
 ,22 ,הק ,םילהּת ,מהס ,"טהיג ּביל ןןֿפסויִו

 -עגנָא ןּבָאה רעטרעװ-השודק ןיא לַארָאמ יד;

 טייקידהװצמ רעד טימ ןושל רעזדנוא טּפינק

 ,26 ץוו 1964 ,זמט ,גי ,"קלָאפ רעזדנוא ןוֿפ

 רע; ןצעמע (ןיא) ןָא ךיז יִא -- ךיז טימ
 ,"הרוּת עקילייה יד ןָא טּפינקעגנָא ךיז טָאה

 ,"קינייוװניא ןופ יִא ןַײד, -- תנו .ב/בי ,חק |

 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא סידנַארּב .ל .א ֿברה

 יד ןוא לארׂשייץראפ -- ץכע- 1842 סָאי
 יַנֲא םעד טימ סנייא גנוטפעהַאּב ַא ןּבָאה ןדִיי

 ,ןייטשנעטכיל לאקזחי 'ר ,"יָא ןַא ןוא ןרעד
 ,1900 עשרַאװ ,ןויצ שרד ,אצורגמ םּתס רֿפוס -

 ,ּב ,הימרי) 'הירשק' (דָאּפ) שטַײט רעשידמלמ

 ,שינע- .ןיױפיילש עריאע :יּת) "יַא ריאס 2

 .םעדעפ יד ןָא טּפינק סָאװ רעּבעװ -- רעד

 ַא .עיצילַאגןטימ .ןקַאנקנָא וזז -- ןקינקנָא
 | ,ײלֿפ רעדָא זַײל -
 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- טענקנָא

 'ַא רעסיורג ַא .ןטענקנָא ןופ

 ;ןָא טענק .ורט ןע עגנַאל -- דפו -- ןטענקנָא

 יִא .ךס ַא ןטענק .טענקעג'- ,,ןטָאנקעגיד
 רעטלומ א יִא .תולח עקידתּבש ףיוא | גייט |
 ןטענקיג ןא ןרעװ ןטנַאזירּפ איד 'נוא, .טיורּב

 הלֿפּת ,"ליא םיוּב טימ 'ינוא ץלַאמש טימ .

 ןעמ סָאװאש .א/סק ,1696 יוסעד ,..השמל

 ןעמ טוט ךָאנרעד ןוא רעסַאװ טימ טענקנָא

 ,"תונוזמ ינימ ארוּב -- ןרעגלעװ ןיד ץנַאג

 ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה

 ןּפַאטסױא װזד .לואװ -- דיומ יד יִא .ב/וכ

 -/ .שינעי
 ,ןלַאנקנָא ווזד -- 1 ןלענקנָא

 וטוא .טלענקעג-- ,ןָא לענק -- 11 ןלענקנָא
 כלעזַא טימ, .גנוגנערטשנָא טימ ןענרעל --

 טימ ףרַאד עמ ,ןלענק וצ קינײװ זיא םידימלּת

 טימ ןענרעלסיוא ,ןענרעלכרוד -- װרט "יָא ייז
 יַא ןעמַאזקע ןרַאֿפ .השרּפ יד יִא .גנוגנערטשנָא
 .שינע-  .ןעלמרָאֿפ עשירטעמָאנָאגירט יד

 .טלּפענקעג-- ,ןָא לּפ" .ורט -- ןעלּפענקנָא
 -עטנַאמ יד יִא .ןעלּפענקרַאֿפ .ןעלּפעגקוצ .1
 ןקיטסעֿפנָא .8 .ךעלּפענק ןעײננָא .2 .ךעל

 ,לּבעמ ףיוא גנוריצ ַא יװ ּפענק ענרעצליה

 ,רעטסָארּפ ..2 2: םגמא .ּבנ צמ .יד -- עקנַא

 ןוֿפ ב לגנע רעד .ףָאטש רענלװַאּב רעלעװלָאװ
 זיא, ן.ָאטינ שידִיי ןיא זיא (דרַאי 840) סָאמ ַא

 רעשזדָאל ַײּב לטרעװ) "?הרוחס ַא ךיוא יַא

 "עג רע טָאה ןהלּכ רעד} ריא ןוא , .(סרעּבעוו

 ןּבעג ןתח םעד לָאז יז יַא ןלייא ףלעװצ ןּבעג

 יד -נעגרָאמ .י ,"שוּבלמיתּבש ַא ףיוא הנּתמ ַא

1648 

 1894 ענליװ ,עטכַאלּפ עכמׂש 'ר ,ןרעטש

 - ךיא געלֿפ ..., .ןזױה עיַא .ידַא -- ןעקנַא
 -ַײצ רָאּפ א ןוא ןגירק עטעּפַאק יענעקנַא' ןַא
 י"ג .ןַאּפשעג ןיא ,ןַאמדוג .פ ,"ןויוה ץנעג

6, 

 ןַײמ 'ַא; .=-ןגעקטנַא חזז .מטֿפ -- ןגעקנַא
 ,עש ,"בייח סעּפע טליֿפעג רימ ךיא ּבָאה דרעפ
 ,"דרעװש ןַײמ ןגיוצעג'א ּבָאה ךיא , .היֿבט

 װענעשעק ,ןתנוהיו דוד תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז .ּב

5, 

 .טלטעקעג-- ָא לט- .װרט -- ןעלטעקנָא
 יד ןעיצסיױא .ןעּפעשטנָא ,ןעֶלצנָא (יײרעּבעװ)

 ןייא ןוֿפ טלטעקעגנָא 'ןעלטעק' יד ןוא; .עטעק
 -עג ןיא ,ןַאמדוג .פ ,"ןטייווצ םעד וצ ןַאקרַאּפ

 ,1926 י"נ ,ןַאּפש

 המישר .1  .רֿפ 22 ייא 22 .סי ,יד -- ע|טעקנַא
 ןֿפרַאד ייז ףיוא סרעפטנע יד סָאװ ,סעגַארֿפ

 א סעפע ּבילוצ ןרעװ טריזילַאנַא (ןענעק)

 ,סיֵא ןלייטרעדנאנופ ,ןקישרעדנַאנוֿפ .קעווצ

 "ַא .ַא ןַא ןליֿפסױא .יַא ןַא ףיוא ןרעפטנע
 ןוֿפ םידימלּת ענעזעװעג ןשיװצ יַא ןַא .ןגיוּב
 ןלעטש רימ סָאװ ןגַארֿפ יד, .ןלוש עשידִיי
 ענעדיישרַאֿפ םורַא ןעמענ 'א ... רעד ןיא

 ינש .9 ,"רעדניק עלַאמרָאנמוא סעירָאגעטַאק

 -עד יד ןוא לוש יז ,טֿפַאשלעזעג יד ,ןהָאסרוא

 -ףטסיס ,2 .,1922 עשרַאװ ,רעדניק עװיטקעֿפ
 ,ןכעלטֿפַאשלעזעג א ןגעװ גערפסיוא רעשיטַאמ

 -נומיטש ,ןעגנוניימ ןגעװ ,ןינע ןשיטילָאּפ א

 טיײקרעלוּפָאּפ יד ןעניפעגוצסיוא יַא ןַא .עא ןעג

 ןעװעג זיא יא רעד ןוֿפ ליצ רעד; .רעריפ א ןוֿפ

 רעקיטנַײה רעד ןגעװ ... ןעגנוניימ יד ןרעה

 יירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"רוטַארעטיל ידִיי

 . רעקיט

 -רושז ןשילגנע ןַא ןיאש .ורט -- ןריזיד
 .דַאנ ,"עגארפ יד טריזיטעקנַא טציא טרעװ לָאנ

 ,גנוריזיד

 ,ס- ,יד -- עכילעקנ'ַא

 .ּבַײװ סלקנָא םעד (לוטיּב

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע ,רעד -- םעקנָא

 ,לָאװ ןופ יִא .ןעמעקנָא ןוֿפ

 :89 .טמעקעג'- ,ןָא םעק .װרט -- ןעמעקנָא

 ַא ןיא ןעגנערּב .ןעמעקרַאֿפ .1 .ןעמַאקי-
 ,רוזירֿפ ַא יִא .רָאה יד גנונעדרָא רעטמיטשַאּב

 -וחּב עדליװ ערעזדנוא, .ןקָאל יא .סקָאק א יִא

 ערעייז ףיוא ןָא רָאנ ןעמעק ייז סָאװ --- םיר

 ןוא) ןגירקסורַא .2 .(1968 י"נ) דייר ,יּפעק

 רָאה יִא .לָאװ יִא .ןעמעק ךרוד (ןעמענֿפיונוצ

 יַא ךיז -- ןיז טימ .לעֿפ סקיּבערשז ןופ

 ,שינע-ה גנו- / .ךעלהאּפ

 .טֿפמעקעג- ,ןָא ףמעק .וטוא -- ןֿפמעקנָא
 רימ סָאװ, .ןפמעק טַײצ ערעגנעל א ,ךס א

 עגנוי יד ןיא טֿפמעקעגנָא ןטרָאד ןּבָאה עלַא

 טפמעקעגנָא גונעג; -- ךיז טימ ."!ןרָאי

 ךיז יַאי ."ענשטעטַאטס ןרעװ וצ טַײצ ,ךיז

 ."רעגיז רעד ןעמוקסיורַא ןוא ןעמעלַא טימ

 ,דנַאלרוק .ט(ע)קנַאעג ,(ע)קנַא .ווטוא -- ןעקנַא
 עג ,שינַאמרעג םַאטשּפָא ןטיול םגה) .טעמַאז

 ױזַא ,עיצַאגוינָאק רעטייווצ רעד וצ ךיוא טרעה

 טימ רעדָא קיסַאּפש)

 רעקנַא

 יֿפיז ן.גנַאלק א רעּביא טיג סָאװ ברעוו ַא יו

 .שינע- .ןעצכָא ,ן(ע)צכערק ,ן(ע)צ
 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידוװענ'עקנָא

 ןּבָאה סָאװ רעטרעװטּפוה ענעיי .ןענעקרעד
 ,פנ ,"סקיפוס ןיִא ךעלקירדסיוא ןייק טשינ

 ,2 ,8 ,ַאֿפוי

 .מטפ .טנעקעג- ,ןָא ןעק .ורט -- ןענ'עקנַא
 צג זיא רע2 .ןענעקרענַא .ןענעקרעד וזד .וז
 טינ םיא ליװ ךיא רעּבָא ,טַײל רעצנַאג ַא ןרָאװ

 | .וזק -- ךיז טימ "יָא

 ,טכַארטַאּב-טינ זיא סָאװ .1 .ידַא -- קיּפעקנָא
 רעיֶא ןַא .ּפָאק א ןָא יװ יױזַא ,ךָאנ טינ טכארט
 ןעגנוזָאל עלַא יד ןיא טּבײלג סָאװ םלוע

 ,ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא םעד ןוֿפ טָאה עמ סָאװ .2
 -ץגּפָא ,. . .טײקטסוּפ, -- טםייקי- .שיפ עיִא
 קסנימ ,ןרעטש ,"ןתמאירעד-ןיא יִא ,טײקנזָאל

 : ,5*6 ןאנפ ,0

 .קיּפעקנָא חזז ,1 .ידַא -- קידלּפעקנַא
 ןיא ענעסקאוועגסיוא ,ךעלרעדניק עיִא ,עּפמעט
 ןָא זיא סָאװ .2 .טײקמערָא רעכעלקערש
 -צג ,זדנעג עיִא סיֿפ יד רַאֿפ ןעגנעה, .לּפעק ַא

 ,טייקי-  ,ָאידַאר' ,מַּפ ,ייתופוע עטקילפ

 ןילק .שיזנעלָאה 22 .ס' ,רעד -- רעקנַא
 ןַא .ןַײװ צעפס ,ןטייקיסילֿפ ןוֿפ סָאמ ,לסעֿפ

 'ַא ןַא ןעגנערּב .רעמע ַײרד ךרע ןַא טלַאה יא
 ןוֿפ ןַײװ:-טרָאּפ יא לטרעֿפ ַא וליפַא? .ןַײװ

 יא 6004 .טישז ,"טלעפעג טשינ טָאה עגיר

 ,"סױרַא ןשיֿפלַאװ} םיא ןוֿפ ןעמ טמענ ןָארטשיפ

 ם"רהמ רעד ,ןָאנדרוהמ רעלימַו ם"רהומּב לארׂשי
 ,1893 עשרַאװ ,ףיש

 -כמ .1 .רג ,ל 2 יא 22 .ס' ,רעד -- רעקנַא
 -נַארט א ןוֿפ גנַאג םעד ןטלאהראפ וצ ריש

 א ךעלנייועג .רעסַאװ ןפיוא לטימ-טרָאּפס

 רעדָא ייװצ טימ ןקָאה רענעלַאטעמ רערעװש
 טייק ַא ףיוא ּפָארַא טזָאל עמ סָאװ ןציּפש רעמ

 ַאֹּב ךיז ןענעק טינ לָאז ףיש יד ,טנורג םוצ

 ןרוֿב יז. א םעד ןזָאלּפָארַא ,ןֿפרַאװ .ןגעוו

 ןֿפרַאװ רקנַא יד 'נוא הטרוּפ ׂשד ןיא ׂשיּב
 ךינש רע, .91 ,ךוּביאבּב ,"הטרוד ןַײא יז

 ,רלַײז יקיד הריא טימ ריקנַא יִריא ּבא

 ףיש ןייא זַא ןטאה םויק ןייק איז זד רמולּכ

 שלש רוזחמ ,"טאה ןרָאל רפ ריקנַא איד ׂשד
 ...ןָאזניּבָאר8 .ב/אנק 1713 טשמַא ,םילגר

 טנערקָא םעד רע טעזרעד ,םוא ךיז טיירד

 לזדניא םעד ןוֿפ טַײז רערעדנַא רעד ףיוא

 עשרַאװ ,עזוָארק ןָאזניּבָאר ,"ןגיל יַא םעד ףיוא

 םוהּת םעד ןיא ס'ַא -- ענַײמ רעדיל,} .4

 ,1930 י"נ ,רעדיל ענַײמ ,אד ,"ענערָאלרַאפ

 רעד ףיוא יא ןטנערּבעגסױא ןכעליולּב ַא טימ,

 ןוא לָאטש ,זי ,"טנַאה רעקידרענייּב רעקירָאה
 סע טָאה רעדנוזאּב ןדעיא -- ץַאלּפײַא .ןזַײא

 ךָאנ ,ליצ רעייז וצ ,ּפ"ַא םוצ ... ןגיוצעג
 עשרַאװ ,ו/ ןטסינָאלָאק יד ,להי ,"לארׂשייץרא

 ןעלצרַאװש , .ןכײצ"ַא  .טנורג"א 9

 ּבלַאה ןקָאלגײא -- ןטלַאטשעג טַײװ ןוֿפ ךיז
 ,ץלָאה"ַא .'םי ןֿפױא ,שָאוהי ,"ןטלַאהַאּב
 ,טײק"ַא  .לּבַאקײַא .ץָאלק"א קָאה"ַא
 ,קירטשייַא



 רעקנָא

 ןגעמ ןרַאֿפ ףיש ַא ןוֿפ לָאצּפָא -- טלעגיַא

 .ןװַאה ַא ןיא ןרָאֿפנַײרַא

 סָאװ לרעמעה רוטַאינימ (לרעכַאמרעגייז) .2
 ,רעגיײזטנַאה ַא ןופ םזינַאכעמ ןיא טּפַאלק

 רעד זיא טַײז ןייא ןוֿפ .רעקנַא ןַא וצ ךעלגע
 רעד ןופ ןוא -- לד ע ר"ַא ןטימ ןטֿפַאהַאּב יא

 לּפָאג"ַא .לדער-סנַאלַאּב ןטימ טַײז רעטייוװצ

 ,'רעגניֿפ" ייווצ טימ עלעּפָאג א יװ סיוא טעז --

 ןוֿפ טֿפיטש רעד ךיז טלַאה ייז ןשיװצ סָאװ

 יד ןופ רענייא -- ןייטשײא .לדעריסנַאלַאּב

 א ןוא 'רעּבעגג א -- 'א ןוֿפ ןטפיטש ייווצ

 ןשיװצ ןַײרַא טמוק טֿפיטש ןייא תעשּבו ירעמענ'

 "ייוצ רעד טמוק ,לדערַא םענופ ךעלדנייצ יד
 רעד טרילוגער ױזַא ןוא ,סױרַא טֿפיטש רעט

 ,ןלדעריא םענופ גנַאג םעד יַא

 וצ ךיז ןשינעֿפעשַאּב םי ַײּב סרעּפַאט 9
 .זדלעֿפ א וצ רעדָא טנורג םוצ ןקיטסעפוצ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- 1 רעקנָא
 ,טסימ ןוֿפ יַא ןַא .ז ןרעקנָא ןופ

 צַאּב .תוכַײש .ּבנ צמ .רעד -- 11 רעקנָא
 ךיז (ט)רעק סָאװ סָאד .שינעטלעהרַאֿפ .גנוא
 :ןיא טצינעג .ןצעמע רעדָא סעּפע (וצ) טימ ןָא
 ןּבָאה טינ טימ ךעלנייועג ,יִא ןַא ןּבַאה

 עכַײר יד טימ יִא ןייק ןּבָאה טינ .יֵא ןייק
 רעכלעוו ןופ ןָאטעגסיױא ןענַײז עדייּב , .םיֿבורק

 ןכלעװ טינ ןּבָאה ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ זיא סע
 ,סיצנַאד .מ ,י'ַא ןכעלטכישעגישידיי זיא סע

 ,21 וו 1942 ,גָאט

 טָאה סָאװ .קירעהעגנָא .ידא -- קירעקנ'ָא
 עיִא ןָא ךיז טרעק סָאװ .רעקנָא ןַא ,תוכײש ַא
 --בייקי- .,ןזעטָאּפיה עיָא ייווצ .טַײלסדנַאל

 יָא םוש ןייק ָאד ָאטינ

 ןכַאמ .1 .טרעקנַאעג ,רע- .װרט -- ןרעקנַא
 "נא ןַא ןזָאלּפָארא ךרוד ךעלגעװַאּבכמוא ףיש ַא

 "עגרעדינַא ךיז טָאה רע; .טנורג םוצ רעק

 "עג ףיש יד טָאה ןוא ףיש ןַײז טימ טלעטש

 ןּב/זל} ,'ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,ײטרעקנַא

 ךרע ןַא ףיש רעד טימ ןײגקעװַא ןלעװ רימ,

 ךיא לעװ ךָאנרעד ,טסרעװ ירד רעדָא ייווצ

 ,1879 עשרַאװ ,תועושי ןסוח ,"ףיש יד יא

 ָאד ליװ ךיא ,ןאטיּפַאק רעד םיא טרעֿפטנע,

 רעייז ןגָאלש סעילַאװכ יד לַײװ ,ףיש יד יא

 זיא סע תמחמ 'א טינ ןעק ךיא ןוא ,קרַאטש

 רואינש 'ר ֿברה ,"טנורג םעד וצ ףיט רעייז

 ,1912 עשרָאװ ,ברה יחבש ןמלז

 ור ןיא ןצעזַאּב ךיז .װחטוא ךיוא .גיפ .2
 'א ןצעמע רעדַא סעּפע ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז

 ןליו סע, ,הינסכַא רעטסעּב רעטשרע רעד ןיא

 ַאילַאכ ,י'ַא טינ ןוא ןעמיוצ טינ ךיז ןטניװ

 קלָאפ עצנַאג סָאד, .1924 זירַאּפ ,וװ ערטס

 ןיא טרעמאלק ךיז גנונעֿפָאה רעמורֿפ טימ

 "עג ןַײז טרעקנא ןוא ,םענַײז לודגיןהֹּכ םעד

 -נאיס ןעװ, .יסנקרוה' ,שָאוהי ,"ריד ןיא קנַאד
 ןַאד ,ןרעטש א ןופ ץרַאה ןיא ָאכע רעד טרעק

 ןַײד ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"...ךיא סייוו

 | . ,רעדנַאװ

 .טרעקעג-- ןָא רעק .װרט -- 1 ןרעקנָא
 .טנַײה טרעקעגנַא גונעג .ךס ַא ןרעק .1
 םעזעּב ַא טימ ןרַאשֿפױנוצ .ןרעקפיונוצ .2
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 ןרעק םַײּב לטימ רעדנַא רעדעי טימ רעדָא

 ןרעּביא ןֿפרָאװעצ זיא סָאװ ,יורטש ןוא ייה יא
 "נָא .8 .טסימ סָאד עלעקניװ ַא ןיא יִא .ףיוה
 ףיוא ןָא טרעק טניװ רעד, .ןטישנגעקַא ,ןטיש
 פָארא יד) יינש סנֿפױה סַאג טַײז רעזדנוא
 ןרירוצסיױרַא רעטכַײלא ."(רעטעלּב ענעלַאפעג

 טרעקעגנָא טָאה סָאװ דמַאז גרעּב יד ןוֿפ ךיז
 ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװ איד ,דמא ,"זדנוא ןגעק

 ,1868 ענליוו

 יַײז א ףיוא יִא .ןעײרדרַאֿפ .ןעװעריקרַאֿפ .4
 -נָא .8 .טַײז ַא ןיא ּפָאק םעד יִא .(לסעג קיט
 -סיוא ןוא רַאװָאמַאס םעד יִא .ןגיײּבנַײא .ןגיינ
 .רעסַאװ ןּפָארט ןטצעל ןזיּב ןּפָאצ

 -כער רעד ןוֿפ ןרעקרעּביא (שירעדַײנש) .0
 -רעטנוא םעד יִא .רעקניל רעד ףיוא טַײז רעט
 | .קַאלש

 ןרעק ןא ... טׂשלוז ודע .ןדנעװנַא .כרַא .4
 ,1466 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,ײןיז 'נוא ץיו

 ָאד ןּבָאה הרֿבח סָאװ, .ןּבעגנָא ,ןֿפיטש .8
 ."טרעקעגנָא

 טרעק יינש, .געװ ןופ ךיז יִא -- ןיז טימ

 ."גרעּב עסיורג ןיא ןָא ךיז

 +- .ךיז ןרעקנָא װזד .װחטוא -- 11 ןרעקנַא
 ,גנודניּברַאֿפ-טֿפַאשיבורק ַא ןּנָאה .1 .װװד
 ."רעטעפרעטלע ןַא טרעקעגנָא םיא טָאה רע;

 עג ריא טרעקעגנָא טָאה דיגמ רענזיוּפ רעד;

 ,טע ,"ןוח רעװעשטידרַאּב א דניקרעטסעװש

 טרעקעגנָא עקַאט ריא רֶע טָאה יצ, .עלעקרעס

 טלעװ ,שטַאוולד .מ ,"?רעט9ע9 רעתמא ןַא

 טָאה עצלָאד עּבָאּב יד, .1881 עשרַאװ ,הרוסמ

 ,סוממ ,"עמומ עכעלּבַײל א טרעקעגנָא םיא

 "עג הנותח טָאה סָאװ עמַאמ ריא , .ּפשטניװ

 ףיוא ריא ןוֿפ ןרָאֿפעגקעװַא . . . ןוא ... טַאה

 -מערֿפ א טרעקעגנָא ריא טלָאװ יז יװ ,קיּביײא

 רענַאזיטרַאּפ רָאנ, .םירישה רישי' ,עש ,"עד

 ןטלַאװ ייז טרעקעגנָא יװ ,ּביל ןעמוקַאּב יז ןּבָאה

 --ָאד) .ו המחלמ ,מפ ,"ריא ןיז עלַא ךעלקריוו

 -ץכיײצַאּב יד :עיצקורטסנָאק עקיטרַאנגײא ןַא

 -רעּפ יד ,ויטַאנימָאנ ןיא טפַאשיבורק ןופ גנונ

 = בנג א ןָא רימ טרעק רע* {;ויטַאד ןיא ןָאז

 ,קילושז :ךיוא) ֿבנג א זיא רֶע זַא טלַאה ךיא

 | ,(רענגיל

 קסע רעצנַאג רעד, .ןרירנָא ,ןײגנָא .2
 קינטנעכ רעד ךַײלג . .., ."ְזָא טינ רימ טרעק

 ,"טרעקעגנָא סעפע תמא ןַא ףיוא ריא טלָאװ

 ,רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .3

 -יֿבורק ַא ןּבָאה ,1 .וֿבז + -- ךיז ןרעקנַא
 עדייּב עקַאט ןסייה רימ,, .גנודניּברַאֿפ-טֿפַאש
 ,ןַא טינ ךיז ןרעק רימ רעּבָא ,ּברַאֿפלמיה

 -עװעקדָאּפ 'סוֿפ סדרעֿפ ןצעמע טי מ ךיז יָא*

 (עטרעטַײװרעד ןוא) עטַײװ רָאג ןַײז = לגָאנ

 סעװעקדַאּפ 'סופ סדרעֿפ :ךיוא ױזַא ,םיבורק

 "ייא סעװעקדָאּפ 'סוֿפ סדרעפ ;לּפעק סלקעוושט

 לקנַאי ךיז יַא ;לקעלֿפּב לקָאי ַא ךיז יִא .לקינ
 ךיז רעסעּב, .םהרֿבַא ןדייז ןוֿפ שזַא לקינייא

 .וש ,"בר ןטימ רעדייא ןיציּבר רעד טימ יִא

 טרעהעג רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ דימּת סע ּבָאה ךיא,

 ,"טרעקעגנַָא זדנוא טימ ךיז טָאה קידצ רעד זַא

 .עגנָא ךיז טָאה ל"נה ענעדיי ידע .םילשמ ,טע

 ךיז ןרעקנָא

 עטַײװ א ןעװעג זיא יז ,. . .קידצה טימ טרעק

 רעק ךיאק ?רָאי ?טרָא ,תואלֿפנו םיסנ ,"הבורק

 .היבט ,עש ,יישילשּב ינׁש ַא ךַײא טימ ןָא ךימ

 -עגייא ךעלקיטש ךַײא טימ ןָא ךימ רעק ךיא;

 .ןירג רעטסימי ,עש ,"ענ

 רעק סע .גנודניּברַאֿפ א ,תוכַײש א ןּבָאה .2
 שקָאל ןָא ךיז רעק סָאװ"* .ןָא טינ רימ טימ ךיז

 תיֵארה'הֹּתַא ןָא ךיז רעק סָאװ* ?םעדיוּב טימ

 עליק א ןָא ךיז רעק סָאװ* ?תקולחמ ַא וצ

 טינ ףרַאד) טינ טָאה סנייא = תירּב א טימ

 היחְמע .עטייװצ סָאד טימ תוכַײש ןייק (ןּבָאה

 רעד =)} װש ,יִזָא טינ ךיז ןרעק ןגָאמ ןטימ

 -רעדַאּב יד יװ רענעלק זיא הסנרּפ רַאֿפ רוקמ

 רעק ,םיבורק טימ ןָא טינ ךיז רעק, .ןןשינעֿפ

 ןטימ רָאנ יִא ךיז .ײןכַײלגסנַײד טימ ןָא ךיז

 ײז טימ ךַײא ריא טרעק, .זַײרק םענעגייא

 ביל ױזַא רעדיװ ךַײא ךיא ּבָאה ,ןָא טשינרָאג

 סּפַאנש א ןָא ךיז רעק סָאװ, .פי ,"רעירֿפ יו

 רעק סָאװ ןוא ?תודיסח טימ קינַאשטער ַא ןוא

 ,לײי ,"?רעיױא םַײּב יצ ַא טימ סינ א ןָא ךיז

 ןיוש ךיז רעק ךיא; .ג"מרּת סעדָא ,חול טלעװ

 ןענעק טינ ןיוש ליװ ךיא ,קסּפולג טימ ןָא טינ

 .םייהא קירוצ ,סוממ ,"ךעלעדִיי עקיטרָאד יד

 סָאװ דנַאל ַא ... ךַײא טימ ןָא ךיז רעק סָאװ,

 ,"?עקירֿפַא ןיא ... טקעטשראפ ץעגרע טגיל

 טניימ רעדל; ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 י"נ ,; טישז .יִזַא טינ ערעדנַא יד ענייא ךיז
 טרעקעגנָא ךיז טָאה סעומש רעד ןעוװ, ,9
 יַאק .ט ,ײןָאטעג למרומ ַא רע טָאה ,םיא וצ

 ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאוּב ַא ,יקסנימ

 ,1913 וועִלק

 (טינ) ךיז .ךיז ןגרָאז .ךיז ןריסערעטניא 9
 רעד טימ ךיז יִא .רעדניק ענעגייא יד טימ יִא

 רענייק .הדגַא רעד טימ יִא ךיז .טלעװ רעצנאג

 שגינױק ׂשעד, .ןָא טינ םיא טימ ךיז רעק

 ילאומש ,"ןא טינ ךרּבתי טוג ךיז טרוק ןטיב
 . ..רצוא ןןכולפ =! ןכולו, ,721 עפָארטס ,ךוּב

 ,"ןרעק ןא טנמינ ךא ךיז לוז אז -- ןרעװש
 וו שֿפ ,שנ} 1583 גרוּבַײרֿפ ,םלוע ייח רֿפס

 ןַײז ןא שקינ ךיז טרעק דימלּת רגּבלעז רד;

 .ב/י ,1743 אדרויֿפ ,הק ,ײדיר ינַײז ןײּבמר יּבר
 םעד טימ ךיז לָאז לשֹומ רעד זַא טסַאּפ יװ,

 ןַײמ, .9 ןאנ ,1862 ,מק ,"'ָא טינרָאג קלָאפ בור

 רעדעי ואוו הריד עקידתופּתוש א יװ זיא המשנ
 ,סוממ ,ײןטייווצ םעד טימ ןָא טינ ךיז רעק ןכש
 ,ןָאט טינ טסלָאז סָאװא .'הטמ לש הבישיּב'

 םענעי טימ יװ ןָא ךיז ריד טימ טלעװ יד טרעק
 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןייטש

 טימ רָאנ ךיז יַא .רֿבח א ,דנַײרֿפ ַא ןַײז .4
 רעד טימ ךיז 'ִא .םירבח:לוש עקילָאמַא יד
 טימ ןָא ךיז ןרעק סָאװ םִייוג .איֿפונּכ רעצנַאג
 עמ, .עלומַאכ רענעגייא רעד טימ ךיז יִא .ןדִיי
 טימ יִא ךיז לָאז עמ ןוא װנע ןַא ןַײז לָאז
 ,תוֿבָא הׂשעמ רֿפס ,טרַאּבלעג .י ֿברה ,ףטַײל
 | ,1880 ץענליוו

 טלעג ןַײז ןוֿפ .רנ .ךיז ןעװערעק .9
 ,"טימרעד ךיז יִא רעדָא ןסיװ טלָאװעג וטסלָאװ
 ,לעגעיּפש רעשידוי רעד ,בז ,ןנַאמרעקעּב 1

 | ,1865 עשרַאװ



 קידנרעקניָא
 ךיז רעק ,יִא ּביוא? .יָא-החּפשמ -- ץכע-

 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןצרּפ טימ ןָא ָאריּפַאש .ל

7 1 12, 
 ןוא עטנעָאנ םינימ יילרעלּכ. -- שינע-

 .ורוד ןַײמ ןוֿפ רעּבײרש ,לקיּב .ש ,ײזיַא עטַײװ

 טינ טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קידנרעקנ'ַא
 .םַארגָארּפױרעל עיִא .(ךוּת ןייק) ןרעק ןייק
 ַאזַא ןוֿפ יִא יד ןוא טייקידייל יד, -- טייקי-
 .1939 ,דוק ,מי ,"טייקשידִיי

 טינ טָאה סָאװ .יזַא -- קידרענר'עקנ'ַא

 .טייקי- .ןצנַארַאמ עיִא .רענרעק ןייק

 .טעוערעקעגי- ,ןָא עוער -- ןעוװערעקנָא
 "עריקנָא וזז -- װטוא .ןעוועריק;-- :9
 ןטַײּב ןכַאמ .ןעװערעקרַאֿפ -- ורט .+- ןעװ

 ,טַײז רעדנַא ןַא ןיא ןגָאװ םעד יִא .גנוטכיר יד
 .רעדלעֿפ ןרעסַאװַאּב וצ ףיוא םָארטש םעד יִא

 ןיהואוו יז יָא ןוא ןּפַאכרעד יז ןעק רע רעדייא,
 ךיוא .יּבוטש סניּבר ןוֿפפ  סַײװ ,"ליװ רע
 .ךיז טימ

 ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידרעּפר'עקנ'ַא
 .רעטסַײג עיִא .סעיצקַארטסּבא עיִא .רעּפרעק
 ,טייקי-

 -ַארקעגי- ,ןָא עוועט- .ורט -- ןעװעטַארקנָא
 ןעױּבנָא ,ןכאמ .ןעװעטַארג-- חזז .טצעװעט

 םילּכ יד ,עצילָאּפ יד יִא .סעקטַארג ,סעקטַארק

 לָאז עמ ,רעטצנעפ יד יִא .ןלַאפּפָארַא טינ ןלָאז

 .ןּביוש יד ןכערּבעצ טינ

 ,טעטָארקעג-- .ןָא עט- .װרט -- ןעטָאיוקנַא
 עט ןשידָאמטלַא ןַא ןוֿפ לטנעה א ןעײרדנָא

 ךלַאּב זיא ןַאמ-הרבח ןַײמ, .טַארַאּפַאזַאֿפעל

 עכעלטע םיא טָאה ןוא ןָאֿפעלעט םוצ ןֿפָאלעגוצ

 טּפַאכעג ,ָארקיָארקיָארק --- טעטָארקעגנָא לָאמ
 רעד ,"רעיוא םוצ טגיילעגוצ ןוא עקּבורט יד

 .1910 װעשטידרַאּכ ,רחוס רעזדָאל

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ךַארקנָא

 רעד ןוֿפ יִא רעקידרדסּכ רעד .ןכַארקנָא ןוֿפ

 -םיוא טלָאװ עּבמָאּב ַא יװ יִא ןַא .עדַאנָאנַאק
 ,ןסירעג

 -עג'- ,זָא עול .ורט -- ןע(י)לַאמכַארקנַא
 .ןעווע(י)לַאמכַארק-- :99 .טע(ױלַאמכָארק
 ףַײטש ןכַאמ .ןשַאװ םַײּב לַאמכָארק ןּבעגנַײרַא

 .שעװ יִא .רעדמעה יד יִא .לַאמכָארק טימ

 -עג-- הַא לץעמכָאוק -- ןלעמכ ָארקנָא
 .וֿפד חזז  .טל(ע)מכָארק

 .טכַארקעג-- ,ןָא ךארק .װטוא -- ןפַארקנָא
 -נּבױטרַאֿפ ,עקיכליה ךס ַא ןעגנערּבסױרַא .1

 טכַארקעגנָא טָאה עדַאנָאנַאק יד .ּפעלק עקיד
 סיורג טימ ןעמוקנָא .2 .ןעניגַאב עמַאס ןוֿפ
 .רעדליּפעג

 ,טמָארקעג-- ,ןָא םָארק .ורט -- ןעמָארקנָא
 -סיוא .ןֿפרַאװנָא  .(קסנימ ,ועליהָאמ) לקָאל

 ךעלכיטזָאנ יא .גנונעדרָאמוא ןַא ןיא ןלעטש
 .ןעגנוטַײצ עטלַא יִא .סעקטעּפרַאקס טימ

 ,טלגנַארקעג- ,ןָא לג- .ורט -- ןעלגנַארקנָא
 -רַאטשרַאֿפ .ןע;צנָא ,ןעיײרדנָא (ַײרעכַאמקירטש)
 ,ןעלגנַארקסיוא ןוֿפ ךוּפיה .טֿפַארק-יײרד יד ןק
 ,348 יד
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 ,טצנַארקעג-- ,ןָא ץנַארק .וורט -- ןצנַארקנָא

 יד יִא (ץנערק) ץנַארק ַא ןָאטנָא .ןצנַארקַאּב
 ךיוא .טנעמונָאמ םעד יִא .ריט יד יִא .סרעגיז
 .ךיז טימ

 ,טּפָארקעג- ,ןָא ּפָארק .ורט -- ןֿפַארקנָא
 ףיוא סעקידניא יִא .ןרעטיֿפ םַײּב ןּפָאטשנָא .1
 ףַײטש ,טסעֿפ ןכַאמ ןזיּב ןליֿפנָא .2 .חסּפ
 ,קַאזיורטש םעד יִא .שעו טימ קַאז םעד יא

 .טעּפַארקעג-- ,ןָא עּפ- .וטוא -- 1 ןעּפַארקנָא

 נָא .ןעילּפָארק-- :ךיוא .ןעּפָארק-- 9
 ןָא זַײװכעלסיּב טעּפַארק סע .ןעּפַאקנָא ,ןֿפירט

 ,רעמע ןיא

 .טעּפַארקעג-- ,ןָא עּפ- .ורט -- 11 ןעּפַארקנָא
 זיא; .ןצירקנָא ,ןעקַארדנָא ,ןרימשנָא .לס
 ןענעיילרעּביא ןכַאז עגנירג יד ןוֿפ טינ סע
 רענעניצ ַא ףיוא יִא ןעק טנַאטסערַא ןַא סָאװ
 ןעװט קרַאמ ,זּביא סינפיק .יא ,"רעלעט
 ,1929 וועִיק ,ןיפ ירעּבלקעה

 .טֿפַארק ןָא זיא סָאװ .יזא -- קיטֿפַארקנָא
 | .ןעגנואימַאּב עיִא ,זָאלטּפַארק

 ,טצַארקעג-- ,ןָא ץַארק .װרט -- ןצַארקנָא

 (רעגניֿפ) לגענ טימ ןּבַײרמורַא ,ןּבַײרנָא .1
 םעד יא .שינעסַײּב א ןופ ןעַײרפַאּב ןלעװ םַײּב

 ןצַארק ןטימ דַאילס ַא ןכַאמנָא 22 .ןקור
 יַא ,דנואו ַא יִא .ןקור ןפיוא ןקעלֿפ עטיור יָא

 "נָא .ןריװַארגנָא .0 .לשיט עטרילָאּפ סָאד
 .עלעמילּב א יִא .ןלַאיציניא יד יִא .ןצירק

 יִא .טנעװ יד ןוֿפ ּברַאֿפ יִא .ןצַארקסױרַא .4
 -וצ 0 .עינלעטַאּפ רעד ןוֿפ סטעֿפ טנקירטרַאֿפ
 ענעסעגרַאֿפ ךעלעקניװ עלַא ןופ יִא .ןכוזֿפױנ

 ןיא) טרָאד ןָאק עמ, .ןענעֿבנגנָא .0  .ןכַאז
 -ָעד ןוא ,.. רעּבליז דוּפ ַא ַײּב יִא ןרעטסיולק

 -יקימ .יא ,זּביא ,יןעֶיצּפָא רימ ןלעװ טלָאמ

 ,טכעלש ,| 1935 וװעיק ,גנילירֿפ ,ָאקנעט
 עמ טֿפירשרעטנוא ןַא יַא .ןּבַײרשנָא רָאלקמוא

 טימ ךױא .ןענעיילרעּביא ןענעק טינ לָאז
 .ךיז|

 .שינע- .ץכע- .גנוז

 .ןעקרַאקנָא ווזד -- ןעקַארקנָא
 -עג'-- ,ןָא ע(קושט- .ורט -- ןע(ק)שטורקנָא

 -ושזנָא .סעקשטורק ןעיירדנָא ..טע(ק)שטורק

 יִא ,ליּפשנטרָאק (ַײּב) ןיא ןסניוװעג יִא .ןקיל

 | .ןגָארטּפָא ךיז ןֹוא

 .טזיורקעג'- ,ןָא זירק .װרט -- ןזיורקנא
 יַא .ךעלקעל ,ךעלעזַײרג ןכַאמנָא .ןעלזַײרגנָא
 -- ךיז טימ .המיתח ַא יִא .רָאה ּפָאק א

 ןוא ןירעכַאמלטייש רעד וצ ןעגנַאגעגנַײרַא;

 לאימחרי ,"רָאה יד ריא ַײּב טזיורקעגנָא ךיז

 .שינ)ע .1938 עשרַאװ ,ןדוייגרַאּב ,ןירג

 ,טניורקעג-- ,ןָא ןיורק .חרט -- ןעניורקנָא

 ןגײלֿפױרַא ,ןָאטֿפױרַא .1 .ןעניירק;- 9
 .סהרוּת-רפס יִא .ךלמ םעַײנ םעד יִא .ןיורק ַא

 -ֿפתּב לארׂשי רטוע) זיא הכרּב עטנצַײרד יד;

 ,"טייקנייש טימ לארׂשי יד יִא טוט רע --- (הרא

 יד ַײּב; .ה"נרת שטַאקנומ , הכרּבה רוקמ

 רעד ןרָאװעג רטפנ זיא ךעלעדִיי עטיור ענייש

 ױצנָא ןױשרַאּפ םענשזַאװ ַַא ייז ןכוז .ךלמ

 יד ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"ןיורק יד םיא ןעניורק

 ןריקיטירקנָא
 טימ יװ ױזַא) ןריצַאּב 22 .ןירג חנ עדנעגעל
 טימ .ץנַאוקרעּברַאל ַא טימ יִא .(ןיורק א

 .,81//  .ּביױולנגייא טימ יִא ךיז -- ךיז

 -עג'-- ,ןגָארקעג- ;ןָא גירק .ורט -- ןגירקנָא
 ,סנדײשרַאֿפ ,ךס ַא ןגירק .1 ,(ד9) ןגירק
 ץַײנ 'ִַא .תוָאװלה יִא .ןגעמרַאֿפ ןצנַאג ַא יִא

 .טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןעגנוסירגַאּב יא .םינֹוק

 םעד ןכַאמ ... ןֿפנָארּב לסיּב ןםעד טימ}.

 א תודיסח ןָא ןעמ טגירק ָאד .קַאנק ןטכער

 ןענַײז דרעפ עלַאק .רָאטַאיעט ,ײקַאּפ ןלופ

 ,"םניח-יצחּב ןגירקעגנָא ייז טָאה השמ .ענַײמ

 .בנגידרעֿפ ַא ןופ ןַאמָאר ַא ,ַאּפָא

 ןַא טימ ןגירק .ןגירקנַײרַא .ןעמוקַאּב .2

 ,גָאוצ םעד יִא .בוח םעד יִא .גנוגנערטשנָא

 ַײּב לָאז יז זַא טַײצ ַא טמיטשַאּב, .ָאי םעד

 יז ןוא יִא ןגעמרַאֿפ עצנַאג סָאד רעטָאפ ריא

 עשרַאװ ,ןעקילג עשינַאקירעמַא ,"קעװַא ןלָאז

 ...טיילק ןופ לסילש םעד יא לָאז רע, ,5

 "וחס עצנַאג יד ןענעבנגסױרַא ... לָאז עמ זַא

 עשרַָאװ ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"הר

 רָאנ ןלכיּב סָאד) םיא טעװ יז זַא; .ג"מרּת

 יװ םיא וצ ןּפאכוצ סיוװעג ךיז יז טעװ ,....יִא

 יעמ עַײנ ןייא ,ֿבֿבוח ,יץַאש ןרעַײט ַא וצ

 ןַא טָאה רעה .((71883) 1881 ענליװ ,...עדָאט

 .ןוא ,ַײרעדיזןֿפײז רעד ףיוא ןֿפרָאװעג גיוא

 "נָארָאה ןועמש ,"ךיוא י'ִא עקַאט יז טעװ רע

 ַא ןוֿפ רעגייטש רעד, .טּפשמ סטָאג' ,קישט

 א ןָא טגירק רע זַא ... שטנעמ ןקנַארק

 ,"ץרַאה רעווש ןַײז ןדערסיוא ךיז ... ןשטנעמ

 -טעיּפ ,ןןיּבר רענימיזדַאר ןוֿפ} םיארונ תויׂשעמ

 .ד"צרּת ווָאקיר

 ןכָאנ) ןַײרַא טנעה יד ןיא ןגירקנַײרַא .9
 -ץכערוצּפָא ךיז ידּכ (ןצעמע ךָאנ ךיז ןגָאיכָאנ

 וצ טגָאזעג ֿבָאחַא טָאה, .ןלעֹוּפ סעפע ,ןענ

 ,'ינתאצמה'} ןגירקעגנָא ךימ טסָאה :ןוהילא

 ,טרַאװ .20 ,אכ ,א םיכלמ ,יּת ,"?רענַײמ אנוׂש
 עירָאטסיה ענייש ַא ,"ַא ןיוש ךיד לעװ ךיא

 ןּבָאה, .1885 עשרַאװ ,ַאנידע ןיסעצנירּפ יד ןוֿפ

 ןּבָאה ייז .טּפַאשַײרטעג ןוא עּביל טגָאזעגוצ ריא

 .עװַאּפ ענעדליג ,עלרעפ .י ,יָא טלָאװעג רָאנ יז
 םיא ךיא טלָאװ ,יִא טצעי םיא טלָאװ ךיא ןעוו,

 נעשרעק לידָאג ,"טייהרעקידעּבעל ןּבָארגַאּב

 עשרַאװ ,.,.רעטעפ רעשינַאריט רעד ,ןירָאק

6, 

 ,סנדישרַאֿפ יִא ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 ךיז ,ןָא ךיז גירק .װטוא -- ךיז ןגירקנָא
 -ץגירק ןּבָאה טַײצ ערעגנעל ַא | .טגירקעג *
 .תונכש עלַא טימ ךיז יִא .(ןרעהֿפױא ןוא) ןעַײר !

 וצ םולש טַײצ ,טגירקעגנָא גונעג ןיוש ךיז
 | ,ןכַאמ

 -עג'- ,ןָא עד  .װרט 8 װטוא -- ןערדווירקנָא
 א ןעדוירק .תולװע ךס א ןָאט .טעדוװירק

 (רעד) יד יִא .ןַאמערָא םעד יִא .טַײצ ערעגנעל
 ' .ױרֿפ (ר)עמערָא

 ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קירפיזירקנ'ָא
 ,גנולקיװטנַא עיִא עקיאור ַא .סיזירק

 "ירק(עג)י- ,ןָא ריק- .ורט -- ןריקיטיירקנָא

 .טַײצ ערעגנעל ַא ,לָאצ ַא ןריקיטירק .טריקיט
 ךשמּב טריקיטירקנָא ץלַא ןיוש טָאה רע ןעמעװ,

 ,"רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד ןוֿפ



 ןעלדַײרקנָא

 .טלדַײרקעג-- ,ןָא לד- .װרט -- ןעלדַײרקנָא
 .ןרוגיפ ,סנכייצ יִא .לדַײרק ַא טימ ןענעכײצנָא

 ,טדַײרקעג-- ,ןָא דַײרק .חרט -- ןדַײרקנָא
 "נָא .דלרק טימ ןרימשנָא .ןטיירקי- 9
 .לװָאט ןֿפױא עיניל ַא יִא .דַײרק טימ ןענעכייצ
 "וצ ןוא יִא .טרָאװ סואימ ַא לקער ןֿפױא יִא

 | ,ןדַײנש

 .טלזלרקעג'- ,ןָא לז .װרט -- ןעלוַײרקנָא
 "ץזַײרק עניילק ןיא ןזױרקנָא ,ןעלזַײרגנָא ווזד

 .ךיז טימ  .רָאה יד יִא .ךעלעזַײרג ,ךעל

 ,טזַײרקעגי- ,ןָא זַײרק .וחרט -- ןזַײרקנָא
 ןופ םערָאֿפ ןיא ןענעכיײצנָא ,ןזַײרק ןכאמנָא

 ,סעלעּבַאט עשיטסיטַאטס יד יִא ,ןזַײרק

 .0106: טת-2614600 .ידא -- קיטיירקנ'ָא
 גנירג ךיז טּפעלק םעד וצ סָאװ .ןומיא-טינ 1
 וצ קנַארק טגיינעג זיא סָאװ .קנערק ַא וצ
 ,רעיָא ןַא ,רעכאוש א ,רעקידרעטיצ ַא .ןרעוו
 ףיוא לזמילש ײלרעליֿפ וצ זיא שטנעמ רעד,
 ,6 יה ,ט"צקּת תלהק ,סמ ,"ַא טלעװ רעד

 -נארק עליֿפ וצ (יִא רעדָא . .,) טצעזעגסיוא;

 טכעװש עמ סָאװ םעד טימ, .דמא ,"ןטייק
 ךיז ןלָאז סע יִא רעכיג ןעמ זיא ,. ..ףוג םעד
 ,1884 ,לָאֿפִיי ,"ןטייקנארק טרַא עלַא ןעּפעשטוצ

 | ,29 ןאמ
 (ןֿפורסױרא ןעק) טֿפור סָאװ .קידװעריּפש ,2/ |

 עמ ןעװ ןע;רשעצ ךיז טָאה רע, .קיטייװ ַא
 ןענעייל ןכָאנע ."טרָא ןיִא ןַײז טרירעגנָא טָאה
 ךיא, ."יַא ןגיוא יד רימ ןרעװ העש עכעלטע
 רימ זיא טנַאה עקניל ןַײמ סָאװרַאֿפ טינ סייוו
 "דניֿפמע) רעיִא ןַא טימ רעדניק, ."'ָא ןרָאװעג

 ,רעסַאװ טימ טינ ןעמ טקינייר . . .טיוה (רעכעל
 ,4 ראט ,1925 ענליװ ,זעג9 ,"ליוא טימ רָאנ

 טלַאה סָאװ .םיוק-םיוק ךיז טלַאה סָאװ .8
 ןַײז ךַײא טעװא .טנַאװ עיִא ןַא .ןלַאֿפנַײא םַָײּב
 ץרֿפּכ| ךָארּב רעיֶא ןַא יװ ױזַא דניז עקיזָאד יד
 א ךָאנ טעװ סע .13 ,ל ,היעשי ,יּת ,ײןלֿפונ
 -עטס רעד ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא ערוטַאקוטש לקיטש
 ,מק ,"'ַא זיא עדַײּבעג עצנאג סָאד ... עיל
 ,40 ןאנ ,8

 לסיּב ַא זיא סָאװ .ןרעװ עילַאק ןעק סָאװ 4
 סָאד. .תוריּפ עיִא .הרוחס עיִא .ןרָאװעג הלוכמ
 רעד ןיא טפױקרַאֿפ ןעמ טָאה שײלֿפ עא
 .?ץמראזאק

 -סַײג ןיא קידװעריּפש .וויטיסנעס(רעּפיה) .9
 וצ .ךיז יב קידנסחי וצ זיא סָאװ .ןעניז ןקיט
 .קרַאטש וצ טריגַאער סָאװ .שירעּבַײלקרעּביא
 ךיז ןוא יִא ןַײז .דוֿבּכ םענעגייא ןֿפױא יִא ןַײז
 ַײז, .טינ טלעֿפעג סָאװ ןסע םוצ ןרירוצ טינ
 טינ ַײז, ."'ַא ױזַא ,ענליטעּפעשטש ױזַא טינ

 ,"!טיוה רעד ןוֿפ ךַײלג טינ גנירּפש ,יָא ױזַא
 יד ךרוד יָא רעמ ץלַא זיא רערעגילק רעד;

 -יװ א ןעמוקַאּב רע ןעק טייהמוד עטסנעלק
 ענליװ ,תונמחר רעד ,זעיװינַאּפמ ש"שמ ,"קיט
 'ַא ױזַא ךיז ַײּב רע זיא סָאװרַאפ , .דכ ,2

 ,"?תיציצ יד ןזַײװ ןסייה טינ םיא רָאט עמ זַא
 .| סָאלטַא חמצ .גח

 .קידועטײרקנָא -- מטֿפ ךיוא ןַארַאֿפ
 :ךױא ,+ ןדַײרקנָא וזז -- ןטַײרקנָא

 -עטַײרקעגנָא טָאה .., .ןעוועטַײרק--
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 ןּבירטעגרעדנַאנוֿפ ןוא ןקעטש ץיּפש םעד טעװ
 יּפרַאק .ַא ,"ןלַאּב יד ּפַאלק ןשירזממ א טימ

 ,7 ָאיּת ,ףיהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיוװָאנ

 --גנוצ יד ןָא ךיז טַײרק" -- ךיז טימ ךיוא
 ,ליומ'ס טלַאה

 ןטיּבעג טסלָאז; .ןענױרקנָא ווזד -- ןעניירקנָא
 א טימ יִא ךימ ןלָאז ייז זַא םיכאלמ ענַײד וצ

 ,הנחּת סש עַײנ ןייא ,"טייקנָאש ןופ ןיורק

 טימ ,1881 װָאקירטעיּפ ,תועוֿבשל הנחת

 (ןרּתכי טַײל ןגולק ןגיטסיל איד; -- ךיז

 ,"ןיז ןעד ןורק ןייא רֿפ ךיז ןנירק ןא ןעוט
 טימ ךיז ןעניירקַאּבע :יִּתְו 18 ,די ,ילשמ ,מהס
 ןירק א ןכַאמ ךיז לָאז רע, .ן"טפַאשטנעק

 טימרעד ךיז לָאז ןוא הליֿפּת רעזדנוא סיוא

 ,1832 עטיװַאלס ,הנשה שארל רוזחמ ,ייָא

 --װטוא ,טיירקעג-- ,ןָא יירק -- ןעיײרקנָא

 ןעיירק רעדָא ןָאט יירק א ,ןעיירק ןּבײהנָא
 םעד| םיא רעטניה. .ןעניגַאּב ןרַאפ יִא .ךס א

 ןָאק ַא ןעייג ,ןעקאוק ךעלדנעה יד ןןװיוא
 יז ןעיירק ,טעּברַא רעד וצ ףרַאד ךיא ןעוו
 ,זּביא ן'יק .ּב ןוא ןָאקטיװק} .ק .7 ,ךָא רימ

 --ורט .ךַאלעסַײמ ןוא ךַאלעדיל עשיסורסַײװ

 יִא .ןעיירק ןטימ ןגָאזנָא ,ןקירדסיוא סעּפע
 -נוא ךעלקערש ךיז טרעזייּבעצ, .ןעניגַאּב םעד

 טיירק תונערוּפ ןוא ףָארטש סטָאג ,ןָאה רעזד
 .ךיז טימ ךיא .הריש ,סוממ ;יִזַא רע

 בָאה ןגעוו ןיּב ,זָא ךירק .װטוא -- ןפירקנַא
 ַא ןכירק .1 .ןכַארקעגי- ןןכירקסיוא +-
 "יא ,רעכעל עלַא ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס

 -רַאֿפ ןוֿפ ןכירק וצ ןעמוק .2 .סמעדיוּב רעּב
 -עװ ןכַארקעגנָא ןענַײז סע .רעטרע ענעדייש
 גונעג -- ךיז טימ .טסימ ןֿפױה םוצ םער
 ,ׁשיֹנ} .ּפערט יד (ףיוא) רעּביא ךיז יִא
 ,יירע-

 .ןעלּפמירגנָא +- -- ןעלּפמירקנָא

 ,טעינירקעגי- ,ןָא עינ  .ורט -- ןעינירקנָא
 2104: אטסטעצא .גמ .ןעינערק-- 9
 סָאװ סעּפע ןעײרדנָא .טַײז ַא ןיא ןגיּבנָא .1
 -ץגנַא ןּבעל ענדיּב ןַײמ טסָאה, .שלַאֿפ זיא

 לעב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י ,"טצינירק

 .גנונעדרָאמוא ןַא ןיא ןֿפרַאװנָא .2 .הֹֿנושּת
 - ,לַאטש-ריזח א ןיא יװ יִא .ןריזחנָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ץירקנָא
 ,יַא רעֿפיט ַא .ןצירקנָא ןופ

 ,טלצירקעג-- ,ןָא לצ- .חרט -- ןעלצירקנָא
 ןֿפױא עלעמילּב א יִא .ןצירק עניילק ןכַאמ
 רעה, .גיפ ךיוא .עטַאלּפ רענעשעמ רעד (ןיא)
 -צירק ןא ׂשנוא טׂשלָאז אוד ... טעּבעג ןַײמ

 ,ּב"ויו ה"ר רוזחמ ,ייןּבעל םוצ ןּבַײרש 'נוא ןיל

 .א/גר ,1721 גרוּבמוה

 ,טצירקעגי- ,ןָא ץירק .הרט -- ןצירקנָא
 יייצ ,ןצירק טנעמורטסניא ןֿפרַאש ַא טימ ןכַאמ
 -יניא יד יִא ,(ןייטש ,ץלָאה) לַאטעמ ףיוא סנכ
 ,ןענכוד סָאװ רעגניֿפ הֿבצמ רעד ףיוא יִא .ןלָאיצ

 רָאט עמ, .ןהֹּכ א ןעװעג זיא רטֿפנ רעד לַײװ
 טניט טימ ןליֿפנָא ןוא תויתוא ּבַײל ןיא יִא טינ

 ,1935 ,'ט 'נ װָאנָארװ ,תווצמה רֿפס ,ײּברַאֿפ רעדָא

 -נָא ןרעװ . .. ןשטנעמ םעד ןוֿפ תועונּת עלַא;
 ןתנ ירּב השמ 'ר ,"למיה םעד ףיוא טצירקעג

 ךידלסמ-תקנא

 .18233 װָאקלדוס ,רסומ טֿבש ,זּביא ,עטנ

 ןײרע- .רע- .שינעה .ץכעי

 ,טלשירקעג-- ,ןָא לש- .ורט -- ןעלשירקנָא
 ןֿפרַאװנָא רעדָא ןכַאמנָא .ןעשירק-- 9
 .ךעטשיט ןֿפױא הלח יא .ךעלקערּב ,סעקשירק
 "עגּפָא ןַײז טינ לָאז עמ יװ טָאג -- ךיז טימ

 .שינע .ײןָא טרָאפ ךיז טעשירק ,טיה

 זיא סָאװ .ידַא ן...נרעק ...} -- קידנרקנ'ַא
 ןַא .לַאטיּפַאקטנורג ,ןרק (ןייק טינ טָאה} ַא ןָא
 זיִּב תינעּת:רּתסא ןוֿפ ךיז טלַאה טפעשעג יִא

 ,טייקי- .םירוּפ

 -עג-- .ןָא ץכערק .װוטוא -- ןצפעיהקנַא
 א ךס א .ןעצכערק:- :ךיוא .טצכערק
 יַא .ּפָאק ןלוֿפ א יִא .ןצכערק טַײצ ערעגנעל
 טימ .קיטײװנָאצ ןופ יִא .טנװָא ןצנַאג םעד
 םַײּב יא ןײטשֿפױא םַײּב יא ךיז יא -- ךיז
 .ירע- .שינע- .ךיז ןגייל

 .,טפמערקעג-- ,ןָא ּפמערק .ורט -- ןּפמערקנָא
 סע ןכַאמ .ןלַײּבפױנוצ .ןעיצֿפױנוצ ,ןעלצנָא

 ,ןטסױֿפ יד יִא .ףמַארק א ןיא יװ ױזַא ןַײז לָאז

 | | .ןעלקסומ יד יא

 יעגי- .ןָא עװעּפ- .ורט -- ןעװעּפמערקנַא
 ןדניּבנָא .ןקיטסעֿפנָא קראטש .טעװעּפמערק
  ,ןטרָאּב םוצ ףיש יד יַא .קירטש עקיד טימ

 .טקנערקעג-- ,ןָא קנערק -- ןעקנערקנָא
 --ורט .טַײצ ערעגנעל א ןעקנערק -- װטוא

 ,עמַאמ-עטַאט יַא .ןעגנוקנערק ךס א ןֿפַאשרַאֿפ
 רָאי רָאּפ ַא (ךיז) יִא -- ךיז טימ ךעלנייוועג
 -רַאֿפ ןוא (ךיז) יִא .טכיל א יװ ןייגסיוא ןוא

 .שיבע- .טגָאמרַאפ עמ סָאװ ץלא ןעקנערק

 -ֿפערקעג-- ,ןָא קיש .ורט -- ןקיטֿפערקנַא
 טימ קנַאדעג א יִא .ןקיטסעֿפנָא .1 .טקיט
 םעד יִא .קיטֿפערק ןכַאמ ,2 .תויַאר עטוג
 .ךױא .עטעיד רעלעיצעפס א טימ ןקנַארק

 | ,גנ- .ךיז טימ

 ,טקיצערקעג-- ,ןָא קיצ- .ורט -- ןקיצערקנָא
 ןזיּב ןּבעל .ץערק ןרעװ ןלָאז סע ןכַאמ 1
 .הרוצ יד ןוא טנעה יד יא ןוא דורּב ןיא זדלַאה
 ,טייקנַארק רעקיצערק א טימ ןקעטשנָא .2
 -ערקעגנָא ןייש יוװַא סָאד יז טָאה רע ,רעג
 .ץומש ןעגנערּבנָא :װטוא ךיא .8 ."טקיצ
 .ךיז טימ ךיוא .ּבוטש יד יַא .ּבוטש ןיא יִא

 .לָאענ .ידַא ן. . .סעישַאק .. ן-- קידתוישקנ'ַָא
 עא יד םיא טלעֿפ סע, .תוישק ןָא זיא סָאװ
 ,לקיּב .ש ,"המשניסקלָאֿפ ןוא תושממ-סקלָאפ
 .| רוד ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש

 יַארֿפ ןָאכעדלַאסיעמ סַאקנעו -- ךידלפמיתקנא
 רַאפ ןטכרָאֿפ סָאװ יד ןופ יירשעגייו .עז

 עמ סָאװ טויּפ א ןוֿפ ּבײהנָא ןוא ןעמָאנ .'ריד
 ןוגינ ןלענָאיצידַארט ַא טימ זַײװמיקוסּפ טגָאז
 זיאס .1 :ּבּב טימ טצינעג .הליענ וצ רוּפיּכ-םוי
 זיאס ,ןטפעשעג עטכעלש , .קירעיורט ,רעטיּב

 טפלעה ןעַײרש סָאד זַא ימ-יא ַײרש, .יימ-יא

 -- 'מ"אפ .גנונעֿפָאה ןָא זיאס ,2 ."טינ
 .קיסַאּפש .8 ."ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס
 זיאס =) "ךיז יירפ עלעקשַאק -- מ"א;

 רעד ןזָאלסױא ךיז טעװ דלַאּב ןוא הליענ

 ןיא טריֿפעג ךיד טָאה עמ ,מ"א, .(תינעּת



 ןריּבַארנָא

 א טימ 'מ"א לסיּב ַא וצ גייל, ."ןַײרַא דָאּב
 הצע ןַא טגערֿפ עמ ןעו) "ּביוטש-למיה לסיּב
 ירירטסוליא ,ןַאמסַײװ לאירֿבג ,(קיטײװנָאצ רַאֿפ

 ,30 וא 1949 ,ָא"ּת ,טַאלּבנכַאװ רעט

 .טריּבַאר(עג)- .ןָא ריי .ורט -- ןריבַארנָא
 רעדָא טלעג ןגירקנַײרַא .(+-) ןעװעּבַארנָא ווזד -

 יןואיּבָאה שידִיי יִא .דלַאװגרעּביא ןכַאזטרעװ

 ךיז ןיוש גונעג; -- ךיז טימ ךיוא .סטוג

 בני ,"!טריּבַארנָא

 .ןעילּבַארגנָא +- -- ןעילּכַארנָא

 -עּבַארעג'- ,ןָא עװע- .ורט -- ןעװעּבַארנַא

 ַא טימ רָאנ (+-) ןריּבַארנָא װחזז .1/ .טעװ
 "רדסּכ ןוא רעקידנרעיודעג א זיא סע זַא םעטַײב

 תומוהמ יד ןיא רועיש ַא ןָא יִא .סעצָארּפ רעקיד

 יד; -- ךיז טימ ךיוא  .גירקרעגריּב ןוֿפ

 ןופ םירישע עסיורג עלַא ןרַאװ . . . ןקַאזָאק

 טעװעּבַארעגנָא ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ּביור ליֿפ יד

 ירופס ,זמא ,"םירׂש יד ןופ ןוא ןדִיי יד ןוֿפ
 ,1862 ענליוו ,ט"תו ח"ּת תוריזג

 -מוא) תורישע ןעלמַאזנָא קידרשוימוא .2
 -צעזעג ךיוא ןוא ךעלצעזעגיזַאװק ,ךעלצעזעג

 םעד ןוא טכַאמ ענעגייא קידנצונסיוא ,ךעל

 תורצֹוא יִא (עיצאוטיס ערעװש סנטייװצ

 -נעצָארּפ ענעלָאװשעג ףיוא תוָאװלה ןּבעג טימ

 טעװעּבארעגנָא טָאה עסקאט-לעּב רעד, .רעט

 ןוא ןטיילק סרעֿפלעהסױרַא ענַײז ןוא ךיז רַאֿפ

 "ַארַאּפ עשידִיי וצ ןֿפיקרַאפ ןגעלפ, ."ןרעיומ

 .ייןרעַײטש ... ןענַאמוצנַײא טכַאמ יד ןטיז

 תולדּב טצונַאּב עדנַאּב יד טָאה טכַאמ עזיד ןוא

 -ַארוצנָא ןוא ... 'רעדירּב3 ערעייז ןלעטש וצ

 ינעגַײפ .ּב ,"רעמיטכַײר עסיורג ךיז ראפ ןעװעּב

 ,1893 י"נ ,, ..הלואג איד ,םיוּב

 .װרט 6 װטוא ןרקוא ,דפ ןיא ו| -- ןטָארגָא
 ןרנ ,ןטַארי- :ֿפּפַו .ןטָארעג-- ,ןָא טָאר
 יִא ןטעּבוצרעּביא ךיז יִא .הצע ןַא ןבעג 1
 םייברע יד ןוֿפ גניק ןעד םוא; .תוֿפּתוש ַא

 .ראש ,יןטַײרטש וצ םיא ןגיק ןטאר וצ ןא

 םעד יִא .ןעַײרַאנ ,ןרידנעמָאקער קרַאטש .2

 הכילדיש רטנוא ןופ . .., .לעטש א ףיוא בורק

 תרגא ,"ידרעװ ןיטַארג ןא וצאד שררילעבוי

 .ןדערוצ .ןטָאּבנָא .ןגיילריפ .0 .א/ח ,המלש
 (סטוג) סטכעלש וצ יִא ןפיוק וצ סעּפע יא

 ךיז ,ןָא ךיז עק" .וטוא -- ךיז ןעקשטַארנָא
 ךעלנייװעג) ךיז ןכירקנָא ,טעקשטארעג 7

 ןעק רעּבָא ,םורא טכירק סָאװ דניק א ןגעװ

 .ךעלעקניװ עלַא ןיא ךיז 'ִא (ןייג טינ ךָאנ
 ,ריפ עלַא ףיוא ךיז יִא

 סָאװ ,טינ טָאה סָאװ .ידַא -- קידהחיַארנָא
 -לושַאּב עא .היֵאר ןייק ףיורעד ָאטינ זיא'ס

 ,טייקי- .גנוקיד

 :פ9 .טעיארעג-- .,ןָא עיאר .ורט -- ןעיארנָא
 ןרַאֿפ סעוװַאנַאק יִא .ןּבָארגנָא  .לס .ןעור --
 צי ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ .רעסַאװנגער

 .תורצ סמענ

 נָא .טלָארעג-- .ןָא לָאר .װרט -- ןלָארנָא
 ןעלקַײקנָא .לינק א ןיא ןעיײרדנָא ,ןעלקיוו

 לָאז עמ ,ךעּפעט םעד יִא .לַאּב ַא ןיא ךוט יָא
 יד 'ַא ,ךיּפֲַאּפ 'ִא ,ןגָארטסױרַא ןענעק םיא
 .הליגמ
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 ךיז ,ןָא ךיז לג- .חטוא -- ךיז ןעלגנַארנָא
 ערעגנעל ַא ךיז ןעלגנַאר ,1 .טלגנַארעגיר-
 טימ ךיז ןטסעמרַאֿפ םַַײּב) גונעגרעּביא ,טַײצ
 םַײּב) אֿפוג ךיז טימ ךיוא ױזַא .2 .(ןצעמע
 -כאװש ,גנוגיינ ענעגייא ןא ןַײז רֿבוג ןלעװ

 טמוק עמ זיּב ךיז יִא .(עא טייקרעכיזמוא ,טייק
 ןופ ךיז ןעַײרפַאּב וצ ךיז יִא .סולשַאּב ַא וצ

 .לָאענ .װרט - ןעלגנַאר -- ;ןןז .הװאת'

 ךיז טימ ןשינעלגנַאר ךרוד סעּפע ןכיירגרעד

 -רעדסיוא, .טומ יִא .הביבס רעד טימ רעדָא

 ןיא טלגנַארעגנָא ןּבָאה עכלעוו ,םידיחי עטלייוו
 ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"טכיל-המשנ גונעג ךיז

 .רעקיאַאזָארּפ

 -עג-- ,ןָא עיזד  .ורט -- ןע(י)ודנַארנָא
 .רקוא .לס .ןעשזדנָאר;- :89 .טעינזדנָאר
 א ןיא ןלעטשנַײא .גנונעדרַא א ןיא ןלעטשנָא

 ,סעצילָאּפ יד ףיוא םילּכ יד יִא .רדס
 .טסַארעג-- ,ןָא טסָאר .װטוא -- ןטפַארנַא

 ןלעװ ןכעלּב יד, .ןרעװ טרעװַאשזרַאֿפ לסיּב ַא

 ."ןגער ןיא יא
 .טעּפָארעג-- ,ןָא עפי .הרט -- ןעּפָארנָא

 עמ ךיוי יִא .ןצלַאזרעּביא .עּפָאר טימ ןסיגנָא

 ילימ יד יִא .ליומ ןיא ןעמענ ןענעק טינ לָאז

 .ןשקָאל עקיכ
 -אמ .1 .טצַארעג-- ,ןָא ץַאר .וורט -- ןצַאינַא

 ַא ןיא טינשנַײא ,ץירק ,ּברַאק ןטכַײל א ןכ

 -עכייצ ַא יִא .(עא לָאטש ,ןייטש) ךַאז רעטרַאה

 חזד .2 .גנוריװַארג א 'ִא .רעריװַארג ןרַאֿפ גנונ
 ,ןצַארקנַא

 נָא .טצָארעג-- ,ןָא ץָאר .חרט -- ןצָארנַא
 .לּברַא יד יִא .ץָאר ןטימ ןקידורּבנָא .ןצַײנש

 | .עטָאּפַאק עַײנ יד יָא
 ןָא ע(נױשטשָאר .ורט -- ןע(ני)שטשַארנַא

 (גייט ןגעװ) ןרעַײזנַא .טע(נױשטשַארעגי-
 .רעטלומ א יִא

 ןזגר .װטוא ןזענעזיגַאר ...} -- ךיז ןענזגרנַא
 ןיא ןעמוקנַײרַא .טנזגרעג-- ךיז ,ןָא ךיז
 ןזַײװסױרַא סָאד ןוא אזגור ןופ גנומיטש ַא

 םיא ןוא ןשטנעמ ןטנעָאנ א ףיוא ךיז א
 ....יַאמל ןדערסיוא

 -עג'-- ,ןָא זגֹור .ורט ןןזעגיור ...} -- ןיגורנא
 ןיא ןרעװ לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ .טוגֹור
 'ַא .אוגור א ןיא ןעגנערּבנַײרַא .זגֹורּב ,סעּכ
 קידלושמוא ןא סעּפע טימ רעטעפ ןטלַא םעד

 .ךעלטרעװכעטש טימ דנַײרפ א יִא .טרָאװ
 ףיוא עמומ עמערָא ןַא יװ יִא ךיז -- ךיז טימ
 -נָא ,טהגאדעגנָא גונעג ךיזא .הנותח רעכַײר א
 טָאה, .רעסקַאװ לארׂשי ,ײןטילעגרעּביא ,טזגֹורעג

 ,לַאה ,"ןרָאװעג רעצ טימ לופ ,טזגֹורעגנָא ךיז

 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ

 -- װטוא .טלדורעג-- ,ןָא לד- -- ןעלדורנָא
 ןקיאור א ַײּב יא .רעדורעג ַא ,למוט ַא ןכַאמנָא

 ,הנתח עצנַאג א ןכַאמנָא ןוא םוקפיונוצ

 -סאטנַאֿפ יִא .טניװ א ןכַאמנָא וזז -- װזוקַא

 --װרט .לדנעמ-םחנמ א יװ יַא .רענעלּפ עשיט

 נָא סעּפע ַײרעלדור א טימ ,רעדורעג א טימ
 .עא ךוסכס םעַײנ א ,ַײרעגירק ַא יִא .ןכַאמ
 ןטרָאד ךיז טָאה סע סָאװ יײװא -- ךיז טימ
 .שינע- .װװװד טימ לגרֿפ ,ײטלדורעגנָא

 ןרעכױרנָא

 ,טעװעדורעג- ףָא עװעע -- ןעװעדורנַא
 ,ןטעּברַאנָא .2 .ןעװעדורגנָא ווזד ,1 -- ורט
 ןגירקוצנַײרַא ןעימ ךיז .8 .ּבּב ענעדיישרַאפ
 ילרעגירק ,שינעלמוט טימ) רעמ סָאװ ךיז רַאפ

 גנאלךןּבעל א יִא .םָארּבערעס קַאק יח יִא ,(עא

 "דורנָא וזד -- װטוא ,ןצּבק ַא ןּברַאטש ןוא
 ,װֿפד טימ לגרֿפ .ןעל

 .טרעדורעג-- ,ןָא רע .וטוא -- ןרעדורנָא
 ,סרעדור טימ לֿפיש א ףיוא ןרָאֿפוצ ,ןרָאֿפנָא .1
 נָא .2 ,ןצעמע ןזָאלּפָארַא ןוא גערּב םוצ יִא
 ,ץישטנעל) לקָאל .װרט .3 .רעדורעג ַא ןכַאמ
 ןרעי לָאז סע ןכַאמ ,ןעשטשַארנָא .(ןליוּפ

 יָא ךיז ,ןרעטַאמנָא ךיז -- ךי ז טימ |

 ןָא ףדֹור .װחרט ןןֿפעדױר ..} -- ןֿפדורנָא
 רע, .טַײצ ערעגנעל א ןֿפדֹור  .טֿפדורעג -

 "עג ּבָאה ךיא זיּב טפדֹורעגנָא גונעג ךימ טָאה

 ."לטפטש סָאד ןזָאלרַאֿפ טזומ

 +-) קידחװרמוא וזד .ידַא -- קידחוװרנ ַא
 יי ,2

 .לס .טעזורעג-- ,ןָא עז .װרט -- ןעזרנַא
 -עלק יִא .ןָאגַאװ א יִא .ןדָאלנָא .ןעזורגנָא וװזד
 ,וזַאא האובּת ,רענייטש ,רעצ

 .טשזורעג'י- ,ןָא שזור .װרט -- ןשזורנַא
 יד יא .ּברַאֿפ רעטיור טימ ,שזור טימ ןרימשנָא
 .ןרישזור = :ךיוא .ןּפיל

 ,טײקטּבױרעגנָא ב ןטימ -- טײקיּבױװנָא
 יטכומ רעע :ב/אכש ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ןיא

 םעד רַאפ ... טכרָאֿפ ילא ןוא ןראפ רּביא

 ייּביױרנוא 'נוא גנוגידייליּב ילַא ןיא 'נוא דנַײֿפ
 | ."טייק

 .טּבױרעג-- ,ןָא בױר .װרט -- ןֿבױרנַא
 'ַא .ןריּבַארנָא ,ןעװעּבַארנָא (רַאֿפ טרָאװטנורג)

 נָא טָאה עמ סָאװ ןעקנערקסיוא .ןגעמרַאֿפ ַא

 רע טעװ דניצַאק .עצַארּפ סמענעי יִא .טּביױרעג

 רע סָאװ ןכערּבסיױא ףליה סטָאג טימ ןיוש
 ירעזיוא .מ .מ ,ײןרָאי ליֿפ ךרוד טּבױרעגנָא טָאה
 שטיּבַאהָארד ,װ רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיק

 "ץגנָא טסָאה וד סָאװ דלָאג תורצוא יד, ,8

 ױזַא ריד ַײּב זיא סָאװ דרעװש ןַײד ,טּבױר

 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טּביילגַאּב

 עמ ,ןָא ךיז ןעמ טּביױר ןיײלַא, -- ךיז טימ

 טלעג דמערפ רַאפ רעדיילק ,טעגרה עמ ,טלזג

 2תנ/- .לאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,"ךיז ןעמ טפיוק

 ;(21 ,ה ,ארקיו) ילזגּב וא טשטַײטרַאפ שמ ---

 ,ן"הלזג א, :יּת| "גנוּביױר ןא;

 ;89 .טלטיורעג-- ,ןָא לט- .ורט -- ןעלטיױורנָא
 לסיּב א ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןעלטייר--
 -עגוצ ךיז טַאהעג טָאה יז; .ךעלטיור ,טיור

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןּפיל יד טלטױרעגנָא ןוא טרעדוּפ

 -- ךיז טימ .,ןטיור:- :ךיוא .24 ווו 7
 .ןַא ךיז טלטיור םינּפ'ס

 סָאװ ,ךיור ןָא זיא סָאװ .ידֵא -- קיכיורנ'ַא
 טימ גנוצייהאּב עיא .ךיור ןייק סױרַא טינ טיג
 .רצ װלוּפ רעיא .לייא

 ,טרעכיורעגי- ,ןָא רעי .חרט -- ןרעכיורנָא
 טרעכױרעגנָא טָאה המחלמ יד, .ןרעכיירנָא +-
 יד ןוא טָאטש יד תוירזכַא ןוא ץנוד ריא טימ



 ןעמױרנָא

 ,טיורּב םירָא רעזנוא ,ינטורקָא ףסוי ,"ךעלסעג

 .ךיז טימ ךיוא 1936 עשרַאװ

 א .טמיורעג-- ,ןָא םיור .װרט -- ןעמיורגָא
 .ןגעוו םינּפל ,ףיואנּביױא רָאנ ,ןעמױרֿפױא לסיּב

 ,טסעג דלַאּב ןעמוק סע לַײװ ,ןרעמיצ יד יִא

 ןעמענ טינ רעמ יז ךיא לעװ ,יָא רָאנ ןעק יז;

 ,"ןיוה סָאד ןעמיורוצפיוא

 .טשיורעג-- ,ןָא שור .װטוא -- ןשיורנַא
 ןַאּבכױה יד, .שיורעג א ןכַאמנָא .ןעלמוטנָא

 ."ּפָאק םעד טשיורראפ ןוא ןָא טשיור

 .טלּפמורעג-- ,ןָא לפי וטוא -- ןעלּפמורנַא
 יא .ַאה"וה ַא ,רעדימרַאה א ,לּפמור ַא ןכַאמנָא
 .הנותח ַא (ףיוא) יב יו

 .טלצנורעג-- ,ןָא לצ- .װזוקַא -- ןעלצנורנַא
 ןכַאמ .ןרע טש םעד :טקעיּבָא ןטימ טמוק

 .ןרעטש ןפיוא ןשטיינק

 נָא .טסורעג-- ,ןָא סור .װרט -- ןֿפוונַא
 יֵדּכ םינּפ סָאד יַא .עשזַאס ,סור טימ ןרימש

 .ףיז טימ ךעלנייװעג .דש א יװ ןעזוצסיוא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ףורנַא
 -עט .טָאטש רעטַײװ א ןוֿפ יִא ןַא .ןֿפורנָא ןופ

 ןטייװצ ןופ יא רעקיכליה א .יִא רעשינָאֿפעל

 -ץכײצַאּב א ,ןעמָאנ א ןּבעג סָאד 2 .גערּב
 טפור יִא ןייא טימ, .יִא רעדנא ןַא ןעניפעג .גנונ

 טרעװ ,רעדיװ ,ךַאז ןייא .ךַאז ןייא רָאנ ןָא ןעמ
 ,רעטכעש .מ ,'"ַא ןייא טימ רָאנ ןֿפורעגנָא

 רעד ןרָאװעג זיא יַײּבאר' רעד, ,3 ,אאשו ּפשִיי

 ןּבעג םיא ןעמ ףרַאד ... עקירעמַא ןיא בר

 ,8 וע 1964 ,זמט ,גצּב ,יָא ןשידִיי םעד

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנוֿפורנָא
 ףיוא רֶע טאה דנוּב ןַײז , .ןפורנָא ןוֿפ טַאטלוז

 ריא ןוֿפ ךיה איד ,טסעפ דנורגיג דרע איד -

 ןא איד ךרוד טנקלעּביג רע טאה ןקלָאּב

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ׂשטָאג גנופור

 "נָאק עשיטערָאעט םוש ןייק; .א/וס ,3

 טינ יִא רעקיזָאד רעד טימ ךָאנ זיא עיצקורטס

 .זילַאנַאָאכיסּפ ,דיורפ ,זּביא וומ ,=ןדנוּברַאֿפ -

 טזָאל) ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידא -- קיֿפורנָא
 עיִא ןסקיװעג יד רַאֿפ ןעניֿפעג .ןפורנַא (ךיז

 סָאד :פיט םעד ןופ ץאז רעַא .ןעמענ

 ...ןעמ טסייװ סַאלק ןט5 םעניא, ....ַא זיא

 ,טנָארּפכַארּפש נפַא ,ײץַאז רעיא :טינ ןצנַאגניא

 ,473 ,1935 וועיק

 ,ןּבעג .1 .ןֿפורעגי- ,ןָא ףור .ורט -- ןֿפורנַא
 -רעטלע ןכָאנ דניק סָאד יא .ןעמָאנ א ןעמיטשַאּב

 'רךיל גיניק רעשידִיי רעד' :עסעיּפ יד יִא .ןדייז
 ַאּב ,2 .יװָאװ-דמל עקיטנַײה יד' :עמריֿפ יד יא
 ןטמיטשַאּב א טימ סעּפע רעדָא ןצעמע ןענעכייצ

 יד יִא .עא תודע םעד ,ןקידלוש םעד יִא .ןעמַאנ

 ןעמָאנ ריא ַײּב ןָא יז טפור רע, .ןטָאדידנַאק

 סָאד, .לפ ,"ןּבעג וצ טרָאװטנַא ןַא יז טעּב ןוא |

 ,ּבחנ ,ײסקָא ןַא ןפורעגנָא טרעװ רייא ןוֿפ לזמ
 יז סָאװ גנַאזעג ןופ המכח ידע .'םיסנ הׂשעמי

 ןדי עזידע .הח ,"אקיזומ ןֿפורעגנָא טרעװ

 ןעמָאנ םעד טימ שינַאּפש ןיא ןֿפורעגנָא ןרעו

 ,"םיסונַא ייז ןעמ טפור שידִיי ןיא ןוא ןענאראמ

 ,ךדס ןעטשרע םעד אַײּב שינעקערש טיוט ,דמא

 סיוא ךיז טיירד סּפרּכ,, 186 . . ?גרעּבסגינעקו

 םענעי וצ םינּפ םעד טימ ןקָארשרעד קרַאטש
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 ַא ,סוממ ,"ןעמָאנ םַײּב ןָא םיא טפור סָאװ

 ךעלקירדסיוא ךַײא סע ןעק ךיא; .'רָאה רעיורג
 רענייא ,ו סַײװ ,יַא ךיוא ןעמָאנ א טימ וליפא

 טָאה ךַײט רעד סָאװ דרע יד טָאג .ישטנעמ ַא

 קז ,"דרע-ץיילפנָא 'ַא ןעמ ןעק טצײלֿפעגנָא .

 -ייֵלג) ,1922 ןילרעּב ,דרע ןגעװ תויׂשעמ ,זּביא

 "נַארק א ןַײז הלוחירקבמ טמוק עמ זַא :שינעּב

 ,ךעלגעמ .ןעמָאנ םַײּב יִא טינ םיא ןעמ לָאז ,ןק

 רע לָאז ָאט .םורא םיא טכוז תומה-ךאלמ רעד

 ן.זיא רע ואוו ןעניֿפעגסיױא טינ

 ןייק, .ןעמָאנוצ ַא (סעּפע) ןצעמע ןּבעג .ס
 וליפא ,טצינעג טינ ןעמ טָאה ןעמענ:עילימַאֿפ

 ,רעגנאל רעד .יִא ןעמ טגעלפ .טסואוועג טינ

 ךיז טיה, ."וזַאא רעדַײנש רעד ,רעטיור רעד -

 עמ דבל ןעד ,תוקזיה ןופ רעייז ןוא רעײז

 ,טלעגניול ןַײד ןופ ןענעכערּפָא ריד סע טעװ |

 איד ,דמא ,"הלבנ'םד ןפורעגנָא ךָאנ וטסרעוו

 ,רעגָאזרסומ ענעיא ,1868 ענליװ ,לעדיימ טסניד

 ןפור ,ןרעלעֿפ ערעזדנוא סיוא ןצעז סָאװ יד

 ַײניטלַא ,עש ,"ןעמענ ענייש יד טימ ןָא זדנוא
 ,עקוװעלירתּכ

 .ןעלטיטַאּב ,ןעמָאנ ַא טימ ןענױרקַאּב 4
 ,סמ ,'ַא דנַײרֿפ וטסלָאז דנַאטשרַאֿפ םעד;

 טָאה טָאג ןרעדייא =! ייא, .4 ,ז ,ד"עקּת ילשמ

 ןיא טכארטעג טָאג טָאה ,קרעװ עלַא ןפאשאב

 סָאװ וניבָא םהרבַא ןפַאשַאּב וצ ןעקנַאדעג ענַײז

 טינג .ב/גי ,הרלמ ,"רוצ ןֿפורעגנָא טרעװ רע

 -ץעגנָא ןעק ליצ רעטגָאיעגכַאנ קידהוואּת רעדעי

 יא ,מי ."לַאעדיא רעכעלנעזרעּפ ןרעװ ןפור

 נָא טרעװ המכח, .1922 ,לושקלָאֿפ עכעלטייה

 רעד -- 'האמדק הדוקע הלּבק ןיא ןפורעג

 ,קישטײװָאלָאס .ד .י ֿברה ,ײטקנוּפיּבײהנַארוא

 עטליײװרעדסיױא םידיחי רָאנע .1 אוו 1961 ,זמט

 ,שַא ,"לכׂשיילעּב ןֿפורעגנָא ןרעװ ךָאד ןענעק

 "חיר יִא סע ןעק עמ סָאװ ..., .דוי-םיליהת

 םעד ןָא סָאװ ,םעטָא רעשידִיי ןימ א ,הרוּתה

 .ד .י ,"המשנ א ןָא ףוג א יװ ןּבַײרש שידִיי זיא

 ,29 א| 1964 ,זמט ,שטיװָאקרעּב

 ןקירדסיוא .טרָאװ עקיטכיר סָאד ןעניפעג .9
 .,תמא ןטימ ,ןטקַאפ טימ םּכסהֹּב זיא סָאװ סעּפע

 ןקיטכיר (ןטימ) םַײּב (ךאז יד) דניק סָאד יָא"

 גנונימ א .קנַאדעג א ןגָאזסױרַא = ןעמָאנ

 ינֲא טרעװ ןעװ, .םיזמר ןַא ,ףרַאש ןוא רָאלק

 עמ זַא ,סנלוג םעד ןטרָאגנַײװ רעד ןֿפורעג

 -ילָצַּב ןטשרע ןופ ןעמָאנ םעד טסעגרַאֿפ

 טרָא לקיטש א סעּפע, .א/זֿמ ,םיערז ,"תיּבה

 ןענעק סע ןלָאז רעדירּב עמערָא ערעזדנוא סָאװ
 ....הלוגס ַא ,סוממ ,"סנגייא רעייז יִא

 ,ךלהמ א ףױא ןצעמע וצ ןדער ,ןפור .0

 םיא ןוא ןטנַאקַאּב א סנטַײװרעדנוֿפ ןעזרעד |

 .שינָאֿפעלעט יא .יָא
 לַאז ןלוֿפ א יִא .ךס א ןטעּברַאֿפ ,ןֿפור .?

 רעד וצ דנַײרפ עלַא יַא .טנװַא ןכעלרעַײּפ םוצ

 ליפ ױזַא ןפורעגנָא וטסָאה סָאװ, .הנותח

 ,"?ןשטנעמ

 .ןקריװַאּב וצ ידּכ דיר טימ ןדנעװ ךיז .9

 רימ רע ׂשלַא; .תוירחא ןוֿפ ליֿפעג םוצ יִא .

 :לאומש ,יןא ףיור ןיא ךיא ןעװ לומ לא טשיא

 ןא רבח ןַײד וטׂשוט, .1746 עפָארטס ,ךוּב

 ,ב/הס ,ןויע ,"ןדיר ףָארטש טימ ןֿפור

 .וֿפד + -- ףךיז ןֿפורנָא

 ךיז ןֿפורנַא
 ןַײז ללּפתמ ,טָאג וצ ןֿפור .צעּפס ,9
 ןיֿפור ןא ךימ .טראוו ריא 'נוא --- םתארקו;
 ךיא 'נוא ןטיּב ךימ 'נוא ןיג ןיה טרעװ ינוא
 ךָאד, .12 ,טכ ,רירעש ,"ןרעה רד ךַײא ליװ

 ןַײז רימ .לאמ ילַא ןוא ,טוג ,ךיד רימ ןפור
 ןייא ,ףסוי ירּב ןורהַא ,ילארׂשי קלָאֿפ ןַײד ךָאד
 טרפּב . . ., .ח"מּת גָארּפ ,ןבוא ןוֿפ דיל אַײנ ןיש

 ןא טָאג רימ ןירעהיג אד ... ןטַײצ יזיד אַײּב
 רפ לוז שנוא רע ׂשד ,ןטיּב וצ ינוא ןיֿפור וצ
 ,השמ י'רּב ביל הדוהי 'ר ,יןטיהּב ןזיּב ןילַא
 טמענע .1697 טשמַא .הדוהי יריש ,רפוסו ןזח

 ןַײרַא ןצרַאה רעַײא ןיא רעדנואו סטָאג ךַײא
 ,"טָאג ןּביל םעד וצ טכַאנ ןוא גָאט יִא טוט ןוא
 ּבײהנָאו לכיּב תורּבזה תרׂשע ,קחצי תֹּב עטנעי
 סח םיא ףױא טמוק סע ןעװ ןוא, .ןה"י .9

 ,ב ,הח ,"טָאג וצ 'ִא רע לָאז ,הרצ ַא םולשו
 י / .5

 ךיז איז ןּבאָה אד, ,ןֿפורסױרַא .כרַא 0
 לאומש) ןוֿפ (המשנ) איד רע ׂשד טליּבג ןַײא
 | - .אצ ,ראש ,ײטֿפור ןא (איגנה

 ןעמוקסיורַא .1
 ךיז ןֿפורּפָא .גנוניימ ,גנודלעמ ,השקּב א טימ

 ,ךיז ןגָאזסױרַא .גנודנעו רעטקעריד א ןָא

 סע .ןפורוצנָא ךיז טרָאװ א טימ ןּבָאה ארומ

 רעװע .(טרָאװ א טימ) ןפורוצנַא ךיז עגושמ זיא

 ,"קלח ןייק טינ טגירק רעד ןָא ךיז טֿפור סע

 זאב ןעמונעג ... טָאה ... יּבר רעדא .װש'
 ךיז טָאה ןוא לטיילק ןיא סעלַא סָאד ןטכַארט

 ּבילרש , ,36 אפ ,1870 ,מק ,"םלוע םוצ ןֿפורעגנָא

 טֿפור ,עלהּכלמ ,לזמ וצ םיָאנּת ענַײד רעטנוא
 ןַײמ ,שידיי ,שידִיי ּבַײרש ,רעטומ יד ןָא ךיז
 עצנירפש ,ע"רּבמי ,י"ןדִיי ןענַײז רימ ,דניק

 טאטוּפעד רעייז, .1878 טשערַאקוּב ,...לרימ
 ,טלעװ רעד ןיא קיטנַא ןַא ... ןַײז וליֿפַא לָאז
 סעּפע ךיז ליומ ַא ןענעֿפע רע זָאל םיוק ךָאד

 -רעד-ןיא ןַײוֲא םיא ייז ןלַאֿפ -- ןֿפורוצנָא

 ריט יד ןסָאלשרַאֿפ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טימ
 בר רעד ... ןָא ךיז טפור --- ישרדמיתיּב ןופ

 ...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"םלוע ןצנַאג םוצ

 ,ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה, .ךיז ןגערֿפנָא .2
 טשינ רימ ןענעק ?ןרָאֿפַײּברַאֿפ ָאד רימ ןזומ
 "עק םעד ,עזיאל ,ײ?ןכַאמ געוומוא םעניילק א

 ?רַאי ,טשערַאקוּב ,רעגרָאזרעֿפסטּפעשעג סגינ

 רימ וצ ךַײלג וצ טייג ,רענייא ןַײרַא טמוק;
 ןֿפױק טעװ ריא ,ילעדנעמ 'ר :ןָא ךיז טפור ןוא
 ךיז טָאה; .עשטַאילק ,סוממ ,"??עשטאילק ַא

 ...םיחרוא עדמערפ יד ןוֿפ רענייא ןֿפורעגנָא
 ,שַא ,"?ןֿפנָארּב לסיּב ןייק טשינ טסָאה וד
 | ,דוייםיליהת

 (ןיא) ןֿפױא טּפַאלק עמ זַא, .ןרעֿפטנעּפָא .8
 זא :ךיוא} װש ,"רעש יד ןָא ךיז טפור ,שיט

 .עגמוא ךיז ןעמ טפאש ,ןזייּב טימ טייג עמ

 וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה, .ןםיאנוׂש עטכיר

 םעד ןיא סָאװ טיני ... ס'ייו ךיא :חילש םעד

 טָאה, .'םּתו םכחּב הׂשעמי ,ּבחנ ,"טייטש ווירּב

 טשינ טסייװ רע ךַײלג טכַאמעג חילש רעד ךיז

 ,"ןפורעגנָא טשינרָאג ךיז טָאה ןוא ןוֿפרעד

 ַײב רָאנ; ?רָאי ,לשימעשּפ ,קידצ ילהא רֿפס

 ןטלַאהנַײא .טכַאמעגּפָא ןעוועג רעּבָא זיא רימ

 ַא טימ ךיז יִא טינ ,ךעלגעמ טַײװ יװ ךיז



 שינעֿפורנַא

 ךלַאְּב רעּבָאפ .תומהּבה רֿפס .סוממ ,"טרָאװ

 טָאה רענייא ןוא טעדוסעגרעביא ךיז ייז ןּבָאה
 ,יייר עטשרע' ,רַא ,ײןפורעגנָא ךיז

 ןעמ רעװ ןגָאז .ָאד זיא ןעמ זַא ןדלעמ ,4/ |
 ןציז סָאװ יד זַא טעּב ךיא, .טסייה עמ יװ ,זיא
 --- !{ךיא ןיּב טָאי; .י"ָא ךיז ןלָאז שיטטּפיױה םִַײּב
 רעטנַאקַאּבמוא ןַא סעפע ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 ןטָאש א ךָאנ; .עשטַאילק ,סוממ ,"ןיושרַאּפ

 טָאה רע ,לשיט רעזדנוא וצ טקורעגוצ ךיז טָאה
 רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ןֿפורעגנָא ןיילַא ךיז

 ,1949 א"ב ,ביֿבָאילּת ןיא
 װלרֿפ) ןָאט וצ סעּפע ןֿפורסױרַא ךיז .9

 טמענ רע זַא ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה, .(קיל

 טָאה, .ןע שֿפ) ,מֿפ ,"ןעשטעלוצסיוא יז ןָא ךיז
 ןושאר ינַא :ןזח רעד שריה 'ר ןֿפורעגנָא ךיז -

 טסײװ רעה רעד טָאג רעּבָא ,הרורּב ברחל
 הׂשעמ ,יהרובק רעד וצ ןעמוק ןלעװ רימ ּביוא
 עטסערג יד ... םירישע עסיורג ייװצ, .ןמוא
 ןּבָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ םיצראה-ימע

 םיא ןייגפיורַא רימ ןלעװ זדנוא :ןֿפורעגנָא ךיז

 וכולרעדניװ ןייא ,"תונּבר םעד ןופ ןגָאזּפָא

 תב ןייא טימ םירישע עסיױרג ײװצ ןופ השעמ

 ,1895 גרעּבמעל ,םכח דימלּת

 .ןצעּביק .ליּפש א ןיא ןשימנַײרַא ךיז .0
 ןיא טייג סע .ןָא טינ ךיז טפור ,ךַײא טעּביכ,

 קעטש ויִא ךיז ןטעּבעג ךיד .טָאה רעװ, ."טלעג

 | - ."זָאנ יד ןַײרַא טינ

 רעדיװ .ןֿפורּפָא ךיז (טייקנַארק א ןגעוו 7
 טמענ (טייקפַאלש ַא) תאלוח א .ןעמוקקירוצ
 רעכַאמ-ףושיּכ רעד; .ןָא ךיז טֿפֹור ןוא ןָא ךיז
 טגָאזעג וליֿפַא טָאה טלייהעג ... יז טָאה סָאװ

 קוּביד רעד ךיז טעװ ,ןרעװ הלּכ א טעװ יז זַא
 1899 גרעּבמעל ,קוּביד רעד ,יַא רעטַײװ

 -עגנָא רעדיװ ןיוש ךַײא ךיז טָאה ךערגימ רעד.
 | .יז"הנקיי ,עש ,ײ?ןֿפור

 ןוֿפ טֿפַאשנגיײא יד, .ןרעװ ןֿפורעגנָא ווזד ,8/
 ןיא דנַאטשוצ םעד ןטיהרַאֿפ וצ סרעּפרעק
 -רעניא ןָא ךיז טפור ךיז ןעניֿפעג ייז ןכלעוו |

 נכעלרעניא גוֿפ רָאטָאמ ,ןײטשֿפַאה .ש ,"עיצ |
 2 וװעַיק ,נענערּבסיוא

 וֿ סעצָארּפ .ן  ,(יד) סָאד -- שינעֿפורנָא

 ,(לוטיּב ןופ םעטַײּב) ףורנָא װזד ..(ךיז) ןפורנָא

 ןעקלואשג .ריֿפפיוא ןלעדייאמוא רַאֿפ יִא ןַא

 טינ רָאה ַא יִא עטֿפַאהלכיײמשמוא יד טָא טָאה
 ַאיל ,...יקסװָאנַאי ,ןיזרָאג .א ,"טרעמיקעג

 ,ץכעֿפורנָא :ךיוא .7

 רעװ .ס' ,עקי ,ןיי נװ .ס' ,רעד -- רעֿפורנָא
 וצ רעטעּב .כרַא צעּפס .ןָא (ךיז) טֿפור סע

 ןַײז וצ (הדמ) ןַײז, .(93 ,ןֿפורנָא +-) ,טָאג

 ,תומש ,חט ,"ריפיור ןא ןַײז ףיוא ןמרזאוּב רד

 רעד 'ּבתי טָאג ןוֿפ ריא טרעװ, .ישר ,2 ,וט -
 ,"ןידרעװ ןיֿפלָאהג ... ןַײז רֿפור ןא ינַײז
 ,ץ"ש ריאמ 'ר ןוֿפ עירָאגעלַא עשירָאטסיה'
 ...רצרעה טימ רֿפור ןא ינַײנ, .ןווו שֿפ9 4
 ןכַאמ וצ למיה םיא ריט ןייא טרןענכעל רע |

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"...הלֿפּת ריא ןיג ןַײא
 ,ב/וטק ,1713.טשמַא

 -- װרט .טקורעג יי ,ןָא .קור ---  ןקורנָא
 .סעּפע ןיא ןּפוטשנָא .קידנּפוטשנַײרַא ןגײלנָא .1

 .וֿפד +- -- ךיז ןקורנָא
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 קַאז ןלופ א יִא .סינ טימ סענעשעק עלוֿפ יִא
 טימ סענעשעק עלופ יִא (ךיז)* .טנַאװעגטעּב

 א ןקורנַײרַא .2 - .ןרעװ ךַײר = (דלָאג) טלעג
 -ליפש יא .דרע רעד ןיא סענעקעטש .יִא ,ךס

 רעקעּב םַײּב ןוויוא ןיא יַא .עלעשיק ןיא ךעלעק

 ןיא ךעלטיווק יִא .לסעג ןצנַאג ןוֿפ ןטנלָאשט יד

 .יברעמ-לתוּכ ןוֿפ ןטלַאּפש

 -נייװעג יװ רעמ ןקורּפָארַא ,ןזָאלּפָארַא .9

 רעּביא לטיה סָאד יִא .ןקורפיורא רעדָא ךעל

 ףױא לטיה סָאד 'ַא"* .(ןרעיוא) ןגיוא יד

 ירֿפוצמוא ןַא ןייגוצקעװא ךיז ןּבַײלק = ךיז

 ןסייה = ןצעמע ףיוא לטיה סָאד יִֵא* .רענעד

 9ּביוט סָאד ךיז ףיוא יַא* .ןײגקעװַא םיא
 .ןרעפטנע טינ ;קידנרעה-טינ ןכַאמ ךיז = לטיה|

 ,"ןיײגמײהַא ןוא טוה יד יא ןיוש וטסגעמ,

 1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד .מ

 תילט ןלעג םעד יִא טגעלֿפ .... עדייז ןַײמ,

 .עכעליירפ ןוא עמערָא ,עש ,יּפָאק ןרעּביא

 ,ענימ א םינּפ ןֿפױא ןעיצנָא -- װזוקַא 4
 יִא .עא וגֹור ,טייקטסנרע ןופ קורדסיוא ןַא

 ןיא ןרעטש םעד ןשטיינק = ןרע טש םעד

 טקורעגנָא טָאה עינעשז, .תובשחמ עטסנרע
 ןטימ ןָאטעג עּפטט א ןוא ןעמערּב יד

 ,י"ַנ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,רעװָאכַאל .װ ,"סוֿפ
 ,1913 ַײמ

 ןקורנָא וזז .דפ .קינַאזרעּפטירד ,װטוא 9
 טָאק .ןָא טקור הנותחךמז רעד ,43 ּבֹּב ,ךיז

 ."ָאטשינ ןענעז תוצמ ןייק ןוא חסּפ ןָא טקור

 -עװַאד ןוֿפ טַײצ יד טקורעגנָא טָאה םיוק;

 -עגנָא געט ןַײנ יד ןּבָאה לַײװרעדע .*. . .ןענ
 ,"טקישעג ןיּבר םעד ךָאנ טָאה רע ןוא טקור
 רעשיקרעט רעד טקורעגנָא טָאה, .רעדיל ,טע

 ,"...ןעמוקעג לעפאּב א זיא סע ןוא ,גירק

 ,1887 ענליװ ,עשלַארענעג איד ,רעלּבמיצ .ּב .ח

 ןּבָאה רימ ןוא ןָא טקור תּבש רעקילייה רעד;

 תּבש ,ןַאמײנ .מ .י ,"טיירּבעגנָא טשינרָאג ךָאנ

 נָא טָאה טכאנ יד זַא, .1923 עשרַאװ ,סּבױא

 ואװ ץַאלּפ א טכוזעגּפָא טָאה עמ ןוא טקורעג
 וצ ןּבױהעגנָא הדע יד טָאה .ןקיטכענ וצ

 .טלעװרעטנוא ,ַאּפָא ,"דרע עטכַײֿפ יד ןּבָארג

 רעכעלקערש א יװ ױזַא ,טקורעגנָא טָאה סע,

 ,"גנאגרעטנוא ןטנעָאנ ןופ דליּב סָאד ,ןקלָאװ

 ,1924 זירַאּפ ,|| ערטסַאילאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע

 נָא .1 -- חטוא
 ןוא ןשטנעמ ןגעװ) ךיז ןרעטנענרעד ,ןעמוק
 אנוׂש רעד (סטכעלש ףיוא ךיז ןטכיר םַײּב
 .ןָא ךיז ןקור סרעלַאֿפרעּביא יד .ןָא ךיז טקור
 "ךַאװ עסיורג' יד ןָא ךיז טקור לַײװרעד;
 רענלעז ךס א רעדיװ ףיױרַא ןעמוק טרָאד

 ,"ױצ טמענ עמ ,טכוז עמ ,טנַאדנעמָאק א טימ

 עשראו ,ליטעטש עשיליפ סָאד ,ןַאמגרעּב .א

 ךיז ןלעװ תולייח ןצַײרד לָאמ ןצַײרד,- ,6

 ,| רעדיל .הלמ ,"דנַאל רעזדנוא ףיוא יִא |

 -עמע ךיז טָאה, .טקרעמַאנמוא ןעמוקנָא .2
 ןוא לרעטצנעפ םעד רעטנוא טקורעגנָא רעצ !

 רעקיטכיל רעד ןופ טלעטשרַאֿפ ןצנַאגניא סע

 ןַא ךיז טקור סעק .ןרהַא םייח' ,ו סַײװ ,יןַײש

 ךיז טזָאל סע ,רוֿפ א יװ סעּפע ןטניה ןוֿפ םיא

 רעד טימ ןסַײמש ַא ,ןטלעש א ,ןכולֿפ א ןרעה

 ' .המלש ,סוממ ,ײשטַײּב

 א ,עכורעװַאז ַא |

 קידמימחרניָא

 ןרעטנענרעד .טַײצ ןגעװ .קינָאזרעּפטירד ,8 -
 ַא טימ ,(ןימרעט) עטַאד ַא טימ תוכַײשּב ךיז

 םעטַײב ַא טימ) ןשינעעשעג גנַאג ןכעלנייוועג

 .(טייקירעװש ַא טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאד זַא

 ןוא ןָא ךיז טקור (בוטיםוי רעד) תּבש רעד;
 ."ןעמענוצפיוא םיא טיירג טינ ךָאנ זיא ןעמ |

 טלעֿפיס ןוא חסּפ רעּביל רעד ןָא ךיז טקור סע;

 תוּכוס רעד קעװַא זיא סע, ."תוָאצוה ףיוא

 ,עקידנעיסָא יד טקורעגנָא ךיז ןּבָאה סע ןוא
 ימַאל סנדייז םעד' ,רַא ,"געט עיורג ,עניילק

 ,"טקורעגנָא ךיז טכַאנ יד טָאה לַײװרעד, .יןרעט

 םיא ףיוא ךיז טָאה סע טניז, .לטעטש ַא ,ׁשֵא

 טינ ללכּב םיא ןוֿפ זיא ,רעטלע יד טקורעגנָא

 "עמַאמ עטושפ א ,ערַאּבַאז .1 ,"ןטלאהוצסיוא

 סָאװ רעמ טינע .9 זאט ,1967 ,דנַאלמיײה יװָאס

 ןיוש טייטש ,טקורעגנָא ָאד ךיז טָאה עװַאטלָאּפ

 ,"טרָאד דירי רעד זיא טָאיטָא ,זָאנ רעד רַאֿפ
 .פשטניוװ ,סוממ

 "ילשרעד-רוטַאנ א ןגעװ) .קינַאזרעּפטירד 4
 ןעק עמ סָאװ ןוא ךעלעמַאּפ ןעמוקנָא (גנונ
 סָאװ סעּפע ןוא טכירעגמוא רעדָא ןעזסױרַאֿפ |

 ףקלָאװ רעצרַאװש א :גיֿפ טֿפָא .טכעלש זיא
 ,רעטיװעג א .ןָא ךיז טקור ערַאמכ ערעטצניפ ַא

 ןָא ךיז טקור גנוצײלֿפרַאפ א

 ערעטצניֿפ יד רָאג ןָא ןיוש ךיז ןקור סע ןעװפ

 ךס א ךָאנ ןשימֿפיוא ךיז רע לָאז ,סערַאמכ
 ,"ץירָאטסיה ןַײז ןופ ךעלטעלּב ערעצראווש

 װעשטידרַאּב ,ֿבקעי לוק ,ינרעשט ֿבקעי ירד
 א ןעװ יװ ןרָאװעג רימ ןיא זיא סע, ,7
 -גרעּב' ,פד ,"טקורעגנָא ךיז טלָאװ םערוטש
 ,1913 ינוי ,יײנ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,ירעגַײטש

 -רעּביא ,ליֿפעג א ןגעוו) .קינַאזרעּפטירד ,8 |
 ,ןעמענמורא ןוא ןעמוקנָא (גנומיטש .,גנוּבעל

 יּפָא ,שואיי .(סטכעלש ןגעװ - רָאנ) ןשרעהַאּב
 א; .ןָא ךיז טקור עא טײקנלַאֿפעג ,טייקיטנעה

 ןפיוא טקורעגנָא ךיז טָאה הרוחש-הרמ עֿפיט

 יֵלעּב ,"ריא ןיא טקניז רע ןוא ,ןדִיי ןקיטנַײה
 טפָא .1911 ,ַײמ ,יינ ןעּבעל עַײנ סָאד ,ןוימד

 הרוחש-הרמ ןקלָאװ א? :53 ,ןקורנָא יװ ױזַא

 ךיז טקור לטלעװ סטָאג ףיוא, .ײזַא ךיז טקור

 טָאטש א ,סוממ ,"רעטניװ םענוֿפ תולג רעד ןָא !
 .'חרזמ ןיא

 םַײּב) ןגױא יד רַאֹפ ךיז ןרעטנענרעד 6
 ןקור סעּפולס:ףַארגעלעט יד; .(ךיז ןגעװַאּב

 לרעטצנעֿפ ןוֿפ סױרַא טקוק עמ ןעװ ,זָא ךיז
 ןּבָאה סעקזַײה עקשיאיוג יד; ."ןָאגַאװ ןוֿפ
 ,"ךוס ןשידִייטינ רעיײז טימ טקורעגנָא ךיז

 .רעדניק רעװָאלקש ,שז

 רימ ףיוא וטסָאה סָאװ, .ןרַאּפשנָא ךיז .7
 "פא ךיז קור ?טקורעגנַא ךיז

 בוס טֿפָא .לָאענ .ידַא -- קיניײּפנק'ורנ'ַא
 .הרדשה-:טוח א ןָא ,ןייּבנקור א ןָא זיא סָאװ

 "טסעֿפ רעטסקינייװעניא ןָא זיא סָאװ .גיֿפ ךיוא

 ןטעּברא עכעלטּפַאשנסיװ ןּבעגעגסױרַא, ,טייק

 רעֶליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא "יָא םינימ יד ןגעוו

 . 1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא

 .ידַא ן...מימַאכַאר ...} -- קידמימחרנ'ָא
 -קסּפ רע'ֶא .דָאנעג ןָא ,םימחר ןָא זיא סָאװ
 ,םייקי- .טֿפַאשרעה עא .ןּביױא ןוֿפ ןיד



 . קידתונמחרניָא

 .ידַא ן.. .סענַאמכַאר ...} -- קידתונמחרנ ַא
 קידתונמחרּבמוא זד .תונמחר ןָא זיא סָאװ

 ןוא ענעגייא וצ גנואיצַאּב עִא ןַא ,(539 +-)

 ,םייקי- .ףמַאק רעיֶא .יָא ןגָאלש .עדמערֿפ
 -רַאֿפ ,1 .טלגירעג--- ,ןָא לג- .ורט -- ןעלגירנָא

 א ,2 .רעױט םעד יִא .לגיר ַא טימ ןסילש

 א ןוֿפ ,עלעגיר סָאד ,סָאלש םעד ןָאט יירד

 עכעלנע, .(ןסיש םוצ ךיז ןטיירג םִַײּב) סקיּב

 א 'ִא םַײּב סָאלש םענופ גנוגעווַאּב רעד וצ

 װָאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב ,עירול .נ ,"סקיּב

9, - 

 ,טעװעגירעג-- ,ןָא עועג- .ורט -- ןעוועגיײנַא
 יש טימ ןוא קילַײװטַײײצ ןעייננָא (יײרעדַײנש)

 ןופ ףָאטש םוצ טנװַײלרעטנוא ךעטש ערעט

 ,שוּבלמ

 .טלזירעג-- ,ןָא לז .װטוא -- ןעלוירנַא
 ןשיװצ ןוֿפ , .םָארטש םעניילק ַא טימ ןסילֿפנָא
 ןסיג סָאװ ךעלעכַײט ןָא ןעלזיר ןודלעפ יד

 ."ךַײט רעזדנוא ןיא ןַײרַא ךיז
 .ןעשזירגנָא וזד -- ןעזירנַא

 .ידַא ן...כַאײר... -- קידחירנָא
 ,טייקי- .ןעמולּב עיָא .חיר א ןָא זיא

 ,םעטיר א ןָא זיא סָאװ .ידַא -- שימטירנַא
 סֿפוּת רערעוװש זיא עזָארּפ עִא זַא ןַײז ןעק;

 ,!ןושל סעצרּפ .ל .ײ .מי ,"עשימטיר יו ןַײז וצ
 ,טייק- .אצשווו לּבִיי

 .טעשטירעג-- ,ןָא עשט- .וטוא -- ןעשטירנָא
 ,(תולוק עשהיח טימ) קרַאטש ןעַײרשנָא .לס

 .ןשימ טינ ךיז לָאז רע ןצעמע ףיוא יָא

 ןּבַײר .1 .ןּבירעג-- ,ןָא ּבַײר .ורט -- ןֿפַײרנַא
 ןעמוקַאּבסױרַא ידּכ רעטייוצ ַא ןיא ךַאז ןייא

 -רַאֿפ וצ עלעּבעװש א יא .הלועּפ עטמיטשַאּב ַא

 יִא ןייטש ַא (ןיא) ןָא ןייטש א יִא .ןרעכייר
 טימ ןדניצנָא = (ערָאק לקיטש ַא) לדניק ַא

 -ןרּב לקיטש א ןעמענ טסנעק, .עלעּבעװש א

 טנַאװעג ןיא קרַאטש ןָא סָאד ּבַײר ... ןיטש

 סָאד טמוקַאּב ,ךַאז ענעלָאװ א ױזַא רעדָא

 ןּב ז"י ,"טענגַאמ ןיא יװ טפַארק ַאזַא ךיוא

 ,1894 ענליװ ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,הירא

 רעדיװ לָאז הלוכמ טרעװ סע ןעװ שיילפ,

 שוא זיא טוג ץנַאג שאו נילוק םענ .נַײז טוג

 נוא ךילּבערג אייז סוטש וצ נֹוא טנערּביג

 .עװיג זיא הלוכמ שאד שיילפ ׂשאד ןָא ּבַײר

 ןיקנייװש רעּביא ךָאנ רעד ףוא נוא ... גיז

 ןייא ,"ךיז ךָאק ןוא ןייר ץנַאג שיײלֿפ שאד

 ןוא דנוזיג שאד ןטיה רֿפ וצ איװ ... ליכיּב

 טייטש ןנירד ׂשאװ ןיכַאז ליֿפ ןוֿפ הסנרפ וצ

 יד ןָא ּבַײר ךיא, .1795 װָאלקש ,ןיּבאה וצ

 ...זיא ןיד רעד יװ ןוא זָארג ןיא ענַײמ טנעה

 טסיּב; .עשטאילק ,סוממ ,"הכרּב ַא ךַאמ ןוא

 ,ןיטש א ןיא ...ת םעד ןָא ּבַײר ,סעּכ ןיא

 .לװֿפ ,"ןייגרעּביא סעּכ רעד ריד טעװ

 רישכמ ַא טימ ןּבײרעצ ךרוד ןטײרגנָא .2
 ,ןיירכ יִא .ןיד ףיוא ,ךעלעכלייט עניילק ףיוא

 -ירוּב יִא .ךעטער יִא .סעקטאל ףיוא לפָאטרַאק יא

 ,ןזַײאּביר א (ףיוא) טימ יִא .סעק

 ןַא יִא .סעפע ףיוא ,ןּבױא ןוֿפ ןּבַײר .9
 ַא טימ לשיל םעד יִא .טענגַאמ ַא טימ ןזַײא -

 איצומה ַא יַא, .ףייז טימ שעװ יִא .ץכערימש

 סָאװ
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 ,ןַאמשרַאג עריש ,ײלּבָאנק טימ טיורּב עװעזַאר

 -ַאלש וצ; .1948 עװקסָאמ ,נּבעל נוֿפ כעיוק רעד

 ןטּפַאלקעג ןעמ לָאז ןייצ עקידלקָאש ןוא עֿפ
 ןוא קינָאה טימ ןוא קיסע טימ ןשימוצ לּבָאנק

 ,1850 בוֿבל ,הכורַא הלעּת ,ײַא סעלסַאי יד טוג

 טלָאװ'מ יװ ,ױזַא ץרַאה סָאד טנערּב רימ,

 .ֿברע ,ןַאמטכעש .א ,"ץלַאז טימ ןּבירעגנָא סע

 יִא, ןֿפײלש יד יִא .ןרישזַאסַאמ .מטפ 4
 ,(קסּבעטיװ) דייר ,"סעציילּפ עקיאייווטוט יד

 .יה יא .ןּבַײרּפָא .ןשטעװקנָא ,ןקירדנָא .9

 טנַאה יד ,רעגניפ א) סופ א יִא .ןגיוארענ

 רעדנַא ןא רעּביא רעדָא טעּברַא ןא ַײּב --- (אא

 -עצ ןוא טיוה עטשרעּבייא יד ןּבַײרּפָא הּביס

 ןלעװ ךיש עכלעזַא; .ןשטעװקנַײא ,ןשטעוװק

 יִא עוַײר רעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא ןיוש

 רַאֿפ ךוּבטנַאה ,יקסנישטשעמ .ע ,ײסעילָאזַאמ

 יד ףיוא, ,1932 עװקסַאמ ,רעוטירעטעּברַא

 ןעמ טגייל ןדנוּבעגוצ זיא סע ואוװ רעטרע
 לָאז סע ידּכ ,ךָאמ ןופ עלעשיק א רעטנוא

 ןעמ יװ ,רעללעװ .מ 'דער י"ערָאק יד יִא טינ

 ,1900 ענליוו ,דָאס ַא טצנַאלֿפ

 ןגָאלש .ןטַײז יד ןכערּבנָא = ןט ַײז יד יָא*

 שטַײד רעד, .הפצוח רעד רַאֿפ ןטַײז יד יִא טוג

 רימ ןוא ןטַײז יד ןּבירעגנַא טַאהעג זדנוא טָאה

 ןַאמגערּב .ש ,"קירוצ ןטָארטעגּפָא ןענַײז

 ,1934 עװקסָאמ ,קיורמוא זיא כערזימ וּֿפֵא

 ;ןעלדיזנָא קראטש (א = עדרַאמ א א*

 ,ןענעכערּפָא ךיז (ג ;םינּפ ןרעּביא ןגָאלש (3ב

 . ..לסיּב א ןהּתע-תעל =| ע"על, .ןעמענ המקנ

 ... צדרַאמ א ןּבירעגנָא ןםיסרוקיּפַא יד) ייז

 -עדרַאמסיוא עלַא טשרע ייז ךיא לעװ רעטעּפש

 םעד, .52 ןאנ ,1870 ,מק ,שטַאגולד .מ ,"ןעו

 א טוג יִא ןעז קיטיינ ןעמ ףרַאד םינּפ-תוזע

 ,1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ רעשידוי רעד ,"עדרָאמ

 ןוא + .. װירּב ַא טקַאהעגנַײרַא םיא ּבָאה ךיא;

 רע; .דַאּבנעירַאמ ,עש ,"עדרָאמ א ןּבירעגנָא

 ףיוא הירּב רעסיורג א טנַײה זיּב ךָאנ זיא

 ,29 אן 1958 ,גָאט ,שטד ,"עדרַאמ א ןּבַײרוצנָא

 לענש יװג .רעסערֿפ (םעד) א יא :ךיוא

 -עגנָא ןוא ןקור םעד טכַײלגעגסיױא ןּבָאה ןדִיי

 -ַאזוצ תוכולמ עשיּבָארַא יד רעסערֿפ א ןּביר

 ,טַאלּבנכָאװ עטרירטסוליא ,י"ןעניוועּב טימ ןעמ

 .14 1949 ,ַָא"ּת

 ןעלדיזנָא ,ןרסומסיא (א =זָאנ יד יֵא*

 ןענַײז סעא .שטַאּפ א ןּבעג (ב :ןעמעשרַאֿפ

 סעריימ עכעלטע ןרָאװעג קידצמח רימ ךרוד

 יד ןּבירעגנָא סואימ רַאפרעד רימ טָאה עמ ןוא

 ןהשמ ...4 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ;,ײזָאנ

 טינ רע טעװ ,לּבור טנזיױט ןטסָאק וליֿפַא לָאז

 םיא טָאה סָאװ ןקיזָאד םעד זומ ןוא ןגַײװש

 רעד ,ןַאמרעטופ .ז .י ,"זָאנ א יִא טעּפעשטאז

 .1889 עשרָאװ ,. ..קידצ רעשיטַארקָאטסירַא

 ךרוד ןצנַאלג לָאז סע ןכַאמ .ןרעַײשנָא .0
 םעד יא .רַאװַאמַאס םענעשעמ םעד יא .,ןּבַײר
 "נָא הנינח טָאה לגיּפש םעד, .סקַאװ טימ ליד

 י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"ץנַאלג וצ זיּב ןּבירעג

6, 

 -יֿפ ַא ךיז יִא .חֿפז + -- ךיז ןּבַײרנָא
 ןֿפױא (סעילָאזַאֿמ) ןגיוארעניה ךיז יִא .רעג

 .ןרידוטש ,ןענרעל ךס א ןגעװ ריא -- חומ

 ןרעכיײרנַא

 א ןָא עצײלּפ ַא םלוע ןטכידעג ןיא יא ךיז

 -רַאֿפ ךיז = ןצעמע (ןיא) ןָא ךיז יָא" .עציילּפ
 ןדנאטשיג ףיוא ראוו יגגַא, .םיא טימ ןעּפעשט

 ןוֿפ יכדרמ ןא ,ןּביל יד ןרילרַאפ ןכַאמ וצ

 תכרּב ,"ןּבירג ןא ךיז רע טאה הדוהי ןמאז

 ןאק .א/בל ,1723 ,טשמַא ,(םירוּפל רמז) ןוזמה

 ינוא ןּבַײר ןא רּבלעק יד ךיז אד ןשנעמ ןכלעוו

 ןצ איז ןרעגיּב ןשנעמ ןגיּבלעז ןעד ,ןיסוק

 ,אציו ,הניאצ ,"ןטכעש לָאז םיא ןמ ׂשד ןּבאה
 ,הרוטפה

 .ץכע- .גנוד

 ,רע'ָא-עדרַאמ

 ןדערנָא ,דערנָא + -- ןריירנַא ,דיירנַא
 לֶעװ דיײרנָא זיא סע סעמעװ ךרוד ... ןעוו;
 טינ לעװ ... העובש יד ןַײז םייקמ טינ ךיא

 ,"ידוהי ןעמָאנ םעד טימ ןרעװ ןֿפורעגנָא
 ןגעו גנוצעזטסעֿפ ,זּביא יקסנילַאק ןיטנַאטסנַאק

 ,ה"צקּת אנדארוהו .אנליוו ,םידוהי

 .דייר ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידא -- קידיירנ'ָא
 םיוק ןעלקָאש ןוא ... רעלטעּב ןעייטש סע;

 .| שג ,טייצ ,ײץיֵא טימ ןצֿפעל טימ

 ַא - רע .שינעי

 -נָא .1 .טזַײרעג-- ,ןָא זַײר .וטוא -- ןוִַיירנָא
 ןַא וצ 'ִא .העיסנ ַא תעּב טקנוּפ א וצ ןעמוק

 טכירעגמוא .2 .עשרַאװ ןייק יא .אינסכַא
 ָצטַאט עטלַא יד וצ יִא .עזַײר א ךָאנ ןעמוקנָא

 ה"ה יד, .רעטזַײרעגנָא = רעד'ַא - .עמַאמ
 -עגנַײאטוג ... ןעניפעג ןלעװ עדיִא ןןרעהו

 .העדומ ,15 א ,1868 ,מק ,"סעינלַאּפוק עטנדרָא

 ,ןזַײר טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא -- ךיז טימ

 טימ ךױא .ןעלטױרנָא וזז -- ןעלטיירנַא
 .ךיז

 -- װטוא .ןטירעג-- ,ןָא טַײר -- ןטַײרנָא
 קלמע קלָאו ןיוּב ׂשדא .קידנטַײר ןעמוקנָא

 ,ךוּבילאומש ,"ןטיר ןא ןטשרע םוצ לארׂשי

 א ןטירעגנַא זיא דלַאװ ןופ, ,254 עפָארטס

 עשיליופ ןיא ,ַאפָא ,"סעצישטכַאלש עטיווס

 ַא טימ ןוז ַא ןגער א טימ ןוז ַא; .רעדלעװ

 ,"ןגעקטנַא ןָא טַײר עילעּפַאק עצנַאג ַא -- ןגער
 -- ןרט .1956 ַא"ל ,רעדיל ,רעשטַאימוש רּתסא

 נָא הירּב ַא זיא יקַאשז רעד, .ןטַײרנַײא ווזד
 ,ךס ַא ןטַײר -- ךיז טימ ."דרעֿפ ןטַײרוצ
 ןֿפָאלשנַײא םוצ זיּב ךיז יִא .טַײצ ערעגנעל ַא
 סױרַאֿפ טַײר סע רעװ .1 -- רְע// .לטָאז ןיא
 ײקַאשז ,2 .שטָאק א רַאֿפ

 -יירד ,טכיירעג-- ,ןָא ךייר .ורט -- ? ןֿכײרנָא
 | .ךיור טימ ןליפנָא .ןיז

 ,טרעכיירעג-- ,ןָא רע  .װהרט -- ןרעכײרנָא
 ךס ַא (ךיז םורַא) ןֿפַאש :ךס א ןרעכייר .1
 ןרעכייר .ץלָאה לטַײש סַאנ ַא יװ יִא .ךיור
 ןיא יװ יִא .רעמיצ לופ ַא יִא ןוא ןטערַאגיצ

 יייה ןוֿפ טַײצ יד ןעמוקעג זיא, .עמשטערק ַא
 -ײרעגנָא טָאה רע ןכלעו טימ ,ןרעכייר ןקיל

 ןןשַאט| ןיסַאט ןַײז ןוא עמלַאצ ןַײז טרעכ

 רעד טימ רעּבמַאק ,זּביא ז 'כ 'ל 'ג ,"לכיט

 ךױא .1870 ץענליװ ,עיניסערַא ןיסעצנירפ

 יג .טרעכיירעגנָא ךיז גונעגג -- ךיז טימ

 1904 װענעשז ,עגינעהטרעטנוא יד ,יןסע
 .ןעלזדנַאיװנָא .2



 םַײרנָא

 ןסַײרנָא ןוֿפ טקַא .1 .ן ,רעד -- םַײרנָא
 -ניֿפ א ףיוא יִא ןַא .ץכעליוושעג ,ריוושעג .2

 .רעטסַאלֿפיָא .רעג

 ןָא טסַײר .קינַאזרעּפטירד ,װטוא -- ןֿפַײרנָא
 ןגעװ) ןײגֿפױא ,ןײטשטנַא .1 .ןסירעג'-

 ןליֿפנָא ךיז ןוא (ץכעליושעג א ,רעטָאלּב ַא

 ,ןסירעגנָא טוג טָאה הּכמ יד זַאק .רעטייא טימ

 ףיױלעגנָא םענוֿפפ .װש ,"ןײלַא ךיז יז טנפע
 ףיוא ךיז טּביײה ךעלרעּפרעק עסַײװ יד ןופ

 -פיוא ןַא טרעוו'ס ,טיוה יד טרָא ןקיזָאד ןֿפױא |

 עס זַא ,טלָאמעד טגָאז עמ .רעטָאלּב ַא ,ףיול

 װעלק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"ןָא טסַײר

 גנוציירעצ א סױרַא ןפור סעירעטקַאּב,- ,7

 ץנַאג .ךעלטנעוו-ןזירד יד ןופ גנודניצנָא ןַא ןוא

 גנונַײשרעד עקיזָאד יד ךיז טקידנערַאפ טפָא

 ַײּבע .23 ןאפ ,1928 ץנליװ ,זע29 ,ייָא טימ

 וקַא ןוא רעגניֿפ ַא ןסירעגנָא טָאה . .. ןגילעז
 ןעק לדָאנ יד ןכלעװ ןָא רעגניֿפ רענעי טַאר

 "רעגניפ רעקנַארק רעד' ,רא ,"ןעמוקסיוא טינ

 רעד ןיא ןכָאטשעגנַײרַא ךיז טָאה סעּפע, .גיֿפ

 י ,"ָא טמענ סע ןוא ןסיוװעג םעניא ,המשנ

 ,16 וו 1951 ,שַאּפ ,טרָאּפָאּפַאר

 ןעק עידעמָאק יד .םלוע םַײּב ןעמענסיוא .2
 ַא ןוא ןסירעגנָא טָאה גנולעטשרָאֿפ יד, .יָא|

 טנעז ריא, ."עסַאק רעד ַײּב ןיא ייר עגנַאל

 -ֿפױא ןא רַאפ סָאװ ... טשינ ןיבמ ןייק רָאג

 ,"ָא רָאנ לָאיס ... ןעװעג זיא סָאד גנוריֿפ

 .סיוא ןַא ךיוא .ןסילוק יד רעטניה' ,אּפָא
 א ןעק גנומענרעטנוא עדעי .יֵא ןעק גנולעטש |

 תורקי רעד .ןגַײטש .ןזָאלּבעגפױא ןרעװ .9
 .ןָא ןסַײר ןזַײרּפ .ןָא טסַײר

 ,רעלוּפָאּפ ןרעװ (23 ןוֿפ ךמס ןֿפױא 4
 רעד טעװ רשֿפא, ."יֵא טעװ גנוזָאל רעד;

 ַײּב ןסירעגנָא טָאה טרָאװ א, ."יִא טַאדידנַאק

 -עטיש םעד ןגעװ טרָאװ סָאד ... רעזעל ַא

 ,"יינוניבב םעד ןופ הטיש רעדָא 'געװ ןרעל
 | - ,וו רָאק

 פָא ןסַײר .1| .װֿפז + .װרט -- ןֿפַײרגָא
 ןוא (רעמ רעדָא ףרַאד עמ לֿפיװ) ךס ַא ןסַײר

 ַא יא .גרַאװנטרַאג יִא ,ןשרַאק יִא .ןּבַײלקנָא
 יַא ןעמולּב טעקוּב ַא יִא .לּפע טיֿמ שיוק
 ,לכַײט םַָײּב תונעשוה יִא .תועובש ףיוא סנירג

 רֶע ןעװ -- 'וצמק אלמ שלּת ודי אלמ רצק',

 טָאה רע רעדָא טנַאה עלופ ַא ןטינשעגּפָא טָאה

 -ּפָארַא זיא ןסעו ןוא טסיופ עלוֿפ ַא ןסירעגנָא

 םוצ סָאד טרעהעג -- דרע רעד ףיוא ןלַאֿפעג

 יד טכוזעגּפָאפ .א/חי ,םיערז ,"תיּבהילעּב -

 ןסייהעג טָאה רעלטעּב רעד סָאװ ץכעטַײרק

 ץנַאגא ,"עלעּברָאט לוֿפ ַא ןסירעגנָא טָאה ןוא

 םענעטלַאהַאּב םעד ןוֿפ הׂשעמ ענייש עייאנ-

 יא רעטַײװ ףיול ךיא, ?רָאי ,עשרַאװ ,םכח

 ,"םירֿפס יד ןוֿפ ןךעלטַײז עקידייל} ריּפַאּפ
 . ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י

 יִא .ץַאל ַא יִא .ןסַײרנַײא ,ןסַײר לסיּב ַא .2
 .ךוּב ןוֿפ לטעלּב א יִא .ןזיוה-יד ןוֿפ עשַאלַאק א
 ַא יװ קיטייװ ןשיזיֿפ ןצעמע .ןֿפַאשרַאֿפ .8/ -

 רעיוא ןַא יִא :ןקורדסיוא יד ןיא .ףָארטש

 ,ןטַײז יד יִא (ןרעיוא יד)

 ןײלַא ךיז 1 .וֿפז + -- ךיז ןפַײרנָא

 יַא ןוא ןעַײרש .הרצ ַא ,קיטייװ ַא ןפַאשרַאֿפ
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 -עוייה ןרעװ --- (עלרָאה יד) זדלַאה םעד ךיז

 = סעקשיק יד ךיז יִא* .ןעגנול יד ךיז יִא .קיר
 ײװ ךיז (ב :תולוק ענעמונַאּב טימ ןעַײרש (א
 ערעווש ןּפעלש .ןּפעלש םַײּב ,ןגָארט םִַײּב ןָאט

 .ךָארּב א ,ךורּב א ןגירק --- ךיז יִא ןוא תוָאׂשמ
 -- 'ַא ךיז ןוא ןעַײרעּפיטש ,ךעלציּפש ןָאטּפָא

 רעהפיוא ןָא ןרעכייר .קסּפ א ןגירק ,ןלַאֿפנַײרַא

 ןיא ןֿפרַאװ ךיז .2 .טסוה ןוֿפ יַא ךיז ןוא
 -פיוא ןקידהּפצוח םעד רעּביא יִא ךיז .ןגיוא יד
 ךיז טָאה גנוניואו רעייז סָאװ יד, .ךיז ןריֿפ

 טינ ןּבָאה ייז ןוא ײצילָאּפ רעד ַײּב ןסירעגנָא
 רע טָאה -- ןקיטכענ םײהַא ןעמוק טרָאטעג
 רעד ,רא ,"רעגעלטכַאנ א טימ טגרָאזרַאֿפ
 ."רערשּכ

 (עק- ,ןי) רעד .שינע- .ץכעז .גנוד
 .יירע- .ןטרָאג א ,דָאס א ןיא טעּברַא סָאװ --

 ןלעטש .טיירעג-- ,ןָא ייר .וורט -- 1 ןעיירגנַא
 יד 'ַא (358 +) ןעיירסיוא וזד .ןעייר ןיא
 -סיוא ןַא ַײּב יװ ןכַאז יִא .ריצַאּפש םוצ רעדניק

 . .ףױקרַאֿפ

 ,גמ .טעיירעג-- ,ןָא עייר .וורט -- 11 ןעיײרנָא
 .ןעיָארנָא ,ןּבָארגנָא .1 .רקוא .עיצילַאגןטימ
 ,זָארטש ןפיוא רעּבירג 'ִא ,לֿפָאטרַאק יא

 .ן::04: םוא) .ןכַאמ לופ .ןקַאּפנָא .ןליֿפנָא ,2

 ןּבָאה ןרַאמָאק ןוא ןֿפָא ןענעז רעטצנעֿפ עלַא;
 | ."זיוה סָאד טעײרעגנָא

 -מורַא .טֿפײרעג-- .,ןָא ףייר .וורט -- ןֿפײרנָא
 רעדָא ףייר א סעּפע םורַא ןּפַאלקמורַא ,ןגייל
 טדימשעגסיוא טָאה רֶע יצ , .לסעפ ַא יִא .ןפייר

 ַא טֿפײרעגנָא טָאה רע יצ ,עװעקדָאּפ ַא
 ,"ןערּב טימ ןָאטעג לסָאי טָאה ץלַא ... דָאר
 ,1950 י"נ ןרָאי ענעי ןיא ,קשמד .ש

 .טֿפײרעג-- .ןָא ףַײר .הטוא -- ןֿפַײרנָא
 ,ָאפמעט ןכיג ַא ןיא ,לָאמַאטימ ןרעװ קיטַײצ

 רָאיײַײה, .סיוירק ןשימָאנָאקע ןוֿפ יִא סָאד

 ,תורוד ,גח ,"טֿפַײרעגנָא ירֿפ ַײמ רעד טָאה
 | ,1945 ייֵנ

 נָא .ןצײרנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- ץייירנָא
 ןכַאמ וצ יִא ןַא ןּבעג .קשח ,לומיטס ,ּבַײרט

 יד ןקידנערַאֿפ וצ יא ןַא ןעמוקַאּב .עזַײר יד
 | .טעּברַא ענעּבױהעגנָא

 -ער רעדָא סעצַארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנוציירנָא

 ןוֿפ יִא .ןדִיי ןגעק יִא ןַא .ןצײרנָא ןוֿפ טַאטלוז
 ,"...ןלגנע ןויב רעד גנוצייר ןא איד, .טיוה
 יייר ןא ןייק; .ב/טער ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 ריא ןיא ןַײז טרעװ טפַאשטנַײפ ךאנ גנוצ

 ,ב/גס ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,ײןרַאש
 יייר ןא הׂשורג יד ןוֿפ ינוא, ,ןויסנ .כרַא .2
 -יג טריֿפ רפ זיא ןהמשנ יד) איז ... גנוצ

 וטשאה, .ב/גנק ,1716 טשמַא ,הח ,"ןראוו
 ףסוי ׂשילֵא טאהיג גנוצטייר ןא ןירׂשערג

 יי 141,  הג ,"קידצה

 ,קידװעצײרנָא וזד .לָאענ .ידַא -- קיציירנָא

 "נָא ,1 ,טציירעג "- ,ןָא ץייר .וורט -- ןציירנָא
 -םיוא .ןצעמע ףיוא ןצעמע ןרעזייּברעד ,ןצעה
 ,סטכעלש ןצעמע ןָאט .וצ ןציהרעטנוא ,ןרעדור

 עדליוו יד יִא .םָארגָאּפ א ןכַאמ וצ ןומה םעד יִא

 -רַאֿפ שֹמ .ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז ןלָאז ייז הרבח |

 :(17 ,ח .תֹומׁש) 'ךֹּב חילשמ יננה' טשטַײט

 רעציײרנָא

 יִת .ן"ְןַא ךיא קיש טָא, :יּת) "ןצייר ןא לי, -
 ,היעשי) 'םירצמּב םירצמ יּתכסכסוי טשטַײטרַאפ

 ."םירצמ ףיוא םירצמ יִא לעװ ךיא ןוא, ;(2 ,טי

 א סעּפע ךָאנ ןטַײז עלַא ןוֿפ ןגָאי םיסדנוק;

 ףיוא ןָא ןצייר ,עשטַאילק רערעגָאמ ,רערַאד

 ,"םינימ ײלרעלַא ןוֿפ טניה סעטַאשט עצנַאג ריא

 עג זיא ןודִיי יּבגל תועשר|, .עשטַאילק ,סוממ

 םזיטַאנַאֿפ ןדנילּב םעד ןופ טקודָארּפ ַא ןעװ

 סָאװ ןוא רעטלעלטימ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ
 רעד ןגעקטנַא עיגילער ןייא טציירעגנָא טָאה

 יװ יִא :88 1919 י"נ ,שוװ טישז ,"רערעדנַא
 -עלש םענעגנודעג א יװ ,בלּכ א יװ ,טנוה ַא

 ןרוּכיש א יו ,טנוה םעד ץירּפ א יװ ,רעג

 | ,רעיױּפ

 ַאּב ,ןדערנָא ,ןריגיטסניא ,ןריטסעגוס .2
 ...לֿבזיא; .סטכעלש סעּפע ןָאט וצ ןקריו

 וצ תודע ןשלַאֿפ =} שלו טציירג ןא טאה

 ןילַא וצ טצייריג ןא ןַאמ ןוריא ךיוא ,ןגאז
 . ןא שטַײט ויא ןטׂש; .ב קרּפ ,טנַארּב ,"ןזיּב

 ,1718 קעּבודנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"ןצייר

 א ןיא ןסיוטש .ןקעװֿפױא ,ןַײז ררועמ 8 |
 (ערה רצי) רד ןעדש .גנוטכיר רעטמיטשַאּב

 האנה רע זד ןוֿפ ואװ ןא ןשנעמ ןעד טצייר

 רֿפ איז טאה טׂשול ריא, .ב/ג ,וטל ,"טוה
 ןא איז טאה טייקכילרעגיּב איד 'נוא טריֿפ

 טכינ; .ב/אנק ,1716 טשמַא ,הח ,"טצייריג

 טצײרעגנָא ךימ איד רֶע זיא עּבילנגייא הנייא

 וצ טלהעצג ןטרהעלג ןעד רעטנוא . .. ,טאה

 רֿפס ,זּביא ,ליסאקמ היתּתמ ןּב השמ ,"ןדרעװ

 ַאע .1777 ץעמ ,ךורע ןדע רּפסו ךורע התפּת

 ןפיוא בוטירצי םעד יִא קידנעטש לָאז שטנעמ

 ,אינּת ,"וצרעד ןעמוקנָא ףרַאד רע זַא ערהירצי

 טיול ןעיוּב וצ ןּבעל ןַײד רעטנוא טגָאז} .6

 ,ריא ףיוא ןָא טצייר ןוא ,ןצעזעג-טייקנייש

 ןַײד ןוא טולּב ןַײד ,טייקנייש רעד ףיוא

 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ךרַאמ

 טדניּב סָאװ סנױזַא ןריֿפרַאֿפ ,ןּבײהנָא .4
 'נוא ןטלגניר םוא יז 'נוא, .ןצײרֿפױא טימ ךיז

 טציירג ןא ןּבה 'נוא גרעּב ןעד וצ ןגניג יז

 .א/הכק .,1764 אדרויפ ,ןוֿפיסוי ,"טיירטש ןייא

 טימ המחלמ ןציײרנַא טעװ ףסוי ןּב חישמ,

 ,"ןעמוקַײּב םודא ךלמ םעד טעװ ןוא םודא ךלמ

 | ,1850 גרעּבמעל ,לכור תקֿבאי

 ליֿפ וצ .(488 +-) ןצײרֿפױא .ןציירעצ .8 = |
 'ַא .דנואװ ַא יִא .יֵא יז ןוא טיוה יד ןצַארקי
 | - - ,טיטעּפַא םעד

 ,הרוּת איד ןזאל רֿפ אד איד, -- ךיז טימ
 יד ןוֿפ רטיה יד 'נוא ,עשר םעד ןּבול איד

 ,הח ;"ןציר ןא איז ןגעק ךיז ןלאז הרוּת |

 .שינע .ץכע- .ב/י ,1116 טשמַא

 נָא ןעק סָאװ .1 .יזַא -- קידװעצײרנַא
 ,םילוּבלּב עיִא .דייר עשיגָאגַאמעד עא ,ןצייר -
 יװ יִא .שירעריּפרַאֿפ ,קידווע;צוצ זיא סָאװ ,2/

 ,.לדיילק ַא ןיא ערה-רצי רעד יװ ,תיליל |

 .ס ,עקק ףי נװ .סס ,רעד -- רעצײרנַא
 -תקולחמ ,רעצעהרעטנוא .ןָא טצייר סע רעװי

 "רעגעלש א יװ רעגרע זיא יַא ןַא, .רעכַאמ |
 רֿפ סָאװ יד 'נוא רצייר ןא יד ןרעה וצ טינ;

 רעא .א/ד ,חע ,"טסניד ׂשטָאג ןופ ןסוטש



 ןשיירנָא

 טרָאװ ןַײז ףיוא ןתודע רעשלַאֿפ רעד| זיא

 טציירג םיא סריצייר ןא איד ךַײלג ,ןּבילּבג

 איז רֹּביא ןזעװעג זיא רע, .חכק ,ראש -,"ןּבאה -

 ,"רגירק ןייא 'נוא רציר ןא ןייא ןַאמ ןייא

 | .ב/ור ,1661 טשמַא ,ןופיסוי |

 .טשיירעג-- ,ןָא שיר .ורט -- ןשיײרנַא
 ךס ַא (עלעּביצ טימ ךעלנייוועג) ןעלגערֿפנָא

 ,ןשייררעטנוא ;358 ,ןשיירסיוא +-) לָאמַאטימ
 טױל ַא טימ ןיוש טָאה רעטומ יד, 3
 ינערֿפ הילדג ,"טשיירעגנָא לָאמ ייווצ ץלַאמש
 ,ץכע/ 1932 טסמַא ,ןטּֿפירש ,לעק

 -עדרָאנַײא ,1  .כרַא .ןע- ,יד -- גנוטכיײנָא
 רע טֿפָאה; .גנודנעוװּוצ .גנולעטשנַײא .גנונ

 רעכַײלג ןיא =} טׂשוי טרעװ ,ןּבעל וצ רָאי ליֿפ
 ,ב/ז ,עּב ,"טרדנע רפ גנוטכיר ןַא ןַײז ןסָאמ

 רע ׂשאװ טעּבג ןַײז ןופ גנוטכיר ןא סָאד;

 ,הרלמ ,"םודס ןוֿפ טַײל יד רַאֿפ ןטעּביג טאה -
 ,ב/גי

 'הכרעמ' טשטַײטרַאפ בׂש .עיניל-טכַאלש ,2
 איז 'נוא, ."גנוטכיר ןאק ;(21 זי ,א לאומש)

 ןא ןייא םיּתשלּפ יד 'נוא לארׂשי ןטיטכיר ןא

 ,מהס ,"גנוטכיר ןא ןודנַא םעד ןגיק גנוטכיר
 | .ץ"ייר א ןגעק ייר א. :יּתְו ןטרַאד |

 ףיוא גנוטכיר .טייקטסנרע .גנוּביוהרעד .2

 ןידיירֿפ טימ ךיד ןניד ןלָאז רימ ׂשָאד, .ףױרַא

 ,ןמָאנ ןגיליה ןַײד ןא גנוטכיר ןא ןוא

 ןופ קורדרעּביא) 1858 ענליװ ,תושקֿבו תונחת

 -רַאֿפ וצ ןסיװ ךימ זָאל, .{1798 טרוֿפנרהיד

 ןּברק רוזחמ ,ײהליֿפּת רעד ןוֿפ יִא סָאד ןייטש -

 .ח"כרּת ענליװו ,ןרהא

 ,טכירעג-- .ןָא טכיר .װרט -- ןטכיינָא

 "רעד "ךרע' רַאֿפ װט .כרַא .2726: ז1מזסמ |
 ,ןטכירוצ .1 .יָא ןוֿפ ּבּב ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ
 ןגײלקעװַא ,גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב ,ןעװעדַאלוצ

 טשטַײטרַאפ הרוּתה ראּב ,רדס ַא ןיא סעפע

 ןוא, :(9 ,בכ ,תישארּב) 'םיצעה תא ךרעיוו
 טָאה, :יּתו "רעצלעה יד טכירעגנָא טָאה רע

 םחל ןויז ןא; .ן"ץלָאה סָאד טגיילעגסיוא
 ןא ןטכיר ןא טׂשומ תּבש ילַא ןמ זד םינּפה

 .חשמל הלֿפּת ןרודיס} ,"(שדקמה תיּב) ןעד
 / 4696.  יוסעד

 רע זד םנהיג שאד, .רעירֿפַא ןטיירגוצ ,2
 זיא טלעװ איד יא ׂשנרָאֿפ ןופ טכירג ןא טאה

 טשמַא ,םילגר ׁשֵלְׁש רוזחמ ,"ןפַאשיּב ןראוו |

 גנוטכיר ןא איד גנַאפטנַאפ .א/זטק ,3

 איד טכירג ןא ּבאה ךיא וד ץרעה ׂשנַײמ

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"געט ןהעצ
 ,סנ ,"גנַאג ןַײז טכירעגנָא טָאה רע; .א/זכ
 .רעבשַאמ החפשמ

 א ןענעדרָאנַײא .זַײּפש ןטיירגוצ .צעּפס ,9
 -יירפא .שיט םעד ןטיירג .הדועס א ,טַײצלָאמ

 ןטיירג וצ ןא טׂשֿפרַאד אוד שאו ןא טכיר גאט
 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"תּבש ףיוא
 הדעוס ןייא ףיורד 'ה םויּב ךיוא גאמ, .ב/זטר
 -וחמ דבלמ ןנושרּפ גיצנַאװצ דנוא ןטכיר ןא
 ,"רמדייא ,רינש ,רעטכעט ,ןיז ,תנתוחמו םינּת

 ןאק, .ז"בקּת ,'סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפ'

 ׂשנוא ןאק 'נוא שיט ןייא ןטכיר ןא טוג ןעדי

 ,םילהּת ,מהס ,"רּבדמ רעד ןיא ןּבעג ןׂשֵע וצ

 'המחלמ םתא וכרעיוזי טשטַײטרַאֿפ

 ,"טַיײרטש |

 "גוא ... ןזעװיג גידנלייא רבא ראוו רע ...., }

 תיּב ,ןזױהטע רדנעס רדנס !

 יִא ,ליצ א -

 -נוא ןַא רַאֿפ ןַאלּפ א ךיז רַאֿפ ןגיילסיוא ,2/|

1004 

 ןַײז חמׂשמ שטנעמ רעד ךיז רעקג .19 ,חע

 וצ חמׂשמ שיט ןַײז יִא טכער ןוא תּבש םוא
 רימָאטישז ! צונ ,"םינוּתחּתו םינוילע יד ןַײז

 ,בּפר ,ג"כרּת
 .סטכעלש ןָאט וצ ןעװענַאלּפ ,ןטיירג .4

 םילשורי רּביא טוט הימרי םורו רעד איוו;
 נוא .ןגאלש רעד ןלעװ םיא איז 'נוא ןגאלק |

 םיא תומה םס םיא ףיוא החּפשמ יניגייא ןַײז

 וצ ןא..., .המדקה ,רירעש ,"טכיריג ןא

 .ץניװ ,"דנַאש ינוא ןדניז =} דניוז ןטכיר

 ליֿפ איד ,טּבאהיג ךיז רֹּביא םיעשר יׂשורג,

 ,הג ,"ןיטכיר ןא ןילָאװ להק ףיוא ןיּבאה זיּב

 ןגעק טכירעגנָא טָאה םודא לש רׂש רעד, 7

 ,רַאֿפ ,שַאּב "םינוציח לדניזעג .עצנאג'ס ריד

 ,29 ןוו 9
 ,המחלמ א (ןריֿפ ןוא) ןריֿפרַאפ ,ןּבײהנָא .8

 "רדח ןיא -- המ חל מ ַא יִא .עא ַײרעגירק
 שמ .המחלמיילּכ יד יא :ךיוא .יִּת ךיוא ,ןושל

 ,תישארּב)

 . . . ןמאק יז 'נוא , ."ןטכיר ןא איז !נוא, :(9 ,די

 ןעד טה טכירג ןא רע ׂשד טרוא ןעד ףיוא

 .א/הכק ,1764  אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי

 יּכלא ,"םיא ןגיק המחלמ ןייא טכיריג ןא טה

 תיבו לארׂשי

 "רַאֿפ ןיא ןז .וג ,1724 טשמַא ,הריחּבה

 ןא איז רַאֿפ טׂשלָאזק .(ןןדירפ טימ גנודניּב :

 ,1713 טשמַא .םילגר שלש רוזחמ ,"דירֿפ ןטכיר
 .א/טס

 ישיּב ןייא 'נוא, .ןרילבאטע ,ןלעטשנַײא .0
 ןא ןיטלוז ןיכייר עדייּב טימ ןדירֿפ ןיגידנעט

 ןגיביא םוצ םייחה רואב; ,94 ,הג ,"ןטכיר

 סיקצינלעמכ ףיוא תוניק' ,"טכיריג ןא ןּבעל

 רעד ןוֿפ רעדליּב ,װמ| (?) 1648 גָארּפ ,'תורזג

 עצנַאג יד טסאה אודע ,ןעטכישעג"טיל די

 טסאה נוא טייהגולק טימ טסעֿפדנורגג דרע

 ירעש ,ײדנַאטשרעֿפ טימ למיה איד טכירג ןא

 .י"רּת יולסערּב ,הניחּת תועמד

 רפ וטׂשלָאז ןגרָאמ וצ, .ןדנעװּוצ ,ןדנעװ ./
 עא) ןגרָאמ םא (רקוּבּב) ,איירשג ןַײמ ןמענ

 ,"ריד וצ הליֿפּת ןַײמ ןטכיר ןא ךיא לי (ךור

 | 4 ,ה ,םילהּת מהס

 איז ןלָאװ רימ, .ךיז ןטיירגוצ -- ךיז טימ

 רימ ןא רעז ךיז ןטכיר איז ,ןטַײרטש ןׂשול

 ,"ןַאֿמ ןניילק םנייא ןוֿב ןגניז רדנואוו ןלָאװ

 ,304 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש

 -כירעג- ,ןָא עועט- .ורט -- ןעװעטכירנַא
 ןלעטשנָא .1 .ןעוועטכער;- :89 .טעװעט

 .עיציזָאּפ א ןסישַאּב וצ טַאמרַאה א

 -רַאמ א יִא .סרוק םעַײנ א ראפ ,גנומענרעט

 ,ןסַאּפוצ .8 .םיל רֿבעמ עזַײר א רַאֿפ טורש
 -רעטומ יד יַא .ןקיטסעֿפוצ .ןעיירדוצ .ןסָאּפנַײרַא
 ןיא לגיצ ךעלקיטש יד יִא ,ןֿפױרש יד וצ סעק
 ,ןטײרגנָא 4 .רעכעל יד

 נָא .טמירעגי- ,ןָא םיר .װרט -- ןעמירנַא
 רַאֿפ רעבַײרש םעד יִא .ךס א ןעמיר .ןּבױל

 טימ ךיז יַא -- ךיז טימ טֿפָא .ךוּב ַײנ ןַײז

 .ןעוטֿפױא ענעגייא יד

 ןרירנָאו
 -;ןעלּפמורנָא +---- ןעלּפמירנָא
 ןיּב 8 ּבָאֵה ןָא ןיר .וטוא -- ןענירנַא

 לוֿפ ןזיּב זַײװכעלסיּב ןעניר .1 .ןענורעגי-

 ַא ןענורעגנָא טָאה סעג ,ילּכ ַא ןופ) ןרעו
 ,ןענירנַײרַא .2 + ."רעסאװנגער לסעפ לוֿפ

 טעװיס. .ןקלַאּב ןופ . ,ךַאד ןוֿפ יִא .ןענירּפָארַא =

 ."עגָאלדָאּפ רעד ףיוא עשזול עצנַאג ַא יַא

 . .ןעיָארנָא 6- -- ןעירגָא
 -עסירעג-- ,ןָא עועס- .װרט -- ןעװעפיײנַא

 ַא טימ 'ִא ןלָאמנָא .ןענעכיײצנָא .לס .טעװ

 .זיוה ןוֿפ ןַאלּפ םעד יִא ,ליֿפָארּפ א רעדעפַײלּב

 -- װחטוא .טעּפירעג- ,ןָא עפ- -- ןעּפירנָא
 -טינ ללכּב ,עקיצלירג ,עקידנעּפירקס ןּבעגסױרַא -

 סָאװ ןגָאװ רענערָאפעצ א .ןעגנַאלק עמענעגנָא

 --.חרט  .גנוגעװַאּב רעדעי ַײּב ןָא טעּפיר
 ,ןעגניזנָא למוט ליפ וצ טימ ,קיצלירג ,טכעלש

 ןטלַא ןַא יִא .טנעמורטסניא ןַא ףיוא ןליּפשנָא

 - .שרַאמ

 נָא ,טצירעג ןָא ץיר .װרט -- ןצירנַא

 | .ןצירקנָא .ןצַארקנָא ,ןצַאר

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- רירגֲא
 ךָאנ יװ טנעה יד שַאװ'כ; .ןרירנַא ןוֿפ טָאט

 .גרוּבנעטורמ ם"רהמ ,לה ,ײץרש ַא ןוֿפ יִא ןַא
 ,גח ,"ןעלּפַאצ יוטסמענ םענַײמ יִא ןליטש ןוֿפ,

 -עג טייטש עטַאט רעד רימ רעּביא, .םיטילפ

 ,"ןגיוּבנלע ןַײז ןופ יִא םעד ליפיכ ... ןגיוּב

 ןגעוֶו טָאּברַאֿפ רעדע .ןעניִגַאּב רעדנַאלּב ,צוס

 ַא ןוֿפ יִא םעד ףיוא לח זױלּב זיא ןךסנ ןיי

 ,"לארׂשי-עשוּפ א ןוֿפ יִא ןֿפױא טשינ ןוא יוג
 | .א"כשּת הייר ,קיא ,דלעֿפנעמולּב .מ .ש

 -טנעָאנ ַא ןוֿפ תוכַײש א ןוֿפ םומינימ ..2
 ןַא שטָאכ ןּבָאה וצ ךיז ןשטניװ רימ, .טייק

 ריאמ ֿברה ,"תורוד ענעגנַאגרַאֿפ יד ןיא יִא |

 ,27 וא 1963 ,זמט ,ןַאמצרַאװש

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע" ,יד -- גנורירנָא
 ַא ךימ טָאה קילעֿפוצ, .ןרירנָא ןופ טַאטלוז
 ןפרָאװרַאֿפ ךימ טָאה ןוא ןעמונעג םערוטש

 -עג ןעקנעד ןָא ,ןסיװ ןָא ןיּב ךיא ואוו . ,ןיהַא
 ,"ךימ ןַײמ טימ טרָאד יִא ןיא ןעמוק

 טגיילעגוצ טָאה יז, .ןוו יפנימ} 'דיל' ,ןיּבור

 טָאה יִא יד ןוא ןרעטש ןַײמ וצ טנַאה ריא

 לג ענַײמ עלַא ןיא רעטיצ ַא ןפורעגסױרַא

 .חייישּת ה"ר .קיא ,רחש דוד ,זּביא ,"רעד |

 'עוגנליע .טרירעג'- ,ןָא ריר .ורט -- ןרירגָא
 ,1542 ץענויא ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"ןיריר ןא --

 טימ ,טנַאה א טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק .1
 רעד טימ יא .רעּפרעק ַא סנצעמע ןוֿפ לייט ַא

 ַא טימ יא .ןגיוּבנלע ןטימ יַא .טנַאה רעטכער
 'מוא ךיז לָאז רע ,לסקַא סמענעי יִא .סוֿפ |

 ןּבעג וצ טָאטשנַא רעגניֿפ ץיּפש יד יִא .ןעיירד

 ריא יִא .ןַײז וצ ףרַאדַאּב סע יװ םכילע-םולש

 רָאנ ,ןָא ךימ קוק -- זיא רע* .הבנגנ טנאה

 טלַאה ,רעכַאװש א זיא רע = ןָא טינ ךימ ריר
 ךימ קוק -- זיא יז" .סיֿפ יד ףיוא םיוק .ךיז

 עמ ּביל טָאה יז = ןַא טינ ךימ ריר רָאנ ,ןָא

 ןרירוצ טינ ךיז רעּבָא ,ןרעדנואװַאב יז לָאז

 "נוא זיא איורו ... איד ןעװ 'נואק .ריא וצ

 'נוא ,ןַאמ םריא ןוֿפ ךיז יז טייש אד ןייר
 םריא טימ וליֿפֲא ןריור ןא טינ ןיִא רָאט



 . םירנָא

 ךיז טאה; גל קרּפ --,טנַארּב ,"ףגניֿפ .ןניילק .

 גאט ּבעל ריא ןושרּפ ׂשנַאמ םנייק ןוֿפ טינ

 ךרד ,שפע ,יןריר ןא ּבַײל ןסולּב ךיא ןזאל

 הב קרפ ,1796 ווָאלקש ,אּבה םלועל רשיה
 ּבַײװ זאד לאז ןמ זד ןּבאה טינ ליוװ הרוּת יד.
 -ניֿפ ןניילק םנייא טימ ןהדינ ַא זיא יז ןעווֶו

 טקעװַא, 19 ,וט ,ארקיו ,חט ,"ןריר ןא לירעג

 ,ןשטנעמ' ,עש ,"!ןָא טינ ךימ ריר !רימ ןופ
 עמ סָאװ עקּפָאּפ ענעַײלעצרַאּפ ַא וטסיּב סָאװע -

 ,ןירעניװעג, .(ענליװ) דייר ,יָא טינ ריד רָאט
 ןתעשּב 'ִא טינ טסלָאז וד זַא ,טינ סעגרַאֿפ |

 ,רעטעלּב עזַא ,"בללרעטנוא םעד טרוּבעג

 טּברעטש רע ןעװ אמט זיא רע, ,1927 ןילרעּב
 ךיז ןַײז איד ןריר ןא תמ ןיא איד לֵא 'נוא

 . ,ב/וטק ,1721 .ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"אמטמ

 -רעּפרעק ַא ןיא ןעמוק .ךַאז א עגֹונּב זד .2
 הרוּת-רפס יד יִא .ךַאז ַא טימ טקַאטנָאק ןכעל |

 ףיוא גיל 9 ןייק יִא טינ* .שוק א ןּבעג ןוא

 ןַײז ;ןעּפעשטרַאֿפ טינ םענייק = טנַאװ רעד
 ריור ךיא, .ֿבוט-גזמ ַא ,קיטומטוג ,ךעלדירֿפ
 ,977 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןא טינ דליּב איד
 / ןופ ןטָאּברַאֿפ טנילַא טינ טָאה טָאג רָאנ טינפ

 ןפרַאד יִא טינ וליֿפַא ,ןסע וצ תעדה-ץע םעד
 םא ןמ ןעװ; .תישארּב ,רוצ ,"םיוּב םעד רימ !

 טינ שייװ רע גוא טגנערּב ֿבירּב ןייא תּבש
 טינ בירּב ןעד רע לָאז וזַא ,טיטש ןנירד שאוו

 רדינ םיא לָאז יו רעד טראיינ -- ןריר ןא |
 דנַאה איד ןיא םיא רע רָאט ךָאנ רד ,ןגיל

 טינ רֹּבא ןהעז רּביא ןיא רָאט י'נוא ןעמענ
 יַא טינ ןעמ רָאט ױזַא; .ּב/ס ,וטל ,"ןנאייל

 רעדָא רעיוא ןוֿפ רעדָא זָאנ ןוֿפ האֹוצ יד ןא
 ינש .ז .ש ֿברה זּביא ,"טייקיניירמוא ערעדנַא

 ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןָאסרוא
 ּבוטש ןטימ ןיא ןגעלעג םורַא ןענַײז ... קעזא =

 ,טע ,"ָא טלָאװעג טינ ייז טָאה רענייק ןוא
 רעדעי ןכַאילש יד ףיוא, ,1925 ענליוו ,םִילשמ -

 ןַײמ טימ ןַא ריר ךיא סָאװ ,לדנייטש ,לדמַאז
 ןעַײרש .יעשיטעװָאס םייה' ,לה ,"סוֿפ ןקידחרֹוא
 ןטילגעגנָא ןַא טימ 'ִא ןעװעג טלָאװ עמ יװ
 ןיא טפירשּפױא עטפָא -- "ֵזיִא טינ; .ןזַײא

 .עא ןעגנולעטשסיוא ,ןעייזומ ,ןעמָארקזַײּפש -
 (דנַאל ,לטעטש) טָאטש יד טָאה סוֿפ ןַײז

 ןעװעג טינ ןטרָאד זיא רע = טרירעגנָא טינ
 | .הצקומ זיא סָאװ סעּפע יַא טינ

 ןשיװצ טקַאטנַאק א ןזָאלרעד רעדָא ןֿפַאש .9

 ,ןזַײא (ןיא) ןָא טענגַאמ םעד יִא .ןכַאז ייווצ
 -קעלע ןטזױלּבטנַא ןַא לַאטעמ ַא טימ .יִא טינ
 ןטימ ןָא טריר רעדנילּב רעד, .טָארד ןשירט

 לימ איד זומ ןמ, ."סיורָאפ .געוו ןַײז ןקעטש

 םוא ךילַײל ןסַײװ טימ 'נוא ;ןאיוהיּב לואוו |

 םא טריר ןא טינ לעמ בוט םוי ׂשד זד ןיגאלש |
 ,1723 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,ײןטׂשַאק ץמח |

 םורַא םיא קעטש נוא ןירטיצ א םענע .א/גי

 רונש א ףיוא ןַײרַא יז זָאל נוא ךעלעגענ טימ

 רעד נוא ,ןַײװ םעד ןא יא טינ לָאז ,סַאֿפ ןיא !

 ייג רעייז גוא ֿבוט-חיר ןייא ןּבָאה טעװ .ןַײװ |
 שאד ןטיה רֿפ וצ איװ ... ליכיּב ןייא ,"קַאמש

 שאװ ןיכַאז ליֿפ ןוֿפ הסנרפ ֹוצ ןוא דנוזיג

 םג, ..1795 װָאלקש ,ןיּבאה וצ טייטש ןנירד

 טנלָאשט ןקוררַאֿפ סָאװ יד סָאד ןסיװ וצ ןרעק

 ןוֿפ ןעװעטַאר |

 .ש ,"ןרירוצנָא

1008 - 

 ןלָאז פעט יד זַא ןּבעג החגשה ןלָאז ייז זַא

 -טנלָאשט םעד ןָא וליֿפַא ,ןוויוא םעד יִא טשינ

 טשינ לָאז סע ידּכ יִא טשינ ּפעט יד ןלָאז לטערּב
 ןושאר קלח ךורע ןחלש רֿפס ,"הנמטה ןסייה
 ,19 ּבײהנָא ?װעקלָאשז .טריזינרעדָאמ גיילסיוא}
 (?ה"י

 ךיז .סטכעלש ןצעמע ןָאט ללכּב ,ןגָאלש ,4

 יָא טינ םענייק רָאט עמ, .טכעלש ןעיצַאּב

 א; ."םענייק ףיוא טנַאה ַא ןגײלֿפױרַא טינ

 טינ ךימ רירק .װש ,"ִא טינ ןעמ רָאט םותי

 -- "רעדניק סוניבָא ֿבקעי ןופ ןיּב ךיא ,ןָא

 -סױרַא ךיז טלָאװעג טָאה לגנַיי רעכַאװש א ןעוו
 טינ ךימ ריר; .ןרעקרַאטש ַא

 ,ןסעּכ א זיא רע --- "ןהֹּכ א זיא עטַאט ןַײמ ,ןָא

 ,עלעפלעו, .ריד טימ ןענעכערּפָא ךיז טעװ רע

 תוצמ ייג ךיא ,ןָא טינ ךימ ריר ,עלעפלעוו

 רערעדנַא רעדעי ןגעװ ךיוא ױזַא -- "ןקַאּב

 ןטעּבעג ןּבָאה ךיז ענעדִיי א לָאז ױזַא .הווצמ

 עכַאװש יװ ןֿפֹוא םעד ןגעװ ריא| ףלָאװ ַא ַײּב

 טינ ייז לָאז עמ עקרַאטש ַײּב ךיז ןטעּב

 ןיּב ךיא,/ . ..עלעֿפלעװ, :ךיוא ױזַא .ןעּפעשט

 ."הדיחייתּב א ישעמַאמ ןַײמ ַײּב

 ,קלָאֿפ ןַײז ףיוא טיּבג רע --- ךלמיֿבַא וציו,

 יצװ טיטיג לָאז קחצי ןוא ןריר ןא טרעװ רעװ
 ןא ןריר ןא טינ טלָאז ריא; .ג/אל ,וצנ ,"ןיר

 טלָאז םיאיֿבנ ינַײמ ןא 'נוא ןטּבלַאזיג ינַײמ
 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,ײןלּביא טינ ריא
 ךיא ... ןָא טשינ ןעלשוּבייל ריר, .ב/י ,3

 .תונורכז ,ץרפ ,"ןעלעוויר ןלייצרַאֿפ לעװ

 טנוה ַא ... וליֿפַא ןעמ רָאט ןיד רעזדנוא ךָאנ;

 .סעטכישעג ןהַאּבנעזײא ,עש ,ייָא טשינ ךיוא

 טריר רע ,רעשיטַײל) רעטוג א ןיא רע"

 טגָאז רע ,ריא -- ָא טינ תמא םעד וליֿפַא

 ,סנגיל רדסּכ

 סח סנצעמע יא .ןטלַאהריֿפ .ןריקיטירק .9
 סָאד לַײװ ,ליטס ןַײז יִא טינ לעװ ךיא, .תונור

 ּבָאה'כ ,רימ ַײצרַאֿפ , ."שטנעמ רעד ךָאד זיא
 -ָאמ' ,רַא ,"גיוארעניה ןַײד טרירעגנָא יאדוװַא
 רערעװש א לָאמַא טפערט, .יסנַאמָאר רענרעד
 טרַאנ / ,ןריפסיוא טינ םיא ןעק עמ סָאװ/ ןיד

 טרָאװ סָאד רָאנ / ןיז םעד םוא טייג ,טָאג ןעמ
 עשראװ ,ןילוח-תחיׂש ,גלי ,"ןרירוצנָא טינ
 -סיוא רימ טימ טָאה רָאטקַאדער רעד, ,9
 ,"םיגהנמ ןייק יִא טשינ לָאז ךיא ...ןעמונעג

 סרעײטשרַאֿפ יד, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ

 טינ ייז ידּכ ץלַא ןעוט סעיצוטיטסניא יד ןופ
 1951 ,שַאֿפ ,יקסניגרעשטָאק

 ץלַא ןדַײמוצסױא טכוזעג טָאה רע; .3צוװ

 עכעלטסירק יד יִא טנעקעג תמאּב טלָאװ סָאװ = -

 .שַא םולש ,נש ,"ןליֿפעג עשידִיי רעדָא

 ןוֿפ ליֿפעג א ןפַאשרַאֿפ .ןעּפעשטרַאֿפ .,0 |
 ַא טימ ןצעמע יַא .עא גנוקידילַאּב ,סָארדרַאֿפ -

 רעקיטכירֿפױא ןוא רעטסנרע סָאװ,  .טרָאװ
 ןָא םיא ןעמ טריר רעמ ץלַא ,זיא רעּבַײרש ַא

 ענַײז וצ ךיז טעפעשט עמ ןעװ ,ךעלנעזרעּפ
 ןואש .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ;"ןעיידיא

 ןָא קרַאטש ןריר עריא רעטרעװ עקיזָאד יד
 ירַאֿפ ַא ןיא ,גרעּב ,"רעטסעװש ערעטלע יד

 ,רענָאה) דוב כ סנצעמע 'ִא .טַאטש רעטּבערג

 ַאֹּב טשרמולּכ רעדָא ןקידיילַאּב -- (עא סוחיי

 :להקה תאטח ,קסנימ סיוא .

 ,,. טסימ ןיא ילּכ יד ןענוֿפעג טָאה רע זַא; ;
 רע טסייה סָאד ,יִא טינ ילּכ רעד ןָא רע רָאט

 ןרירנַא - |

 ריא טלָאז; .ינרומ ןַײז יִא :ךיוא ,ןקידייל
 -עטיּברַאֿפ א ןרָאװעג זיא רעד יװ ןעז ןעוועג |
 -עגנָא תמאּב םיא .ןּבָאה רימ יװ טַארוקַא ,רענ |

 'הטמ לש הבישיּב' ,סוממ ,ײרענָאה ןַײז טריר

 ,רענָאה סצירּפ םעד יִא טניימעג טינ טָאה רע,
 ,"ץרַאה סָאד טדערעגסיוא טַאלג ךיז טָאה רע |

 ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד

 ןָא ןעמ טריר ,ױזַא רָאנ רימ ןעעז הּתעתעל
 ךיז רע טסעגרַאֿפ ... לּפענק םַײּב ןצעמע
 .25 ןאנ ,1865 ,מק ,"סעּכ ןיא טרעװ ןוא רָאג

 סָאװ ,ןרָאװעג זגֹורְּב ,סיוא טזַײװ ,טסיּב וד, -

 -לַארעג יד טרירעגנָא לסיּב ַא ריד ּבָאה ךיא
 -עװירּב רעצָאלקעצָא ,גרעּבנַארּב והילא ,"עיד

 ,1927 קצול ,ךַאל

 תוכַײש א ןּבָאה .הֿבוטל טינ ןַײז עגֹונ .7
 ַא ןפַאשרַאֿפ ןעק ןוא סעפע רעדָא ןצעמע וצ
 ,ןָא (טינ) ךימ טריר ןינע רעצנַאג רעד .ןדָאש
 טריר הריסמ יד זא רעכעלטיא טייטשרַאפ,-

 ,"לארׂשי ללּכ םעד רָאנ ,ןײלַא ךימ ןָא טינ

 ,הֿביא תלגמ רֿבס ,רעלעה ןַאמפיל ֿבוט'םוי יר -
 ןיילַא םיא סָאװ תווצמ יד ןגעװ, ,1895 ןילּבול
 ןרעדנא ןא סָאװ תווצמ עכלעז ןגעװ .טרירנָא

 ,"טיײגנָא 1

 טשינ ךיז טָאה ָאדע .1844 װַאפעזוי ,שטנט

 ירבע םע תובֿבלה תוֿבוח רוציק

 טרירעגנָא זיא ָאד ,דיחי ןגעװו רעמ טלדנַאהעג

 ,שא ,"םיוּב סלארׂשי ןוֿפ לצרָאװ רעד ןרָאװעג

 ,דוייםיליהּת

 ןּבָאה .ןרַא .ןַײז ץגונ .קינָאזרעּפטירד .8
 .גרָאז ןֿפורסױרַא .ןצעמע רַאֿפ סערעטניא ןַא
 ןָא ךימ טריר סע .ןָא (טינ) ךימ טריר סָאד
 רעד ףיוא יװ) יינש רעקירָאיַארַאֿפ רעד יװ
 = (ץנידָאּפסָאג סחלג םעד יװ ,דירי ַא הנֿבל
 זיא סע ,עקרעדורּב? .ןרַא וצ ןָא טינ טּבייה סע

 ,"ןַא טינ ךימ טריר סע ןוא קיטיײװּפָאק ןַײד |

 ןזיּב רָאנ טַײלעגנוי ןָא טריר עיצַאזיליּבָאמ יד
 טינ טגַײװש רענייקא ."רָאא 25 ןוֿפ רעטלע !

 .המלש ,סוממ ,"ןכעלטיא ןָא טריר סע ,ליטש
 ...אגנוגרָאזַאּב רעשיניצידעמ ןוֿפ ץעזעג סָאד,
 1965 ,שַאֿפ ,"דנאל ןיא םענייא ןדעי דָא טריר
 .1אז

 ןעמעוצ ,ןדָאש ןלעירעטַאמ - ןֿפאטרַאפ ,9
 -עי יַא .ןשָארג ןדמערֿפ ןייק יִא טינ .סדמערֿפ
 ױצ =(ס)עצַארּפ סמענעי יִא .סטוג סמענ
 ןַײז ךרוד טכיירגרעד טָאה רענעי סָאװ ןעמענ
 ןּבָאה רימ, .ענעש עק סמענעי יִא .טעּברַא
 אד זד םעד םעלַא ןא טריוריג ןא טינ ךיוא
 .זנש ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"זיא ןזעװיג ןַײז !

 ןַײז ... ןמעש ןטַײל רֿפ ךיז טוט רע ןעװ;

 וטשגאמ -- ןמענ רּבא ןריר וצ ןא שאוו ׂשרבחי

 ,א/אכ ויע ,"םורֿפ טכער רפ ןיטלה םיא

 -נָא ןוֿפ טנעה יד ןטלַאהנַײא ךיד טסלָאז ודע
 תוֿבוח רוציק ,"זיא ןַײד טינ סָאװ ןרירוצ
 ,1844 ּוָאפעזי ,שטַײט ירֿבע םע תובבלה
 א ןומ רע טעװ ,ןעמוק טיונ ןיא רע טעװמ

 ריֿפַאס
 ,1881 ענליוו וו .-

 י .א ,"טלעג-עקּבָארָאק עשלהק יד

 .ג/די ,מהש ,"ןעמענוצ טינ ריא רָאט

 .ןדַאש :ןלעירעטַאמ ןיילַא ךיז ןֿפַאשרַאֿפ .0



 ךיז ןרירנָא

 סָאד ןצינסיוא ןצנַאגניא רעדָא ןרענימרַאפ |

 ,לַאטיּפַאק-טנורג םעד יִא .עטלמַאזעגנָא רעירֿפ

 רעד ןוֿפ יִא (טינ) .ןדנ ןוֿפ ,ןרק ןופ יִא (טינ)

 /  .השורי

 סָאװ עגארפ עטסקיטכיװ יד יא .חוּכיװ ַא ַײּב

 טינ .םעלּבָארּפ א יִא .םויה-רדס ןפיוא טייטש

 טרירעגנָא טָאה עילעפ, .ןינע ןטַאקילעד א יִא

 ,"ןּבעל-עילימַאֿפ ןיא עגַארֿפ עטקיטײװעגנָא יד

 יד טעּפעשטרַאֿפ לסיּב א טָאה יז, .תודוס ,פס

 .ןרָאי יד טרירעגנָא ... עקנורטס עשרעּבַײװ

 ַאמַאט .מ ,"ךערּפשעג סָאד ןטיּבעגמוא יז טָאה

 ןֿפױא רעּבַײװ ייװצ ןופ ךערפשעג ַא ,וָאר

 דנואװ (יד) א יַא .1913 ריזָאמ ,ןעגרַאמהירֿפ

 -ךַאפ זיא סָאװ ,םעלּבָארּפ א ,ןינע ןַא יִא =
 'לעזעג ןיא טייקנארק א ,הרצ א טימ ןדנוּב

 ןַײז 'ִא .ןּבעל ןשידיחי רֶעדָא ןכעלטֿפַאש

 -עגסיוא םיא טָאה ּבַײװ יד סָאװרַאֿפ ,דנואוו

 ןַא ןָא ָאד ןריר רימ, .ןטייװצ ַא ףיוא ןטיב

 םעד ןוֿפ ןּבעל םעד ןיא דנואוו עקידנרעטייא

 יַא* ,1919 י"נ ,שוװ טישז ,"קלָאפ ןשידִלי

 טימ ןעמעלּבָארּפ ךס א יִא (א -- ןטלעװ

 ,םלועירדס םעד ןרעקרעּביא (3 ;םינינע-טלעוו

 ,ןטלעװ טרירעגנָא טָאה סָאװ קידצ א ןעװעג,

 ,42 אט ,1868 ,מק ,"ןעװעג םיתמ היחמ שממ

 ןטכַארטַאּב .סעומש ַא ַײּב ןענַאמרעד .1

 (לסיּב ַא) .קינָאזרעּפטירד רעדָא שמוא ,2
 טָאה סע .טײקנַארק א ןוֿפ ןרעװ טקידעשעג
 הסיפת ןיא ןציז סָאד ;ןעגנול יד טרירעגנָא

 עטכעלש יד רעּביא .ןעגנול יד טרירעגנָא טָאה
 סע .ןרָאװעג טרירעגנָא ןרינ יד ןענַײז ןזַײּפש
 .עפירג רעד ךַָאנ רעיוא ןַא טרירעגנָא טָאה

 ,רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה .םזימעֿפיא 8
 אַײרד וצ טייריּב טַײז :קלָאֿפ םעד וצ טגָאז רעג

 ,"ןאיורו רנייא וצ ןריר ןא טלוז ריא טינ גאט

 אד רעדא .ן"ןענענעג ,, :יִּת)ו .15 ,טי ,תומש ,חט

 ןייר טינ טרעװ ּבַײװ תרבח םונַײז וצ טמוק

 ,ילשמ ,מהס ,"ריא ןא טריר ןא אד רעד רכלטיא

 לֹּכ הקני אל והער תשא לא אּבה'} .29 !ו

 ןיּבע ןיּת ךיוא ,סמ ַײּב ךיוא יִא .'הֹּב עגנה

 ,"טריריג ןא טינ יז ּבאה ,ןגנג ריא ןוֿפ וזלַא

 םוי םא; .ןז שה) 1640 עקָארק ,יאימרה ּת"וש'

 ןא טינ יורֿפ ינַײד ... אוד טׂשֿפראד רוּפּכ
 םיא יז טָאה, .ה ,1723 אדרויפ ,הׂש ,"ןריר

 טינ יז לָאז רע ,ןגָאזוצ ריא לָאז רע ,טגָאזעג

 טימ טעװ ןוא םיײיהַא ןעמוק טעװ רע זיּב יא

 ךלממ השעמ' ,1בחנ ,"תדּכ ןּבָאה הנותח ריא

 .'רסיקו

 ןצעמע ןיא ךיז יִא .וֿפז + -- ךיז ןרירנַא
 שטנעמ ַא זַא הנּכס . .., .ןקידלושטנַא ךיז ןוא

 סָאד טנעה ענעסָאגעגּפָאמוא טימ ןָא ךיז טריר

 ,"רֿבא ןַא ףיוא המודּכ רעדָא זָאנ יד נוא ליומ
 ךיז רע ןעק ךַא, ?ֿבובל ?רָאי ,םימכח ירֿבד

 טריר ןא ךיז רע ׂשד םעד ךרוד ןַײז תיממ

 טשמַא ,מהמ ,"ןשַאװיג רדנוז זָאל רדא יד ןא }

 רע רָאט איורפ ןַײז אַײּב ךַא; .א/גכ - 1722, 

 ןא טראיינ ןזלה רדוא ...ןגיל טינ ןלֿבָא רעד}

 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ליאו ךיז ייז ןגעמ ןריר

 ןיא ָאד, .ב/גכ ,א"נקּת ךַאּבצלוז ,םייחה רֿפס

 הליבט ןופ טייג הֿבקנ ַא זַא גהנמ א זיא לטעטש

 .װדַא -- םייהרעקידנרירנָא

 .ידַא -- קידװערירנַא

 .אֹּב .רעד -- גערנַא

 .רנ .משטד .ידַא -- רַאּפנערנַא

 ןע- ,יד -- גנוגערנָא

 ידַא -- קידנגערנַא
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 יד עשטניּב ,"לגניי א ןָא 'ִא ךיז יז ףרַאד

 ,שינע- .ץכע-
 עג זיאס,

 ,ךעלעמַאּפ . .. יינש רעטשרע רעד טציא ןלַאֿפ

 יַאּב םורַא ץלַא יינש רעד טָאה יִא טינ ,קיטפול

 עװקסָאמ ,סּבעװנײטש ,ןַאמזַאלג ךורּב ,"טקעד

1925, 

 .ןרירנָא ןעק .עמ סָאװ
 יםינינע עיִא .ןכַאז עא

 ,ןגערנָא ןוֿפ טקַא .1
 עמ ןצ ,ןטכַארט וצ יִא .יִא רעטסקינייװעניא
 ,גנואַײנַאּב רַאֿפ יִא ןַא .ןַאט וצ סעּפע ,םיׂש
 -מיא םעד קנַאדַאג .ןגערנָא ןוֿפ טַאטלוזער .2
 ,"ןפמַאק עשירַאטעלָארּפ יד ןופ יִא ןוא טעּפ

 ,ַא ןוֿפ ןריולרַאֿפ ןצנַאגניא ךיז ךיא ּבָאה, .דַאנ

 .ןליופ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס ,"רעטיצ ַא סעּפע ןופ

 ,זדנוא ןיא ףָאטש רעשיכיסּפ רענעי זיא סע;
 ןצסױרַא טיירג רע זיא יִא ןטשרע םַײּב סָאװ
 ,קיא ,טײצ ,"שינעלקנוט רעד ןופ ןעמיווש

 .ךישּת חסּפ

 ,קידװעגערנָא

 ער רעדָא סעצַארּפ

 ,ךיז ןענרעל םוצ יִא ןַא .ןגערנָא ןוֿפ טאטלוז

 .יִא (עשירעלטסניק) עשיטע .ןּבױא ןוֿפ יִא ןַא
 טַײטַאּב רעד ןוא רעטרעװ יד ןעניד סנטסכעה,

 םעד סױרַא טפור סָאװ יִא ןימ א יװ רערעייז

 ןּבָאהא .60 אפ ,אקווד ,שטיװָאקסוס .ש ,"טַײטַאּב

 -ןֿפעש עטשטניועג א ןפורעגסיורא ךָאד ייז

 ,גָאט ,לה ,"גנוגערפיוא ןייק טינ ןוא יא עשיר

 יד ןוֿפ רענייא ... ךָאד זיא רע; .7 אוו 7

 ןיא ןשטנעמ ,רעקיטכיר ,ןטעָאּפ עטלייצעג

 ,'ַא ןַא רימ רַאֿפ ןענַײז סָאװ הביבס רעזדנוא
 ,| רָאק

 .טגערעג-- ,ןָא גער .װרט -- ןהערנָא
 יג ּבורג ןייא רֶע טוה, .ןרירנָא (כרַא .1
 טינ יז ןמ ׂשד רג ךיז טכרעו רע ... ןּבארג

 שאד ךיז טָאה וזלַא; .ךוּבםיכלמ ,"טגיר ןא

 ןא ׂשֶֹע יּבַאה ךיא ןעװ טמירקיג רעז דניק
 ,85 ,הג ,"טגיריג

 ,ןרעטנומרעד ,ןרעטנומֿפױא .ןקעװטנַא .2
 ַא ןכַאמ וצ יִא .ןטכַארט וצ יִא .ןרילומיטס

 ייז, .ריא וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז יִא .עידוטש

 ץרעה ןַײז סָאװ ןַאמ רעכעלטיא ןעמוקעג ןענעז

 ןַײז סָאװ רעכעלטיא ןוא טגערעגנָא םיא טָאה

 .א/הנ ,ּתחח ,ײטכַאמעג קיליװ םיא טָאה טימעג

 א ףיוא יִא טלָאװעג םיא טָאה רעטומ יד;

 לרוג רעד יו ,שו סַײװ ,"סעומש ןרעטַײװ
 ַא יװ יַא .ןרעדורפיוא ,ןרירֿפױא .8 .טריֿפ
 גנונַײשרעד עדעיא .ערה'רצי רעד יװ ,ןטׂש

 ןוא ןגערֿפ וצ טצייר ,ףיוא טגער ,ןָא טגער

 .וו רָאק ,"ןגערֿפ וצ

 ,םיׂשעמ עסיורג וצ יִא -- רעד

 סָאװ ,ןָא טגער סָאװ

 ... ןסיורד ןוֿפ קוק רעד ..., .טרילומיטס

 .ש ,"קידנרילומיטס ןוא יִא רעדנוזַאּב . . . זיא/
 ןעועג ןיּב, -- טםייקי- .אשוו לֹּבִיי ,ןַאמשיֿפ
 רשפא ,יָא רָאנ טינ ןטרַאװרעד וצ טנַאּפשעג

 ןדערנָא

 ,28 אוו 1957 ,גַאט ,לה ,"טײקידנגערֿפױא ןליפַא

 .לָאענ ,קיגערנָא :ךיוא

 דא -- קידנגערנ'ַא
 .רעמוז רעיא ןַא

 -נגייא ןַא טָאה סָאװ .ידא -- קידװעגערנַא
 רעסיורג רעיִא .ןגערוצנָא עבט יד טָאה ,טפַאש

 .טייקי-ה .הבשחמ עיִא .ןַאלּפ

 ןָא טנגער סע .פמוא .װטוא -- ןעגעגערנַא
 ךס ַא ,ךס א ןענעגער .טנגערעג'- טָאה סע
 יװ רעמ ,טנגערעגנָא טָאה רָאי סָאד, .לָאמ
 יא ."לסעפ לופ ַא יִא טעוװו'ס , ."ךעלנייוװעג

 | | ,ךעלדנער טימ

 טקַא .1 .דייר;- :89 .ן ,רעד -- דערגַא
 -סעגוס .דיירוצ .ןדערנָא ןופ טַאטלוזער רעדָא

 ןַא ןייגַאּב וצ יִא .םיׂשעמ עטוג וצ יִא .גנוריט

 ךָאד ןןעיורפ ידו ייז ןּבָאה סָאד, .טכערמוא

 רעדניק יד טכַארּבעג ןעמעלּב ןופ יִא םעד ףיוא

 ,"טָאג ןָא גנושלעֿפ ַא ןיײיגַאּב וצ לארׂשי ןופ

 דער ,ןכַאז עשיראנ דער, .16 ,אל ,רּבדמּב ,יּת

 יִא טימ ורמוא ןַײמ רקשרַאֿפ ,דייר עקידניז

 זַאּב ,2 .ףכַאז עשירַאנ דייר' ,געס ,"דיירפ וצ
 .ןעניגרַאֿפ-טינ א תמחמ יִא ןַא .תוליכר ,ַײרעדער

 -ולחמ ןוא האנׂש וצ טריפעג טָאה סָאװ יִא ןַא
 ,ןדערנָא ןעװעג טינ םיא ףיוא לָאז עמ, .תק

 םעד ןופ ןדירֿפוצ רעייז ןעוװעג ךיא טלָאװ

 קשח ןייק רָאג ךיא ּבָאה יַא םעד ּבילוצ ,ךודיש

 ןופ עסינמייהעג איד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טינ

 פָא .ךערּפַא .דפ .8 1885 סעדַא ,סעדא
 ךיז ןּבָאה סעקַאטסָארּפ, .גנורעװשרַאפ .סעומש

 ַײב ןוא ןעגנערּבוצמוא זדנוא טכַאמעג יִא ןַא

 ,הָאזניּבָאר ,"ןעלזגוצקעװַא ףיש יד זדנוא

 טימ טכַאמעג טָאה הוֹול רעד, .1880 עשרַאװ

 ּבָאה ךיא ןגָאז לעװ ךיא :י'ִא ןַא הולמ םעד

 יז ַײּב ןעמענוצ וטסעװ ,טלָאצַאּב טינ ךָאנ ריד

 עדייּב ךיז רימ ןלעװ ,רעדלעפ יד ,תוחוקל יד

 .ג/די ,מהש ,"ןלייטעצ

 --װטוא .טלדערעג- ,ןָא לד -- ןעלדערנָא
 לדער סָאד קידנעיירד ןרינַאֿפעלעטנָא .לָאענ .1

 א ףיוא ןעמוקנָא .לָאענ .2 .רעגניֿפ א טימ
 ןענעכײצנָא .1 -- װרט .דעּפיסָאלעװ ,לדער

 ףיוא יא .ריּפַאּפ ןֿפױא יִא .ךעלדער ,ןזַײרק

 טימ תוצמ יִא .2 .ןעגנונעכייצ טנַאװ רעד
 .לדער-הצמ א

 .ןגער ןָא זיא סָאװ

 :89 .טדערעג-- ,ןָא דער .װרט -- ןדערנָא
 .קַאז ןלוֿפ ַא יִא .ךס ַא ןדער .1 .ןדייר--
 זַא ױזַא יִא .ּפָאק ןלוֿפ א יִא .ןרעיוא עלופ יִא

 'רּבדּת לא ליסכ ינזָאּב',, .ךיז טיירד ּפָאק רעד

 ןרעיױא יד ןיא ןָא טשינ דיר שּפיט ַא --

 -ַא טסיּב, .9 ,גכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןַײרַא

 ?שיֿפ ַײּב ענעדִיי ַא יצ שיט םוצ ליּבצנַאמ

 ,"ןטונימ עטלייצעג ןיא ןָאגַאװו א ןָא טסדער

 --לגיוֿפ ַא יַא* .29 טוו 1960 ,קיא ,טעפ .ח

 רענייא טמוק, .ןכַאז עשיטסַאטנאפ ןוא ךס ַא

 ;ןגָאז םיא וטסזומ ,לגױֿפ ַא ןָא ריד טדער ןוא
 .י .מ ,"ןרַאנּפָא טינ וטסעװ ךימ ,וינורעדורּב

 .םיבתּכ עשידוי ,יקסװעשטידרעּב

 יַא .רישכמ ןלעיצעּפס ַא ןיא ןדערנַײרַא .2

 'ִא .רערידרָאקער ַא ןיא יִא .ןָאפָאטקיד ןיא



 ךיז ןדערנַא
 ַא ףיוא גנוסירגַאּב יד יִא .עטַאלּפ א רַאֿפ

 ,גנורעַײפ רעד וצ ןקישקעװַא יז ןוא עמשַאט

 עיּפשמ .ןדערוצ ,ןדערנַײא .ןקריוװַאּב 9
 ףיוא הטרח וצ יִא ,ןּבָאה וצ הנותח יִא .ןַײז

 ןּבָאה סעגעלָאק ענַײמ, .רעלעפ םענעגנַאגַאּב ַא

 ,"קעװַא ריד ןופ לָאז ךיא זַא ,טדערעגנָא ךימ

 יטשַאֿפ ןייא ןיא גיניק רעד ךיז טָאה ךָאד ,, .לֿפ

 יג ינַײז לֵא 'נוא ןיּבעגיּב ןגנוטסעפ| טָאטש

 ,הג ,". ..ןינַײז טעריג ןא טַײל שגירק יאיײרט

 ןיא טכַײליפ ,ךימ ךיא יטכרעֿפ םוראד, ,6

 אור טימ 'נוא טׂשול לואו ןופ ןליו רעד ׂשד

 יטוג ןַײמ טער ןא וצ רד ךימ רעד ןּבעל וצ

 ,1716 טשמַא ,הח ,"ןזאל וצ ןּבַײלּב הבשחמ

 יִא ךימ טסרעװ זַא וליפַא ןוא, .א/ח ,המדקה

 טינ ךיוא ךיד ךיא לעװ ,הווצמ ַא ןָאט לָאז ךיא

 זא ןָא ערה'רצי רעד טדער לָאמַא ןעד ,ןגלָאֿפ

 ,2צנ ,"ןגעװ תולדג ןוֿפ הװצמ ַא ןָאט לָאז עמ

 עניילק ןשיװצ ןרָאפמורַא זומ עמ, .ד/גל
 -אמ עקרַאטש ןלָאז ייז טַײלעגנוי יִא ,ךעלטעטש

 תלודג' ,(אגַאלַאמ םייח| ,"טשעּב ןיא ןרעװ םינימ

 ןקלָאפ םעד} םיא טעװ ריא, ,ןפיו 'ףלָאװ 'ר
 טימ סנגייא ןכַײלגרַאפ ,ןענעֿפע ןגיוא יד
 ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"שיוט םוצ יִא ןוא סדמערפ

 | ןעיידיא ןוא

 יורפ יד, .דניז וצ יָא .דייר טימ ןריֿפרַאֿפ .4
 -עגנָא ךימ טָאה יד ,ןּבעגעג רימ טסָאה וד יד

 ּבַײװ זיוּב זאד, .תישארּב ,רוצ ,"ןסע וצ טדער

 'נוא ןזיוּב ןילַא וצ ןא ןַאמ ןעד טער זאד

 ,טנַארּב ,"ׂשטוג ןוט וצ ןופ ףיוא ןיא טלה

 רענױזַא -- 'והער הֹּתפי סמח שיא.; .ה קרּפ

 ףירעד ךיז טגײל סדמערֿפ ּביל טָאה סָאװ -

 א ףיוא םיא טריפ ןוא ,ןדערוצנָא םענעי

 ,29 ,וט .ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"געװ ןטכעלש

 ןַײד ןעװ שטַײט זיא ׂשָאד (ךמא ןּב ךתיסי יּכ);

 וצ ןדיר ןא ךיד טעװ רעטומ ןייא ןופ רדורּב

 רע; ?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,"ןויּב

 וצ ,ןטכעלש םוצ טדערעגנָא םיא סע טָאה

 ,סוממ ,"טינרָאג טימ טַײצ יד . . . ןעגנערּברַאפ
 .המלש

 .ןדערַאּב ,ןעװעקטָאילּפ ,תוליכר ןבַײרט .ס
 וטסלָאז םענעי ףיוא יִא ריד טעװ עמ זַא;

 .וש ,"ןגיוא ענַײד ןעעז סע זיּב ,ןּביילג טינ

 עמ יו = (טייטש) טרָאק רעד ןיא סָאװ יַא* |

 םַײּב ןטרָאק יד ןופ טַײטַאּב םעד סיוא טשטַײט

 -רַאֿפ ףיוא ןצעמע ןדערַאּב ןייז ןפרַאװסױא

 רעד , .ןעגנואיצַאּב ךס ַא ןיא ,םינֿפֹוא ענעדייש

 ןוא ןעמוקעג ןהרׂש וצ רחוס ַא יװ זיא ןטׂש
 -ןרּבנָא ןוא יִא ןָאטעג ןעמהרבא ףיוא ריא טָאה

 ,י"נ ,רָאלקלָאֿפ רעשידִיי ,יקחצי תדיקע' ,"ןעמ

 גאט ןרדנַא םעד ןּבה םירׂש יד רבא; .2 אפ

 סיורג ןדייר נוא ךלמ םעד טערג ןא רדיוו

 ןּבה יז ןינַאװ זיּב םידוהי יד ףוא תועשר

 יּצק טינ ןלָאז ייז, .יש ,"ךלמ םעד טערג רּביא

 ןטכַארטסיױא ,סטכעלש ןייק זדנוא ףיוא יִא ןענ

 ,"ןעמָאנ רעזדנוא ןצרַאװשרַאֿפ וצ םילוּבלּב
 | .המלש ,סוממ

 ,עגַארֿפ ַא טימ ,דייר טימ ןדנעװ ךיז .כרא 6
 ,סעומש ַא ןריֿפרַאפ ,ןּביײהנָא .גנוסירגַאּב ַא

 טׂשדיר אוד 'נוא בקעי טשגאז וד םוראוו המל,

 ןוֿפ געװ ןַײמ ןגרָאּב רפ זיא איז ,לארׂשי ןא
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 ,היעשי| הרוטפה ךל-ךל ,תישארּב ,חט ,*טָאג
 -- יוג ןייא טניגעגיּב רימ זיאע 27 ,מ
 רעה ואו :טעריגנא ךימ רע טאה המּכשהּב
 1715 טשמַא ,עשוהי ינּפ ת"וש' ,"אירפ וזַא

 ,ו שהְו

 .ךס ַא ןדער .1 .ופז + -- ךיז ןדערנַא
 טדער סע רעװפ .זדלַאה ןקירעזייה א ךיז יִא

 עמ, .װש ,"ןַײרַא קסיּפ ןיא טגירק ,ןָא ךיז

 טימ טעקירַאהעגנָא ,טדערעגנָא גונעג ךיז טָאה

 יײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"רעדנוזַאּב ןכעלטיא

 טדערעגנָא גונעג ןיוש ךיז טָאה עמ, .ו עכעל

 .ּבמס ,"ייו ןיוש טוט גנוצ יד ,םירוּביד עטסוּפ

 -תושב סעּפע ןָאט וצ ןדערפיונוצ ךיז .2

 עג א ןכַאמ ןוא ךיז יא .ךיז ןדערּפָא .תופ

 ץלַא ןלָאז ייז; .(אינונק ַא ןכַאמ וצ) לטפעש

 ןֿפױלטנַא עלא ןלָאז ןוא יִא ךיז רעדנַאנַאטימ

 יכדרמ ירּב ףסוי יר תּב הקֿבר ,יטכאנ ןייא ןיא

 ןבוֿבל} ,םייח ילעּב תרגא ,זּביא ,דָארּבמ ארֿפס

 טימ ןקרעט רעד ןוא}| רעדנעלגנע רעד, ?רָאי

 -עגנָא עדייּב ךיז ןּבָאה עקלמרַאי רעטיור רעד
 ,"...המחלמ עסיורג א ןטלַאה וצ טדער

 ,17 ןאפ ,1887 ,לָאֿפיי

 יװ ,קיוּפ א יװ ,טיוט ןרַאפ יװ ךיז יא 9

 .הסיֿפּת ןיא רָאי ןעצ ךָאנ יװ ,לּבמיצ ַא

 ןעמענ טנעקעג טינ ךָאד ןעמ טָאה סנטייװצ,

 יװ ןדערוצנָא טינ ךיז ,ךַאז א סעּפע ןָאט טאלג

 "הׂשעמ עטלא יד' ,סוממ ,"רעירפ קיוּפ א

 ןיימ סָאװ, -- שינע- .ץכע-ה .גנוד

 .(עיצילַאג) ,"יָא ןיימ ץלַא -- ןַאמערָא

 .טרענדערעג"- ,ןָא רע .ורט -- ןרענדערנָא
 ןטלַאה רעדָא השרד עטסוּפ עגנַאל א ןטלַאה

 יִא ןַײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג ,תושרד ךס א

 .ןעַײרעתוטש יײלרעלּכ יִא .ןטעקנַאּב יד ףיוא

 יי לב ןרענדערוצנָא -- אזַא טײקכַאװש ַאג
 ."טייהנגעלעג רעד

 :99 .סס ןי נװ .סס ,רעד -- רעדערנָא
 וצ ןָא טדער סע רעװ .1 .,רעדייר;-
 סָאװ טָאטש יד ןענערּברַאֿפ לָאז עמ ,, .סטכעלש

 ס'ִא יד ךרוד הרז-הדובע וצ טנידעג ןּבָאה עלַא

 ,רעּבַײרט-תוליכר .2 .אמיגרת ,"לעילּבינּב
 .ןעינוּב וצ עינומש ןוֿפ יִא ןַא .רעכַאמ-עקטָאילּפ

 רעמיא ןענַײז רעדײרנָא ןוא ןענָאיּפש עזיד,

 ןַאטלוס רעד ,דמא ,"ןקריט ענעגייא ןזעװעג
 .1895 ענליוו

 .שירעדייר-- :99 .ידַא -- שירעדערנַא

 -ַאכ זיא סָאװ ,רעדערנָא ןַא ןוֿפ (יוו) זיא סָאװ

 -ערטיכ עיִא .רעדערנָא ןַא רַאפ שיטסירעטקַאר

 .טייק- טייק

 -ער(עג)- ,ןָא ריש  .ורט -- ןרישוטעױנַא
 יַאֿפ יד 'ִא .ןרישוטער ןקידנערַאפ .טרישוט

 ,הנו- .עיֿפַארגָאט

 ,טכערעג-- ,ןָא טכער .װרט -- ןטכערנַא

 ןא טאה ןהּכ רעד זַא 'נוא, .ןטכירנָא +- 1

 ןווכמ וצראד טאה -.. חּבזמהישַא שאד טכעריג

 ןוֿפ ןרעַײֿפ =} ׁשֵא שאד ןינערּב רפ וצ ןיזעװיג

 יז תעשּב ןוא; .ג/ב ,ארקיו ,וצנ ,"ערה-רצי |

 םעד טכערעגנָא ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא ןענַײז

 .ד/אמק ,2צנ ,"ןסע לָאז רע אקוני םעד וצ שיט

 ןוא ןרעהוצ טעּבעג ןַײד רע טעװ רעמָאט;|

 ןּבָאשנָא

 םעד יִא ריד טעװ ןוא וצרעד ןריפ ךיד טעװ

 -ָעטכערנָא װנד .2 ,109 ,ּב ,הח ,"וצרעד געװ' -
 ףרַאד ,תיציצ יד ןָא טכער עמ תעשּב. .ןעוו
 רֿפס ,"תיציצ תווצמ םשל ןַײז ןװכמ ןעמ
 .גנ/ .ה"נרּת שטַאקנומ ,/ הכרּבה רוקמ
 | ,שינע-

 ןוא יִא .ןעװעטכירנָא + -- ןעװעטכעינַא
 עמ סָאװ ץלַא יִא ןוא ןטיירגנָא .ליצ ןיא ןסיש
 רע יװ -- 'םימש וניכהּב', .ןעמענטימ ףרַאד
 טרָאד ךיא ןיּב ןעלמיה יד טעװעטכערעגנָא טָאה
 לקריצ םעד טצירקעג טָאה רע זא ,ןזעװעג
 ,27 ,ח ,ר"עקּת ילשמ ,סמ ,"םוהּת ןרעּביא

 .טנכערעג'- ,ןָא ןכער .װרט -- ןענעכערנַא
 'ַא ךָאד ןעק עמ ,שטַײטס, .ךס ַא ןענעכער .1
 יװ ... תויׂשעמ ענדוקסַאּפ רעטסייר ןצנַאג א
 ,"םענעי ףיוא תונמחר ןייק טינ ןּבָאה ייז ױזַא
 יװ רעמ ןענעכער .2 .םהַא קירוצ ,סוממ

 הנֹוק םעד יָא .ןוּבשח םוצ ןַײז ףיסומ .קידרשוי
 -ץדַײנש א ןכַאמ ,הרֹוחס רעטֿפױקעג-טינ רַאפ

 .,ןענעכערוצ ,ןענעכעררַאֿפ .8 .ןוּבשח ןשיר
 םהרבַא)א .סעפע רַאפ טידערק ןצעמע ןּבעג

 ןטכער םוצ טכַארּביג ןשנעמ איד טאה (וניבָא
 רטנוא ןּבאה טצישּב ךיז איז זאד ,ןּביױלג
 םיא ׂשֹע טרעװ אוז (י"שה) ןוֿפ לגילֿפ איד
 ,"ןֿפַאשיּב טעה איז רע ןעװ ׂשלַא טנכעריג ןא
 .א/זיר ,1722 טשמַא .מהמ

 יד ןסילשּפָא םַײּב 'ִא ךיי -- ךיז טימ

 .שינע- .גנו- .רעכיּב

 -ער(עג)-- ןָא ריט- .ורט -- ןריטעּפערנָא
 א רעדָא לסיּב א רָאנ ןריטעּפער .טריטעּפ

 יװ .םישדח ייווצ ןוֿפ ךשמּב עסעיּפ יד יִא .ךס
 ,בנ/ .,ןליּפש ךַײלג ןוא יִא זיא טינ

 .טלטֿפערעג-- ,ןָא לט- .ורט -- ןעלטֿפערנָא
 ןכַאמ וצ טיורּב יִא .ךעלטֿפער ןיא ןדַײנשנָא
 .ךעטער יִא .סעשטיוודנעס

 -ער(עג)י- ,ןָא ריז .װרט -- ןריזנעצערנָא
 עמ סָאװ ךוּב א .ךס ַא ןריזנעצער .טריזנעצ
 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טריזנעצערנָא טָאה

 -(עג)י- ,ןָא ריד- .ורט -- ןרידנעמָאקערנָא
 יַא .ןרידנעמָאקער קרַאטש .טרידנעמָאקער
 לגוסמ זיא רענעי זַא יִא .ןצעמע רַאפ ןצעמע
 יבנ/ .לעטש יד ןעמענרַאפ וצ

 ןָא שער .װטוא ןןשַאַאר ..} -- ןשערנָא
 ןעמוקנָא םעצולּפ .ןעלמוטנָא  .טשערעגיד

 "נָא ָאד ןּבָאה רעדניק יד סָאװ, .שער ַא טימ
 יז ,ןעמוק טינ רעסעּב ייז ןלָאז, ."!טשערעג
 ."ַא רעכיז ןלעוו

 .(+-) וניױמולשיישנַא :ןוֿפ ּתיר -- ש"נַא

 -עגי-- ,ןּבָאשעג- ;ןָא ּבָאש .ורט -- ןּבָאשנָא

 ,רעסעמ ַא טימ ןּבַײרנָא ,ןצַארקנָא .1 .טּבָאש
 יַא .סנירג א רעדָא ירּפ ַא ,רישכמ ןֿפרַאש ַא
 -רַאק, ןלײשנָא .2 .לּפע ןַא יִא .ךעטער
 -עגסיוא לדנעֿפ יד ,ןּבָאשעגנָא יז טָאה לפָאט

 ,דָאּב ןיא דָאװַאז ןוֿפ ,ןָאזנעּבעל .א ,"טרעַײש

 .ןסַאּפ עניד רָאג ןדַײנשנָא .9 1893 ענליו
 -לּבוה ןעמוקַאּב ךיז ןלָאז סע ,ןיד לצעלק א יא
 וצ ןּבעג םיא ןוא ...שיילפ יור 'ָאט .רענעּפש

 ימעט) || םיטוקיל ,גנילרעפש .י .א ,"ןסע

 .ט"סרּת גרעּבמעל ,(תווצמה



 ןעווערּכ(ַא)שנָא
 ןּבָאשעגנָא ךיז טָאהס, -- ךיז טימ ךיוא
 ,שינעי .ץכע- .גנו- ."לסיש עלופ א

 == ל(עקה ,ןיה) רעד
 +-) ןרּבשסיוא וזד .1 -- ןעווערּכ(ַא)שנַא

 טּבַײלּב סָאװ סטוג ןּבַײלקנָא 2 .ךס ַא (2
 .רעזַײה ענעזָאלרַאֿפ ןוא עטריּבַארסױא ןיא

 ןיא טריֿפעגקעװַא ןשטַײד יד ןּבָאה ןדִלי עלַא;

 םיצקש עקיטרָא יד ןוא ,רעגַאל-טָארסױא ןַא
 ישטנעּב ענרעּבליז ןוֿפ טעװערּבַאשעגנָא ןּבָאה
 ."לקניוו ןיא םעזעּב ןזיּב סרעטכַײל

 םוש ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנדָאשנ'ַא
 ,טנוזעג ןרַאפ יִא .טניװ רעיֶא .ןדָאש

 ָאשעג-- .ןָא עועד  .וטוא -- ןעװעדַאשנַא

 ןכַאמ .רפ ,ןענעדָאש-- :99 .טעװעדי
 טימ ךיוא .קנעש ןיא יִא .ןעיורּב .ןלַאדנַאקס

 .ךיז
 ןָא ךיז עיֵאט .װטוא -- ךיז ןעיַאטַאשנָא

 .ךיז ןּפעלשמורַא .לס .טעיַאטַאשעג ךיז
 ןרעדנַאװנָא .ליצ ַא ןָא רעטרע לָאצ א ןיא ןַײז !

 סיוא ןרעװ ןוא רָאי רָאּפ ַא ךיז יא .ָאיעּפ ,ךיז
 .שטנעמ

 סע ןָא טַאש סע .פמוא ,וטוא -- ןטַאשנָא

 לסיּב ַא ןעגנערּב .ןטַאש .1 .טַאשעגי= טָאה -
 ןעמַאמ רעד ןפלעה לסיּב א טסגעמ , ,ןדָאש

 ןטַאשרַאֿפ 2 ."יִא ריד טעװ סע יצ רוסָא
 יָא טינ טעװ ןסע סָאד

 .ןטָאש א ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנטַאשנ'ָא
 ,טייקי- .גערּביםי רעיא ןַא

 ןָא ןט- .ורט 4 טוא -- ןענעטַאשנָא
 (ףיוא) יִא .ןטָאש ַא ןֿפרַאװנָא  ,טנטַאשעג =
 טנטָאש ...ןרעכייז)| רכז ןַײז. ,עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא

 .טײצרעקַא ,ץּכ ףלַא ,"רעיורט א ןָא

 -עג-- ןָא עװעק- .ורט -- ןעװעקטַאשנָא
 נָא (+-) ןעוועקטעש:- :89 .טעװעקטַאש
 לסעפ ַא יִא (ןרעַײז וצ ףיוא) ןקַאהנָא ,ןדַײנש
 .טיורק

 .טרעכַאשעגי- ,ןָא רע- .חרט -- ןרעכַאשנָא

 ןֿפױקנָא ,ןעלדנַאהנָא .רעכַאמ-רעכַאש ןכַאמ
 םענעטָארעגמוא רעדָא ןכעלרעמוא ןַא ףיוא)
 ןקעטש ןּבַײלּב ןוא סעקטנָאיַאמ- יִא .(ןֿפוא
 "מע רָאנ ,זד -- ןעווערכאש 2 = .ייז טימ
 .רעשיטַאֿפ

 -עגי- ,טפַאשעגי- :ןָא ףַאש .וורט -- ןפַאשנָא

 ,(םוטנגייא ןַא יו) ךיז רַאֿפ ןגירק ,ןֿפַאש -

 "ורטסניא עקיטיינ עלַא יִא .ןטײרגנַא ,ןֿפַאשנַײא

 עכלעוו טֿפאשטרעוװ לסיּב ןַײמ זיא ואוו, .ןטנעמ
 .ּב .א ,"?טפַאשעגנָא ןּבָאה דניק ןוא ּבַײװ ןַײמ

 רַאפ טָאה, .1871 עשרַאװ ,רוּכיש רעד ,ףור

 -לייא ,ןלימ ,רעזַײה עסיורג ןפַאשעגנָא ךיז

 ,ַאינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק .יא ,ײןלימ

 . ,1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש

 ןעװא .תועידי עשּפיה ךיז יִא -- ךיז טימ

 תּבש ֿברע ןָא ךיז טּפָאש 'נוא טכָאק רנייאו
 'ר ,"ןיּבעל וצ תּבש רע טאה וזַא ,ןיסע וצ
 ינוקית ,ןַאמגילעז .,. הדוהי 'רב ביל הירא

 .ץכע- .גנ|  .טײּפּת אדרויֿפ ,ז םידעומ |

 ּפָא .טצאשעג-- -,ןָא ץאש .ורט -- ןצַאשנָא

 .הרעשה ךרדּב טרעװ םעד ןעמיטשַאּב .ןצַאש
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 ןיצש ןא ןׂשאֹל ךיז םישודקה םירֿפס ןיימ,

 ,381 ,הג ,"ןּבאה טלָאװיג ׂשּבלעז איז איוו

 .שינע- ,גנוז

 .טלקָאשעג-- ןָא לק- .ורט -- ןעלקַאשנָא
 רעמייּב יִא .ךס א רעדַא לסיב ַא ןעלקָאש .1
 ,קַאזיורטש םעד יִא .ןלַאפּפָארַא ןלָאז תוריּפ יד

 טָא;* .רענייּב יד ןכערּבנַא = רעניי ּב יד א*
 ריד ךיא לעװ טָא :ריא --- "יַא ריד ךיא לעװ
 -קָאשּפָא 2 ,ןגירק סעּפע ןפלעה ריד ,ןּבעג
 לָאז עמ זַא ןכַאמ .רנ .ךיז ןופ ןצעמע ןעל

 נָא ןעמעלא טָאה רע; .ןקורּפָא ךיז ,ןײטשּפָא

 ךיוא ."ךיז רַאֿפ ןעמונעג ץלַא ןוא טלקָאשעג
 -,שינע : .דיוּב ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ

 א ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידנּכרַאשנ'ָא
 | ,םייח:ילעּב עיַא .ןּברַאש

 .טעּברַאשעגי- ,ןָא עב- .ורט -- ןעּברַָאשנָא
 ןסענַײרא .ןעּבָאילכנָא .ןעורָאש-- 9
 ,(ש)טשרָאּב רעלעט רָאּפ א יִא .ךס ַא ןוא ךיג

 -טיורק טימ ךיז יִא -- ךיז טימ ךעלטנייוועג
 ,ּפוז

 ,טעװרַאשעג-- ,ןָא עװ- .ורט -- ןעװרַאשנָא
 ןרעַײשנָא .דפ

 ַאלרַאשסױא וזד -- ןשװענַאטַאלרַאשנָא
 ,(362 +-) ןעװענַאט

 "נָא 1 ,טרַאשעג--- ;ןָא רַאש .וורט -- ןױַאשנַא
 טנעה יד טימ ןרַאשֿפױנוצ ,ןקורֿפױנוצ ,ןקור

 -עמשז) סנפיוה עלופ יא .רישכמ ַא טימ רעדָא

 -עקפוק א ןיא ךעלקערּב יד יִא .האובּת (סעינ

 -ירפ ןפיוא ׁשַא יִא .לקניו ןיא טסימ יִא .על

 עסייה טוג זיא טנעה עדמערפ טימ, .קישטעּפ

 שטנעמ א ןעק יצ; .װש ,"ןרַאשוצנָא ןליוק

 םישוּבלמ ענַײז ןוא יִא סיוש ןַײז ןיא רעַײֿפ

 ,ו ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"?ןענערּברַאפ טשינ
 יד טרַאשעגנָא ,ןטַײש יד טגיילעגנָאפ 7

 ,ךלומי ,שָאוהי ,ײןעמַאלֿפ יד לעה ןקַאנק ,ןליוק

 א .דלָאג יִא .טלעג יִא .ןעלמַאזנָא .2
 -נָא טָאה, .(דלָאג) טלעג טימ סענעשעק עלופ

 ןופ ךיז טָאה ןוא טסימ יװ טלעג טרַאשעג

 די רעד' ,גּבא ,"טכַאמעג קיטנַאיַַאמ א ןדיי

 ןּבָאה גנונעכער ןטכעלש ַא, .ן} שהָו יֿבעלק ןיא

 זַא ןענעכער עכלעװ ןטנַארגימע עשיסור יד
 -ָאל טימ טלעג ןָא ןעמ טרַאש עקירעמַא ןיא
 רעשידוי רעד ,בז ,ןנַאמרעקעּב .3 ,"סעטעּפ

 "וצ ןעיוּב ןופ טינג .1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש

 -לימ ענַײז טרַאשעגנָא רע טָאה ןקירּבַאֿפ-רעק
 ןרַאשוצ .8 .וװ רעפעינד םַײּב ,גרעּב ,יןענָאי
 סענעטסַאק ערעװש יד יִא ,ןּפוטשוצ .ןקורוצ
 .שינע .ךיז טימ ךיוא .ןָאגַאװ םוצ

 .טֿפרַאשעג- ,ןָא ףרַאש .חרט -- ןֿפרַאשנָא
 יז ,רעש יד ,רעסעמ סָאד יִא .ףרַאש ןכַאמ .1
 ןעמ טפרַאש ןזַײא, .גנוצ יד יִא .װזַאא עסָאק

 ,17 ,זכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןזוַײא טימ ןָא

 יַא ןעמ ןעק (ריא -- ךעלנייוועג) םיא (ןָא) ןיא*
 ,ךיז טהמכח רעדָא טנאגעלע זיא = רעסעמ א

 טפרַאשעגנָא טרעװ טרָאװ ןיא טרָאװ ןעװ, .גיֿפ

 טימ ץרַאה ןופ טיונק םעד ןָא טדניצ ,טילג ןוא

 ,הנותח עתמא יד ,ץּכ ףלַא ,"טירּב סָאװ סנ

 יד י'ִא .ןלעטשנָא .ןזיּפשנַא ,ןציּפשנָא ..2

 .ןגיוא יד יַא .רעהעג סָאד יֵא- .ןרעיו א

 .(עק- ,ןיד) רעד |

 ןסיײװשנָא

 ףרַאש וצ ,טנַאקיּפ וצ ןכַאמ .8 .קילּב םעד יַא
 יי .ןזַײּפשרָאֿפ יִא ,לכאמ ַא

 .שינע .ץכע/ .גנזה .ךיז טימ
 ,יירע-

 .טעשַאשעג*-- ָא עש- .ורט -- ןעשַאשנַא
 ןוא) ןהיתשנָא חד .ןע(יוסַאס-- ;9
 םעד יִא .ןרוּכישנָא .ןברעװ םעד ןוֿפ טמַאטש
 ,סענעשעק ענַײז ןקיניירסיוא ןוא לרע

 וזד .ידַא ןקידערדעש ...} -- קידחרדשנָא
 ,לַײזנקור א ןָא זיא סָאװ .קידהרדשה:טוחנַא

 ָאלָאָאז ,רעּביּב לארׂשי .קיפוגכייו .,ןץייּבנקור
 ,טַאלּב "רעש ,1934 ענליוו ,! עיג

 פערפ רעדָא װדַא ןסענש .. -- תויהׂש ןָא
 סעּפע .שינע;צרַאפ ןָא .שינעגײלּפָא ןָא .עזַארֿפ
 -נָא .םיינש יד ןיא ןרָאֿפרַאֿפ יש ןָא .יש ןָא ןָאט
 ...רע טרָאפ יש ןָא; .'ש ןַָא סולשַאּב א ןעמענ

 ןופ) םיארונ תויׂשעמ ,"דנַאלסױא ןייק סױרַא

 -נָא .ד"ערּת װָאקירטעיּפ ,(ןיּבר רענימיזדַאר
 .ןעגנולדנַאה עֶא .יזַא -- קידתויחשר

 קַאּב ַא זַא; ןלעװשנָא + -- ןלָאװשנָא
 ,"קנערק עלַא ןוֿפרעד ןָא ךיז טּבייה ,ןָא טלָאװש
 ,ןיֿפ ירעּבלקעה ,ןעװט קרַאמ ,זּביא סינּפיק .יא
 ,1929 וועיק

 .טמָאװשעג-- ,ןָא םָאוש .וורט -- ןעמַאװשנָא
 טימ לכיט ַא יִא .טײקיסילֿפ א טימ ןעלצנָא -

 ךיז יִא -- ךיז טימ ,ןּבַײרמורַא ןוא ןיזנעּב
 - .רעסַאװ ךס ַא טימ

 -עג-- .ןָא ץרַאװש .װרט -- ןצרַאװשנָא
 .ּברַאֿפ רעצרַאװש טימ ןרימשנָא .1 ,טצרַאװש

 .לװָאט ַא יִא .שיט ןטעש(ט)ַאדרַאקעצ ַא יא
 ןגױא סנצעמע ןיא ןצעמע ןצרַאװשרַאֿפ .2
 עװטסלַאשטַאנ רעד ַײּב ןּבעגעג ימ ךיז ןּבַאה,

 טָאהע .20 אפ ,1865 ,מק ,"ןצרַאװשוצנָא זדנוא |
 יז ידֹּכ ... טגנערּבעגנעמַאוװצ טשרעוצ יז
 ןוֿפ יז ןוא ץירּפ םַײּב ןצרַאװשוצנָא רעטעּפש

 עש םעד ,יבצ ןּב ,"ןּבַײרטרַאפ וצ טרָאד
 טימ ךיא .1911 עקַארק ,רעטכַאט ס'רעק
 א יד זיא סע שלַאֿפ יװו; -- גנו/ .ךיז

 ..שינע- 44 אנ ,1866 ,מק ,"ןןדִיי ןוֿפָו

 .טלּביװשעג-- ,ןָא לּב- .וטוא -- ןעלּבװשנַא
 "נָא ןוא יִא .לָאמַאטימ ךס ַא רעייז ןעמוקנָא !

 קעװַא ָאד ךיז ןצעז רימ רָאנ יװ, .ןעלּבירג
 ."ךעלעּבַאּב יײלרעלּכ ןוא ןקומ ןָא ןעלּביװש

 ןגױשטנַא חד .מטֿפ -- ןרעװ ןגיװשנַא
 סעילַאװכ יד ,ליטש טרעװ טניװ רעד; .ןרעוו
 .הריש ;סוממ ,ײיַא ןרעוו

 .ןגיושעג-- .,ןָא גַײװש .חרט -- ןגַײװשנָא
 יַאּב --. .ןגַײװש ןטימ ןצעמע ףיוא ןקריוו
 -- .םיא ףיוא ןָא שטָאכ יײירש ,םיא ףָארטש
 ."ןקריװ רעמ טעװ סָאד .יִא םיא לעװ'כ ,ןיינ
 ערעגנעל ַא ןגַײװש -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ךיז רע טָאה טַײצ רעטצעל רעד רַאֿפ , .טַײצ
 יציא ןוש טָאה רע זַא ןגיװשעגנָא ליֿפ ױזַא

 ,זּביא סינפיק .יא ,"ןעצ רַאפ טדערעג רעט

 1934 ועלק ,עקינוז יד ,יקסװָאקושט .ק
 | - .שינע-

 ,טסייוושעגי-- א סייווש .ורט :-- ןֿפיײוװשנַָא
 לאטעמ .ןָא לאטעמ ןעילגנָא ,ןצלעמשנָא 1



 ןֿפײװשנָא

 יא .רעַײפ סייה א רעייז טימ

 .װזוקַא ,ןציװשנָא ווזד .2

 ,טֿפײװשעג = ,ןָא ףייווש .וורט -- ןֿפײװשנָא
 יד 'ַא .ןקידנורסיוא ,ןעמירקסיוא לסיּב ַא

 ,לגעז ףייוש א טימ .יִא ,לסעֿפ ןרַאפ ךעלטערּב -

 ןיּב 6 ּבָאה ,ןָא םיווש .וטוא -- ןעמיװשנָא
 "וק .קידנעמיוש ןעמוקנָא - ,ןעמואוושעגיר-
 רעצעלק ןָא ןעמיוװש סע; .ןעמיווש וצ ןעמ

 ייװש ךעלפיש יד, ."טילּפ םענעלַאֿפעצ ַא ןופ |

 ןעמיווש ןקע עלַא ןופ, ."גערּב םוצ ןָא ןעמ

 ןענַײז סע, .ןטֿפירש ימַארד ,ץרּפ ,"עטיוט ןָא
 עכיילּב יד ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןעמואװשעגנָא יוװ
 ,"ןורֿבח ןיא תונקז ןוא םינקז יד ןוֿפ רעמינּפ

 ךיז, .םילּבוקמ ןוֿפ טָאטש יז ,סוקרַאמ חספ

 ןגיוא יד ףיוא ןעמואװשעגנָא יװ ,טכַארטרַאֿפ -
 -גנָא זיאס* .װ המחלמ ,מפ ,"לפענ ַא טָאה

 ,ךאווש ךיז טליפ עמ = ןצרַאה ןפיוא ןעמואווש
 -- גנ- .ףיז טימ ךיוא .קיטנעהּפָא

 טימ טגנערּב (םָארטש רעד) רעסאװ סָאװ ךיוא

 ןוֿפ יִא ןַא - שינע .ץכע .ךיז
 .םינצּבק

 .טלדניוושעג-- ,ןָא לד- .ורט -- ןעלדניװשנָא
 א יִא .טלעג יא .ןעלדניווש ךרוד ןגירקנַײרַא

 רעסיורג א ןופ -- טלעװ א יִא .ןגעמרַאֿפ

 .(עק- ,ןי) רע .שינע- .ןשטנעמ לָאצ
 ' ,יירע-

 ןוֿפ זיא סָאװ .ידִא -- שירעלדניװשנָא
 -בה עיִא .רעלדניװשנָא ןַא (ַײּב יװ ױזַא רעדָא) -

 .  .טייק- .תוחט

 -- װטוא .טציוושעגי- ,ןָא ץיווש -- ןציװשנָא
 רעד, .סייווש טימ ןקעדַאּב ךיז .ןציוש ךס ַא

 יָאק ַא טנידרַאֿפ עמ זיּב ,ןָא טציוש ןרעטש |
 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"עקיּפ
 .סייוש טימ סַאנ ןכַאמ .1 --- װזקַא .6

 יד ןָא טציװש רע זַא ױזַא טעװערָאה רע; |
 גונעג ץנַאג רעירֿפַא ףרַאד עמ, .?סעילָאזָאמ
 עפוטש רעד וצ טמוק עמ זיּב ,ןרעטש םעד יא
 יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"ןטייוצ םעד ןענרעל

 ַא ןַײז .'2 .1887 עשרַאװ ,וש טַײצ ערעװש
 ,רעציווש
 .שינע- .ץכע- .גנו- .טעּברַא רעד

 ןֵא עשט- .ורט 86 טוא -- ןעשטשיװשנָא
 .ןעשטשיוס-= :59 - .טעשטשיװשעגיר

 יז יַא ריא .ןוגינ ןשיאיוג ַא יִא .ןֿפַײֿפנָא ,1 |
 ןזָאל ןוא ןצעמע יִא :ךיוא .ןעמוקסיורא לָאז

 יד יַא .לגױֿפ ַא יװ ןעשטיװצ .2 .יקנ םיא
 װ ,הליֿפּת-ןגרָאמירֿפ עשלגױֿפ
 .שינע-

 ,טּבעװשעג-- ,ןָא ּבעװש .וטוא -- ןֿפעװשנָא

 יִא .קירעדינ קידנעילפ ,קידנּבעװש ןעמוקנָא

 ןוא ןָא טּבעװש לגיופ א .ענירעלַאּב א יװ
 טעמוא ,טעמוא; ."ךַאד ןֿפױא ּפָארַא ךיז טזָאל

 ,מפ ,יזֲא ןּבעװש ןהעש עצרַאװש .םוטעמוא

 -לָאװ ןָא ןּבעװש,, .1924 ירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ

 -- סעװעמ עקיכוּפ יװ .יינש יװ סַײװ ,קידנק

 למיה ,רעשטַאימוש רתסא ,""ייז ןעילֿפ ױזַא
 .1956 ,דרע ןוא

 ,טכעוושעג-- ,ןָא ךעווש ,וורט --- ןכעװשנָא

 ןָא טכעװש טעּברַא ערעװש; .ךַאװש ןכַאמ .1

 ,ןזַײא םעד

 ַײּב ךיז יא -- ךיז טימ טֿפָא

 .ךיז טימ ךיוא
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 -ישנָא רַאֿפ םזימעפייא .2  ."ןשטנעמ- םעד .
 -- ךיז טימ ךעלנייוועג + .טסעג יד יִַא ,ןרוּכ

 ,ןלַאֿפקעװַא ןוא יַא ךיז .טעּברַא רעד ַײּב יִא ךיז
 יָצג ןיוש ןוא טכעװשעגנָא טוג ךיז טָאה ןחנו?
 יֵלשַמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ;"ןויזּב ןטוג א טַאה

 .שינע- .גנו- .ב/י ,גירּת ענליו ,המכח

 ןלָאװשעג- .ןָא לעװש .חטוא -- ןלעװשנָא
 ךיז ןע;צנָא ןוֿפ ןײגֿפױא .1 ,(טלעוושעג י=) |

 ןָא טלעװש הלח ענעקורט, .טײקיסילֿפ טימ

 ...ךעלדיינק יד ןַײרַא טפרַאװ עמ, ."ךלימ ןיא

 ,ןַארֿפַאש .ּב ,"ןעמיװשֿפױרַא ןוא יא ןפרַאד ייז |

 ןלָאושעג .2 .1930 עשרַאװ ,ךוק עשידײי
 רעװש טָאה ... רעטעדנואוורַאפ רעד. .ןרעוו
 ,"ַא ןעמונעג טָאה סָאװ זדלַאה ןוֿפ טלכרָאכעג
 יסַײט ידש .גיּֿפ ,19 ווו 1 ,רַָאֿפ ,ןַאמכָאר .ל

 רעד ."סרעגיוזטולּב יד ַײּב ןָא ןלעװש סרעט

 ןוֿפ יִא .םיקסע עלַא יד ןוֿפ ןָא טלעװש ּפָאק

 רעד רעּביא ,ליֿפ וצ ןרעװ .9 .גָאטליואװש
 ,ןגער ןכָאנ וָא .טלעוש לכַײט סָאד .סָאמ

 ,גנו-

 ,טרעגנעװשעג-- ,ןָא רע -- ןרעננעװשנָא
 טָאה יורפ ןַײמ,,/ .ןרעגנעווש ןּבײהנָא --- וטוא
 ןעק טרָאּבא ןַא רָאנ ןוא טרעגנעװשעגנָא ןיוש
 "ניק ךס ַא יִא (קיסַאּפש) -- ורט ."ןפלעה

 ,בנו .רעד

 -עגי- ,ןָא קנעװש .װרט -- ןעקנעװשנָא
 לֵסיּב ַא ןוא רעסַאװ טימ ןסיגנָא - .טקנעוװש -

 נעװשוצנָא גונעג זיא רעזעלג יד, .ןקינייר |
 -- ךיז טימ .ךַײט םַײּב טערג יִא ."ןעק-

 .שינ  ."םי ןיא יִא ךיז ,ןדָאּבסױא טוג ךיז,

 ,טצעוושעג'- ,ןָא ץעוש .ורט -- ןצעװשנָא
 -שירַאנ 'ִא .ןעלּפַאלּפנָא .טעמַאז ,דנַאלרוק |

 2 | .תוליכר יִא .ןטייק

 ,ןרָאװשעג"- ,ןָא רעװש .וװטוא -- ןרעװשנָא
 -סיורא .לָאמ ךס א ןרעװש .ןריואוושעגיר
 יייא ןטימ יִא .תועובש ענעדיישרַאפ ןעגנערּב

 ,רעדניק ןוא ןַאמ ןוֿפ ןּבעל ןטימ ,ןּבעל םענעג

 רעייוצ א רַאֿפ ךיז; -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 רעד ,בז ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"טנגיל קאז ןעצ יִא -

 רע טָאה, ,.1895 עשרַאװ ,לעגעיפש רעשידוי
 ינֲא יד יװ ןַײז טינ ןעק רע זַא ןריואוושעגנָא
 עשרַאװ ,טנגוי ,זַײר ריאמ ,"םינכדש ערעד
6. . | 

 ,טרעוושעגי- ,ןָא רעװש .װרט -- ןרעװשנָא
 ,טימעג סָאד יִא ,לוע םעד יִא .רעװש וצ ןכַאמ
 -מייה טימ יִא ,ןטכילֿפ יד יא .גנומיטש יד

 םעד ןופ טָאה'ס, -- ךיז טימ .טעּברַא

 ,"ןַײּפ טימ טימעג'ס טרעװשעגנָא ךיז וירּב
 . { המחלמ ,ּפ

 .וּב ,גנואושנָא װזד 1 .ןע- ,רעד -- יוׁשנָא
 ןזָאל הסיסג רעד ןיא,, .ךיז ןקוקמורַא סָאד .2 |

 .וו המחלמ ,מפ ,ייָא ףיוא קילּבנגױא ןַא ךָאנ

 ןקוקנָא סָאד 1 ןע- ,יד -- גגואיױשנָא
 .""העש רָאּפ א רָאנ ןעוועג זיא יִא יד, .הלּכ א

 עג טינ הלּכ"ןתח ןענַײז 'ִא רעד ַײּב ךיוא;,

 ןקוקנָא ןוֿפ סעצָארּפ .2 ."ןײילַא ןּבילּב
 עכעלטנירג ַא .ןטכַארטַאּב ןוא ןעז ןוֿפ ,ללכּב

 .משטד ,8 .דָאטעמ רעלעוזיװ = דָאטעמ-סיָא .יָא |
 -יימ ,ןעקנַאדעג םעטסיס .םענַאּב ,הפקשה .רנ

 "ןע'ַא עזיד טָא טימ ןריזימעלָאּפ וצ- -

 ןקידלושנָא

 "סילַאעדיא .םענַאבטלעװ = . *ָאטלעװ .ןעגנונ =
 ךעלדעש, .'ַא װזַאא עשיטסילַאירעטַאמ ,עשיט

 השמ

 ,ט"סרת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,ןַאמניילק

 עשידִיי יד ףיוא ןעיֶא ענַײמ , .1908 גרעּבמעל
 יי י1919 יינ ,וא טישז ,"ןעמעלּבָארּפ -

 ןעק עמ סָאװ .רנ .משזז .יזַא -- ךעלױשנַא
 -נָאק .טלֹוּב .ןטכַארטַאּב ןוא ןעז טוג ,גנירג

 רעיֶא .ךעלרעּפמַײשַאּב .לעוזיוו .קיטכיזנָא .טערק

 רעד; .דָאטעמ רעלעוזיוו = ןענרעל םִַײּב דָאטעמ
 .גטוג ,יייוּבטלעװ ןַײז יִא ךיז רַאֿפ טעז רעקיזיֿפ

 רעיא רעדעי ןדניושראפ םיא רַאֿפ ןַאק סע;

 -ַָארּפ ייוצ ןכאמ,, 1912 י"נ ,וװ טישז ,"דליּב

 םעד ןיא ךיז ןפוא ןיֵא ןַא ףיוא ידּכ ... סעב
 .טייק- .רעּב ,ײןגילצרעּביא םעלַא

 ,טמיושעג-- ,ןָא םיוש .װרט -- ןעמױשנַא
 ַא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .ןקימיוש -- :ךיוא
 יד ןיא ריּב 'ִא .םיוש ַא טימ ןסיגנָא .םיוש

 רעסַאװ יִא .ןּפיל יד יִא ןוא ןעיײרש .רעזעלג

 .ךעלגנעהרָאֿפ ענעטסיטַאּב ןשַאװ וצ ףייז טימ

 / ,23/ .ךיז טימ ךיוא

 4060: .טיושעג-- ,ןָא יוש .ורט -- ןעיושנָא

 לָאז רע, .הלּכ א ןקוקַאּב .1 .2ח5סמסטי6סמ
 ,גרעּבזיּב סחנּפ ,"הלותּב יד יִא ןעמוקּפָארַא

 ןקוקנָא .כרא ,.2 זיי עקידֿבוטםויתּבש
 .ןקוקוצ ךיז .(ןטכַארטַאּב ןוא) ןקוקַאּב .ללכּב

 ןאיורֿפ גנוי 'נוא רּבַײװ ,ןנַאמ ריא .טמוק;

 ""ןףאיוש ןא ןטוט =| טוד ךוּב שּפיה שאד

 ריאפ .טַאלּברעש ,ז"מּת מדֿפ9 ,םילשמ רֿפס -
 ךילטעג ןיש זאד טוט ןאיורפ ינוא ןנַאמ ןּביל

 ,"ןנענ עשויו שרדמ טוט ןמ זד ןאיוש ןא דיל

 ,ןוװ שֹפְו המדקה ,1687 גָארּפ ,עשויו שרדמ |

 ,"ןאיוש וצ ןא ךוּב ךילרעה שאד לא טמוק;
 ,ןאיורפ 'נוא ןנַאמ הּביל ריא; .טַאלּב "רעש ,וטל
 יואװ ןיש ןייא ,"ןאיוש ןא הֵׂשֲעמ שאד טוט
 ,םינתח ַײרד טימ הלּכ רנייא ןופ הׂשעמ ךילרעד

 ריד ךיא ּבאה טפוא יװ, .ן1740 רַאֿפ ,מדֿפפִו
 רֹּבא ךימ טׂשלָאװ וד טייוטיג ינוא טקניוויג

 -לַנַײּפ ריא ןא, .134 ,ךוּביאבּב ,"ןאיוש ןא אינ

 ןא אוט טייקדימ ריא 'נוא ןגול אוט גנוג

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"ןאיוש |

 | ,ב/אנק

 -נָא 1 .טכושעג ,ןָא ךוש .ורט -- . ןכושנָא
 לרָאּפ ןטשרע ןטימ לקינייא סָאד יִא .ךיש ןָאט -

 ןוא סיֿפ ענַײז טכושעגנָא טָאה . . ., .ךעלעכיש
 טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"קעװַא זיא

 יד 'ַא .ךיש טימ ןגרָאזַאּב .2  .סקיּב רעד
 וצ 'נוא ןיִׂשֶש וצ ןיא טּביג ןמ, .םימותי

 .אֹל קרּפ ,טנַארּב ,"ןא איז טכוש ינוא ןקנירט
 ,"טאושיג ןא 'נוא טיילקיג . .. איז טׂשאה אוד;ע |

 .ב/בצק ,1713 טשמַא ,םילגר שלש .רוזחמ -

 . . .ןקירּבַאֿפ רענַאקירעמַא; .ךיש ןריצודָארּפ .9-

 רעניואונַײא עלַא ןכושוצנָא טַאהעג דיּב ןּבָאה
 -ניכַאי .י ,"סיורג זיּב ןיילק ןוֿפ דנַאלסור ןוֿפ

 טימ ,.1925 'װועְיִק ,טנעה עטינעג טימ ןָאס

 .גנז- .ךיז

 :טקידלושעג-- ,ןָא קי- .ורט -- ןקידלושנַא
 למערק ןיא יִא .ןגרָאּבנָא ,ןעַײלנָא .תובוח ןכַאמ

 ןװיטַאד) תיּבהילעּב םעד יִא .גרַאװנסע רַאֿפ -



 ןרעטסושנָא

 עניילק יד טקידלושעגנָא ןוא ןעילעג .טלעג-הריד

 -- ךיז טימ ךעלנייועג .ךעלדסח:תולימג

 ענרעּבליז יד ןצעזרַאֿפ זומ עמ זא יִא ױזַא ךיז

 | ,2נ/  .סרעטכַײל -

 ,טרעטסושעגי- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעטפושנָא
 ,ךיש ךס ַא ןכַאמ .גרַאװרעטסוש ןטײרגנָא 1

 .רעטניװ ןצנַאג ןפיוא לוויטש יִא .עא לוויטש |

 ,הכָאלמ ןיֿמ רעדעי רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב 2
 עמורק ףיוא ךעלקנעּב יִא .טכַאמעג טכעלש

 ןַײרא טינ ךיז ןסַאּפ סָאװ ןעלדניש יִא .ךעלסיפ

 ערעייז סָאװ רעדער יִא .ערעדנַא סָאד ןיא סנייא

 ךיז -- װטוא ךיױא .סױרַא ןלַאפ ןציּפש

 ןײארַאֿפ ןשיטַײל ַא ןיא יא .ּבָארג ןריֿפֿפױא

 יןעלדיז ךיז ןוא

 ,טלֿפשעג-- ָא לֿפ .חרט -- ןעלֿפושנָא
 ,ץירג יד יַא .לפוש ַא טימ ןטישנָא ,ןליּפנָא

 ,ןטוט ןיא רעקוצ יִא ,ןּפיורג ,רעּבָאה ,ןעַײלק -

 ,טעקשושעג'- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקשושנָא
 יַא .קידנעשטּפעש .,קידנעקשוש סעּפע ןגָאזנָא

 ןלָאז ייז רעדניק יד יִא .רעיוא ןיא דוס ַא

 :ךױא .וזק -- ךיז טימ .סעקיטַאטס ןַײז

 .שינע- .טסולג ץרַאה סָאד לֿפיװ ךיז יִא

 ןָא רוחש .װרט ןןועכָאש ...} -- ןרוחשנַא
 סנצעמע יִא .ןרסמנָא .ןצרַאװשנָא - .טרוחשעגי-

 .ןעמָאנ

 ,ןטכעשנָא +- -- ןטחשנָא

 1606: .טָאטשנָא :89 .פערפ -- טָאטשנַא
 סָאװ ןָאורעּפ יד זַא טזַײװ .1 .גת-(ום)804
 ַא ,טַײּברַאֿפ ַא טגירק פערפ רעד ךָאנ טמוק'

 ,ט ָא טש .םוקמּב .ןופ טרָא ןֿפױא .טוטיטסּבוס

 ןייטש .ןעמוק רע טעװ רימ יא .סטָאטש
 רּתסא .רעדורּב ןרעטלע םעד 'א וויזירּפ םוצ

 "מורא ןלעװ םיא יא .ןיּתשו יַא הּכלמ יד טרעוו

 תחתה' טשטַײטרַאֿפ שמ .םיחלושמ ןרָאפ

 "טאטש ןא ּבוא; :(2,ל ,תישארּב) ײכנָא םיהלא
 חט רעִירֿפ ךָאנ "ןוֿפ טרָא םעד ףיוא, :יּתו
 ,1 ,תישארּב) ינָא םיהלא תחּתה' טשטַײטרַאֿפ
 ןיּב, :יתו "ךיא ןיּב טוג טאטש ןא ּבואא 9
 ןּבָאה . . ., .ן"טָאג ןוֿפ טרָא םעד ףיוא ןעד ךיא
 ןיא טַאהעג ןשטנעמ ערעדנא טנזיוט רימ יַא
 י .עשטַאילק ,סוממ ,"ליומ

 ףיוא ךַאז ןייא ןוֿפ טַײּברַאֿפ א ףיוא טזַײװ ,2
 .עקשעמעל טימ לגיצ יא ןעיוּב .רעטייווצ ַא

 ןַא יַא .טסורּב ןיא ןייטש ַא ץרַאה ַא יא ןּבָאה
 (רןעסַײװ יַא, .לכיימש ַא טימ ןעמוקּפָא רעֿפטנע
 ןוא רעגנוה טינ יּבַא ,טיורּב עװעזָאר -- חלח
 טאטש ןא רע ׂשאד ןהעוג רֶע אד, .װש ,"טיונ
 ןרַאג םנַײז ןיא פאק סלזיא ןייא ישיֿפ רעד

 קעּבודנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"טאה ןץענ =!}
 יב טימ טַײלעמערָא יד ןעמ טעװעדָאה, ,8

 לֹּכ רעניילק רעד ,ּבז ,לײ ,"שיילפ 'א רענ

 -ןעֿפ יד ןענעז ןּביש 'א, .1885 סעדַא ,קינוּב

 -קילג ,ףס ,"ךעלעשיק טימ טקעטשרַאֿפ רעטצ

 טכירק ,ןגָאמ ןיא יא, .עכילקילגמוא ןוא עכיל

  טָאטש-טלַא ,זיי ,ײּפָאק ןיא ןַײװ רעד םיא

 א ,(עניידיא ןוֿפ טַײּברַאֿפ א ףיוא טוַײװ 9
 יַא .עא ריפפיוא ןַא ,גנולעטשרָאֿפ א ,ףירגַאּב

 ,סעיזַאטנַאפ טימ ןעמוק ןַאלּפ ןטערקנַאק א

 'ִא .הער ַא רָאג ןעמוקסיורַא ןעק הבוט א יא
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 -כַאז יַא .טֿפַאשרעריפרַאפ ןגירק טֿפַאשרעריֿפ

 'אע .תונעט עטסוּפ ןעגנערּבריפ קיטירק רעכעל

 .וש ,"ךעּבענ םַײּב ןּבילּבעג חװר עלעסיּב ַא

 ,"(תונּברק) יד טאטש ןא ןנַײז תוליפּת ירזנוא,
 טאטש ןא ׂשזיּב םיא טלאציּב רע, .ב/אי ,וטל

 ןמ, .ב/זיש ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןטוג זיד

 ןמ זא ןהליענ ןופְו הרׂשע הנומש ׂשד טגאז
 טאטש ןא טראיינ ,רצוי ןצ טגאזיג טאה
 ֿבותכו טאטש ןא ...נמתחו ןעמ טגאז ונבתּכ

 ,1665 ,רודיס א ןוֿפ ,"...םותחו ןמ טגאז

 ענַײז טדײשעגּפָא טָאה רע ןעווק .ב/גצ ?טרָא

 טגנערּב ... טּביורעג ייז טָאה עמ ןוא םירוּכיּב

 ,"(אֿבת יּכ) טינ טנעייל ןוא ייז יַא ערעדנַא רע

 רע סָאװ דוֿבּכ ןסיורג םעד 'ַא; .א/זיק ,םיערז

 ןג יד ,"השוּב סיורג ןּבָאה רע לָאז ,ָאד טָאה

 -רעדורּב יא האנׂש , ,1885 עשרַאװ ,םירוחּב ןדע

 ,לה ,"ץרַאה ןיא טצעזראֿפ ךיז טָאה טֿפַאש |

 סמערוט ...'ַאע .'1935 קרָאיײוינ ,ַײמ רעטשרע'

 אב א טַאהעג רימ ןּבָאה ןדימַאריּפ ... ןוא

 -לוק עשידִיי זיא סָאװ' ,ַאּפָא ,"ןּכשמ ןכעלגעוו
 ,ירוט

 רַאֿפ ןוא װיטיניֿפניא ןַא רַאֿפ ךיוא טמוק .4
 ןכַאמ וצ רָאלק 'ַא .ןצַאז ןוא סעזַארֿפ עצנַאג

 -קנוטרַאֿפ רעמ ךָאנ םיא ,קוסּפ ןופ ןיימ םעד

 אישק יד ץזָאל ץוריּת א ןּבעג וצ יא .ןעל
 יירט וצ 'ַא .טרעֿפטנערַאפמוא ןצנַאגניא

 "רעד וצ יא .ןדנואוו יד ףיוא ץלַאז ןטיש ,ןטס

 ךיז 'ַאק .ןענייוװעצ ךיז ,קילגמוא ןגעװ ןלייצ

 ךיז רעסעּב ךָאד זיא ,ןגער רעטנוא ןקייוו וצ

 יתומחו ימח טאטש ןא; ."עקדוּב ןיא ןטלַאהַאּב
 ןיּבאה לָאז ןתח ריא זאד טניימיג ןיּבַאה ה"ע

 תואמ הזיא קחודּב רע טָאה .ייפלא הֹמּכ

 םעד ןטלַאהוצרעטנוא יַא; .64 ,הג ,"טאהיג

 טקיטשרעד ,ןרעטסַײמ וצ רעדניק ַײב קשח

 .המלש ,סוממ ,"ּבײהנָא ןיא דלַאּב םיא ןעמ

 -ךרע וצ ןעניד ךעלדירפ ןענעק ןטַאמראה;

 ןיא טציא ןסיש ייז סָאװ יַא רָאנ ... טעּברַא

 רעד ןיא ןסיש וצ ייז ןלעטש -- טיירּב רעד

 סױרַא זיא ךלמ רעד, ,1 ןאַז ,רעטעלּב ,"ךייה

 ךיירפ ןּבָאה וצ 'א רע טָאה ... סַאג ןיא

 ףָארטש א רַאֿפ יװ ךיז ןקָארשרעד ,סַאּפש ןוא

 טמענ, 'קערש סכלמ םעד' ,רַא ,"טָאג ןוֿפ

 םיא ןוֿפ ךיז ןזָאל יא ןיּבר םעד ןפַײרגנָא רע
 .יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ןריקאטא

 ,םָאנָארּפ -- םרָאװ'א

 .דסומ .עיצוטיטסנא .ץ ,ד -- טלַאטשנַא
 ןּבעג .יַא'הקדצ .יאךרעל .יַא'םימותי .רוטנעגַא
 עלעיצעּפס .ןא עכעלטסיוק רַאֿפ ךיוא תובדנ

 רַאֿפ יִא .סרעכערּברַאֿפ עכעלטנגוי רַאֿפ ץַא
 ןיא ןעניֿפעג ךיז לָאז סע ..., .סגירעניוװעג

 -רעגריּב ַא ןוֿפ (רוחּב) סרוּב ןייא יא רעייז
 ,1878 ענליװ ,עכוטרַאק ,דמא ;ײקַאּפ ןכעל

 טַאהעג טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג .. .;
 ,1864 ,מק ,"ןדנירג וצ יא יד לַאפנַײא םעד

 ןייגנַײא ןזָאל לָאז עמ רשוי ַא זיא, .45 אפ
 ,"?טשינ ןכַײלג סריא טָאה סָאװ יִא עכעלצונ אזא

 ַאּפש = 'ַארצירשַא* .1 ןפ ,1885 ,לָאֿפי
 .ץַא עװיטקיֿפ :ךיוא .אסּכהיתיּב ,קיס

 ,טלָאטשעג-- ,ןָא לָאטש .חרט -- ןלַאטשנָא
 .לָאטש יו טרַאה ןכַאמ .ןעװעלָאטש - 9

 ןּפָאטשנַא

 טנַאה יד .ץר ַאה סָאד יִא .רעקַא ןַא יא

 ריאמ ,"!ןרעיוט יד ַײּב אנוׂש רעד !ןָא לָאטש

 טנרעלעגסיוא ךיז ןיילַא ךיז ןופ, .ןַאמצרַאװש
 -גערּב .ש ,"קַאה א יִא ןוא ענישדָאר א ןעיצנָא

 טימ ךיוא .19235 וועִלק ,צרַאװש עקמָאינ .ןַאמ

 .ןָאט גנורּפש ַא ןוא יִא ךיז םעצולּפ -- ךיז
 | .רעד

 (עג)-- ,ןַא ריצ .הטוא -- ןריצלַאטשנָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא קרַאטש .טריצלָאטש

 ,רעדניק ענעטַארעג יד טימ יִא .ןריצלָאטש

 ,ןָא למַאטש .װרט 8 טוא -- ןעלמַאטשנָא
 טַײצ ערעגנעל א ןעלמַאטש  .טלמַאטשעגי-
 ןדעי ַײּב שממ יִא .ןגָאזנָא קידנעלמַאטש רעדָא
 .קערש ןופ יִא .ןָאט לָאז עמ סָאװ יִא ,טרָאװ

 .שינע-

 -ץגי* ,ןָא סמַאטש .ורט -- ןֿפמַאטשנָא
 -כעל ןקַאהנָא (ײרעּפעטש-ןשַאמָאק) .טסמַאטש
 .ךעלכעל יִא .ךיש יִא .סעװעלָאכ יד ןיא ךעל

 -עג'י- ,ןָא עװעמ- .חרט -- ןעװעמַאטשנַא
 ,ךָאל א ןקַאהנַא (ַײרעילָאטס) .טעװעמַאטש
 יד 'ַא .עזַײמאטש א טימ ץלָאה ןיא עװניר א

 ןלָאז סע ,טַײז רעטייוצ רעד ןוֿפ רעטערּב

 ,ךעלסיֿפ יד ןסַאּפנַײרַא ךיז

 -עגי- ,ןָא ּפמַאטש .װרט -- ןּפמַאטשנָא
 :ךױוא .ןריֿפמַאטש-= :89 .טּפמַאטש
 ָאלמ ענעדײשרַאֿפ ַײּב .ןעװעּפמַאטש --
 א ןּפַאלקפױרַא ,ןקַאהפױרַא ,ןגיײלפורַא (תוכ

 .ףיז טימ ךיוא .ּפמַאטש

 ךיוא טֿפערט עמ} .רנ .ן ,רעד -- דנַאטשנָא
 -נעטשנָא |דנַאמשנַא :שטַײד ןצנַאגניא
 ןייק ןסייװ רֶעֹּבָא טַײל יד, .טעקיטע .טייקיד

 ןַאע .47 אט ,1866 ,מק ."'ַא ןייק .ץרא-ךרד
 ןּבָאה ףראד ןַאמ רעגולק רעכעלטנרָא ,רעתמא

 טימ טצנַאטעגע .ש רמ ,"גונעג לכׂש ןוא יִא
 רעמ לסיּב א ןוא טייהרענעמונעגמורַא .. . ריא
 ,זמט ,שז ,"טּביולרע יִא רענעמונעגנָא רעד יװ
 װחזז .יזַא -- קידנַאטשנ'ַא - ,1511967-
 רעד זיא . . ., .סוחי ןטיול קיסַאּפ .קידנעטשנָא
 זיא עדייז סדוד לַײװ ,יִא ןעװעג טינ ךודיש
 יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"לוש ןיא שמש ַא ןעװעג
 | / .1886 סעדַא ןיקאזָאק עשידוי

 ּפָא .מטֿפ .1 .װזצ -- ןרעוו ןענַאטשנַא
 ןַא ןּבױהעגנָא טָאה דניק סָאד, .ךיז ןלעטש
 טַײצ עניילק א ןיא רעּבָא ךָאד ,ןזַײװ וצ םעטָא

 ,ףסאמה ,"ןרָאװעג 'ִא םעטָא רעד רעדיװ זיא
 ,19 טֿפלעה עטשרע} ענליוו ,שיליוּפ ןוֿפ זּביא
 טניוטשרעד .ןרעװ ןענַאטשטנַא וזד .2 ןה"י
 ..הבדנ רעסיורג אזא ןופ יװ יא .ןרעװ

 .טלּפַאטשעג = ,ןָא לּפ- .ורט -- ןעלּפַאטשנַא
 ,ץליהעג יִא .ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ןגײלנָא
 .שינע- .גגו- גרַאװנזַײא יִא

 .טּפָאטשעג-- ,ןָא ּפָאטש .ורט -- ןּפָאטשנָא
 םעד יִא .קידנּפוטשנַײרַא ןקַאּפנָא ,ןליֿפנָא ,1-
 יַא .קַאזיורטש םעד יִא .עא טרעֿפוק םעד ,קַאז
 טימ לסעפ ַא יִא .ךוּפ ךָאנ טימ ענערעּפ יד
 יד יַא ,ץליהעג טימ ףיוה םעד יִא .גרַאװכַארּב
 ,רָאה טימ ץַארטַאמ א יַא .ץכעגעז טימ .עלקוק
 טימ ענעשעק יד .יִא .טיורּב טימ עּברָאט יד יא



 ןריֿפַאטשנָא

 -על א. .קעּבַאט טימ עקלויל יד יִא .ךעלרעקוצ

 .חש ,יָא טינ ןעמ ןעק קַאז ןקידרעכ
 עדנַאגַאּפָארּפ ,רקש טימ יִא .ןליֿפנָא .גיפ .2

 ןגָארט תוחיר עקּפרעט ןוא עֿפרַאש, .דייר עלַא

 יד ןָא ןּפָאטש ,זָאנ ןיא ןעגנַאלרעד ,. . . ךיז

 -עינד םַײּב ,גרעּב ,"ןליֿפעג עַײנ טימ םישוח

 'ַא ןלעֿפעג ריד זיא סָאװרַאֿפ !טָאטש, .| רעּפ

 װעיק ,טנעװ ,שקַא ,"טֿפַאשגנע טימ ךיוּב ןַײד

 טַאק רעטריזינַאכעמ רעשישטַײד רעד, ,1

 יד ןוא סעקסיּפ יד טולּב טימ יִא ןעגנאגעג זיא

 סָאװ ףוג רעצנַאג רעד, .ו המחלמ ,מפ ,"ןשַאט

 טעװ תוואּת טימ טּפָאטשעגנָא םיא טָאה עמ

 ,זמט ,טייצ ,"דרע רעד ןיא ןליופרעּביא ןזומ

 ,ןהליֿפּת רעװעלצַארּב א טיצ| 29 ו 5

 ןענַאגרָא-גנואַײדרַאֿפ יד ןליֿפנָא .צעפס .9
 .סָאמ רעד רעּביא ,ליֿפ וצ ןסע (וצ ןּבעג) םַײּב

 לעַּב א ןגעװ) ןעגנילש וצ ,ןסע וצ ןעגניווצ

 ,רמֹוח םעד יִא (ןכַאמ טעֿפ ליװ עמ סָאװ יח

 ,עקלעפ יד ,עקשיק יד יַא .ףוג (ןקידניז) םעד

 עג) םעד יא .ךיוּבלערט םעד ,ךיוּב םעד יִא
 ,ליױומ סָאד 'ִא .זדלַאה (םענעפיירט ,ןטדמש

 יד ,חסּפ ףיוא סעקידניא יד יִא .רעסערפ םעד

 .סקָא ןַא יװ ןצעמע יִא .הּכונח ףיוא זדנעג

 יַאֹּב ךיא ןעק עא רמֹוח םעד ,עקשיק יד יִא

 ,קירעגנוה זיא ןעמ ןעװ ןסע :ןטַײט

 ,טלעג ךס ַא ןענידרַאֿפ ,ןּבַײלקנָא .צעּפס .4
 יד ,עקרַאנראמ יד יִא (ס)ענעשעק יד יָא

 .ןעלטַײּב עלַא יִא ,רעטסַײט םעד יִא .ןרעדולּפ

 לָאז רענעי ןכַאמ = ךעלדנער טימ ןצעמע יִא

 זנּכשַא ליװ רע טניימ רע, .ןענידרַאפ ךס ַא

 ,"ןּפָאטש ןא לטַײּב ןעד טרעװ םיא ןמ זַא ןּפָאֿפ

 .זנּכשַא

 ,ּפָאק ןיא ןּפַאלקנַײרַא .ןענרעלנַײא .צעּפס .8
 יַא .הרוּת טימ ּפָאק םעד יִא .הרוּת ּפָאק ןיא יִא

 סָאד יִא .סעירָאעט עכעלצינמוא טימ חֹומ םעד
 ,רימ טָאה עמ, .ןטייקשיראנ טימ לּביטשרעּבײא

 ּפָאק םעד טּפָאטשעגנָא ,רעדניק עשידִלי עלַא יװ

 ַא ,הירא ןּב ז"י ,"סעדנעגעל עסערַאנ טימ

 ,1894 ענליוו ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ

 יַאּפ ןָאגַאװ ןלוֿפ א יִא (ןשטנעמ ןגעװ) .6
 ןשטנעמ יִא .ןשטנעמ טימ לַאז םעד יָא .ןרישזַאס

 ,לסעפ ַא ןיא גנירעה יװ ןשטנעמ יָא .לַאז ןיא

 ,ןקָאז יַא .ןעװעריצרַאֿפ .ןעװעריצנָא - 7
 .ןטעּפרַאקש

 ךיז יִא .סענעשעק יד יִא ךיז -- ךיז טימ

 הליכַא ןוֿפ, .תוֿפרט טימ ךיז יִא .דלָאג טימ

 ןוֿפרעד -- ךיוּב םעד ךיז ןּפָאטשוצנָא הסג

 ,םירוע חקופ ,"הלילח תונז וצ ןעמ טמוק

 ,ץכעק/ ,גנ/  .וּכ תוא ,1832 װָאלקש

 .ירע- .(עק- ,ןיי) רעד .שינעד
 -ַאטשעג-- ,ןָא ריֿפ .װרט -- ןריֿפַאטשנָא

 גנוריצ ַא זיא סָאװ סעּפע ןטיירגנָא  .טריפ

 ײלרעלּכ יַא .רעמעװקאּב טכַאמ סָאװ רעדָא

 עגנַאל ןוא יטעּפנָאק יִא .ךעלקישזדמישזד עַײנ
 + .םנ/ .,סעגנעטס ענעריּפַאּפ

 ,ןָא ךיז ּברַאטש .וטוא -- ךיז ןּברַאטשנָא

 ן365 ,ןּברַאטשסיױא +- ּבָאה ןגעוו ךיז ןיּב

 "ייאע .לָאמ ךס ַא ןּברַאטש ,ןּברָאטשעגר-

 ,ןרעװ טעגרהעג טעװ ףסוי ןּב חישמ ךָאנ רעד
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 ,ץרפ ,"רעגנוה רַאֿפ יִא גונעג ךָאנ ךיז רע ןעק

 | .'הליענ'

 .טרַאטשעג-- ,ןָא רַאטש .וזוקַא -- ןרַאטשנָא
 ןלעטשנָא .ךעלגעװַאּבמוא ,טרעװילגרַאֿפ ןקוקנָא

 ,רעדנואוויזייּב א יװ ןצעמע יִא .ןגיוא רָאּפ ַא
 ןָא ךימ ןרַאטש ןגיא עלעה ענעֿפָא עריא;

 ,טיי ,"רעיורט םענעכָארּפשעגסיױאמוא ןַא טימ

 .1922 עשרַאװ ,רעמױּבנעגַײֿפ

 עג-- ,ןָא קרַאטש .װרט -- ןקרַאטשנַא
 םעד יִא .ןכַאמ רעקראטש (לסיּב ַא) .טקרַאטש

 ּפָארַא טינ לָאז עמ ,רעטייל םעד יִא .ּפונק

 :ךיוא -- ךיז טימ ךיוא ,ןֿפנַארּב יִא .ןלַאֿפ

 .21/- .טומ טימ ןעמעננָא ךיז

 (עג)י- ,ןָא ריד- .ורט 8 וטוא -- ןרידוטשנָא
 יַא .סנדיישרַאֿפ ,ךס א ןרידוטש .טרידוטש

 -ַאמעטַאמ (ןיא) 'ַא .ןסרוק ליֿפ ױזַא (ףיוא)

 ,טעטיסרעווינוא ןיא ןוא רַאנימעס ןיא יִא .קיט

 ןּבַײלּב ןוא ךיז יִא -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ,םדָא-ארּפ א

 ,טּבױטשעג'- ,ןָא ּביוטש .ורט -- ןּבױטשנָא
 סָאד יַא .ּביוטש טימ ןקעדַאּב .ּביוטש ןזָאלּבנָא

 טּביוטש טניוו רעד, .ןליד יד ןקיניײר םַײּב לּבעמ

 .ךיז טימ ךיוא ."רעמיצ סָאד ןָא

 ,טניוטשעג = ,ןָא ןיוטש .וטוא -- ןעניױטשנָא
 ךיז ַײּברעד ןוא ןקוקַאּב .שודיח טימ ןקוקנָא

 עשילרעטסיוא יד ןוֿפ יִא .ןרעדנואוו קרַאטש

 ַײב לָאמ עטשרע סָאד יװ יִא .ייזומ ןיא ןכַאז
 ,םני .רדס ַא

 ער רעדָא טקַא .1 .ז ,רעד -- םױטשנָא
 יא רעקרַאטש א .(ךיז) ןסױטשנָא ןוֿפ טַאטלוז

 ,ףירגנָא .קַאטַא ,לַאֿפנָא ,2 .ןסיורד ןוֿפ יִא

 ךיא, .טייקנַארק א ןוֿפ יִא ןַא .אנוׂש ןופ יִא

 תחדק ןעד ןופ סיוטש ןא ךָאנ ... ּבָאה

 ,191 ,הג ,"טַאהיג

 ,לומיטס .ויטָאמ .הּביס .םרֹוג .סיוטש 8

 רעד ןעמוקעג זיא ןעווק .ןָאט וצ סעּפע יא ןַא
 -נעטש ראֿפ . . . טנַאה רילַא, *?ןּבַײרש םוצ יִא

 ,הג ,"טָאהיג סיוטש ןא ... גנודליּב ןיא יגיד

 טָא ןלָאמ םעד וצ יִא רעטקעריד רעד 23

 ,3 ןוו 1963 ,זמט ,על ,"רוד ןטשטנעּבעג םעד

 ּפמעט ןַײז .שינערעהוצנָא .קנואו .זמר 4
 עמ ,גונעג טינ םיא זיא יִא ןַאק .יִא ןַא ףיוא

 ןיא ןגיײלנַײרַא ןוא ןעַײקעצ םיא ץלַא זומ

 ."ליומ

 -רַאֿפ חרוא .גנולכיורטש .לושכמ .רעטש .9
 ןייטש, :(14 ,ח ,היעשי) 'ףגנ ןבא טשטַײט

 לוז, .("גנוסיױטשנָא ןופ ןייטש , :יּת) יָא ןופ

 רעד)ו רע ׂשד ת"י טוג וצ ןטיּב ןױרֿפ ידו איז
 ןןָא =) ןוא דנוזיג טימ ןמוק רדיװ לוז ןןַאמ

 ,חי קרּפ ,טנַארּב ,"סָאטש ןא לַא

 ןגעק הנעט א .שינרעגרע .סָארדרַאֿפ .0
 ןיִּב ךיא סָאװ רימ ףיוא יִא ןייק טינ טָאה;,

 ןַײמ שזיד, ."דייר ענעֿפָא טימ ןעמוקעגסורַא

 ףסוי ,"ןּבאה טרעװ סיוטש ןא ליפ ןיילכיּב

 ,ע"קּת טשמַא ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש ןשרַאמ

 ןא ןיניילק ןייא ןּבַײרש זומ ךיא, .המדקה

 טַאהיג ל"צז ילעּב לש וייחּב שיכלעװ סיוטש

 רעטָאֿפ םעד זיא קיסָארדרַאפ, .84 ,הג ,"ןּבאה

 -רעטיּב, :יּת ,'רממוי} יִא ןַא ןוא רַאנ ַא ןוז ַא

 .וֿפד + -- ךיז ןפיױטשנָא

 - ךיז ןסױטשנָא

 ,"טַאהעג םיא טָאה סָאװ רעטומ רעד ן"שינ
 .לקניװײָא 25 ,זי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 ווזד .(ךיז) ןסױטשנָא ןוֿפ סעצָארּפ -- גנוד
 ,6 ---3 ּבֹּב ,סױטשנָא

 ,ןסיוטשעג'- ,ןָא סיוטש .ורט -- ןֿפױטשנָא
 ףרַאד עמ לֿפיװ ןעלקערּבעצ ,ןסיוטשעצ .1
 .הצמ יִא .(זַײּפש ןטיירג ןוֿפ סעצַארּפ א ןיא)
 .עא ךעלעגענ ,רעֿפעֿפ ,גנירמיצ יִא .לעמ-הצמ יִא

 ןצעמע יִא .דילג ַא טימ ןָאט פוטש ַא .2

 .םעלַאּב םעד סוֿפ ןטימ יִא .טנַאה רעד טימ

 ןסױטשעגנָא םיא טָאה קָאּב רעד, .סעקָאּב יד יִא
 עװטסַײטלוה ןופ געװ רעד, ."רענרעה יד טימ

 ןעק עמ סָאװ ,שינרעטצניֿפ עֿפיט ַא יװ זיא
 ,ףסױטשוצנָא סעּפע ןופ ןטיהנַײא טשינ ךיז

 סעּפע ןּפַאלקנָא .8 19 ,ד ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 סע ,ןייטש א ןָא ןייטש ַא יִא .סעּפע (ןיא) ןָא
 הקשמ טימ ךעלזעלג יד יא .קנופ ַא סױרַא לָאז

 -ןַײרַא .ןּפָאטשנָא 4 .םייחל ןשטניװ ךיז ןוא
 רָאט עמ ,, .טנַאװעגטעּב טימ קַאז ַא יִא .ןּפוטש
 ,"ןדלַאה ןיא ןלמעק םעדֶו ןסע סָאד יִא ... טינ

 .1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקיּת ,זּביא .

 יַא .גנולכיורטש א ןֿפערטנָא .ןז .װזוקַא .פ
 טשאה ,טָאג, .טנַאװ עטיוט ַא יִא .ףגניױבא ןא

 ,ןירהערט ןופ ןגיוא ןַײמ . . . ןגוציג שיוא . ..

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןסוטשנא ןופ סופ ןַײמ

 .ב/דמ ,1713 טשמַא

 ןֿפערטנָא .ךיז ןסױטשנָא טָאטשנַא .וטוא ,0

 ןָא 'ִא ױזַא רעדנזַײר ערעטעּפש לָאמַא ןלעוו;
 אײנעטסיװ איז ,זמא ,"ענאואראק רעזדנוא

 - ,1868 ץנליוו ,ַארַאהַאז
 רַאװ אד, .ןלַאֿפוצ .ןעמוקנָא .כרַא .ווטוא .7

 ,465 ,ךוּב אֿבּב ,"ןשוטשיג ןוא טכנ איד

 .ןֿפערט .1
 סָאװ ףיוא ,טניימ עמ סָאװ ןײטשרַאֿפ ,ןּפַאכ

 ךיז רעמ ץלַא גָאט ןדעי טימ .זמרמ זיא ןעמ

 םַײּב; .טניימ רע סָאװ יִא ךיז ....זַא יִא

 ךיז רעכיז רע טלָאװ ןענָאמרעד לָאמ ןטייװצ

 .הנּכ סמענעי ןיא יִא ךיז ."ןסיוטשעגנָא
 עמ ,סיוא טינ טכַאמ תוא ןַא טלעפ סע זא;

 ."ָא ךיז ןיילַא טנעק ריא יװ, ."'ַא ךיז טעװ
 ןוא דניק:םּפולמ ןייק טשינ ןיּב רעּבָא ךיא;

 ןכַארקעגסױרַא ייא םענופ ןטכענ טשרע טשינ

 סָאד ,סוממ ,"יַא ןענעק טשינ ךימ לָאז ךיא זַא

 המיתח ריא טײרדרַאֿפפ .עלעשנעמ עניילק

 יז ןזַא י'ִא טינ ךיז לָאז םדָאדּב ןייק זַא ױזַא

 .גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןּבירשעג ןווירּב ידו ייז טָאה

 ךיז ,ןֿפערטנָא ךיז ,ךיז ןגעװַאּב םַײּב .2
 -אּב םעצולּפ .סעפע (ןָא) ףיוא ןעּפעשטרַאֿפ

 ךיז .טנַאװ א ףיוא יִא ךיז .ןצעמע ןענעגעג

 יִא ךיז .ןױשרַאּפ םענדָאמ-הנושמ א ףיוא יִא

 ןייג רעכיז וטסעװ, .דלַאװ ןיא לגעטש ַא ףיוא

 טינ ץעגרע ןיא ךיז טעװ סופ ןַײד .געװ ןַײד

 -נעײגסױרַא; .23 ,ג ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ייָא

 ףיוא ןסױטשעגנָא גנילצולּפ ךיז רע טָאה קיד

 ,עשטנחוי יבר ,קָאנעצלָאװ .ש ,"ןיציּבר רעד

 טָאה םענַײז שוילעּפַאק םעד, .1883 עשרַאװ

 -עגנָא ךיז טָאה רע :לושכמ א ןֿפַארטעג ךיז

 ,ןלַאֿפעגּפָארַא זיא ןוא עװקָארק ַא ןָא ןסיוטש

 וטסיוטש טֿפָא ץנַאג, .'הלעמ לש הֹֿבישיּבי ,סוממ

 רעד ףיוא דִיי ןטכַאוטרַאֿפ א ןיא ןָא ךיד



 שירעסוטשנָא

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"סָאג עקישזד

 ןוא סַאג רעקידנשיר רעד ןיא .קידנעייג,
 יּפָא יד ,רא ,"...היװל א ףיוא ךיז קידיָא

 ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז גָאט זיּב, .'גנולגיּפש
 ןַאמגערּב .ש ,"עירעליטרַא ןופ ןלייט ךָאנ

 1931 סעדַא ,| עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד

 א (טימ) ףיוא ןֿפערטנָא ךיז גנילצולּפ 9
 עג םעַײנ א (ןיא) ףיוא .יִא ךיז .גנונַײשרעד
 -רַאֿפ עמ סָאװ רעטרעװ ףיוא יִא ךיז .קנַאד
 -רַאה ַא ףיוא ןָא ךיז טסיוטש עמ .טינ טייטש
 -סיורג ףיוא יא ךיז .וקיּת א ףיוא ,אישק רעּב
 "ןיילק ףיוא ,םיׂשעמ עסואימ ףיוא ,טייקיטומ

 -ניא סָאװ לקיטרַא ןַא ףיוא יַא ךיז .קיטילַאּפ
 -עווש עקיּבלעז יד (ןָא) ןיא יִא ךיז .טריסערעט

 א ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה, .ןטייקיר
 טריפַארגָאטָאֿפעגּפָא דלַאּב סע רע טָאה ,לדליב
 -רעּביא שירעלטסניק סע ךָאנרעד ןוא חומ ןיא
 טוג זיאס ,, ,19 או 1954 ,שַאֿפ ,קומ ,ײטלָאמעג

 ןקיטֿפערק א ןיא ךוּב ןיא ןסיוטשוצנָא ךיז
 ,21 עו 1964 ,זמט ,על ,"ןרָאצ

 .ערעדנַא סָאד ןָא סנייא ךיז ןסיוטש .חזק 4
 ןוֿפ ןײגסױרַא םִַײּב יִא ךיז .ןסיוטשפיונוצ ךיז

 ךיז ןשימ ןעקנַאדעג עטכעלש ןוא עטוג, .ןינּב
 ,יױטיײװצ םעד ןָא רענייא ןָא ךיז ןסיוטש ,רעּביא
 -ַאלק םעד טימ, .הטמ לש הבישיּב' ,סוממ

 ןָא ךיז ןסיוטש סָאװ ,ןענָאגַאװ ןוֿפ ַײרעּפ
 םעד ןלעטשפיונוצ םַײּב ןטייווצ םעניא רענייא

 ,2 ןאפ ,1961 ,דנַאלמייה 'װַאס ,ןיּבָאד .ה ,"ןאּב

 פָאט רענעמייל ַא ןעװ .ךיז ןּפַאלקנָא .9
 ןייא, .ןאֿפ רענרעפוק א ףיוא ןָא ךיז טסיוטש

 רגניו ןיילק ןַײז ןהא טינ ךיז טסאטש שנעמ
 םיא רַאֿפ שוא ׂשֹע טַײארש ןמ ןעד ,ןטנוא
 ךיז טָאה טעשזד רעד, .גי קרּפ ,טנַארּב ,"למיה

 ,זמט ,"גרַאּב ןוֿפ גנַאהּפָא ַא ןָא ןסױטשעגנָא
6 1 25, | 

 ןשיװצ ןעיָאר ךיז .ןעניֿפעג קילעֿפוצ 0
 -בתּכ ןקיטכיוו א ףיוא ךיז יִא ןוא תומש עטלַא

 -סיה ןקיטכיװ ַא ףיוא ויכרַא ןיא יִא ךיז .די
 | ,טנעמוקָאד ןשירָאט

 .(עק- ,ןיד) רע .שינע-/ .ץכעהו
 .ײרעד

 עֿבט יד טָאה סָאװ .ידַא -- שירעפױטשנָא
 ןוא קידװעגַײװש, .ןֿפַײרגוצנָא ,ןסיױטשוצנָא
 -ונעגרעּביא םיא יז טָאה קילּב ץֵא ןַא טימ
 'מוא ןוא ךַאילש ,ןאלּפַאק לארׂשי ,*...ןעמ
 ,טייק- 18 יז ,1964 ָאיּת ,געװ

 טמוטשטנַא חזז .מטֿפ -- ןרעוו טמוטשנַא

 ,"?ץטַאקסיּפ וד ,'װ יא טינ טסעװ וד, .ןרעװ
 רעצנאג רעד ןרָאװעג זיא יַא; .!ז"הנקיי ,עש'-

 ,1923 ענװַאק ,עפסיװ ,"לַאוקָאװ רעגטיזנַארט
 עּביל טינ, .ידַא -- טמוטשנַא .ג טפעה

 ןיא רע טקעװרעד ץיַא קיטיײװ רָאנ ,עטליטשעג

 ,19235 ,װירב ןוא רעדיל ,ןַאמצרַאװש רשָא ,"רימ

 .שינעמוטשנַא

 ,טפוטשעג-- ,ןָא פוטש .חרט -- ןֿפוטשנָא
 א יִא .ןפוטשנַײרַא טימ ןגיילנָא ,ןליֿפנָא .1
 ןיא יורטש יִא .ןרעסקָאּב טימ ענעשעק עלופ

 ןיא עטַאװ יַא .יורטש טימ קַאז ַא יִא .קַאז ַא
 םעד 'ַא* .דיױּב ןיא ןענױשרַאּפ יִא .רעיוא

 וצ הרוחס
 .רעּב ,ײיָא יז ףרַאד עמ ןוא ץרוק ריט

 ,ס' ,רעד -- םעדוטשנַא
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 ... וסָאד טסייה טלעג ,םיקּתממ, .גנומענ

 יש םהל ןיאש םירֿבד ולא ןוֿפ אקווד זיא

 ךיז טזָאלס ןוא יִא ןָאק עמ לֿפיװ טָא .רוע

 ,רחוס רעזדָאל רעד ,"!ּפוטש ָאט -- ןפוטש

 שירֿפ ןעקלויל ידו יז .1910 װעשטידרַאּב

 םענעריכאפ א ןופ ןיטיט .טימ טּפוטשעגנָא

 ירעּב המלש 'ר ַײּב ,קַאטשניּב .ל .י ,"לטַײּב

 טּפוטשעגנָא ייז ןּבָאה, .1896 װָאװל ,רעניל

 -עדוּפָא ןַא טכַאמעג ,לעניש ַא ןיא יורטש
 וועלק ,גנילירֿפ ,זּביא ,ָאקנעטיקימ .יא ,ײ.. .על

 ןעכרוטשנָא חזד 2 35

 ןָא ךיז טּפוטש ןײלַא רע -- ךיז טימ
 עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"...ןזיוה עלוֿפ

 .שינע .ץכע 1926 עשרַאװ ,ליטעטש
 .יירעד = .(עק- ,ןיי) רעד
 -וטשעג-- ,ןָא עוװעק- .וורט -- ןעװעקוטשנָא

 ןגָאלשנָא ,ןּפעלקנָא .ןעײננָא ,ןּבעגוצ .טעװעק

 סַאּפ ַא יִא .שיט םוצ טערּב ַא יִא .קיטש ַא

 יד טרעװ ןעמעלַאכָאנ; .דיילק א

 ,טעכרוטשעג-- ,ןָא עכ- .ורט -- ןעפיוטשנָא
 -רוטש לָאמ עכעלטע .ןעכרָאטש - :ךיוא
 טַאי םעד יִא .ןּפוטש ,ןערָאט ,ןסיוטש ,ןעכ

 .ךיז טימ .ףַאלש ןוֿפ ןקעוופיוא םיא ןוא
 ,שינעי

 וטשנָא ןופ טקַא
 רעד .תֹוּכ ןוא טעּפמיא טימ גנַארדנָא .ןעמער
 א ןופ} ןרעיוט, .ןשינעעשעג עסיורג ןוֿפ יַא

 ןיא ןלַאֿפנַײא גנירג ןענעק . . .ןָאטעג קיטסַײג

 ןויסערגָארּפ ןעַײרֿפ ַא ןוֿפ יִא ןקיטסַאה םעד

 ,1963 'צעד ,רוטלוק עשידוי ,טישז ,"קנאדעג

 -עלק ןייק טינ ןוֿפ זיא טנַײה עילַאװכנגעק יד;

 רעד ... רַאֿפ ... ןעװעג זיא סע יװ ,יִא ןרענ

 1971 ,נל ,ןינַאצ .מ ,"ץיצולָאװער-רעּבָאטקָא

 ,2 וצ

 .טמערוטשעג-- ,ןָא םע -- ןעמעיוטשנָא
 ,םערוטש א (יװ יוזַא) טימ ןלַאֿפנָא -- ורט

 װטוא ,"גנוטסעֿפ יד ןָא טמערוטש אנוש רעד,

 ןוא למוט ַא טימ ןצעמע ףיוא ןלַאֿפנָא .1 --
 ףעַײרעלדיז טימ זדנוא ףיױא יִא .סעּכ א

 וטסָאה סָאװע .םערוטש ַא טימ ןעמוקנָא .2
 "?סַײנ עקיטכיװ טסָאה ?טמערוטשעגנָא ָאד
 .(גנונילשרעד-רוטַאנ א ןגעוו) קינַאזרעּפטירד ,8
 "רַאֿפ ןוא טמערוטשעגנָא טָאה עכורעװַאז יד;
 ."ייגש טימ זדנוא ןטָאש

 ףַא עװעת- .װרט 6 וטוא -- ןעוװועתוטשנָא
 ,ןטייקשיראנ ךס א ןָאט(ּפָא) .טעװעתוטשעגיד

 עדליוו יא ,דייר עקירעּביא טימ יִא .ןעילרעתוטש

 רעמ יַא רע ןעק תעל-תעמ ןייא ןיא, .רענעלּפ

 ."שדֹוח א ןיא הטֹוש רעטסערג רעד יו

 ,טלוװיטשעג-- ,ןַא לװ- .חרט -- ןעלוויטשנָא
 יד 'ַא ,לויטש ןעיצֿפױרַא ,ןָאטנָא ./ .לָאענ
 עמערָא יד יַא .לוויטש טימ ןגרָאזַאּב 2 .סיֿפ
 ,םירעוּפ

 ןיִּב 8 ּבָאה .ןָא גיטש .וטוא -- ןגײטשנָא
 ןגײטש  .(ןגיוטשעג-- :ךיוא) ןגיטשעגירי

 רעייז ןיא ןטסעמראֿפ ךיז ןגעלפ |

 א ןעװ --- "ריד טימ -

 א ןרעוו לָאז לגנִיי ןַײז

 ןײטשנַא --|

 יֵנָא זיא רעסיוועג ןתעּב רעסַאװ סָאד, .רעכעה

 טעװ דיירפ, ."רעטצנעפ יד וצ זיּב ןגיטשעג

 םיטרּפ עלא ןסיװרעד ךיז טעװ .עמ ןעװ ,יָא

 ,שינע- .יןוחצנ ןוֿפ

 -ַאטשעגי- ןיּב ,ןָא ייטש .װטוא -- ןײטשנָא
 (ןֿפולסױא +- רל ןיא ּבָאה ןגעוו ןענ

 -ענ א ןיא ןוא קינָאזרעּפטירד ךעלטנייװעג ,1
 .ןסַאּפ .ןויטיזָאּפ א ןיא יװ רעטֿפָא ץַאז ןוויטַאג

 טימ םּכסהֹּב ןַײז .טסַאּפעגוצ ןַײז ,קיסַאּפ ןַײז

 ןַײז ,סוחי ןטיול ןַײז .עיציזָאּפ רעלַאיצַאס רעד
 ךודיש רעד; .טסוג ןיא ןַײז .קידובּכּב גונעג

 םיא ייטש ךיא, ."ןַא טינ ןוויטאד) םיא טייטש

 סע ?סָאװ, ,"ןּתוחמ (ןייק) א רַאפ ןָא טינ

 וצ ןעמוקוצנַײרַא ןָא טינ ןיוש ךַײא טייטש
 וצ ןָא טינרָאג טייטש ןטַאט ןַײמ, ."?זדנוא

 ףעלגנַיי-רדח ןעװ -- "ןטַאט ןַײד טימ ןדער
 סע, .סוחי

 טנעה יד ןעקשטַאּפרַאפ וצ ןָא טינ רימ טייטש

 סיורא ךיז טיירד ןדחּפ

 זַא הװאגילעּב אזא זיא רע, .ךיז ןגָאלש ןוֿפ

 ,"ןילַא ךיז וצ ןדער וצ ןָא טינ טייטש םיא

 א ןַײז וצ יִא ריד געמ םינּפ ןַײד טימ ,, .לװֿפ

 -עקרעמעק ַא ,רעריֿפטסימ ַא) רערעקנעמיוק
 "מָאק ןקניל א ןּבעג םַײּב מטֿפ -- "(עא רעמַאר

 ךיא געמ ,ןָא רימ טסייטש וד זַא; .טנעמילּפ
 סעומש ןונֹורּב ַא ןיא -- "'ִַא ריד יאדוװַא

 זַא ןָא טינ םיא טייטש סע .לרָאּפ א ןשיװצ

 -כָאט ןַײז) הכָאלמ-לעּב
 רַאֿפ דמערֿפ רעד ןיא ןלעטש ךיז לָאז רעט

 -ּפאלערוק א ןרעװ לָאז ּבַײװ ןַײז ,טסניד ַא

 םכח א יִא לָאמַא געמ סע; .,(וזַאא עקשטינ

 הװאג-לעּב ןסיורג ַאש ;"ןכַאמ וצ שיראנ ךיז

 סָאװ; :"ןָאט וט הווצמ עניילק א ןָא טינ טייטש

 -וצרעּביא יִא טינ ריד לָאז ןעַײּפש ערעדנַא

 א רָאנ ןָא טייטש רחוס ןסיורג א? :"ןעַײק

 רימ טימ רע לָאז; .װש ,"ץעזנַא רעסיורג

 ןיא רע, :"ןָא טינ םיא ךָאד טייטש -- ןדער

 ןעװ ןוא ?ןָאֿפ רעַײא זיא רעװ ?החּפשמ רעַײא

 רימ ריא טייטש --- רעטכַאט ענייש רעַײא טינ
 טצעז ןוא ןוז סבר םעד טמוק, .לֿפ ,"ןָא טינ

 טייטש ,ןדייר רימ טימ רע ליװ אנא ךיז

 .ל8 ,ייָזֲא טינ רימ ךָאד

 דניטש ׂשד ןטיוה גיניוק ןעד טׂשלוז אוד;

 .678 ץפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןא לאו ריד

 ,ןיּבײרש וצ תולעמ ינַײז ןא טינ רימ טיטש,

 רׂשעמ שאד רדּוא טפלעה איד טינ ךיא יכלעוו

 321 ,הג ,"טנעק ןיּבַײרשיּב ןקלח טנעצ =ן

 זַא תוינע זד לארׂשי וצ ןא לואוו טיטש ׂשע,-

 ,"ךרעֿפ ׂשַײװ םנייא וצ זיור יטיור ןייא

 :אזרּב ןטרָאד .ב/ט ,הגיגח טיױל} ב/ומק ,וטל
 טאיג םוא הרוּת רעד טימ רעװ, .ןלמַײצ ַא

 'נוא ןיסערֿפ ךרוד ךיז רע ןא להאוו טינ טיטש
 יִצ ּבַײל ןיטעפ 'נוא זלַאה ןקיד ןייא ןֿפױז

 ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינפה רחבמ רפס ,"טיה

 -ליג א ריזח םעד ןָא טייטש סע יװ ױזַא, .א/ד

 . ױזַא ,ן'. ..ריזח ףאּב בהז םזנ דנַאּבזָאנ ענעד

 ,זּביא ,ינש םוגרּת ,"הכולמ יד ןָא ריד טייטש

 ןָאטעגנָא טנַײה טייג יז סָאװ ץלַא, .1843 סַאי

 ,טע ,"ןךָא ןייש ץנַאג למינּפ ריא וצ טייטש

 -עגנָא ךַײא טלָאװ םינּפ רעַײא טימ , .רעדיל



 .ןײטשנַא

 ףיוא ענליוו ןטימ ןיא עכידעס א-ןַײז ןענַאטש

 עדנעזדנָאלּב ,עש ,"קעלואװַאז סעּביױוט עקטיג

 : | 1 . ןרעטש

 דוצ .ןצעמע רעדָא סעּפע ןגעק ןעמוקֿפױא .2
 "נָא .קיצניג טינ זיא סָאװ סעּפע טימ ןייטש

 ףיוא ןענַאטשעגנַא ןענַײז םיאנוׂש, ,ןלַאֿפ |

 ּבַײל ןַײמ ףיוא ,ּפָאק ןַײמ ףיוא יִא ."זדנוא

 םיעשר סָאד טעז שטנעמ א ןעװ, .ןּבעל ןוא

 ּפָאק ןַײז ייז וצ רע לָאז ,םיא ףיוא ןָא ןעייטש

 י"} ףסאנו קּתענ ,םלוע רוא ,"ןגײּבנַײא

 ריד לָאז; .1865 ענליװו ,קסניממ לארׂשי 'יר
 וטסיּב סָאװ !רענייּב יד ןיא קַאלש א ןֿפערט

 .א ,"!גנַאלש ,ןּבעל ןַײמ ףיוא ןענַאטשעגנָא
 ,1882 עשראװ ,...עסינמייהעג יד ,סילָאגרַאמ |

 סָאװ ,םענעי ןוֿפ לסיּב ַא סָאד דַײל ךיא סָאװ;

 רּבדמה ,יאלּפ ,"ןענַאטשעגנַא רימ ףיוא רע זיא

 גנוי רעקיּבלעז רעד, .ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב
 קילגמוא ןיא ןוז ןּביל רעַײא טָאה רעכלעו
 -ַאטשעגנָא ךַײא ףיױא טצעי זיא טצריטשעג

 ,ןיּבעלח ליּבַײװ עַײארטיגַא ,ןהָאזדוּב .י ,"ןענ

 ,1892 ענליוו

 ערעגנעל ַא סעּפע ןטעּב .ןייטשוצ קרַאטש .9
 ."ָןלְצֹוּפ ךיא לעװ ,םיא ףיוא יִא לעװ ךיא, .טַײצ

 ןַאמ רעד זיא ,ןָא טייטש עלעּבַײװ סָאד זַא; |

 ןא לַײװ ןייא זיא, .װש ,"ןָאה רעד רעמ טינ |

 רע והילא ןטעּביג . .. ,דיסח רעד ןדנזַאןטשג
 ,"ןטלה רו רדניק ינַײז ךיז איװ ןהיז טלוז

 רעד םיא טָאה לָאמ ןייא;ע .ו קרּפ ,טנַארּב

 םיא זיא רע ןוא ןטעּבעג קרַאטש יוזא טסריפ

 טָאה ןונמא 'ר סָאד ןענַאטשעגנָא קרַאטש רעייז

 ה"ר רוזחמ ,"ןרעװ זיול םיא ןוֿפ טנעקעג טינ

 ןלייצרעד טעװ רעק .הנק ,1885 מדפפ ,ּכיוו
 רעטָאֿפ ריא ףיוא יִא יז טעװ רעמָאט ,ןעלעטיג

 ה"שעמ 'א ,"ןקיש טינ טצעי םיא לָאז רע זַא
 -רַאװ ,המותי עכילקילגמוא איד ,ןךייטשּפע .מָו

 ,1878 עש

 -עג ןוא ןעמוקנַא (גנונַײשרעד ַא ןגעו) .4
 .ןַא ןָא טייטש סע, .ךיז ןלעטשנַײא .ןרעיוד

 ןענַאטשעגנָא ַײרֿפ זיאס, ."ןּבױלג ןוֿפ עכָאּפע

 רעטייווצ ַא, ."טסערֿפ ענַײז טימ רעטניװ רעד

 טאה שאד, ."ןענַאטשעגנָא זיא רּבדמה'רוד

 למאהמ ... ונּב זיּב ,ןדנטשיג ןא גנל ױזַא

 -קריװ זיא, 343 ,הג ,"ןימוק זיא ןילוּפ שיוא

 עקיטכירפיוא ןוא עֿפיט ַא ןענַאטשעגנָא ךעל

 יװצ ,ןילּבמעד .ּב ."...ןשיװצ טֿפַאשדנַײרֿפ

 ןעװ ,ןטַײצ ןָא ןעייטש סע, .רעטירד ַא ןוא

 ,ױטַײּברַאֿפ חֹומ םעד רימ ןישַאמ ןַײז טעוו'ס
 ,רצוא ןַײמ ,לַאה

 .ןעמוקנָא (הרצ ַא ןגעװ ,סטכעלש ןגעוו) .9
 -אוֿבי ןַײז ,גָאט רעד םיא ףיוא ןָא טייטש סע;

 טינ ריד ךיא ןַאק ןעגנַאלרַאֿפ ענַײד , ."ומוי -

 ךָאד טייטש קילגמוא סיורג ַא םערָאװ ,ןָאט
 -נָא זיא הנּכס עטסגרע יד, .לֿפ ,"ןָא רימ רַאפ

 עיצַאזיליװיצ עלעירטסודניא יד ןעװ ,ןענַאטשעג

 לֹּבִי ,ןיצפיל .ס ,"הטילש יד טּפַאכרַאֿפ טָאה

 סאג רעזדנוא ףיוא טייקליטש ארַאס, .1 ,אשו

 זיא סע טייקיזַײא עטסיװ ַארַאס ,רעדיל ןופ

 1958 ,שַאֿפ ,ןילעסע רעטלַא ,"ןענַאטשעגנָא |

 יד ךיז ףיוא טגָאוט רעדנעש ןעװ, .1 ווו

 םעד רעטעדנעשעג רעד ןוא קידצ ןוֿפ ןיורק

 .מטֿפ -- ןרעוו טליטשנַא

 .ידַא -- קימיטשנ'ָא
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 שרעדנַא עשז ןעװ זיא -- עשר א ןופ ןרָאד

 ,ידיאולעה ןוא רַאילעּבַא ,לה ,*?יַא עגר יד ןעק
 ערעגנעל א ךיז ןעיצ .ןרעיודעג .כרַא 0

 טּבַײלּב אוז טיטש ןא ילייוו ןייא זאוו , .טַײצ

 טנואו, .ןוו שהו 1588 ,ּבפ ,"איוז ןייא ....זע
 ןַײז םיא ןמ ןאק אד ... איה טינ עֿבוּת רעד
 טייטש סע ןןדַײס =!} אל םא ,ןימענ טינ תונמאנ

 .קקּת ,"טכַמ םינייד ןּבאה אד ,ןא םינש השמח

 הכלה יד טגאז רע -- ןא גנל טינ דנוטש שע;

 ייג ןא זיאק .וט קרּפ ,טנַארּב ,ײלארׂשי רטנוא

 טנָאקעג ןּבָאה ןדִיי זיּב) תורוד המּכ ןינאטש
 ןוֿפ ןםיּתשילּפ יד ןופ דנַאל סָאד ןעמעננַײא

 תוֿבָא איד ןאטיג תוֿבוט ןיּבאה איז לייװ ןיגעו
 רּביא רֿבח ןַײד ןעװ, .ג/אל ,וצנ ,"םינושארה

 ןזאל גאט ןייק ׂשֶע וטׂשלָאז ,זיא זגורּב ריד

 ,ןטעּב הליחמ םיא טשלָאז 'נוא ןיטש ןא

 רע; .ב/וט ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 ןלעװ טרָאװ ןייק טַײצ יגנאל ןייא ןיא טָאה

 ," . . ןדנַאטשיג ןָא גנַאל זיא ׂשע ,ןונ ... . ןדיר
 ,ב/וכק ,!טל

 ןייא ףיוא ןייטש .ןּבַײלּב ,ןייטש גנַאל .
 ,רוּפיּכ 'םוי ןצנַאג םעד סיֿפ יד ףיוא יַא .טרָא

 -רַאװ םַײּב טנַײה ןענאטשעגנָא גונעג ןיוש;

 ,"טַאטש

 ךוד, .זיא סע יװ ױזַא ןזָאל .ווזוקא .כרַא .8
 ליװ 'נוא ןיטש ןא ןׂשול טייוה ׂשע ךיא לי

 ,480 ,ךוּביאבּב ,"ןמורו ןגעד ןעד ףיוא ןטרַאװ

 'נוא ןצרעק ןגנַאל אייווצ ןקנעש ךַײא ליװ ךיא;

 ,םילשמ רֿפס ,שןיטש ןא ןגניז ראייא ראנ טׂשול

 רּביא ןיזאל רמיא טׂשלָאז, .ב/ח ,1686 מדפֿפ
 ןירעװ טכַײליֿפ ,ןאיטש ןא טּפשמ ןייא טכַאנ

 . ,ןויע ,"ןַײז הושמ ןינעק םיניד-ילעּב איד ךיז !
 .ב/חי

 .ךַאװ רעד ףיוא יִא ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 .טֿפַײטשעג-- ,ןָא ףַײטש .ורט -- ןֿפַײטשנָא
 יִא .רעֿפַײטש ,ףַײטש ןַײז לָאז סע ןכַאמ 1

 םעד יִא .דמעהרעּביא סָאד יִא .רענלָאק םעד

 "נָא ,ןדניּבנָא רעֿפַײטש .ןעֶיצנָא .2 .טעסרַאק
 יד יִא .טַאנַאק םעד יִא .קירטש יד יא .ןּפינק
 ,סױרָאֿפ ןלעטשסױרַא ,ןקורסױרַא .8 .,ןטָארד
 עטרַאה רָאּפ ַא יִא .ףַײטש ,טרַאה ןַײז לָאז סעי

 ךיז טכַײלג רעג .ןעלקסומ יד יא .ןטסױֿפ

 ,"טסורּב עטלַא יד ןָא טפַײטש ,סיוא דלַאּב
 ,1924 זירַאּפ ,װ ערטסַאילַאכ .יקסװַאשרַאװ רזוע-

 ןצנאגניא ךיז טָאה ףוג ןַײז/ -- ךיז טימ

 ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנּפ ,יטֿפַײטשעגנָא

 ,גנוד ,1939 ןרוּבלעמ ,עילַארטסױא ןוֿפ

 ,שינע-

 טליטשטנַא ווזד

 ןרעװש ַא טימ ןֿפָאלשנַײא ןוא 'װ יא .ןרעוו

 .רענדער םוצ ןרעהוצ ךיז ןוא 'יװ יַא .ףָאלש

 א ןָא זיא סָאװ .1
 סָאװ .2 .רעגניז רעיא ןַא סעּפע .םיטש (רעטוג)

 :סױרַא םַײּב טינ ןרעטיצ רעדנעבמיטש יד |
 -נַאלק יד ַײּב, .ןטנַאנָאסנַאק עיִא .סע ןעגנערב

 סָאד טינ ןעמ טרעה אא ןפ} {ש| ,ןס} ןעג

 ,יאי ,"ןעגנַאלק עיִא יד ןענַײז סָאד .ןרירּביװ
 ,טייקי .1 ,אאו פשיי

 ,טמיטשעג-- ,ןָא םיטש .ורט -- ןעמיטשנָא
 ,טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא ןעיָארטסנָא .1

 . 1925 עװקסָאמ |

 ידַא -- קידנעמיטשנ' ַא

 ,111967 ,רָאֿפ ,ּבור ,ײגנַאלק א ןָא -

 ,1766 ץעמ |
 ינוא ירֿפ ץנַאג תּבש ןּבָאה יז, .רעצעהפיוא |

 . ,רעד -- ץיטשנָא

 ןציטשנָא
 יד ןַײז ןלָאז ןעגנַאלק יד ,סענורטס ןעוצנָא |

 -סױרַא; .ענַאיּפ א יִא .לדיֿפ יד יַא .עקיטכיר |

 ענעדײשרַאֿפ ערעייז ןדייש .יד ןוֿפ ןעמונעג -
 ייִצ טמיטשעגנָא ייז ,ןטנעמורטסניא-ענורטס
 ,סּבעװנײטש ,ןַאמזַאלג ךורּב ,"ליטש ,קידרעט

 -עג יד ןפַאש ,ןֿפורסױרַא .2
 םלֹוע םעד יִא .ןריריּפסניא .גנומיטש עקירעה
 ףיוא לָאז ... רעלטסניק רעד, .הרּכזה ַא ַײּב
 יַאּב עליטש רַאֿפ טסַײג םעד יַא ... ןזָאל ךיז
 ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,ןיקסַאר .ס ,יןעגנוטכַארט :

 ,רענרעּפוק א גנַאגרַאֿפנוז א, .1910 'װָאנ ,יינ
 ןַײמ טמיטשעגנָא טָאה ,טעװַאקעג זַײא ןיא
 חסּפ ,קיא ,גח ,"ריביס ןיא ןעגניז וצ ץרַאה-

 .ךיז טימ .ז"טשּת

 ןָא זיא סָאװ .1
 ןוא; .ןשינעֿפעשַאב עמוטש עֶא .ןעמיטש
 סנטָאש-רעטרעװ יװ ,עיִא ָאד ןענַײז רעטרעװ

 סָאװ .2
 טינ ןּבָאה סָאװ יד. .טכערמיטש ןייק טינ טָאה
 ."ָא ןבַײלּב טרָאנױאװ ןקידנעטשַאּב ןייק
 | ,טייקי-

 .ןעקנוטשעג-- ,ןָא קניטש -- ןעקניטשנָא
 צג א ,חיר ןטכעלש א ןּבעגסױרַא --- װטוא

 סע. .ץעזנָא ןא טימ יִא .רעמיצ ןיא יִא .קנַאטש

 -- װרט  ."ןיזנעּב טימ ןעקנוטשעגנָא טָאה

 טימ ןרעמיצ יד יַא .קנַאטשעג א טימ ןליֿפנָא

 .שינע .ץכע .ךיז טימ ךיוא .רָאלכ

 .ַײרע- = .(עק" ,ןיי) רעד
 עג * וַא טפיטש .װרט -- 1 ןטפיטשנָא

 ןלעטשפיוא ,ןריזינַאגרָא .רנ .משטד ,טֿפיטש

 -םימותי יא .ןֿפַאשנַא (ןטלַאטשנַא) לָאצ א

 טאה דנסיװ םוא ׂשוזיד, ,ןלָאטיּפש יא .רעזַײה

 ,לארׂשי ןֿבא ,"טפיטשג ןהא שנּברעד רפ ליפ

 ,רָאטַאיציניא :ךיוא -- רעד

 ערעייז ןוֿפ טינ זיא סָאד רָאנ .ןדנוצעגרעט
 ,הנו- "רעיא ןַײז ןזומ סע ,ןײלַא ּפעק

 "עג-- ,ןָא טפיטש .װרט - ןטֿפיטשנַא
 א יִא ןטֿפיטש טימ ןקיטסעפנָא  .טפיטש-

 .סַאֿפ א םורַא ןֿפײר יַא .ךעלּב יִא .ןזַײא עטַאלּפ

 .טֿפיטשעג+ ,ןָא ףיטש .וטוא -- ןֿפיטשנָא
 םעד ןזָאל ןוא ןָא ןפיטש הרבח. .ךס א ןֿפיטש

 -עגנָא ןוא טֿפיטשעגנַאא ."ןֿפָאלש טינ ןדייז

 טימ ."טכַאמעג שירַאנ גונעג ךיז ,טעילוה
 ךיז טנגוי ןַײז ןיא טלָאװ רע ןעװ, -- ךיז

 רעד ףיוא שזַא רע טלָאװ ,טֿפיטשעגנָא גונעג
 ,זמט ,גח ,"טעװעטנוּבעצ טשינ ךיז רעטלע

 .שינע- .6 אוו 3

 ,ןציטשנָא ןופ טקא

 ןייק , .יָא רעכַאװש א .טלַאהנָא ,רַאּפשנָא ,ןעלנָא

 ןעמ טָאה םעד וצ .ןרָאװעג טשינ רע זיא בר
 יד ןיא יִא ןַא ,ףיקּת א רעװש א טפרַאדַאּב -

 ,טקנוּפ"ַא .דויםיליהת .ׁשֵא ,"ןֿפוה עשינּבר
 ,םגוד

 ,טציטשעג-- .ןָא ץיטש .װחרט -- ןציטשנָא
 ,פולס םעד יא ,ןקיטסעֿפנָא .ןענעלנָא ,ןראּפשנָא
 ,טנַאװ א ןָא רעטייל ַא יִא .ןלַאֿפ טינ לָאז רע

 עדייּב ענַײז ְןָא ּפָאק םעד טציטשעגנָא טָאה רע, |



 ןקיטשנָא

 ןוֿפ חול רעד ,ןןײטשָאלּב רזועְו .3 .ע ,"טנעה-

 ךיו טימ 1892 ענליוװ ,עּבעיל עשידָאמטנַײה

 טָאה יז ,ןלעטש טריּבורּפעג ךיז טָאה יז, --
 ןטרָאד ,"סמערָא ענַײז ןָא טציטשעגנָא ךיז
 ,שינע- .ץבכע

 ,טקיטשעג-- ,ןָא קיטש .וורט -- 1 ןקיטשנָא
 'ַא םיא ןוא בנג םעד ןּפַאכ .ןגרעװנָא

 ,טקיטשעג-- ,ןָא קיטש .ורט -- 11 ןקיטשנָא
 ערעגנעל יִא ,ןקירטשנָא .ןטֿפַאהנָא ,ןטפעהנָא
 .רעדעװס םענעלָאװ םוצ םעדעֿפ עטיור יִא .ןקָאז

 | ,ץכעז
 -עג-- ,ןָא עװעק  .ורט -- ןעוװעקיטשנָא

 "וטשוצ .2 .וװ ןקיטשנָא וזד .1 .טעװעקיטש
 ,לטערּב א ךָאנ יִא .ןעװעקוטשנָא .ןעוועק

 -ץגע .ןריטָארקנַאּב ,ןצעזנָא .עיצילַאג ,לקָאל ,9
 "טצ ןיוש טָאה ןוא ... רעמערקטינש א ןעוו
 -עקיטשעגנַא ,טגָאז עמ יװ ,טַאהעג לָאמ עכעל
 רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"טצװ

 סָאד זיא ךעלטנגייא| 1898 שטיּבָאהָארד ,וש

 ןכַאמנָא .סעּב .4 .תעװעקוטשנָא :טרָאװ
 ,קיטש-דמש

 ,613 +- ,ןקיטעטשמוא וזד -- ןקידעטשנַא
 ןרטכעט ןנַײז ןופ ןמענ טׂשרעװ אוד 'נוא,
 ןגידעטשנוא ןדרעװ איז 'נוא ןניז ןנַײד וצ
 -נוא ןכַאמ ןדרעװ איז 'ינוא ןטוגּפא ןריא ךאנ
 ,חט ,"ןרטאגּפא ןריא ךאנ ןניז ןַײד ןגידעטש
 ,16 ,דל ,תומש

 א ןָא זיא סָאװ .רפ .ידַא -- קיטעטשנָא
 יערֿפ רעיֶא .טַאטש ןייק ּפָא טינ טיה ,טַאטש

 .ןעגנוי עיִא .רעס

 ןכָאטשעגי-- ,ןָא ךעטש .ורט -- ןפעטשנָא
 סָאװ סעּפע טימ ןעּפעשטנָא ,ןקיטסעֿפנָא .1
 -סיוא עלעשיק ןפיוא יִא ,ץיּפש ןפרַאש א טָאה

 ןסַײװ ןפיוא לדליּב ַא יִא .ןעמולּב עטֿפַאהעג

 .ריּפֲאּפ ןגיוּב א ףיוא ךעלרעטאלפ יִא .ריּפַאּפ

 .ןרעיוא יד ןוֿפ ךעלּפעל יד ףיוא ךעלגניריוא יא

 .עקטנעו רעד ןוֿפ ןקָאה ןֿפױא למערעװ ַא יִא
 רעד ףיוא ייז ןכעטש למערעװ א טָאטשנַא;

 -טכוֿפ ,ל ,זּביא ,"הבקנ א לשיפ א ןָא עקטנעוו

 טימ ןעיײננָא .2 ?רָאי ,עגיר ,פעפ ,רעגנַאװ
 ,עזולּב רעד וצ עלעטרַאג א יִא .ךעטש עכעלטע

 .גנַאר ןופ ןכייצ םעד רידנומ (םוצ) ןפיוא יִא

 טימ) טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעוצוצ קילַײא .8
 -עגנָא ךימ טָאה רע, .(ףור א טימ ,קילּב ַא
 -נײרא זיא סָאװ קילּב ןגנַאל א טימ ןכָאטש

 ןײטשדלָאג .מ ,"המשנ ןַײמ ןיא ןעגנורדעג
 ,ןעגנורעדנַאװ-עמרוט ,ָאקנעלָארָאק .װ ,זּביא

 -ַאטשעג זיא סָאװ רעַײרפ א? ?רָאי ,עשרַאװ
 ...'!רעגריּב' .ןכָאטשעגנָא םיא טָאה טנעָאנ ןענ
 ,ַאקנעטיקימ .יא ,"ענעשעק יד ךַײא טדַײנש עמ
 ,1925 וועִיק ,ןגרָאמירֿפ

 (ףרַאד עמ לֿפיװ טינ) ןכעטש לסיּב ַא 4
 עמ ,רעטָאלּב א ןכעטשוצנָא גונעג טינ זיאיס,
 ןקעטשנָא װזד .0 ."ןכעטשכרוד טוג ףרַאד
 .ןעיידיא עַײנ יד טימ יא

 ןּבאהג .ןדניצרעטנוא ,ןדניצנָא .כרַא 0
 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןיכָאטשיג ןא ןארד ראײֿפ

 .ןָאט ךָאטש א ,ןכעטש וזד ./ .ב/דר ,3
 טנַאה יד ןוא ןכָאטשעגנָא םיא טָאה ןיּב ַא;

 .ז- ,רעד -- לעטשנָא
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 "נָא םיא טָאה רעּבָאה רעד* ."ןֿפָאלעגפױא זיא

 ןָאטּפָא גָאטליױואװ ןופ = (ןטניה ןיא) ןכַאטשעג

 ,עיצקעיניא ןַא ןכַאמ ,0 .טײקשירַאנ ַא
 .שינעע/ .ךיז טימ ךיוא

 -ער רעדָא טקַא .1
 "נא ןוֿפ יִא רענייש ַא .ןלעטשנָא ןופ טַאטלוז
 ןּבָאה סָאװ ןכַאז ןוֿפ יִא רעקיצנוק א .ןקיט

 --לקני װייַא .ןישַאמ ןופ יִא .טרעוו ןּפַאנק א

 וצ 90" ןוֿפ לקניװ א טימ רישכמ רענרעזַײא

 סעּפע ןעיוּב םַײּב ןעלקניוו יד יצ ןרילָארטנַאק

 טצינעג -- טפיטשיַא .עדָארג תמאּב ןענַײז

 סא ףרַאד עמ סָאװ סָאד ןלעטשנַײרַא םַײּב

 ,לעטשעג ןיא ןקָאט

 ,שינעדנעלּברַאפ .גנורילומיס .עיצַאלומיס .2
 קידתמא רַאֿפ ןלעטשסורַא סָאד .שינעריֿפרַאֿפ

 ,רעשיטניה .שיגעטכַאדּפָא ןַא רָאנ זיא סָאװ סָאד

 ןוֿפ יַא ןַא ןכ אמ .יַא עא רעשיבנג ,רעשלַאֿפ

 רענעק א ,הֹבושּת'לעּב א ,ריבג א ,קידצ א

 ןעמ זַא ,טינ טרַא סע זַא יִא ןַא ןכאמ .װזַאא

 ,ךעלקילגמוא זיא ןעמ) ןדירפוצ לסיּב א זיא

 ןייק ןדַײל(רַאֿפ) טינ .(ןרָאלרַאֿפ ץלַא טָאה עמ

 עזָארּפ .טסנוק ןופ יִא םעד טכַאמ סָאװ ץנוק .יָא

 -נעטשּבלעז ןוֿפ יִא ןַא .עיזעָאּפ ןוֿפ יִא ןַא טימ

 .וזַאא טייקטעדליּבעג ,טייקנסקאוװרעד ,טייקיד

 ַא ןַא ןכַאמ ."ויִא םעד ןכַאמ סע ןָאק רע;
 א ,שטנעמ רעצנַאג א יװ ,סטכער סעּפע יװ

 רעצנַאג ַא ןעװעג טלָאװ רֶע יװ ,רעקַאנק רעצנַאג

 ,ישַא-בר-רּבירמ רעצנַאג א ,םַאד-עּבעט-אי

 ךצמ יּתימא וניאש רבדל המוד הז ירהו;

 יּתימא וליאּכ האורה ןיעל דמעוהש אלא ,ומצע

 ךרע ןא ןופ י"ּכ ,רעּבוד יר ֿברה ,י('ַא ארקנה)

 ;תונידמ המּכ ןיא + .. ןעוועג ןיּב ךיא; ,0
 סָאװ ,םייּבר זיא סע סָאװ טשינרָאג טסיײװ עמ

 זיאס, .טלעװ רקֿפה יד ,ל"ֿביר ,יץֵא זיא סע

 !לדניווש רעטיול ,רעדורּב-רעטוג .לדניווש רעּבָא
 ,סוממ ,ײץַא עכלעזַא השקשינ טײטשרַאֿפ עמ

 -ואוצעג ןענעז ליפ, .עלעשנעמ עניילק סָאד

 ןיא ךיז טניפעג עמ זַא יִא ןַא ןכַאמ וצ ןעג

 סע זיא; .תודוס פס ,"טיונ רעטסערג רעד

 א רעדָא יִא ןוֿפ טסנוק עסיורג יד ןעװעג

 ןוא קיטירק ,נש ,"?טסנוק ןוֿפ יִא רעסיורג

 .רעקיטירק

 נוק ,לציּפש ,קירט ,ץנוק .לרעכַאמכָאנ .9
 ײלרעלּכ טימ גנוי רעכעליירפ א .ַײרעסיײד

 ,ךיז ןעמירק ,ןצפיז ,ןצכערק ,ץָא ןכַאמ .ץא
 "רע ויהי .קיטשירעטאעט ןוא ןיֵא יילרעלא

 םירֿבדה לכמ ןילעטש ןָא קוחצ ךרדּב םיִׂש
 לעװ ךיא,; .'םכחו ךלמּב הֵׂשֲעִמ' ,ּבחנ ,"וללה
 לָאז . .. טָאטש עצנַאג יד סָאװ ןכַאמ יִא ןַא םיא
 ,גָאט ןייא דנוא דנעזױט ,"ןכַאל םיא סיוא

 רעַײא ןלייצרעד רימ טזומ ריא, ,18239 עשרַאװ

 ,"ןעמוק ץינוצ סעּפע רימ טעװ רעמָאט ,יָא

 םיסיידנוקא .טורקער רעשידוי רעטשרע ,ַאי

 קרַאטש ךיז ןגעלֿפ סָאװ ... ןעװעג ןענַײז

 עליואו ןטכארטסיא ןוא ... ןכַאמ שירַאנ

 רעדו רע טָאה םעדצוח, .עשטַאילק ,סוממ ,ייִזיָא

 ןעיירק ,ןיֵא םינימ ײלרעלַא ןכַאמ טנַאקעג ןןחדּב

 יװ ןעקאוק ... ,עלעדנעה רעקשטיגנוי א יו

 -װעל .ח .ג ,"קידניא ןא יװ ןרעדלָאה ,שָארפ א

 ,1898 ענליוו ,עטַאט רעמוטש רעד ,רענ

 .ןע" ,יד -- גנולעטשנַא

 .ז ?רעד -- ?טלעטשנָא

 ןלעטשנָא

 ,ריא טַײז ןטנַאידעמָאקק -- רעכַאמיַא

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"רעכַאמייַא ,סעקינסוקָאפ

 רעדָא סעצָארּפ .1
 .ןכאז ךס א ןופ יִא .ןלעטשנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,לעטש .2 .טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ א ןוֿפ יִא
 ינּב ןןעז =} ןיז ריא טרעװ, .ןטסָאּפ .דמעמ

 ןגנַײד ןעד אַײּב רע זד ,ןפלעה גנילטש ןא ןייא

 ןַײז יװ טקנופ, .19 .ּבגָארפ ,"ןַאק ןּבַײלּב

 הליהק רעד ַײּב יַא ןַא רע טמוקַאּב ,. . . רעגַאװש

 ,זָאט ,רעפיש .י 'רד ,"רעטקָאד:הליהק סלא

 ,978 אפ ,1929 עשרַאװ

 ןגרָאמ, .תונכה .ליצ .גנואימַאּב .ןַאלּפ 9
 ןא ןטורג רע טכַאמ ... ןגנערּב שיפ רע זומ

 דנוא גאט ןצנַאג ןעד ןליֿפ איז .גנולעטש

 יכילרדנואװ ינייש ןייא ,"זיוא ׂשקינ ןטכיר

 ,ךַאּבצלוז הָאז סרעשיֿפ ןייא ןוֿפ עירָאטסיה

 'א יצנג ינַײז (ןוי תוכלמ עשר) רעד, ?רָאי

 הרוּת ןַײז (לארׂשי) קלָאֿפ גילייה עזיד ןזעװג
 ,תושקֿבו תונחּת ,"ןזאל רֿפ נוא ןסעג רפ לָאז

 יװ טכַאמיג 'ַא ןַא ייז ןּבָאה ױזַא, ?טרָא ,7

 טלעג ןַײז םוא ןילעװ טרוֿפקנַארפ וצ ןיא איז

 ןּבָאה הׂשעמ זאד ,הׂשעמ ןיש ןייא ,"ןעגנערּב

 תֹּב הליּב .טכַארּביג קורד רד ןיא רּבַײװ ייווצ

 תשא ,ץיװרוה תחפשממ רעּב ר"הומ ןואגה

 ףולאה תֹּב לחר תרמו ,ןיוומ שרוגמ ,ןזח יסוי 'ר

 -רע ייז טָאה ןרעןא .{1700 גָארּפ} ץינזיור ןתנ

 -רַאֿפ ךיז ןּבָאה עלַא .'ּת זיּב 'א ןופ טלייצ

 יוּב ַא ,יקסנימַאק .ט ;"'ַא ןַײז ףיוא טרעדנואוו

 ,1913 וועיק ,ןעלק-לארׂשי א ןופ עיֿפַארגָא

 ,גנולעטשנָא ווזד
 קיטסול ךיד טכַאמעג יִא עלַא ּבָאה ךיא, 3

 ןייא ןוֿפ עירָאטסיה הנייש ןייא ,"ןכאמ וצ

 ?רָאי ?טרָא ,ןעיסרעּפ דנאל םעד שיוא גיניק

 .טלעטשעג-- ,ןָא לעטש .ורט -- ןלעטשנָא
 וצ יִא .טרָא ןייא ףיוא ןכַאז ךס א ןלעטש 1
 -ערק ןיא גרַאװרעּבליז יִַא .זיוה ןיא לּבעמ ליֿפ

 טסָאה וד סָאװ ןכַאז עקירעּביא עלא, .ץנעד

 טכידעג ױזַא ןלעטשוצנָא טעװעלַאשזעג טינ

 ,שטַײט השמ ,"רעמיצ םעניילק רעזדנוא ןיא

 דוּביּכ ךס א; .1929 קסנימ .קירּבַאֿפ רעד םורַא

 -נייא ,ךעלכיק-קינַאה ,ןשָאלק ... טלעטשעגנָא

 עשָאי ,זי ,"סעקינשיװ ,יילרעלּכ ןסטכַאמעג

 עכַײר ןטסולג רעַײא ראפ רֶע טָאה; .ּבלַאק

 "מאה ןּברוח ןפיוא ,למ ,"טלעטשעגנָא ןשיט

 ,יגרוּב

 ,ןעיוּבפיױא ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיוא

 .ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןיא רעזַײה יִא .ןלעטשפיוא

 .ןסקיוװעג עגנוי יד רַאפ סענעקעטש יִא

 ןֿפױא ןלעטש ןוא) זַײּפש א ןטיירגוצ 2

 עמ ,ןלעטשקעװַא ןוא ןטישנָא ,ןסיגנָא ,(רעַײפ

 -עװ יִא .ןסע יִא .ןסינעג ןענעק רעטעּפש לָאז
 "וּב 'ַא .ךעלעּבעּב ןוא ךעלעקסילק יִא .ערעשט

 (ךעלסעֿפ) יִא .קָאס-סעדגַאי יִא .טשרָאּב(ס)עקיר
 עיולּב 'ַא .ךלימרעיוז סעקשידַאל יִא ,טיורק

 רַאֿפ ןֿפרַאד סע ןעמ טעװ רעמַאט ,סעדגַאי

 ךיז טמעש; .ןַײװ-(ס)עקנישזָאר יִא .לושלש א

 ןוא הרגנירג טימ הדועס ןַײז טַײל איד רפ

 -ַארּפי ,"ןילעטש וצ ןא ןןטסָאקמוא =| ןטסָאק

 א, .ןו לּביְו ז"כקּת ,!סוסקול ןגעק תונקּת רעג



 ןלעטשנָא

 ןיילַא רעטעפ רעד ןכלעװ ,קַאינשיװ ןטוג לזעלג

 רעטניװ ןֿפױאק .שֵא ,יןלעטשוצנָא ּביל טָאה

 "עגנָא ןוא סעקרעגוא טרעַײזעגנַײא .ןעמ טָאה
 ףַאמלעטייק .י "ןעמױלֿפ טימ רעסעפ טלעטש
 : | ,21 ווו 1965 ,רָאֿפ

 ,רעסַאװ ןסיגנָא -- רַאװָאמ ַאס םעד יִא
 .ןזָאלּברעדנַאנוֿפ ,ןדניצרעטנוא ,ןליוק ןטישנַײרַא -

 ,טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא ןעיָארטסנָא .9
 ןַײז לָאז ןָאט רעד ,סענורטס ןעֶיצנָא צעפס

 "וא ןיא יִא .ןָאט א יִא .רענעשטנואוועג רעד

 ןופ קע םַײּב; .ןטנעמורטסניא יד יִא .ןָאסינ

 "זעלק הרֿבח א טציז שיט םענעּבמעד ןגנַאל ַא

 ,"םילּכ ערעייז ןָא ןלעטש ,ןעיָארטס ןוא רעמ
 ,סעקישטימס יד טרימש עמ, .תועסמ ,סוממ

 יָא" .וינעּפמעטס ,עש ,"םילּכ יד ןָא טלעטש עמ
 .ןעגניז םוצ ןטיירגוצ ךיז :ךיוא = יל ּכ יד

 םוצ טיירג ןכַאמ ךיז =זדל אה םעד יא*

 ָאילשז ,ןעּבָאילכ וצ -- קיסַאּפש ךיוא) ןעגניז

 .(ךס ַא ןעק

 ,ןרילוגער ,ןטכיררַאֿפ ,ןעיצנָא ,ןטײרגנָא .4
 לָאז ןישַאמ ַא ,רישכמ ַא ידּכ עא ןסילשנַײא
 םעד 'ִא .ןרינָאיצקנוֿפ לָאז ,ןטעּברַא קיטכיר

 "ךַײנש םעד יא .ןישַאמקורד יד יַא .רָאטָאמ

 ,רָאזיװעלעט םעד ,ָאידַאר םעד יִא .טַארַאּפַא

 טלעטש רעלדער רעד, .רעגייזקעװ םעד יִא

 יז טָאה יצ טקוק רע ,לדער ענרעזַײא סָאד ןָא
 טינ ךיז ןלָאז תוצמ יד ,המיגּפ ןייק טינ

 יעטַאט רעקידחסּפ אי ,רַא ,=ןסַײר

 ,ןייג ןּבײהנָא לָאז רע -- רעגײז א א*
 ,רעגייז םעד י'ִא רימָאל, .ןייג קיטכיר לָאז רע

 ןּב ז"י ,"העיקש יד ןטיהּפָא טנַײה ףרַאד עמ

 ,1894 ענליװ ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ א ,הירא

 ןייק ןַײז טינ לָאז סע ןעז -- ףלח ַא א
 ףרַאד עמ, .קיטיינ בוא ןֿפרַאשנָא ,עלהמיגּפ

 א 'ִא יוזא לָאז עמ טחוש רָאי טרעדנוה ןַײז

 יד יִא .ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ ,"ףלח

 רעד טימ ןצעמע ןיא ןליצ ךיז -- סקיּב)

 .טנעמורטסניא רעקיציה א זיא סקיּב א, .סקיּב

 ,ףײלַא ןיוש יז טסיש ,ןָא רָאנ יז לעטש וד

 םעד יִא :ךיא .3 ןאנ ,1938 קסנימ ,נרעטש

 סע -- טכיל סָאד יִא ךיא ןעק עמ .ליצ

 א 'ִא .טרָא ןטרעגַאּב םעד ףיוא ןלַאֿפ לָאז

 ,רעּבליזקעװק ןעלסײרטּפָארַא -- רעטעמָאמרעט

 .ַאא ליומ ןיא ,עװכַאּפ א רעטנוא ןגײלרעטנורַא -

 .סיוא ןוא ןע;צפױרַא ייז -- ןעלגעז יד יא

 רעד, .טניװ ןגעק גנוטכיר רעד ןיא ןעיירד :

 ןוֿפ ןטנװַײל יד 'ִא רעּבירעד ףרַאד ... דיי
 ,1919 י"נ ,א טישז ,ײטנערקָא ןלַאנָאיצַאנ ןַײז

 רבא ןַא ןטײרגנָא יװ ױזַא ,ןלעטשסױרַא .8
 ףגיוא יד יִא ,ןרינָאיצקנופ ןַײז רַאֿפ ףוג ןופ

 רָאּפ א ,סרעקוק יד ,םייניע יד ,ןגיוא רָאּפ ַא

 גנַאל רעדָא גנערטש ,ןקוקַאּב טוג -- סעלַאג

 ץדייּב ןָא רעדיו טלעטש לארׂשי 'ר, .ןקוקנָא

 לש הֿבישיּב ,סוממ ,"ןַאמנגנוי ןֿפױא ןגיוא

 -י} רָאּפ ַא רימ ףיוא ןָא רע טלעטש, .י'הטמ

 .היֿבט ,עש ,"ױזַא רימ וצ טכַאמ ןוא םיינ

 םעד טלעטשעגנָאא .קיל ּב םעד יִא :ךיוא

 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"םעזוּב ריא ףיוא קילּב
 0 ,23 אוו

 ַא ,רעיוא (סָאד) םעד יִא ,ןרעיוא יד א

 ,קיט
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 סערעטניא טימ ,טגנערטשעגנָא -- ןרעיוא רָאּפ
 טצעזעגמורַא ךיז טָאה םלוע רעד, .ןרעהוצ ךיז
 ןרעיוא יד טלעטשעגנָא .. ,חרֹוא םעד םורַא
 ןיא' ,ַאּפָא ,"טרָאװ ןדעי וצ טרעהעגנַײא ךיז ןוא

 -רעד רע ןעװ ... ףיוא טרעטיצ ...,.ידלַאװ -
 יצ ,ןרעיוא יד ןָא טלעטש ןוא העיקּת יד טרעה

 ,שַאּב ,"חישמ לש רֿפוש לָאמַא טשינ זיא סָאד
 ִא ,ןרעוא ןוא ליו מ יָא" .ײרָאג ןיא ןטׂש

 ,טשודיחרַאפ קרַאטש ןַײז --- ןרעיוא ןוא זָאנ

 -סיוא -- טנעה יד ,טנַאה ַא ,טנאה יד יא

 טלעטש סע רעװ, .הֿבדנ ַא ךָאנ טנאה א ןקערטש

 רעד, .װש ,"טנַאה ןיא םיא ּביג -- טנַאה יד ןָא

 רעזַײה יד רעּביא עקשוּפ א טימ טייג סָאװ
 סָאװ םעד רַאפ רענעּבױהעג ליֿפ ךיז טלַאה

 סעקניצ רזוע ,דמא ,"טנאה עליוה ַא ןָא טלעטש

 ,1868 ץנליוו ,גיצ יד ןוא

 סָאװ המהּב ַא ןגעװ=רצנרע ה יד א

 ,טקניטש קָאּב רעד זַאק .ןכעטש וצ טיירג זיא

 ,"רענרעה יד ןָא ךיוא רע טלעטש

 ןטיירג ךיז = ךעלעּפיל יד ,ןּפיל יד א

 ,ןּפיל יד יִא וזז = קסיּפ םעד יִא .ןענייװ וצ
 ךיז יז טָאה, .ןעלדיז ,ןהנעט ןּביײהנָא :ךיוא

 יװ ךעלעּפיל יד טלעטשעגנָא ןוא טקידײלַאּב

 !טעּברַא סָאװ יורפ ידי ,רַא ,"ןענייו םוצ

 'ַא* .ןפױלטנַא םוצ ןטיירג ךיז = סיֿפ יד יא

 ,הפצוח ןזַײװסױרַא = | רע טש םענרעּפוק ַא

 ךיז=ןקור םעד יִא .טײקטמעשרַאֿפמוא

 בָאה ןקור ןַײמ, .ּפעלק ןגירקוצנַײרַא ןטיירג

 ,יאלפ ,"רעגעלש יד רַאפ טלעטשעגנָא ךיא

 -סיוא :ךיוא .ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבזמה

 :טָאקעלַאק יד יָא" .ןקור ןטימ ךיז ןעיירד
 יד 'ַא" .ןעװעדלאווג ,ןעַײרש ,ןעלמוט = עק

 ןגירק וצ טיירג ןַײז .ןּבעגרעטנוא ךיז = קַאּב

 -רַאפ .ןזָאלּבנָא ךיז = רענָאה םעד יָא* ,שטַאּפ א
 "כיו ןכַאמ ךיז = ךיו ּב םעד יַא* .ןּבָאה לּביא

 יִא .(סעּפע ןלעטשרַאֿפ וצ) ענימ ַא ןכַאמ .0
 (יּב) וצ (ענימ עכעליירפ ַא) םינּפ ךעליירפ

 ןוֿפ ,םֹּת ַא ןוֿפ םינּפ ַא יִא .ליּפש רעזייּב

 ,ענימ עטַאװעמּת ַא יִא .לאשל-עדוייוניאש

 -נסיװ-טינ ןכַאמ ךיז = הרוצ עטלַאק ַא ָא*
 ןלֵק ולא ולא;

 -ץגנָא ןּבָאהא .טײקיטליגכַײלג ןזַײװסױרַא :קיד -

 -שָאר רעד רָאנ .סעימ ערעיוו טלעטש

 ,1887 ,לָאֹפַי ,"טליטשעגנַײא ייז טָאה להקה

 -נענייו ןַײז ןָא טלעטש רעלטעּב רעד, .34 אפ
 ,"לטיה ןטימ טנַאה יד סיוא טקערטש ,םינּפ קיד

 טלעטש שטנעמ א ןעוו, .יקיטסיטאטס רעדי ,רַא
 ךַײלג זיא ,םינּפ ןייק טשינ זיא סָאװ םינּפ ַא ןָא

 -נוא .מ ,"הרז"הדוֿבע רעד טנידעג טלָאװ רע יװ

 .תמאה דומע טיצ ,7 1 1968 ,זמט ,רעג

 .טעּברַא ןּבעג .לעטש ַא ףיוא ןעמעננָא ./
 -רעּביא ,עיצקנוֿפ ַא ןריֿפוצכרוד ןּבעגרעּביא
 יַא ,ןשטנעמ יִא .טלָאצעג רַאֿפ תוחילש א ןּבעג

 ,שרדמ-תיּב ןרַאֿפ שמש ַא יִא .ןשטנעמ ַא ךָאנ
 ךעלדיימ רָאּפ ַא יִא .רעטלַאהכוּב םעַײנ א יִא

 -סומ ,ןענָאיּפש יִא .רעגעלש א יִא .םָארק ןיא

 רערעלזיוה ַא יא .טַאקָאװדַא ןטוג א יִא .םיר

 ןידלעמ טה טרעהיג ךיא איד, .רעדניק יד רַאֿפ

 ןזעװג יז ןַײז ,ןילעטש ןא יז שטַײט ףיוא ןמ יװ

 תרׂשע ,קחצי תֹּב עטנעי ,"ןיילק ןוא גיניוו ראג

 .וֿפד = -- ךיז ןלעטשנַא

 ךיז .ןלעטשנָא

 .םיא טּביל יז , .ה"י ,19 ּבײהנָא ;לכיּב תורּבדה
 -עמַא ,"טלעטשעגנָא ןכדש םעד ןיײלַא טָאה יז
 ןױש טָאה, .1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקיר
 .סרעֿפלעהַאּב יד טלעטשעגנָא סרעדנעס ןמלק
 ,יולה ֿבאז ,"קימס םוצ ןעמענ ךימ ןלָאז ייז זַא

 ,1906 'װעשטידרַאּב ,סרעדנעס ןמלק יּבר רעד

 -עמע ןגעק ןצעמע ןצעהרעטנוא ,ןדײרנַײא .8
 ןַָאט וצ ןכַאמּפָא .ןצעמע תֿבוטל ןז ,ןצ
 ףיוא יִא .ןלעטשרעטנוא ,ןקישרעטנוא ,סטכעלש

 'מוא םעד ףיוא 'ִא .האמ עצרַאװש יד ןדִיי

 ןלָאז ייז סענַאיוּב יִא .תודע עשלַאפ ןקידלוש

 נָאמעד יד ףיױא סלעציה יִא .ןגָאלש םיא
 ןּבעגנַײא לָאז רע קינרעכָאװ םעד יא .ןטנַארטס
 עליואו עקיײלַאק א .ןעלסקעװ יד םיא ףיוא

 ןַאט ךימ לָאז עמ ידּכ טלעטשעגנָא טָאה ןעגנוי
 ןא ןטה איד םידרומ ידפ .דיל-םיֿבנג ,ײןריֿפרַאֿפ

 -רַאֿפ =| ןרעװ וצ קלָאפ טאטש םעד טלעטשיג

 יג יריא ןיא ןמענ וצ ןַײא ןדוי ןייק ןןרעװ

 ןא ולש הער הצעּב רע טָאה; .ץניװ ,"טלעצ

 ןיטעה איז םיריזח יעור איד טימ טלעטשיג

 י"3ַּ ,"ןדנוֿפיג אַײּב רד קוניּתהמ םישוּבלמ

 ָאדע .ןוו שֿפו 1669 ,'םדיתלילע רעצעמ ןגעוװ
 עמ ,טולּב רעייז ףיוא סױרַא ךָאד ןעמ טקוק

 ילשמ ,סמ ,"ןּבעל רעייז ףיוא ןָא טלעטש

 םעד| םיא ףיוא לָאז עמ יּבֲא, .18 ,א ,ד"עקּת

 א רעדָא תרקפומ א סעּפע יַא טשינ ןחיכֹומ

 רקֿפה יז ,ל"ֿביר ,ײסָאװ סייװ טָאג ,לַאנימירק

 -עגנָא יז טָאהה .ב"סרּת עשרַאװ ,טלעװ

 ןשימנַײרַא ָאד ךיז לָאז יז זַא ... טלעטש

 ,"ןצרַאה ןיא ץנירּפ םעד ַײּב עּביל ןצנַאלֿפוצנַײא

 ,1891 גרעּבמעל ,דלַאװ ןיא דניק ַא

 -רעטנוא .ןלעטשנַײא .ןענעדרָאנַײא .כרַא 9
 רע רימורפ ןייא ראג; .,ןריזינַאגרָא .ןעמענ

 ןיׂשורג ןיטעה רימ 'נוא ןיזעװיג שנעמ ריכיל

 ןא םיא טימ ןינעק ןוּתמו אֹׂשֹמ =| מ"ומ

 זלֵא טאה ןה"ּבקה) רעש .78 ,הג ,"ןילעטש

 ןריֿפ טלעװ יד רע איו טלעטשג ןוא המכחּב

 גיניו רֶע טרעוו, .א/כ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,ײלָאז

 טֿפאשלדנאה ןייא ׂשע רע ןעװ ... ןּבאה רעצ

 יָאר} רע, .א/ע ,1716 טשמַא ,הח ,"טלעטש ןא

 ןרַאֿפ} גָאט ראַײפ ןייא ןא טלעטש ןסולומ

 ,"גאטשרענאד ילַא ן'סיבוי רַאֿפ ,קדצ ןרעטש

 ׂשֹע טאה גולק, .ד ,1743 טשמַא ,ןופיסוי

 יוֿבש ןייק טאה רע ,טלעטשיג ןא רדנעס 'ר

 ןייא ,ףסוי ירּב ןרהא ,"טלעצג ןַײז אַײּב ןזאלג

 2160 )} ה"מּת גָארּפ ,ןבוא ןופ דיל אַײנ ןיש

 | | ,ן19237 ,2

 רעװ, .ןלעטשקעװַא .ןעמיטשַאּב .כרַא 0
 םוצ ןלעטש ןא טַײצ ןייא רימ טימ ליװ

 טוה ךלמה דודע .19 ,טמ ,רירעש ,ײטַײרטש

 ןא ןנראפ יּתהחה הירוא לוז רע זד ןּבירשג
 .חמ קרּפ ,טנַארּב ,"המחלמ רד ןיא ןלעטש

 ,טסקעט ַא ןיא ןלעטשנַײרַא .כרַא ,1
 ׂשַע באה ךיא ... ליּבַאֿפ רעשידייה ןייא ...,

 רַאֿפ וצ רימ טַײצ איד טלעטשיג ןא ריה םורד

 טלעטשיג ןא ליפ ןוש ןאמ, .21 ,הג ,"ןיצטריק

 ,ןטרָאד ,ײ...ןרעצעלּפ ==| ןיצטַאלּב ןיליֿפ ןא

2, 

 ןַא ןכַאמ 1
 -םע ןא רַאפ ,דיגנ ַא רַאֿפ ךיז יִא ,.לעטשנָא



 רעלעטשנָא

 רע יװ ךַײלג טלעטשעגנָא ךיז,; .װזַאא ץרָאה
 ןטימ ןייגטימ ןוא ךיז יִא ."טּביילגעג טלָאװ

 לעב רעװ רֶע ׂשלַא טלעטשג ןא ךיז, ,םָארטש

 רֿפ ךיז רד רשלַאפ ןייא, ,146 ,הג ,"תיּבה

 טוט ךילמייה 'נוא טלעטש ןא םורּפ טַײל איד
 לאומש, .א/בצ ,1716 טשמַא ,הח ,ײזיּב רע

 ןזעויג ךלמ רטשנגיא רעד זיא ׂשע :טגאז

 ןעװ שלא טלעטשיג ןיא ךיז טאה רע !נוא ..;

 ,1722 טשמַא ,מהמ ,"טעה טנעקיג טינ ףסוי רע

 טסיּב וד :רע טגָאז ,ינע ןַא ןבורק א| טמוקע

 רע ךַײלג ןָא ךיז טלעטש ןוא טינ ֿבורק ןַײמ

 ,"ןעזעג רעדָא טרעהעג סקינ םיא גָאט ןַײז לֵא

 װעשטשַאל ,םהרֿבַא ךרּב ,ןײטשּפע םהרֿבא יר

 ןָא ךיז טלעטש סָאװ רעכעלטיא טינ,; ,7

 רֿפס ,"קידצ א זיא ךעלטיווק טמענ ןוא םורֿפ

 ,ב"נרּת עשרַאװ ,תוֿבוט תוגהנה

 ינצנוק יד םורַא יא ךיז .ןלעטשמורַא ךיז .2
 םורא ןָא ךיז ןלעטש ... ןשטנעמ, .סרעכַאמ

 -שיװ ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק .יא ,"רעטַײש םעד
 ,1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש .אינ

 -עמע ןגעק ,סעּפע ןגעק) ךיז ןלעטשפיוא 2
 ןָא ךיז ןלעטש רעדניק, .ןלעטשנגעק ךיז .(ןצ
 ,םישזער םעד ןגעק ךיז יִא ."ןרעטלע ןגעק

 דניק עטגערעגפיוא סָאד, .סקָא ןַא יװ ךיז יִא

 רעדניק ,שקַא ,"ריד ןגעק טלעטשעגנָא ךיז טָאה

 ךיז ןלעטש, .1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןופ

 ,עֿפָאי .י ,"לגענ ןוא רָאה המיא רַאפ ןָא םיא

 ףרַאד .רנ) 1929 עװקסָאמ ,בורג לסעק ןיא

 ןוֿפ יװ ױזַא .4 .ףיא ךיז ןלעטש :ןַײז
 ךיז ןלעטש ןרעיוא, .5 ,ןלעטשנָא +- .ךיז

 -דנע ,עסיורג ַאע ."רענדער םעד ןרעה וצ ןָא

 ףיוא טלעטשעגנָא ךיז טָאה גיוא עיולּב עזָאל

 .ֿביבָא-לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,יירימ

 ,שינע- .ץכע-

 ,עקרע- ,ןירע- נװ .ס- ,רעד -- רע|לעטשנָא
 סע רעװ .לעטשנָא ןַא טכַאמ סע רעװ = .סי

 ןַא .ןָא ךיז טלעטש (8--1 33) ןָא טלעטש

 יַא ןַא .רעכַאמנצנוק ַא ,יַא ןַא .רעמירַאּב ַא ,יָא
 עשילַאקיזומ ןופ יִא ןַא .רעּבַײרט-סעװָאטַאק ַא

 ,רעכַאמ"ח ,'ִא וד ,גונעג ונע ,ןטנעמורטסניא

 םיא טסָאה ודע .חיזירפ ,סוממ ,"רעסעּב ךרָאה

 ןטסוּפ םעד ,רעצונסיוא םעד ... טּבײלגעג
 -צנָא -- 'ַאיליצ, .| סַאלטַא חמצ ,גח ,ײ?'ַא

 רעּבירעד זיא .טַײטַאּבַײּב ןֿפרַאש א טָאה יִא .רעל

 נָא ןיא עקַאט טייג'ס) . . . רעליצנָא רעקיסַאּפ

 כַארּפש יד ,קַאװיפס .ע ,"(ךיז ןליצנָא ,,ןליצ
 ,עמַאכלימ רעשידנעלרעטַאֿפ רעד נופ געט יד ניא

 ןשטנעמ ןוֿפ יִא יד,--'ירע- 1946 וועִיִק
 ,דַאנ ,"רעטרעװ טימ ןעלדנַאה סָאװ

 יװ ױזַא זיא סָאװ .ידא -- שירעלעטשנָא
 יָא ,שלַאֿפ טגנילק סע .טכע טינ ,לעטשנָא ןַא

 :ִא טגָאז עשרַאװ, .טעטילַארטײנ עיִא ןַא

 קעװַא טּפַאכ ןוא -- '!אנַאּפ עשָארּפ ,טציז'

 .1936 י"נ ,רעדעֿפ ןוא טניט .דַאנ ,"לקנעּב'ס
 ,טייק-

 -מעטשעג'- ,ןָא לּפ- .ורט -- ןעלּפמעטשנָא
 -נָאק יד יִא .לפמעטש א ןגײלֿפױרַא .טלּפ

 ,עמריפ רעד ןופ לּפמעטש ןטימ יִא .ןטרעוװ

 ,33/- .רעטעררַאפ א יװ יִא .גיֿפ

 .2100: 80-518ת4 .ודַא .ידַא -- קידנעטשנָא

1000 

 ףרַאד סע יװ ױזַא זיא סָאװ ,ךיז טריֿפ סָאװ .1
 . יװ יִא .סעמרָאנ עטלעטשעגנַײא יד טול ןַײז

 רעיֶא ןַא ןוֿפ יורפ עיֶא ןַא .טָאּבעגױעצ יד
 וצ זיּב =} "קדצּב ... יא זיא רע, .החּפשמ

 ןעװ ,ןרילרַאֿפ טלעג זומ עמ, .ןענעשעק רעד

 טכער סָאד זיא, .װש ,"ןריפ ךיז יַא ליװ עמ
 ,רעדניק סנטַאט ןענַײז ייז, ."?ןַאמ ץַא ןַא ןופ

 יִא טרעהעגֿפױא טָאה; .עש ,"טַײלעגנוי ץיֵא

 רעד' ,סַײװ ,"עמַאמ-עטַאט ןגלָאֿפ וצ ,ןַײז וצ

 ןַא (א = טעּברַא לקיטש יִא ןַא* .יגנַאגרעּביא

 רעדַא עמייהעג א (ּב :טכאמעג טוג טעּברא

 .טריֿפעגכרוד ךעלטקניפ ,תוחילש עקידתונּכס

 ןוֿפ לעטשנַײא ןַא רתֹוס טינ זיא סָאװ .2
 ןַא ןגָארט .לדייאמוא טינ זיא סָאװ .תועינצ

 ןצינ .עזָאּפ רעֶא ןַא ןיא ןציז .לדיילק יא
 יד ןופ) ןליּפש רעייז; .רעטרעװ עֶא רָאנ

 ...ןעװעג י'ִא דימּת טינ זיא ןסרעליּפש-םירוּפ

 ,6 זו ,1866 ,מק ,"הּפילוּבינ טדערעג טָאה עמ

 טימ הרצ יד .שטנעמ רעיִא ןא ָאי ןיּב ךיא;

 -נַײא טינ ךיז ליו ךיא סָאװ זיולּב זיא רימ

 טעװעמַאמ סָאװ ןוי ַא יװ יִא .דאנ ,ײןטלַאה

 ,ןךרּבשיימ ןשינווי םעד רדסּכ טצינ =!

 סָאװ .שיטקַאט .טקערָאק .טסַאּפ סע סָאװ .9
 זדנוא ןופ, .ליפעג םוש ןייק טינ טקידיײלַאּב

 ץֵא ןַא ףיוא ךיוא ןרעװ רוטּפ ןעמ ליװ ןדִיי

 ןיא טכענק ןַײד טּביג י"שה ןעװ, ."ןֿפוא

 ,ץרַאה גיסעג רֿפ םוא ןייא נוא ךַארּפש ןינייר

 ךלמה ןּב ,"ןידייר וצ גידנטש ןא םיא זיא אד

 א ַײב ןענעז ייז, .1771 װעקלָאשז ,ריזנהו

 ןוא יִא טוג ןַײז ןלעװ ייז .ּבוטש ןיא טסירק

 הׂשעמ עַײנ ץנַאג ןייא ,"ןּביולג ןגעװ ןדער טינ

 ריא ,ייה, .1891 גרעּבמעל ,...ףַארג ןייא ןוֿפ
 ןופ טייקכעלמייה ןיא ,ענעדיישַאּב ןוא עיָא

 ,ֿברעמ ןוא חרזמ ,שקַא ,"עטקיטשרַאפ ןרעמיצ

 ,1940 עװקסָאמ

 ןגעק טינ זיא סָאװ .ׁשיּתּביילעּב ,שיטַײל .4
 .הריד רעיֶא ןַא ןיא ןעניואו .קַאמשעג ןטוג

 .גנלעטשרָאֿפ רעד רַאפ לאז ץיִא ןַא ןעניפעג

 -סעטָאג רעטלגערעג א ןעװעג זיא עטשרע'ס;

 ,1868 ,מק ,זרא ,ײלַאקָאל ץיִא ןַא ןיא טסניד
 -קיּפוּפ ןוֿפ שַאלוג רעטריצערּפַאּפ א, ,50 א

 לטרעֿפ יִא ןַא טימ ךיוי א ,. ..ךעלרעּבעל ,ךעל

 זד .., .4| ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש ."ףוצ

 יריא טימ ןלפשה םלוע רעד) טלעװ יזיד ךיז

 שאו יגירּביא שד טימ ןלָאז ןרענ רד רציזּב

 גידנעטש ןא טינ ןטלעװ ערעכעה יד| איז וצ

 .הבדנ עא ןַא ןבעג :ךיוא .ג/וט ,עּב ,"זיא

 -ָאס ןטימ ,סוחי ןטימ םּכסהּב זיא סָאװ .ס
 יזיד, .ךודיש ץיַא ןא ןָאט .דנַאטש ןלאיצ

 ,ןיזעװיג גידנעטש ןא רעװ ןךודיש} אייטראּפ

 ,הג ,"ןךיג קור וצ ןיגימ טינ ... רע טעה אוז

 בוט-לזמל ןָאט רימָאל ,יִא ךַײא ןיּב ךיא,/ ,9

 וי .ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ ,"ךודיש ַא

 יָאּפ עא ןַא ןריֿפ .ןעמונעגנָא זיא סָאװ .0
 ןגָאזוצוצ יִא ןרָאװעג זיא קיטילָאּפ ןיא , .קיטיל

 עשטַײד שידוי ןיא; ."ןגָאזוצ יד ןסעגרַאפ ןוא

 ךיוא דנוא רטרװ שדקה ןושל יִא זיא עפירּב

 ןטלַא ןַא ןוֿפפ ,"ףשומ וצ ןַײא רטרעװ ארמג
 | 1 ,אאע פשִי) ישּב

 ףלושמוא יד ... טכיזעג ריא, -- טיײקיז

 . ,רעד -- קעטשנָא

 ןע- ,יד -- גנוקעטשנָא

 .ידַא -- קיקעטשנָא

 ןקעטשנָא
 ,1889 י"נ ,דנַײרֿפנעשנעמ רעד ,*ןיילַא יִא ןוא

 ,2 ןאפ

 .טפעטשעגי- זָא ּפעטש .ורט -- ןּפעטשנָא
 ּמעטש א טימ) ןעײנמורַא רעדָא ןעיײננָא .1
 .עקרַאנירַאמ רעד וצ רעגלָאק םעד יִא .(ןישַאמ
 לָאז סע ןַײרַא ץלַא סָאד וט ... לקעז ַא ךַאמ,

 ץנַאג לקעז סָאד ןָא ּפעטש ןוא ןגיל ךַײלג

 ,19 ּבײהנָא ,דנאלסור ןיא) תואוֿפר רֿפס ,ײטוג

 ןקעטשנָא ןופ טקַא
 טפור סָאװ סָאד ,ןָא טקעטש סָאװ סָאד .(ךיז)

 עקיּפעלק ַײּב, .קנערק עקיּפעלק ַא סױרַא
 הלוח ןיא יִא םעד ןעמ טניֿפעג ןטײקֿפַאלש

 ,1927 וועִיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"אפוג
 .עלעשיק ןיא ךעלעקליּפש ןופ יָא

 רעדָא סעצָארּפ -

 ןעק עניגנאק .(ךיז) ןקעטשנָא ןופ טַאטלוזער

 .,. גנוליקרַאֿפ א ןופ ךיוא ןעמוקאּב ןעמ

 טימ יִא ןוֿפ עניגנַא יד טמוק בור סָאד רעּבָא

 ענליװ ,זעגֿפ ,שצ ,"סעירעטקאּב ענעדײשרַאֿפ

 טעװ עיצַאלוקָאנא רעד ךָאנ; .11 אפ ,3

 סָאװ ,ַא ןייק רַאֿפ ןּבָאה ארֹומ טינ יפ סָאד

 יַאס רעסױרג ַא נופ כעטסַאּפ ַא נסיװ פםראד

 ,19232 ץװַאטלָאּפ ,טֿפַאשטריװ רעשיטסילַאיצ

 סָאװ .קידנקעטשנָא .1
 ןכַאמ קנַארק ןוא ןקעטשוצנָא עבט יד טָאה

 טנעה יד ןגייל טינ לָאז עמ, .ןטײקנַארק עיִא

 אב טנעה יד טימ לַײװ ,םערָא םעד רעטנוא
 טינ טמענ עמ .ןדנַאטשנגעק עיִא ןעמ טריר
 ָאד זיא לָאמ ליֿפ לַײװ ליומ ןיא טלעג ןייק
 םילשורי ,שֿפנה תרימש ,"ןליצַאּב עא ףיורעד

 טיג סָאװ ,ןָא ךיג טמענ עמ סָאװ ,2 .ג"ישּת
 ,רעניש א .עדָאמ עיִא יד .רעּביא גנירג ךיז
 .טייקי- .,ןוגינ רעיא ןַא

 ,טקעטשעג'- ,ןָא קעטש .ורט -- ןקעטשנָא
 ַא טימ סעפע ןקעטשנַײרַא ,ןקעטשֿפױרַא .1

 יַא .עלעשיק ןיא סעקליּפש יִא .ץיּפש ןֿפרַאש

 ןּבַײלק טַײל יד יװ, .טערּב א ףיוא סעקעװשט

 לעװש רעד ַײּב לדָאנ א ןעמ לָאז ,תוריד ךיז
 ןכעטשֿפױרַא ןכעטשנָא .2 .רָאטַאיעט ,"'ַא
 .ןטָארּב ןוא לזיּפש א ףיוא שיילפ ךעלקיטש יא

 ,סנקָאה עסיורג יד ףיוא שײלֿפ ךעלטַײז יא

 סעּפולס יִא .גנוֿפיטרַאֿפ א ןיא ןלעטשנַײרַא
 ,סענורַאּפש יד ןיא עטַאװ יִא .רעּבירג יד ןיא

 -לתוּכ ןוֿפ רעניטש יד ןשיװצ ךעלטיווק יִא

 -כַײל יד ןיא טקעטשעגנָא טָאה עמ ,, .יברעמ

 ענליװ ,ןזח רעד ,זמא ,"טכיל עסיורג רעט

 ,..ןײלַא ןסַײלפַאּב ךיז לָאז דיי רעדעימ .4

 וצנֲא טכיל ... תֹּבש ךובּכל ןַײז ןיכמ

 ,ןועמש בל ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש יר ,ײןקעטש

 .1923 ,8105262/ת102!ץסמ

 א יִא .ןעלטָאזנָא ,ןדניּבנָא .ןגײלֿפױרא .4
 טקעטש, .טענרַאל א י'ִא .םינּפ ןפיוא עקסַאמ

 עטלמישרַאפ רַאּפ א זָאנעלעּביצ ןַײז ףיוא ןָא

 -קעטש ןָאטנָא 0 .5 א ,1870 .מק ,"ןלירּב
 רעדו רע גמ ןיג ףיוה ןייא ןיא רבא; .ךיש

 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןקעטש ןא לָאװ אוש יד ןלבָא

 עגפיורא טָאה; .ז"עּת ןטיק ,!| םייחה רפס

 יעגנָא ,לדיילק טלמילּבעג א ךיז ףיוא ןפרָאװ



 קידנקעטשנָא

 ילדנעה אי ,ַאפָא ,"ךישקעטש רָאּפ א טקעטש

 יד טקעטשעגנָא יז טָאה ירפרעדניא דלַאּב,
 ,"סיֿפ עטעקַאנ יד ףיוא ךעלשטעלקעטש עכייוו

 .ךעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילבמעד .ּב

 -רַאֿפ ללמ .,ןדניצרעטנוא .ןדניצנָא .כרא 0
 ןאא :(4 ,זכ ,היעשי) 'דחי הנתיצא' טשטַײט
 ,ןיטנערּברַאֿפ סע טלָאװ ךיא, :יּת| "ןיקעטש

 ןטַײװ ַא וצ ןכיירגרעד ,ןעמוקנַא .וטוא .7
 רעד ףיױא ןָא קעטש ןוא ... ייג, .טקנופ/
 יָאזַא נשיװצ ,ןיּבָאד .ה ,"ואוו סייוו'כ רעטלע

 טָאה רע; .1934 עװקסָאמ ,נצרַאװש גוא רעװ
 1965 ,זמט ,טייצ ,"ןרעגנוא ןייק טקעטשעגנָא
 ,19 וו

 ןפורעגסױרַא ,טייקנַארק ַא ןַײז םרֹוג .8
 עקיּפעלק א ןּבעגרעּביא .ןסוריװ ,ןליצַאּב ןוֿפ

 עמ, .װזַאא טירעטּפיד ,ןקָאּפ טימ יִא .קנערק
 ,דרעֿפ ערעדנַא ןשיװצ ןזָאל טינ ... יז ןָאק
 .עשטאילק ,סוממ ,"יָא רעכיז ךָאנ ייז טעװ יז

 -סיוא עוישרַאּפ ַא יו ןקעטשוצנָא ןרָאּפשרַאֿפ,

 19 הא ,1870 ,מק ,יןשטנעמ ערעדנַא גָאלש

 .י.עקנישַאמ ַא טימ הציצמ ןריפנַיײא טלָאװעג,

 "רַאפ ךרוד רעדניק יד יִא טשינ לָאז עמ יּבֲא

 ,ץרפ ,"ןייצ עלױֿפ טימ רעלַײמ ענעקנוטש

 ,שטנצמ ,וטסָאה ןוא; .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 וטסקעטש סָאװ --- קילג-המשנ ןַײד ןריױלרַאֿפ

 .ןורטטמ ,טייצ ,"?תונֿבל ןוא ןזדלעֿפ ךיוא ןָא

 ,קנערק עקיּפעלק א יװ ױזַא ,ןּבעגרעּביא .9
 .(ע)יידיא ןַא ,לעטשנַײא ןַא ,גנומיטש א ,ריֿפ ַא
 טקעטש טײקּבָארג; .ןָא טקעטש רעטכעלעג -

 טימ ,דיירפ טימ יִא ."טייקלדייא יװ ןָא רעכיג

 טימ יִא .עא טסולסנּבעל טימ ,טייקכעלטנגוי
 -עגנָא רע טָאהע .עא גרָאז טימ ,הרוחש-הרמ

 "כאפ םעד ךיוא טייקמורפ ןַײז טימ טקעטש

 וטסָאה טכוזרַאֿפ; .דויםיליהּת ,שַא ,"רעט

 םעד טימ לדרעפ'ס ןוא -- המיא יד קיטכיר

 יצ; ,ןוגינ רעסַײװ רעד ,לה ,"טקעטשעגנָא

 ןַײמ ןופ דיר יד טקעטשעגנָא ךימ ןּבָאה -

 זדנוא טקעטש רעטכיד רעד, .ט מעּב ,ײ?דניײרפ
 ידו ייז, .שֵא םולש ,נש ."ץיזיװ ןַײז טימ ןָא

 רעייז טימ טקעטשעגנָא ךימ ןּבָאה ןםיטילּפ

 םעד יַא* .טירט עטנערּבעג ,געס ,"טשרודסנּבעל |

 = נול יד יָא" .שיראנ ןרעװ ןיילַא = ראנ

 .לַאג יד ןייגרעד ,ןצעמע טימ ןצייר ךיז

 טלעֿפעג ריא טלָאװ סָאד רָאנצ -- ךיז טימ

 רעסואימ רעד טימ יִא ְךיִז ןלָאז רעדניק יד זא

 ילדָאג ןוֿפ ןשטנעמ יד ,ןיקשַאר ּבייל ,"תערצ

 ןיא ןרָאװעג טניואועג ןענַײז רימ,, .ץישזַאּב

 םעד ןסַײּב וצ טכוז דיי ןייא ואוו דנַאלנּפַאצַאק -

 ןָא ךיוא תודימ עסיז יד ךיז ןּבָאה .ןטייוװצ

 ,1894 י"נ ,םכח דנַאל רעד ,ײטקעטשעגנָא זדנוא

 -עגנָא ןיילַא ןיוש ךיז וטסָאה ,עז ךיא יווק

 ןרַאֿפ ךיז טיה .סעקינתודחַא יד .ןוֿפ טקעטש |

 -מייה ןַײמ ,רעגנוא סחנפ םהרֿבא ,"ןשטנעמ

 | . 1957 י"נ ,וָאקייטס לטעטש

 .(עק- ,ןיי) רע .שינע/ .ץכעז
 -י י ר .,גירע-

 -עטשנָא .ידַא ;װידנורעג -- קידנקעטשנָא

 ןוא ןצענעג .ןטייקנַארק עיֶא .קיּפעלק ,קיק
 ַײּב ןענַײז ןכַאל ןוא ןענייװ, .יָא-.זיא ןטסוה .
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 ןוֿפ טכַאנ יד ,דמא ,"ןרנ} דנקעטשנָא םלוע םעד
 ,טייקי- 1867 ענליוו ,ולסּכ וט

 עבט ַא טָאה סָאװ .ידִא -- קידװעקעטשנָא

 ץֵא ןַא טימ .ןטיײקנַארק עיִא .ןקעטשוצנָא
 סױרַא ןטערט סע ןעװ, -- טייקי- .ןערּב
 טלָאמעד ןיוש זיא ,. ...סנכייצ עטנַאקַאּב יד

 ,1949 זירַאּפ ,זעגֿפ ,"ערענעלק ַא יִא יד

 ,776 ןאפ

 = -רעטשעגי- ףָא עכ- .װרט -- ןשכרעטשנַא
 זיא סָאװ סעּפע טימ ןסױטשנָא .1 .טעכ
 סא טכעלש .2 .רענרעה טימ יִא .ףרַאש
 .ןכעטש

 ןָא זיא סָאװ .יזַא -- קידנרעטשנ'ַא
 עטינקעג ייז ןלַאפ, ,למיה רעיֶא ןַא .ןרעטש

 ירַאפ שינרעטצניֿפ רעיא ןיא ןרעװ ייז ןוא
 .טייקי- .גנַאגרעּביא ,דָארּב ,ײןלַאֿפ

 .ןלַארטשנָא ןוֿפ טקַא .ן  ,רעד -- לַארטשנָא
 ,טכיל לטניּב א ןוֿפ יִא

 ןָא לַארטש .װרט 6 װטוא -- ןלַארטשנָא
 ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןעמוקנָא .1 .טלַארטשעגי-
 טלַארטש ןוז עקידנעייגרעטנוא יד, .ןלַארטש

 ןלַארטש סע? ."רעכעד יד ןופ ןציּפש יד ןָא

 ענעגנַאגעגרעטנוא ןוֿפ ןלַארטש זדנוא ףיוא ןָא
 .ןלַארטשַאּב וזד .2 .ךײרֿפ טימ יִא ."ןטלעװ
 .רישכמ -- רעד .גנוד

 יָארטשנָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- םָארטשנָא

 -"מיא ןכרוד טרעטַאמרַאֿפ ןוא טשיוטנַא; .ןעמ
 ּביילשרעה זיא ,עיגרענע ןופ יִא ןלופטעפ

 ,ןטֿפירש ,רעקוצ לסָאי ,יייה ןֿפױא ןלַאֿפעגקירוצ
 ,ןשינעטכַארט ,ןליֿפעג ןוֿפ יַא ןַא; ,1963 ָא"ּת
 .1 ווו 1964 ,זמט ,על ,ײןטֿפַאשקנעּב ,ןרעגַאּב

 -עג'-- ,ןָא םָארטש .װטוא -- ןעמַארטשנָא
 (ללכּב טייקיסילֿפ ,רעסַאװ ןגעוו) .1 .טמָארטש
 עג סָאד .,קידנצײלֿפ ,קידנעמַארטש ןעמוקנָא
 ןָא טמָארטש טֿפַאנ .ןָא טמָארטש רעסיוו
 םיטילּפ .םָארטש ַא טימ יװ ױזַא ןעמוקנָא .2
 ןָא טמָארטש ןומה א  ןָא ןעמָארטש
 ןוֿפ חוּכ ַא טימ (טימעג ןיא) ןעגנירדנַײרַא 8
 ."ןָא ןעמָארטש ןעגנומיטש עַײנ, .םָארטש ַא
 ןפיוא ,ּבור ,"ריד ןיא ןָא ןעמָארטש תוחֹוּכ;

 .בנ/ .ףלוּפ ןייק געװ

 ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיֿפָארטשנ'ָא
 .טייקי- .סנכערּברַאֿפ עא .ףָארטש ַא

 (עג)'- .ןָא ריֿפ .ורט -- ןריֿפַארטשנָא
 ענעדײשרַאֿפ ןגײלֿפױרַא .1 .טריֿפַארטש
 רערעסערג ַא טימ ןריֿפַארטש .2  ,ןֿפַארטש
 ,הני .עמוס

 .טֿפָארטשעג -- ,ןָא ףָארטש .ורט -- ןֿפָארטשנָא
 ןפָארטש .ןפָארטשַאּב רעדָא ןֿפָארטש קראטש

 דיירירסומ טימ יִא .םינפֹוא ענעדיישרַאֿפ ףיוא |

 הסיֿפּת טימ יא יִא .לקניוו ןיא ןלעטש טימ ןוא

 טעװעלַאשזעג טינ טָאה .יז; .סנק טימ .יאי

 .י .א ,"ֿפָארטשוצנָא טוג ןשטנעמ עכלעזַא

 ,1881 ענליװ ,| ... להקה תאטח ,ריֿפַאס
 ,(עק- ,ןיד) רעד = .גנוז
 -יירטשעג-- ,ןָא לכ- .וורט -- ןעלכַײרטשנָא

 -ַאיד א יִא .ךעלכירטש ןענעכייצנָא טלכ

 ,בנו- - .תונוילג יד ףיוא סנכייצ יִא .םַארג

 ןעגנערטשנָא

 "עג-- גןָא ןַײרטש .ורט -- ןפַײרטשנָא
 ןכַאמ ,1 .ןכירטשעג -- ,ןכָארטשעג'-- ,טכַײרטש
 ןופ ןַאלּפ ַא יִא .עמעכס ַא יִא .ןכירטש לָאצ ַא
 (הלבקה ימכח) יד, .ןרירנָא 2 .ןינב ַא
 ןכַײרטש ןא (תיציצ) איד לָאז ןמ שאד ןּבַײרש
 רודיס ,שפע ,"טסוק איז ןעמ ןעװ ,ןגיוא יד ןא
 ,ןּברַאֿפנָא .8 .ג/ח ,ה"קּת טשמַא ,תוליפּת
 רע תעשּב ,רחוס רעד .רנ ,משטד ,ןלָאמנָא

 ,"יַא ּברַאֿפלײא טימ רע טזָאל ,טיילק יד טנֿפע

 רע .שינע- .גנו 12 אי ,1868 ,מק
 ,1868 ,מק ,"רעזַײה עצנַאג ןוֿפ יָא; -- יירע-
 .העדומ ,23 אפ

 "עג-* ָא ףיירטש .װרט -- ןֿפײרטשנָא
 ,טנװַײל יִא .ןפיירטש ,ןסַאּפ ןכַאמנָא .טפיירטש

 .ןסַאּפ עטרילָאק יִא .ןָאֿפ ַא ןרעװ לָאז סע

 טמוק סָאװ ךירטש .} ,רעד -- ךירטשנָא
 "תוא עשיזעניכ ןוֿפ ןיִא .סעפע רעּביא ,ןּביױא |

 ןופ עלָאר יד ןליּפש םִַײּב םינּפ ןֿפױא ןיַא ,תוי

 ןוֿפ ליִא ןסרָאיטקַא םעדע -- ל"א .ןוַאלק ַא
 ןיא רעֿפױקרַאֿפ-ןולַאּב םענענָאזעג-שיֿפָאזָאליֿפ ַא

 / ,31װ:1964 ,זמט ,ןילדרעװס .נ ,"ֿביֿבָא-לּת

 יירטשעג-- ,ןָא לכ- .ורט -- ןעלכירטשנָא
 "עג ַא ןפַאש .+- ןעלכַײרטשנָא חזד .טלכ
 .ןכירטש עניילק ןוֿפ ףליה רעד טימ טלַאטש
 ,גנו  ,ןױשרַאּפ-עניּב ,ּפיט ַא יא

 ,טקירטשעג *- ,ןָא קירטש .וורט -- ןקירטשנַא
 יִא .ןקירטש ךרוד ןקיטרַאֿפנָא .ךס ַא ןקירטש
 יד ןיאע .עא ךעלקילַאש ,סעקשטנעה ,ןקָאז

 ןוֿפ טַײצ יד ןטסָאמעג ןעמ טָאה ... םיצוּביק
 עג טָאה עמ לפיו םעד טימ סעדער עגנַאל יד
 רענדער רעד' --- ןקירטשוצנָא ןזַײװַאּב טנעק
 ,ינוקדצ .י ,ײלּברַא ןּבלַאה א רָאנ טדערעג טָאה

 ,גנה .ךיז טימ ךױא 2 ,אאו ּפשוי
 .ירע-  .עקרעד ,ןירע- = .שינעד
 -ער רעדָא טקַא .ןעי ,רעד -- גנערטשנָא

 ןטסערג ןיא .(ךיז) ןעגנערטשנָא ןוֿפ טַאטלוז

 ןטשרע ןוֿפ יִא רעד .יִא ןשיאָארעה ַא טימ .יָא |
 סיירג .יד, .יַא רעטנשקערַאֿפ .טָארט ןשידניק
 טרעװ טעּברַא רעד ַײּב יַאןעלקסומ םענופ

 יטקַארּפ שטנעמ .רעד דלַאּביװ ,רענעלק ךיוא
 וװעלק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"ןָא ךיז טריצ

 ףיוא גייּב רעדעי ןָא םיא טמוק יִא טימ,, ,7

 ,"לדנעק-ּפוז ןַײז .ןיא יינש ןעמענוצֿפיונוצ
 .געוומוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי

 רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנוגנערטשנַא/
 םוש ןָא ןָאט .(ךיז) ןעגנערטשנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 יִא יד יָא עטסערג יד ,ָא עדעי ןכַאמ .ָא)
 'רעיוד א ןטלַאהסיױא .ןעמוקלוֿפרַאפ וצ ךיז

 -ײארַאֿפ .יִא עכעלשטנעמרעּביא ןַא .יַא עקיד
 ןוא םיכלמ, .יָא עקיטסַײג ַא .ןעֶא יד ןקינ
 .יזעְיַא יד ןרעַאּב ןעמוקעג ןענַײז ןענָאיצַאנ
 עטסערג יד זיא עיֿפָאזָאליֿפ , ,26 ןאמ ,1867 ,מק

 ןעניֿפעג וצ ןליװ רעד ,ןשטנעמ םעד ןוֿפ יִא
 ןוֿפ, .ו רָאק ,"טלעװ רעשיטָאַאכ רעד ןיא ךיז

 -רעֿפַא זדלַאה ןוא ןרעטש ןַײז ףיוא ןענעז יִא
 ,ןרָאק לחר ,"ןרעדַא יד ךעלצרַאװש ןלָאװקעג

 : .דרע

 -עג -- ,ןָא גנערטש .וורט -- ןעגנערטשנָא
 ןרינָאיצקנופ ימ טימ לָאז סע ןכַאמ ..טגנערטש



 ןעּבָאשטשנַא

 "ןצכרוד ןגיוא יד יִא .ליװ עמ יװ טֹוג ױזַא

 טינ ןרעיוא יד יִא .תויתוא עניילק יד ןענעייל

 יא .סעומש םעד ןוֿפ טרָאװ ןייק ןזָאלוצכרוד |

 םעד יִא .קירטש םעד ןעֶיְצ םַײּב ןעלקסומ יד |

 ץעּברַאה יד ןענרעל םַײּב (ךרַאמ ,חומ) ּפָאק

 יָאמ םעד ןּפַאכוצֿפױא עיזַאטנַאפ יד יִא .איגוס

 ,קיאור ןּבַײלּב וצ וורענ ןדעי יִא .הנווּכ סרעל |

 עכלעזַא ןַײז טינ ןלָאז רעדניק ערעזדנוא ידּכ, -

 ןלָאז ... ייז ןעז ןעמ ףראד .. . עטכשֹוחרַאֿפ -

 עכאװש ערעייז יִא ןֿפראד קראטש ױזַא טיג !
 ירעװ רָאּפ ַא הלּכׂשה יציֿפמ הרבח ,"ךעלחומ |

 ץנליו ,רדח ןגעװ ןרעטלע עשידוי וצ רעט

 -סיוא םַָײּב .... ,םערּב ןַײמ יִא םַײּב, .4

 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"...ּפיל ןַײמ ןעלכיימש
 ,"רעיוא ריא ןָא טייקליטש יד טגנערטש סע;

 ,ןטרָאג ןיא טסּברַאה' ,גח
 ןדנעװנָא ןעימ קרַאטש ךיז -- ךיז טימ

 וצ יִא ךיז .יִא ךיז טשינמוא:טסיזמוא .תוחֹוּכ

 ןלעװ ןךעלקינייא ידו ייז, .ךיז ןענַאמרעד
 ןייש א ... 'ִא ךיז ןלעװ טינ יאדװַא ןיוש
 ,1864 ,מק ,זרא ,"ןעיוּבוצסױא שודק-םוקמ

 ...טֿפול ןשירפ ןפיוא רעמ ןייגמורא, .18 ןאפ

 ,17 אי ,רעטעלּב ,"ַא ליֿפ וצ טינ ךיז ןוא

 -נָא קירוצ יִא תולג ןיא ךיז רימ ןלעװ ןעװ;

 יָארװ ,תווצמה רֿפס ,ײ. ...הרוּת ןענרעל ןּבייה

 -שודקה וצ טפַאשּביל ןוֿפ, ,1935 ,'ט 'ג ווָאנ

 ןַײז טימ יִא ךיז . .. שטנעמ ַא ףרַאד אוהיךורּב

 צג טָאה רע יװ טקנוּפ , .מס ,אינּת ,"הדובע

 יעגנָא ךיוא ךיז רע טָאה יױזַא ,טלעג טלמַאז |

 ,זמט ,רזש ןמלז ,"תווצמ ןעלמַאז וצ טגנערטש

 ןָא ןעגנערטש ןצַאלּפ םוצ זיּב, .6 אוו 4
 .| המחלמ ,מּפ ,ײןעלגנַא עריא ךיז

 .יירע-/ .שינע- .ץכעז

 -ָאשטשעגי- ,ןָא עּב- .ורט -- ןעּבַאשטשנָא
 ,ןטָארעג-טינ ךיוא ,ךס ַא ןעײננָא 7 .טעּב
 .סעטַאל יִא .ןעיינוצ זיא טינ יװ .2 .טכעלש

 -פיונוצ זיא טינ יװ ,ןצַארקנָא ,ןּבַײלקנָא 9

 עטנקירטרַאפ לסיּב ַא ןָא יז טעּבָאשטש , .ןעמענ

 ,1934 עװקסַאמ ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"םייל
 ,שינע-

 -עג-- ָא עפי .ורט -- ןעפישט(ש)נָא
 יִא ןקילֿפנָא ןסַײרנָא .1 .לס .טעּפישט(ש)
 יד יַא ,ןּפַײנקנָא ,2 .גיצ רעד רַאֿפ זָארג
 ,סעקטיל יד ןיא ךעלדיימ

 -/ג-- ןָא עּב .ורט -- ןעפרעשטשנַא
 ןעמייל א יִא .ּברַאק א ןכַאמ .טעּברעשטש

 .רעסעמ ַא יִא .לּפעט

 יָצמ יד ....ןוֿפ ןשטנעמ יד ןײשנַא) -- יִׂשֹנֲא

 -רעװ לָאצ ַא ןוֿפ לייט רעטשרע . ...ןוֿפ רענ
 טימ ןעמַאזוצ .שיא +- .ןקורדסיוא ןוא רעט

 -- טנגעג ,טָאטש ,לטעטש ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא

 -סדנַאל ,ןייארַאֿפ ,הרבח א רַאֿפ ןעמָאנ רעטּפָא

 -ןעל יד ןיא עיצַאגערגנָאק רעניילק ,טֿפַאשנַאמ

 "א ,ענשנעלײַא :לשמל .עיצַארגימיא ןוֿפ רעד

 .ןָאגרַאמסײַא ,רימזוק

 יז, .םינומא-שיא + .יד -- הנומא-'ַא
 ,צונ ,"א"א יד ףיוא ער'םש איצומ ןענַײז

 .בר ,ג"כוּת רימָאטישז

 ןלייצרעד .תמא שיא +- .יד -- תמאזיַא = |
 רימ , 'א"ַא ןוֿפ טרעהעג טָאה עמ סָאװ סעּפע
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 'ר ,זּביא ,"'א"א יד ןופ ןענרעלּפָא ךיז ןלָאז -

 .1876 גרעּבמעל ,קחצי חיׂש ,רעגרוּבמַאה קחצי

 םגא ,לעילּב שיא + .יד -- לעילּב"ַא
 'נוא טכמיג ולצא ...יּב"ַא ירדנַא טׂשנוז
 ,217 ,הג ,"טלדנַאהיג םיא טימ רמולּכ

 ריא ןֿפַאשעג טרעוו'ס} יד -- דָארָאג- ַא
 -ניּברַאפ רעכעלנייועגמוא רעד ךרוד טעטַײּב

 א :ךעלנייװעג .טָאטש ןוֿפ ןשטנעמ .,ןגנוד
 יד זַא סױרַא עז ךיא, .ריעה-'ַא .םוקמה
 ןעמעננָא ןלעװ ןוא ןזָאלוצ זדנוא ןלעװ יגַא

 ,31 אי ,1866 ,מק ,"לעטַאדעסאז רעזדנוא

 יסחיתולימג + -- םידפח-תולימנ-'א
 יֿפױא םוטעמוא סע ןּבָאה 'ח-ג"ַא יד; .םיד
 יד איז; ."סעסַאק-םידסח-תולימג טלעטשעג

 -- םש ןייא ןּבלַאה רזיוא ןּבָאה ןרעטרופקנַארֿפ
 -כַאװ} 1750 ,מדפ9 ,ידיל-םירוחּבי ,"םה יח"גַא

 / איי ,ךוּבךייטש

 ,11 ,טל ,תישארּב 2 .יד -- תיּב(ה)-'ַא
 . ..ןקַאּב טפרַאדעג טָאה עמ ןעוו; .תיּב -שיא +-

 .ןמר ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"ה"ַא לּכ רַאפ הצמ-

 ."ףתיּב"ַא וצ תוכרּב ענַײמ רעּביא ביג,
 ."ותיּביַא ןוֿפ תורצ טָאה רע,

 .הׂשעמַא + -- השעמח-א

 יארּב 22 ,יד ןםױקָאמַאה ...} -- םוקמחד'א
 יּת ,טרָא םעד ןופ ןשטנעמ יד .7 ,וכ ,תיש
 "א ,םיבשוּת עקיטרָא ,סרעניואוונַײא עגיה

 ,י'ה"ַא יד ןוֿפ ןושארוישָאר רעד זיא רע? .ריעה

 ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש

 ןשיװצ ןֿפרַאד הַא, -- טעטימָאקח-'ַא
 רעכעלטיא ןעװ ... געט יד ןלײטנַײא ךיז

 ,39 אפ ,1866 ,מק,"ןּבעג גנוטכַא ןעמוק ףראד
 ,רּבדמּב ;4 ,ו ,תישארּב 2 -- םש(ה)-ַא

 אב .יּת ,ןעמָאנ א טימ רענעמי .2 ,זט

 ןשטנעמ עטנעקרענָא ,עטנענימָארּפ ,עטמיר

 םעד טָאהעג ןּבָאה סָאװ 'ה"ַא יד ןליפַא;

 ןופ החּפשמ ענעּבױהעג, .סנ ,"ןעמָאנ ןסיורג

 רעשידִויי ,ּפס ,=ש ַא ןוא םידמול םינּבר עלָאג
 ,טסינַאלָאק

 ןענַײז סָאװ םימכח יד, -- דומלתה-'ַא
 ליֿפ ןעװעג רּבחמ ןּבָאה 'ה"א יד ךָאנ ןעוועג

 .א/ה ,הח ,"םירפס

 סָאװ ןדיי ןעקַאזַאכ..ן} -- הקזח"'ַא
 סָאװ ןדִיי יד צעפס .הקזח סעּפע ףיוא ןּבָאה

 םעד ץוחמ ןעניואװ וצ טכער טַאהעג ןּבָאה

 ,19 ןוֿפ ןרָאי רע90 ןוא רע80 יד ןיא םוחּת

 ןֿפיױא טיוּבעג ןעװעג זיא טכער סָאד) ה"י

 ןיש ןּבָאה ןרעטלע יד רעדָא ייז זַא טקַאֿפ
 ןופ ָאד ןענַײז סע, .ןטניואועג רעירפ טרָאד

 -ינּב וניחַא טַײצ ,םינצבק ... 'ח"ַא עגיה יד

 ןיא ךיז ןצעזַאּב וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה לארׂשי

 ,26 אנ ,1887 ,לָאֿפִיי ,=װָאקרַאכ

 ןייא יחדיַא ינַײז, .ליח שיא + -- ליה" ַא
 אנעה ןמלז 'ר "ןיּבאה טכַאמיג םיא רּביא רשק

 ןטלַאהסיאא ,1698 ,מד98 ,זוד חמצ ,זּביא
 ,"חסּפ רעּביא 'ח"ַא יד ןופ רעדירּב עקינייא

 דיּב תודגנתה א טריפעג, .7 ןאפ ,1890 ,לָאֿפיי

 ,"ח"ַא ןוֿפ תופיקּת ןוא תומרח טימ ,הקזח
 .'גרעּב ייווצ ןשיװצי ,ץרּפ

 :בֹּב טימ טצינעג .יד ןןייכ ...} -- ןח"א
 -- ן"ח| הלּבק ןיא קסוע ןענַײז סָאװ יד .1

 ןטישנָא =
 ייסח .2 .ןהמכח ענעגרָאּברַאֿפ ,הרּתסנ המכח |
 ,רעקסנַאשיא לארׂשי 'ר לּבוקמ-לעּב ןוֿפ םיד
 רענַײז עטַאט רעד, .410 ,עטקעװעגפיוא +-|

 -לעּב רעקידלאװעג א ,'רּתסננ רעד ןעוועג זיא

 1 ,"ח"א ןעמ טפור םידיסח ענַײז ,לּבוקמו
 1 ,ךדרע עליטש יד ,וָאליסורּב

 ןעמָאנ :ךיוא .דסח שיא + -- דסח-'א
 טגיל ... לַארעּביל םעד, .עיצַאגערגנָאק ַא ןופ
 :טוג רעד ףױא ... ןֿפָאה וצ עֿבט ןַײז ןיא

 :סױרַא טינ לָאמנייק ןוא יח"ַא ןוֿפ טײקיצרַאה |
 ,שֿפוח ןּב ,"ףמַאק ןטקעריד א ןיא ןטערטוצ
 ,?עיצולַאװער עלַאיצַאס ַא רעדָא עשיטילַאּפ ַא
 יי ,5

 'ורי ןוֿפ סרעניואוונַײא -- םילשוריד'ַא
 "א יד רַאֿפ טלייצרַאפ סָאד טָאה ןרעוק .םילש
 ,שֿבדּכ הקותמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ יו ,יייי

 | | ,1909 עשרַאװ

 ,ןָא שוּביִש .װרט ןןשעּביש ...ן} -- ןשוֿבישנַא
 עניילק רעייז ןיא ןּבַײלקנָא - ,טשוּבישעגי-

 .למערק ַא ןענעֿפע וצ ךעלהָאװלה יַא .סעמוס

 ,ןּבישּפָא +- -- ןֿבישנא

 טשינ ,ַא ןַא טָאה רע, .טישנַײא +- -- טיׂשנַא

 -יױרג ַא זיא רע = עיצילַאג-ברעמ ,"ןגָאמ ןייק
 ,רעסערֿפ רעס

 -לוזער רעדָא טקַא 1 .ן ,רעד -- םיׂשנֲא
 "א רעקידרעױדעג-גנַאל .ןטישנָא ןופ טַאט

 'ךער ,"ַא ןכייװ םעניא ךעלּבירג יד ןּבָארג;

 .לגרעּב ןטָאשעגנָא .2 .סרעּבַאיטקָא 14 ,שקַא
 ,גננטסעפ ןופ טנַאװ רעד רַאֿפ יִא ןַא ןכַאמ

 -ָעג טרַאשרַאֿפ ןוא קעװַא רע זיא ליטש,

 ,גח ,"טַײלעמערָא רַאֿפ יִא ןֿפױא ... ןרָאװ

 דלֲאּב, .21 עווו 1964 ,זמט ,'ןינמ רעמוטש רעד'

 רָאנ טָא ,עירָאטירעט-דָאװַאז יד ןָא ךיז טּבייה

 ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"ָא םעד ןייגרעּביא

 -ַאשעגנָא ןוֿפ סַאּפ רעגנַאל .8 1932 װעיק
 רעסַאװ סָאד ,ךַײט גערּב םִַײּב יִא .דרע רענעט

 .ףרָאד סָאד ןצײלֿפרַאֿפ טינ לָאז גנילירֿפ ןיא
 טרעװ סָאװ טישנָא רעד -- ָאזאּבנזַײ א

 -ייּב ןופ, .ןסלער'ִזַאּב יד ןגיילוצסיוא טכַאמעג

 ,"סעקנַאל ענירג . . . ןגעלעג ןענַײז יִא ןטַײז עד

 וועְיק ,נלעװַאנ נוא נעגנולייצרעד ,יקסנָארַא .מ

0, : 

 -עג'--) ןטָאשעג-- ,ןָא טיש .ורט -- ןטישנָא
 ,ףרַאד עמ יװ רעמ ,ןטיש ךס ַא . .(טיש
 ןטָאשעגנָא טָאה יז, .קיטיינ זיאס יװ רעמ

 ןטיש(נָא* ."ןסע טינ ּפוז יד ןעמ ןָאק ,ץלַאז
 ןדיירנָא זייּב = ןצעמע ףיוא לּבעװש ןוא ךעּפ
 ךיז טָאה האל, .תוללק טימ יִא .ןצעמע ףיוא
 .,. ןוא סיֿפ טימ ןוא טנעה טימ טּפַאכעגנָא

 ,קָאטשניּב .ל .י ,"דייר סָאמ ןַײנ טימ טישעגנָא
 ןטיש .2 1898 װָאװל ,רענילרעּב המלש יר אב
 ךיא ,, .לגרעּב ַא ןרעװ לָאז סע טרָא ןייא ףיוא

 ריד גרַאּב ַא ... רעּבליז ןוא דלָאג טימ ןָאק
 רעבַײרש רעד, .גיֿפ .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"'ַא

 ןטיוט ןֿפױא םיחבש טימ גרעּב ןטָאשעגנָא טָאה

 .פמוא ךיוא ןטֿפירש ,ןינַײרּב ןֿבואר ,"ריבג

 ,"ןלעװש יד זיּב ןטָאשעגנָא טָאה טכַאנרעּביא,

 | | ,.רעטציא ,געס |

 םעד יא .ןליֿפנָא .ןטיש ךרוד ןכַאמ לוֿפ 9



 .ןטישנָא

 ,ָאיע .האובּת (טימ) קעז יִא .ךוּפ טימ טישנַײא

 ,ריא -- "ךעלדנער טימ קעז יִא ריד טעװ עמ
 (סאפ א) רעסעֿפ יִא* .ןרעװ טניױלַאּב טעװ עמ

 יִא רימ לָאז עמ .ןרעװ ךַײר .ךיג = דלָאג טימ

 ךיוא סע ךיא לעװ) דלָאג טימ ּבוטש עלוֿפ ַא

 טנָאקעג קידצ רעד סַאד טלָאװע ,(ןָאט טינ

 יא ןסייהעג ָאד ךיז טלָאװ רע ,ךַײר ןרעװ

 עלעּביצ א ןעמענ, .רַאטַאיעט ,ײדלָאג רעסעפ ;

 למיק םענעּבירעג טימ יִא ןוא ןליוהסיוא ןוא

 הלעּת ,"ןטָארּב קיסירּפ ןסייה ןיא .ןוא ...

 םעד טָאה רעדעּב רעד, ,1850 בוֿבל ,הכורא

 ַא רָאנ יװ .סענעשעק עלופ טישעגנָא קיטַײרֿפ

 םעד טכַארּבעג ןעמ טָאה ,רעַײרד ןטכעלש

 ,18823 עשרַאװ ,עטתקדצ יד עשטניּב ,"רעדעּב

 -עגנַײא טסכעה ןרָאװעג זיא לצַארטַאמ רעד;
 ןטישרעּביא רָאנ טכיורּבעג טָאה עמ ... ןגעל

 יד עלעגײֿפ ,דמא ,"ַא רעדיו ןוא לָאװ יד

 ןיא השקשינ ןּבָאה ייז; ,1875 ענליוו ,הנוגע

 טימ רעסעֿפ ןטָאשעגנָא ... רָאי עכעלטע יד

 .עסקַאט ,סוממ ,ײדלָאג

 תומהּב רַאֿפ) ילֹּכ ַא ןיא ןטישנַײרַא .4
 יִא .תופוע יד רַאפ ןטשרעג יִא .(תוֿפוע רעדָא

 יד 'ַא ןסייהעג טָאה, .דרעֿפ ןרַאֿפ רעּבָאה -
 עייאנ ץנַאג א ."...ןסע טימ לוֿפ ךעלעּברַאט
 ,םכח םענעטלַאהעּב םעד ןוֿפ הׂשעמ ענײש -

 ?רָאי ,עשרַאװ

 ,ריושז טימ עקשזעטס ַא יָא .ןטישֿפױרַא 3
 -עגנָא ,טכַײלגעגסױא טוג דֹרֹע יד ןעמ טָאה,
 ןענעק ןלָאז ךעלרָאּפ יד .. . דמַאז ןלעג ןטָאש
 ןפיוא ץלַאז יָא* .4 ווו 1959 ,קיא ,אֿפא ,"ןצנַאט
 טינ ןָאק עמ סָאװ לטימ ַא ןדנעװנָא -- קע'

 זיא סָאד, .ןֿפלעה טינ ןָאק סָאװ ,ןריֿפכרוד
 ןֿפױא עלעגייפ א ץלַאז יַא יװ לטימ אזא
 רֿפס ,סוממ ,ףּפַאכ וצ סע ידּכ עלעדײװ
 רע זַא .ןָאט םיא ךיא לעװ סָאװ, .תומהּבה
 לעװ ךיא ?ייוװצ רעדָא רָאי ַא ןיא קעװַא טעװ

 ייזמ איד ,ןירָאג 3 .ו"?קע ןֿפױא ץלַאז יִא םיא

 .1900 י"ג ,םיק

 ןצומשנָא .ןטישסיוא ןרעגמוא ,קיצונמוא 6
 טָאה דניק סָאד; .ןטעּברַא םִַײּב לַאפּפָא ןטימ-

 ַא ןטָאשעגנָא ןוא רעקוצ םוצ טּפַאכעגוצ ךיז
 ןװיוא םעד טקיניירעג טָאה רע, ."שיט ןלוֿפ
 ןצנַאג ןרעּביא עשזַאס ןוא ׁשֵא ןטָאשעגנָא ןוא
 עילַאק סעּפע = ייט ןסיז ןיא ץלַאז יַא* ."ליד

 / .גנערטש קירעּביא ןַײז ךרוד ןכַאמ
 ַא טושּפ טוט סָאװ רעד, -- ךיז טימ

 ,טע ,ױקָאז יד ןיא סעּברַא ןָא ךיז טיש הבינג
 ןיוש ךיז טָאה ... יניּבל יניּב, .גיֿפ .רעדיל
 ,רעריומ .ז ,"רעדניק לטשער ַא יז ַײּב טישעגנָא
 .1911 וָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז

 עלופ ךיז יִא .גנוזייל טימ ,דלָאג טימ ךיז יִא
 רע* .ןרעװ ךַײר = טוה יד ךיז יָא" .סענעשעק
 םיא לָאז עמי טגנַאלרַאֿפ רע = יִא ךיז טסייה

 .ןלָאצַאּב רעַײט

 -- (עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעד
 צעפס ,ןטישנָא זיא טעּברַא ןַײז סָאװ רערעדעי
 ןיא האוֿבּת ןטישנָא זיא עיסעפָארּפ ןַײז סָאװ

 טיש סע רעװ --- תוצמ ןקַאּב םַײּב ;סעקיסַאז

 ,.ַײרע-  .ןקעּב ןיא לעמ ןַײרַא
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 ,טצעגיישעג'- ,ןָא ץע- .ורט -- ןצעגיײשנַא
 ףעלדיזנָא .ץגש ןפורנָא .ןצנש -- :ךיוא
 טינ זיא םענייא אזַאק .ןצעגיישסיוא לסיּב ַא
 ןעמ ףראד םענייא אזַא ,ןצעגיישוצנָא גונעג
 ."ןשטַאּפסױא

 ,טלדיישעג-- .ןָא לד .װרט -- ןעלדיײשנָא
 'ַא .ןלירּב יִא .(רַאילטוֿפ) ,לדייש א ןָאטֿפױרַא

 - .רעטעמָאמרעט םעד

 ,טליישעג-- ,ןָא לייש .װרט ןלײשנַא
 רעד, .םוכס ןסיורג א ןלייש .ןלייש ךס ַא 1
 פעט טלײשעגנָא טָאה רענלעז רעטֿפָארטשַאּב

 רע; .ןלײשּפָא זַײװלײט ,2 .,"לֿפָאטרַאק טימ
 -ץגרעּביא םיא ןוא לּפֶע םעד טליײשעגנָא טָאה
 ,גנ- .ךיז טימ ךיוא ."ןזָאל

 ילווער רעדָא טקַא .1 .ןע ,רעד -- ןַיײשנָא
 ןעזסיוא ,קילּבנָא .2 .ןענַײשנָא ןופ טַאט
 .טייקכעלנע עקידנסיורד

 .טנַײשעג-- ןָא ןַײש .ורט -- ןענַײשנָא

 ,ןַײש טימ ןליֿפנָא .ןענַײשַאּב קרַאטש ,ךס ַא ,1-
 יד טמערַאװעגנָא ןוא טנַײשעגנָא טָאה ןוז יד,
 עמ ןכַאמ ,ןַײש ַא וצ ןעגנערּב .2 ."ּבוטש

 םעד יִא .ןקרעמַאּב וצ ןכַאמ .ןעזנָא ןענעק לָאז
 םוצ געװ םעד עקיײרעטַאּב א טימ יִא .רַאװָאמַאס
 ןטסולג ... טינ לָאז שטנעמ רעד, .רעלעק

 טנַײשנָא םיא טכיזעג ןַײז סָאװ ,ןרעגַאּב ןוא
 ,שדוק יכאלמ ,והילא ירּב השמ 'ר ,"(ןָא טנַיײש)

 : .ךיז טימ ךיוא 1839 עשראוו

 יסַײשעג-- ןָא רע .װרט -- ןרעטסשַײשנָא
 סעפע ןכַאמ(נָא .ריא ךעלנייװעג .טרעט
 יה ףיוא ךעלקנעּב יִא .ענשטַאטרַאּפ ,טכעלש
 ,גנ/  .ןעלקיטרַא יִא .ךעלסיֿפ ענרענ

 "עגי- ,ןָא סַײש .װרט 6 װטוא -- ןֿפַײײשנָא
 ןדישסיוא .1 .(ּבָארג) .טסַײשעג- ,ןסיש
 ןזיוה יד ןיא יִא* .ךעלעקּבָאּב ענעגיצ יִא .האֹוצ

 ,ןסָאדנָא װזד .2 .ןקערשרעד ךיז :ךיוא --
 | יי 0 ,574 ּבֹּב
 .טרעַײשעג-- ,ןָא רע .װרט -- ןרעַײשנָא

 ,ּפעט עלַא יִא .םוכס ןסיורג ַא ,ךס א ןרעַײש .1 |
 לסיּב ַא? .ןָאט רעַײש א .ןרעַײש ףיואנּביױא .2
 "יג רַאֿפ ןֿפױקרַאֿפ ןוא גרַאװרעּבליז יִא
 ןיא יװ ןעמעננַײרַא) ,ןּבַײלקנָא ,ןעלמַאזנָא .2
 שטָאכ זָאלא .{ןרעַײשנַײא :ןַײז ףרַאד) (רעַײש א

 ,זּביא יקסרימָאּבויל .י ,"ַא רוטלוק לסיּב  ַא

 ,1932 עװקסָאמ ,סּפינש רעד ,ווָאּבעילג .ּב

 ןָא רוּכיש .װרט ןןרעקיש ...} -- ןרוּכישנָא
 עשילָאהָאקלַא טימ ןעקנירטנָא = .טרוּכישעג
 םעד טֿפור נוא; .ןרוּכישנַײא ןזיּב ןעקנַארטעג

 טכַאנ ַײּב הדועס ןייא ףיוא ךיז וצ ... םידייא
 ,א/זכ ,יש ,"טרּכישג ןא ליפ םיא טאה נוא

 ידּכ ןעקנירט וצ ךס ַא ןּבעגעג םיא טָאה יז,
 ,"ןרָאװעג ןֿפָאלשנַא זיא רע ןוא ,'ָא םיא לָאז יז
 ,1862 גרעּבמעל ,תורּבדה תרׂשע שרדמ ,זּביא

 ,.. םיא ןעמ טמענ ,קינשזַארטס ַא ןָא טמוק,-|
 טרוּכיש עמ ןוא ןַײרַא לקנעש ןיא ןרעזייל וצ

 סָאװא .גיֿפ .ויזירּפ ןרַאֿפ ,ָאקמיּב .9 ,זַא םיא

 ,"טולּב טימ ןזיּפש ערעייז יִא ןלעװ ייז רעכַײר

 .רעדיל ךיז ןסיג'ס ןוא;ק .,1917 י"נ ,שוװ טישז

 ,מפ ,"טימעג סָאד ןָא ןרוּכיש ןוא ןענַײװ יװ
 | 7 . .השורי'

 ונהנַא םיחַא םישנַא

 .תוֿבהלתה ,טכַאמ טימ ךיז יִא -- ךיז טימ

 יַא ךיז ןעמ געמ ןטק םירוּפ , .תחנ ןוֿפ ךיז יִא
 ,ןטסַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד ןטק רוּפיּכ-םוי רעּבָא
 רעמָאט םערָאװ יִא טינ ךיז טסלָאז וד; .װש

 טסעװ ןוא םעדכרוד סואימ ןרעװ וטסעװ רשפא
 ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ 'ר ,"הפילוּבינ ןדייר

 טגעלפ רעמָאט, .1833 װָאקלדוס ,רסומ טֿבש

 ,ןצרַאה ןֿפױא טעילָאזעגנָא ןרעװ ןיוש לָאמא

 רב .נ ,"געט רָאּפ א ףיוא יַא ךיז רע טגעלפ

 ,בנו .ךרע עליטש יד ,וָאליס

 יַאה סעסענקייײשנַא| -- הלודנה"תפנּכיישנא
 ב/דק ,ןירדהנס ;א ,א ,תובָא 22 .יד ןעליודג

 'גנולמַאזרַאפ רעסיורג רעד ןוֿפ רענעמ' .אא

 ךָאנ הפוקּת רעד ןיא טרינַאיצקנוֿפ טָאה סָאװו

 "א יד ןּבָאה הרוסמ רעד טיול ;רפוסה ארזע

 ןוֿפ ,ןענװַאד ןוֿפ רדס םעד טלעטשעגנַײא 'ה"ּכ

 טייקיטעט יד ןעוװעג ךישממ ןוא שדוקהייבתּכ יד

 יצג ןּבָאה ... 'ה"ּכ"א יד, ,ןרֿפוסה ארזע ןוֿפ

 דחוימ םוקמ ַא טָאטש רעדעי ןיא ןעיוּב ןסייה
 | .4 אי ,1866 ,מק ,"הליֿפּתל

 רעדַָא טקַא 1 .ןע  ,יד -- גנוטכישנַא
 "ִא עקיאיילרעלּכ .,ןטכישנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 רעד ףיוא ענייא ןטכיש ןוֿפ גנולמַאזנָא 2
 טַאטלװזער א זיא סקַאטניס רעד .רערעדנַא
 טלַאהטנַא ןוא גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה ןוֿפ
 װעלק ,טנַארֿפכַארּפש וֿפֵא ,"ןעיַא ענעדיײשרַאֿפ
 .+* ץלַא סָאד ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד, ,43 אני ,5
 עכלעזא טימ ... רעֿפַא ןגָארטרעד ךיז טגעלפ
 ,ּביא ,"ץיזַאטנַאֿפ רעכעלשטנעמ ןוֿפ ןעָא
 | . 1936 קסנימ ,ּפמוז ,סַאלָאק ּבוקַאי

 :89 .טכישעג--- ,ןָא טכיש .ורט -- ןטכישנָא
 ,ןֿפרַאװֿפױרַא ,ןגיילפױורַא .ןעוועטכיש--
 ףיוא .הרוחס יָא .טכיש ַא ףיוא טכיש ַא ןטישנָא
 .ךיז טימ ךיוא .טרָאט-הנותח ַא יָא .סעצילָאּפ
 | -  .גני

 נָא .,טדלישעג = .ףָא דליש .וורט -- ןדלישנָא
 | .ןדליש ךס א ןקיטסעפ

 .טרעדלישעג = זָא רע- .ורט -- ןרעדלישנָא
 'ִא .םיִטרּפ טימ ןליײצרעדנָא .ןרעדליש ךס ַא
 יד ןיא ןּבעל םענופ רעדליּב עטסכעלקערש
 . ,םנֹז  .טױט ןוֿפ ןרעגַאל

 .ןטלעשנָא +- .דל -- ןטלישנָא

 ,היעשי 22 .יד ןןצָאלײשנַאו -- ןוצלײשנַא
 ,טעּפשעג ןוֿפ טַײלי .8 ,טכ ,ילשמ ;14 ,חכ
 ... ןיוש, .םיצל הרֿבח ,רעּבַײרט-תונצל .יִּת

 יּפָא עכלעזַא ןעוועג ןענַײז ךורע-ןחלש ןרַאֿפ
 .איבנה היעשי ... ל"א עכלעזַא . . . רעטעּפש
 1 ירד ,ײןדייר ןוא ןעקנעד טרַא רעייז טֿפָארטש
 ,ז"ּפרּת עשרַאװ ,ךורע ןחלש רעד ,ןַאמרהע .ה

 ןןלעשליש ,ןעלשליש ...} -- ןלושל(י)שנָא
 (ּבָארג) ..טלושל(ישעג-- ,ןָא לושל(ינש .וורט

 . ,ןטײקשירַאנ ןעלּפַאלּפנָא ,ךס א ןדערנַא

 איד; .רענעמ .שיא + ןםישַאנַאו -- םיׂשנַא

 . ,327 ,הג ,"ןאטיג ףליה יׂשורג ןּבאה יַא

 ןונכַאנַא םיכַא ...} -- ונחנֲא םיחַא םישנַא

 -שטנעממ .8 .גי ,תישארּבכ? .חֹּת .ץַאז

 ךָאד ןענַײז רימ ה"ד .,'רימ ןענַײז רעדירּב

 ,דנַײרֿפ ,טַײלסדנַאל) םיבורק: ,ענעגייא סעּפע



 ףמו םישנ(ו) םישנַא

 יֿבורק-ןוא טֿפַאשדנַײרפ ןופ קורדסיוא .(םירֿבח

 ,טפַאש

 םישָאצייװ) ...} -- ףטֹו םישנ() םישנַא
 רעּבַײװ ,רענעמי .7 ,מ ,הימרי 22 .יד ןףַאטָאװ

 ,טייק ןוא דניק :ב ןטימ טצינעג .'רעדניק ןוא

 ןירָאװיג זיא,; .להק ץנַאג ,ןיילק ןוא סיורג
 עללַא טאה איז ןוא יו יו יַא ,ףוליג רעּביא ןייא
 ילכימ לאקזחי יבצ 'ר ,"ןישטנעּב ... טסימיג

 יװ ... רע טעז דניצַא; .תיּבה תוניפ ,ןהאז

 ,''ו 'ִנ ,ַא ... טֿפױל לטעטש עצנַאג סָאד

 'א ןדיי ןענָאילימ יד, .ןּברק א ךיוא ,ץרּפ

 םיחצור עשטַײד יד ךרוד ןענַײז סָאװ יו יג

 "גוד ןיא רשַא הארונ תוירזכַאּב ןעמוקעגמוא

 .טעיפ ,"התמ

 ןעמוק, .ֿבושח שיא +- -- םיּבושח םישנַא
 ,"'ח 'א עקַאט ,םיּתּבילעּב עכעלטע ןעמאזוצ ךיז
 "ןךעלהׂשעמ סדמלמ ןנחוי ,ץרפ

 שיא +- ןעמַאכלימיײשנַא)| -- המחלמ"ישנַא
 ייוצ ןעוועג ןענַײז ימ-יַא יד ןשיוצ, .המחלמ

 ,!סנייא טרעדנוה' ,עש ,"ןשטנעמ

 --װטוא .טלמישעג-- ,ןָא למ- -- ןעלמישנָא
 ןטכַײֿפ ןיא, .למיש ךס ַא טימ ןקעדַאּב ךיז .1
 -מיש ןּבײהנָא 2 .יזַא ץלַא טלמיש רעלעק
 ןיוש טָאה גָאט ןייא ןיא ,, .ןעלמיש ןּפַאכ .ןעל

 -- װרט ."ןעלמישוצנָא ןזיװַאּב זעק רעד
 .זעק יִא ןוויּכּב .ןעלמיש לָאז סע ןכַאמ

 יד .,ןמאנ שיא + -- םינמאנ םישנַא
 ,חק ,ייינ יַא טלייצרעד ןּבָאה הׂשעמ

 ,תינעּת 22 .יד ןדעמַײמ-ײשנַא| -- דמעמישנַא

 ,מעמ (ןרעדנוזַאּב א) ןוֿפ רענעמ' .א/זי
 סָאװ ,קלָאֿפ ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ .1 .ידנַאטש
 רעד ןיא -- ןַײז וצ ןעװעג זיא טכילפ רעייז

 ,שדקמה-תיּב ןיא -- דמעמ רעייז ןוֿפ ךָאװ
 .דימּתןּברק םעד בירקמ זיא ןהֹּכ רעד תעּב
 ...'מ"ַא ןשייהיג ןּבאה אד יד ... טַײל יד,
 טאה ןמ ןעװ שדקמה:תיּב ןיא ןיטש ןזומ
 ,1722 טשמַא ,מהמ ,"ןזעװיג ןּברק ןייא בירקמ

 ןליּפש סָאװ יד ,טַײל עבושה .2 .ב/דלרי
 יילָעּב עכעלגעמרַאפ .הביבס רעייז ןיא עלָאר ַא |

 עמ, ."ימ"ַא יד ןוֿפ זיא יאּבג רעד, .םיּתּב

 טזָאל תוכָאלמ-ילעּב ,'מ"ַא סיוא רָאנ טּבַײלק

 | . י"וצ טינ ןעמ
 .הׂשעמה) שיא + .ד - הׂשעמ"ַא

 (םידיסח) איד רֿפ טוג רעמ ךאנ ׂשע זיא אוז,

 ,"להק ץנג רֿפ ןטׂשַאפ יז ׂשד ('מ"א) ןוא
 יד יװ רעכעהע .ב/דלר ,1722 טשמַא ,מהמ
 ,עסַײװ יד ןַײנ יד יװ רעסַײװ ,עכיוה יד ןַײנ
 א ףיוא ןעצ' ,/ לג ,טייצ ,ײ'מ"ַא עקילייה יד

 ןסייהעג סלָאמַאד ןּבָאה 'ןדִיי ענייש',, .'גרַאּב
 ןַאמקילג ױל ֿברה ,יימ"א ןוא רענרעל"ןדִיי

 ןיא| רימ, .1924 װענעשעק ,ױל תיּב תונורכז
 ,רעלעירטסודניא ,'מ"א ןּבָאה ןפרַאד ןלארׂשי

 ,"ןשטנעמ-טעּברַא ,םירחוס ,. . . רעלטֿפַאשגסיװ
 | - ,27 שוו 1967 ,זמט ,רעקנילפ דוד

 םילַאק םישָאנַא) -- םיקירו םילק םישנַא
 :ב/הכ ,הנשהישַאר 22 .חֹּת .עזַארֿפ ןמיקיירייוו

 'א :4 ,ט ,םיטֿפוש + 'םילקּבש לק וליפַא' -

 'טכַײל ,עקיטשינ ןוא עקיטרעװרענימ .םיקיר

 .ןעגנוי עניימעג ,עקידרקֿפה ,ןשטנעמ עקיניז

 .ן- ,רעד -- קישנַא
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 ...'ו 'ק 'ַא טימ ךיז ןעוועג רּבחמ טָאה רע,
 רע טמוק אליממ ,ןֿפױז וצ ןריטקַארט סָאװ |

 ,1832 ֹווָאלקש ,םירוע חקופ ,"הריֿבע ןַא וצ
 .אכ תוא

 ןדניש .1 .ןדנושעגי-- ,ןָא דניש .וורט -- ןדנישנַא
 יד ןוֿפ .ןלעֿפ ךס א 'ַא .םוכס ןסיורג א

 ."ץלַאמש טימ ּפָאט ַא ןדנושעגנָא יז טָאה זדנעג
 טינ ןוא ןדניש ןּבײהנָא .ןדניש זַײװלײט .2
 סָאד ןדנושעגנָא טָאה בצק רעד, .,ןקידנערַאֿפ

 עה ןַײז רַאֿפ ןוָאלעגרעּביא סע ןוא לּבלעק

 .ךיז טימ ךיוא ."רעק

 טול 22 .יד ןעלוגסיײשנַא) -- הלונפ"שנַא
 צטליטעגסיוא -- 'הלוגס םע' :ט ,ז ,םירֿבד

 ,תולעמ עשילַארַאמ עכעלמענסיוא טימ ןשטנעמ

 .םע ןַא זיא קלָאֿפ א/ .תודימ-ילעּב עכיוה

 יד, ."'ס"א ןענַײז סרעריפ ענַײז ּביוא ,הלוגסי

 ילעּב םַײּב טצנַאטעג הרוּת-תחמׂש ןּבָאה !סיַא

 .5 שווו 1962 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"בוט-םש

 -ארּב ?2 ,יד ןמָאדס ,םיודס-...} -- םודסי'ַא
 (טָאטש) ןוֿפ (טַײל) ןשטנעמי .,13 ,גי ,תיש

 םיעשר רַאֿפ קורדסיוא רעװיטאלרעּפוס .יםודס

 םּתסמ טיצ רע ,עשורמ-עשר ַא זיא רע, .ללכּב

 ןענַײז ייז --- יז טָא, .יסַא ןוֿפ סוחִיי ןַײז
 ,ייסייַא שממ

 דעומ 22 .חֹּת .יד ןערוצ-..,} -- הרוצ-'ַא
 .טַײל טנעעזעגנָא .1 :בּב טימ .א/ט ןטק
 ,םידמול ,םימכח'ידימלּת .2

 ךס ַא - ,ןסָאשעג-- ,ןָא סיש .ורט -- ןֿפישנַא

 ןזָאה 'ַא .ןליוק םוכס ןסיורג ַא ןסיש .ןסיש
 ןיא יװ רעמ טנַאװ ןיא ןסָאשעגנָא ןּבָאה ייז;

 וטסעװ סגעװקירוצ, -- ךיז טימ ."טערּבליצ

 רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא ,ײסענַאזַאֿפ יִא ךיז

 ,1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא

 ןָא .עזַארֿפ װדא ןרעש ...} -- ףועיש ןַא

 ,+- רועיש ַא ןָא ווזד .דנע ןַא .ץענערג ןָא ,סָאמ
 ,טייקכעלדנעמוא .טייקטצענערגַאּבמוא -- בוס

 .קיּבייא זיא סָאװ ,ףוס ןייק טינ טָאה סָאװ סָאד

 ןטסּבַײלּב ,ןײגרַאֿפ ץלַא ... ,ץלַא ךָאד זומ;
 ןַײזטסואוװַאּב ןַײמ --- רועיש'ןָא ןַײד ןיא רךָאד

 'תומלצ ןופ לָאט ןיא ,לֵא ,"ריד ןגעװ

 ,טייקי- .ידַא -- קידרועישנָא

 ,טלפישעג'-- ,ןָא לֿפפ .װטוא -- ןעלֿפישנָא
 ןיא יִא .גערּב םוצ יִא .לֿפיש ַא טימ ןעמוקנָא
 א ןרָאֿפנָא ךיז -- ךיז טימ  .ןַײרַא ןֿפַאה
 עקירָאֿפ ךיז ּבָאה ךיא, .לפיש ַא טימ ךס

 ץנַאג ןַײמ רַאֿפ ןיוש טלפישעגנָא ענסעוו
 -רַאכ ,?ןעשעג זיא סָאװ ,ָאטיס לװַײֿפ ,יָדֹּבעִל
 ,1935 ווָאק

 טימ .ףיש ַא טימ ןעמוקנָא -- ןֿפיש =
 -נַאלטַא ןרעּביא קירוצ ןוא ןיה יִא ךיז -- ךיז
 ,קיט

 -לוזער רעדָא טקַא .1
 א .שינעקישנָא וזד ,2 ,ןקישנָא ןוֿפ טַאט

 יַא ןַא ךָארּב
 יוצ 1 .טקישעג-- ,ןָא קיש .ורט -- ןקישנָא

 יעלעט י'ִא .םוכס ןסיורג ַא ,ךס ַא ןקישפיונ

 רעצנַאג רעד ןופ ןעגנוסירגַאּב ןוא סעמַארג

 ריד טָאה רע סָאװ רָאנ עז, .ףליה יִא .טלעוו

 שינעקישנָא

 יקסװָארַאמַאמ .א ,"תונּתמ רַאפ טקישעגנַא

 ,1908 סעדַא ,טַײז רעקניל רעד ןוֿפ הדגה יד

 טימ) ןייטשוצ לָאז רע ,ןצעמע ןקיש 2
 ןרעדָאפ ,ןענַאמ לָאז רע ,(השקּב ,הנעט ַא

 םעד 'ִא .םירסומ יִא .טסיצילָאּפ א יִא .סעּפע

 ןכדש םעד יִא .הולמ םעד יִא .רעסַאּפּפױא

 וטסעװ -- "רַאנ א יִא ריד ףיוא לָאז טָאג,

 ריד וצ ךיז ןעּפעשטוצ ןופ םעט םעד ןליפ

 זַא ןּבָאה ארומ ..., (טציא סע ליפ ךיא יװ)

 ןוא טניױאו רע ואװ ןייגרעד טינ לָאז הרפש

 יַאר .י .ג ,"ןשטנעמ םיא ףיוא יִא טינ לָאז

 רענלעז, .1865 ענליװ ,החפשמ ֿביר ,שטיװ

 עדליװ ,רעדרעמ ,עיאר א ייז ףיוא ןָא רע טקיש

 יִא ריד ףיוא טעװ טָאג, .לדוי ,סוממ ,"טַײל
 טימ ןענעק טינ טסעװ וד סָאװ ... יג א

 עמ, .הבוט הנשל' ,עש ,"ןדערֿפױא ךיז םיא

 טָאטש רעדעי ןיא ןקישוצנָא טּביולרע ךיז טָאה

 לּכ ןדער עכלעװ ... םיפיטמ לטעטש ןוא

 ,ןעװייא רענרעטטופ רעד ,לאנתנ ,"רוסָא רבד

 : ,ד"סרּת וָאקירטעיּפ

 זיא סָאװ סעּפע ןצעמע ףיוא ןקישֿפױרַא 9
 ןַײז לָאז עמ זַא ןעז .קילגמוא ןַא זיא ,טכעלש
 -ץּפָאָאק םעד ןוֿפ ץנערוקנָאק יד יִא .הרצ א ןיא

 ענַײז טקישעגנָא טָאה רעטניװ רעד; .וויטַאר

 צג טינ ןיא ןליוק ּפָאט ןייק ןוא טסערֿפ -

 טקישעגנָא .רעטקָאד רעד טָאה סָאד, ."ןעוו

 ."רעטקָאד רעד -- ָאי ,ָאי ,ערעלָאכ יד

 ַא יװ הרצ ַא ןעמוקנָא לָאז סע ןכַאמ 4
 .ןתוינערוּפ יִא .םירוסי יִא .למיה ןוֿפ ףָארטש

 ,למיה ןיא טָאג רעסיז ,יוא; .קנערק א יִא |
 .לֿפ ,"ןײלַא רימ ףיוא רָאנ טיוט א ןָא קיש
 וטסָאה סָאװ ,למיה ןיא טָאג וד ,טָאג וד יוא;

 ה"ּבקה, .לֿפ ,"!ףָארטש ןימ ַאזַא טקישעגנָא
 ןא םיִא ףיוא טקיש ינוא זגורּב םיא ףיוא זיא
 יכלָאז ןא םקונ ךיז זיא 'נוא המח ןשורג
 ןעמעװא .ג/חי ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"םיגיהנמ
 -רַאֿפ רָאנ .רע טֿפָארטש םעד -- ּביל טָאה טָאג |

 עלַא ןָא רע טקיש סָאװ ?ױזַא סָאד זיא סָאװ

 רעד ,רענװעל .ח .ג ,"?ןכעלרע ןֿפיוא תורצ

 טקיש ת"ישה זַא, .1897 ענליװ ,רעטעֿפ רתמא
 טיג ,דיי א ףױוא הרצ ַא ,ןלצל אנמחר ,ןָא

 ןַאמגרעּב .א ,"ןטלַאהוצרעּביא חוּכ םיא רע

 ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצַאק

 - .ץכע- .גנוז

 וֿפ ובא . ,יד) סָאז -- שינעקישנָא
 ,הרצ ,קילגמוא טכירעגמוא ןַא .1 .תחלשמ
 -- רעגנוהק .יִא עזייּב ַא יװ ןייטשוצ .גָאלּפ

 ַאזַא ,הֿפירׂש ַא. .ענַאיליֿמ ףיוא יִא סָאד

 ןוֿפ םעצולּפ ןעמוק ןיֵא .=!יִא ַאזַא ,קילגמוא
 ןרעטיּב םעד ןוֿפ ךיז טכַארט סע, .ןטַײז עלַא
 ַאֹּב טימ ןדַײל ײלרעלַא ,גנוקנערק לוֿפ ,ןּבעל

 ,"ץיינ ךיוא עטלַא ץיַא ,ןגָאלּפ ליֿפ ,ןעגנוקידייל

 ןופ דוס םעניא טגיל סעּפֶע, .עקשיֿפ ,סוממ
 סָאװ ,חוּכ רעסיורג ַא אֿפוג םויק רעזדנוא |

 ימערוטש עלַא ןגעקַא ןײטשַײּב זדנוא ןעק

 ,י"ג ןעּבעל עַײנ סָאד ,שנ ,"דיֵא ןוא ןטגיוו
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 ,טרעטש סָאװ ,םעװקַאּבמוא זיא סָאװ סעּפע .2

 .גנולמַאזרַאפ ַא רעדיוװ ,יָא ןַא .געו ןיא טייטש

 רעזדנוא ףיוא יא ןַא ,םינצּבק ןוֿפ ןרעװ רוטּפ



 חור-ישנַא

 ,ךָאנ טייג סָאװ טנעגַא-םייהעג ַא ,יָא ןַא .סַאג

 ןעװ רעטש ַא = קיטנָאשטָאּפ ןפיוא יִא ןַא*

 ןַא 'ִא ןַא* .ןענידרַאֿפ וצ ןָא טשרע טּבײה עמ
 -- ינרטּפש ךורּבש .(885 ,+-) לדנייּברעּביא -

 ןוֿפ רענגעג יד ."ַא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג רוטּפ |

 סעּפע ןיא ןָאגרַאשז רעד זַא ןהנעט ןָאגרַאשז

 ןושל רעדעיא .ו מעּב ,"ודנוא ףיוא יִא זייּב ַא
 ןעק סָאד רעּבָא ,גנושטנעּב ַא זיא ןעק עמ סָאװ
 -ָּצצ ןעק סָאד לַײװ ,יִא ןַא ןיא ןרעװ לגלוגמ

 רַאֿפ שוח:ךַארּפש ןטשלעֿפעגמוא םעד ןעלקַאװ

 2 יאצווו ּפשוי ,מי ,"סנגייא

 -מוא ןַא .טסַאג רענעשטנואוועג-טינ ַא .2
 ןַײז ןוֿפ יִא ןַא .קינדונ .שטנעמ רעשיטַאּפמיס

 רימ טלעפ רעמ .(21 ןטימ ךיוא) ןעמָאנ ןּביל
 ,(23 ןטימ ךיוא) ּפָאק ןַײמ ףיוא יִא אזַא יװ טינ

 ןַײז ןוֿפ קַאלש אזא ,'ָא ןַאזַא ריד עשז ַאע

 ,לי ,"קַאװטיל רענעטָארּבעג אזַא ,ןעמָאנ ןּביל

 יז; .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ טױט טינ

 ,"ָא ןַא ןיא יז ,ּפַאלק םעד השקשינ טנידרַאֿפ

 עדייּב . ..טגָאזעג סנייטשימ ,, .עשטַאילק ,סוממ

 ,"ןעלזמילש .,ץיָא ייווצ ,םינָאראנ עסיורג ייוװצ

 ,ללעפ םענעסּפעש ַא ןיא ףלָאװ ַא ;ּפַאלק .מ .א

 טָאה סָאװ יִא םעד ףיוא ןרָאצ, .1899 עשראװ

 -וָאנרַאק . .. ,זיי ,"טכירעגמוא ןעמוק טגאװעג

 ןַא ,וטסניּב ןייטש א ?וטסניּב עטַאט .ַא, .יקס

 ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,ײיֵא |

 טניֿפעג ריא; .לװַײט ,דש ,רעטוג-טינ ,4)
 ןטׂש א ,רָאיצרַאװש א ,חור ַא ךיוא וליֿפַא

 יּבחמ ,םיקיזמ עכלעזַא המודכו .-. גרטקמ ַא

 ַאזֵא ןעזרעדא .עשטַאילק ,סוממ .,ידיא - ,םיל

 :רעּביא טפרַאדַאּב ןרעו טָאה ,ךיא יװ שֿפנ

 -ערש א ,רעטוגיטשינ ַא :סָאװ עדוייימ ןרעלק

 עשידוי רַאֿפ תויׂשעמ .עש ,"ַא ןַא ,עלעט

 - 6 רעדניק |

 שיא +- .חּת .יד ןךַאורײשנַאו -- הור"ישנַא
 -עטניא עשידִיי, .טסַײג ןוֿפ ןשטנעמ .חורה
 ןגעמ אמזוג ןוֿפ ץמש םוש ןָא סָאװ ןלַאוטקעל
 .אֿפא ,ײרייַא --- ןגָאז ייז ףיוא רימ

 ײשעג-- ןָא םער .װרט -- ןעמערישנָא
 ַא ןכַאמּפױא ,ןלעטשֿפױא .1 .לָאענ .טמער

 ַא יִא .טמערישַאּב סָאװ סעּפע רעדָא םעריש .
 רעד ןוֿפ ןטיהרַאֿפ וצ ךיז ּפָאק .ןֿפױא לכיט/

 -נָא ,ןענַאטשעגֿפױא זיא, .ןוז רעקידנענערּב
 ןוא ןגױא יד רעּביא טנַאה יד טמערישעג
 סע טגָארט ןעמעװ :ןָאטעג גערֿפ ַא עטַאװעמּת
 ַא ,ןיזליג םייח ,"?רָאיירעטוג רעד טרָאד
 ףךס ַא ןלעטשנָא 2 .1937 וװעיק ,ענעסַאכו
 ,זױהיעֿפַאק ןוֿפ עסַארעט יד יִא .סמעריש|

 יד ןוניײמיױלש-יײשנַא| -- ונ(י)מולשישנַא
 ןשטנעמ' .ימולש שיא :10 ,אמ ,םילהּת טול 22

 -עזדנוא :ב ןטימ טצינעג .יםולש רעזדנוא ןופ

 ןוֿפ ןענַײז סָאװ יד .ענעגייא ,עשימייה .עקיר

 ןענַײז סָאװ יד ,הרֿבח ,הטיש רעקיּבלעז רעד

 סָאװ יד .טנעָאנ קיטסַײג ,דנַײרֿפ עשיאיידיא

 ,יש"ַא ןוֿפ ןַײז .ןיּבר ןייא ןופ םידיסח ןענַײז -

 תויּתימַא ... יד ןּבַײרשַאּב ךיא לעװ םורד;

 ,1869 ,מק ,"ענלַאט-שנַא טרפּב ,,שייַא ןוֿפ -

 זַא םימשה ןמ סנ א ןעװעג זיא סע; .5 א

 ,"טרָא ןפיוא טתיממעג טינ םיא ןּבָאה ישייא
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 ןּבָאה םידיסח} .ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרּפ

 וצ רָאנ טינ טײקלַאיָאל ... ַא ןזיװעגסױרַא
 ןוא םיברוקמ ענַײז וצ ךיוא רָאנ ,ןיּבר רעייז
 :ךיוא .2 ,אאש פשוי ,לּבָאנ .ש ,ייש"ַא ללכּב

 ,םימולש-'א

 .טרעװ .םלעסנַא 22 ,ןעמַאנירענעמ -- לשנַא
 רֿפס ,לשנַא'רשָא :ןֿפורעגֿפױא הרוּת רעד וצ
 | ,1534 ,לישנא יּבר לש

 -לוזער רעדָא טקַא 1 .ן ,רעד -- גָאלשנָא
 "ִא רעקילַײא ןַא .(ךיז) ןגָאלשנָא ןוֿפ טַאט
 ,לטערּב 2 .ָא ןַא ,שינעגענַאּב קילעפוצ ַא
 "נָא ,ןעגנַאהעגסיוא טרעװ סָאװ גנודלעמ ,לטעצ

 "תיב ןוֿפ טנַאװ רעד ףיוא יִא ןַא .ןגָאלשעג

 םיוש יװ ףױרַא טמוק סָאװ סָאד .8 .שרדמ
 יִא ןַא .ךעלסַײװ ןופ יִא ןַא .ןגָאלשֿפױא ןכָאנ
 .ריּב ןוֿפ יִא ןַא :ךיוא .טנַאמש ןוֿפ

 ,טקעיָארּפ .טָאּבנָא .גָאלשרָאֿפ ,גיײלרַאֿפ 4
 יריא ילַא טׂשייװ וד לַײװ ,טָאג וד נוא, ,ןַאלּפ

 ךימ רּביא ןיטלה טאר יריא 'נוא גילש ןא

 אד, .23 יחי ,רירעש ,ײןלעװ ןטיט ךימ יז שאד
 גילש ןא יד 'נוא גנומיור איד רע דנוטש רֿפ
 שגיניק זיד רניד ןראו איד ןרעה ראייווצ
 רע, .טכ ,1661 טשמַא ,ןופיסוי ,"שורושחא

 סע .ןגָאלשנָא ךודיש א רַאדנער םעד טוט
 'מלמה תואלת ,ײַא רעד רָאדנער םעד טלעפעג

 רע;רֿפ טַײצ א ךָאנע ?1834 ,וָאקלדוס ,םיד

 רעדליּב ,ץרּפ ,יָא ןַא טכַאמעג טיָאװ רעד טָאה
 ,טעשזדוּב ַא ןוֿפ טקעיָארּפ 2 .ןציקס ןוא
 .עטעמס ַא

 רעדָא ןטעּפַאט ַײּב ןּביוא ןסעד .לקעלש .0
 חוּכ (טזומ) .{ .טנַאװ א ןעװעילַאמסיױא םַָײּב
 .ענַאיּפ רעד ןוֿפ ןשיװַאלק ףיוא ּפַאלקנָא ןופ

 רעד :ךיוא .יִא רעכַאװש א .יִא רעקרַאטש א

 ןליּפש ןָא ןעמ טּביה םיא טימ סָאװ ןָאט

 ןגָאלשעג-- ,ןָא גָאש .הרט -- ןגָאלשנָא
 יד יִא .דניק א יִא .ןגָאלש קרַאטש ,ךס ַא 1
 לעװ ךיא זַא יִא ךימ טעימ,, .ןטניה ַא יִא ,ןטַײז

 ײז יװ םעדכָאנ .דַאנ ,"ןטעּברַא ןלעטש ךיז

 רעיײז טעװ ,רעלקעמ ןשידִיי ןַײז יִא ןלעװ
 יץרַאװש ;אד ,"ןרעװ טליטשעג טשינ רעגנוה
 רעד ָאטינ ךָאד זיאס, .1910 עשרַאװ ,טיור)

 טינ ךיז ןלָאז ... סרעעזֿפױא יד סָאװ גָאט

 רעדָא ... ןַײרַא רענייּב יד ןיא ןצעמע ןסענַײא
 װעלק ,גָאלָארּפ ,אקוָאלָאה ,זּביא ,ייָא שטָאכ
 ַאּב טלֹוּב (לדייאמוא) = ןטניה ַא יָא" ,5
 יּבּכֹמ טָאה; .טסעמרַאפ-טרַאּפס ַא ןיא ןגיז
 ."!המידק רעזדנוא ןטניה א ןגָאלשעגנָא טנַײה

 -נעהנָא .ןּפעלקנָא .ןקיטסעֿפנָא .ןּפַאלקנָא .2

 ןופ ןעמָאנ ןטימ ךעלעטעצ יִא .ןשיֿפַא יִא .ןעג
 םרח ףיורד ןמ ואו ןינע ןעד ףיוא; .טַאדידנַאק
 ןֿפור זיוא תויסנּכ יּתֹּב ילַא ןיא ןמ לָאז ,טּביג

 ואװ תסנכה תיּב לש חתּפּב ןיגאלש ןא 'נוא

 רע לָאז, .קקּת ,יןּבעג םרח טיה ןמ ףױרַא
 ,יַא ןגנודלעמ ,טַאקַאלּפ =}| לװירּב ןייא ךיוא

 ןמ טעט רלדא ריפ, .{1 ,1938 ,ַאֿפיו 5

 ריֿפ ףיוא ןגאלשיג ןא ןדרואװ ,ןהעניג אד-
 ןא ןֿבירּב לֵא רּביא לוז ןמ, .ץניװ ,"ןלַײז
 ןדיי-ילארׂשייץרא ןייק .רַאֿפ; .יּכדרמ ,ײןיגלש

 .טרעייז לָאז עמ ,טשינ ךיוא ייז ןעמ טלַאה |
 ,36 אפ ,1868 .מק ,ייַא סעקשופ ןגעוו

 ןגָאלשנָא

 א ןָא טגָאלש עמ זַאפ -- הזוומ ַא א

 ,אח ,"הזוזמ עוֿבקל ךורּב :ןעמ טגָאז הזוזמ
 ןַאד ןעייג ןסַאג יד ףיוא סָאװ ןריט יד, .ב/דמ
 םעד ףיוא רּתֹומ זיא ,רעכיזמוא זיא הזוזמ יד
 "ןגָאלשֹוצנָא ריט רעד רעטנוא קָאטשריט

 ,1864 רָאװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה

 | | .א/אי

 "וצ ,ןָאטוצ .ןקיטסעֿפוצ ,ןּפַאלקֿפױרַא .8
 יַא .טעּברַא ןַא ןופ סעצָארּפ ןיא סעּפע ןגייל

 -ערק ַא יִא .לקעלש ַא ,ןסעד ַא יִא .זינרַאק ַא
 'נעטס טימ עקזולּב ַא יִא ,קיטָאק טימ עלעג

 | .רעטופ טימ ךעלעוויטש יד יַא .סעג

 'ַא .רעמַאה ַא טימ ןּפַאלקנָא ,ןקַאהנָא .4

 זיא טלעװ עצנַאג יד, .װש ,"רעקרַאטש יז זיא

 טרעװ עס זַא סָאװ ,לסעֿפ ַא וצ ... ןכילגעג

 י"א רעדנַאב רעד סָאד זומ ,טצכעלעצ רָאנ

 .ןענַאמָאר עשידיא ,עש !

 סָאװ סעּפע ןעױּבֿפױא ,ןעיוּבוצ ,ןעױּבנָא .8

 ,טנוה ןרַאֿפ לדַײּב ַא יִא .טריצילּפמָאק טינ זיא

 "עיוּפ ַײּב טעּברַאעג; .ןעלדניש ןוֿפ ךַאד א יִא
 ,ןבָארגסױא ּבורג ַא ,ןגיילסיוא ךַאד א :םיר

 נעגנולייצרעד ,יקסנָארַא .מ ,"יַא עינװָאדעל ַא

 ףױא ענּפ ַאװ יָא" .1940 װעלק ,גלעװָאנ נוא |
 -- ןװיואקַאּב םעד יִא .טנַאװ רענלגיצ ַא

 ,טַאלג ןַײז לָאז דָאּפ רעד ,םייל טימ ןרימשרַאֿפ

 | - .ךעלּבירג ןָא
 ןייג .ןֿפערטנָא .ןסױטשנָא .ןרירַאּב .ווטוא 6

 'תוא; .ןצעמע (ןיא) ףיוא יִא ןוא טכַארטרַאֿפ

 ׂשד ןמוג םעד טימ ןטדערעגסיורא ןרעוֶו תוי
 ןֿבא ,"טגאלש ןהא ןמוג םעד ןהא גנוצ איד
 .י* סעדיײז ערעזדנואג .1766 ץעמ ,לארׂשי

 ןיא יִא טשינ ןלָאז ייז ,ןגיוּבעגנַײא ןייג ןגעלֿפ |
 רעש .ןעייזיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"טיֿפוס
 טָאה רע זַא ןערּב אזַא טימ טנװַאדעג טָאה
 א ןיא ןרעטש םעניילק ןַײז טימ ןגָאלשעגנָא
 1964 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"טנַאװ רעד ןוֿפ לגָאנ

 --(ס)ןרעכעּב יד ,ךעלזעלג יד יִא 188
 .ךיז ןעװעשטניװּוצ םִַײּב ,םייחל א ןכַאמ םַײּב

 ַא ןטיירג םִַּב) ןשימנַײרַא ,ןגָאלשנַײרַא .4
 סָאװ ןפֹוא ןַא ףיוא סעּפע ןריצודָארּפ .(זַײּפש
 טימ טשרָאּב םעד יִא .ןגָאלש ןיא טנָאמרעד

 .ייא ןַא טימ שײלֿפ טקַאהעג יִא .ענעטעמס
 לטרעֿפ ַא טימ ןָא ןגָאלש,, .רעטוּפ ןגָאלש(נָא)

 ןשטנעמ' ,שֵא ,ײןסַײּבנָא ףיוא טשרָאּב םעד לעמ

 "פיונוצ = ןיינ טימ ָאי יָא* .גיֿפ ..ירעטעג ןוא

 -ענ זיא סָאװ םעד טימ עוװיטיזָאּפ סָאד ןשימי
 טכעמ ...ץראה םע ןייא; :ךיוא ױזַא .װיטַאג

 ,"ןגאלש ןא ןילעװ רּתיִה ןייא טימ רוסיא ןייא
 א ןעוצַאּב רענייא טעװ רעמָאט, .ב/הכ ,ןויע
 םויּב םיצצע ששוקמיו יששוקמ' םענוֿפ הרֿבס

 ןגעקַא יא וטסֿפרַאד 33 ,ןט ,רּבדמּב ,יתבשה

 "ולד .מ ,ןאכ ,םירֿבד| *'הֿפורע הלגע' רעד ןוֿפ

 ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאג
 -רּפ ַא יִא .ןטָאּבנָא .ןגיײלרָאֿפ .ןגיילריפ .8

 יִא .עא לעטש ַא ,תוֿפּתש ַא ,טפעשעג א .הסנ
 ןוֿפ (שינעייטשרעטנוא הּפצוח א? .קסע ןַא

 ידא ."ןגָאלשוצנָא סניוזַא רימ (ןןשטנעמ א
 טמוק עמ זַא; .װש ,יָא ךיוא ןעמ געמ ןיציּבר
 וצ הֿבדנ ַא ונַײהד ,הוצמ ַא שטנעמ םעד יִאי



 ןגָאלשנָא

 זא ... ןגרָאמ םוק :רע טרעפטנע .... ןּבעג

 טגָאז ,הריבע ןַא יַא םיא טמוק ערה-רצי רעד

 ,םלוע ךרד ,"ןגרָאמ םוק :טינרָאג םיא רע |

 -עגנָא טָאה ... שמשמ רעד, .1861 עשרַאװ

 -תא םעד ןפיוקרַאפ םיא לָאז רע ... ןגָאלש

 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,ייגור

 ןעמ טָאה ,ןעמוקעג םייהַא זיא רע יו ,9

 יעמ ,ײ"ןטֿפעשעג עסיורג ייווצ ןגָאלשעגנָא םיא

 -טעיּפ ,(ןיּבר רענימיזדַאר ןוֿפ) םיארונ תויש

 .ד"ערּת װָאקיר

 עמ, .ךודיש א ןדײר -- ןודיש א א

 םיא טגָאלש עמ ,הנמלַא ןא ןָא םיא טגָאלש
 ,"וצ טשינרָאג סע טרעה רע -- השורג ַא ןָא

 ךודיש רעד זיא ןּבעל לָאז ןאמ רעַײא; .לֿפ

 "נָא רָאנ םיא ּבָאה ךיא יװ ... ןלעפעג רעייז !

 ,טע ,"ןעגנַאגעגסױא רָאג רע זיא ,ןגָאלשעג

 ןומ ןוא ךיא ףרַאדַאּב אמּתסמ , .עלעקרעס |
 ךימ ייז ןגעלפ רעּבירעד ... ןּבָאה הנותח

 ןגָאלשעגנָא רימ ןוא ןקירעשייה יװ ןלַאפַאּב

 יָאל; .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"םיכודיש
 -- טָאטש רעשידיי ַא ןיא ןרָאפנַײרַא רָאנ ךימ

 ידי ,פס ,"ַא רימ ןעמ טעװ םיכודיש לֿפיװ !
 ,ןּבילג טשינ ... סָאװרַאֿפ .טסינָאלַאק רעש
 ,ואו ,םולח ןיא עידומ ןכדש לקעי זיא ןעמ זַא

 ןיא ,ץרפ ,"ִא ףראד עמ ןעװ ןוא ןעמעוו

 ,'בוטש-רעלעק

 -רנ ןיא ןסָאגעגנַאא .ןכַאמ לופ .ןליֿפנָא .9
 ענערָאק עסיורג יד יִא קעװַא ןוא לייא דימּת

 רעד ,ןיקביר .מ ,"קעּבַאטקעמש .טימ עקשופ

 -רַאּפ יד, .1914 ענליװ ,לוּבלּב טולּב רעשזילעװ

 ,ךיוּב ןַײז ןיא ןגָאלשעגנָא טָאה רע סָאװ ןעניוש

 .ה .צ ,*?טּפָאטשעגנָא דלַאװג טימ ןעד רע טָאה

 יַארגָאטַאֿפ עדנעּבעל רעקפעינדילז ,ןײטשנרַאה

 א ,ןשיק א יא .א"נרּת װעשטידרַאּב ,עיֿפ

 טימ ,ךוּפ טימ טישנַײא םעד ןליֿפנָא = ענערעּפ
 יה טימ קַאזורטש ַא יִא :ךיוא .ןרעדעֿפ

 יד טָאה ןעװ טסואוועג טינ טָאה יז, .(יורטש)

 רעד' ,רַא ,"ןגָאלשעגנָא ןסנשיק יד)| ייז עמַאמ

 .ןרעדעפ סעמַאמ

 -ורטסניא ןשילַאקיזומ ַא ףיוא ןּפַאלקנָא .0

 עג א טימ ןטערטפיוא ,ןטערטנַײרא .טנעמ

 יָאּפמָאק א ןריפפיוא םַײּב טנעמורטסניא ןסיוו

 יד 'ִא ,ןטנעמורטסניאישעמ יד טימ יִא .עיציז

 ןּבעג -- ןָאט ַא יִא .לקַײּפ סָאד 'ִא .ןשיװַאלק
 ,רעפסָאמטַא ןַא ,גנומיטש א ןפַאש .ןָאט םעד

 ַא יִא .ךעלרעַײֿפ וצ -- ןָאט ןכיוה (וצ) א יִא
 ןָאט א יִא .תונמחר ןופ ןָאט א יִא .ןָאט םעַײנ

 .ןָאט ןשיאיבנ ַא ,ןשיטעטַאּפ ַא יִא .דיירפ ןוֿפ

 -ָצג .ךס ַא ןענידרַאֿפ .טלעג ןּבַײלקנָא 1
 לטַײּב א יִא .דלָאג (טימ לטיה א) יַא .ןעניוו

 ,לטַײּב םעד יִא רעֿפַײטש .,ןלַאירעּפמיא טימ

 -תוָאצוה ,םשה ךורּבא .לברעק ןייש ַא יא

 קַאה א . . . הרוּת יד ,, ."ןגָאלשעגנָא ןיוש הנותחה

 טימ ךַײלג לטַײּב ןַײז ןגָאלשוצנָא ריא טימ

 ןײטשנרָאה .ה .צ ,"תובוטילעּב-טָאטש עלַא

 -דרַאּב ,עיֿפַארגָאטַאֿפ עדנעּבעל רעקֿפעינדילז

 -גיײה ןגָאלשעגנָא שטָאכ טסָאה,  .א"נרּת וועשט

 -ּפשדלָאג יד ,עש ,"רעטרעדנוה א גָאט ןקיט --

 יי .יסרענ

 ,(ןטַאשרַאֿפ :ןוֿפ ךוּפיה) ןעמוקַאּב .ווטוא ,2

:- 

1072 

 לואוו לָאז שיטכעקיג ריא םיא זָאד שניוו !נוא,

 ,282 יז ,הג ,"ןיקעמש 'נוא ןיגאלש ןא

 -רעד .ןָאטֿפױא .הלועּפ ַא ןָאט .חטוא
 רעקיצרַאה א טימ יִא .עטרעגַאּב סָאד ןכיירג
 ,תובדנ טימ יִא .םיבוט םיׂשעמ טימ יא .הליפּת

 .עא לוש ןיא טכיל טנוֿפ עכעלטע ןּבעג ןטימ

 ץלַא ,טלײטרַאֿפ טָאה ךלמ רעד רעמ סָאװ;
 סָאד ןוא .תורצוא יד ןרָאװעג ןענעז רעלופ

 ןַײז טימ ןגָאלשעגנָא טָאה רע זַא ןמיס א זיא

 .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,"הקדצ

 עמ ןגעװ) ןֿפלעה .קינַאזרעּפטירד ,וטוא ,4

 םוי ילַא ׂשֶע, .ןקריװ .הלועּפ א ןּבָאה .(ןיציד
 שקינ תואוֿפר ילַא ינוא טרעװ ריגרע ריא טימ
 ןּבָאה םירױטקָאדק .257 '| ,הג ,"ןיגאלש ןא

 ןַיק ןֿפלעה וצ סָאװ טימ טסואוועג טינ ריא
 עטשרע יד ,להי ,ײןגָאלשעגנָא טינ טָאה ןיצידעמ

 "ייװצ םַײּב ןעד סָאװרַאֿפ , ,1881 עשרַאװ ,עּביל
 ןגָאלש ,קנערק ענעגייא יד שטָאכ ,הלוח ןס

 ןּבלַאז, ..ןריטַאס' ,ץרפ ,ײ?ןָא טינ ןכַאז עלַא יד
 שטנעמ ןדעי טשינ ,ליפ ןַארַאפ זיא ןעלקוּפ וצ

 ,"ּבלַאז עּבלעז ןוא ענייא ןָא רעּבָא טגָאלש
 ?1910 ,זדָאל ,וו תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט

 טקנוּפ ןטַײװ א וצ ןעמוקנָא .חטוא .9
 ןכיירגרעד .(ןטייקירעװש ךָאנ ךעלטנייוװעג)
 "עמַא ןייק יִא .ןקידנע טכעלש :ךיוא ,ליצ םעד

 זיא סע ואו תומוקמ עכלעזַא ןיא יִא .עקיר
 ,שטנעמ רעסַײװ א ןעװעג טינ לָאמנייק ךָאנ

 .םעלעכ ןיא יִא ןוא טלעװ רעד רעּביא ןרָאֿפ

 -עגנָא וטסיּב ואווא .טכַאנַײב טעּפש םייהַא יִא |
 "?ןעגנַאגעג טַײװ ױזַא וטסיּב ןיהואוו ?ןגָאלש

 ךיסח א ןופ ערה:רצי רעד, .(ײמָאלָאק) דייר
 ןרָאֿפעג אקווד ןיּב ךיא .טַײװ ןרָאֿפ וצ . . . זיא

 ,ףגָאלשעגנָא םשה-ךורּב ּבָאה ןוא טנָאנ ואוו

 טלָאװ ךיא ואװ טסייװ רעװ, .שידיסח .ץרּפ

 ,"?םלוע-תיּב ןכלעװ ףיוא -- ןגָאלשעגנָא טנַײה

 -עגנַא ןּבָאה סענילרעּב ןוא ןטילּפ ענַײז, .דַאנ

 רסיק ,שז ,"סנפַאה עשידנעלסיוא ןיא ןגָאלש

 רעקיצניא רעזדנוא טינ ןעװע  .יּבר ןוא

 ךיא ואװ טָאג רעה רעד טסייװ ,. . .דנַײרֿפ
 .ּב ,ןגָאלשעגנָא דניק םעד טימ ןיוש טלָאװ

 ,1895 עשראװ ,דמלמ עק'לאלצּב 'ר ,ןאמרעקעּב

 ,אֿפא ,ײָא טינ טַײװ עיידיא יד טעװ םיׂשעמ ןַא;

 ןטערטַאּב -- ורט ךיוא ןז 10 41963 ,זמט

 נָא טינ גנאל ןיוש טירטנשטנעמ א טָאה סע;

 ןַאמסוק .ל ,"ןייטשנודלעפ ןַײמ ןגָאלשעג

 ,1921 ,דנוּבנרַאנ

 -רעּפ רעקיטכיװ א וצ ןעמוקנָא .ווטוא 0
 רעד ןוא; .ןײלַא רָאטַאנרעּבוג םוצ יא .ןָאז

 .מֿפ ,"רעסייק םוצ ןגָאלשעגנָא טָאה רעדַײנש

 ,'ַא טינ ךיא לעװ ךעלטנייוועג ןיקסדָארּב וצ,

 -יסח א ,דיומטסניד א ץעגרע ואוו, .היֿבט ,עש

 ילעּב א ,תרשמ א ,קישטנאמרעגנוי רעשיד

 ןאּבריאבתכ םעד) םיא וצ טגעלֿפ עלהכָאלמ

 ,7 אפ ,1870 ,מק ,"יָא

 'ַא .עיצילַאג .דפ .ןגָאלשּפָא טָאטשנַא
 ,ןעמוק טֿפָא .לעווש יד ןגָאלשּפָא -- לעװש יד
 םעד טימ ךלימ לּפעט סָאד ןעמונעג ןעמ טָאה;,

 ןוא ,ןפרַאװעגסיױרַא טָאה עמ ןוא שיילפ לּפעט

 ןוֿפ ןגָאלשעגנָא ןטסניד רעד| ריא טָאה עמ

 ךיז ןנָאלשנָא

 רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"תוריכש

 ,1925 וָאנרַאט ,וו גנוי

 ,ןּפַאלקנָא ךיז .1 .וֿפד +- -- ךיז ןגָאלשנָא
 ּפָא ןַא ,העינמ ַא ףיוא ןֿפערטנָא .ןקַאהנָא ךיז
 ףיוא ךיז יִא .סױרָאֿפ גנוגעװַאּב רעד ןיא טלַאה
 ןָא ךיז ןגָאלש סעלרק .געװ ןיא רעטש ַא
 ַא ןיא ןָא ךיז טגָאלש ףיש ַא .ךַײט ןֿפױא
 "מַאז ןיא ןָא ךיז ןגָאלש סעילַאװכ יד, .זדלעֿפ

 -רַאטש ַא (ףיוא ,ןיא) ןָא ךיז יָא* ."גערּב ןקיד -
 "ירעוש ןפערטנָא = טנַאװ (רענרעזַײא) רעק

 א ןיא ךיז יִא .סעּפע ןריֿפכרוד םַײּב ןטייק

 סָאװ ןעמעלַא רעּביא; .עיציזַאּפָא רעקרַאטש

 עג ייז ןענעז זױה ןיא ןעגנאגעג ןענעז ייז

 ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןוא ןרָאװעג טלכיורטש

 רעייז וצ טיירגעגנָא ןעװעג ןענעז סָאװ ןכאז יד

 טימ ןײגמורַא טינ לָאז רע, .גק ,הח ,"ףליה

 ךיז לָאז רע ידּכ ,ּפָאק םענעסיררַאֿפ ַא

 הֿבישיּבי ,סוממ ,"עװקָארק רעד ןיא יִא טינ

 ןָא ךיז ןָא טגָאלש ּבלַאװש א יו, .'הלעמ לש
 יַאר ךלמ ,"רעצ רענעגנאפעג רעד ּביוש רעד

 ערעזדנוא; .1921 ןיװ ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװ

 ןֿפרַאש ַא טימ ןעגנולקעגּפָא ןּבָאה ןעמיטש

 ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,גנַאלקרעדיװ םענעלַאטעמ

 ,"ןָאטעּב ןוא לָאטש ןוֿפ טנעװ ןיא ןגָאלשעגנָא

 וטסָאה, .גיֿפ .יטנָארֿפ ןפיוא ,ןַאּבַאר לארׂשי
 ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז טסָאה ... ןועװעג ברע
 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ליומ ןַײד ןופ דייר יד

2, 

 הנוּכ ַא ןָא .ןענעגעגַאּב קילעפוצ ךיז .2
 ךיז ןוא סַאג .ןיא ןייג .ןצעמע ףיוא ןלַאֿפֿפױרַא

 ךיז זיא רענעיא .דנַײרֿפ ןטלַא ןַא (ןיא) ןָא יִא

 -עגנָא ךיז טָאה ןוא געװ ןַײז ךַײלג ןעגנַאגעג

 -ןלּפ, .תועסמ ,סוממ ,"ןעלרעדנעס טימ ןגָאלש
 ענַײז ... ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז רע טָאה םעצ

 יװ ןגירקנַײרַא .28 .תודוס ,פס ,"ןירעליש א
 -ַאנימירקסיד ןיא ךיז יִא .גנורַאפרעד-סנּבעל ַא

 ןשילרעטסיוא ץנַאג א (טימ) ןיא ךיז יִא .סעיצ

 ךיא ּבָאה ןרָאי עשיטנעדוטס ענַײמ ןיא ,, .טקַאפ

 ןגָאלשעגנָא טינרָאג ךיז םזיטימעסיטנַא ןָא

 א ןָא יִא ךיז .ןסױטשנָא ךיז .ןֿפערטנָא .4
 -כיו (ןיא) ןָא ךיז יא .טריקַאש סָאװ גנולעטש

 ךיז רע טָאה םירֿפס ןיא, .ןטנעמוקָאד עקיט
 ַײּב ץעגרע ןגָאלשעגנָא . .. ןקנַאדעג םעד טימ)

 וו רעּבשַאמ החּפשמ יד ,סנ ,"םילודג עשידיי-טינ
 ןגײלרַאֿפ ךיז .ןָאט וצ סעּפע ןטָאּבנָא ךיז .9

 ךיז יא .טַאדידנַאק ַא רַאפ ךיז יִא .סעּפע רַאֿפ
 וצ ךיז יִא .הבוט ַא טימ ךיז יִא .הרוחס טימ

 -עגנָא קיליװַײרֿפ ךיז טָאה רע, .גנַאג ַא ןייג
 טָאה דיי רעד, ."עיצקַא יד ןריֿפוצכרוד ןגָאלש
 'ךרע וצְו 'ִא רעייז טֿפרַאדעג טינ ךיוא ךיז
 עלַא ןייטשסיוא טֿפרַאדעג טלָאװ רע .ןטעּברַא
 ,1863 ,מק ,"םינכש עשיאיוג ענַײז ןוֿפ תורצ

 טימ יִא ןיילַא ךיז לָאז רעטָאפ רעד, ,36 ךמ

 ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ַאדױג .י ,"תוצע ענַײז

 ץלַא ךָאנ ךיז ןּבָאה ערעדנא; ,1893 ענליוו

 ,גרעּב ,"תוֿפּתוש םיא טימ ןכַאמ וצ ןגָאלשעגנָא
 -םירּפש עטמעטַאּב רעטרעדנוהע .1 רעּפעינד םַײּב

 עמ ,ןָא ךיז ןגָאלש ןשינעגָאז ןוא רעטרעוו

 טנלע רעטלַאק רעד ןוֿפ ןזיילסיוא ייז לָאז

 פשִיי ,װמ ,"ענעגייא רַאפ ןכַאמ קירוצ ייז ןוא



 גנוֿפָאלשנַא

 -עגנָא ןיילא ךיז טָאה דיומ יד; .272 ,אווו

 ןליֿפנָא ךיז .ךס א ןגירקנַײרַא .0 ."ןגָאלש
 .ןרעװ ךַײר = ךלָאג טימ יִא ךיו* .סעּפע טימ

 ךס ַא טימ ןָא ךיז ןגָאלש סעסקַאט-ילעּב יד,

 תורּפּכ ןוֿפ ןרעדעֿפ יד םערָאװ .. . ןרעדעֿפ
 ,קעטָאילּביּבסקלָאֿפ ידוי ,זהנּכי ,"םיא וצ ןרעהעג

 ךיז ןּבָאה רעדניק ידש .חזק ,{ .1 ןפ ,8
 יד ןַײא הלּכױתח ןגייּב , ."ןגָאלשעגנָא ןיוש

 .'רעליּפש רעד' ,ץרפ ,ייָא ךיז ןלָאז ייז ּפעק

 -מורַא ןוֿפ סיֿפ יד ךיז יִא .ןָאט ייװ ךיז .8
 םַײּב ןקור םעד ךיז יא .גָאט ןצנַאג ַא ןייג
 ןיא קידנרָאֿפ ןטַײז יד ךיז יִא .תוָאׂשמ ןּפעלש

 טגָאלש עלעדנַאה רעד, .דיוּב רעטקַאּפעג ַא

 ןייק סיוא טינ טגָאלש ןוא סיפ יד ןָא ךיז
 | ."הנויח

 ,ןיד) רע .שינע/ .ץכע- .גגוז

 .ירע- .(עקי

 .גנוֿפָאלשטנַא .ּבנ צמ .יד -- גנוֿפַאלשנַא
 'הטָמשי ױזַא טשטַײטרַאֿפ השמ ראּבי

 1 ,וט

 ןֿפָאשטנַא וזז .מטֿפ -- ןרעװ ןֿפָאלשנַא
 ןפילש 'נוא ןפולשנא לא ןראוו איזג .ןרעוו

 ,667 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ריז 'נוא טראה

 רע לָאז א טרעװ רע רעדייא ,טכַאנ עלַא;

 ךימ טָאה סָאװ ןכעלטיא לחומ ןיּב ךיא :ןגָאז
 -יװ טגעלֿפ רע, .א/ומ ,2טל ,"ןעװעג רעצמ

 זיּב ןעַײרש ,ןעַײרש ןוא . .. ןצַארק ךיז ,ןענ

 יעג 'ַא ןוא תוחוּכ ןָא ןגיל ןּבילּבעג זיא רע

 ךיא לעװ ןגרָאמ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןרָאװ
 טימ לופ ןוא -- טלעגדָאּב יא ןסע יא ןּבָאה

 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ַא ךיא רעװ ןעגנונעֿפָאה

 .ןּבעל רָאי 0

 ךיז ,ןָא ךיז ףָאלש .וטוא -- ךיז ןֿפַאלשנָא
 .גונעג ןּבָאה זיּב ןֿפָאלש ךס ַא .ןֿפָאלשעג-=
 רעצנַאג רעד רַאֿפ ןפָאלשעגנָא ךיז טָאה רע;

 ."ךָאװ

 -לעמ (ןושל-רעטַאעט) .ן ,רעד -- ק'אלשנַא
 ,טֿפױקרַאפסױא ןענַײז ןטעליּב עלַא זַא גנוד

 יא ןא (רַאפ) טימ טנװָא ןדעי ןליּפש

 נָא וזז 1 .קעלש ,} ,רעד -- קַאלשנָא
 ,ןַאלּפ ,טָאּבנָא ,גײלרָאֿפ :צעפס ,+- גָאלש

 ,ןניד ןרגנוה זיוא יז ךיא ליװ ָאז, .הֿבשחמ |

 ׂשע ןעװ ,ןרול רו ץנג רַאװ קאלש ןא ןַײז רֹּבא
 ,ךוּביאֿבּב ,"ןרָאי יגיּביא ףיוא טזַײּפשיג ׂשו

 איז זד ,טכמיג איז ןטה קלש ןא ןייא; ,9

 ליצמ ׂשנוא, .ץניװ ,"רריפ ןיא ןּבה ןטלָאװ ךַא

 םיא ׂשד ןטׂש 'נוא ערה רצי םעד ןופ ןַײז
 הדוהי 'ר ,"ןיטאריג טינ ןילָאז קעלש ןא ןַײז

 ,1697 טשמַא ,הדוהי יריש ,השמ ירּב ּביל

 תוֿבשחמ ןַײמ לַא זיוא ה"ועּב ה"ּב ןםץוקמה,
 עזיד .216 ,הג ,"טכַאליג קעלש ןא 'נוא

 טרעלק עמ זַא טשינ וצ ןרעװ קעלשנָא עטסעּב

 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"רעּביא רעָירֿפ טשינ יז
 ןיהַא טַאהעג ארומ ןכדש רעד טָאה; .2 ,וט

 -עגרָאמ .י ,"ןֹּבעג וצ 'ִא םעד ןייג וצ
 ,1894 ענליװ ,עטכַאלּפ עכמׂש ,ןרעטש

 ךיז ,ןָא ךיז ץכולש .וטוא -- ךיז ןצכולשנָא
 יבולש טימ ךיז ןענייװנָא - .טצכולשעגיר

 ,םירֿבד)
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 ךיז יִא .ןרעהפיוא זיּב ,ןצכולש ךס א .ןשינעצ

 ,ןֿפָאלשנַײא ןוא

 סָאװ .יזַא ן...מעלָאש ...} -- קידמולשנ'ַא
 ךיז טיצ סָאװ בצמ רעיֶא רעד .םולש ןָא זיא

 ,טייקי- .הנידמ רעד ןוֿפ םוקפיוא םעד טניז

 0406: .כרַא .ּבנ .צמ .יד -- גנֹומולׁשִנֲא
 'נוא 'ַא ןייא, .גנולמערדנַײא + .601-5!טמנמנסמ
 רודיס ,"ןגיוא ןַײד ןיא טינ זיא ףאלש ןייא

 ,א/גסק ,1696 יוסעד ,-..השמל הלֿפּת

 ןָא רעד .װרט 8 טוא -- ןרעּפמולשנָא
 "נָא .רעּפמולש א ןכַאמנָא  .טרעּפמולשעגיד

 טימ ןרעמיצ עלא (ןיא) יא .ןבשומנָא .ןשדקה
 ןעשטּפָאט -- ךיז טימ ךיױא .סעטַאמש
 'ַא ךיז ןוא עטָאלּב רעד ןיא

 טאטלוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- םֹולׁשֹנֲא
 -עגרָאֿפ זיא 1938 ןיא; .(ךיז) ןסילשנָא ןוֿפ
 ,"דנַאלשטַײד וצ ךַײרטסע ןופ יִא רעד ןעמוק
 ןשילעז ,ןתמא .,ןטסקינייװעניא ןַא ןעניֿפעג,

 ,1311951 ,זמט ,לה ,ןלארׂשי טימ *יָאיטסַײג

 0126: .טּפולשנַא ,ּפולשנַא .וטוא -- ןּפולשנַא
 ךיז .,ןּפולשטנַא -- ךעלטנגייא ,001-51621סת
 -סױרַא ךיז ,ךיז ןשטילגסױרַא ,ןכַײלשסױרַא

 יד ,ײקַאז םעד סיוא ץַאק א יװ יא טעװ יז, .ןּפַאכ
 ,1577 יד ,ןּפולשטנַא :לגרפ ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג

 -ולשעג-- ,ןָא ץרע  .װטוא -- ןצרעקולשנַא
 ַא ןצרעקולש .ןצכעקולש - :89 .טצרעק
 טעװ ,רעסַאװ םיא ביג, .טַײצ ערעגנעל א ,ךס

 ."יִא ןרעהפיוא רע

 װרט .טעכַאילשעג-- ,ןָא עכ- -- ןעכָאילשנָא
 רעד ןופ עטָאלּב יִא .ןעידוקסַאּפנָא ,ןצומשנָא --

 טימ ןעמוקנַײרַא ,ןעמוקנָא -- הטוא  .סַאג
 סַאג רעקיטָאלּב רעד ןוֿפ יִא .ץומש ,עטָאלּב

 .שינע- .ןַאטסיױא טינ ןשָאלַאק יד וליֿפַא ןוא

 ,טלטילשעג-- ,ןָא לט- .וטוא -- ןעלטילשנָא
 ,ריט רעד וצ יִא .לטילש ַא ףיוא ןעמוקנָא

 .טנװָא ןצנַאג ַא י'ִא ךיז -- ךיז טימ

 -ילשעג-* ןָא רע .ורט -- ןרעדַײלשנָא
 ןטמיטשַאּב א קידנדנעװנָא) ןפרַאװנָא ..טרעד

 ןצנאג ןרעביא רעצעלק יא .(ןֿפרַאװ םַײּב חוּכ

 טימ טליּפשעג ךיז ןטלָאװ רעטעג יװ, .ףיוה

 "עג גרעּב רעּביא טרעדַײלשעגנָא ,ןרָאעטעמ

 .רעדיל ,רעשטַאימוש .א ,יןייטש

 טסַײלשעג-- ,ןָא סײלש .ורט -- ןפַײלשנָא
 -עֿפ יִא .(ןרעדעֿפ) ןקילֿפנָא .1  .(ןסילשעג =-)
 -יילנָא װזד .2 .זדנעג ַײרד עלַא ןוֿפ ןרעד
 ,+- ןט

 .טרעיילשעג-- ,ןָא רע" .ורט -- ןרעײלשנָא
 -נַא, .ןרעײלשַאּב .רעיילש א ןצעמע ןָאטנָא .1

 ןוא . .. סרעיילש ןכַאמ + .. רָאה ןרעש ערעד |

 עגנוי ןוא ךעלדיימ עלַא ןָא םעד ןיא ןרעיילש

 ןהָא שנעמַא ,יקסװָארטסָא יכדרמ ,"ךעלּבַײװ

 ןכַאמ הנותח .2 .1876 רימָאטישז ,ּםָאקַא
 יז טָאה עמ .ןעמעװ יּבַא טימ ,גנומיטשוצ ןָא |

 םיא טָאה עמ, .ןמלַא ןַא רַאֿפ טרעיײלשעגנָא

 ןפיוא ןירק א טימ דיומ א טרעײלשעגנָא
 ,הדמח א טרעײלשעגנָא םיא טָאה עמ ,, ."ּפָאק
 חסּפ ,קיא ,ןַאּביא .ש ,"המותי עטסיװ ַא

 ןּפעלשנָא

 .הרוחס ןפױקרַאֿפ םַײּב ןרַאנּפָא .8 .ז"כשּת
 ךיז לָאז רע הרוחס עטכעלש ןצעמע ןּבעגנַײרַא

 םָארק יד טגנערּב עמ, .טימרעד ןטלַאה ןזומ
 "נָא ןַאמנגנוי םעד ןָא ךָאד ןעמ טּבייה ,םײהַא
 רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריױמ .ז ,"ןרעיילשוצ
 ,1911 וָאנרַאט ,ו גנוי

 .טֿפײלשעג- ,ןָא ףיילש .ורט -- ןֿפײלשנָא

 ַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןדניּבוצ .ףיילש ַא ןדניּבנָא

 יד יא סעגנעטס עטיור יָא .רָאה יד יִא .ףיילש

 ,בנ- .ךיז טימ ךיוא .רָאה -

 ,ןֿפילשעג'-- .ןָא ףַײלש .װרט -- ןֿפײלשנַא
 ַא ןֿפַײלש ןֿפַײלש ךס ַא .1 .טֿפַײלשעגי= |

 ןֿפרַאשנָא 22 ןטנעמיד יַא .םוכס ןסיורג
 .קַאה א 'ִא .רעסעמ א יִא .ןײטשֿפַײלש א ףיוא

 יד ןפַײלשוצנָא ןייטשלזיק טימ עלעקעז א;

 גײק געװ רעד ,ןייטשנעװיפ .9 .ב ,"סרעסעמ

 .תוחומ יד יִא .גיֿפ ,1935 עװקסַאמ ,נעלעוא

 .עק- ,ןיר) רעד .שינע/ .ץכעז
 .יירע-

 .ןעגנולשעג--- ,ןָא גנילש .װרט -- ןעננילשנָא
 יַא .ךיז ןיא ןעמעננַײרא ,ןעגנילשנַײרַא ךס א
 .רעייא סקעז ןוֿפ עצינעשזערּפ א יִא .ךעלעמעז
 ןוא עלעכעל ןיילק ץנַאג ַא זיא גיוא סָאד;

 ,לֵײ ,"טלעװ עצנַאג יד ןָא ךיז ןיא טגנילש עס
 ,1882 וועִיק ,ו תונורכזה רֿפס

 ןעגנילש שיפ ערעסערג יד; -- ךיז טיִמ/ |

 ענַאיזעּבָא ןַא; ."ערענעלק יד טימ ןָא ךיז
 ןטימ ןעגנולשעגנָא ךיז טָאה (עפלַאמ ַא)

 לארׂשי ,"טרגּפעג זיא ןוא ךעלדנער סצירּפ

 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור

 טימ ,רעכיּב טימ ,תועידי טימ יִא ךיז .0
 תועידיןסַאר ענַײז ןָאט רעטֿפול א; .הרוּת
 ,"ןעגנולשעגנָא טַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ
 .שינע- .געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי

 ןסָאלשעג-+ ,ןָא סילש .װרט -- ןסילשנָא
 םָארטש ַא טימ) ןקינײארַאֿפ ,ןדניּברַאֿפ .1 -

 .ךעלּפמעל עשירטקעלע ,ערטקעלע יָא .(עיגרענע
 ,ןָאֿפעלעט םעד יִא .ןישַאמ יד ,רָאטָאמ םעד יא

 ּבײהנָא ןּבָאה רעדנעלגנע יד, .ןריסקענַא 22 |
 ןסָאלשעגנָא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןוֿפ
 ,"דנַאלגנע וצ ןרעּפיצ

 ןרעװ ,ןדניּברַאֿפ ךיז ,ןייטשוצ -- ךיז טימ
 ךיז 'ִא .דילגטימ א ןרעװ .סעּפע ןופ לייט ַא

 רעד ןיא ךיז יִא .עא ײטרַאּפ ,ןײארַאֿפ ַא ןיא

 רעניבַאר רכזי ֿבוטה לע; .עיצַארטסנָאמעד

 ךיז טָאה סָאװ ... הריּבה ריעּב ןהָאזריאמ
 ֿבר ,"הרובחּב לארׂשי ץרא ֿבושיל ןסָאלשעגנָא

 -טנַא רע .1918 ינַאשָאּפ ,טײהרַאװ יד ,דחא
 ןיא ןָא ךיז טסילש ןוא ץייווש רעד ןוֿפ טפיול

 .ח"ישת זומּת ,שימייה ,ןַאמרעה .ר ,ײסיקַאמ יד

 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ּבײל-הירַא ךיז טָאה;
 ,14ע 1967 ,זמט .,,"עדַאגירּב רעשידִיי

 ןסילשוצנָא לטימ ,רישכמ :ךיוא -- רעד
 .עיגרענע םָארטש א ןוֿפ גנוקריוװ ַא רעטנוא

 ס- ,עק- ןיי נװ .ס' רעד -- רע|געלשנָא
 ןוֿפ יִא ןא .יֵא ןַא גנוי ַא .ןָא טגָאלש סע רעװ

 ,יירע- .ןדליש

 .טפעלשעג'- ,ןָא פעלש .ורט -- ןּפעלשנָא
 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ךס ַא ןּפעלש וצ ןעגנערּב .1



 ןרעדָאמשנָא

 'ַא .תואׂשמ יײילרעלּכ יִא .ןגָארטנָא .רעטרע

 יַא .עטנַאקַאּב עלַא ןוֿפ רעכיּב יִא .סעטאמש
 - ןּבָאה ןפיש ענַײז, .זיומ א יװ ,עקשערומ א יװ

 ,אנּבודמ ֿבקעי יר ,"טּפעלשעגנָא םוטכַײר גונעג

 ,טסואװַאּבמוא ,2 .נירּת עגליװ ,המכח ילשמ
 ּפָא טינ ןטיה ייז, .ןעגנערּבנַײרַא קידנליוו טינ

 ןַא ןּפעלש ןיילַא ייז . .. .חחּפשמה-תרהט

 "ניק ערעייז ףיוא קנערק עזייּב עלַא הלילח
 .הצ ,1957 יײנ ,ּבדל ,"ךעלרעד

 ןּפעלשמורַא ךס ַא ךיז 1 -- ךיז טימ
 ןּפעלש .2 ."טכַאנ עצנַאג ַא טּפעלשעגנָא ךיז,
 ןסַײררעטנוא ךיז טסעװ ודע .טַײצ ערעגנעל א
 סינּפיק .יא ,ײןטסַאק ןטימ טּפעלשעגנָא ךיז ...
 ,1929 וָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,אינשיװ .ָא ,זּביא
 ענװָאק רעַײא ןיא, ,(ָאיעפ) ךיז ןעמוקפיונוצ .9
 ײּפַא ענצינַארגַאז יד טּפעלשעגנָא ךיז ןּבָאה
 יד ,דמא ,"ךעלכיּב עַײנ ערעייז טימ םיסרוק

 .שינע- .1874 ענליװ ,(דיוּב) עקירּב רענװָאק
 | .רעד

 ָאמשעגי- ןָא רע/ .ורט -- ןרקעדָאמשנָא
 ףעקשטַאּפנָא .ןצומשנָא .ןקידורּבנַא .טרעד
 יא וטסעװ טינַא ,סעלַאװיטש יד ּפָארַא ףרַאװ,

 ,ךיו טימ ךיוא ."עטָאלּב טימ עגָאלדָאּפ יד

 -עג-- ,ןָא טכַאמש .װטוא -- ןטפַאמשנַא
 יַא ,טַײצ ערעגנעל א ןדַײל ,ןטכַאמש .טכַאמש

 .ךיז טימ .רעגנוה ןוא ןַײּפ ןופ ןרעגַאל יד ןיא

 ןָא עק .ורט 4 װטוא -- ןעקצַאמשנָא
 ןשיֿפיצעּפס ןּבעגסױרַא .טעקצַאמשעג -+

 ,ןעקצַאמשסיוא +-) דרעֿפ ןגָאיוצרעטנוא גנַאלק
 | .דרעפ יד (וצ) יא 7

 -קָאמשעג-- ,ןָא עצ: .ורט -- ןעצקַאמשנָא
 ןסע (לדייאמוא) .ןעשטקָאמש - :89 .טעצ
 ןּפיל יד ןוֿפ גנַאלק א טימ ,ךס א ןגייז ןוא

 יָאּפ ךיז ,הָאנה ןזַײװסױרַא ַײּברעד - ןוא) .

 יד 'ִא .רענייּב יד ןופ ךרַאמ יִא .(ןעװעקַאמס
 ךיז טָאה רעא -- ךיז טימ .סנסיּב עטעֿפ3
 ,"טולּב עקיטָאטש טימ טעצקָאמשעגנָא ןיושי
 ,/ ..להקה תאטח ,קסנימ סױא ריֿפַאס י .א

 | ,שינע- 1881 ענליו

 .ןעלגרעמשנָא +- -- ןעלנרַאמשנָא
 ,טעגרַאמשעג-- ,ןָא עג- .ורט -- ןעגרַאמשנָא

 יד 'ַא .םערק ,ּבלַאז טימ ןרימשנָא .ָאיעּפ

 טסָאה; -- ןיז טימ ךעלטנייװעג  .רָאה

 -ירּב טימ רָאה יד טעגרָאמשעגנָא רעדיוװ ןיוש
 | ."ןךיטנַאיל

 ,טרָאמשעג'- ,ןָא רָאמש .ורט -- ןרַאפשנָא
 טבַײלּב סע זַא שײלֿפ יִא .ןעלגערּפנָא לסיּב א
 ,טנערברַאֿפ-ּבלאה ןוא יור-יּבלאה

 - ,טערַאמשעג-- ,ןָא ערי .וטוא -- ןערַאמשנָא
 ךעלטנייוװעג) זָאנ רעד טימ ןערָאמש ךס א 1
 ,לדייװ ןטימ ןשטַאּפ ךיוא .2 .(דרעפ ןגעוו
 יד 'ִא .ןעװעילַאמנָא ,ןּברַאֿפנָא טכעלש 9

 = ,טנעו |

 .טצרַאמשעג-- ,ןָא ץראמש -- ןצרַאמשנָא
 רעטרע ענעדישרַאֿפ ןיא ,ךס ַא -- ווטוא
 -םַאּפ יד רעטנוא ןָא טצרַאמש סע :ןצרַאמש

 סע ןכַאמ -- װרט  .סיפ יד ןשיװצ ןוא סעװ

 טימ יַא .דָאי טימ ןדנואוו יד יִא .ןצרַאמש לָאז
 .רעסַאװ קידוז
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 .טלגומשעג'- ,ןָא לג .ורט -- ןעלגומשנָא
 ַארטנָאק ךס א ןעגנערּבנַײרַא ,ןעלגומשנַײרַא

 -נַאדעג עדמערֿפ יִא .גיֿפ .קעּפ עצנַאג יִא .דנַאּב

 : .ןעק
 ,טכומשעג-- ,ןָא טכומש .ורט -- ןטכומשנָא

 ּבוטש יד יִא (ךיור טימ לעיצעּפס) ןעקניטשנָא

 לרעמיצ סָאד יִא .עלעװייא םענרעזַײא ןטימ

 טימ ךיױא .ןציזנַײא ןענעק טינ לָאז עמ

 ,שינע- .ךיז

 .ןעלגומשנָא +- -- ןעלּכומשנָא

 יעגי- ,ןָא סע .װרט 6 וטוא -- ןֿפעומשנָא
 -ליטילָאּפ ןגעװ יִא .ןרּבדנָא .ןדערנָא ..טסעומש
 עטלַא סָאװ ןיא סנױזַא יִא .ןטייקשיראנ יִא .עק

 -- ךיזו טימ .טינ ןיוש ןּביילג סענעדוי

 ןעמוטש א .טסעומשעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע;
 ןיאְו ."רָאי ץנַאג א ףיוא טקעלקעג סע טלָאװ
 ן.ךיז ןסעומשּפָא טָאטשנַא טּפָא רעייז דּפ

 -עגי- ,ןָא (קיצומש .ורט -- ן(קי)צומשנָא
 ןכַאמ .ןקיטיױקנָא .ןקידורּבנָא  .ט(קיצומש
 ןטכַארטסיױא -- ןצעמע יִא .ךיק יד יִא .קיצומש
 ךױוא .םיִׂשעמ ענייש ןייק טינ םיא ןגעו
 ,ןיײ) רע(קי/ .גנ(קי/ .ךיז טימ
 / .שקי
 .טקומשעג-- .ןָא קומש .ורט -- ןקומשנָא

 יד 'ִא .קומש ןגײלֿפױרַא .ןריצנָא ,ןצוּפנָא
 טימ .ןלַאדעמ טימ טסורּב יד יִא .ןטעלָאּפע
 .ךיז

 ,טדימשעג'- ,ןָא דימש .װרט -- ןדימשנַא
 יִא .ןזַײא ןַא יַא .ןדימשֿפױרַא ,ןדימשוצ .1
 ...לגנַא ןקרַאטש ַא טקיטרַאֿפרַאֿפ, .סעטַארק
 עגנאל ַא ןָא טדימשעגנָא םיא טָאה עמ ןוא

 ץנליװ ,םיה ייא ,דמא ,"טייק ץעּבָארג ַא ןוא

 טָאה, .סעװעקדָאּפ טימ ןגָאלשַאּב 22 6
 ,"ךרעֿפ עשירעיופ ייװצ יִא קיטיינ טֿפרַאדעג

 .ןטייק ןָאטנָא .0 .ילטעטש טּבערגרַאֿפ ַא ,רֵא
 עַײנ יִא ןצנימנָא 0  .טנַאטסערַא םעד יא
 זיא סָאװ סעּפע ןכַאמ טשרמולּכ .0 .תועּבטמ
 ,עלעּבַײװ רעַײט ןַײמ ,טסליװ וד, .רעווש רעייז
 ןדימש .0 .יז'ַא ריד לעװ'כ ?לטנַאמ ןשיסרעּפ א

 .ןקַאזָאק עטָאר א רַאֿפ סעקיט יַא .ךס ַא
 -יימשעג-- ,ןָא לכ- .וטוא -- ןעלכײמשנָא

 יִא ןצעמע וצ ןעלכיימש טכירעגמוא .טלכ
 טָאה ,טלכײמשעגנָא ריא טָאה רע; .דרָאּב ןיא

 ךיזע -- ןיז טימ ."טלכיימשעגקירוצ יז

 ּפַאק לארׂשי ,"רעדנואװנָא ןשינָאריא טימ יִא

 ,100 יז ,ָא"ּת ,געװמוא ןוא ךַאילש ,ןַאל

 .ןסימשעג-- .ןָא טַײמש .ורט -- ןֿפַײמשנָא
 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןסַײמש .לָאצ א ןסַײמש .1
 ןּבַײרטסױרַא ןוא 'ִא .ךעלגניי-רדח יד יא

 -אמעגסיוא יד ןעָארד ... רעה רעד טגעלפ,

 יּפָארַא ןוא יִא ייז טעװ רע זַא ,ןעױרֿפ עטרעט
 סקַאמ ,זּביא קינימיר .י ,"ּפערט יד ןוֿפ ןפראו

 רעטיױר רעד וצ ציירק גסַײװ מענופ ,ץלעה

 ןגָאינָא ,ןּבַײרטנָא 22 .1932 סעדא ,נַאֿפ
 לֵא טאה ןמ , (שטַײּב רעד טימ ץימש ךרוד)

 רעד, .2 ,ג ,םוחנ ,מהס ,"יא דרעֿפ איד טַײצ
 ןוא עשטַאילק ןַײז ןסימשעגנָא ... טָאה לדִיי

 רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"רעטַײװ ןרַאפעגקעװא

 | ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב

 ןצלעמשנָא

 ,.רעי .ןקכע .ףיז טימ

 .ירע- = .(עק- ,ןיי)
 -ימשעג-* ,ןָא עוועל- .ורט -- ןעוועלימשנָא

 ןסַײרנָא  (ָאװ ,ג רענװַאר) לקָאל .טעװעל

 יד קידנסַײרסױרַא טינ ,ןעגנאז ןופ רענרעק

 ,אֿפוג ןעגנַאז

 ,טקנימשעג *- ,ןָא קנימש .וורט -- ןעקנימשנָא
 ,ןּברַאֿפנָא ,ןרימשנָא .ןעוועקנימש - :ךיוא
 יד יא .ןרימירגנָא .עקנימש ,קיטעמסָאק קידנצונ
 .ךיז טימ ןקַאּב יד יִא .,ןטסיטַאטס
 ,שינע- .ץכע-

 .טלצימשעג'- ,ןָא לצ- .װרט -- ןעלצימשנָא
 רעד, .ץימש עקניניילק טימ ןֿפָארטשַאּב .1
 :ךיוא ,2 ."דימלּת םעד טלצימשעגנָא טָאה יּבר
 'ִא ןצעגײשנָא ,ןעלדיזנָא לדייא ,ןטלַאהריֿפ

 ,תוגהנתה רעלעדייא ןייק טינ רַאֿפ

 ןּבָאה ןעױרֿפ יד, .ןקומשנָא +- -- ןקימשנָא

 ןַאמלהָאװ .מ .י ,"גנוריצ רעייז טקימשעגנָא
 ,1873 ענליװ ,רדנ סחּתֿפי ,ןהָאזניוװעל .ל .זּביא

 .שינע-

 .טרימשעג'-- ,ןָא רימש .װרט -- ןרימשנַא
 ןַא ,ּבלַאז א ,סטעֿפ א סעּפע ףיוא ןרימש .1
 א רעדָא טײקיסילֿפ ַא טימ ןקעדַאּב .עא לייא

 יא .ןסטעֿפנָא .ןלייאנָא .ץנַאטסּבוס רעכייוו

 ,דַאלעמרַאמ ,עלדיוװַאפ) רעטוּפ טימ טיורּב

 ךעלּב יד יִא .לכלעג א טימ הלח יא (ץלַאמש
 .ריװשעג ןֿפױא ּבלַאז ַא יִא .ןירַאגרַאמ טימ =

 סטרימש ,ךעלעדרעֿפ יד ןַײא רימ סטנַאּפש;
 סױרַא ךימ סטריפ ןוא ךעלעדער יד ןַײא רימ
 א זיא (יז) רע, .לֿפ ,"ףיוה ןסיורג ןפיוא

 טימ ןָא (יז) םיא רימש שטָאכ --- (ר)עטוג
 ;"ןעמ טרָאפ ,ןָא טרימש עמ זַא; .לװֿפ ,"רעטוּפ

 יז ןעפירקס ,רעדער יד ןָא טרימש עמ זַא;
 ,למיוּב טימ רעדער יד ןָא טרימש עמ זַא; :"טינ
 ,הּכמ יד ןָא טרימש עמ זַא, :"ךיז ייז ןעיירד
 ...רָאנ טמענע .װש ,"עקַאט רעכייװ יז טרעוו
 "ןַאגרָאפ םעד יִא ... רימָאל ןוא עצינזאמ יד

 "יׂשז ,דנַאּב ןיזייא רעטייװצ רעד ,סעלעסָאי םייח

 קנַארק םולשויסח זיא ןעמ ןעװ, ,1874 רימָאט
 לכיט א ףיוא יִא ןעמ לָאז ,ץלימ רעד ףיוא

 רעד רעּביא ןגיילוצ ןוא ... וָאה א ןוֿפ חומ
 גרעּבמעל ,/ םיטוקיל ,גנילרעּפש .א ,"ץלימ

 ןטלַאהעגוצ םיא ןּבָאה ךעלמיצקש יד, .ט"סרּת

 ןּפיל ענַײז טרימשעגנָא ַײרטעג טָאה ןיז} ןוא

 .ריא = זדלַאה םעד יַא* .ּבמס ,"ריזח טימ

 ,ךיז ןרוּכישנָא
 -נָא ,ןלָאמנָא רעדָא ןּבַײרשנָא טכעלש .2

 ,דליּב ַא יִא .טנעװו יד יַא .עא ןכלַאקנָא ,ןּבראפ

 טלעװ רעד רַאֿפ ןצעמע יַא* .טעּברַאמיײה יד יא
 .ןעמָאנ ןטכעלש רעייז ַא ןֿפַאש =

 ,ץקכעע/ .גנג-+ .ךיז טימ

 .ירע-  .(עק- ,ןיד) רעד
 -לוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ץילעמשנָא

 ,ךיז טלַאה סָאװ יִא ןַא .ןצלעמשנָא ןופ טַאט

 -לָאמשעג-- :ןָא ץלעמש .ורט -- ןצלעמשנָא
 גונעג לָאז סע ןכַאמ .1 .טצלעמשעגי- ,ןצ
 סקַאװירט יא .ץיה ךרוד ןזָאלעצ ךיז ,ןייגעצ

 םַײּב ןזָאלעצ .2 .לפמעטש םעד ןלעטש וצ
 ישצ סָאװ ןזָאלרעּביא רעדָא זַײּפש א ןטיירג:

 .שינע-



 ןקעמשנָא
 .ןװירג יִא .ץלַאמש עקידחסּפ יִא .טינ טייג

 .זַײּפש ַא ןטיירג םַײּב סטעֿפ ַא ןָאטנַײרַא .פ
 יה טימ ּפוז א 'ַא .רעטוּפ טימ לפַאטרַאק יִא
 -עמס טימ ןשקָאל עקיכלימ יִא .סטעֿפ עשרענ
 .ןצעהרעטנוא = ץירג יד יַא* .ענעט

 -נעטש ןֿפיוא טכיל יִא .טכיל ַא ןצלעמשוצ .4
 טצלעמש, .סרעטכַײל יד ןיא טכיל יִא .רעד

 קנַאּב ןופ ןעלנָא ןכיוה ןֿפױא טכיל ַא ןָא רע

 ,22 וא 1967 ,זמט ,גח ,ײטרָא ןַײז רעּביא

 (טינ) ךיז ןצלעמש טכיל יד, -- ךיז טימ
 רע .שינע .ץכעק .גנ1/ יא

 ,ַײרע- .(עק- ,ןיד)
 .טקעמשעג-- ןָא קעמש .ורט -- ןקעמשנָא

 .סעּפע ןוֿפ חיר ןשיֿפיצעּפס םעד ןליֿפרעד .1
 -גערּפעג) טשרָאּב יַא ןוא ךיק ןיא ןעמוקנַײרַא

 -ןרוּכישרַאֿפ יד יִא .(װזַאא סנטָארּבעג ,ץכעל

 ךַײלג? .רעדעס עקידנעילּב יד ןופ תוחיר עקיד

 רימ שד (תרוטק) ... ןוֿפ גנוֿפּפמעד ׂשד זַא

 ןַײז שד ,קַאמשיג ןַײז ןוֿפ טקעמש ןא ןיּבלעז

 : ,3/גכ ,עּב ,"תוצמו הרוּת איד

 ןטימ ןליֿפרעד .ןּפאנשרעד ,ןריּפשרעד .2

 טנוה רעד, .הנּכס א יַא .חירה-שוח ןֿפרַאש

 ,לַײמ א רַאפ סעפע יַא ."סקופ םעד ןָא טקעמש

 ןֿפרַאש א עֿבטה ךרדּכ ןּבָאה טניה עשיטָאטש,

 ,ךיז טכָאק סע ֹואװ ןָא ןקעמש ,חירה-שוח

 ךיא, .המלש ,סוממ ,"קעל ַא ןָאט ןעק עמ ואוו

 דילס לקיטש א טקעמשעגנָא וליפַא ןיוש ּכָאה

 ןּבָאה זָאנ רעד טימ , .ןגָאלָאנָאמ ,עש ,"ךיוא

 ןיא ךיז טוט ָאד סָאװ טקעמשעגנָא דלַאּב רימ

 קינָאה ןייק זַא ןענַאטשרַאֿפ ןּבָאה רימ ןוא רדח

 ,ױלה ֿבאז ,"ןקעל טינ ָאד ןיוש רימ ןלעװ
 ,1906 !ועשטידרַאּב ,סרעדנעס ןמלק יּבר רעד

 ַא געװ ןטימ ןיא ןיוש ןּבָאה ייז טקעמשעגנָא

 .| המחלמ ,מּפ ,"קנַאט

 .ןעניֿפעגסױא .ןייגרעד ,ךיז ןסױטשנָא 2
 יַא .דוס א סעּפע יִא .ןּפַאכ ךיז ,ןסיוורעד ךיז

 ןױשרַאּפ ןימ ַא רַאֿפ סָאװ יַא .לטסנידרַאֿפ ַא

 ןסרעלקעמ יד) ייז ןּבָאה סָאד, .זיא רענעי
 זָאנ עסיורג רעייז| ןעמָאנ ןּביל ןַײז ןוֿפ הנּתמ ַא

 נָא דרע רעד רעטנוא ןוֿפ לטפעשעג טסדנימ ַא

 -עגנָא טָאה עמ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןקעמשוצ

 סע זַא ,םזינויצ ןוֿפ טשּפ םעד ... טקעמש
 ,עש ,"רודיס ןיא סָאװ 'ןויצ ןופ ךיז טמענ

 ואװ ..טנוה רעד; ....ךעלעשטנעמ עניילק |
 ,ריא רע לָאז .רע טקעמש עלעקניוװ א ץעגרע

 ןעכיסקוֿפ רעד ושטנוּפ שטנַאס םַאדַאמ רעד

 ןשמש רעדוא .ךעלעטַײמ ,טשא ,ייָא טסניד ַא

 רעד ןגעװ טקעמשעגנָא ץעגרע ןיוש טָאה

 -תורֿבק ַא יװ ,דניושעג טקעמשעגנָא ,החמׂש

 .גנַאגּפָא ,גרעּב ,"תמ א ןָא טקעמש ןַאמ

 .לביטזָאנ ַא יִא .ןקעמש לָאז סע ןכַאמ 4
 ףיוא עלעּבױטש א ןעזרעד עדלָאג טָאה רעמָאט,

 -כָאנ םיא . ... יז טָאה . . . לגוצנָא סגנילּביל ריאי

 ,"טקעמשעגנָא ןוא טסערּפעגסיוא ... לָאמַא -
 ,במס !

 ,ןסע ךיז ןלעװרַאֿפ .קינָאזרעּפטירד ,וטוא .8
 .זַײּפש רעטמיטשַאּב ןייא וצ רָאנ טיטעּפַא ןּבָאה

 ?ײסָאװ, .סעּפע ןַײז וצ םעֹוט ךיז ןטסולגרַאֿפ

 רעטומ ַא -- "?ןָא ךיד ןקעמש סענַאּפעצרַאמ

 ןּבָאה ייז, .ןסע סָאד טריקַארּב סָאװ דניק ַא וצ
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 ַא ןוא ןעקנירט ריּב לזעלג ַא טלָאװעג ןיוש

 רעד ,"טקעמשעגנָא ןיוש ייז טָאה ץמח לקיטש

 ןצלַאזעג; .מ"רּת עשרַאװ ,וכרּב רעקידצעמח

 םעד ןוא ץירּפ םעד ןָא טקעמש רעיוז ןוא
 ַא 'ִא רעטציא ןװּורּפ םיא לָאז, .װש ,"רעיוט
 רעד' ,וװ סַײװ ,ײלּפעק ַא שטָאכ ,גנירעה לקיטש
 זומ ריא .ןסע ןטַײל ַײּב ןשטנעמ,, .יגנַאגרעּביא
 ןייא ןיא ריא טלַאה'ס .ןֿפערטוצ לָאמעלַא ןעמ

 ,13 וצ 1963 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעקידעגָארט ַא יו יִא
 .ןריסַאּפ ,ןעשעג ,ןפערט .קינָאזרעּפטירד .0

 שטָאכ ,ןָא טקעמש קילגמוא סָאד סָאװ םעד;

 טָאג טקיש .ןופרעד סיורא ךיז טעװעטַאר רע
 הׂשעמ הנייש ןייא ,"קילגמוא רעדנַא ןַא וצ
 ?ה"י .19 ּבײהנָא ?טרָא ,ןיגַאה ןיּפָאק ןופ

 .רעלעט עלַא ןופ יִא .ןעמעטּפָא .ןכוזרַאֿפ .7
 -- ןקעמש ןא ןגונג טׂשנוז טָאה ריא ...,
 ,"ןקעל וצ ריא טיטש סָאװ טיורק יד ןיא טקוג
 .א/ה ,ז"מּת מדפ9 ,םילשמ רפס

 ןּפַאזנָא ךיז ,1 .וֿפז + -- ךיז ןקעמשנָא
 ,ךיור ןטימ ,קעּבַאט טימ ךיז יַא .חיר ַא טימ
 ךיז טוג, .לַאטש ןוֿפ תוחיר יד טימ ךיז יַא'
 -עגסיוא ךיז לָאמ עכעלטע ןוא טקעמשעגנָא
 י .,"טעכַאעגּפָא ןוא טעװעקַאמסעגּפָא ,טסינ
 ,1913 ענליוו ,ןּבעל'כ ךַאז עיאדּכ ןייא ,ןהָאזדוּב

 ,קיֿפיואנּבױא ןענעקַאּב ךיז ,ןּפַאכֿפױא .2
 'ַא .ןעגנומיטש ערענַאיצולָאװער טימ ךיז יִא
 .תוטיש עשיגָאלָאכיסּפ ענרעדָאמ טימ ךיז

 ןַא ןעװעג ךיוא זיא ךעלגניי זדנוא ןשיװצ;
 -עגנָא ךיז טָאה עמ ... חוּכיװ ןימ רעדנַא

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"הלּכׂשה טימ טקעמש

 .ןעיידיא

 ,ןסילשנָא ךיז ,ןעילוטוצ ךיז ,ןייטשוצ .2
 ,סעשטַאגנוי הרֿבח ַא וצ יא ךיז .ןּפעלקוצ ךיז
 ...רעשיסרוקיּפַא רעד ןיא ןעמוקעג טַײז ריא;
 עג יד וצ טקעמשעגנָא ךיז ריא טָאה ,עסעדָא
 ,12 אי ,1868 ,מק ,"עטעדליב

 -רעלּפָא .ןרעװ עּפשומ .ןרעװ טקעטשעגנָא 4
 ,םידשח ןוֿפ ,טײקיניזטכַײל ןוֿפ ךיז יִא .ךיז ןענ

 טקעמשעגנָא ךיז ןּבָאה, .עא ךייר עּבָארג ןופ

 טישז ,"רעכיּב ענעּבירשעג-טכַײל רָאּפ ַא ןופ

 | ,1912 יינ וו
 .רעד/ .שינע- .ץכעז

 .טלגרעמשעג -- .,ןָא לג- .ורט -- ןעלנרעמשנָא
 -כרוד ןצנַאגניא טינ רעּבָא) ןעלגערּפנָא 1

 ןכָאקּפָא ללכּב .2  .ןטעלטָאק יִא .(ןעלגערּפ
 סטכעקעג סָאד, .ןטָארעגמוא ,ּפַאליּפַאכ ,ךיג

 ַא טָאה סע ּביוא רוסָא ,טלגרעמשעגנָא זיא =
 .ץכע .ףיז טימ ךיוא ."םעט ןשידלי
 | .שינע-

 .טלּבָאנשעג'- ,ןָא לּב- .ורט -- ןעלּכָאנשנַא
 לָאז סע ןכַאמ (זָאנ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא)

 זָאנ יד יִא .ןעמירקרַאפ .לּבָאנש ַא יװ ןעזסיוא
 ןרעװ זגֹורְּב ןוא (לּבָאנש םעד ,םטֹוח םעד)
 .ךיז טימ ךיוא

 .טרעטַאנשעג- ,ןָא רע -- ןרעטַאנשנָא
 ינאלק טַײצ ערעגנעל ַא ןעגנערּבסױרַא --- וטוא

 טגָאי לגניי רעד, .זדנעג ,סעקשטַאק ןוֿפ ןעג

 -- װרט  ."ָזַא ןרעטַאנש ייז ןוא זדנעג יד
 ,רָאלקמוא ,ךיג ,ךס ַא ןצעהנָא ,ןלייצרעדנָא
 .יסעסנַאמ' עשירַאנ ,עטסוּפ יִא

 טינשנָא

 ,טלָאנשעג-- .ןָא לָאנש .ורט -- ןלָאנשנָא
 יד יַא .םעלעה םעד יִא .לָאנש ַא טימ ןדניּבנָא |

 .ףיז טימ ..עקסַאק

 .טסּפַאנשעג--- ,ןָא סּפַאנש .וורט -- ןפּפַאנשנָא
 .טנַאיצילימ םעד יִא .ןֿפנַארּב טימ ןעקנירטנָא
 | .ךיז טימ

 ןֶָא עכ- ,ךרָאנש .װטוא -- ן(ע)כרַאנשנַָא
 :רָאנש טַײצ ערעגנעל ַא .ט(ע)כרָאנשעגי-

 .ןרעיוא יד ןיא יִא .ןעּפָארכנָא .ן(ע)כ

 -עג-* ,ןָא (ע)רָאנש .װרט -- ן(ע)רָאנשנָא
 -נָא ןעלטעּבנָא ,ךס א ןעלטעּב .ט(ע)רָאנש
 -עגנָא טָאה רע; .ַײרערָאנש ךרוד ןּבַײלק

 א וצ הטורפ א, ."געמרַאֿפ א ט(ע)רָאנש

 ."קיטנַאיַאמ א ט(ע)רָאנשעגנָא רע טָאה ,הטורּפ

 (עק ,ן-) רע .שינע .ץכעי
 .ירעד

 (רערָאנש ַא ןגעו) .ורט -- ןרערָאנש =

 ,טלעג ןּבַײלקנָא -

 .טּביונשעג-- ,ןָא ּביונש .ורט -- ןּבױנשנָא
 .(רעטרעװ עסואימ טימ) ןצעמע ףיוא ןעַײרשנָא
 ,רעלעט א ןכָארּבעצ טָאה סָאװ טסניד יד יָא

 .טלפיונשעג'- ,ןָא לפ- .ורט -- ןעלֿפױנשנָא
 .קידנעּפנָאֿפ ,זָאנ רעד רעטנוא ןדערנָא ,ןגָאזנָא -

 .עיצקעל עצנאג ַא יא

 -עגי-+ ,ןָא ףיונש .ורט 6 וטוא -- ןֿפױנשנָא
 -נעמעטָא ןדערנָא ,ןגָאזנָא .ןעּפַאסנָא  .טֿפױנש |

 | .רעווש קיד

 :89 .טרונשעג'- ,ןָא רונש .װרט -- ןרונשנָא
 ,רונש ַא ףיוא ןעיצנָא 1 .ןעווערונש -
 לכעל ַא טימ תועּבטמ יִא .לרעּפ ערעַײט א
 א טימ ןדניּברַאֿפ ,ןדניּבנָא .2 .ןטימ ןיא
 יד יִא .סעלדַאװערונש יִא .לדנעּב ,לרינש ,רונש

 ַא טגָארט טרָאדא -- ךיז טימ ךיא  .ךיש
 ךיז טרונש ןוא טקנערק יז .טעסרָאק א עמַאד |

 -ידרַאּב ,יֿבצה רונּכ ,ןײטשנרַאה .ה .צ ,"ןָא
 | .א"נרּת וועשט

 ךיז ,ןָא ךיז עק- .וטוא -- ךיז ןעקשָאינשנָא
 -נָא ךיז ,ךיז ןעקנירטנָא - .טעקשָאינשעגי-
 ןַא טּפַאכעג טָאה רע? .ךיז ןרוּכישנָא .ןפיוז

 יװ טעקשָאינשעגנָא ךיז ןוא םייחל ןקירעּביא
 טרעהעג סע יװ ךיז טעקשָאינשעגנָאפ -"ןַאװיא |

 ןשידיסח ןתמא םעד ... ןעמ טּפַאכ ,ןַײז וצ

 ,שינ)  .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"ץנַאט

 .טלגינשעג-+ ,ןָא לג- .ורט -- ןשלגינשנָא
 יד יַא .סָאמ רעדעי רעּביא ןצוּפנָא (לוטיּב טימ)
 ַא -- ךיז טימ .ערעלסַאכ רעד וצ עסקיש
 י .אגח ַא ןיא יוג ַא יװ ךיז

 -נָא ןוֿפ טַאטלוזער . .ן' ,רעד -- טינשנָא
 םעלַאּב םענופ ןיֵא יד ךיז ןרעגלַאװ סע .ןדַײנש
  ץיַא ןדַײנשנָא ןוֿפ ןמיס ,ןכיצ .2 .הרוחס

 רַאֿפ טײק .8 .ץָא עקיצנוק .ץלָאה ףיוא
 ןעצ עלַא; .ףיורש ַא ןיא ,ךעלעווניר ,ןעגנוֿפיט

 טימ טװּורּפעג רע טָאה ,יָא ןייא ןּבָאה ןפיורש
 יַאיטקָא 14 ,ּבז ,ןַאטרעּבלַא ,"ןָאט יירד ַא חוּכ
 -עגנָאךיד םוכס .4 .1931 עװקסָאמ ,סרעּב
 .שיילפ טלקעּפעג ,טשרואוו ךעלצענעּפ ענעטינש

 .ץכע-  .יִא טנוֿפ ןּבלַאה א ןֿפױק .טינשפיוא



 ײנשנָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא ןע-  ,רעד -- ייגשנָא
 ןטיור ןַײמ ןלױֿפַאּב ּבָאה ךיא,- .ןעיײנשנָא ןוֿפ

 .קינזער עפיל ,יןעיֶא עשידלעפ ףיוא ןרעטמַאל

 .ינש ןָא זיא סָאװ .ידא -- קיאיינשנ'ַא
 םענופ ןענָאיאר יד ןיאע .רעטניװ רעיֶא ןַא -

 טֿפָא ןענַײז סרעטניװ יד ואװ ,ּפעטס-םורד
 ,1932 װָאקרַאכ ,קינכעט יד נשרעהַאּב ,יץיָא

 ,1 דאו

 ןטינשעגי- ,ןָא ךַײנש .װרט -- - ןדַײנשנָא
 ןטיירגנָא .ףראד עמ לפיװ ,ךס ַא ןדַײנש .1

 עלַא ןופ ןרעטסומ יִא .ךעלריּפַאּפ יִא .קידנדַײנש |

 יִא .רעדניק עלַא רַאֿפ הלח יִא .הרוחס םינימ

 טרעקַאעג טָאה עמ זַא; .הפוס רעד רַאֿפ ךכס
 ירַאפ ללמ .װש ,יןַא ןעמ טדַײנש ,טייזעג ןוא |

 ,חנ ,היעשי) 'ןמחל בערל סרֿפ אלה' טשטַײט

 ילעּב א ַײז, ןײןכערּבּפָא, :יּת| "ןדַײנש ןא; :(

 ןָא דַײנש ,גנירעה םעד ךַאמ ,וינעדנעמ ,תיּבה
 יָאד ךַאד זיא טנַײה, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טיורּב
 ןשקָאל 'ִא ריד ךיא לעװ ,רעהַא ּביג ,קיטשרענ

 עמרא איד ,דלעֿפנרג .ש .ש ,"תּבש ףיוא
 א וצ סאנעשוהפ .1896 ענליװ ,עטעדליּבעג
 = ןטַײז יד 'ַא* .וװ גורפ ,=ךַײט ןּבענ ןטרָאד
 ןרעקױּבנָא .רענייב יד ןכערּבנָא ,ןגָאלשנָא

 ןילק ַא יִא .ןדַײנשנַײא .לסיּב ַא ןדַײנש .2
 ןסַײר םַײּב ץַאל םעד יִא .ןסַײרּפָא ןוא לסיּב

 | - .העירק
 -עגנָא ךיז ןּבָאה סע, -- ךיז טימ ךיוא
 .ןץכעק/ .גנ/ ."םיקלח סקעז ןטינש
 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד
 .טרעדַײנשעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעדַײנשנָא

 ,רעדַײנש ַא ןוֿפ טעּברא ןַא ןָאט (לוטיּב טימ)

 לָאז סָאװ עקרַאנירַאמ א יָא .ןטָארעג טינ רעּבָא

 ,לּברַא יד ןיא ןעֶיצ

 ןָא טיינש .פמוא .חקַא .1 -- ןעיײנשנָא
 .יינֹׁש ךס ַא טימ ךיז ןקעדַאּב  .טיינשעג י-
 ןּפָאטשרַאֿפ .גרעּב עצנַאג טיײנשעגנָא טָאה'ס

 סע ,רעַײש ןופ ךַאד ןיא רעכעל יד יורטש טימ

 .קינייװעניא יִא טינ לָאז

 רעסיורג ַא ןיא ןוא ןעמוקנָא גנירג .גיֿפ .2
 ןָא טזָאלּב בור יפילעג .(יינש יװ ױזַא) לָאצ

 ןעיינש טלעג ךיוא ,טרָא קירעדינ ַא ףיוא יינש

 יד ,זחא ֿבר ,"טרָאס קירדינ רעד ןשיװצ ןָא

 ךס ַא ןגָא 3 116 ינַאשָאּפ ,טײהרַאװ
 ןטימ עמַאס ןיא טיינשעגנָא טָאה רע. .סנגיל

 - ."רעמוז

 -עג'- ,ןָא ץַײנש .װרט 6 וטוא -- ןצַײנשנָא

 ןוֿפ גנודיישסיוא טימ ןקידורּבנָא .1 .טצַײנש
 -ַאּפ ןיא ,לכיטזָאנ ןיא יא .לכיטזָאנ סָאד יַא .זָאנ
 ןגעװ) :2 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא יא .ךעלריפ
 -רוּפיּכ םוי יד יִא .ןדַײנשמורַא ,ןדַײנשנָא (טכיל
 ,שינע- .ץכע-  .ןטיונק יד יִא .טכיל

 .טלצינשעג'- ןָא לצ .ורט -- ןעלצינשנָא
 יִא .ךעלצינש עניילק טימ רעּבָא ,ןצינשנָא ווזד
 ,ןקעטש ןֿפױא לּפעק ַא

 .טצינשעג-- ,ןָא ץינש .װחרט -- ןציטׁשנַגג

 רעדנַא ןַא רעדָא) רעסעמ א טימ ןדַײנשנָא .1
 ןֿפַאש סָאװ סעיניל .עטמיטשַאּב (רישכמ ןֿפרַאש
 טייג סע; .טלַאטשעג ַא יא .רוגיֿפ ַא ;םערוֿפ ַא
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 ,"ךעלעקלאיל ענרעצליה יִא םַײּב טנַאה יד םיא

 ןצינשסיוא .8 .סרעַײלּב יד יִא .ןציּפשנָא .2
 ,ץכע- גנו .ץלָאה ןוֿפ ןרינעווּוס יַא .ךס ַא
 - .שינע-

 .טלרינשעג-- ,ןָא לר- .װרט -- ןעלרינשנָא
 רע טָאה, .לרעּפ יִא .לרינש א ףיוא ןענצנָא
 ןוֿפ םי א ןטקַא ַײרד יד ןיא} טלרינשעגנָא

 שידוי ןוא רעטַאעט ,קומ ,"המכח ךעלקערּב

 .ךעטַאעט

 :89 .טרינשעג'- ,ןָא רינש .וורט -- ןרינשנַא
 עמ ןעװ ,ךיש) ןרונשנָא וזז .ןעווערינש--

 ןיא יװ רעמ טצונ עמ זא ןּבײהסױרַא ליוו

 | ,(רונש

 -עג'- ,ןָא לענש' .חרט 6 װטוא -- ןלשגשנָא
 דניק םעד יִא ןלענש לָאמ ךס א .1/ .טלענש
 םעד) ןרַאזַאטלַאּב טימ, .לזענ ןיא ןוװיטַאדו

 -סיוא םַײּב| רעװש ןעמוקעגנָא םיא זיא ןטנוה
 ךס א יִא טזומעג םיא טָאה רע ,ןסעּפע ןענרעל

 :ךיוא .טָאטש-טלַא ,זיי ,"זָאנ רעד ןיא לָאמ

 סע ןכַאמ .2 .ךעלּפענק ןיא ןליּפש םַײּב
 ,רָאטָאמ םעד יִא .רעכיג ,רעלענש ןייג ןלָאז

 -עג'-- ,ןָא קיד" .חרט 6 וטוא -- ןקידעשנָא
 .ןדָאש ןעגנעדּב .ןדָאש ךס א ןַאטנָא ..טקידעש

 ןטרָאג םעד (ןיא) ןָא ןקידעש תומהּב יד

 ,דָאס םעד (ןיא) ןָא ןקידעש סעשטַאגנוי הרבח

 ײֿפּת יד ןָא רימ טקידעש טנערוקנָאק רעד

 -עמע יִא .ןעגנול ענַײז טקידעשעגנָא טָאה הס
 "עג'ס ךיז יִא -- ךיז טימ .עיצַאטוּפער סנצ

 ,רע-ה ,גנו- .טנוז

 יעגי- ,ןָא עװעק- .װרט -- ןעװעקטעשנָא
 ,ןדַײנשנָא .ןעוועקטעס-- :99 .טעוװעקטעש -

 ,טיורק יִא .ןסַאּפ ףיוא ,ךעלקיטש ףיוא ןקַאהנָא

 = טיורק יִא .עא יורטש ,זָארג ,סעקירוּב

 -טּפיוה יד) ןרעַײז םוצ טיורק ןלעטש :ךיוא

 ןָא טעװעקטעש רע, .ָא זיא ַײּברעד טעּברַא

 ָאצַאק רעזייל ,"רעּבוצ םעד טכַאמ רע ,זָארג |

 :לגרֿפ .1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװ

 'ו .ןעװעקטַאשנָא

 ןטכַאשעג-- ,ןָא טכעש .ורט -- ןטפעשנָא
 'ַא .לָאצ א ןטכעש ,ןעלױקנָא .1 .טכעשעג--
 ינַאג רעד רַאפ ןסקָא יַא .תורּפּכ יד יַא .תוֿפוע

 א ןענעגרהסיוא ,ןדרָאמ .2 .עדַאגירּב רעצ

 -- ןיז טימ .רעדניק ןוא ןעױרֿפ יִא .ךס

 ,21/-  .טולּב זיּב ןגָאלש .ךיז ,ןתיממ ךיז

 -עג-- ,ןָא עװעט- .חרט -- ןעוועטכעשנַא
 ןגיילוצ ,ןגיילרעד ,ןגיילנָא .1 .טעװעטכעש
 ןויּב שזַא הרוחס יִא .טכיש א ףיוא טכיש א

 -לעמ .2 .ךעלעטסעק ענעריּפַאּפ יַא .ןקלַאּב
 רעד ןוֿפ םיחרוא יד יאּבג ןרַאֿפ יִא .ן(עװע)ד
 ּבּב ץעדייּב יד תמחמ ןעמוקעגֿפױא 23) .דמערפ

 ןיסאג181188:8 .ןופ

 ןטלָאשעג-- ,ןָא טלעש .וחרט -- ןטלעשנַא
 ךס ַא טימ ןצעמע ןטלעש .ןטליש-- 9
 ץעטיוט טימ יִא .לָאצ א ןטלעש רעדַא תוללק

 -רַאֿפ טימ לַאמ ךס א =ּפָאק ַא יַאֹ* .תוללק

  םיא טָאה יז יװ םעדכַאנ; .תוללק ענעדייש-

 ןוא טלדיזעגנָא ןוא ןטלָאשעגנָא גונעג ןיוש

 טימ ... ןסָאגעגּפָא םיא יז טָאה ,טכולֿפעגנָא

 ,1864 ענליו ,ןוי ימכח ירוּפס ,דמא ,"רעסַאװ

 .ורט -- ןעמעשנַא

  ,רעד - ּפעשנָא

 .לַאװק ןשידִיי ןוֿפ תודימ-

 א ןיא, .1857 ןגרעּבסגינעק| -
 "נָא רעסַאװ ןרעטעלקנַײרַא ןעמ גָאמ ףיט רעייז

 ןּפעשנָא !

 -ֿבג יד וצ ןייג טגעלפעג ... הרוּת-תחמׂש,-

 יז ַײּב ןעקנירט ןוא ןסע ,לטעטש ןיא םיר

 רע טָאה ךָאנרעד .טייטש טלעװ יד סָאװ ףיוא

 יד טקאהעגוצ ןוא ןטלָאשעגנָא טוג ץנַאג ייז

 'יָדְרִי ,ץיװרוה .ד .ח 'רד ,"ןוזגרי א טימ ריס

 ,1901 גרעּבמעל ,רעדנעלַאקסקלָאֿפ רעש

 "עגנָא ךיז רע טָאה טשרעוצ, -- ךיז טימ

 טשינ ןָאק רע זַא ןטלָאשעגנָא ךיז ןוא ןריואווש

 ,טנגוי ,זַײר ריאמ ,"םינכדש ערעדנַא יװ ןַײז

 רע .שינע .ץכע .1936 עשיאװ

 .(עקד)
 ,טמעשעג-- ןָא םעש

 םירבח רַאפ יִא .ןצעמע ןעמעשרַאפ קרַאטש

 א -- ךיז טימ ךעלטנייוװעג .ןגיוא יד ןיא

 יװ ןרעװ טור ןוא ךיז יִא .ןגַײװש ןוא ךיז

 ,קירוּב א

 ןעקנָאשעגי- ןָא קנעש .װרט -- ןעקנעשנָא
 ענעדײשרַאֿפ ןצעמע ןּבעג .1 .(טקנעשעגי-)
 -סטרוּבעג םוצ ,הווצמ-רּב רעד וצ יִא .תונּתמ

 ,עטתידיגנ עצנַאג א ןרָאװעג זיא ענַאיק .,גָאט

 טקנעשעגנָא ריא ןעמ טָאה תונּתמ ליֿפ ױזַא

 ,1965 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,"תיּבה-תּכונח ףיוא

 עלַא יִא .לָאצ א וצ תונּתמ ןּבעג .2 .6 אפ
 -רעלּכ הּכונח וצ יִא .ךעלכיּב רעדליּב רעדניק
 : ,ןטייקיסיז ליל

 .ירע-// .שינע/ .ץכע-  .גנוז

 טאטלוזער רעדָא טקא

 "יסילפ רעטּפעשעגנָא ןופ םוכס .ןּפעשנָא ןוֿפ

 -נורטעגנָא רע טָאה יִא לָאמ ןייא טימ , ,טייק

 ,רצוא רעזנוא ןוֿפ ,שיי ,"ןסּפעש עלַא ןעק

 סעצָארּפ .ןעי יד -- 2נ// .וניּבר השמ
 ןַא -יַא:רעסַאװ .ןּפעשנָא ןופ טַאטלוזער רעדָא

 ,גנונעֿפָאה טימ יִא

 -מעשעג'-- ,ןָא עשט- .ורט -- ןעשטּפעשנָא
 ןבעגרעּביא ,ןגָאזנָא סעּפע ליטש .טעשט

 -רעװ יַא .רעיוא ןיא תודֹוס יִא .קידנעשטּפעש
 יָאמ, .טייקכעלטרעצ ןוא טּפַאשּביל ןוֿפ רעט

 ןפיוא טעשטּפעשעגנָא ... ןּבַאה ... סעקשַאנ

 יקערש ענומָאק רעד ןגעװ טלייצרעד ,רעיוא

 -סָאמ ?גנילירֿפ ,ָאקנעטיקימ .יא ,"ןכַאז עכעל

 .וזק -- ךיו טימ ,1935 וװעִיק -- עװק

 | | ..שינעי
 עמ סָאװ .לָאענ .ידא -- ךעל" ,קיױּפעשנָא

 ןפיוא טיײקיסילֿפ ץיֵא .ןּפעשנָא (ךיז טזָאל) ןעק
 ,טייק- ,טייקי- .ַאנד |

 .טפעשעג-- ןָא ּפעש .װהרט -- ןֿפעשנָא
 א) טײקיסילֿפ ַא ילֹּכ א ןיא ןעמעננַײרַא .1
 -אוװ רעמע ןא םענורּב ןוֿפ יַא .(ךאז עקיטיש
 ,ּפָאט ןופ טשרָאּב ןסייה לֿפעלּפוז ןטימ יִא .רעס

 ןֿפױה א יִא .לסעֿפ ןופ סַאװק לדנעק א טימ יִא

 טכַײל = דלָאג (סעינעמשז) סנֿפױה יַָא* .לעמ

 ענייש יִא .ןסיװ יִַא .גיֿפ .ןענידראפ ךס א ןוא

 ליו סָאװ רעד,

 ןגײּבנַײא טינ רָאט ךַײט ןופ רעסַאװ ןעקנירט

 -ַאט םערָאװ ,אֿפוג ךַײט ןופ ןעקנירט ןוא ךיז

 ,"ח עקװַאיּפ א ןעגנילשנַײא רע טעװ רעמ

 ,םירשיה ךרד ,יײילּכ א טימ יא ףרַאד עמ טרעַײנ

 ןיא סָאװ ןענורּב



 .ןעלֿפעשנַא

 לֿפעל סיורג ַא ןָא טּפעש ,, .ב/אע ;2טל ,יןּפעשוצ

 ,סוממ ,"ליומ םוצ סע טגָארט ןוא ךלימרעיוז

 נָא סנֿפױה עלוֿפ ... יינש ליפ יױזַאע .המלש
 ,שָאוהי ,"טָאש א טכיזעג ןיא ןוא טּפעשעג

 טײקכַײר יד ןעמענ קיאורג .יןּביוטש-טנעמיד'

 ןופ יִא ןּבעלרעסַאװ ןֿפױה א ,טלעװ רעד ןופ

 יי ,1921 ,ןעניגַאּב ,געס ,יךַילט

 טעּברַא יד, .טֿפול יִא .ןעמעטָאנַײרַא .גיֿפ ,2

 א ףיוא ןרעװ ןסירעגרעּביא העש עלַא ףרַאד

 ...טנעה יד לסיּב א ןעורסיוא ... טונימ רָאּפ

 יד ןיא טפול רעמ לסיּב ַא ןּפעשוצנָא ךיוא
 :עגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ 'רד ,"ןעגנול

 ענַײז רע טָאה, ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה עניימ

 "נָא ןוא ךיז טלעטשענּפָא ,ןטלַאהעגנַײא טירט

 .דיי-םיליהּת ,שֵא ,"םעטָא טּפעשעג

 'ַא .ךיז ןיא ןּפַאזנַײא .ןּבַײלקנָא .גיֿפ 9
 .הרובג עשירפ יִא .לַאירעטַאמ םעַײנ ַא יִא .תחנ

 איורפ ינגייא ינַײז יֿפַא ןהעז ןא זיא רוסָא;

 ןא טֿפּפעש םדָא ןּב רד ןעד ,טזיא הדנ אד יד

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ל"ר הדנה תמהוז איד

 טכאמעגפיוא רעטצנעפ ןַײמ ּבָאה ךיא, .ד/ג

 ןיא ,רה ,"טכַאנ ןפיה ַא טּפעשעגנָא ןוא

 טָאה המשנ יד; .טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש

 יי .ש ,זּביא ,"תויח ַײנ א טּפעשעגנָא ןּביוא

 ,2 טו 1968 ,זמט ,ןונגע

 ןיא ןענורעג ףאשַאּב זיאס, -- ךיז טימ

 ןא ןײלַא ּבָאהכ ,דרע רעד ןוֿפ ןרעדָא יד

 עג סֿבקעי ,אפא ,ײטּפעשעגנָא ךיז גָאט רעמע

 ,מּפ ,"ןטָאּברַאֿפ ריא זיא ור ךיז יא; .ןטלעצ

 "רע ,ןירעד) רעד .שינע- .| המחלמ -
 ןענורּב םענוֿפ ... יִא עטסערג יד. -- (עק
 ַא ןיקװיר .ּב ,"הרובג-סנּביױלג רעשידִיי ןופ

 .ירע  .עקיּביױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג

 .טלֿפעשעג-- ןָא לֿפי .ורט -- ןעלֿפעשנָא
 ,ןוט ןוֿפ רעסַאװ יִא .לֿפעש ַא טימ ןּפעשנָא

 .ךיז טימ ךיוא .תומהּב יד רַאפ ןעַײלק יִא

 .לס .טעקעשעג-- ,ןָא עק- .ורט -- ןעקעשנַא
 ןעקעשוצנָא טַײצ; .ןעװעקטעשנָא ,ןקַאהנָא

 יןרעַײז םוצ טיורק

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- רעשנָא

 .םענערָאשעגנַא םעד ןופ םוכס .ןרעשנָא ןופ

 "יא ףיוא טלעטשעג ןועדג טָאה לָאװ יִא ןַא

 עג סבקעי ,אֿפא ,"דלעֿפ ןטסיװ ןיא טכַאנרעּב

 רעדָא סעצָארּפ .ןעז ,יד -- 21 .ןטלעצ
 .ןסַאּפ עטרילָאק ןוֿפ יִא .ןרעשנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 -עגי-- ,ןרָאשעג- :ןָא רעש .וורט -- ןרעשנָא
 .ףראד עמ לפיוו רעש ַא טימ ןדַײנשנָא  .ןריוש

 -ךציירשַא יִא .םעדעפ ,ריּפַאּפ יִא .ךס א ןרעש

 רעדָא ןטכעלפ ןרַאֿפ ךעלרינש יִא .ךעלריּפַאּפ

 | .(ילרעכַאמקירטש) ןטרוג ןּבעװ

 .ןעמערישנָא ווזד -- ןעמערעשנָא

 .ןטלָאּפשעג -- ,ןָא טלַאּפש .וורט -- ןטלַאּפשנָא
 -גנערד יַא .ףרַאד עמ לֿפיװ ,ךס א ןקַאהנָא .1

 ץלָאה יַא ,דרעֿפ ןרַאֿפ ייה .ןטיירגנָאא .ךעל

 .1899 י"נ ,חסּפ ,ןירָאג .ּב ,"בוט"םוי ףיוא

 יא ןוא עקליפ א ןֿפרַאװ .טלַאּפש ַא ןכַאמ .2

 .קַאה א טימ ץָאלק םעד יִא .ּביוש יד

 ןטלָאּפשעגנָא יװ ךיז טָאה; -- ךיז טימ

 ןע- ,רעד -- ןַאּפשנָא

 .ןע- ,יד -- גנונַאּפשנָא
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 ןייק . .. ןטלָאגעג טיִנ ןוא ץרַאה סָאד רימ ןיא
 -סָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןיילַא ךיז ןטסיירט
 ,ןלַאפעגנַײא זיא ןוויוא רעזדנוא, .1966 עווק
 טַײצ רעגנַאל ַא טימ ךיז רֶע טָאה ןטלָאּפשעגנָא

 ,ןעגנולייצרעד ענעּבילקעג ,לזַײמ .א ,"קירוצ |

 | .שינע- .גנז ,יינ
 "נָא ןוֿפ טקַא 1

 -נָא 2 .(ענורטס א ןוֿפ) יַא רעֿפַײטש .ןענַאּפש
 .תוחוּכ ןוֿפ ּבַײלקנָא רעדָא דנעװנָא .גנערטש
 .ענישזורּפס א ןוֿפ יא םעד ןטסעמ

 רעדָא סעצָארּפ ,1
 ןענעק טינ .(ךיז) ןענַאּפשנָא ןוֿפ טַאטלוזער
 -נערטשנָא 2 .יִא עסיורג יד ןטלַאהסיױא
 .תוחֹוּכ ןוֿפ גנוּבַײלקנָא רעדָא גנודנעװנָא .גנוג
 טימ ... עקירעמַא ןופ םעטיר רעד זיא סע;

 זיִּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"גנַארד ַאזַא טימ ,יִא אזַא

 רעקיזָאד רעד, .1930 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס
 יד ןוֿפ יִא עטסכעה יד ... טרעדָאֿפ דנַאטשוצ

 םוצ ןליװ םענעכָארּבעגמוא םעד ןוא תוחֹוּכ
 יצַאנגיא טַאטופעד ןוֿפ עדער ,"ןטלַאהכרוד

 .גנוציז םייס רעד ןופ םונעלפ םעד ףױא רעגעי

 טדניצ סָאװ לטכיל-הכונח סָאד , .1932 גרעּבמעל
 יַאֹּב טרעװ זיוה-המשנ רעזדנוא ןעװ ןָא ךיז
 יװיר .ּב ,"ןּביולג ןוֿפ יִא רעשירפ ַא ךרוד טַײנ
 ,ן13 אוו 1966 ,זמט טקורדעגרעּביא} ,ןיק

 .טנַאּפשעג-- .ןָא ןַאּפש .ורט -- ןענַאּפשנָא

 -פעלש א ןדניּבנָא .ןענַאּפשוצ .ןענַאּפשנַײא .1
 ןָא לדרעֿפ סָאד יִא .לטימ-רעקרַאֿפ ַא וצ המהּב
 םתר' טשטַײטרַאֿפ ללמ .לדַײּב םעד (וצ ,ןיא)

 "ןא טינַאּפש , :(13 ,א ,הכימ) 'שכרל הבּכרמה

 ליװ ךיא 'נוא, .ן"ןגָאװטַײר םעד ןַאּפש, :יּתְו
 'נוא ןנַאּפש ןא דרעפ ןַײמ טרּבלעז רימ

 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןמאצ
 איג 'נוא ןגעװ טַײר ןַײד ןָא ןַאּפש, .ב/הצק
 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןטַײרטש וצ איז טימ שיוא

 .ב/זכ ,3

 ַא יִא .ענורטס יד יִא ,ןֿפַײטשנָא .ןעוצנָא .2
 וצ ןא ןגוּבילַײֿפ יד םיא 'נוא, .ענישזורּפס
 וצ (םיעשר) יד 'נוא ןסיש וצ םוא ןנַאּפש
 ,א/זמ ,1764 אדרויפ ,ןוֿפיסוי ,ײןטיט

 -עגנָא ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא ןעגנערּבנַײרַא 8
 -קסומ יד יִא .ףוג ןופ חוּכ ,רבא ןַא טייקנגיוצ

 = ןגיוא יד יִא .תוחֹוּכ יד יִא .ןוורענ יד יִא .ןעל

 ןָא טָאה ןהקושּת ידק .טגנערטשעגנָא ןקוק

 ןעמענוצנָא טנַאה ןַײמ טנַאּפשעגנָא תויהש םוש

 ,קיא ,ֿביֿבח .מ ,"סָאלש-רעיוט ןוֿפ לטנעה סָאד
 ,ט"כשּת חסּפ

 יניא ,ןריזיװיטקַא ,ןגערנָא ,ןרילומיטס 4
 .טײקירעגַײנ יד ,סערעטניא םעד יִא .ןריריּפס
 רעקרַאטש א יװ לָאז עכלעו ... !עּביל יד,

 רעכעלטעג וצ ןטֿפערקסנּבעל ענַײז עלַא ןַײװ

 ,,רעגַײטשגרעּבכ ,ּפד ,""ָא טייקיטעט-סגנופַאש

 ,1913 'רּבעפ י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד

 עסיורג טימ קידנענַאּפש ןעמוקנָא .וטוא .9
 -עגנָא טָאה, .טַײװ רעד ןוֿפ ןעמוקנָא .טירט

 זדלעֿפ ַא יװ רענייא רעדנעל עטַײװ ןוֿפ טנַאּפש
 .ויטָאמ ַא' ,שָאוהי ,"רעטיוּבעג-טסעפ ַא .

 רעד רעּביא 'ַא גונעג ךיז -- ךיז טימ
 ןּבילּבעג זיא עלהמלש רעניילק רעד, .טָאטש

 ףע ,יד -- תנורַאּפשנָא

 גנורַאּפשנָא

 -עגנָא ךיז ןּבָאה ךעלעגייא יד ,טכַארטרַאֿפ

 טמותירַאֿפ א ,גרעּבניטש הדוהי ,ײטנַאּפש

 רעד .שינעי בעל

 .טסַאּפשעג - .,ןָא סַאּפש .וטוא -- ןֿפַאּפשנָא
 ןעלציװ ךיז .סַאּפש ןּבַײרט .ךעלהמכח ןגָאז

 תעּב טָאה ןחדּב רעדע ... ןוֿפ ןוּבשח ןפיוא -

 טימ ."םלוע ןופ טסַאּפשעגנָא קנַאשעג-השרד
 .ךיז

 -ַאּפש(עג)- .ְןָא ריצ- .וטוא -- ןריצַאּפשנָא
 .זדנוא וצ יא .קידנריצַאּפש ןעמוקנָא .טריצ
 .טנוה םעד יִא .ןריצַאּפש ןריֿפ -- וורט ךיוא
 ,טנװָא ןקידרעמוז ןצנַאג א יִא ךיז -- ךיז טימ

 .ןרַאּפשנָא ןוֿפ טקַא .1  .ץ ,רעד -- רַאּפשנָא
 -רַאֿפ סָאװ ךַאז עשיזיֿפ .2 .יִא רעקידרעיוד
 יא ןַא .ןעלרעטנוא ,ןעלנָא .ןלַאֿפמוא ןוֿפ טיה

 ןטילש ַא .טַאטשרַאװ םָלּב יִא ןַא .ּפולס ןרַאפ

 ןגױא יד טימ טכוזעג טָאה יז, .יָא ןַא ןָא
 לרוג רעד יװי' ,שו סַײװ ,יַא ןַא ךיז רעטניה

 ןוֿפ יִא םַײּב טניװ-יור וצ םינּפ טימ,, .'טריפ

 טנַאה ןייא ןיאע .שידָאמטלַא ,לה ,"טרָאּב

 -רעטוג .9 ,"ָא ןַא יװ םיא טניד סָאװ ,ןקעטש ַא
 ,יימרא ידע .1952 ןגיּתֿמר ,לטעטש ןַײמ .,ןַאמ

 ,שַאֿפ ,"םישזער ןופ יִא רעטסקרַאטש רעד
 .ןקלַאּביָא .לטנעװַא .ןקעטשײַא - ,14 וא 1
 יַא ירד ןענַארַאֿפ ןענַײז סע ןעװ, .טקנוּפײָא
 ,מי ,"טרעכיזעג טכיװעגכַײלג זיא ךעלטניּפ
 | ,1926 י"נ ,לוש רעזנוא

 יז ןגערֿפ עדייּב, .טלַאהנָא רעקיטסַײג 8
 ןַײמ זיא ואוו ,ָא ןַײמ ואוו ,זיא םור ןַײמ ואוו
 זיא קרעװ ןַײז. .ןטלעצעג סֿבקעי ,אֿפא ,"טָאג
 -נזיוט רַאֿפ . . . ןּביולג ןוֿפ יִא ןַא . . . ןרָאװעג
 .| רוד ןַײמ ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיּב .ש ,"רעט

 ןַא ךָאנ טרעטשינ ... קלָאפ עשידיי סָאד;

 ,"רעזײװגעװ ַא ,'ַא ןשיאיידיא ןַא ,לַאעדיא
 רימ ןענעק יװא .244ו1961 ,זמט .ןַאמדַײז .ה
 ...טַײצ רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ןגנוי םעד .ןּבעג

 ,רָאֿפ ,סענעמ .ַא ,"?ןּבעל ןיא 'ִא ץשיאיידיא ןַא
 | ,2 ש 1964

 רעד זיא יִא ןַיײז .אכמס'רּב ,טעטירָאטױא .4
 עשידָאמטלַא יד ןוֿפ יִא רעקיצנייא רעד, .קוסּפ

 .18 א 1968 ,זמט ,גח ,ײֿבר רעד זיא ...םידמלמ

 -- לקינייא ןַײז .ץיטש .ףליה .טסיירט .9

 ן'ָא םינימ עלַא; .ןרָאי ערעטלע יד ףיוא יִא ןַא
 עצרַאװש ,ומ ,"ןעגנוגָאזנָא ןוא ןורּכז ןרַאֿפ

 ןַײמ ןעניד יִא סלַא רימ סע לָאז, .ךעלעטניפ

 ךַארּב רערעװש ןַײמ ךיוא סָאװ יד טָא ,דיירפ
 ,.רצוא ןַײמ ,לַאה ,"זיא

 .גנוריװיטָאמ .אּתכמסַא .היַאר ,זַײװַאּב .0
 -ָצי רַאפ יִא ןַא .יִא רעטקעריד א .גנודנירגַאּב
 ןזַײװַאּב ... ןעניפעג ןעק עמ, .גנוניימ סמענ

 ּפשִיי ,מי ,"...תוָאחסונ עדייּב רַאֿפ ץֶא ןוא
 רעקיכַארּפש א ןעמוקוצ ךָאנ ףרַאד, .1 ,א/
 -טגעג םעד ןרעלקרעד ... לָאז סָאװ ... א

 ,ן7 ,אצווו ּפשִייו סָאק ,"ןעמָאנ םענעּב

  רעדַא סעצָארּפ

 ןלעטשפיוא .(ךיז) ןרַאּפשנָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,ןיארַאֿפ ןוֿפ יִא ןַא .עירָאעט רעד רַאֿפ יִא ןַא
 ןיא יִא ְןַא טַאהעג שטָאכ ןעמ טָאה רעירפ,
 קנַאדַא, .31 אי ,1881 ,לָאֿפי ,"הקולח רעד



 ןרַאּפשנָא

 -עגנעטש עכַאװש ענױזַא ךיז ןעּפַארד א רעד

 ,"ףיורא ךיוה ץנַאג (םעדעֿפרעטעלק טימ} ךעל
 .1929 וװוצִיק ,סקיװעג סָאד ,יקסנַאיטרוּב .י

 .װרט ,1 .טרַאּפשעג-- ,ןָא רַפש -- ןרַאּפשנָא
 ןרַאּפשרעטנוא .ןלַאֿפ טינ לָאז סע ןגייּבנָא |

 ןַאקרַאּפ םעד יִא .טנַאװ רעד ןָא רעטייל א א
 טימ !  ךעלעמייב עגנוי יד יִא .סערָאּפדָאּפ טימ
 .רענעקעטש

 יד ףיוא ּפָאק םעד יִא .ןענעלנָא .ורט ,2 |
 "ומ רעד ףיוא ּפָאק םעד יִא .(טנעה) סעינָאלד

 ּפָאק םעד ואװ ןּבָאה (טינ" .טסורּב סרעט
 ואװ ,ןַײז וצ ואו ןּבָאה (טינ) = ןרַאּפשוצנָא
 ןַא ךיז רַאֿפ ןעניפעג וצ ואוו ,ןָאטוצניהַא ךיז

 ןָא טרַאּפש ּפָאק רעד" .טלעװ רעד ןיא טרָא !
 רעייז ,ךעלקילג רעייז זיא ןעמ = למיה םעד

 יד 'ַא ןוא ןצנַאט ,ןעגנירּפש ךיוה .ץלָאטש |
 ,דײרֿפ ןגעװ אמזוג -- (ךָאד םעד) עילעטס

 ןשיק א ןָא טרַאּפשעגנָא ּפָאק םעד טונימ עלַא;
 ירעֿפ יד ,"ןרערט טימ טקייוועגכרוד סע ןוא
 טָאה .... .1869 עשרַאװ ,טֿפַאשּביל ענעגרַאּב

 -נלע יד טרַאּפשעגנָא ,טרעֿפטנעעג טשינרָאג
 "נָא ..., .ןרּביה ,ַאּפָא ,"ןעינק יד ןָא סנגיוּב
 ןופ טנַאק םַײּב לכַײּב ... סָאד טרַאּפשעג
 'רעדניא רעגײזַא ןַײננ ,עלרעפ עשוהי ,"שיט
 ןצנָא ּפָאק םעד לסקַא ןַא ריד טלעפיס, .'ירפ
 .רעדיל 67 ,שטיװַאר ךלמ ,"םיא ןָא ןרַאּפש
 ןיא ןָא ּפָאק ןַײז טרַאּפש שודקה י"רא רעד;
 ןאמדירֿפ בקעי ,"םולח סֿבקעי ןוֿפ רעטייל
 .לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 -נָא .ןקַאּפנָא .ןּפָאטשנַא .ןּפוטשנַא .װרט 3
 ױרטש יא .יורטש טימ קַאז םעד יִא .ןליֿפ
 יַא .טלעג טימ סענעשעק עלופ יִא .קַאז ןיא
 -םוש ןיא שעװ יַא .רעטסַײט ןיא סעיצַאנגיסַא
 -עביא 'ַא .ןעניױשרַאּפ טימ דיוּב יד יִא .דָאל

 טימ לָאז ַא יִא .דיוּב ןיא ןענױשרַאּפ עקיר

 ןופ רענייטש יד ןשיװצ ךעלטיווק יִא .ןשטנעמ
 | - ,יֿברעמ-לתוּכ

 ,ןריװיטָאמ ,ןדנירגַאּב ,ןקיטסעֿפַאּב .ורט 4
 ןפיוא (גנוקידלושַאּב) גנוקידײטרַאֿפ יד יא

 עירָאעט עצנַאג יד יִא ....ןוֿפ ןגָאזתודע
 יצל א ףיוא קנַאדעג םעד יִא .החנה ןייא ףיוא

 ...לּבוקמילעּב רעדנַא ןאק .גנורַאפרעד-סנּב

 גנוטּפױהַאּב ןַײז ,בגֲא ,ןָא טרַאּפש רעכלעוו
 (פָארט) םימעט יד ןופ קיטסילָאּבמיס רעד ףיוא

 .ד"כשּת חסּפ ,קיא ,רעניּפיל .א ,"הרוּת רעד ןוֿפ

 -רע ןעמוקנָא .(ןשטנעמ ַא ןגעװ) װטוא .ס
 ןייק שזַא יִא .ןרָאֿפרעד .ןייגרעד .טַײװ ץעג
 יא .דירי ןסיורג (םוצ) ןֿפױא יִא .ץָאלּפעצָאה

 יָא* .תמאה-םלוע ןֿפױא יִא .רעכעל עלַא) ןיא

 ענעֿפרָאװרַאֿפ ןיא ,עטַײװ ןיא = טלעװ קע ןיא
 -סוש רעד ןיא ןָא ןיוש טרַאּפש סע* .רעטרע
 ךיוא ױזַא ןעמונעגנָא ןיוש זיא סע = סַאגרעט
 סיוא גנַאל ןיוש ;ןטכישקלָאֿפ עקירעדינ יד ַײּב
 ןַײז וצ טרעהעגֿפױא ןיוש :שודיח סיוא ,סַײנ
  *צגנַא (ןעװעג לָאז) טלָאװ רע ןעווק .ןרעדָאמ
 הריּבהשוש (ןייק) זיּב שזַא (יָא) טרַאּפש

 רע ןעוֶו (ַאא גראּברעטײּפ ,סעדַא - ,זירַאּפ)

 טלָאװ ,ןקעה א ןיא ץעגרע ןּבילּבעג טינ טלָאװ

 ,"(רעטסינימ א ןעװעג) דלָאג ןיא ןעגנַאגעג רע

 ינַײרַא = רעטצנעפ עכיוה יד ןיא יֵא* .לװֿפ
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 רעד ןוֿפ ןטכיש עטשרעּבייא יד ןיא ןעגנירד
 ןיוש טלָאװ רע ואוו טסייוװ רעװ* .טֿפַאשלעזעג

 יַאטש ןכיוה רעסָאװ טסייװ רעװ = טרַאּפשעגנָא -
 -ץגנָא וטסָאה ואו* .טכיירגרעד טלָאװ רע לּפ
 וטסיּב ואו ?ןעװעג וטסיּב ואוו = ?טרַאּפש

 ?ןרָאװעג ןלַאפרַאפ

 טימ רָאנ ,סענישַאמ ןָא ,ןיזיילּכ ןָא ,דיי א;

 עכלעזַא ןיא יִא לָאז סעציילּפ יד ףיוא עּברָאט ַא

 טסלָאז וד טינ ןעװ, .תועסמ ,סוממ ,"רעטרע

 יציא ןיוש ךיא טלָאװ ,ןקעװֿפױא ןעװעג ךימ

 סָאװ, .היבט ,עש ,*טַײװיטַײװ טרַאּפשעגנָא רעט

 זיִּב ... רעמ ןרָאװעג ןשטנעמ ןענַײז רעטַײװ

 "עג ענעדישרַאפ ןיא טרַאּפשעגנָא ןּבָאה ייז

 ,רעטעלּב ,"ןטאמילק ענעדישראֿפ ןיא ,ןטנג

 רע .דלַאּב ןוא ךיג ןעמוק טעװ חישמ , ,29 אפ !

 י"דלַאװ טַײז רענעי ףיוא ןָא ןיוש טרַאּפש

 ,1911 סעדַא ,רעטסוש רעד למהרבַא ,ריֿפַאש .ב

 ןָא ןיוש טרַאּפש לקיציא זַא טניימעג טָאה יז,
 160 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טלעו רענעי ףיוא ץעגרע

 ,27 וו

 ןרעװ ןעמונעגֿפױא) וצ ןעמוקנָא .וטוא .0
 ַא וצ ןכיירגרעד .ןָאזרעּפ רעקיטכיװ ַא (ןופ

 "וג (םוצ) םַײּב שזא יִא .עיציזָאּפ רעקיטכיוו

 רע* .ןיילַא רעסייק םוצ ,רעטסינימ ,רָאטַאנרעּב

 "נירדנַײרַא ןעק = רעסייק םוצ וליֿפַא יִא ןעק

 ךרד ןשידיסח ןופ רקיע רעד, .םוטעמוא ןעג

 םוצ יִא ןײלַא ןענעק לָאז שטנעמ רעדעי זַא

 ,יז טינ ןעװ; .יגָאז רעשידיסח' ,"דובּכה-אסּכ

 טרַאּפשעגנָא גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ ,יז טגָאז

 יעיצַארגימע עקידחסּפ-ברע' ,עש ,"ואוו עדוי-ימ

 .ןעמוקנָא (סטכעלש סעפע ןגעװ) וטוא .?7
 ,"זדנוא וצ ךיוא יִא טעװ המחלמ יד, .ןכיירג

 ."לטעטש ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה ערעילָאכ יד;

 ."רָאטַאנרעּבוג םוצ יִא ךָאנ ןעק הריסמ יד,

 -םלצ ַא ,קַאװטיל ַא ,קאלש א סעּפע רָאנ ואווע
 יניּבור .ז .צ ,"ריד וצ ןָא רע טרַאּפש -- ּפָאק

 ,18823 סעדא ,לָאמיסנק רעכילקערש רעד ,ןייטש

 ךָאנ ןלעװ תוריסמ ,תוֿפידר לֿפיװ טלָאמעד זיּב,

 ,1887 ,לָאֿפי ,"רעטצנעפ עסיורג יד ןיא יִא

 ,11 א

 ןיא ,טַײװ רעד ןיא ךיז ןעיצ ,ןייג .װטוא .8
 טרַאּפש יז ,סוחי טימ החפשמ ַא, .ףיט רעד

 שידִייא ."ןטַײצ סיקצעּבאס ךלמ ןיא ךָאנ ןָא
 ריא , ."הלוגה-רואמ םושרג י'ר זיּב ןָא טרַאּפש

 -טע שזא ןָא טרַאּפש ןשיאערּבעה ןופ} גנַאפנָא

 ,ןטַײצ עטלא עיורג יד ןיא ןטעה:טעה =| טע

 װעשטידראּב ,בקעי לוק ,ינרעשט בקעי ירד

 טרַאּפש ואו !הריצי ןופ םולח רעגנוי- ,7

 ,קג ,רעשטַאימוש רּתסא ,"?לצרָאװ ןַײד ןָא

 : , ,41 ךןאפ

 ךיז ןלעװרַאֿפ .קינָאזרעפטירד ,װטוא 9

 וצ ןטסולג .ךיז ןעװעזירּפַאקרַאֿפ ,קרַאטש

 -ץגכרוד .ןקירדרעד סע ןענעק טינ ןוא סעּפע

 ןענייוו, .גנאלרַאֿפ א ,ליפעג א ןוֿפ ןרעװ ןעמונ

 טרַאּפש דײרֿפ א? ."ןָא םיא טרַאּפש (ןכאל)

 ."לצנעט א ןייג ךיז טליװ סע ןוא ןָא םעצולּפ

 טנװָא טנַײה ןייג טרַאּפשעגנָא םיא טָאה סע;ג

 טרַאּפש עצינעשזערּפ א אקווד , ."רעטאעט ןיא

 ןגָאז וצ ןָא ריד טרַאּפש סע ןעװ; .ײזַא ריד
 םעד םעד ּבילוצ וטסלָאז ,לטרעװכַײלג ... ַא

 .ורט -- ןענרַאּפשנָא

 ןענרָאּפשנָא

 ,דמא .ײ=ןזָאלרַאפ .טינ דנַאטשרַאֿפ ןַײד ןופ דַארג
 רעד דלַאּביװא ,1871 ענליו ,ץרא ךרד תוכלה

 "עגנָא ןיוש םיא טָאה ןעגניז ןוֿפ ערה'רצי

 .עדנעזדנַאלּב ,עש ,"ןלַאֿפרַאפ ךָאד זיא ,טרַאּפש

 נָא םיא טָאה רעטציא טָא אקווד, .ו ןרעטש

 טָאה -- !ןעמענוצּפָא טלעג סָאד טרַאּפשעג

 ,ןינַײרּב ןֿבואר ,ײטכַארטעג סעּכ טימ ריבג רעד

 .ע"רּת עשרַאװ ,ןטֿפירש

 נָא ,ןסיורד ןוֿפ ןרַאּפש .ןקירד .ווטוא ,0
 .ןכערּבפיוא יז ןוא ריט רעד ףיוא יִא ,ןֿפַײרג

 טימ יִא .גנוטסעפ רעד ףיוא ןטַײז עלַא ןוֿפ יִא

 ָאפ עטשרעדַאֿפ יד ףיוא טפַארק רעצנַאג רעד

 .אנוׂש ןוֿפ סעיציז

 ןוֿפ ןרַאּפש ,ןקירד .קינָאזרעּפטירד ,װטוא 1
 טול ּב* .ןכערּב םוצ ןָא טרַאּפש סע .קיניײװעניא

 ,טכָאקעצ טרעװ עמ = ןרעדָא יד ןיא ןָא טרַאּפש

 םיא טרַאּפש עכוי יד* .טגערעגפיוא קרַאטש

 ;ןגָאלש וצ טיירג ,טנרָאצרעד קראטש (א = ןָא

 טרַאּפש ךלימ יד; .םורַא טמענ הוואּת ַא (ב

 טגייז סָאװ יורפ ַא ןגעוו --- "טסורּב רעד ןיא ןָא
 סרעטַײא יד, :ךיוא יוזַא .ךלימ ךס א טָאה ןוא

 סרעטַײא יד,* .יזִא ןיוש ןרַאּפש יק יד ןוֿפ

 ךיז טליװ סע ,ּבָארג = "טרַאּפשעגנָא םיא ןּבָאה

 טייקטוג-טשינ ַאק .קידלודעגמוא זיא רֶע ,םיא

 ,שז ,"עלעפעל ןרעטנוא טרַאּפשעגנָא םיא טָאה

 ,25 טווו 1963 ,זמט

 ןוֿפ ףליה רעד ףיוא י'ִא ךיז -- ךיז טימ
 ,..עשטַאילק ןַײמ, .רֿפס ןפיוא יִא ךיז .דנַײרֿפ

 ךיז קידיַא ,רעּפרעק ןּבלַאה םעד ףיוא טּביײה

 יַאילק ,סוממ ,"סיֿפ עטשרעדָאֿפ יוצ יד ףיוא

 ךיז ןעמעװ ףיוא ןּבַאה ייז ,השקשינ, .עשט

 ..ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"ןרַאּפשוצנָא

 ןַײמ ףיוא לפעק עסיז סָאד ןָא ךיז טרַאּפש;
 ךיז טינ; .ןעייזיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ייינק

 ןרעװ ןענָאק סָאװ ,ןצעזעג ףיוא ןרַאּפשוצנָא

 ,4 עוו 1952 ,שַאֿפ ,"אפוג זדנוא רַאֿפ ךעלרעפעג

 רעייז ןופ ... סױרַא םיקוסּפ יד טמענ רע,

 ,"ןֶָא ייז ףיוא ךיז טרַאּפש ןוא טשּפ ןטלַא

 ,27 ווו 1965 ,רָאֿפ ,רענפעש .ּב

 טשינ טָאה רע זַאא - שינעע/ .ץכעי

 םויק ןייק רע ןעק ,ןיּבר םַײּב יִא ןַא ץעגרע

 .ײרע- .(עק- ,ןי-) רע-  .פי ,יןּבָאה
 ,טרָאּפשעג- ,ןָא רָאּפש .ורט -- ןרָאּפשנָא

 הָאצֹוה יד קידנרענימרַאֿפ ,טלעג ןּבַײלקנָא .1

 יד יװ רענעלק ןַײז לָאז יז זַא קידנגרָאז ןוא

 רעמוז ןרָאֿפ ןענעק וצ טלעג יִא .ןטסנידרַאֿפ

 ּבילוצ ןקירעּביארַאֿפ .2 ,לארׂשייץרא ןייק
 טעטיסרעװינוא םעד ןקידנערַאפ .ליצ ַא סעּפע

 ךרוד ןּבעגרעּביא .רָאי א יִא ןוא רָאי ַײרד ןיא

 ךיז טימַאּב קיּבייא; ,גנַאג ַא א 'ַא ןוא חילש א

 טֿפעשעג םוצ גָאט םעד ידּכ ןרָאפ וצ טכַאנַײּב

 ייױואװ ןייק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"ןרָאּפשוצנַא
 ,1911 וָאנרַאט ,1 גנוי רעל

 .ץכץע- .ךיז טימ ךיוא

 .(עק- ,ןיד) רעד ,יירעד
 ,שינע-

 "עגי- ןָא ןרָאּפש
 א ןבעג 1 .ן(ע)רַאּפש -- :59 .טנרָאּפש
 ןּבָאה ייז , .דרעֿפ סָאד יַא .ןרָאּפש יד טימ ּפאלק

 ,"ךרעפ ערעייז טנרַאּפשעגנָא טסעפ קידנסיש

 נָא ןואע ,1922 עשרַאװ ,רעמױּבנעגַײֿפ ,טיי



 - ןזוּפשנַא

 .ש ,"ןטירעגקעװא ןוא דרעֿפ סָאד טרָאּפשעג

 "סָאמ ,| סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג

 "עג ךימ תונשקע טימ טסָאה, ,1928 עווק

 ,"טנרַאּפשעגנָא הדירמ טימ ןוא ,טָאג ,טלטָאז

 זַאּב,2 .לטעטש ןיא ּבוטש ַא ,שטיװָאסַאנַאי .י

 ,טומ ןּבעגוצ .ןָאט וצ סעּפע ןסיוטש ,ןגעו
 רעטוג רעדע .ןּבעגוצכָאנ טינ יִא .תונשקע ,חוּכ

 זדנוא טָאה רעטעלּב ערעזדנוא ןוֿפ גלָאפרע

 ,ןענַײֿפוצסױא רעמ לָאמעלַא ייז טנרָאּפשעגנָא

 ,3 אי ,1869 ,מק

 טימ אדג .ןזױּפשטנַא חזז .כרַא -- ןווּפשנַא
 ילאומש ,"ןוטיג לואװ טגַאמ איד יא וטׂשלוז

 .418 עפָארטס ,ךוּב

 :89 .טלוּפשעג -- ,ןָא לוּפש .ורט -- ןלוּפשנָא
 ףיוא ןעלקיװנָא ,ןעײרדנָא .1 .ןעילוּפש--=
 טלַאה, .עמשַאט יד יא .עקלוּפש א ,לוּפש ַא

 רּפש יד ףיוא םעדָאפמירד םעד יא ןייא ןיא

 ןטשרעטנוא םעד ןעלצנַײרַא 22 .שֵא ,"סרעל
 .ןישַאמיינ ןיא םעדָאֿפ

 ,ןָא (עװע)טנוּפש .װרט -- ן(עװע)טנוּפשנָא
 לסיב ַא ,ןּפוטשנַײרא .(טעװע)טנוּפשעגי-

 .ךעלסעֿפ יִא ,ןטנוּפש ,טנוּפש א ןּפַאלקנַײרַא

 -עג-- ,ןָא קוּפש .ורט 8 װטוא -- ןקֹוּפשנָא
 יִא .ןעַײּפשנָא .(רנאלרוק) לקָאל .טקוּפש

 .ליד םעד (ףיוא) יִא .טולּב (טימ)

 .טלגיּפשעג-- ,ןָא לג- .װרט -- ןעלגיּפשנָא
 וטסעװ ,ןָא לגיּפש , .לגיּפש ןיא ןָאט קוק ַא .1
 טמענ רע, ."טסורראפ זיא הרוצ ןַײד זַא ןעז

 ןוא לגיּפש םעניילק ַא קנַאש ןַײז ןוֿפ סױרַא

 םיא טייטש ןַאּברוט רעד ּביוא ,יִא םיא טסייה

 הּכלמ תֹּב ןייא ןוֿפ עטכישעג ענייש ןייא ,יזָא

 ַא סרענטרעג ַא ןיא טּבילרעפ ךיז טָאה יז יװ

 -צצ רעדָא ןעגנעהעצ .2 1895 ענליװ ,ןהָאז
 ,לעטָאה ןוֿפ 'עיָאפ םעד יִא .ןעלגיּפש ןלעטש

 (טוג ,גנַאל) .1 -- ךיז טימ ךעלנייװעג
 -ָאמַאס רעטצוּפעגּפָא ןַא .לגיּפש א ןיא ןקוק

 ןיא ךיז יִא .םיא ןיא יִא ךיז ןעק עמ סָאװ רַאװ

 טינ טסּבלעז ךיז טָאה רע; .רעסַאװ ןרָאלק

 ,"טָאה טלגיּפשעגנָא ךיז רע סלא טנעקרעד

 ,טכַאנ ןייא דנוא דנעזיױט עַײנ ,ןַאמרעדנַאז 9

 ןעק רעמיצנעיורפ ןייא יװ ָאז, ,1852 עשרַאװ

 ךיז לָאז יז ,לגיּפש ַא רַאֿפ ןייגרעּבירָאֿפ טשינ
 ,1867 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,ייָא טשינ

 לגיּפש ןסיורג ריא ַײּב ךיז יז טָאה,; .41 אפ

 -עגנָא טוג ךיז טָאה ןוא טלעטשעגרעדינַא

 -רַאװ ,רעטּבעילעג רעַײרט רעד ,ר"י ,"טלגיּפש
 ןוא לגיּפש םעד רָאנ םענ ,עמַאמ , .1881 עש
 -מעל ,ארוּבה תחגשה רֿפס ,יזִא ךיד לגיּפש |

 | .ג"ערּת גרעּב

 ,ןדירֿפוצ ןַײז ,ןּבָאה הָאנה ןוא ןקוקנָא .2
 ,רוחּב םעד (טימ) ןיא ךיז יִא .ץלָאטש  ןַײז
 היכז יד טשינ ּבָאה ךיא, .װזַאא לדיימ רעד

 -רעּביא וצ קידצ םעד ןיּבר םַײּב גָאט ןצנַאג ַא

 רעקיטכיל ןַײז ןיא ךימ ןוא ןעז וצ םיא ,ןציז

 ,"ןעלגיּפשוצנָא לגיּפש ַא יװ טכַײל סָאװ הרוצ

 ,ירׂשבמ לוק' ןיא ... יִא ךיז טעװ רע זַאק .פי

 יד ןּבַײרטקעװַא ןוא ןעמוק ךיז וצ רע טעװ

 ןלעװ ייז, .20 ןאפ ,1865 ,מק ,"ןעקנַאדעג עזייּב

 ןוא רעדניק יד ןוֿפ עניטרַאק רעד ןיא יא ךיז
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 ירעפ איד ,ןַאמֿפלעה ינעה ,"ןרעטלע יד ןופ
 ךימ לעװ ךיאע ,1893 סעדַא ,דנעגוי עטרעיֿפ

 ןַײמ ןיא 'ִא ןעשעיטנָא =} ןעשיטנָא ןיוש
 ילרעסעמ סָאד' ,עש ,"לרעסעמ

 ,טפַאשּביל טימ ןעמענפיוא ןוא ןקוקנָא .2
 ןוֿפ ןעוטֿפױא יד ןיא ךיז יַא ןענעק טינ
 טַאז ךיז ןּבָאה ייז, .עא םידימלּת ,רעדניק יד

 יליז .ּב ,"רעטער רעייז ןיא יא טנַאקעג טינ
 .1885 ווענעשעק ,ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּב

 ,| רָאק ,"קילג ןַײז ןיא 'ַא טינ ךיז ןָאק רע;

 ,שינע- .גנז

 יּפשעגי- ,ןָא עועג- .ורט -- ןעועגיּפשנַָא
 ענַײמ ..., . - ןעװעקיּפשנָא װזז  .טעװעג

 ,"'ַא ךיא לעװ תורצוא ערעייז . . . רעּבָאהּביל

 ,21 ,ה ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 ,טלזיּפשעגי- ,ןָא לזי .װרט -- ןעלזיּפשנַא
 םענעלָאװ םעד יִא .לזיּפש א ףיוא ןעמענפיוא

 ,גנירעה ךעלקיטש ,ןטרעּבליײיא יִא .םעדָאפ

 .טזיּפשעג-- ,ןָא זיּפש .װורט -- ןויּפשנָא
 שיילֿפ לטַײז ַא יִא .זיּפש א ףיוא ןכעטשנָא 1
 שיילפנסּפעש סָאד ןדַײנשעצ, .ןטָארּב סע ןוא
 ,"סנזַײאטָארּב ףיױא סע יִא ,ךעלקיטש ףיוא
 ןכַאמ .2 .1961 'טקָא ,שימייה ,ןַײשנָאז .מ
 רעסעּב ןגיוא יד יִא .זיּפש א יװ ױזַא ,קיציּפש
 .רעהעג סָאד יַא .רעטצניֿפ רעד ןיא ןעזרעד וצ
 נָא יּבר רעד טָאה, .טייקמאזקרעמֿפיױא יד יִא
 -- ריד לָאז ןָאט ייװ :ןעמערּב יד טזיּפשעג
 ףיסויו :טימ תוכַײשּבר "וטסלָאז ןסיװ ןוא

 .גירטש .מ ,{18 ,א ,תלהק ,ֿבואכמ ףיסוי -- תעד

 יד -- ךיז טימ .א"כשּת ה"ר ,קיא ,רעל
 ,ףםנו- .ןָא ךיז ןזיּפש ןגיוא

 ,טזַײּפשעג- ,ןָא ןַײּפש .װרט -- ןוַײּפשנָא
 "עגנוה יִא .ןרעטיֿפנָא .זַײּפש גונעג ןּבעג .1
 ליפ טימ טזַײּפשיג ןא ּבַײל ןַײמ ּבוה, .עקיר
 ןּבעג :ךױא .2 .ד קרּפ ,טנַארּב ,"שײלֿפ
 טימ יִא .ןעגנונעֿפָאה טימ יִא .גנורענ עקיטסַײג
 ,האנק טימ ךיז יַא -- ךיז טימ .סאה
 .גנוד

 -בַײּפשעג-- ,ןָא רע- .ורט -- ןרעלכַײּפשנָא
 -בַײּפש א ןיא ןעמעננַײרַא ,ןּבַײלקנָא .טרעל
 האובּת יַא .רעַײש ןלוֿפ א יִא .טרַאלמאז ַא ,רעל

 ןיא ןסעגרַאֿפ ןּבָאה ןשטנעמ יד, .רעַײש ןיא

 -ּפ גונעג ןרעלכַײּפשוצנָא ... ןרָאי עטַאז יד

 ,"טַײצ רעטכעלש רעד רַאֿפ תואובּת ןוא תור

 שידִיי, .גיֿפ ,1906 ,שנעמ ןוא רוטַאנ ,ץטַאק .מ

 עצנַאג יד סָאװ טײקכַײר אזַא יִא ןזיװַאּב טָאה

 ,זמט ּבמָאלַאג .ַא ,"ריא טימ ךיז טקיװק טלעװ

 ,הב- .ךיז טימ ךיוא .30 וש 6

 -עג'- ,ןָא ַײּפש .ורט 6 װטוא -- ןעַײּפשנַא
 -נָא .(ןעיּפשעג :דל ךיוא) טַײּפשעגי-- ,ןגיּפש

 ןֿפיױא יִא .ליד םעד (ףיוא) יִא .ץכעַײּפש ןצירּפש

 ,סקַאװירט ןפיוא ןקירדנָא םיא ןוא לּפמעטש

 "אב קרַאטש = (ןגיוא) םינּפ סנצעמע (ןיא) יָא*

 ַא םענעי יִא .גנוטכַארַאֿפ ןזַײװסױרַא ,ןקידייל

 ,ףוצרּפ םענעפיירט סמענעי ןיא יִא .הרוצ עלוֿפ

 ךיז = עשַאק ןיא ןעַײּפש(נָא) ןזָאל (טינ) ךיז*
 ןעגנערּב ,ןקידײלַאּב ,ןָאטּפָא סעּפע ןזָאל (טינ)
 ,(םינּפ) ןגיוא יד ןיא ןָא םיא ַײּפש, ,ןדָאש

 ליּפשנַא

 רעּבָא ,ןָאט טשינרָאג םיא ךיא ןעק תמאּב,

 ךיא לעװ םינּפ לוֿפ ַא -- דִיי א ןיּב ךיא יװ

 .לװֿפ ,ףגער א טייג סע זַא ןגָאז רע טעװ

 (טקנירט עמ ןוא) טסע ןעמ ואװ ָאדע .ײיַא םיא
 לָאז רענייא ןעװא .װש ,"זַא טינ ןעמ טַײּפש

 "נָא םיא רע טלָאװ ,ןגָאז ןעיימש רָאג םיא סָאד

 "ּפצ .מ} ה"שעמ 'א ,"טכיזעג ןלופ א ןגיּפשעג

 ,1878 עשרַאװ ,המותי עכילקילגמוא איד ,{ןייטש

 יִד טלעװ רעַײרפ רעזיד ןיא טלדנַאהַאּב עמ יו,

 ןיא עקירעמַא ץנַאג יא ןעמ ףרַאד --- ןטנַאטסערַא
 ריא, .5 אי ,1893 י"נ ,םכח דנַאל רעד ,"םינּפ

 ךָאנ לעװ ךיא בוא ,ןגיוא יד ןיא יִא רימ טעװ

 ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"עשרַאװ ןיא ןַײז טינ ךָאװ יד

 ןַײזצ .1895 עשרַאװ ,ןעזיוה עכילקילג איד

 רע .הטורּפ א טרעװ טינ םיא ַײּב זיא דובּכ

 לוֿפ ַא יִא ןוָאל לטסנידרַאֿפ א רַאֿפ ךיז טעװ
 הׂשעמ אזַא; .'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"םינּפ

 ,"טשרָאּב ןיא ריא יִא סואימ ױזַא ,ריא ןָאטּפָא
 -עגנַא טלָאמעי טלָאװ ךיא; .רזממ רעד ,שז

 ,זמט ,גח ,"הרוצ עלוֿפ א ןדִיי יד טָא ןגיּפש

 ,10 ווו 7

 יד (ףיוא) ןיא ,טנאה (רעד ףיוא) ןיא יִא

 -יזיפ רערעװש א וצ ךיז ןעמענ םַײּב --- טנעה

 ךיז רעסעּב לָאז רישכמ רעדֶו טעּברַא רעש

 ןקַאה ןעמענ ןוא טנעה יד ןיא יִא .טלַאה
 טָאה לדיר רעדעי ַײּב .ןּבָארג ןעמונעג, .ץלָאה

 -עגוצ ןוא טנעה עטיור יד ןיא ןגיּפשעגנָא רע
 עטַאט רעד, .ידרע' ,שָאוהי ,"סוֿפ םעד טקירד
 -רעד ,טנַאה ןייא ףיוא רעֵיֹרֿפ ןגיּפשעגנָא טָאה
 טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא רעטייווצ רעד ףיוא ךָאנ
 .סנגעװרעטנוא ,סינפיק .יא ,"ןּבָארג

 =(ןַײרַא) די ןיא ,ןַײרַא) טנַאה ןיא יַא" |
 וצ סעּפע ןּבעג ,ןענױלַאּב (ּב ;דחֹוש ןּבעג (א
 יַאּב =) לפענק א וצ טמוק עמ זַא; .ןענידרַאֿפ

 םיא ןעמ טַײּפש ,ןרידנומ א טגָארט סָאװ ןטמַא
 ןּפַאלקוצ ןוא יַא"* .װש ,"(ןַײרַא) טנַאה ןיא

 יִא (טפעשעג ַא ןקידנערַאֿפ ,ןכַאמּפָא םַײּב)
 ןצנַאגניא ךיז = עלעטיה ןיא יָא" .לזמ ףיוא

 רעייז ןעװעג זיא; ןצעמע טימ ןענעכער טינ

 טינ וליֿפַא םיא טָאה בורק ןַײז לַײװ ,קידעמוא

 רעד ,רענװעל .ח .ג ,"טנַאה ןפיוא טַײּפשעגנָא

 ןוא טנידעג, .1898 ענליװ ,עטַאט רעמוטש

 ןַײרַא טנַאה ןיא וליֿפַא ןגָאז טסלָאז --- טנידעג

 ,עש ,"??ןעמעװ ?סָאװ ?רעװ ... ןגיּפשעגנָא

 הלוגס ַא -- ליומ ןיא יִא .קנַאלּב רעדנעס

 ךיא זַא ץענעג ַא וליפא, .ערה-"ןיע ןַא ןגעק
 -עגנָא רימ ןעּבָאּב ידו יז טָאה ,ןָאטעג ּבָאה

 -סיוא ןעמ ןעק יװ . .. ןַײרַא ליומ ןיא ןגיּפש

 ,"?ןלעטשנַא עשהפשכמ עכלעזַא ןוֿפ ןטלַאה

 ,16 האפ ,1867 ,מק

 (ײמָאלָאק) דייר ,ןגיּפשעגנָא ןּבָאה ןגילֿפ יד

 -ןיפ עצרַאװש ערעייז טזָאלעגרעּביא ןּבָאה --

 -עגנָא ןּבָאה ןגילֿפ יד רעדייא ךָאנ; .ךעלעט

 "?ךרַאּפ ַא ןעװעג טינ ןיוש וטסיּב ,ןגיּפש

 .לטרעװ ,{ךרַאּפ א ןעוועג קידנעטש טסיּב :ה"דו

 "א ךיז ,ןעקַארכנָא ךיז -- ךיז טימ
 .שינעד

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ליּפשנָא
 ןראפ יַא רעקיכליה ַא .(ךיז) ןליּפשנָא ןופ

 ןּבַײלּב -- 'ַא םענופ רעטַײװ ןייג טינ .רעגניז



 גנוליּפשנָא

 .טַײדנָא ,זמר ,שינערעהוצנָא .2 .תונכה ַײּב
 רעייז ףיוא טכַאמעג ,יִא ןַא; .יַא רערָאלק ַא
 ןקשיאיוג ןַײז ףיוא יִא ןַא; .דַאנ ,"ןוּבשח
 טָאה טלעװזור .ד ןילקנערֿפ, .שז ,"ןעזסיוא
 -ַאר עשימָאנָאקע ןפורעג רענגעק ... ענַײז -

 רעד ןיא ןטסילַאיָאר יד ףיוא יִא ןַא ,ןטסילַאי!

 ,גצּב ,"עיצולָאװער רענאקירעמא רעד ןוֿפ טַײצ

 ,31 ע 1964 ,זמט

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע ,יד -- תנוליּפשנָא
 -רַאפ י'ִא יד, .(ךיז) ןליּפשנָא ןוֿפ טאטלוזער
 .2ב ,ליּפשנָא חזד .2 ."טַײצ ליֿפ וצ טמענ
 ןקורדסיוא עכעלֿפעה רעטנוא טרעהעג טָאה
 ,זרא ,"ךעלטרעװכעטש ןוא ןעיֶא עכנַאמ ...

 ןקערש ןשטנעמ עפמעט, .43 ןאמ ,1868 ,מק
 יא רעשיריטַאס רעדעי רַאֿפ ךעלטנייוועג ךיז

 ,דַאנ ,"ןוּבשח רעייז ףיוא טכַאמעג טרעװ סָאװ
 יָא יד ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה רע, .רעכיּב סקעז
 ,רעלסער .ּב ,"ןָאטעג ירּב א םיא טָאה סע רעּבָא
 עשיטעַאּפ סָאד רעמ סָאװ, .19 אוו 1959 ,גָאט
 -עווש ץלַא ... ןע'יֶא טימ ןדָאלעגנָא זיא טרָאװ

 ,"ןיײלַא דיל סָאד ןּבעגוצרעּביא זיא רער

 ,26 עו 1965 ,זמט ,סעשַאגרַאמ

 ,קיסַאּפש) .וטוא -- (ךיז) ןעלו(י)ליּפשנָא
 "נק א יװ ךיז יִא .ךיז ןליּפשנָא (קיטומטוג

 .ךעלקינייא יד טימ ךיז יִא .סעקצַאצ טימ עלעד

 ,טעיליּפשעג-- ,ןָא עיל- .ורט -- ןעיליּפשנָא
 .לדָאנרעכיז ,עקליּפש ,לדָאנ ַא טימ ןקיטסעֿפנָא

 ןַא ,עקצַאצ א יִא .לקער םוצ לסילש םעד יִא

 ףיוא רעּבעלרױוא-גנול א ןצעמע יִא .םעלּבמע
 טעװ רעּבַײרש א ,ייג, ,לדליש א יִא .זָאנ רעד

 עניילק' ,רֵא ."ץאל א ףיוא םולּב ןייק יִא טינ

 .שינעע .ךיז טימ ךיוא .ןעגנולייצרעד

 .װרט .1 .טליּפשעג-- ,ןָא ליּפש -- ןליּפשנָא
 ."ַא רָאנ טעװ לדיפ ןייא , ,ןליּפש ןּבײהנָא

 :ַאקיזומ א ןרידרָאקער .װחרט .2 .שרַאמ ַא יִא
 א (עמשַאט) עטאלפ א ףיױא קרעװ שיל

 .טעטרַאװק םעד יא .רעדיל-סקלָאפ עכעלטע

 רעטשרע רעד ןײגסױרַא .װחרט 6 וטוא ,9
 רעװ, .ץרעה לטנעצ (טימ) יִא .טרָאק א טימ |

 ."ל'ַא ףרַאד רעװ ?טנַאה עטשרע יד ןזיא

 ןדניּברַאֿפ .שינערעהוצנָא ןַא ןּבעג .װחטוא .4
 פב ןענַאמרעד טינ ליװ עמ סָאװ סעּפע טימ

 ,לַאֿפכרוד ןקירָאיַארַאֿפ ןַײז ףיוא יִא .שור

 רג א ןיא ןעגנערּבנַײרַא .קינָאזרעפטירד ,9
 גָאט רעקינוז רעד .גנומיטש רעקידיירפ ,רעט

 ."זָא ךימ טליּפש לכיימש ריא, .ןָא ךימ טליּפש

 טײרּפשרַאפ יז .ןָא ךימ טליּפש גנונעֿפַאה ןַײמ,

 ,"קילג ןוֿפ ןעמולּב טימ טירט ענַײמ רעטנומ
 סחּתֿפי ,ןהָאזניװעל .ל ,זּביא ןַאמלהאװ .מ יי

 ,1875 ענליוװ ,רדנ

 ערעגנעל ַא ךיז ןליפש .1 -- ךיז טימ
 ןצנַאג א יִא ךיז (רעמ ןלעװ טינ זיּכ טַײצ

 עיצקעלַאק רעד טימ יִא ךיז .גָאט ןקידרעמוז
 טליּפשעגנָא גונעג ךיז ןּבַאה ייז זַא; .סעקראמ

 סקעז ,דַאנ ,"טּבירטַאּב ןוא קיטעמוא ייז ןרעוו

 נָא ךיז ,ןליּפש ךיז טשרמֹולּכ .2 .רעכיּב
 א טימ ץאק א יװ יַא ךיז .ןצעמע טימ ןצייר

 טליּפש ,רעַײֿפ טימ ךיז טליּפש עמ זַא, .זיומ

 ןליּפש ױזַאג .װש ,"ףוס ןטסיװ ַא זָא ךיז ןעמ

 .עשטַאילק ,סוממ ,"טעשערעג טינ ץלַא

 חזז -- ןעװעליּפשנָא

 .חרט -- ן(עוו)עקליּפשנַא

 ,ן- ,רעד -- ץיּפשנַא
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 רעד ןוא ןָא ךיז ןעַײרש ,ןָא רימ טימ ךיז יז

 עקַאט טּבַײלּב רימ ןגעװ 'סָארּפָאװ רעקיּבייא

 דָאה .8
 טימ ןליּפשנָא ךיז טעװ רע --- .ןגינעגרַאֿפ ןּב

 טעװ ,ױזַא ּביוא --. ."ןפראװקעװא יז ןוא ריא

 ןטסיװ ַא ןּבָאה ,קסּפ ַא ןּפַאכ =| "ֵזיַא ךיז רע
 (ן-) רע .שינע .ץכע- .ןףוס
 ,יירעי

 ,- ןציליּפשנָא

 ,דמא ,"דיילק ןַײד ןָא יִא האֹוצ ןַײד ריד טסלָאז;

 טעװעליּפשעגנָא טָאה; .1875 ,רסומ ירוּפיס

 ילַא רענעּבילּבעגרעּביא רעד ףיוא לַאדעמ םעד
 .ךיז טימ ךיוא 25 וו 1967 ,רָאֿפ ,"הנמ

 יזִא .(עװ)עקי
 -ליּפש טימ ןעיליּפשנָא .1 .ט(עװןעקליּפשעג

 ,ןגָאזנַײרַא .2 .דיילק ןוֿפ םיוז םעד יִא ,סעק
 ,ןכעטשנַײרַא

 ןענוּפשעג-- ,ןָא ןיּפש .װרט -- ןעניּפשנַא
 -ךַײז א ,ןיּפש א ןגעװ) .1 .(טניּפשעגי- :ךיוא)

 .סּבעװניּפש יִא .ףָאטש רעייז ןטײרגנָא (םערָאװ

 לָאװ רעיור ןופ םעדָאֿפ ןטעּברַאנָא 2 .דַײז יַא
 .סעדנעגעל יִא .גיפ .רעכיט יִא .סקַאלֿפ ןוֿפ רעדָא

 סָאװ סעּפע ןטײרגנָא ,ןכַאמ (שירָאֿפַאטעמ) .9

 ןצענ יִא .ןעניּפש ןוֿפ סעצָארּפ ןיא טנַאמרעד

 ןעױּבנָא .2 .עגירטניא ןַא יִא .רענגעק ןרַאֿפ
 ןטלַאה ךיז ןעק סָאװ ,סנױזַא ןלעטשפיוא ,סעּפע

 -ולֹּכ יִא .רענעלּפ עשיטסַאטנאֿפ יַא .סּבעװניּפש יװ

 ןיוש ןּבָאה ייז, .עיצוטיטסניא עצנַאג ַא טשרמ

 יא; ."רעדנעל ךס א זדנוא רַאפ ןענוּפשעגנַא

 סָאװ סּבעװניּפש -- 'יוּברעּביא זיא םעד רעּב

 טָאה עטכישעג רעשידִיי רעד ןוֿפ ןיּפש יד

 .ּב ,"קימָאנַאקערחסמ רעד רעּביא טניּפשעגנָא

 "נָא 9 .עקיּבױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא ,ןיקוויר
 ...ןּבָאה ןעמַאד יד, .{?ןסעומש ַא ןריֿפ ןּביײה

 ךערּפשעג ןכעלדנַײרֿפ ןצרוק א ןענוּפשעגנָא

 ענליו ,רערהעל זױה רעד ,דמא ,"ךיז ןשיװצ

2, 

 יד ןופ ריא טמענ דַײז יד, -- ךיו טימ

 א ךיז ףיוא ןָא ךיז ןעניּפש סָאװ ךעלמערעוו
 תרגא ,זּביא יכדרמ ןּב ףסוי תּב הקֿבר ,"טסענ

 רע .ץכע  .ה"סקּת ,בוֿבל ,םייח ילעּב

 .טרע- .(עק" ,ןיי)
 פיורא טרעװ סָאװ ץיּפש

 -רעזַײא ןַא טימ ןקעטש ַא .סעּפע ףיוא ןָאטעג

 רעװ -- רעװעג טנַאה ןיא טאהעג, .יִא םענ

 נלַײֿפ א רעװ ,יִא םענרענייטש א טימ ןקעטש א

 װעלק ,זַײּפש ךָאנ גָאיעג ,ןָאסניכַאי .י ,"ןגיוּב

4, /21, 

 .טציּפשעג-- ,ןָא ץיפש .װרט -- ןציּפשנַא

 -רַאפ .ץיּפש א ןכַאמ .1 .,ןקיציּפש - :ךיוא
 ףיוא םעד טימ ןייג ןוא ןייטש ַא יִא ,ןציּפש

 .רעַײלּב א יִא .געיעג

 -ץגנָא ידֹּכ ןלעטשנָא .קיציּפש ןכַאמ .2
 יד יַא (רעהעג ןגעװ) ןעמענוצפיוא טגנערטש

 זָאנ יִא ןרעױא ןוא ליומ יִא ,ןרעיוא

 טָאה רע, .ןּפ ַאל ייוװצ יד יִא .ןרעיוא ןוא

 םעד ןפאכ וצ ןרעיוא ענַײז טציּפשעגנָא טוג

 קינּבורט הנוי ,"עמיטש ןַײז ןוֿפ ןָאט ןטשרע

 ןַײמ, .1895 ענליו ,יולה הדוהי יּבר ,זּביא

 טקעלַאיד רעשיזנּכשַא

 . ,רעד -- ריּפשנַָא

 .ורט -- ןריֿפשנָא

 .ורט -- ןרעטילּפשנָא

 .מט8ֿ -- ןרילעגעּפשנַא

 .כרַא .ז ,רעד -- ךֿארּפשנָא
 ךָאד ךיא טעה; .גנודנעװנילא .העיבּת .גנונ

 ךָארּפשנַא

 ןוגינ רענליו רעד ןוא

 םעטָא םעד ןוא יִא ןרעיוא יד טכַאמעג ייז טָאה

 ,עקֿפָאס רעד ףיוא ךיא גיל, .הֹּפ ,ײןטלַאהנַײא

 יָצִצ טיירּב -- ןגיוא ,טציהעצ ,טגערעגֿפױא

 העשּת' ,| לֵא ,"טציּפשעגנָא -- ןרעיוא ,טנפע

 םעד יִא .ןקוקַאּב ןוא ןגיוא יד יִא ךיוא .יבָאּב

 ,קילּב

 עדייּב ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד .ןֿפרַאשרַאֿפ .9
 - .טציּפשעגנָא ןרָאװעג ןענַײז תוכולמ

 .םאקרעמפיוא רעיײז ןרעװ -- ךיז טימ

 יָאנ א ןרעהרעד םַײּב יִא ךיז .ןָאט ּפַאכ א ךיז

 -- ?ןֿפָארטעג טָאה סעּפע, .ןטנַאקַאּב א ןוֿפ ןעמ

 רסיק ,שז ,"טציּפשעגנָא ענָאעלָאּפאנ ךיז טָאה

 -עגנָא ךיז ןּבָאה עריא ןרעיוא יד, .יּבר ןוא

 .שינע- 1 רי ,=טציּפש

 עג ָא עװעק- .חרט -- ןעװעקיּפשנַא
 יעקיּפנָא .ןעוועניּפש:- :85 .טעװעקיּפש

 טייּב ַא יִא .ןליפנָא .ןּפָאטשנָא .ןקַאּפנָא .ןעוו

 ,רעמייּבטכורפ טימ דָאס ַא יִַא .גרַאװנירג טימ

 ."ךעלעמילּב טימ דלעֿפ סָאד יִא טעװ ןוז יד;

 -ערק יד יִא .סעטַאמש טימ ןדָאלּפוש יד יִא

 א יִא (ס)ןרעכעּב ענעלָאטשירק טימ ןצנעד

 ייסע ןַא 'ַא .תורמימ ןוא םיקוסּפ טימ השרד

 ןעװעקיּפנָא טעװ עמ רעמ סָאװ, .ןטַאטיצ טימ

 רעקינייװ ץלַא ןעמ טעװ ,ןרעֿפיצ (ןעקיּפשנָא)

 ,1890 ,לָאֿפַי ,"ךיז טוט טרָאד סָאװ ןסיוו

 ,9 אפ

 .ןריּפשנָא ןופ טקַא

 -טכַײפ ןופ יִא ןַא .גנוריּפש עכעלקרעמ-םיוק

 ןַא ,גָאט רעמערַאװ רעטשרע רעד זיא'ס,, .טייק
 ,21/ ."גנילירפ ףיוא יִא

 .טריּפשעג-- ,ןָא ריּפש

 .ןריּפש קרַאטש רעייז רעדָא ןריּפש םיוק-םיוק

 ןיוש רעּבָא ,םי םעד ןעז טינ ךָאנ .ןּפַאנשרעד

 -גֹוּב יד רעדייא ךָאנ הדיגּב א יִא .טפול-םי יִא

 טָאה עמ; .גנורעװשרַאֿפ יד טכַאמעג ןּבָאה םיד

 ,"ירפ וצ רעטנוא טייג ןוז יד סָאד טריּפשעגנָא

 ,1871 ענליו ,רָאּבַאנ רעטשרע רעד ,דמא

 .תונּכס 'ִא ךיז גונעג -- ךיז טימ ךיוא

 ,שינעי

 ילּפשעג-- ,ןָא רעז

 טַײש א יִא .סרעטילּפש (ןיא) ןקַאהנָא טרעט

 .ךיז טימ .ךעלעניק 'ִא .זָאלג יא ,ץלָאה

 | ,םנוד

 ןעַײּפשנָא וז -- ןעהעּפש - ,ןגעּפשנָא
 זַא ןצרַאה ןרַאפ טכָאקרַאֿפ יוזַא ךימ סע טָאה;

 ,"םינּפ ןלופ א חיגשמ םעד ןגעּפשעגנָא ּבַאה ךיא
 -רַאּב ,טסַאג רעּביל ןַײמ ,הנטק ריעמ םינּב

 .1901 וועשטיד

 .ןרילוקעּפסנָא ווזד

 | .ןרילוקעּפש = :ךיוא

 .טעּפשעגי- ,ןָא טעּפש .װטוא -- ןטעּפשנַא

 .ןכַאמ קזוח ,ןטָאּפשּפָא טַײצ ערעגנעל א ,ךס א

 .ןעמעלַא ןוֿפ ןוא ץלַא ןוֿפ יִא

 -ָאמ ,הנעט .1

 רימ אוד זאד טאהיג ריד ןא ךארּפש ןא ןַײמ



 ןצָארּפשנָא
 ,וצ הׂשעמ ,ּבמ ,"ןּבעג ןזומ טׂשעה רּבליִז זאד

 טײטשַאּב סָאװ הלוגס .ךורּפש רעשיגַאמ 2. 
 :רמוש רעד ךארּפש אד, .רעטרעװ םוכס א ןופ

 ראוו ךארּפש ןא רעד ּבוא רימ שַע טגאז רעװ

 רעוװש יד השא ןייא, .זמ-הׂשעמ ,ןטרָאד ,יזיא

 ךארּפש ןא ןעצ ריא .ןמ לָאז ....טיג דניק וצ

 ,ןטק ךונח ,"רהָא ןיטכער ריא ןיא ןגאז רופ

 / .  +רָאי ,אדרויפ
 סָאװ ןַאמרעגנוי רעדעיק .עיזנעטערּפ 8

 גנודליּב ףיא יִא ןטסעדנימ םעד רָאנ טכַאמ

 ,"לּבור עדנזיוט ןיא ןיוש .ךיז טעװענעצרַאֿפ

 - / 1876 ענליװ ,עּביל עטלַא ,דמא /

 -עג-- .ןַא ץָארּפש .װטוא ןצַארּפשנָא
 ,ןצָארּפשוצ .ןצָארּפש ןּבײהנָא בה ,טצָארּפש
 קיטש א טצָארּפשעגנָא טָאה גנילירפ רעד;
 טצַארּפשעגנָא ןיוש ןּבָאה סע ,עז, ."גַײװצ

 רעד ףיוא ןעמוקנָא ,2 "ןּפסָאנק ליֿפ ױזַא
 רערעדנוזַאּב א יװ דרע רעד ןופ ךַאלֿפרעּבײא

 ןייא ןיא שממ ןָא טצָארּפש זָארג, .סקיװעג
 -נָא .8 ."יָא דלַאּב ןלעװ ןעמולּב, ."תעל-תעמ
 "דרע רעד ןוֿפ ןָא טצָארּפש הרוּת, .ןסקַאװ
 ,גנה .ךיז טימ  .ןץחמצּת ץראמי 221
 ,שינע-

 -ורּפשעג = ,ןָא לד" .וטוא -- ןעלדורּפשנַא
 ,םָארטש א טימ ןעמוקנָא (רעסאו ןגעװו) - .טלד

 ."םענורּב ןיא יִא טעװ רעסַאװ; .ןלַאװקנַא

 :ךיוא ."רעסאוו (טימ) ןָא ןעלדורּפש ךעלכַײט,

 -ַאט .ןָא טלדורּפש (שינעטנעק ,ןסיוו) הרוּת
 .ןָא ןעלדורּפש ןטנַאל |

 ,ברַא .ךָארּפשנָא וזז .{ ,רעד -- .ךורּפשנָא
 טנמינ זיא הבינג ןייק זיא .ׂשעת .משטד .טציא

 הנעט ןייק ןעק רענייק =) ךורּפש ןא רעד
 ,"הרוחס ינטָאּב רפ ןייק ךיוא זיא ,ןןּבָאה טינ
 ..*(ערה ןיע) רַאֿפ ךורּפש ןא ןייא, .350 ,הג

 אד ,געװ ןעד רּביא ןיגנַאגיג זיא איֿבנה והילא
 ךאלמ) רעד ןגעװ רטנוא טנגעגּב םיא זיא

 דוס ,ביל הירא ירּב יכדרמ ירד , *, . ,(ובירטשא

 טרעװ רעדיװ רׁשֹוע רעד, .1794 רָאװדיװָאנ ,
 ,יןטַײז עלַא ןוֿפ ןעמונעג 'ִא ןיא קרַאטש טציא
 ןּבָאה ... עטמַאֲאּב יד; .12 אני ,1868 ,מק
 הׂשעמ ,"טסניד ןכעלרעזייק א וצ יִא ... ןייק

 רענייא ןעוו, ,1901 גרעּבמעל ,טשריֿפ ןייא ןופ

 ײװמַא רע ןעק רקֿפה ףיוא קעװַא ךיז טזָאל

 ווו רמ ,ײןכַאמ טינ עכערּפשנַא ןייק סנטסקינ -

 ,- ןענישזורּפסנָא ווזד --- ןעניז(נןורּפשנָא
 נָא יװ רעּפרעק ןצנַאג ןַײז טָאה רעיוּפ רעד,
 -עגוצ טייהרעליטש ךיז ןוא טעניזנורּפשעג
 װעלק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ַארזיא .ע ,"טפייֿפ
8, 

 6 בָא ה ,ןָא גנירּפש .װטוא -- ןעגניוּפשנָא
 -נירּפש ןעמוקנָא .1 .ןעגנורּפשעג-- ןיּב
 ןוֿפ ןָא ןעגנירּפש רעדניק יד; .קידנעג

 יד, .קידנטַײר ,ךיג ןעמוקנָא ! .2 :."סַאג |
 ימוא ןעמוקנָא .8 ."יִא טעװ עירעלַאװַאק-

 ןוא םָאטּפַאר יִא טעװ אנוׂש רעד, .טכירעג
 יייל ,"ךעלעקַײק' ענױזַא ירד ןזָאלּפַארַא טעװ |

 ,3 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװָאצַאק רעז

 -ץרעמָאק ןוֿפ העידי א ןעגנורּפשעגנָא זיא ָאד,
 סעילּוװ רעװַאכ ,שטַײט הׂשמ ,י...רָאטקעריד

 ."ףיוה ןיא ןָא/

 ַא טימ ןדנעװ ךיז ,צעּפס ,2
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 ױזַא . . .זיא ןגער .רעדא .1921 וװָאקרַאכ ,טיוט |
 ןיּבַאד .ה ,"ןעגנורּפשעגנָא ךיג ןוא קיטסַאה ?

 "מוא 0 .1941 עװקסָאמ ,נקַאטשניּב נשיװצ
 ףיוא י'ִא ןוא ןֿפױל .ךיז ןסיױטשנָא טכירעג

 ...ןגעז יד טצלירגעג ןּבָאה דימּת יװע .ןצעמע -
 ,"קוס א ףיוא ןעגנורּפשעגנָא ןענַײז ייז ןעוו
 .2 אפ ,1961 ,דנַאלמייה 'װַאס ,ןיּבָאד .ה

 ,םילוזלז טימ יִא ,ןלַאֿפנָא ,9
 ךיז ןעגנירּפש רעדניק יד, -- ךיז טימ

 ןָא טוג ךיז ןעגנירּפש ייז;

 -תחמׂש םוא הרוּת-רֿפס רעד טימ} "ריא טימ
 סאי ,לארׂשי ךוזח ,ןײטשנרַא לארׂשי ,ןהרוּת

886, 

 ןָא לק- .חרט 6 װטוא -- ןעלקנירּפשנָא
 ,שינעד

 -ָארט עניד טימ ןצירּפשנָא - ..טלקנירּפשעגיד

 -ץגנָא טָאה ןוז יד; .זָארג ןפיוא יִא .ךעלדנפ

 ."פיז א ךרוד יװ .ױזַא םינּפ ריא טלקנירּפש

 + רע .שינעד

 ,ןָא ץירּפש .ורט 4 טוא -- ןצירּפשנָא
 ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןסיגפיורַא .טצירּפשעג+

 םַײּב ךעלַײל ןֿפױא יִא .ןצירּפשֿפױרַא .סנּפָארט
 יא .זָארג ןֿפױא ןַאקצירּפש ַא טימ יִא .ןסערּפ
 ןָאלָאקעדָא יִא .ןטייּב יד (ףיוא) יִא .עקנָאל יד
 טצירּפש רע ,טינ טדער רע, .טנעה יד ףיוא/

 ךעלדנּפָארט טליפרעד עמ ןעװ ,ריא -- "ןַא

 .ךיז טימ ךיוא .רעדייר םעד ןוֿפ ץכעַײּפש

 צנָא טַאראפא :ךיא -- רע  .שינעי
 ,חטש ןטמיטשַאּב ַא ףיוא ןצירּפש -

 ןָא ךערּפש .װחרט 4 װטוא -- ןכערּפשנָא
 רעד ןצעמע וצ ןדנעװ ךיז .1 .,ןכָארּפשעג =
 םיא ןוא ןצעמע ןגָאינָא .דייר טימ רעטשרע
 ןייא איז ןהעז טגיל וזַא ןונ רע איווק .יֵא
 ,"...ןא אייח יּבר טכערּפש ,םיא אַײּב םַאלפ
 רע; .ה קרּפ ,ז"צּת אדרויפ ,הדׂשה חיׂש רֿפס
 ןעלעדנעמ ןעגנַאגעגַײּברַאֿפ לָאמ עקינייא זיא !

 טרעקעגמוא ךיז טָאה רענעי זיּב ,קידנטסוה
 ַא ,יקסנַאקרַאש .מ .א ,"ןכָארּפשעגנָא םיא ןוא -

 ,1899 י"נ ,רעליפש'םירופ א ןופ לעצטיּפש

 -ונוּבר םוצ הליפּת ַא

 רימ ןנוט תולֿפּת ינוא תוניחּת טימ ,, .םלוע-לש

 רוזחמ ,ײןכערּפש ןא 'נוא ןרדרָאֿפ טכיזג ןא ןַײד
 .א/זמק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר

 רעדָא טמַא ןלעיציפָא ןַא ןוֿפ ןדנעװ ךיז .9
 ןגָאלקנָא .ןרעװרַאֿפ .טמַא ןלעיציֿפָא ןַא וצ

 זנוא ןטרָאֿפּפ ילַא ןַאא .השקּב א ןקישרעּביא
 ןוממ ןייק רימ זד ןכורּפשיג ןא 'נוא טכוזיּב
 טימ םיֿבתֹּכ ינש, .ץניװ ,"ןריֿפ ׂשיונַא ןלָאז

 תמא םא ןכָארּפשג ןא איז 'נוא ... ןיּבעג
 -תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכ' ,"ןַײז וצ עידומ רבדה
 וצ ןא ןונ ךיד ּבייה .ןוװ שֿפ) 1669 ,'םד|

 ,"ןכער איוניג ריד טימ ךוד ךיא ןעוו ,ןכערּפש

 ראו סע, .א/בכ ,1686 מדפפ ,םילשמ רפס

 טה רע ׂשלַא ןיא רּביא ןרָאצ רזנוא טמירגרַא |

 רֿפס ,"ןכָארּפשג ןא ריהעּפש זיױא רֿפ שנוא

 ,ב/גנ ,ס"קּת ךַאּבצלוז ,רשיו םֹּת

 ןא אד רעד, .ןכערּפשּפָא טָאטשנַא 4
 ףיוא ןגיל 'נוא ןשעװ דנעה ןַײז לָאז טכערּפש

 רֿפס ,טרופקנַארֿפ .ש ,"ןקנַארק ןוֿפ ּפָאק ןעד

 סקַאװ גנַאל ןיוש, .זנ ,ז"עּת ןטיק ,וו םייחה

 ,"טכַײרטשעגּפָא ןוא ןֿכָארּפשעגנַא ןוא ןסָאגעג

 ןֿפױרשנָא

 טָאה ענַײמ עלענַײרט, ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג .

 -מורַא ןיּב ךיא זַא ןקָארשעגרעּביא לָאמנייא ךיז
 ,יָא לכיט א רעריא טימ לטעטש ןפיוא ןֿפָאלעג

 רעּבַײװ .יײװצ ןוֿפ ךערּפשעג ַא ;וָארַאמַאט .מ/

 -- רָע 1913 ריזָאמ ,ןעגרָאמהירֿפ ןֿפױא
 ...ןגנערּב לָאז ןעמ ךלמ רעד טּביג רע נואע

 רדָנסּכלא ,ײ, . .רדניק יד ןוֿפ רכערּפש ןא אוד

 ,הריחּבה תיבו לארׂשי תיב ,ןזיױהטע רעדנעס

 יא קרּפ ,ּב רעש ,1724 טשמַא

 -נערּפשעג =- ,ןָא לק- .וורט -- ןעלקנערּפשנַא
 יַאֹּב ,ןצירּפשנָא .ןעלקנירּפשי- :לגרֿפ .טלק |

 ,זָארג סָאד 'ַא .ךעלדנּפָארט עניד טימ ןצירּפש
 טימ סמערָא יד ,טנעה יד יַא .וזַאא ןעמולּב יד

 .ׁשינע .ךיז טימ ךיוא  .ןָאלָאקעדָא -

 .ןשיּפנָא וזד .לואװ -- ןעכַאיצשנָא

 .טעדָאקשעג-- ןָא עד- .וטוא -- ןעדַאקשנַא
 ,ןדָאש ןכַאמנָא .דּפ .לס .ןעידָאקש = :ךיוא
 ץַאק יד, .טייהרערוּכיש יִא .ןֿפױלטנַא ןוא יִא
 יַאק םעד ןסעגעגֿפױא ןוא טעדָאקשעגנָא טָאה
 יראו ,קײיװש טַאדלָאס רעװַארב רעד ,"קירַאנ

 | ,1923 ןענַײרק

 -עצָאקשעגי-- ןָא עװעצ --  ןעװעצָאקשנָא
 יֿפױא ךיז טַײצ ערעגנעל ַא -- װטוא .טעװ
 זיא רע, .ץָאקש א ,גנוי רעדליװ ַא יו ןריֿפ

 רענייק זיא'ס רָאנ ,גנוי רענעּברָאדרַאֿפ ןייק טינ
 ."ַא רע ןעק ,ןטלַאהנַײא םיא לָאז סָאװ ָאטינ |

 ףיוא ןלַאֿפנָא שיצָאקש ,טנַאגָארַא -- ורט
 םעד ,שדוח:סנרפ םעד יִא .דייר טימ ןצעמע
 ןרעװ ךָאנרעד ןוא יַא -- ןךיו טימ  .יאּבג
 ,ענשטעטַאטס

 רקש .ורט 6 װטוא ןזרעקעש ...} = ןפקשנַא
 יקאש ...} ןענרקש:- :85 .טרקשעג-- ,ןָא

 ַא יִא .סנגיל ליונק ַא ןעיירדנָא .ןענער -

 ענוָאדלַאװג ענַײז ןגעװ יִא .עגירטניא עצנַאג |
 | .ןעוטֿפױא

 .טֿפורשעג- הא ףיורש .ורט -- ןֿפױרשנָא
 -רעטומ יד יא ,ףיורש ַא טימ ןקיטסעֿפנָא 1 -

 ץנַאג 'ִא רָאנ ,טערּב ןֿפױא ןקַאהנָא טינ .סעק
 -סעֿפ וטסעװ ,סטכער ףיוא יירד, .ךעלעמַאּפ
 םעד ןרעכעה ,ןֿפױרשֿפױא .2 ."ִא רעט
 טרעוו םעד יָא .ןזַײּפש .ןוֿפ ןזַײרּפ יד יא .זַײרּפ
 יה .ךרַאלָאד =! !ןשקָאל' ןוֿפ

 -יטבִיו סעּפע ןכַאמ .ןינע ןַא ןזָאלּבֿפױא .ס
 לָאז ןרִיגַאער סָאד ידּכ) תמאּב זיא סע יװ רעק
 יד ןיא .דיישרעטנוא םעד יִא .(רעקרַאטש ןַײז
 גנוי א רעייז ךיז רַאֿפ טעז ריא, .ןעגנוניימ
 -לושַאּב עמ זַא . . . רָאנ ,דניק א טעמּכ ,לדיימ
 ןעמ טָאה ,ןכערּברַאֿפ קיטכיװ א ןיא יז טקיד
 ,יץיטסװילַאנימירק - ..י עצנַאג יד יִא טֿפרַאדעג

 : ,12 ןאנ ,1885 ,לָאֿפוי

 זיא יז, .ןצעהנָא .ןעלדורדנַא ,ןלעטשנָא 4
 ןעמ זַא .רעמיצנעיורפ ַא יװ רעמ טינ ךָאד |

 ,מק ,"תומלשּב ,סריא יז טוט ,ןָא יז טפיורש

 טָאה ןדִיי ןגעק ןעמָארגָאּפ יד, .11 אצ ,8
 טרָאװ סָאד| 17 ט 1882 .,לָאֿפי ,ייָא טזומעג ןעמ
 {ןריזינַאגרָא .ןוויּכּב :טָאטשנַא טצינעג םינּפַא יא
 -וצ זיא רעטלא רעקידלטּבירבוע .רקיזָאד רעד,

 -יזערּפ רעד רעדָא ;ענעצס רעד ףיוא קילעֿפ !



 ַײרשנָא

 ָאריפש .מ ,"?טפירשעגנָא םיא טָאה םויד

 ,עקרַאטעלַארּפ יד ענַא ,טכַארּבלֶא .יא ,זּביא
 ?רָאי ,װָאקרַאכ !

 ,ןגיוצעגנָא ןרעװ -- ךיז טימ

 ,שינע- .ץכע-

 ןעַײרשנָא ןוֿפ טקַא .ןע  ,רעד -- יַירשנָא

 'נוא גנולמוט רפ ... טָאג ןדנעז טרעװ רע;

 ,"רנעה רנַײד גנודנעז לא ןיא ןאיירש ןא איד

 יײרשעגנָא ןַאש ... :ית} 20 ,חכ ,םירבד ,חט

 םעד טנַײה. .{". ..םענרעטנוא רעדעװטעי ףיוא

 טימ למיה יד טקרַאטשג וטשָאה ןקיטנָאמ| גָאט
 ,תושקבו תונחּת ,"טייקילייה רנַײד ַײרש ןא

 י'גרהיד ןוֿפ קורדרעּביא) א/כ ,1858 ענליוו

 ןזיד ַײּב ,ןילַא ךיז ןוֿפ יִא רעד, .{1798 טרופ

 רעדיוו רעמ ןזיא} ,ןײטשרַאֿפ טוט סָאװ שטנעמ

 לכׂש ןַײז סָאװ שטנעמ א וצ ּפעלק טרעדנוה

 אנדרוהו אנליװ ,17 ירשי רֿפס ,"ןיילק זיא

 ןגָארטרעד ךיז יִא ןא יװ טָאה , .ב/טי ,ט"עקּת

 ,דנַאלרָא .ה ,"ףַײֿפ רענעגיוצעצ רעגנַאל ַא

 ,1931 ווָאקרַאכ ,סעילּבערה

 נָא ןוֿפ סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנואיירשנָא
 ,םירֿבד) 'תרעגמ' טשטַײטרַאֿפ חרוא .ןעיײרש

 טשטַײטרַאֿפ חט .תחח ךיוא יוזַא .יֵא :(20 ,חכ

 גנואַײרש ןא, ;(20 ,אנ .היעשי) 'ךיהלא תרעג/

 ,ילשמ) 'הרעג' טשטַײטרַאֿפ מהס .ײׂשטאג ׂשנַײד
 הלֿפּת רודיס ןיא ."גנואטרש ןא, ;(8 ,גי

 ןשטַײטרַאפ םַײּב ,1696 יוסעד ,...השמל

 טאג ,גנואײרש ןא רנַײד ןוֿפ, :7 ,וע ,םילהּת

 ן"יײרשעגנָאא :יּת ןיא םוטעמוא) *. . .(בקעי)

 ,ןּבירשעג-- ,ןָא ּבַײרש .ורט -- ןֿפַײרשנָא
 טימ ,תויתוא טימ ןענעכייצראֿפ ,ןענעכיײצנַא

 ןפיוא סעּפע יִא .ןּבַײרש ןקידנערַאֿפ .ןרעפיצ

 א יִא .עא ריּפַאּפ ףיוא ,טעמרַאּפ ףיוא ,לװָאט

 א ,רֿפס ַא יַא .עא לטיװק ַא ,לטעצ ַא ,װירּב -
 א ,עמצַאּפ א ,עסעיּפ א יִא .קרעװ א ,רוּביח

 ָאנראשט ,סַײװ ףיוא ץרַאװש יִא .עא ןַאמָאר
 = הליגמ עצנַאג א יִא (םעלַאיּב) ָאלַאיּב ַאנ

 יִא ןתולעמה:ריש יִא .ווירּב ןגנַאל ַא ,ךס א
 -יסמ א יִא :ךיוא = הלעמה:ריש א יִא .תועמק

 סע זַא ןעזנַײא = (ןעײֿפ) ןעאֿפ ייװצ יִא .הר
 טיג ֿבוח םעד ןיוש טעװ עמ ,ןלַאפרַאֿפ זיא

 -רַאפ זיא'ס = ןעמיוק ןֿפױא יִא טסגעמ* .ןגירק

 תוינשמ קרּפ א ןַײז עקַאט טעװ דלַאּב , ,ןלַאֿפ
 ,"ןרליג א -- 'ִא עינעשָארּפ א ןוא לדנער א

 "רעל ןוא שיסור ןּבַײרש ןענעק ןלעװ עלַאו לװֿפ

 ,ןטייקנטלעז א ןַײז טעװ תוינשמ ןענ -

 רימ פעלק ןוא עלעוװירּב א ןָא רימ ּבַײרש,

 זיא ואװַא ןגָאז ריד ךיא לעװ .עלעגילֿפ םוצ וצ |
 רעד טימ ןָא טּבַײרש עמ סָאװ, .לֿפ ,ײןַאמ ןַײד

 ;ןקַאהסיוא טינ קַאה ןייק טימ ןעמ ןעק ןעּפ
 -- ןעפ רעד טימ ןּבירשעגנָא זיא סע סָאװ;

 טלַאה סָאװ רעד; ;"ןעק סע רעװ ןקַאהסיוא לָאז

 טוג א ןָא ךיז טּבַײרש ,טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד

 ךוּב םעד ןּבעל טציז סָאװ רעדע :;"רָאי

 .ש ,"רָאי טוג ַא ןָא ךיז טּבַײרש

 רע טּבַײרש .טּבַײרש רעדמעופ ַא זַא;

 א טריֿפ עמ זַא| װש ,"רָאי טוג ַא ןָא ךיז

 א ךיז רַאֿפ ןעמ טכַאמ ,ןטֿפעשעג סנטייווצ

 'תי טָאג ךיד לוז הֿבוט הנשּב ,, .ןןוּבשח ןטוג

 1630 .עקָארק ןוֿפ ּבפ ,"ןּבײרש ןא ןטוג וצ

 ,תנו-
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 רעּביל, .ןרעּב קחציל לֿבויה רֿפס ,קורמש .זו
 ןוא ןַאמ ןַײמ טימ ןָא ךימ ּבַײרש ,טָאג רעה

 ָאד סָאװ רָאי םעַײנ םעד וצ רעדניק ענַײמ

 תונחּת ,"טנוזעג ןוא ןּבעל וצ טמוקרעהא

 ןוֿפ קורדרעּביא) ב/מ ,1858 ענליװ ,תושקבו

 רימ וטסעװ ,םלוע-לשדונוּבר, ,ן1798 טרופנרהיד

 -- טינ רעמָאט ,טוג זיא -- רָאי טוג א יא

 ,"ףרָאד ןיא רעטסעװש ןַײמ וצ קעװַא ךיא רָאפ

 ןַײמ, .ענעדִיי א ןוֿפ הניחּת א ףיוא עידָארַאּפ'

 ,ןגוא ענַײד ןעזעג ןּבָאה ּבַײל טמערוֿפעגמוא

 ,"ןּבירשעגנָא עלַא ייז ןרעװ ךוּב ןַײד ןיא ,ָאי

 םימכח ירזנוא ןּבאה, .16 ,טלק ,םילהּת ,יּת

 תּבש ןא ןמ ׂשאװ ןּבירשג ןא םירֿפס ינעי ןיא

 ,"ףרַאד ןאט טינ ןמ שאו נוא ףרַאד ןוט אוי

 ,1796 װָאלקש ,אֹּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 ןּבירשעגנָא רֿפוס ַא טָאה קסּפ םעד, .זכ קרּפ

 -ןורָא ןיא טָאה עמ ןוא ... טעמרַאּפ א ףיוא

 ןָאטעגנַײא תורוּת"רֿפס עלַא ןשיװצ שדוק

 טָאה, .יהרוּת-ןיד ַא' ,יקסנַא .ש ,"ןיד"קסּפ םעד

 ןוא ּפָאק םעד ןופ עליישטַאפ א ןעמונעג יז

 ןרערט עריא טימ ןּבירשעגנָא ףיורעד טָאה

 ,ּבחנ ,"םיא ןּבעל טגיילעגרעדינא טָאה ןוא

 ,'ךלמ תּב תדיבאמ הׂשעמ'

 ."ןּבירשעגנָא יױזַא ךיז טָאהס, -- ךיז טימ

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- .גנוז
 ,יירעד

 ,ןָא יײרש .ורט ךיוא כרַא .װטוא -- ןְשיירשנָא
 רָאג (דל) ןעורשעגי- ,(19) ןגירשעגי-

 יד) לעֿפַאּב א ןּבעג ,ןגָאזנָא לוק ַא ףיוא ךיוה

 יד ףיוא יא (ערעסעּב ַא ןַײז לָאז גנוריֿפ

 טשטַײטרַאֿפ שמ .ליטש ןציז ןלָאז ייז רעדניק

 רע ןוא; :(10 ,זל ,תישארּב) 'ויבָא וּב רעגיו
 -עגנָא רעטָאפ ןַײז טָאהע :ית) "טאַײרש ןא
 ,היעשי) 'וּב רעג/ ללמ .ן"םיא ףיוא ןעירש

 ןא ליװ טָאג ךיא, ."ןאײרש ןא, :(13 ,זי

 ,"קרשייה ןעד ןא ןגעװ ןרעַײא ןופ ןאַײרש
 ןאילרש וצ ןא איז טּביה, ,11 ,ג ,יכאלמ ,מהס

 קרּפ ,טנַארּב ,"ןא ןַאמ ןעד טַײרש 'נוא ...

 ןגירשיג ןא ה"בקה ןהּפילק ידו איז טָאה; .די

 ןא טָאה רֶע זַא ךַײלג, .א/ד ,וצנ ,"הֿפיזנּב

 איד ןאיײרש ןא רֶע לָאז וזַא םירצמ איד ןאירשג

 ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"םיעשר

 -ףצי רעד| םיא ןיא ןַא ןעַײרש ייז, .א/טלק

 טעװ למיה ןופ לוקיתּב ַא, .דיש ,הח ,"ןערה

 ריא :יַא טעװ ןוא םירֿבק יד ףיוא ןּפַאלקנָא

 ,"טגניז ןוא סא ךַײא טעכוצ רֿפע ינכוש
 | ,א/בק ,צונ |

 םעד ,סעקשיק יד ךיז יִא -- ךיז טימ

 ...דניק קידעגייז א, .עלרָאג יד ךיז יִא .ךיוּב

 -ןַײא זיא ןוא ... ןעירשעגנָא טוג ךיז טָאה

 .ץכע/ .תפי ןוא םשי ,סוממ ,יןֿפָאלשעג

 .יירע-  .(עק- ,ןיד) רעד .שינעז
 -ץגנָא זיא סָאװ סָאד .ן- ,יד -- טֿפירשנָא

 -רַא ןַא .טֿפירשֿפױא .ןּביױא ןוֿפ ,ןּביוא ןּבירש

 -שָאר ןרַאֿפ :רָאטקַאדער ןופ יִא רעד טימ לקיט

 | ,רעמונ-הנשה

 ןקערשנָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- קערשנָא

 ואו, .יַא רעטכירעגמוא ןַא .ןקערשוצנָא לטימ

 ַא ןַײז וצ בייחמ ןעמוקסיוא טנעקעג טָאה סע
 -ןַײרַא לּביטש-ןיד-תיּב ןיא ןעמ טָאה ,העובש |

 קידחחמשנ'ַא

 ,הטימ יד רעדָא טערּב-הרהט סָאד טכַארּבעג
 .א ,"תודע ןוא ןידײלעּב יד רַאֿפ יִא ןַא יװ
 | יאןוו לֹּבִיי ,ןַאמטכער

 "נָא ןוֿפ סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנוקערשנָא
 עּביל ןַײז ןיא, .יִא עשיטַאמעטסיס א .ןקערש

 טשימעגנַײרַא ןעװעג זיא ןרעטָאּפ םעד| םיא וצ
 ןעװעג ןענַײז סָאװ ,דחּפ ןוא ץרא-ךרד גונעג
 "ןסקעס רעקיאירפ ןוֿפ לַאװק םענוֿפ ןעמוקעג

 ןיא ריֿפנַײרַא ,דױרֿפ ,זּביא װמ ,"יִא רעלע

 ,זילַאנַאַאכיסּפ

 ןָא זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיק'ערשנ'ָא
 -מוא קיטומ ױזַא ןענַײז סע, .ארומ ןָא ,קערש
 קושטּבא .א ,"ןדלעה עיִא רעטנזיוט יד ןעמוקעג

 ,1936 וועָלק ,נּבעל ליװ כיא ,לָאגַא .י ,זּביא

 טקערש סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיקערשנ'ַא
 ןגעו תויׂשעמ עיִא .ארומ ַא ןָא טפרַאװ סָאװ ,ןָא

 .קיטייוו רעיא .תוחור ןוא םידש -

 .ןקָארשעג-- ,ןָא קערש .װורט -- ןקערשנָא
 ,קערש ןוֿפ ליפעג סָאד ןצנַאלפנַײא ,ןּבעגנַײרַא

 .עזָאלֿפליה יד יִא .ןּבָאה ארומ לָאז עמ ןכַאמ
 נָא .סעקנושַארטס טימ יִא .רָארעט טימ יִא |

 טסנעק, .ןגלָאֿפ ןזומ לָאז עמ יִא ןוא ןענרעל
 רעד ןַאטַאנ ןעד זיא, ."ךימ טינ ,זדנעג יד יִא
 ,"?ןקערשוצנָא טכױרּב עמ ןכלעװ רעקינעי

 זדנוא יב, .םכחה ןתנ ,גניסעל ,זּביא לי

 ,"ַא רעדניק עניילק יד עדָאמ א זיא ןשטנעמ

 סָאװע .23 ןאפ ,1890 י"נ ,דנַײרּפנעשנעמ רעד

 ָאּבַאר ענשזרָאטַאק ?ןַײז ראפרעד ריד טעװ
 ,ײקָארשעגנָא ךיד רע טָאה סָאד ... ?סעט
 .1904 ווענעשז ,עגינעהטרעטנוא יד ,ינָאניס

 ...םלוצ םעד ןּבָאה ייז סָאװ םידיגמ ןעװעג;

 -סיוא רעייז ןגעלֿפ ייז .יָא רעמ ץלַא טכוזעג
 י"נ ,ּבדל ,"םישנוע יד ןדערמורַא ךעלריפ

 -עגנָא ליפ ױזַא זדנוא טָאה עמ, .436 ,זישּת
 ֿבקעי ,ײּפָאק יד טערודעגנָא ליפ ױזַא ,ןקָארש
 ,1901 װעשטידרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס

 .שינע/ .ץכע- .גנז- .ךיז טימ ךיוא

 ,םיא טסָאה וד יצ, - (עק- ,ןי) רעד
 ,לה ,"ןויסניַײנ ףיוא רימ וצ טקישעג ,'ַא םעד
 - .יירע- .ּֿבויא ןוֿפ געט יד ןיא

 '.װרט ןז(ענןעלדַאטש ...} -- ןע(נ)לדּתשנָא
 סעּפע ןָאטֿפױא .ט(נ)לדּתשעג = ,ןָא (ן)לדּתש

 ,םיא רַאֿפ ןרינעװרעטניא ךרוד ןצעמע רַאפ

 ַא יִא .שינעּבױלרעד ַא י'ִא .תונלדּתש ךרוד

 גונעג ךיז טָאה רע, -- ךיז טימ .לעטש
 ,26 ןוו 1965 ,זמט ,גי ,?טלדּתשעגנָא

 ,ןָא היּתש .װרט ןךעילטש ...} -- ןהיּתשנָא
 .ןעיסַאש ...} ןהיתש = :89 .טהיּתשעגי-
 ײזדַאנ םעד יִא .ןרוּכישנָא ,ןעקנירטנָא .ּבָארג
 ,רעקילָאהָאקלַא םעד יִא .לטַאר

 סָאװ .ידַא ן...לכײס ...} -- קידלכׂשנ'ַא
 ןגלָאֿפ טעװ יז, .דנַאטשרַאפ ןָא ,לכׂש ןָא זיא

 ןִא ןַא רַאפ ןּבָאה הנותח ןוא ןרעטלע עריא
 ,זּביא קינּבורט הנוי ,ײקיטַאנַאֿפ םענעגיוצרענוא

 ןיא סע, .1888 װעשטידרַאּב ,הּכלמה רתסאה

 1965 ,זמט ,"תונשקע ןַײז יִא ןצנַאגניא טשינ |
 ,טייקי- .24צווװ

 סָאװ - .ידַא {...עכמיס ...} -- קידהחמשנ'ָא
 ןעװעג ןענַײז רימ, .החמׂש ןָא ,דיירֿפ ןָא יא



 - ןעֿפרׂשנַא

 ןַא ןעועג רעּבָא זיא'ס .החמׂש א וצ ןטעּברַאֿפ

 םעד ןיא יִא יד -- טייקיי ."החמׂש עיִא
 | ,זיוה ןטלַא

 ןָא עֿפרׂש .װרט ןזעֿפרַאס ...) -- ןעֿפרשנָא
 זיּב ןציהנָא .ןענערּבנָא קרַאטש  .טעֿפרׂשעגי-
 ,המקנ ןופ ליֿפעג סָאד יִא .הגרדמ רעכיוה ַא
 .ןוז רעד ףיוא עציײלּפ יד יא .סַאה יָא

 סָאװ .יזא ן...עװַײט ...} -- קידהוואּתנ'ָא
 ןַא ,שיפ רעטלַאק ַא .טסול  ןָא ,הוואּת ןָא זיא |

 עיִא ןַא ,עכילרינַאמ-ךילריצ' א .ןױשרַאּפ רעיא

 | ,טייקי- .עּביל
 .חטוא ןןעמעליט ...} -- ךיז ןעמיליהּתנָא

 ךיז ןגָאזנָא  .טמיליהּתעג-- ךיז ,ןָא ךיז םיל-

 טָאה שטנעמסַאג רעד עציא, .,םיליהּת ךס ַא טימ

 "קױּפ ַא יװ טמיליהּתעגנָא טנַײה ןיוש ךיז

 ,(עטיל ,םעלעק) דייר

 .װמוא ן...ןעניכט...} -- ךיז ןהניחּתנָא
 ךיז ןגָאזנָא ..טהניחּתעג- ךיז ,ןָא ךיז הניחּת
 .רוּפיּכ םוי ברע יװ ךיז יִא .תוניחּת ךס ַא טימ

 .ידַא ן; . .מינױטכַאט ...} -- קידמינוּתחּתנ'ַא
 יד .ןזיוהרעטנוא ,םינוּתחּת ןייק טינ טָאה סָאװ
 רעד ,טדַאטשנעזַײא סלַא .ןרענָאיצולָאװער עיִא
 ,"..יזַא טקעמשרעד טָאה טַאמָאלּפיד רעֶא
 - ,30 אפ ,1890 יײנ ,דניײרפנעשנעמ רעד

 - .יזַא {...מיצורעט ...} -- קידמיצוריּתנ'ַא
 סָאװ .{...צעריעט ...} קידצורית:- 9
 ץוריּת רעדָא) םיצוריּת ןייק טינ טָאה ,ןָא זיא
 .תועט ַא ןעװעג זיא סע זַא ןענעקרענָא יִא ןַא|

 -- '*- .טייקיז

 ,ןָא ץוריּת .ווזוקא ןזצעריעט ...} -- ןצוריּתנָא
 יּת ענעדײשרַאֿפ ךס ַא ןּבעגנָא  .טצוריּתעגיי
 טָאה יִא ןַײז; .ןדיירסיוא יײלרעלּכ יִא .םיצור
 ."קידלוש זיא רע זַא רָאלק .ןֿפלָאהעג טינ

 תילכּת .װזוקא ןןסעלכַאט ...} -- ןתילכּתנָא
 א ןגירק (ןװּורּפ) .ריא .טתילכּתעג-- ,ןָא
 ,תילכּת ַא וצ ןעמוק ,טַאטלוזער ןקידתושממ
 גנודליּב ןכוז .קזיה ןסיורג ַא יִא .קנערק ַא יִא

 .  .ןדירעמ יִא ןוא

 ,יַאנּת ַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קיאיַאנתנ'ָא
 .הרֿבח רעד ןיא ןעמעננַײרַא יִא .גנידַאּב םוש ןָא
 םורַא ױזַא ןוא טּבײלגעג יִא םיא טָאה עמ,

 יַאז .י .א ,"עדנעגעל ןרעװ טנעקעג רע טָאה |

 ,1955 אב ,. ..טַאטשלעדע דוד ןיא ,יקסוק

 םוש ןָא זיא סָאװ .ידַא -- קידמיָאנתנ'ָא
 יָא ןּבעגרעטנוא ךיז .ןעגנידַאּב םוש ןָא ,םיָאנּת
 -רַאֿפ טנעקעג טשינ טָאה ץוריּת םוש - ןייק,
 "יא ,רעדנילּב רעד רָאנ ,עגַארֿפ יד ןרעֿפטנע
 ,שֵא ,"ןוחטּב ןוא ןּביױלג רעיא רענעּבעגעגרעּב

 יֿפ רעטצעל רעד ןעװעג זיא ..., .דוייםיליהּת
 ןּבעג וצ טומ םעד טַאהעג טָאה סָאװ ףָאסָאל

 -רעד ןוֿפ שינעטער רעד ףיוא רעפטנע ץיֵא ןַא

 לֹּבִי ,יגַײװצנעזָאר ץנַארֿפי ,רעצַאלג .נ ,"ןענעק

 ,טייקי- .אאש

 תוּברּת .װרט ןךסעּברַאט ...| -- ןתוּברתנֲא

 ןעלדיזנָא ךרוד) ןענרעלנָא  .טתוּברּתעג-- ,ןָא
 ןסיוװ ןלָאז ייז ,םיצקש יד יָא .(ןגָאלשנָא רעדָא

 עמ סָאד ןּבילּבעג זיא סע, ."זיא רעטלע רעװ

 םיא לָאז עמ רונ ,ןטלַאהרעד טרָאֿפ םיא לָאז |

 טינ לָאז
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 לָאז עמ טסייה סָאד ,ןעשּברּת ןָא טוג רעירֿפ

 טינ לָאז רע סָאד ןעלגילֿפ יד ןגָאלשּפָא םיא
 ףזח רעד ,דמא ,"ןּביהעג ױזַא ךיז ַײּב ןַײז
 : ,1874 ענליוו

 .הלס ןמָא ,קֿפס-ןיא ,ףוס-ןיא :ןוֿפ תיר -- פ"א

 ,זיוט וזד .ל72 יא ?? .סעי ,ז ,רעד -- פא
 ,הּכלמ ,רעּביײא ּבָאה ךיא, .סעסא ןופ רעקָאּפ ַא

 ןוא סקעז ַא ,עש ,"ףערט סא ,ֿבוט"םוי ךלמ

 ןעװ רעּביֿפ ע ךעג םיא לָאז ןקַאּפ, .יקיצכעז

 ,שידִַיי רעדנַאלגרוּב ,"סַא לכא עד טָאה רע

 (עיטנַאמָאטרַאק) .ןדיי טּב ןליּפשטרַאזַא ,ביר)

 ,"סע טסייה עּביל א -- ץרעה סא סיוא טלַאפ,

 ,ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש

 ןצנג ןעד, ןסע ןוֿפ טירעטערּפ .כרַא -- פא
 ,108 ,ךוּביאֿבּב ,ײןׂשיּב ןייק איז ׂשֵא שיט

 -/ּפס' .וָאס .אּב רעד -- ם'יכַאיװַאָאסַא
 ,עימיכ ןוא עיצַאיװַא רַאֿפ גנולײטּפָא עלעיצ

 ,1940 קסנימ ,ּבװ רעשיסור-שידוי |

 עמלַאּפ רענַאיליזַארּב .ס' ,רעד -- יֹאַאֹסַא
 ןוֿפ טכַאמ עמ סָאװ ,טכורֿפ רענלּפרוּפ ַא טימ
 .204606 600119 .קנַארטעג א ריא

 ,קָאדָארָאה) לקָאל .מּב .יד -- םעקניּפ'ָאטַא
 רענייק ,טַײז א ןיא טלעג טרָאּפשעגּפָא ,(רװ

 טּבַײלק יז; .טלעג-לּפינק .ןסיװ

 וצ ייװצ ,לּבור א ,יַא ןַאמ םעד ןופ הקיּתשּב
 | ."טלעטַײּב ןיא ךיז -

 .װָאס .ס ,עקי נװ .ז ,רעד -- טשיּמָאסַָא
 ,(עד"עוויאקדןע ןוֿפ) רעטלעטשעגנָא רעכיוה .1

 -עלנעזרעפ רעד רעּביא החגשה יד טָאה סָאװ !
 -לעטשעגנָא ערעקירעדינ ןוֿפ גנוריפפיוא רעכ

 ,ןדיי טנַײֿפ טָאה ... טימעסיטנַא .ַאזַא; .עט
 ,סּבעװניפש ניא ,סעקרע .ּב ,"ץיָא ךָאנ טרֿפּב
 ,רָאיַאמ רעד ... רענעיג .19232 װעשטידרַאּב
 ,טגָאזעג ליטש ןכש רעד טָאה -- יִא רעד זיא

 זיא רע יװ ךָאװ א ... עלעּביצ ערעטיּב ַא --
 "עגנָא ןיוש םענייא טינ ןוא ןעמוקעגּפָארַא
 ץװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,ײןצלַאז
 | .עּבָאסָא וזד 2 5

 ,ןיש .ציסור .סע ,רעד -- ק'ַאינּכָאסָא
 ןוא/ .עליװ ַא ,זיוה:עילימַאפ-ןייא ..םעװקַאּב
 ַא לרעיומ ַא -- ַײרד רעמונ ַא רַאֿפ סָאװ ךָאנ
 "תויול ַײרדי ,עש ,"ָא ןַא ,ענשזַאטעכואווד

 , ..גרוריכ םַַײּב ןּבָאה סעגָאלדָאּפ עטלסקעוװעג;
 רעשיטנַאדעּפ רענעי טימ טצנַאלגעג ליִא ןיא
 .ו| רעּפעינד םַאּב ,גרעב ,יטייקרעּביוז

 .ליופ 22 .ץּבָאסַא :פ9 .ס- ,יד -- עּבַאסָא
 ,לעטשעג ַא טימ ,ןייש סיוא טעז סע רעװ 1
 יַא ןַא לדיימ א .(רנעטנעלוּפרָאק .םענראפ ַא
 וצ קוק א סָאװ ףיוא ָאד ייא'ס ,יִא ןַא זיא יז;
 ןַא ,רעכעה ּפעק ַײרד טימ ... ןעוועג, ."ןָאט
 א, .סעדורה ,רה ,ײןױשרַאּפ רענעטלעז א ןוא יִא

 ,ִא ןַא עשרַאװ ןיא זיא שטנעמ רעטנעלוּפרָאק

 רע, .14 ,1939 ,ַאֿבי ,"רענייּב טימ גנוי ַא
 ,"ףיוּב א טימ שטנעמ א ,ָא ןַא ןעװעג זיא
 ,1868 ענליוו ,לידנער רעד ,דמא

 ,סיורג זיא יִא ןַײז .ןעזנָא טימ שטנעמ .2
 .מפ ,"רעװש רעייז זיא ןטערטוצ םיא וצ
 ןדמל א יא ןַא דיי א רַאװ סוּביל 'ר רעזיד,

 ,"דמעמ ןיא טוג רעייז ,סוחי םענייש א ןוֿפ

 ןע ,רעד -- .ײנַאפַא

 מ'ָאסָא

 ,1871 ענליװ ,םינכדש ןָא ךודיש רעד ,דמא

 ןעמ טעװ ...יִא ןַא שטנעמ ַא זיא רע גילדעווא
 .יייר עטשרע' ,רַא ,ײןגָאזּפָא טינ סיוװעג םיא

 רעװ .טייקכעלנעזרעּפ .ןױשרַאּפ (ריא 9
 ןיוש .קורדנַײא ןשיטַאּפמיסמוא ןַא טכַאמ סע
 טימ גיוא עטַאװעמלעּב ןַײז , !יִא ןַא לָאמנייא

 -קערש א ןעמעלַא ףיוא ןֿפרַאװ יִא רעצנַאג ןַײז
 טָאה, .יליּפש רעדניק' ,עש ,"הרוחש-הרמ עכעל
 ריֿפ , . . והֹוּתה-םלֹוע םעד ןוֿפ ןּבילקעגסיוא רע
 ענשזַאװ א ,רוסמ ַא יז ןוֿפ ענייא . . . תוחור
 יז טקוק, .ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ ,ליי ,ײָא |
 ַא -- עיכרעטכעט סעציר עדנילּב יד ,ןָא רָאנ |

 .מ .י ,"ןקינ סעמַאמ יד ןיוש טָאה ,יָא עצנאג
 ' . *1923 עשרַאװ ,סּבױא-תּבש ,ןַאמיינ

 "סיוא ,רעדנוזַאּב .ציסור .ידַא -- ענעּב'ָאסָא
 טעװ ריאק .טנכייצעגסיוא ,לעיצעפס ,טלייטעג
 יקַא רעד ,יןעמוקַאּב עדַארגַאנ יִא ןַא רימ ןופ
 ךיז לָאז סָאװע .1868 רימָאטישז ,קינזיצ
 דנעגוי ,עש ,ײסעַײנ יִא ןייק ָאטינ ?...ןרעה

 .ןענַאמָאר

 רענאקירפַא-םורד)

 םיוּב ךיוא .רעקלעפ-וטנַאּב יד ןוֿפ זיּפש (שידִיי

 ןוֿפ,, .זיּפש אזַא ןעמ טכַאמ ץלָאה ןַײז ןוֿפ סָאװ
 'רעדעל ענירּב יד ןוא ןעיֵא עקנַאלּב יד

 ,1961 ילוייינוי ,שימייה ,ןַאמדוג .ל ,*. . . ןדליש

 -ַאטָא :59 .ציסור .סעקדי ,רעד -- קָאדַאסָא
 קעד ןפיוא טּבַײלּב סָאװ שינעטכידעג .קיד
 טנקירט טײקיסילֿפ ַא ןעװ םעדכָאנ ,ילּכ ַא ןוֿפ

 ַא ןיא ... ךיז ףרַאד סע? .ץַאזּפָא ווזד .סיוא
 -סיוא לכלעש ןוֿפ ןיזנעב רעד טַײצ רעצרוק
 ףרַאד לכלעש רעד ףיוא ןוא ... ןענעקירט
 רעדיילק ,אריּפש .ש ,יָא םוש ןייק ןּבַײלּב טינ

 ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ

 ,לױּפ לכ .ס" ,עצינ- נװ .סע" ,רעד -- קקינ|דַאסַא
 ילעּב א טָאה סע רעװ .רעטצעזַאבב .רװ
 ?לױּפ א רע זיא יצ; :דרע טימ טייקשיתּבה-

 רערעטצניֿפ אזא זַא ,טגָאז יִא רעד ןכש רעד
 ,"ליוּפ רעתמא ןייק ןַײז טינ ןַאק ,רע יװ שֿפנ

 ,1939 קסנימ ,רעדירּב עטַײרֿפַאּב יד ,בז

 יַאלַאּב .ציסור -- עינעשזָאלַאּפ ענדַאסָא
 -9ר עגנערטש עלעיצעּפס טימ דנַאטשוצ-גנורעג
 א ןיא) גנורעקלעפַאּב רעד רַאֿפ סעיצַאלוג

 רעד טלעטשעגסיוא זיא סָאװ ('ג רעדָא טָאטש
 ןַא ןוֿפ רעדָא אנוׂש ןקידנסיורד ַא ןוֿפ הנּכס |

 -עגסױרַא טָאה עמ, .טלָאװער ןטסקיניײװעניא
 יּבָא טָאה עמ ןוא רעטילימ ּבערגַאז ןופ טקיש

 ,לָאֿפי ,"רעטרע עלַא ןיא ... 'ּפ יִא טעװַאי
 יי ,32 אפ ,3

 ןטָארּבעג שײלֿפ .אפש .אּב .יד -- ע|דַאסַא
 ןסעגעג ןוא עטַאמ ןעקנורטעג , .םַאלֿפ ןֿפױא
 יטיל ידְי רעד ןוֿפ 'לָאטנַא ,לַאטיװ חנ ',ײַא

 ריװא ןיא רעוש; .1944 א"ב ,עניטנעגרַא ןיא

 טליּפש'ס ןוא ,יַא ןַא ןוֿפ ךיור רעד ךיז טעשוד

 .ד .מ ,"עדַאנערעס א ףיוה ןיא גנויירעגענ ַא
 --ר'ַא 1960 א"ּב ,עניטנעגרַא ןוֿפ ,רעסיג
 י ,זיּפש-טָארּב

 קידרענרעד (טַאּב .קוא .ן ,רעד -- ס ָאסָא
 -עגנָא ןַא חיר רעד טָא, .זָארגדליװ .סקיוװעג
 טייקכעלסיז רעקינַײװ רעד טימ ... רעטּפַאז



 ןריטלַאסַא

 ,"טרוּכישעג םיא טָאה .ןעייריּפ ןוא ץיַא ןופ

 .5 ןאפ ,1963 ,דנַאלמייה װאס ,ןָאדרָאג .א
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 .ַאּפש ,טריטלַאסַא ,ריט- .ורט -- ןריטלַאטַא
 -לַאסַא סָאװ רָאנ טָאה עמ; ,ןלַאפַאּב .ןלַאֿפנָא

 וצ טיצ הרוחס ידע ."טֿפעשעגדלָאג ַא טריט
 - ."טֿפעשעג סָאד שממ יַא יז .םינֹוק .ךס ַא

 ימוא .רג 22 יא 22 .ידַא -- שיט'ַאמָאט'8א
 ,(659 +-) ךעלרעּפרעקמוא ,(601 +-) לעירעטַאמ

 .עײלּבמַאסַא :89 .ן- ,סי ,יד -- עעלּבמַאסַא
 עטלייוועג ןוֿפ םוקֿפיונוצ ,1/ .רֿפ 22 יא ככ
 -כיו א רַאֿפ עטקיטכעמלוֿפַאּב ,סרעגָאזטרָאװ

 :ָאיצַאנ .יַא עשירעּבעגצעזעג .עיצקַא רעקיט
 -נַארֿפ םעד רַאֿפ גנונעכייצאב -- יא עלאנ

 רעטייװצ רעד ךָאנ טניז טנעמַאלרַאּפ ןשיזייצ

 (ילּבמעסע) עטַאלַאּפ ערעקירעדינ .המחלמ-טלעוו
 -עמא-ופצ ןופ ןטאטש ענלצנייא לָאצ א ןיא

 רעד ןיא םוקנעמַאזוצ רעכעלרעַײֿפ .2 .עקיר

 ץא עשיטעטסעיַאמ יד .טֿפַאשלעזעג רעכיוה
 עשיסור יד ןוֿפ ןעיייא .לַאסרעװ ןוֿפ ףיוה ןיא |

 גיניק רעד זד ,טסואווג לואוו איז . . ., .ןרַאיָאּב

 סנדרָאג ןא טניבא ןעד ףיוא (עלּבמאסַא) ןייא

 ,1718 קעּבזדנַאװ .תואבוצה תוארמ ,"טאה

 טמוק טנַײה, .גניטימ ,גנולמַאזרַאֿפ .אּפש .9

 ,(א"ּב) דייר ,"עייַא ןא רָאֿפ -
 ָאסַא ןַא טָאה סָאװ .ידזַא -- שיטנַאנַאסַא

 טעזַארֿפ יד, .סנַאנַאסַא ןַא טעמּכ זיא סָאװ .סנַאנ

 ןַא ןוֿפ גָאלאנא רעד ... זיא יתולעמו תולאשי

 פשוי ,רַאא ,ייתונעמו תונעט' עזַארֿפ עיַא רעדנַא
 ,טייק- = ,3 ;אאוו

 :88 .ל 22 יא 22 .ץ ,רעד -- םנ'ַאנָאטַא
 (ןיא) ןוֿפ טייקכעלנע .1 .יד ,ץ'נ' אנַאסַא
 ,"ימ ןַײמ רימ ןיא סיז ןוא,; :ןעגנַאלק |

 -נעצקַא עקיּבלעז יד טימ םַארג רעּבלַאה .2 |

 רעּבָא ,ענעדיישרַאפ טימ רעּבָא ,ןלַאקָאװ עטריט |

 :ןגערּב :תוָאמגוד .ןטנַאנָאסנָאק עכעלנע ךָאד

 :טרעטנַאלּפרַאפ :טעּברַאעג :עּברַאה ;טנגעגַאּב

 יעלקעג :רעטעלּב ;ןטָארד :םעטָא 1סע טנָאמ

 ןֿפױא ןעמַארג ןופ ךיז ןזַײװַאּב סָאדע .טרעט |

 זַא ןמיס א זיא ןא עקידהליחּתכל ןוֿפ טרָא

 א ןַײז וצ טרעהעגפיוא טָאה רוטארעטיל יד

 ,רעּפיש קחצי 'רד ,ירעה םוצ רוטארעטיל

 "ןציןיוש ןוֿפ םזירעינַאמ, ,4:3 1938 ,לּבוי

 ,"שימָאק זַײװנטַײצ ןקריו סָאװ ,ןִא עטַײװ
 "ַא רעמוקלופ(-טינ) .3 1 1961 ,זמט ,טייצ

 .ראא .לָאענ .טרינָאסַא ,רינ- ורט -- ןרינַאסַא
 . ,"שידִיי ןיא ןזַארֿפ עטרינָאסַאא .ןעגנַאלק ןסַאּפוצ
 ,1919 ,רַא 'דער ,שידִיייַינ

 ָאסַא חזז ..מַא .סי ,יד -- ןשיײאיסַאטַא

 ,הרבח .טפַאשלעזעג ,ןײארַאֿפ - .וּב ,עיצַאיצ

 'ַאסטרעװרָאֿפ

 "עּברַא .רװ .סעקסי .(יד) רעד -- קיסָאסָא
 יד, .לכלעֿפ ןרעּבלעק טעּברַאעגסױא ןַא (ַײר

 עמ יװ ,סעקסיַא רעדָא ךעלכלעֿפ ענרעּבלעק

 1948 ,גָאט ,שטד ,"זדנוא ַײּב ןֿפור ייז טגעלפ

 ,24 וצ

 .טריאיצָאסַא ,ריא .ורט -- ןריאיצָאטסַא
 'ַא .סעיצַאזינַאגרָא ,ןענײארַאֿפ ןקיניײארַאֿפ .1
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 "רַא םעד 'א .ןעגנומענרעטנוא-ץנאניפ ייווצ יד

 -רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאנ) םעד .טימ גניר-רעטעּב

 ,דנַאּברַאֿפ

 ןייגרעּבירַא .ןליֿפעג ,ןעקנַאדעג ןדניּברַאֿפ .2

 ןֿפוא ןכעלרעלקרעד ןוא ןכעלריטַאנ א ףיוא

 ןייא ןוֿפ רעדָא ןטייװצ א וצ קנַאדעג ןייא ןופ

 ַא ,קנאדעג א 'א .ערעדנַא וצ גנוריּפש ,ליפעג

 עג טימ תוחיר 'א .שינעעשעג א ,דנַאטשוצ

 ןֿפױא קילּבסױא םעד 'א .ןעגנוּבעלרעּביא עסיוו
 'גנעל א 'א .ףיש א ןופ ןייגרעטנוא ןטימ םי

 טימ .תמ א ראפ ןורָא ןַא טימ ןטסאק ןכעל

 םעַײנ א טימ 'א ךיז .טימ יא ךיז -- ךיז

 ןעגנַאלק .גנוטכיר רעַײנ א טימ  ,דנַאּברַאֿפ

 .טָאטשסיױרג טימ ,גנילירֿפ טימ ךיז יא סָאװ

 -נַאדעג עיַא .ידַא ,ראפ -- טריאיצָאסַא
 גנַארנשיװצ א טימ-- רָאסעפָארּפ רע'יֵא .ןעק

 -ַארּפ רעלוֿפ ןוא רָאסעּפָארּפ -ףליהעג ןשיװצ
 ,רָאסעפ

 טָאה סָאװ = .ל2 ייא 22 .ידא -- ל'ַאיצַאפ' ַא
 טֿפַאשלעזעג םעד רַאפ סערעטניא ןייק טינ

 ,(609 +-) ךעלטפאשלעזעגמוא .ןּבעל ןכעל

 ןייק טשינ טוט רע ,שטנעמ רעיא ןא זיא רע;

 סָאד;, .151/11962 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה .,"דסח

 ,"לַאיצָאסיטנַא רָאנ ,'א ןזיולּב טינ זיא דניק
 ענליװ ,רענעסקַאװרעד ןוא דניק .ןיּבור לארׂשי
 -ַאֹּב זיא 'עגנו" יד ןופ טלָאװער רעדע 5
 זיא סערעטניא רעייז ... 'ַא ןַײז ןיא ןענאטש

 ניק םעד ןיא ,םואודיווידניא םעד ןיא ןעװעג
 ,231 1965 ,זמט ,גצּב ,"ּבעלרעּביא ןשירעלטס
 | ,טייק-

 -רַאֿפ .1  .ל22 יא 22 .ס" ,יד -- עיצַאי|צָאסַא
 עכעלנע םשל ןשטנעמ עפורג א ןופ דנַאּב

 רעדָא עלעירעטַאמ ,ןליצ עקידתוכַײש רעדָא -

 ןטנאקירּבאפ ,סרעמרַאֿפ ןופ יא .עקיטסַײג
 ,וזַאא

 ןשיװצ תוכַײש ,גנודניּברַאֿפ (עיגָאלָאכיסּפ) .2

 ןוֿפ תוָאמגוד ,ןעגנוריּפש ,ןליפעג ,ןעיידיא

 -- ךעּפעט רענירג ;טלעק -- רעטניװ :סיא
 ;טולּב --- טיור ;עזוַאּפ -- לקעלג :עקנָאל ענירג

 ;ןּבעל רעגייטש ןַײז -- דנַײרפ א ןופ ןעמָאנ

 יליּב -- טכיל ;גנואַײרֿפַאּב --- םירצמ-תאיצי

 טסַײג ןופ טנאהרעּבייא -- יַאּכז ןּב ןנחוי ;גנוד

 ןעיײדיא ןוֿפ יא .לגדא חוּכ ןשיזיֿפ רעּביא

 טרָאװ סָאד טָאה ןּבעל ןכעלגעטגָאט ןיא יא;

 םעד ידּכ עקַאט רעּבָא ,ןטַײטַאּב ערעדנַא ךיוא

 ערעדנא ןוֿפ ןדײשוצּפָא ןימרעט ןשיגָאלָאכיסּפ

 יַאיצאנרעטניא םעד ןצינ ןעמ ףרַאד ,ןעניימ

 ,וצ פשִיי ,גרעּבסגילק .מ ,"עיצַאיצַאסַא םזילאנ

 ןגעלפ ךעלדיימ עשלטעטשניילק ערעזדנוא,ג

 טָאה סע עלַײװ ,רעּפוק טרָאװ םַײּב ןרעװ טיור
 ענרעפוק -- רעּפוק :ייר אזֲא טלטייקעג ךיז

 -- הנותח -- הדועס -- שיפ עטליֿפעג -- ןַאפ

 טעטילַאזוַאק זיא ,טנרעל םוי יו; .". . .ןתח

 ,"ךנַאטשרַאפ-סגנומענפיױא ןוֿפ יא ןא  רָאננ

 טָאה ןןעמאזקע ןא ַײּב) עבאגפיוא יד, .נטוג

 םעד ךיז טיג סע גנירג יװ ןזַײװ טפראדַאּב

 ףיוא ןוא סיַא ענַײז ןצינסיוא סָאד טַאדידנַאק

 !לּבִי ,ּבמָאלָאג .א ,"ייז טשרעהַאּב רע לֿפיװ
 ,ס'ַא ךיז ךָאנ ןגיוצעגטימ טָאה דליּב סָאד , 3

 א ןיא סעּפע

 טנ'עמיטרָאפַא

 בָאה ךיא סָאװ טנַאמרעד ךיז ןּבָאה רעטרעװ

 ,וװ רַאק ,"טנעיילעג לָאמַא

 ןלעטשרעביא ןופ טֿפַאשנגײא (טַאמ) 9

 ,טרעוו יד ןטַײּב םעד ןָא למרָאֿפ ַא
 8 + (0 + ס) = (4 + ס) + 0; :תוָאמגוד
 י .(0)40 = 8(סס)

 טול ךיז טדניּב סָאװ .ידַא -- וויטַאיז

 -נעצ ערעכעה יד, .ןעקנַאדעג עיַא .סעיצַאיצָאסַא
 סָאװ .קינײװ ןּבָאה . . ..ע'ַא יד ,חומ ןוֿפ סרעט

 ,ּבמָאלָאג .ַא ,"סעּכ ןוויטימירּפ םַַײּב ןגָאז וצ

 וֿפ יַא -- טייקויטאי .5:4 ,וװ לּבו
 .ןעלמרָאפ

 סָאװ עינָאלַאכיסּפ ןיא הטיש --- םזינַאי

 ןיא טלַאהפיונוצ רעטסקיטכיװ רעד זא טלַאה

 רעד זיא ןטכַארט ןיא ןוא ןעגנורַאֿפרעד'ןּבעל |

 .,טסינָאי .סעיצַאיצָאסַא ןוֿפ חוּכ

 -י8ֿ ,עיגָאלָאכיסּפ עא .ידא -- ל'ענָאיד
 .עיפַאסָאל

 ,םיוּב-'ַא :ךעלנייוועג .ז- ,רעד -- ר ָאקָאטָא
 רעּביא זיא ,עילָאּפָאט ןימ (טַאּב)

 ץנַאג ןיא טסקַאװ .ךיוה רעטעמ 5

 ןוֿפצ ןוא -לטימ ןיא ןוא עּפָאריײא
 םעד ַײּב ,ָאד טליפרעד יז, .עיזַא/

 ריא ... םױּבײָא ןטײװרַאֿפ-ּבלַאה

 ,ןאמטכעש ,"טיײקנײלַא ןוא טנלע

 ,7 .יחָאס ,ֿברעי
 -פָאלּפ ,ּפָאלּפ --- מור ,סעּב ,4 אײ

 ,דנַאלמייהה

 ?סקטווגפ מ19ע2 ?סקט}!טפ.ץלָאה
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 (טָאּב) .זָארג-ָא :ךיוא .אּב ייד -- עקָאטַא
 ןּפמוז ןיא טסקַאװ סָאװ זָארג קיבעטש טרָאס ַא
 סָאװ -- .ָאידמַאֹז .ןדָאּב ןקיּפמוז ףיוא ןוא

 ןדָאּב ןקידמַאז א ףיוא טסקַאװ
 רעד ןופ טצנַאלגעגסױרַא טָאה;

 ןזָארגּפמוז ןופ ןוא יִא רעטכידעג

 ,ָאקנעטיקימ יא ,זּביא ,"ךַײט רעד
 ןשיװצ, .19235 וװעלק ,גנילירפי

 -עג סָאװ רָאנ ,ןשירפ ךעלגרעּב
 ןּבָאה יורטש ןוא זָארגָא ןטכַארּב
 .מ ,"טנעה עקנילֿפ טגעװַאּב ךיז

 ,דנַאלמיײה  יװָאס ,יקסנַאירּבָאק ןְשִׁשֹו

 רעד וצ רעטנענ ..., .7 א: ,1963 ףו

 סָאד .ַא ןיש טסקַאװ קירב . שא
 נָא ,יקסוװעילָא .ּב ,"ךיוה זיא זָארג

 .(:םזס8 241602112 .1939 עװקסַאמ ,נּבעל בייה

 .רֿפ 22 ייא 22 .ץ ,רעד -- טנ'עמיטרַאסַא
 רעּבָא ,ןכַאז עקיטרָאסנייא ןוֿפ גנולמַאזנָא .1 |

 .לגדא ןּברַאפ ,ןסיירג ,ןעמרָאפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 -רַאפ עירטסודניא-רעדעל יד; .ןרילָאק ןוֿפ 'א

 סָאװ סענישַאמ-רעדעל יַא ןצנַאג א דניצַא טגָאמ
 ... עטסנעש יד לעֿפ עכעלנייוועג ןוֿפ ןכַאמ
 ירעדעל רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ ,"ןעלקיטרַא

 א, ,43 '} .1922 גרוּברעטעּפ ,| טעּברַאסױא

 'א ןסיורג ןשירֿפ ַא טימ ... םָארק עקיזיר
 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד ,עֿפָאי לדוי ,ײןֿפָאטש

 ןופ טעװעקוטשעגֿפױנוצ ... ןזיחג .6



 ןריטרָאסַא

 'ַא רעקיּברַאֿפ א . . . סעטַאל עקיּברַאֿפ-ןדײשרַאֿפ
 ,"ירטסודניא-ליטסקעט רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ

 ,1937 ווצִיק ,ענעסַאכ ַא ,ןידליג םייח

 ןֿפרַאד סָאװ ןטנעמוגרַא ,ןזַײװַאּב םוכס .2
 .עא החנה ַא ןדנירגַאּב ,קנַאדעג ַא ןרירטסוליא

 םענוֿפ לייט םעניילק ַא זיולּב טכַארּבעג ּכָאה'כ;,
 רעד ןיא טצונַאּב ךיז טָאה ףיטש ןכלעו טימ ,יִא
 | ,3 ,1938 ,ַאֿפוי ,פנ ,"טעּברַא

 -רַאֿפ ךיז טָאהיס, .עפורג עקידנדײשרַאֿפ .9
 טָא וצ ליפעג-לּביא ןַא ... טימ ... טקידנע
 ,סנ ,"ַאױענױשרַאּפ ןקידנלַאפּפָא ןצנַאג םעד
 ,19234 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה

 -(סיוא) .טריטרָאסַא ,ריט- .ורט -- ןריטרָאפַא

 .תוריּפ יַא .הרוחס 'א .ןריּפורג(סיוא) ,ןריטרָאס
 ןקוקמוא זדנוא ַײּב ךיז לָאז עמ ,, .סעקרַאמ יא

 רַאֿפ טצונ סע רעװ ,יַא ייז ןוא רעדניק יד ףיוא
 בר א ןגיוט טינ ןעק סע רעװ ןוא ... בר ַא

 ,1863 ,מק ,זרא ,"ןרעװ וצ דמלמ ַא רעדָא
 ,42 ןאפ

 .תורֹוחס עיַא .ידַא ,רַאפ -- טריטרָאסַא
 "וחס ענעריװצ ינימ עלא ןעמ טגירק טרָאד,

 ,העדומ ,7 אט ,1865 .,מק ,"ַא טוג ,תור
 ,טייק-

 םעד ןיא; .838 ,טסעּבַא + -- טפעּבסַא
 טכַאמעג טרעװ ריּפֲאּפ סָאד ןכלעװ ןוֿפ ףָאטש

 -א 32 וו ,1883 ,לָאֿפוי ,יַא ןַײרַא טמוק
 .ידַא -- שי .גנַאהרָאֿפ"ַא .ץיענ

 רָאנ ךעלנייװעג .יד ןערָאּבסַא -- הרּבשַא
 ,ארֿבס :ב/חי ,הליגמ טול 22 .תור- צמ ןיא

 ,קיטש ,סעקטיּבז ,ןלַאֿפנַײא :ב ןיא יוניש א טימ

 טוט רזממ רעטיור רעד. .ךעלציּפש ,סעקוטש

 ,סוממ ,"ןרעװ וצ רוטּפ רענַײמ יװ תוריַא ףיוא

 1 .עקשיפ

 .ץַאז ןָאסָאדוסיל רײדַאסַא) -- אתדועסל רדפַא
 רעטרעװ עטשרע .'הדועס יד ןטכירּפָא לעוו'כי

 ןיא רמז ןקיֿפָארטסעצ ןַא ןוֿפ ןעמָאנ ןוא

 רַאפ ירֿפרעדניא תּבש טגניז עמ סָאװ ,שימרַא

 ןיא רּבחמ רעד זַא ןעמונעגנָא זיא'ס} .שודיק

 בוט-םשילעּב רעד, ן.שודקה יײרַא רעד ןעוועג

 | אט ,חק ,ײטײקמורֿפ סיורג טימ יל יַא טגָאזעג טָאה

 טרָא 222 יא? .ן ,רעד -- ר'ַאוטַא
 | .ענעּברָאטשעג ןוֿפ רענייּב רַאפ

 -ץ(יױדוסָא ,עװע(ייד- .ורט -- ןשווע(י)ד'וסָא
 "רעד, .ןטּפשמרַאֿפ ,ןלײטרוארַאֿפ .ציסור .טעוו

 -רַאֿפ ןדייּב ייז ןעמ טָאה טכַאנרעּביא לַײװ

 -עדוסָא ייז ןלָאז ןגרָאמ וצ זיּב . .. טרַאּפש

 ,ןיצעּבער איד עלענורג ,ס"פא ,'ןרעװ טעװ

 .1874 ענליוו

 ָאּבָאװסָא ,ע(יױד .ורט -- ןע(י)דָאּבָאװמָא
 ףָארטש א ןוֿפ) ןעַײרֿפַאּב .ציסור .טע(י)ד
 טלָאװעג טָאה ... רסיק רעזדנוא, .(עא טכילֿפ

 טָאה ,ןטַאדלָאס עשיאיוג ןעגניד ןלָאז ןדִיי

 -ַאדָאּפ יד טעדָאּבָאװסָא רעלרפ ענטסימוא רע

 ,18 אי ,1867 ,מק ,"סענ

 ,סור .סעצ- ,רעד -- ץע)נער(שז)ַאּבָאװסָא

 -- אינעדשזַאּבָאװסָא זויָאס' םענוֿפ טסיוװיטקַא

 ןיא ןעמוקעגפיוא} גנואַײרֿפַאּב רַאפ דנַאּברַאֿפ

 סױרַא ןלעטש רימ , 1904 ןיא גרוּברעטעּפ

 .ן- ,רעד -- ריוװסַא

 ַאּפש .ס' ,יד -- עטנוסַא

 .רפ .ודַא {ףיָאסַא) -- ףוֿפַא
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 רימ . .. ןקַײרטש וצ טכער סָאד :גנורעדָאֿפ יד

 טינ ןעניפעג ... סעציַא יד וליֿפא זַא ,ןעעז

 ,"ןעגנורעדָאפ עזיד ןלעטשוצסורַא קיטיינ רַאפ
 ,1905 ווענעשז ,ןעגנורעדָאֿפ ערעזנוא ,יקיּב .ּב

 .ורט ןל ץכייוו -- ןעװטפלטעדיװסָא
 ַא ןגירק .ציסור .טעװטסלטעדיװסָא ,עווטס-

 .סעפע טקיטעטשַאּב סָאװ טנעמוקָאד א ,ןַײש

 ןגעמ ... םומ ַא סעּפע ןּבָאה ... סָאװ עלַא;

 וצ ןגיוט ייז ּביוא ,יָא ייז לָאז עמ ןטעּב ...
 ,44 אפ ,1864 ,מק ,"ןעניד

 קעװשט א טימ גנַאטש

 ןיא רעמע ןַא ןּבײהוצֿפױא ןוא ןזָאלוצּפָארַא

 ןופ טײטשַאּב סָאװ לעטשעג ַא ךיוא .םענורּב
 גנאטש ןטלעטשעגנַײרַאלאקיטרעװ ןכיה א

 געװַאּב א טקיטסעֿפעגוצ זיא םיא וצ סָאװ

 ,גנאטש רערעצריק ןוא רעלַאטנָאזירָאה רעכעל

 סָאװ רעמע ןרַאֿפ קירטש א ךיז ףיוא טָאה סָאװ

 טָאה עמ, .םענורּב ןופ רעסַאװ סָאד ןָא טּפעש

 ןוא םענורּב ַא ןופ 'ַא ןפיוא ןציז ןעזעג יז

 .ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"ןָאה ַא יװ ןעיירק

 ןוֿפ יא ןַא ,ףיוה א ץעגרע ןוֿפ ךיז טזַײװ סע;
 םַײּב שטוילק רעד וליֿפַא .קמ ,"םענורּב א

 ןעגנָאהעג זיא'ס סָאװ ףיוא יא רעד -- םענורּב

 ףלָאװ ,ײלָאמַא ןוֿפ ןעוועג זיא --- לּבוק . . . רעד
 .4ש11961 ,זמט ,ןינוי

 -ַאב .רנ .ציסור .ס- ,יד -- עינעשטשעװסָא |
 יד -- ןדערוצסיוא עלעטרעװ א? .גנוטכַײל

 ךָאנ ןוא ... יִא ,עינעילּפָאטָא ... . ןדָאכסַאר |

 ,הנטק ריעמ םינּב ,"המודּכו המודּכ עכלעזַא

 .,1901 װעשטידרַאּב ,טסַאג רעּביל ןַײמ

 יצג ,ןינע ,קסע
 זָאל, .ס'א ןצעמע טימ ןּבָאה .סעצָארּפ .טפעש
 ןלעװ רימ, .(א"ּב) דיר ,ייַא יד רימ וצ רעּביא
 קיסַײרד ,ןָאסרעּפלַא .מ ,"ןליּפשרַאפ טינ 'א יד

 .עניטנעגרַא רָאי

 טמוק יא ,...ןגָאז טלָאװעג טָאה רּבחמ רעד;
 ןפיױא טגָאזעג טשרמֹולּכ זיאס זַא סױרַא

 ,1 ,1938 ,ַאֿפיי ,פנ ,"רעּבַײװ לצנערק

 אֹבֹּב ?? .תויֿפ  ,תיֿפ נװ .םי ,רעד -- יֿפופַא
 -רעטנוא ?רעטלמַאזעגנַײא ןַא .א/זּפ אעיצמ

 ןענַײז רעװ טינ טסייוו עמ סָאװ ,דניק ןֿפרָאװעג

 ןוא ,'רזממ קֿפס' זיא יַא ןַאו .ןרעטלע ענַײז

 ןּבָאה הנותח טגעמעג רע טלָאװ אתיירואדמ

 רימחמ ןּבָאה םימכח יד רעּבָא ,לארׂשייתּב ַא טימ

 ןַא וליפֵא ןעמענ טינ רָאט רע ןוא ,ןעװעג

 זיא סָאד זַא ןַײז טלָאמעג ןָאקיס לַײװ ,תיפוסַא

 טָאה עמ בוא :טגָאז ארמג יד .רעטסעוװש ןַײז

 רעדָא םיּברה-תושר ַא ןיא ןענופעג דניק סָאד

 עמאמ יד זַא ןמיס ַא זיא --- שרדמ-תיּב א ןּבעל

 סע זיא .ןּבעל ןּבַײלּב לָאז עלעפֹוע סָאד ליװ

 ןיא ןַײרַא טינ סע טייג אליממ ,דניק רשּכ ַא

 ןירזממ --- קֿפסי ןוֿפ עירָאגעטַאק רעד

 .תוכרּב 22 .װז 8 וויטַאקידערּפ ןרעסָא) -- רֹופָא
 ,'ףרֿביש םדוק םולּכ םעטיש םדָאל יִא :א/הל

 ,ןטָאּברַאפ ,טרעװרַאפ .ןוסַא +- ,רוסיא +-
 ,'ַא זיא ריזח ,רׂשֹּב זיא שיײלֿפ , .טינ רָאט עמ
 רּתֹומ שאוו ןרסָא וצ שקינ ןרימוטסע איז, .לֿפ

 | ,ףוס םוצ ,ףוסל

 רוסָא

 ,זּביא ,"טזיא יִא שאו ןּביױלרע וצ דנוא ,טזיא

 ,םייח ילעּב תרגא ,ל"גס יֿבצ 'רּב ךונח רוחּבה

 רוסאל, :3 ,ל ,רּבדמּב ,ישר טיול} 1718 אנעה

 ׂשעפ .ן"רוסָאה תא ריּתהל אלו רּתמה תא

 ,"תּבש ןא םיוּב ַא ףיוא ןגַײטש וצ םוא יִא זיא -

 ךַא זיא ,תּבש םא זיא יִא אד שאו, .א/ּפ ,וטל

 טֿפערט ןא ׂשװ ׂשלַא ןמוניג שיוא ,בוט-םוי םא יא

 ,1723 טשמַא .,םיגהנמה רֿפס ,יײזַײּפש ןׂשע

 ןייא ןיא ןֿפּפָארט שטולּב ןייא ןעװ, .א/אכ

 וצ 'ִא אייא יצנַאג יד זיא וזַא זיא אייא

 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,יןֹׂשֶע

 רֿבד א ןגָאז וצ יִא זיא סע, .חל קרפ ,6
 רֿפס ,"ןגיוא יד רעטניה רבח ןַײז ןופ הנוגמ

 ַא ןַײז וצ רעצמ, ?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח
 -רוּבמַאה קחצי 'ר ,"הרוּתה ןמ יִא זיא יח-לעּב

 טכאמעג, .1898 ענליװ ,ץעוי אלפ ,זּביא רעג

 ,"ג"ירּת ןוֿפ ללכּב ,רּתומו יא ןוֿפ קַחֹמ ַא

 | .ירעניּבאר רעַײנ רעד' ,גורֿפ

 ,(רעכיזרַאפ) רעװש ךיא = ןַײז רימ לָאז יָא*

 !ןגָאלש יִא טסעוו* .טיהַאּב טָאג ,טינ ןֿפוא-םושּב
 רעװשַאּב ךיא = ןּברעװ רעדנַא רעדעי ךיואו

 ןַײז ריד לָאז יא; .ןגָאלש טינ טסלָאז וד ךיד
 ,זדנוא ,ריד) רימ יִא ."ןָאט סע טסעװ וד ּביוא

 רעד ַײּב ןשָארג א ּבָאה ךיא ּביוא יא; .(ךַײא

 ."ןייטשרַאפ טינ יַא סע ןעק ךיא, ."המשנ

 ס} יצ יא, ."ײטלוה ןייק טינ יִא ןיּב ךיא;

 ןיִּב ךיאק ."ןַײז וצ אנקמ ןעמעװ ןַארַאפ זיא

 עּבילא .םילשמ ,טע ,"רעסערֿפ רעסיורג ןייק יִא

 ןעד ךַײא גָאז'כ !סטכעלש ןייק יִא ,ךעלרעדירּב

 ...!ןּבַײלּב ריד סייה ךיאע .| גורפ ,"!?סעּפע
 ,זי ,"ףייג טסעװ וד ּביוא ןַײז יַא רימ לָאז

 . .ןמחנ רבח

 אזא יװ 'נ יִא ײטשרַאֿפ ךיא; -- טינ יא

 טסניימ, .עסקַאט .סוממ ,ײןטלַאה ךיז ןעק רחוס
 ךיא ,ינ יַא ?ןוז ַא סבר א סעּפע ןיּב ךיא ...

 ַאז .א .ּב ,"ןוז א סנַאמרופ א טסָארּפ רָאג ןיִּב

 ,1887 עשרַאװ ,וש טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּב
 רוסיא +- ןעליכַאַאּב ...} -- הליכַאּב 'ַא

 ןףסע (טינ רָאט עמ) וצ ןטָאּברַאֿפ .הליכַא

 ,יַּב 'ִַא ןיא שאד ,רמוע שאד טגנערּב ןמ;

 ארּתיהד אחוּכ זיא רָאי ץנַאג א, .3 ,ּב ,רירעש

 יב 'יַא .,. הפירט ץלַא -- חסּפ ןוא ... ףידע

 ,ץרּפ ,"םילּכ יד טכערּבעצ עמ ,הָאנהּב א

 .ךעלהׂשעמ סדמלמ ןנחוי

 רוסיא + ןטַאנַאהייב ...} -- האנהּכ 'ַא
 ןסינעג ,ןּבָאה הָאנה טינ רָאטמ .האנה

 טינ ךיוא ןעמ רָאט 'חסּפ וילע רֿבעש ץמח'.
 עמ, ."טלעג םעד ןוֿפ ןסינעג ןוא ןֿפױקרַאפ
 ַײּב טנידרַאֿפ טָאה עמ סָאוװו טלעג סָאד רָאט

 טינ ... הקדצ ףיוא וליפַא ןןַײז תופירט ליכאמ

 -נעגרָאמ .י ,""ּב 'ִא זיא סע לַײװ ,ןּבעגקעװַא

 .ח"נרּת ענליװ ,םיבצק ינשמ הׂשעמ .ןרעטש

 יד רָאנ ... תושר רעייז ןיא רעּביא טזָאל,

 צלַא .יעיצולָאװער רעד ןענידד עכלעװ קרעװ
 ,רעזעל ,נש ,"יּב יִא ייז רַאפ ןענַײז עקירעּביא

 86 רעקיטירק ,רעטכיד

 ןטָאּברַאֿפ ןםערייכעּב .| -- םרהחּב 'ַא
 זיא סע רעװ ה"ד ,םרח א טימ יװ (טקנוּפ)

 טינ טורּב טלּפשַארג; .םרח ןיא טגיל רֿבוע

 ,יב 'ִא זיא 'נוא ןדראוו טכיורּבעג ןחלושה לע
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 וצ ןטָאּברַאֿפ ןדעיומייּב ...} -- דעֹומּב 'ַא
 "לוח טמעשרַאֿפ סָאװ רעד, .דעֹומה-לוח ןָאט

 -ָאלמ יד טוט רע ,ןעמ טניימ סָאד ... דעֹומה
 ,הק ,! ישס ;ײײּב יִא ןענַײז סָאװ תוכ

 ַײּב ןסענָאמענייּב ..} -- תונמאנּב 'ַא

 -רַאפ ,ונע .תונמאנ ןַײמ ףיוא ,טרָאװנרע ןַײמ

 -עגפיא ןוא עטעּבלוּבעג ערעייז עלַא ןגָאמ
 ,לײ י"ב 'ִא ... הרוּת ענעדליג אזַא עטרעלק
 .1895 סעדא ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד

 רָאט עמי ןעכמיסייב ...} -- החמׂשּב 'ַא
 ןעװַארּפ טינ רָאט עמ .'דיײרֿפ ןיא ןזַײז| טינ

 ןייק ןלֿבָא רעד רע ףרַאד ךַא; .תוחמׂש ןייק
 זיא הרוּת יד ןעד ,העבש יד ןיא ןנרעל הרות

 .,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,ייּב יִא יא רע 'נוא ,חמׂשמ |

 .ב/גכ ,א"נקּת ךַאּבצלוז ,םייחה רפס !

 וצ ךייש סָאװ .טרעװרַאֿפ .ידַא -- קידױוּפָא

 ימוא ,ןיד ןגעק זיא סָאװ .רשּכ טינ .רוסיא ןַא
 "עי . . .םיכלמ יד ....ןֿפָאשיּב יד; .ךעלצעזעג
 רעטקָאד ןשידִיי ןַײז טַאהעג טָאה ייז ןוֿפ רעד

 סָאד ֹוַא טסואװעג ... טוג ןּבָאה יז ןםגהָו
 ןעדוי ,יקסװעשטירק .פ ,"הרוחס עיִא ןַא זיא
 ,1894 וװעשטידראּב ,םוהטנעדוי ןוא

 -רַאֿפ .עזַארֿפ ןרעזַאכ רעסָא) -- ריזח יוטא
 םַײּב לקע ןופ םעטַײּב וצ טיג .ריזח יװ ןטָאּב
 יװ ױזַא !ףיירט זיאס :שיטַאֿפמע .ןענעקייל

 'ח אי ....(יא) לָאז ױזַא --- יִא זיא ריזח
 -עדַאר רע סָאװ סייוו ךיא ןעװ ,ןַײז םיא לָאז
 רעּביאְו 1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,"ךיז טעװ
 רעייז טצינעג טרעװ קורדסיוא רעד סָאװ םעד
 ןיא שוק ,טינ העובש ןייק זיא 'ח יא ןטפָא

 ,לעװ ךיא; .װש ,"טינ הללק ןייק זיא תחֹּת

 .עלעקרעס ,טע ;ײןכַאמ תויהש גנַאל טינ ,'ח יָא
 ,מק ,"ןגָאז טינ טנגיל ןייק ,'ח יִא לעװ ךיא;

 ,"יח יַא רימ זיא ןשָארג ַא סנַײזע .15 אפ ,7
 םיא טימ ןעד ךיז ןַאק עמ, .װיזירפ ,סוממ

 ?ןקיש הנכש א וצ לּפעט א ךָאנ ,ןֿפלעהַאּב

 יד ,ץרפ ,"העש ריפ ןיוש טמיוז רע ,י'ח יִא

 לָאמנייק ,הלילח ,טנָאמרעד, .'װּורּפ עטשרע
 ןופ ,עש ,"!'ח יִא ,טינ םענַײז ןעמָאנ םעד
 .עקוועלירתּכ

 .ענעגנַאֿפעג ,עטריטסערַא .מּב .יד -- םירופַא
 רָאנ הסיפּת ןיא טקינַײּפעג ןעמ טָאה יא יד

 ,םידוהי ןעװעג ןענַײז ייז לַײװ םעד תמחמ

 .,ןויצ-יריסַא ,ריסַא :לגרֿפ

 .רֿפ 2? .טרירוסַא ,ריד .װרט -- ןרירופַא
 .ןרירוקעסַא .ןענערָאװאּב .ןרעכיזרַאֿפ .כרא
 טׂשומ ךַײא ריא זד יַא אַײּב אד ךַײא ליוו ךיא;
 סעירוק אַײנ ןיש ןייא ,"ןרימרָאֿפניא ןיזול

 ףמַאק ,ֿביר} ט"עּת ,ךַאּב ןיֿפוא ,'דיל ליּפש
 .ןןדִוי ַײב ןליפשטרַאזַא ןגעק

 רעמ אוד ןהאוו, .ידַא ,רַאּפ -- טרירוסַא
 ןכַאז יטלעמיג ןּבױא איד ׂשלַא טׂשאה טלעג

 ,18 װירּב ,ײןַײז יא ׂשע זאל וזַא -- ןמוק וצ
 ,ילעזעג 'טסיה ידָיי ימַא ןוֿפ ילּבוּפ} (1758) ה"י

 ,(1937 ליג ,(ילגנע) אאאוש |

 -ַאּב יואװָאל רעסָא -- לחקּכ אובל רוסָא
 טריזַאּב ;א/דע ,ןישודיק 25 .חּת .ץַאז ןלָאהַאק

 ,1896 סעדַא ,...קעובצ
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 ."'ה להקּב רזממ אוֿבי אל, ;3 ,גכ ,םירֿבד ףיוא

 ןסָאלשעגסיוא .ילהק ןיא ןעמוק וצ ןטָאּברַאפי

 ןוא רזממ א זיא רע, .טפַאשלעזעג רעד ןוֿפ -
 ךדשמ טינ םיא טימ ךיז רָאט דיי א ,'ּב יל יִא
 סָאװ ...:טהנעטעג טָאה רזממ רעד :לװֿפָ} ."ןַײז
 -צג טינ ךָאד טָאה רע ?3ב 'ל יִא סעּפע רע זיא
 :טרעפטנעעג םיא טָאה לוכיֿבּכ ... !טקידניז
 טינ להק ןיא טסרָאט וד זַא ךיז סע טרַא סָאװ

 ןעמוק להק טעװ ,סנרּפ ןרעװ טסעװ ?ןעמוק
 .י.חצֹור וד ,לצעג וד ,לטָאמ וד ,יוא, ן.ריד וצ |

 רעד ,אריפש .װ ,"'ב 'ל 'ַא ךָאד טסיּב וד
 טימ בוס ךיוא

 .,קינ'ּבדלײָא -- קינז

 רוציק 22 ןרעּבַאדיײל ..} -- רּבדִל 'ַא
 רוסָא :ח ,גכ ,ת"ס יניד תצק ,ךורע ןחלוש

 ה"ד ,ןדער טינ רָאט עמ .רּבדל להקה לכל

 ןסעומש טינ ןעמ רָאט הרוּתה:תאירק תעשּב

 :לטעצ א ןעגנעה טגעלֿפ םישרדמייּתּב לייט ןיאְו

 רָאט עמ -- "הליֿפּתה (ןמזּב) תעשּב 'ל יא;

 טינ רָאט עמ .1 ןןענעװַאד םַײּב ןדער טינ

 .גלװש ַא ןכַאמ זומ עמ ,טרָאװ א ןדיירסיוא

 רעסעּב --- 'ל יַאל ,"אש --- ןיש חתפ -- יל יַא;

 ןַײז ןגעלֿפ סע ."קסיפ ,רעסערפ םעד ךַאמרַאפ

 -ָץגּפָא ןּבָאה סָאװ ןדיי עמורפ :תורֿבחײלײַא

 -- געט עטמיטשַאּב ןיא ןדער וצ טינ טכַאמ
 ןיא ,רוּביד-תינעּת ַא ,קיטשרענַאד ןוא קיטנַאמ

 (בָאּב העשּת--זומּת ז"י) ןכָאװ ַײרד יד

 -ַאּפ ןפיוא ףיורַא זיא הלגעילעב רעד ...;

 יעגסיורַא טינ טרָאװ קיצנייא ןייק ... םָאר

 זיא'ס זַא טדערעגּפָא ךיז ןטלָאװ עלַא יװ ,טזָאל !

 .דירַאי םענוֿפ ,עש ,ייל יִא

 ןצ ,ןגָאז וצ ןטָאּברַאֿפ זיא סע סָאװ .2
 ןיאע .(ערה"ושל ,תוליכר ,םילוּבלּב) ןדייר

 נא םעד ףיוא דמלמ ןייא טֿפױל טעטש עלַא
 טרעװ ךָאנרעד .יל יַא סיוא . .. טדער ... ןרעד
 טדער עמ, .23 גאנ ,1864 ,מק ,"םולש ַא רעדיוו

 זיא ליװ סע רעװ ןוא יל יִא סיוא ןןדִייִו ףיוא

 רימ, .8 א ,1881 ,לָאפוי ,"ייז ןיא םקֹונ ךיז

 סיוא ןדער ןוא טנַײֿפ ... ךיז ןּבָאה ןיילַא

 רעד ּבז ,"ל 'ִא ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא

 ,1885 סצדַא ,קינוּב לֹּכ רעניילק

 .ךע- ,סָאד ןלרעּבַאדייל ...} -- ?רּבדל- ַא
 -רעד טינ ,ךדערסױרַא טינ רָאט עמ סָאװ סָאד'

 ,קינערַאװ :רַאֿפ היקנ ןושל .ןעמָאנ םַײּב ןענַאמ

 ,רעטרעװ עקיזָאד יד ,לּפערק ,שינק ,עקשעריּפ

 ףיוא זמר) לדייאמוא ןענַײז ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה

 עמורפ ןּבָאה רעּבירעד ,(הוורע רעשרעבַײװ

 "א םילכאמ עטנַאמרעד יד ןֿפורעג סענעדלי

 | .ךע'ל
 ןטָאּברַאֿפי ןטעריודייל ...} -- תורודל 'ִא

 סע4 .קידנעטש ףיוא טרסאעג ,'תורוד ףיוא

 וצ עטיל רעד ןופ ןדמל א רַאֿפ יל יִא זיא

 ירַאמ .פ ,"תונּבר רעטרופקנַארפ יד ןדיילקַאב

 ,12 וצ 1963 ,זמט ,סוק

 ,תוכרּב 22 ןםעכַארעל ..|} -- םחרל 'ִא

 רעק .ןּבָאה תונמחר טינ רָאט עמ .א/גל

 .ייל יִא ןיא םיא ףיוא ,ןקעטש םעד טרעװ זיא |

 ךַײא טעליוק ריא ,תעדל ומצע דּבַאמ טנעז ריא;

 ךַײא ףיוא ךעלטנגייא זיא ,לארׂשיילּכ ןוא

 'חר ארַאס, .234 אי ,1870 ,מק ,"'ל יא ןיילא

 טסַא

 ןיא םיא ףיוא סָאװ םענעי ףיוא זיא סע תונמ -

 יִא ןיִּב ךיא, .17 וװ 1967 ,זמט ,טייצ ,ייל יִא
 ,עש ,"ךימ טגָארט דרע יד סָאװ טרעװ טינ ,'ל

 םעד :סיוא זיא סע רעװ טגָאז טכַײליֿפ , .היבט !
 ןיא רע ןעד ,'ל יִא ןיא םיא ףיוא ... תמא

 רֿפס ,יאלפ ומש ,"ףוצח רעד ,םינּפ-תוזע רעד

 ףיוא 'ל יִא ,1893 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה

 :ּברוס ,ןֿפױק טינ .יז רָאט עמ -- הרוחס א

 תונמחר רוסָא זיא םיא ףיוא סָאװ רעד -- !ל"ַא

 .קינ'ל-'ָא :ךיוא .ןּבָאה וצ |

 טינ ןענַײז סע, ןרסַא + -- ןּכַאמ רוסָא
 טָאה הרוּת יד סָאװ ןכאז יד ריד רַאֿפ גונעג

 ךָאנ 'מ יַא ריד ףיוא ךָאנ וטסליװ ,טכַאמעג יִא

 -"רָאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידוי רעד ,ײ?ןכַאז ערעדנַא

 | ,1881 עש

 .אתיירואדמ רוסיא +- -- אתיירואדמ רומָא
 טָאה ... הרֿבח עטלַא יד ןוא 'מ יַא זיא לזג;
 ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,"םימותי טימ תונמלַא טלזגעג
 -- הרותה ןמ 'א :59 .עידיא ןוא

 ,"ה ןמ יִא וזיא ערה"ךושלע ןערױטַאה . .
 / .. .שקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש

 -רַאֿפי ןזָאנָאּבַארדימ ...} -- ןנּברדמ 'ִא
 זיא, .ןנּברד רוסיא +- .'םינּבר יד ןוֿפ ןטָאּב

 ל"ז םימכח ערעזדנוא ןוֿפ דייר יד ףיוא רֵבֹוע

 ... זיא 'מ יִא זיא סָאװ ... טגָאז רע ..
 -ליװ ,הק ,"רהזנ טינ . ..רע זיא םורעד ,גנירג
 | .ב/אּפ ,ה"לרּת ענ
 ,רעצעלק ?רװ 22 .ררװ .סי ,יד -- עקרוֿפַא

 ןקַאהסיוא ןכָאנ) סָאמ ַא ןיא טגיילעגפיונוצ

 רעצעלק עלַא ןענַײז יַא ןַא ןיא, .(דלאו א
 .חש ,"ךיללג

 .ב/גיק ,אעיצמ אֿבּב 22 .יד ןעסוסַא| -- אתֹוסַא
 שינעשטניװ ַא יװ טצינעג .ילטימלייה ,האוֿפרי
 ןוֿפ סיורא טמוק עמ ןעוו ךיוא ,טסינ עמ ןעוו
 טינ 'ִא) .'א !האוֿפר וצ ,טנוזעג וצ :ץחרמ
 {,"היהּת ךורּבי זיא רעפטנע רעד ;דל ןיא ןעװעג

 ןנַײז יד .ָאסַא טסינ ןמ ןעװ ןגָאז טַײל לייט,

 ...אֿפור ןייא שטַײט זיא ַאסַא ןעד ,העוט ךיז
 ,"האוֿפר ןייא שטַײט זיא סָאד ,יַא ןגָאז לָאז ןמ
 .ד/אעק ,ח"קּת טשמַא ,תוליפּת רודיס ,שּפע

 :םיא טגָאז רבח ןַײז ןוא טסינ רענייא ןעװ,

 ךתצושיל' :ןגָאז ןטשרעמוצ ןעמ לָאז יוזא ,יא

 רֿבח ןַײז רע לָאז ךָאנרעד ןוא ,ייה יתיוק

 ןעװ, .ג/די ,חע ,"'היהּת ךורּבב -- ןרעֿפטנע

 ,!הֹׂש ,"ןגָאז 'א טינ םיא ןמ ףרַאד טסינ רנייא

 ןעמ רָאט טסע ןעמ ןעװ, .ב/טמ ,1723 טשמַא

 רָאט טסינ רענייא ןעװ ןליפַא ... ןדייר טינ

 לקַאי 'ר, .א/חל ,אח ."'ַא ןגָאז טינ םיא ןעמ

 דיוּב עצנַאג יד ןוא סָאנ א ןָאטעג טָאה ןלזג

 רעמלעכ .טײ ,"'א טרעפטנעעג טָאה ןדִיי טימ

 | .םימכח

 ,גילװצ .כרַא .1 .10776: 254 .ן ,רעד -- טס8
 ,ּב לאומש) 'ךבֹושי טשטַײטרַאֿפ חרוא .גילװצעג

 לימיה ןשיװצ, .ן"גַײװצעג , :יִת| *טסַאא :(9 ,חי

 ןםולשבא| רע ,טשא שמיוּב שנייא ןא ןדרע ינוא

 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,"ײןזיול ּבא טינ ךיז טנוק

 "סיורא רעטרַאה רעקידכעלַײק .קוס 2 ,1
 -נײא זיא ןטייוװצ םעד, .גַײװצ ַא ףיוא סקזאוו -

 ןוֿפ ןיִא יד ןקינײרוצּפָא יװ הָאצמח א ןלַאֿפעג



 ענװַאטסָא

 ,ןָאסניכַאי .י ,"ןייטש .ןפרַאש א טימ גנָארד ַא

 -- קיד .1924 װעִיק ,זַײּפש ךָאנ .גָאיעג ןיא
 .י* א טײג טנרָאֿפ ןופ, .עטַאװעקוס .ידַא

 ,"טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןקייַא ןַא טימ ליּבצנַאמ |

 | ,ןטרָאד .

 +- יענװַאטסטָא ווזד .מט8 -- ענ|װַאטסָא
 ןעמוקעגרעטנוא זיא לסיּב א רעטעּטשג .4

 -עטשנֿפירּב ,רָאדנָאיל ,=טַאדלָאס ריִא רעשידִיי א

 ןֿפורעגנַײרַא טָאה רעמ .1887 ענליװ ,רעל
 י"טַאדלָאס רעיָאניא רעכיוה א .... קינרָאװד םעד

 יליו ,ןיסיּב רעלעװלָאװ ַא ,ץישֿפיל ריאמ ֿבקעי |

 רעד ןאד רַאװ שרדמהיתיּב .רעד,- .1892 ענ
 יַיז טסעגמַאטש יד ...: טָאטש ןוֿפ םורטנעצ
 עדמערפ ןופ סרעצעזנָא ,םידמלמ יִא ... ענ|

 ענליװ .,טסינַאיּפעטרָאֿפ רֶעֹד ,דמא ,"טעטש

 ,ןעװַאטסטָא וזד .1 -- ןעוַאטסָא .8
 .סעּפע ןָאט טינ רעמ .ןרעהפיוא ,2 ,864 +-
 עמ ןוא ןדער וצ ןוֿפרעד טעװַאטסָא ןעמ טָאה,-

 טסניד איד ,דמא ,"ןסעגרַאֿפ ּבוטש ןיא סע טָאה
 ,1868 ענליוװ ,לעדיימ

 יװַאטסטָא וחזז .מטֿפ .סי יד -- עקװַאטּפָא

 .ִא ןיא ןייג .יִא ןיא ןקישקעװַא .864 +- ,עק
 :זדנוא ַײּב לטרעװ א וליֿפַא ךיז טקנעדעג סע,
 ןעמ טָאה ,עקװַאּבַאנ ַא טלָאװעג טָאה ןזח רעד'

 ,שוװ ּפשִיי ,רעמירֿפ .פ ,""ַא ןַא ןּבעגעג םיא

 טָאה ןוא טקידײלַאּב ןענופעג ךיז טָאה, ,43
 ,20 ןאפ ,1882 ,לַאֿפוי ,יַא ןיא ןּבעגעגנַײא

 (קיזיֿפ .רג 22 יײא?2 .ידַא -- שיטַאטסַא

 ַא ןעמענוצנָא ץנעדנעט ןייק טינ טָאה סָאװ -
 -ײװ רעיא .גנוטכיר רעדָא עיציזָאּפ עטמיטשאּב-
 ,(1920 ענליוו) רעטעמָאנַאװלַאג רעיא .רעז

 א .=:2: ספֹוגומו.ס ,יד -- ענטַאטסָא
 יָאק 2 ,ורֿפ/ עשיטַײלמוא ."ךַאז עטצעל

 ,(גמ ,ײמָאל =

 =: .סעק  העד -- קי" ,קע|טַאטסָא
 .טשער ,בַײלּברעּביא .סור ןוֿפ ךיוא .4
 ןופ, .הרוחס ןוֿפ יִא ןַא .גרַאװנסע ןוֿפ יַא ןַא
 טימ סעקטַאי רעגרוּבַאניד ןוא קרַאמ רענליוו
 ףיוא טקעמש סָאװ סיִא עטרעגלַאװרַאפ יײילרעלַא

 ייזע .ו/ גורפ ,"טרָא םעד םורַָא לַײמ ןצַײרד

 ,"סעיצנַאטיװק ףױא ןדנעװרַאֿפ סיִא יד ןליװ

 טפרַאדעג טָאה רעדמערֿפ א; .15 זאמ ,1868 ,מק

 ֿבקעי ,"םוטכַײר רעייז ןוֿפ יִא םעד ןענשרי
 ענליװ ,ןיסיּב רעלעװלָאװ ַא ,ץישֿפיל ריאמ

 ,=- קערוקָא ווזד.ךיוא .2

 .= 08: סס184ס .רקוא .ס' ,יד --עשטַאטסָא
 ַא ףיוא הרֹוחס ןפיוק .טשער .קעטַאטסָא ווזד
 יַא ןַא טימ רעטינרַאג

 -ייצַאּב עקילָאמַא .נג .יד -- עיױדניאיטסָא
 ,עיזַאחרזמ-םורד ןוֿפ רעדנעל ראֿפ גנונעכ

 ןיא, .עיזענָאדניא רעקיטנַײה רעד רַאֿפ צעפס
 ׂשד ודוה דנל ׂשד ןיא ןלזניא יד ןוֿפ לייט ןייא

 ןנואװ ןטרָאד יד ןּבה ןאידניא טׂשוא טשיא
 רָאי ילַא ןליװ איז זד ןסָאלשיּב רדננא טימ

 ,ןכַאמ ךיז רּביא ךלמ ןייא וצ ןדמערפ ןייא
 ןזיװּב ָאד רימ ךַײלג, .א/גמ ,1716 טשמַא ,הח

 איװ ׂשרּבַײרש יגיטֿפַאהרַאװ ליפ שיוא ןּבאה
 אידניא טׂשֶא איד ןיא טיײרּפש .רֿפ ןנַײז איז
 ןלייט ריֿפ ילַא ןיא .. . אידניא .טשעװ ינוא--
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 ךָאנ ןעק רעװ, .ּב/דמק ,ראש ,?טלעװ איד ןופ .|

 ףיוא ךיז ןכַאמ סָאװ ןקילגמוא יד ןליֿפ ױזַא

 עזַײר יד ןכַאמ סָאװ יד יװ ןםי =) רעמ םעדי
 יכױה .ש ,"(תיחרזמה ודוה) ןעידניאטסָא ךָאנ
 1869 סעדַא ,דוי א ,םיוּב |

 -ריט ׂשלֲא ישידנעלשיוא טנייז תאז ליֿבשּבוע

 רהעז תורוחס ישליגנע םגו השידניאטׂשָא ,ישק

 .ב/ט ,המלש תרגא ילוזּב

 -ָאלָאטסָא ,עייפ- .וטוא -- ןעיי|ּפַאלַאטסָא
 רַאפ יִא .809 ,ןרעװ טעיּפָאטסוא+ .טעייּפ

 טעייד .טמיילעג יװ ןייטש ןּבַײלּב ןוא קערש
 עטזײלגרַאֿפ -- ןגיוא עטעייַָא .ידַא --
 | .קורדסיוא םוש ןָא ,ןגיוא

 -ליו) לקַאל -- ןרעװ ,ןַײז טעוװַאנַאטסַא
 טרעּפכורפַאּב (עשטַאילק א ןגעװ) ('ג רענ-

 יָא זיא יז ,עליּבָאק יד ןעװענַאש .ןרעוו

 ,לעטשּפָא .ציסוד .סי ,יד -- עקוװַאגַאטפָא
 א .םעטָא םעד ןּפַאכרעּביא ןוא יִא ןַא ןכַאמ
 -וצ סנטַײצַאּב ... ןטעּב רימ, .ַײװמַארט ןוֿפ
 ...לָאז סע ידּכ ,זַײרּפסטנעמענָאּבא םעד ןקיש
 אפ ,1869 ,מק ,""'ַא ןייק ןעמוקסיורַא טשינ
 ןַא טכַאמעג ָאד ךיז רימ ןטלָאװ טכַײליֿפ ; ,46 .

 םיסנ ,ג .פ ,"עשַאּפ ןֿפרַאד דרעֿפ יד לַײװ ?יִא

 ,1914 ןילּבול ,םימשה ןמ

 ימוא .רג 22 יא 2 .סי ,יד -- עיס|ַאטסַא
 ימוא (דעמ) .1 .טײקליּבַאטסמוא ,טײקיטֿפַאה
 לָאמוצ) טרָא ןַא ףיוא ןייטש וצ טייקיאעֿפ

 (ןייג ןצ טײקיאעֿפמוא רעד טימ ןדנוּברַאפ

 (ןּבָאה) ןעמענרַאפ וצ טייקיאעֿפמוא (קיזיֿפ) ,2 |
 רעד רעּביא ךיוא) עיציזָאּפ עקידנעטשַאּב ַא
 - ןוֿפ םזיטענגַאמ םענוֿפ גנוקריו רעטכַאװשעגּפָא
 :לדָאנ עשיטיַא .ידַא -- שי: .(.דרע רעד
 ייוצ ןופ עיצַאניּבמָאק א טימ רישּכמ -- רָאּפ

 רצ טֿפעהעגוצ טסע9 ,ןעלדָאנ עשיטענגאמ

 -ענגַאמ םענוֿפ גנוקריוװ יד ןכַאװשוצּפָא ,דנַאנַא

 .דרע רעד ןופ םזיט

 יטסָא :פפ .לס .2ל .ידַא -- ענׂשוָארָאטסָא
 רעייז, .טיהעגּפָא ,קיטכיזרָאֿפ ..ענשזָאר
 ןזעװעג טינ זיא רֶע לַײװ ,ןּברָאטשעג זיא ןוז

 יִא טַײז; .1 אט ,1862 ,מק ,"(קיטכיזרַאפ) יא

 ,שז ,"סיוא רימ ריא טרעק םירעדעג יד ...

 ןטרָאד ,יִא ַײז סעקטַאי יד ןּבענ; .רזממ רעד

 ,רעקורד .יא ,"םי א רָאנ ,עטָאלּב ןייק טינ זיא

 ,לידנעה יּבר וליֿפַאא .1940 װעלק ,רעמזעלק

 ינֵײרֲא ךיוא זיא ריִא רעד ,רעקיטכיזרָאֿפ רעד

 "װעל .ח .ג ,"ךעלעסקעװ רָאּפ א טימ ןכַארקעג

 ,1897 ענליװ ,הלּכ ןתח עשלַאֿפ יד ,רענ

 ,2ל ,טייק-

 ישיא חזד (עיגָאלָאטימ) .יד -- עטרַאטסַא
 ,גד  ,רַאט

 ןּבעג .809 ,עקפוטסוא + -- עקּפוטסָא
 ןיא ,ןמוומ ףיוא ןעװ ןוא? .יִא ןָא ןגירק
 יײװצ יד ,ןוחַא .מ ,"ָא עסיורג ַא ַײּברעד
 ,ס"רת ענליוו ,רעגעווש

 זַא רָאנק .ןענזעשטסיא + -- ןענועשזטסַא
 םעד ַײּב יװ גנוצ יד ןיוש ךיז טפרַאװ סע

 -- סױרַא קָארק ןופ הציצ ַא עלַארדעצַאה
 גינעק' ,הלמ ,"ןרעװ רע לָאז טענזעשזטסַא
 | ,'המלש

 ,ידֲא יי ששיו-

 עטטסַא

 .רג22 יא 22 .ןע ,רעד -- םוי|טַאמגיטסַא
 "מוא .יטקנוּפ ןוֿפ ןּבַײלּבנסױא סָאד' (קיטּפָא)
 -עמונעגפיוא רעד ןעוו ,גיוא ןוֿפ עיצקעפרעפ

 קעלפ םענעמואוושעצ ַא טֿפַאש לַארטשטכיל רענ

 וצ ךיז טָאטשנַא ,ךעלקיסַאּפ ערָאלק-טינ ןוֿפ
 -ןגיוּבנגער ןֿפױא (טקנוּפ א יװ) ןרירטנעצנָאק

 ,ןפֹוא ןלַאמרָאנ א ףיוא טריסַאּפ סע יװ ,לטַלה
 רעיא .ידַא -- ׁשי-ה יא רעקיסעמלגער(מוא)

 "ורטסניא -- 8 ָאקסָא  .טעזרַאֿפ סָאװ קוק
 ןופ הגרדמ יד ןעמיטשַאּב טפלעה סָאװ טנעמ

 ,םזיַא

 'ייא'חרזמ ןוֿפ די .ץ ,רעד -- ע|דויטסָא
 ןוֿפ ןדיי ַא רַאֿפ גנונעכיײצַאּב(-לוטיּב) עּפָאר
 .ןדיי עשישטַײד עטרילימיסַא לב עּפָארייא-חרזמ
 מעּב ,"ץא ןוֿפ השודק יד ללחמ טינ זיא רע;
 ןּבַאה ןיִא ... ןושלישידלי א יװ ךַאז אזַא; .ווװ
 ,קיא ,גי ,"טכַארטעגסױא ןוא טחומעגסיוא סע

 | : ,29 א 1957 -

 809 ,קויטסוא +- -- ק'ויטפָא
 .טרעּפמיטסַאעג ,רע" .װרט -- ןרעפמיטסַא

 .6= 20: 2588 .ןרעּפמַאטסַא 5
 | .דניק א ןקיאורַאּב ,ןליטשנַײא לאל

 רישכמ .= א: ססנא .ס' ,יד -- עיטּסָא
 טכאנרַאפ, .שיֿפ ןּפַאכ וצ ןציּפש עכעלטע טימ

 ןלֿפיש טרָאס ַאְו עקּבוגעשוד ַא ןעמענ ךיא געלֿפ
 (ןגַײװצּפָא ףניפ טימ אזַא זיּפש א) סיָא יד טימ
 ,"ךיז ןרעקנַארַאפ ,ךַײט טימ .ןֿפױא ןרָאֿפקעװַא

 .,} עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש

 ,1931 סעדַא

 ;89פ ,ןע" ,יד ןלטסָא -- מור ,טעּבַו -- לטסַא
 ןס א טימ םערָאװ .?לטסַאנ

 עטכַײֿפ ןיא רָאנ טּבעל ,ךעלעסיֿפ

 "נעצ א ךרע ןַא סיירג יד .רעטרע
 ןענַײז ןייטש ןרעטנוא .רעטעמיט

 יא װייַא :ךיוא .ןעיֵא ןכָארקעגמוא
 ./1861105 2012110053 .םצר

 עשישטד .ּבנ צמ יד .גג .1 -- קרַאמטסָא
 -טלעו רעטשרע רעד ךָאנ זיּב) .גנונעכיײצַאּב

 רעטשרע רעד תעשּב ןוא ןזיוּפ רַאֿפ (המחלמ
 ייד יד סָאװ ןטיּבעג יד ךיוא המחלמ-טלעוו
 -- רע/  .ןעמונרַאֿפ טָאה רעטילימ עשישט

 טלעטשעגרעטנוא ןזיוּפ ןיא ךיז טלָאװא .ידַא
 טנורג ןֿפױא עדערלַאװ ַא ןטלַאה וצ קַאילָאּפ ַא

 .י. רעָא ןיא רוטַארעטיל רעשירעצעה ןוֿפ
 יד .2 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ײ?רעטעלּב
 .וֿפ טזָאלעגסױרַא ,עיצַאנגיסַא עלעיצעּפסס .ץ
 "רַאֿפ יד רַאֿפ טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשישטַײד רעד

 "טלעװ רעטשרע רעד תעּב ןטנגעג ענעמונ
 ןיא יִא ןוֿפ עיצַאלפניא עקידלַאװג יד .המחלמ
 י ,2

 סָאװ .רג22 ײא'2 .אּב .יד -- ע|מטסַא
 .טײקידמעטָארעװש .!םעטָא ןוֿפ ןּבַײלּבנסױא
 -סױרַא םַַײּב ןעמזאּפס עשיכנַארּב טימ טייקנַארק
 ןדנוּברַאֿפ טפָא ,עיגרעלַא ןַא טפָא .ןעמעטָא

 טימ ,טייקנארק ןעגנול רעדָא יץראה א טימ

 סָאד, .אא ןוורענ עטכַאװשעגּפָא ,טײקמערַאטולּב
 "ןדוא ,עציװָאכוד) יא ןָא טֿפור םלוע רעד סָאװ

 ,עכעלטע רָאנ ,טייקנַארק ןייא טינ זיא (עיש

 ,זעגפ ,"ןדײשרַאֿפ ךיוא ןענַײז תוּביס יד ןוא



 ןטסָא

 רעד טסייה סָאד -- 'ַא; .2 או ,1924 ענליוו

 טזָאל עמ ןעװ ןוא טקיטשעג קרַאטש זיא םעטָא

 א סע זיא ןַײרַא קנַאּב רעגנַאל רעד ןיא סע

 אּפרמ ,ץיניילש יֿפָארּפ ,זּביא ,"הנּכס עסיורג

 טרעװ סָאװ ןָאמרָאה א; .1874 רימָאטישז ,םעל

 עג טרעװ ןזירדילַאנערדא יד ןוֿפ טריצודָארּפ

 ןעלג .ּב .י ירד ,"א ןגעק לטימ ַא יװ טצונ

 רעד - רעקיטַאה .ןּבעל ןוא טנוזעג וצי
 יד םגה זַא ,ןזַײװפיוא זיולּב ָאד ןענעק רימ,

 -נופ ,עקיּפעלק ןייק טינ זיא טײקנַארק עקיזָאד

 ...(ענשטיוװַאכוד) יא יד ןפראד ןגעװטסעד

 ,1924 ענליװ ,זעגפ ,"ליד ןפיוא ןעַײּפש טינ

 יפַאּפ עא יד, .ידַא - שיטַא .2 א

 ַּפַא עלַא ןיא ןעמוקַאּב ןעמ ןעק . . . "ןסָאר
 ,"רצטקָאד ַא ןוֿפ טפירשוצ םעד טול ןקייט

 ... צשידִיי .גיֿפ .6 ןאמ ,1930 ץנליװ ,זעגֿפ

 ו ךוּת ,גי ,"טײקמצרָא עא

 רעטַײװ .חרזמ .משטד .אּב .רעד -- ןטֿפָא
 רעד -- "ַא ךַאנ גנַארד' .יַא רעטנעָאנ .יֵא

 ,ןעמענוצנַײא ,ה"י ,12 טניז ,ןשטַײד ןוֿפ גנַארד

 ךַײט ןוֿפ רעקידחרזמ רעדנעל ןריזינָאלַאק וצ

 ,סולש םוצ טייג יַא ךָאנ גנארד רעד', .עּבלע

 װעט יד ןופ םיורט רעד טרעװ טכעלקריװרַאֿפ

 "יָא ןוֿפ טמוק טכילג .וו המחלמ ,מּפ ,"רענָאט

 ,סינטסיא + -- םינטפא

 ֿפיונוצ לָאצ ַא ןוֿפ לייט רעטשרע -- "ָאעטסָא
 ןּבָאה ךיוא ןעק .ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניאןטֿפעה
 ,-ן}טסַא ,-ָאטסא :ןעמרָאּפ יד

 ץנַאטסּבוס ןוֿפ גנודניצנָא -- ט'יאעטסָא
 -ניצנָא -- (סי)טירטרא- ַא .ןייּב ןוֿפ
 רענַאקירעמַא יד ןשיװצ, .ןעקנעלעג ןוֿפ גנוד
 רָאי 80 ןוא 45 ןשיװצ ,ןשטנעמ ענעסקַאװרעד
 "ַא ןוֿפ ןדַײל סָאװ ןָאילימ 32 ןַארַאֿפ ןענַײז

 -'ַא 25 טו 1967 ,זמט ,טַאּפ לאונמע ירד ,ַא
 סיוא טמערוֿפ סָאװ לרעמעק ַא -- טס'ַאלּב
 .ןייּב א

 .ןייּב ןוֿפ גנורימרָאֿפ -- סיז|ענעג-'ָא
 ןוֿפ גַײװצּפָא -- עינָאל'ַא .ידֵא -- שיט-
 ,ןייּבעג ןטימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ עימָאטַאנַא
 -ץג"ןייּב ןיא ריושעג -- עמ'ַא .גַאל'ַא
 .ןּבעוו

 ףיוא טיוּבעג ,םעטסיסילייה -- ץעי|טַאּפ'ַא
 עשינַאכעמ ןוֿפ טמוק טײקנַארק זַא החנה רעד
 רעד ןעק טנוזעג ןוא ןּבעװעג ןיא םיוניש
 "ביר יד קירוצ ןלעטשפיוא םַײּב ןרעװ טכיירג

 -עג יד ןוֿפ תוכיײשנשיװצ ןוא רוטקורטס עקיט
 עשיגרוריכ ,עטעַיד ,תואוֿפר ןָא טדנעו יִא .ןּבעו
 ,מ'ַאּפ'ַא .ַאא עיּפַארעטַאכיסּפ ,ןעלטימ
 .ידַא -- שי'ָא

 רַאֿפ עשיגרוריכ סָאד -- עױטסַאלּפ'ַא
 זד -- קי .ןייּב א ןיא טקעֿפעד ַא ןטכיר
 ַאעטסָא וצ ךייש זיא סָאװ .ידַא -- שיי

 ףיוא סקואװסױרַא -- טיֿפַא - .קיטסַאלּפ
 .ןייּב ַא

 (דעמ) .רגכ2 יא 2 .ס' ,יד -- עיױנעטסַא
 -טכַאװשעגּפָא .יטפַארק ןוֿפ ןּבַײלּבנסױא סָאד'

 "רעק םעד ןוֿפ סעיצקנוֿפ עטמיטשַאּב ןופ טייק

 ,לגדא 'ַאןעלקסומ :'איץרַאה :?'א"ןוורענ) רעּפ

 -רָא עּפורג רעדָא ןַאגרָא םעד טימ תוכַײשּב
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 גָאלּפ עקיזָאד יד: ('8 ןוֿפ ןֿפָארטעג ,ןענַאג

 רעייז ךיז טפערט ןןייּבנקור רעטמירקעגסיואו

 ןוֿפ טמַאטש יז .ךעלדיימ עשיטָאטש ַײּב טֿפָא

 עכלעוו ,ןעלקסומ יד ןוֿפ גנוכַאװשּפָא ה"ד ,יַא

 ענליװ ,זעגפ ,"ךַײלג רעפרעק םעד ןטלַאה

 ֿבור סָאד... -- רעקיה .1 אצ ,8
 ,"רעקיא ּפיט םוצ ןרעהעג רעקינערפָאזיש

 ידַא -- ׁשי- .8:7 אט ,19230 עשרַאװ ,זָאט

 .םולּבנרעטש (טָאּב) ,סד

 ןוא :רעמוזטעּפש עקידרעיוד

 200 וצ בורק .םולּב:טסּברַאה

 "יטלוק טרעװ .םינימרעטנוא

 יָצֹמֲא ןיא סנטסרעמ ,טריוװ 0

 ./244161 .עקיר 2

 יללֹוּכ .רג 22 יא 22 .(ןז) ס- ,רעד -- רעטסשַא

 :סרעּפרעק עשלמיה יד רַאֿפ גנונעכייצַאּב עקיד

 .סיַא ןענַײז ןטעמָאק ,ןטענַאלּפ ,ןרעטש יד

 יַאשז ןייק טינ, .249 ,רעטסיוא + -- רעטפָא
 ייז טגעלפ לַארענעג רעד ... 'ִא ןַא רָאנ ,עּב

 ,"ןצגנילש ןצרַאה םענרעטכינ ןֿפױא וליֿפַא

 יַאעגפוא ,וָאכַאלָאש .מ ,זּביא ,ץילרעטס .א

 ןוֿפ גנַאזעג; .1927 עװקסָאמ ,דרע עטרעק

 ,שָאוהי ,"יַא ןקנַארק ןפיוא ןּפָארט ןעַארג

 ,1920 ,'גנַאזעג/

 רענײלק 1 .ז ,רעד -- ד"אַארעטפסַא
 ,םיור ןיא רעּפרעק

 ,טענַאלּפ רעניילק

 רעטעמאיד א טימ

 זיִּב 500 ןשיװצ
 סָאװ ,לַײמ ןייא

 םורַא ךיז טיירד
 רעדנוזַאּב .ןוז רעד

 ײּפוי ןוא סרַאמ ןשיװצ ןיא לָאצ יד זיא סיורג

 םעד טימ .ןרעטש-םי ,ןרעטש-שיפ .2 .רעט
 .440011426 .(ע)דירעטסא :ךיוא ּב

 .סנרעטש עפורג .1 .ןעי ,רעד -- םזירעטפסַא
 ןזַײװ וצ ןלַאטסירק לָאצ ַא ןוֿפ טֿפאשנגײא .2
 א ןָא טנַאמרעד סָאװ רוגיפ א ןטכױלַאּב םַײּב

 .ןרעטש

 סָאװ ןייטשלדיא .ץ ,רעד -- ם"ירעטפַא
 .ןייטשנרעטש ךעלנייוועג טפור עמ

 ײא 22 .ז רעד -- קפירעטּפַא
 ,* ןכייצ רעשיֿפַארגָאּפיט .ילדנרעטשי

 בנַײא ,הינסכַא ?22 .סי ,יד -- עירעטסַא

 (8 ,1938 ,ַאֿפי ,פנ) עמשטערק ,זױהרָאֿפ

 ,אגח עכעלטסירק .ס' ,רעד -- ןרעטס' ַא
 -רַאפ ּבׂש .חסּפ בוט-םוי ןוֿפ טַײּבמוא .עכסַאּפ

 ,"ןירטסוא --- חסּפ, :טשטַײט

 זיא סָאװ (עיגָאלָאָא) .ידא -- ל אנרעטפַא
 "טסורּב ןלַארטנעצ ןייק טינ טָאה) לַאנרעטס טינ

 .(ןייּב

 לײט רעטשרע ..רג22 יא? -- "ָארטֿפַא
 :זילַאנָאיצאנרעטניאטפעהֿפיױנוצ לָאצ א ןוֿפ

 -יטכיזכרוד .רעד -- ם'ַאד'ַא :לשמל ,ןעמ
 -רעסּבָא רַאפ ןַאלּפָארע ןופ 'ךַאד' ןופ לייט רעק

 -'8 .ןרעטש יד טיול עיצאגיװַאנ ַײּב סעיצַאװ
 טשרַָאֿפ סָאװ טֿפַאשנסיװ יד -- עיגָאלָאעג
 ןטענַאלּפ ןוֿפ דנַאטשַאּב םעד ןוא רוטקורטס יד

 .רג ככ

 ל'ַארטסַא

 ךוז רעד ןיא סרעּפרעק עשלמיה ערעדנַא ןוא

 יַאנ רַאֿפ רישכמ ..רעד -- ף'ַארג'ַא .םעטסיס
 .יד --עירטעמ'א .עיֿפַארג'א  .עיצַאגיװ

 -ָאפ יד טסעמ סָאװ עימָאנַארטסַא ןופ גַײװצּפָא -
 ןופ ןדנַאטשּפָא יד ןוא ןעגנוגעװַאּב יד ,סעיציז
 --עיױֿפַארגָאטָאֿפ-"ַא .סרעּפרעק עשלמיה
 -- ׁשי- .סנרעטש ןוֿפ עיפַארגָאטַאֿפ .יד

 .ידַא

 :ךיוא .סור ,קוא 22 .ז ,רעד -- ג/ ַָארטסָא
 ןֿפױלטנַא .עמרוט ,הסיֿפּה .ררװ ,גָארטסא

 ןֿפרַאװנַײרַא .יֵא ןַא יװ ןדַײמסיױא .יִא ןופ יו

 קינדעּבַא רעד, .'ִא ןיא ןקידלושמוא ןַא

 טלָאװ ןּבעל ןַײמ ןיא , .װש ,"יָא ןיא טּברַאטש

 ןַײז לעװ ךיא זַא ןּביילג טינ לָאמנייק ךיא

 רעייז ... ןענופעג ךיז ןּבַאה, .לפ ,י'ַא ןיא

 ןּבָאה ןּבעל סנַאמ ריא רַאֿפ סָאװ טסעג ליֿפ

 רעקידניז ַא יװ ןכיװעגסיוא הינסכַא עזיד ייז

 ןָא ךודיש רעד ,זמא ,"ַא םעד סיוא טכַײװ

 ןיוש סָאד ּבָאה ךיאע .1871 ענליװ ,םינכדש

 ,"ץָא ,ןעגנוטסעֿפ ,סעמרוט ענַײמ ןיא טװּורּפעג

 | . .װ גורפ

 סע רעװ סע ,רעד -- קינשז- ,קינגי

 .רעכערּברַאֿפ רעלענימירק .גָארטסָא ןיא טציז
 ,וװ גורֿפ ,ײסעקינגיַא ןוא םירוּכיש ,ןעגנוידָאּב;
 -טזעװעג ַא ָאד טלטימראֿפ רע, .'עלעווירּב ַא'

 רעשיטַאּבעלַאּב רענַײֿפ א טימ קינשזיִא םענ
 . ,311963 ,זמט ,שז ,"רעטכָאט

 .= 2: ס460848 .ס' .,יד -- ץגָאױטסָא
 .לוויטש יד ןוֿפ סיֵא יד ןעּפעשטּפָא .(ע)רָאּפש .1
 ןרַאֿפ לטָאז ןוֿפ ּפָארַא טגנעה סָאװ סָאד .2
 יװ ןזיװַאּב; .סופ םעד ןרַאּפשוצנָא רעטַײר

 סיפ יד סָאװ ןיא סעילטעּפ ןכַאמ טעװ רע ױזַא

 סיִא ענרעזַײא יד ןיא יװ ױזַא ,ןקעטשוצנַײרַא
 ,ַאגַאק ענװַאלכ ,ײלטָאז ןוֿפ ּפָארַא ןעגנעה סָאװ
 : ,1935 עשרַאװ ,ךַײט ןֿפױא

 טוג טַײז, .ענשזָארָאטסָא +- -- עגשוָארטסַא
 יד ,זמא ,ןרעּפסַאק טינ ... ךַײא לָאז רע יִא
 ,1872 ענליוו ,קַאסעצַארוד ןיא םיחרוא

 ןיא טָאטש ערעסערג נג -- ןַאכַארטפ ַא
 רעד ןופ ימק 100 ,עגלָאװ רעד ףיוא דנַאלסור

 253,655 -- 1939) םי ןשיּפסַאק ןיא גנוצפעל

 ן(זַײרק ןצנַאג ןיא ,ךרעל) ןדלי 1,000 ,!װנַײא
 ,רעטנעצ-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה רעקיטכיװ

 -- רָ/ .עירטסודניאישיפ רעד ןוֿפ צעפס

 רעקיטש יד, .גנירעה רעיא .שיפ רעיֵא .ידַא

 ןוא ענעטעמס ןיא ןטָארּבעג ןרעװ סָאװ יקילַאּב'

 ןוא רסיק ,שז ,"ערקיא רֶעא טימ ןטָאשַאּב

 ,| יּבר

 יה עלעװלָאװ .אּב .יד -- עקנַאכארטסַא

 ןעוועג זיא סָאד -- 'ַא, .טנװַײל עטּבעװעג-שימ

 ... ןירגילקנוט טּברַאֿפעג ,טנװַײל טרָאס אזא

 קאלשרעטנוא ףיוא סנטסניימ ןעניד טגעלֿפ סָאװ
 ןגעלפ ... טַײלעמערַא רַאֿפ סנטפאק ךיוא ןוא

 םעד ןיא רעּבעװ עשיאיוג ןטעּברַאסיױא י'ַא יד

 ַײּב טַאטשרַאװ ןַײז ףיוא רעכעלטיא ,לטעטש

 .המלש ,סוממ ,"םייה רעד ןיא ךיז

 טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .1 .ידַא -- ל'ַארטטַא
 עשידרערעּביא טימ ,ןרעטש (טימ תוכַײש ַא

 ןכייה ןיא לגױֿפ םעד זיא גנע; .סרעּפרעק



 ּב'ַאלָארטסַא

 .שידרעיטינ זיא סָאװ ,2 .יסיזַאָא ,צוס ;"עיַא
 -- ּבַײל"ַא .שיטסיטיריּפס ,שיטסיטלוקָא
 לה ,ּבַײל שידרעמוא ,קידוועעזמוא (םזיטלוקָא)
 ץיֵא ןופ טמַאטש סָאװ המשנ רעד םורא לט

 "יא ןדנואוושרַאפ ןענַײז סָאװ ןרָאי, .סערעֿפס
 וליֿפַא ןרױלרַאֿפ ןיוש ןּבָאה ןוא לּפענ םענ
 ,"טגָאזעג ןטלָאװ ןֿפָאסָאעט יד יװ ,ילייַא רעייז
 ,טסַײגַא .ףוגיַא .ו רַאק

 ץיַא .ןרעטש ַא ןוֿפ םערָאֿפ יד טָאה סָאװ 9
 רדס םעד ןוֿפ ןשטַײטסיױא עיַא יד, .סרעּפרעק
 ןוא םיטבש יד ןופ ןהנחמ רעגַאל םעד ןוֿפ

 ןּבָאה דודןגמ םעד ןוֿפ ןשטַײטסױא עיַא יד
 ... ןוא דודױגמ םעד . .. ןדניּברַאֿפ טוװּורּפעג
 ,טַאלּבנטוג .מ 'רז ,"רעגאל םעד ןוֿפ רדס םעד

 ,טייק- 65 ,אווו לּבוי

 .רג22 ײא 2 .{ ,רעד -- ֿב ַאלָאוטפַא
 ןעגנושרָאפ עשימָאנָארטסַא רַאֿפ טנעמורטסניא
 ןוז רעד ןוֿפ (ענדוטיטלַא יד ןעמיטשַאּב וצ
 .ציצַאגיװַאנ רַאפ קיטכיוו .ןרעטש יד ןוֿפ רעדָא

 ,ּבַאלָארטסַא םעד ןצינ סָאד = .יד -- עיד |

 רעװ .רעעזנרעטש .ן ,רעד -- גָאלָארטסַא
 -ריו יד, .עיגָאלָארטסַא טימ ךיז טמענרַאֿפ סע

 ןפיוא סנייא סרעטכַײל עשלמיה יד ןוֿפ גנוק
 -ןרעטשיןיַא ןופ תומולח ןייק טינ זיא ןרעדנַא

 ,זּביא ,רז ,"טקַאפ רעכעלקריו א רָאנ ,רעעז

 ,ענליװ ,טכער ןוא טײהַײרֿפ רַאֿפ ,ןיקַאּבור .נ

 | ?רָאי

 .רג 22 יא 2 .אּב .יד -- עױגַאלָארטסַא
 יד ןופ גנושרָאֿפ .ַײרעעזנרעטש .ןסיוו-ךרעטש

 ףיוא טיוּבעגֿפױא ,סנרעטש יד ןופ ןעגנוגעוַאּב

 -רעק עשלמיה יד ןופ גנַאג רעד זַא שינעּבײלג

 רעד ףיוא ןשינעעשעג עלַא טמיטשַאּב סרעּפ

 ןופ יװ דיחי ַא ןופ לרֹוג רעד זַא ןוא ,דרע

 .ןרעטש יד ןוֿפ גנַאג םעד ןוֿפ ּפָא טגנעה ללּכ יַא

 תמכח) 'ַא זיא עיצידַארט רעשידִיי רעד טיול}

 עג זיא יײרעעזנרעטש .ַײרעכַאמ:ףושיּכ (תולזמה

 ריׂשורג ןייא רַאװ רע, ן.הרז-הדובע יװ טרסַא

 ןוֿפ (המכח) יד טנעקעג ְךַא טאה רע ,רטקָאד

 רהעז ןירעטש איד זיא שאד ,אגילורטציא איד
 .ידַא -- שי" .ב/וע ,ראש ,"טסנוק

 ובע .רג22 ייא 22 .יד --- עירטַאלַארטסַא

 ',ןרעטש וצ ןעניד סָאד ,הרז-הד

 סָאװ ליײא:לַארעימ .רעד -- ן'י|לַארטפַא
 -כיל -- ּפמָאל"ַא .גנוטכַײלַאּב ףיוא טייג

 ןופ טלַאֿפ טכיל ןַײז סָאװ ּפמָאללייא רעקיט

 ,סנטָאש סיוא טדַײמ ןוא ןּביױא

 סָאד .גנוגָאזסױרַאֿפ .יד -- עיטנַאמָארטסשַא
 .ןרעטש יד טיול טפנוקוצ יד ןֿפערט

 יא 2 .ן ,רעד -- טוו'ַאנ" ,ט'ָאנ|ָארטסַא
 יד ןיא רעילֿפ .טיונ'ַא :ךיוא .ל ,רג 2
 ןופ רעֿפסָאמטַא רעד רעּביא ,ןעמיור עכיוה

 ףיוא טריצַאּפש ןּבָאה סָאװ ן'ַא יד .דרע רעד

 .הנבל רעד

 טֿפַאשנסיװ .!עיצַאגיװאנןרעטשי -- קיטָאנד

 -סָאמטַא רעד רעּביא ןעולֿפ ןרַאֿפ קינכעט ןוא

 יד; .ידַא -- שיטָאנ .דרע רעד ןוֿפ רעֿפ

 ריא ףיא טַײּפש עמ סָאװ ,הנבל עטמעשרַאפ

 טמענ עמ ןוא ןטנעמורטסניא עקידנכַארק טימ -

 ןעמ טעװ טָא-טָא זַא ,רעכיז ףיוא שיטָאניַא יז

 יד -- ק'יזיֿפָארטפ'ַא

 יד -- ערטסַא
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 .רג22 ײא22 ןצ ,רעד -- םַאנָארטסַא
 -טסא זיא טיּבעג-שרָאפ ןַײז סָאװ רעלטֿפַאשנסיװ

 רעסיורג רעדע -- סי :ךיוא .עימָאנָאר
 ילורג רעד ןוא ןיּבר טרירוק טָאה סָאװ רעטקָאד

 ַײּב -- רעקי- ךיוא .וװ ישס ,"טסײַא רעס

 ,ךַאלעטלעװ טימ טלעװ ַא ,ירארּב זיי ַײּב ,דמא

 | ,1894 ענליוו

 ,"טייקיסעמ-ץעזעג-ןרעטש'  .אּב .יד -- עיד

 -ינוא ןלעירעטַאמ ןצנַאג םעד ןגעו טפאשנסיוו

 ןופ רעֿפסָאמטַא רעד ץוחמ זיא סָאװ סרעװ
 טשרַאֿפעג ,ןעגנוגעװַאּב עקיּבייא יד .דרע רעד

 .עי"א ןיא עיצולָאװער יד .עיא ןופ

 גנעל -- סניײא רעש"יַא .ידַא -- שיד

 ןזיּב דרע רעד ןופ ךלהמ םוצ ךַײלג זיא סָאװ

 רעשײא .ּפָאקסעלעט רעש"א .ןוז רעד וצ

 ןוֿפ ןעגנוגעװַאּב יד טזַײװ סָאװ -- רעגײז

 עש"א .הנבל רעד ,ןטענַאלּפ יד ,ןוז רעד

 -רעטנואנוז ןכָאנ טַײצ יד -- תוש מש ה.ןיּב

 ךָאנ טעז עמ ןעװ ,גנַאגֿפױאנוז רַאֿפ ןוא גנַאג

 -נעצ ריא םגה ,ןוז יד (ןיש טעז עמ רעדָא)

 ןרעטנוא 18? (טינ ךָאנ זיא) ןיוש זיא רעט

 עכעלטקניּפ יד -- רָאי ׁשיַא .טנָאזירָאה

 םורַא דרע רעד ןוֿפ זַײרקמורַא םעד ןוֿפ טַײצ
 .ןוז רעד

 -טסָא ןוֿפ גַײװצּפָא
 -נגייא עש(ילאקניזיֿפ יד טשרָאֿפ סָאװ עימָאנַאר

 -ַאֹּב רעייז ,סרעּפרעק עשלמיה יד ןופ ןטֿפַאש
 ןוא ףָאטש ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד ןוא דנַאטש
 ןיא ןוא סרעּפרעק עשלמיה יד ןיא עיצַאידַאר
 'נסיװ -- רע// .םיור ןקידנרעטשנשיװצ
 -טסַא זיא טיּבעג-שרָאֿפ ןַײז סָאװ רעלטפַאש
 ,קיזיפָאר

 רג 22 יא 22 .ןע ,רעד -- םזי|קַארטסָא
 ןּבַײרטרַאֿפ סָאד .ךעלּברעש ףיוא ןיד"קסּפ'
 ןעטַא ןקיטנַא םעד ןיא} .טֿפַאשלעזעג רעד ןופ

 -ברעש ןוֿפ ףליה רעד טימ טמיטשעג ןעמ טָאה

 ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ ,ךעל
 םענעשטנואוועג-טינ א טָאטש ןופ ןּבַײרטרַאפ
 ַײב םרח ןיא ןגײלנַײרַא סָאד ,םרח ן.רעגריּב
 יא םעד טניז, .טֿפַאשלעזעג רעשידיי-טינ ַא
 ,אאוו לּבְייְו ,"1825 ןיא ידנַאלשטַײדיגנויי ןגעק
 רַאֿפ שנֹוע רעד ןעװעג ןטרָאד זיא 'ָא/ .3
 ןוֿפ ןעניז ןיא עכַײלגמוא יד רַאֿפ . .. רעריפ
 ץנַײז, ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,יןַײז רעכעה

 ךָאנ ןַאד זיא סרענגעק ןוא סרעניגרַאפ-טשינ
 ןּברק ַא רַאֿפ םיא ןכַאמ וצ ןעגנולעג טשינ
 .שַא םולש ,נש ,"םרח ַא ןוֿפ ןּברק ַא .יִא ןוֿפ
 .ורט -- ןריד

 ,עכירטס :ךױא .סס ,יד -- עכירטסָא
 -רעטנוא .1 2008: ססדעֹואג .עכערטס
 רעּבירַא ךַאד םענעיורטש א ןוֿפ גערּב רעטש
 ןגעק ץוש א זיא יִא .טנַאװ רעקידנסיורד רעד
 ,ללכּב ךַאד רענעיורטש .2  ,ןגער

 -ןס ,דימ; .* רעטסא ווזד

 יד -- ןעמולּב עטצעל יד ןעייטש עטַאװעלוט

 לָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"ס'ַא
 ,1932 סעדַא ,וו עיצ !

 .יד -- עמַארּבײערטסַא

 .ציסור .ס- ,יד -- עקװַָאנגיסַא

  ןעי ,יד -- גנורינגיסַא

 גנורינניסא

 ירעיוט רעקיציּפשי

 ןופ רעיומ סָאלעגַאי ןופ טשער -- ענליוװ ןיא

 טרָא קילייה .ה"י .16 ןוֿפ ענָאדַאמ א טימ 1522 -

 עקרַא רעד רעטנוא ןייגכרוד .ןקילָאטַאק יד ַײּב

 ןעמ טָאה (טָאטש ןטימ ןיא ןעװעג זיא סָאד)

 ןדִיי עמורֿפ .ּפָאק ןטזױלּבטנַא ןַא טימ טזומעג

 יּפָארַא ןֿפרַאד וצ טינ געװמוא ןַא ןכַאמ ןגעלֿפ
 ,םָארּב-ערטסָא :ךיוא .לטיה סָאד ןעמענ

 -רַאגיכ ײסַא ,עיסַא) -- ךּתרגיח יסַא ,איסַא
 ,אֿפור' .ה ,גכ ,הּבר תישארּב 22 .חּת .ץַאז ןרָאט

 ןרסומ גונעג ,, .יטייקידעקניה ןַײד סיוא לייה
 ."!'ח יַא יא ,ךימ

 -- הייוש ןגמ (ןגמּב) ןגמד '8

 .חֹּת .ץַאז ןעיװַאש ןגָאמ (ןגַאמעּב) ןגָאמעד ..

 טלייה סָאװ אפור א .א/הפ ,אמק אֹנּבככ

 רָאט עמו .יטרעװ סָאװ ּפאנק עקַאט זיא םניחּב

 טיג רֹע תמחמ םיא ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז

 ןוא; ןהלוח ןטימ קירעהעג יװ ּפָא טינ ךיז

 ַא ה"ד ,'ש 'מ יד יַא לארׂשייינּב וניחַא ַײּב

 טינ רָאג זיא םניחּב טרירוק סָאװ רעטקָאד

 ,/ דנוזעג טַײז ,ּבעילטָאג .מ 'רד ,"טרעוו

 אפור' אירטמיגּב זיא הניכש, ,1902 עשרַאװ

 ַא זיא הניכש יד רָאנ זַא ה"ד ,(385 =) 'םנח

 יד 'ַא :ארמג יד טגָאז ... רעּבָא ,םניח אֿפור

 ,טסיזמוא טלייה סָאװ רעטקָאד ַא -- יש ימ יּב

 תכרּב ,"טרעװ טינרָאג ... עקַאט ... זיא

 110 שוו 1966 ,זמט ,רעגנוא .מו ולש ןמיס .ףסוי

 -יכער ...} -- אריווע אניע אקיחר 'ַא
 ,אמק אֿבּב 22 .חּת .ץַאז ןעריוא ענייא עק

 דנילּב א זיא רעטקָאד רעטַײװ א .א/הפ

 הלוח םעד ןּבָאה ןעמ זומ ןלייה וצ ,ה"ד .יגיוא

 ,טינ ןעמ רָאט ןגיוא יד רעטנוא)} .ןגיוא יד רַאפ

 'ר יַא טגָאז ארמג יד, ןןלייה טינ ןעמ ףרַאד

 .יװ זיא סנטַײװרעדנוֿפ רעטקָאד א -- '/ 'ע

 ,11 וצ 1965 ,זמט ,"דנילּב זיא סָאװ גיוא ןַא

 ינגיסַא ווזד

 ,"סיַא ףיוא ... טלעג ןּבעגסױרַא, .23 ,גנור
 .5 אפ ,1890 ,לָאֿפוי

 ,ט'ַאנגיסַא :ךיוא .ס- ,יד -- עיצַאנגיסַא
 ,ןכייצטלעג ,טָאנקנַאּב .ל'22 רֿפ 22 .ץ ,רעד
 -גיסַא, .ס'א לקעּפ א .סיַא עשלַאֿפ .טלעגריּפַאּפ

 ןשרַאמ ףסוי ,"תונוּבשחו סויצנַאטיװק ,סויצַאנ

 ׂשיזיד ריּבאה ןיא; .1713 טשמַא ,רענל ךונח

 יּתשִקּב ... ּת"ּכמ לצ ןָאיצַאנגיסַא ידימ טָאה

 ,המלש תרגא ,"ןרירָאנָאה וצ גנוריטנעזערּפ אַײּב

 זדנוא ... ןטנענָאּבַא יד רימ ןטעּב ךיוא, .ב/ח

 "עג ןייק ןוא ענעסירעצ ןייק ןקישנַײא טינ

 למיז 'ר טָאה, .4 ןאנ ,1862 ,מק ,"ס'ַא עטּפעלק

 ,"טּביילגעג טינ ןגיוא ענַײז ןוא 'ַא יד טכַארטַאּב

 רעדעיא .איבנה והילא רענרעדָאמ רעד' ,רֵא

 יװ רימ ַײּב זיא עקירעמַא ןייק טרָאפ סָאװ דֶיי

 רערעכיז א ןיא טלַאהַאּב עמ סָאװ ... יַא ןַא

 ןָא הכלהע .1923 ןילרעּב ,וש גרעּב ,ײקנַאּב

 .טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"יַא עשלַאפ ַא זיא הׂשעמ

 ןוֿפ סעצָארּפ .1
 .גנירג ןָא טינ טמוק סָאװ 'ַא ןַא .ןרינגיסַא

 ןלייטוצ עכעלצעזעג ןוא עלעיציֿפָא סָאד .2
 סעפע רַאֿפ רעדָא ןצעמע רַאֿפ עמוסטלעג ַא

 -בשֹומ ןרַאפ הליהק רעד ןופ יא יד .קעוצ ַא |

 ,גנונעֿפָאװַאּב רַאפ הכולמ רעד ןוֿפ יַא .םינקז



 -.ןרינגיסַא

 ,ןעגנושרָאפ רַאֿפ דנָאֿפ ןסיורג םעד ןופ יא

 עכלעװ ןטקעפעד, .טעשזדוּב ןיא ןעוא עַײנ !

 עלעיצעּפס ןוא ןעלטימ עקידנטַײדַאּב ןרעדָאֿפ

 ,עמיטש רעטשרעּב ןוא רעברַאג יז ,"ןציַא

 .2 אט ,1928 עװקסָאמ |

 'ַאֹּב ,1 .טרינגיסַא ,רינ- .װרט -- ןרינגיֿפַא
 -הָאצֹוה ןוֿפ לייט א יװ) עמוסטלעג ַא ןעמיטש
 ילורג א יַא .קעווצ ןטמיטשַאּב ַא רַאֿפ (טעשזדוּב
 ַא ןַײז טלָאװ, .עדנַאגַאּפָארּפ ףיוא עמוס עס

 ער ףיוא 'ִא ןעמ לָאז עקיּפָאק יד זַא רשוי

 ידש יו גורֿפ ,"הרוּת-דומלּת רעד ןיא טנָאמ)
 ,"טרינגיסַא ןּבָאה רימ סָאװ ןעמוס עקידלַאװג
 "רעּביא .2 .1934 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה ,סנ
 אדרויפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי טול ,ןקיש

 | | .ב/כ ,4

 גהנמ רעד טזיא .אתוסַא + -- אתֹויֹּפַא
 שנעמ ןייא ןעװ זד ןטַײל איד רטנוא ןימוק
 אנעה ןמלז 'ר ,"אתויסַא םיא ןאמ טגאז טסינ
 .ח"נּת מדֿפפ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר ,זּביא

 -טנַא זיא ױזַא; .םייסיא +- .יד -- רעייֿפַא
 ... 'ַא ... םיקודצ ... עטקעס יד ןענאטש

 םעד ןעװעג בּבסמ תקולחמ רעייז ךרוד ןוא

 ןוֿפ טַײצכָאה טולּב איד ,זמא ,"תיּבה ןּברוח

 ,1870 ענליוו ,זירַאּפ

 .טינ .רג 22 יײא 2 .ידַא -- שיּבַאליּפַא

 זיא ןר} .ףַארט ןייק טינ טפַאש סָאװ .שיּבאליס

 -ַאעט רָאנ ,/רטַאעט' טינ ןכּב ,'ַא שידִיי ןיא

 - ,םייק- רֶעט

 אבּב 25 ,םי- ,רעד {ן'ַאמיסַא ,ןעמיסַא| -- ןומיּפַא
 יֵסַא .1 .ןמיס א ןָא .רג 22 .א ,ד ,אעיצמ
 רעדָא הרוצ יד סָאװ ,עּבטמ ענעּבירעגּפָא ,ןומ
 טינ טָאה סָאװ סָאד .טקעמעגּפָא זיא טֿפירש
 יד הנוק זיא ענעּבירעגּפָא ןַא ,'א, .טרעװ ןייק
 .א ,ד ,אעיצמ אֹבּב ,טעיפ ,?עּבטמ (עטוג)

 -טנֿפע ןַא ןצינ וצ לצנימ .ןומיסַא .ייא ,2
 .ןַאפעלעט ןכעל

 ןיז נװ .ס' ,ןדָאט- ,רעד -- רָאטַאלימיּפַא
 313 ,עיצַאלימיסא ןופ רעגנעהנָא  .סי ,עק'

 .סעצָארּפ-עיצַאלימיסַא ןיא וויטקא זיא סע רעװ
 ,קלָאֿפ םענעגייא ןַײז ןוֿפ אנוש א .יא ןא

 ןשידיי רעזדנוא וצ 'א ןַא יװ קיטליגכַײלג

 רעטרעװ יד שירַאנ ןוא דמערפ יװ, .לרוג

 ןרעיוא יד ןיא ןעגנולקעג ןּבָאה !םייה ענעגייא'

 ,טסינַאלַאק רעשידיי ,פס ?"ץא ערעזדנוא ןוֿפ

 "ניורק יד ןוֿפ} סעלעטישטעּפָאּפ יד ןענעז,,} ,4

 -וא ּפָא ןצנַאגניא ייז ןסַײר ... ןיֵא ןןלוש |

 המלש ,"קלָאֿפ רעזדנוא ןופ רעדניק ערעזד

 ,ןןערעטלע עשידיא וצ ףעירּב ַא ,קושטרַאדנַאּב

 ,1915 סעדַא

 ,ידַא --- ׁש'י-

 ,טייקשיז

 ןיא, .רנ .ציסור .בנ .צמ .יד -- עווטסי
 -שזרוּב רעד ןוֿפ קיטילָאּפ רעלַאנָאיצאנ רעד

 -תאיושנָא ןטרַא ... ייװצ רימ ןעניֿפעג עיזַא
 ןוֿפ םזילַאנָאיצַאנ ,טַײז ןייא ןופ יא ... ןעג

 ,רעטעּברַא רעשידיא רעד ,ײטַײז רעטייוװצ רעד -
 - 17 אפ ,1904 וענעשז

 ,לַאעדיא רעיא .ןצנעדנעט עיא
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 ןיא טֿפלעה סָאװ .ידַא -- וויטַאלימיּפַא
 ,קידנרילימיסַא .(ךיז) ןרילימיסַא ןופ סעצָארּפ

 ,טייק- .םורַא רעיא .ןעגנוגנידַאּב עיִא

 .ס ,עק  ןיי נװ .ן ,רעד -- טנ'ַאלימיסַא
 ָארּפ ןיא לומיטס ,לטימסֿפליה ,םרֹוג רעדעי ,1
 ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןֵא .עיצַאלימיסַא ןוֿפ סעצ

 רַאפ יא רעסיורג רעד ,ןוז יד .זַײּפש ןעַײדרַאֿפ

 -ַאלימיסַא װזד .2 .ןסקיװעג ןוֿפ טלעװ רעד
 טציש רע זַא ןעניימ טינ 'א רעד לָאז, .רָאט

 ,ץרפ ,"תונלֿבס סָאד ,טייקמאזדלוד יד רָאנ

 יזַא -- שי .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג

 זיא דמש ָאד זיא'ס ואוו טרָאד, -- טייקשיד
 ,זמט ,טייצ ,"ַא ןגעװ ןדער וצ ךייש טשינ

2 41 2, 

 יב 1 .ל2 ייא 22 .ס' ,יד -- עיצַאלימיטַא
 "יא ןופ סעצָארּפ רעשימעכ (עיגָאלָאיזיפ ,ילָא
 ץנַאטסּבוס א ןיא גנורעג ,זַײּפש ןטעּברַארעּב

 ןופ גנורימרָאֿפסנַארט .םזינַאגרָא ןקידעּבעל ןוֿפ

 ,ןלייטירעּפרעק ענעגייא ןיא ןפָאטש עקידנסיורד

 .ןענַאגרָא-סגנואַײדרַאֿפ יד ךרוד זַײּפש ןופ יִא

 ןיא ןסקיװעג רַאֿפ גנורענ ןופ סעצַארּפ רעלופ

 | .סעצָארּפ א ןַא !
 סָאד ,ךיז ןסַאּפוצ סָאד (קיטסיװגניל .2

 ןשינכש א וצ גנַאלק א ןוֿפ ןרעװ ךעלנע

 -רעטַײװ םוצ גנוסַאפוצ -- 'ִא עװיסערגָארּפ

 גנוסַאּפטצ -- 'ַא עוויסערגער .גנאלק ןקיד

 ןפיל ןוא ןּבעל ןיא .גנַאלק ןקידרעירֿפ םוצ

 עמ .ןפ} ןוא ןּב| רעּביא ןמַו א ןנ} ןופ טרעוו

 "רעטַײװ םעד רעּביא רעקרעװדנַאה סױרַא טדער

 ,ןווז גנַאלק ןקיד

 -רוטלוק ןעמענרעּביא סָאד (עיגָאלָאיצָאס) .2
 "שרעדנא רעד ןופ ןּבעל רעגייטש םעד ,ןכירטש

 יָארּפ ןטימ ןעמאזווצ הֿביבס רעשינטע רעקיד

 -ייא יד ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ,ןפרַאװרַאפ ןוֿפ סעצ

 -גוזאּב-רוטלוק עקידשרעדנא ,עקידרעלרֿפ ענעג

 (יֿפױרַא) .ֿבור םעד טימ יא עקיליװַײרֿפ ,ןטייקרעד

 -עלע עקידנשרעה יד דצמ יא ענעגנואווצעג
 ,טייהרעמ רעד טימ ,סרעגיז יד טימ יא .ןטנעמ

 רערעכעה ַא ףיוא זיא סָאװ טועימ םעד טימ יַא

 ,הגרדמ-רוטלוק

 ;"טנעה יד ךיז ןּביג תוצראה:םע ןוא יא;

 טּבייה ואו ןוא עיצַארגעטניא ךיז טקידנע ואווע

 יקַאֿפ ןענַײז ןכַארּפש עדמערפ, ;"?'ַא ןָא ךיז

 סָאװ יא רעד רַאֿפ םיחבש יד, ."יַא ןוֿפ ןרָאט

 ךיוה יױזַא ןעגנולקעג גנַאל טינ רָאג ךָאנ ןּבָאה

 ,"ןרָאװעג טמוטשנַא סעּפע רעטציא ןענַײז

 לײט רעטסערג רעד, .1919 י"נ ,שוװ טישז -
 עיזַאושזרוּב רעלַארעּביל רעשידיי רעד ןוֿפ

 .סערג רעד טימ טָאה ... ץנעגילעטניא ןוא

 יד ןוֿפ 'ַא יד טרידנַאגַאּפָארּפ הדמתה רעט

 רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ,"ןסַאמסקלָאפ עשידִיי

 קלָאֿפ עשידִיי סָאד, ,1905 ווענעשז ,עגַארּפ

 'א עדעי זַא לזמ ןכעלטכישעג אזא ןיוש טָאה

 ,דער ,שקַא ,"טולּב רעמע ןא טימ ּפָא טייג
 'אע .1932 עװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןוֿפ געװ רעד ,בז

 ןשידִיי ןופ עיצַאדיװקילטסּבלעז יד טַײטַאּב

 יָאה ,"דיי ַא יװ דיי ןופ דרָאמטסּבלעז ,טסַײג
 סע סָאװ, .31 יז ,אווו לֹּבי ןעלַאק .מ סַאר

 רעד ךרוד ןה ןושל רעזדנוא טימ ןעשעג זיא

 -נערּבמוא ןוא ררוצ ןוֿפ טנַאה רעטקיטולּברַאֿפ

 ןזַאמעדניס'א

 :ךַארּפש ןופ ןטניװמערוטש יד ךרוד ןה ,רעג

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ּבװ רעסױרג ,"ץיצַאלימיסַא

 ,המדקה 1 ךַארּפש |

 עמ) ךיז טזָאל סָאװ .יזא -- ךעלרילימיסַא
 -ערוטלוקמוא ןַא ,ןֿפָאטש עיַא .ןרילימיסַא (ןעק
 ,טייקה .טועימ רעיא ,רעל

 -כרוד .טרילימיסַא ,ריל- .ורט -- ןרילימיּפַא
 ןֿפלעה .עיצַאלימיסַא ןוֿפ סעצַארּפ םעד ןריֿפ

 ,ןעלצנַײרַא .סעצָארּפ םעד טָא ןיא ןַײז םרֹוג
 ןסיוטש .רוטלוק רעדמערפ א ןיא ןרעדילגנַײא

 .םור א ןיא טועימ א ןופ ךַײלגסױא ןַא וצ
 'א .שידיי ןיא רעטרעװדמערֿפ יַא .ןזַײּפש יַא
 רענַאקירעמַא ןיא ןסַאמ עשיטנַארגימיא יד
 ,דלַאװגרעּביא ןדִיי יַא .ּפָאטצלעמש

 . .תוחוּכ רילימיסַא .סעצָארּפ-רילימיסַא

 ,םיעדוייאלבו םיעדויּב ךיז יא -- ךיו טימ

 ךיז לענש ... טֿפַאשנגײא ןַא טָאה שיילֿפ ,
 יייל ךיג ןגָאמ רעד טרעװ םעד ּבילוצ .יִא וצ
 ךיז ןעמענ ןענַאװ ןוֿפ ,לַאקסַאּפ .ל 'רד ,יקיד

 טָאה עַײנ סָאדע .1912 ןדָאל ,ןטייקנַארק ערעזנוא

 ןוא טרילימיסא ךיז ,ןסעגעגרעּביא עטלַא סָאד
 ,1934 עװקסָאמ ,טעטשטּפיױה ,סנ ,ײטעַײדרַאֿפ

 ןזָאל ךיז יז לָאז עמ זַא ... טסיירט רעייז,
 ידײז .ל .א ,"'א ,רעקלעפ יד ןשיװצ ןשימסיוא

 1898 װעשטידרַאּב ,רימ ןעֿפרַאד סָאװ ,ןַאמ

 ןרעטש טימרעד; :'א עכעלעמַאּפ א -- גנוז
 םענוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ) יא ןופ סעצָארּפ םעד ייז

 -רָא ןיא ,טֿפול רעד ןיא זיא סָאװ ,רעיוזנליוק
 קינכעט יז נשרעהַאּב ;"(גנודניּברַאֿפ רעשינאג

 יעלטפַאשטריװדנַאל רעשיטסילַאיצָאס רעד נוֿפ

 -סינויצ יד, .1922 װָאקרַאכ ,עיצקודָארּפ רעכ
 טלסיירטעצ לָאמַאטימ טָאה גנוגעוװַאּב עשיט

 ֿברה ,ײַא ןוֿפ טסענ ןַײז ןוֿפ סּבעװניּפש סָאד

 ,1934 וענעשעק ,יול תיּב תונורכז ,ןַאמקילג יול

 עא ןַא .ראפ ,ידַא -- טרילימיסַא
 עַאיּבלַאה יד .עיצנעגילעטניא עיִא .החּפשמ
 סָאד ןּבָאה טנַײֿפ יַא -- טייהרע- .טנגוי
 ,טייק-  ,קלָאֿפ ענעגייא

 .ידַא ,וידנורעג -- קידנרילימיּפַא
 .,הביבס עיִא .תוח

 ימוא .רג 22 יא 2 .סי ,יד -- עיורטעמיסא
 -מוא 0 +-) טייקשירטעמיסמוא ,עירטעמיס

 .ידַא -- ׁשי- ,עיצרָאּפָארּפ

 רגכ2 ײא 2 .ס ,יד -- ע|טָאטּפמיסַא
 טימ ףיונוצ טעמּכ טלַאֿפ סָאװ עדָארג א (טַאמ)

 לב א ןענעכײצַאּב םַײּב עמורק ענעּבעגעג ַא

 וצ ךיז טרעטנענרעד סָאװ סיירג עקידוועט

 .ׁשי-ה .(1920 ,ענליוו) טייקכעלדנעמוא

 .רג 22 יא 2 .ןע- ,רעד -- ץ'ָא|טעדניס 8
 ןֿפֹוא (קירָאטער) .יטפעהאּב ןופ ּבַײלּבנסױאי |

 ןטימ (בתּכּב רעדָא הּפ-לעּב) ךיז ןקירדסיוא ןוֿפ

 -ןטפעהַאּב ללכּב ןוא סעיצקנוינָאק ןזָאלסיוא

 עקנילפ ,גנוטיירגוצ עוויטקא;ק .רעטרעװ עקיד

 'תריסמ ,ויטַאיציניא עויטַארעּפָא ,עיצאטנעירָא

 -לֿמ עקיגָאט סקעז עקידנריֿפמואירט -- שֿפנ

 ןיא סָאװ (סקַאטניס) .ידַא -- שי ."המח
 עג ּבָאה ךיא .עיצקנוינַאק ַא ןָא ןדנוּברַאפ
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 ןלַײוװ ,ןעמוק רעכיג סָאװ לָאז רע ןזַא) ,טגָאז

 וּכ עא



 םזינָארכניסי'ַא

 ישי .ץַאוַײּפ רעשיַא .םיא ףרַאד עמ
 ,טייק

 .רג22 יא 2 .ןע ,רעד-- םזיי|נַארכניס'ַא
 ןיא סָאװ סָאד !טיײקיטַײצניײא ןופ ּבַײלּבנסױאי

 -טינ ,טייקיטַײצניײא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא טינ
 יָארּפ עשייַא .ידַא -- שוה ,טייקיטײצכַײלג
 רָאטָאמָאמאניד -- רָאטָאמ רעשיֵא ;ןסעצ
 ןשירטקעלע ןקידװעטַײּב ףיוא טעּברַא סָאװ
 -כעט רענליװ) ן'ָארכניסַא :ךיוא .םָארטש
 (מַארג) -- טנענָאּפמ ָאק רעשיַא ,(םוקינ
 ידנַאטשַאּב ענַײז סָאװ טרָאװ טצעזעגפיונוצ

 "ניא ןעמוקפיונוצ ךעלצעזעג טינ ןרָאט ןלייט

 רעד ןוֿפ םיללּכ עשיטַאמַארג יד טיול םענייא

 ,לנסָאדנוֿפ :תוָאמגוד .ךַארּפש רעקיטַײצטנַײה !
 .טייקשי- .ןרָאיארַאפ ,;ןגָאטכַארַאֿפ

 ,עניסָא .רװ ,קוא ,ליוּפ 22 .ס ,יד -- ע|ניס'ָא
 -ןּפסָא ,עּפסַא ,םיוּבנּפסע ,עּפסע .(+-) עקיסָא

 החּפשמ רעד ןוֿפ םיוּב .םיוּברעטיצ .םיוּב

 "נוא קיצנַאװצ רעּביא טָאה ,סעילָאּפָאט

 ַאא ענרעּבליז ,עצרַאװש) םינימרעט

 ןקיסעמ ןקידנופצ ןיא טסקַאװ יא

 םַײּב ןרעטיצ רעטעלּב יד .טַאמילק א

 עטגַײװצעצ יד, .עלעטניװ ןטסדנימ 4(;
 "עג ןענַײז ןסַאג יד סיוא-גנעל סיָא :

 ערעװש טימ ,עטרעװילגרַאֿפ ןענַאטש
 יד ףיוא יינש םענערױרֿפעג ןטַאנַאק
 טימ טלקניֿפעגּפָא; .ּבמס ,"ןגַײװצ
 ןַא ןוֿפ ערָאק יװ רעּבליז ןוא יורג

 םיוּב רעדעיא .װ סַאלטַא חמצ ,גח ,"םיוּבָא
 עזערעּב יד :רעגייטש ןַײז ףיוא טגיוועג ךיז טָאה
 טכַארטרַאפ -- יִא יד ... קידװעליּפש ,טכַײל
 ,1962 ,דנַאלמייה 'װַָאס ,ועל .מ ,"קירעטיצ ןוא

 .עסקט}!טפ 1/ס01012 .3 ךאל

 יזַא -- ץעווָאה
 ,רעילָאטס ןרַאֿפ ,רעדנָאּב ןרַאפ ץלַאה עװָאַא

 -עניסָא ןוֿפ לדלעװ .סע' ,רעד -- קיז
 ןוֿפ ןגָאלשעגּפָארַא ךיז ייז ןּבָאה, .רעמייּב

 יּבירד ןטימ ףיוראיגראּב ךַײלג קעװַא ןוא געוו

 ּבוקַאי ,זּביא ווָאקַאּבַאק .נ ,"קייָא ןטכידעג ,םענ

 .1936 קסנימ ,פמוז ,סַאלָאק

 ַא קיטַײצכַײלג זיא'ס} .אתוסַא ווזד -- ֿפיפַא
 ,רעטלַא 'ר ,יַא? ן.ןסינ ןוֿפ גנוכַאמכָאנןעגנַאלק !

 ,יבוט-לזמי ,עש ,י!ןסָאנעג תמאּב

 ,טריטסיסַא ,ריט- .ורט 8 װטוא -- ןריטפיסַא
 יַײב ,ןֿפלעהטימ ,ןפלעה .1/ .לכ2 יאכק
 ןיטעה יײנּתוחמ איד, .טיונ א ןיא ןצעמע ןייטש

 איו, .225 ,הג ,"טריטסיסַא ... תועמ םִע םיא |

 תרגא ,"טריטסיסַא רימ האוולה ...  טפואי

 ... גוניג טנַײרפ ... טָאה רע; .א/בי ,המלש -

 ןיכַײלג שנַײז ןוֿפ ןיּבאה טריטסיסַאיג םיא איד

 װירּב עשידִייי ,"טרעֿפ ןוא טלעג ,רדיילק טימ

 -סיה ידָיי ירעמַא ןוֿפ ילּבוּפ) !(1771) ה"י .18

 ,ןילגנע) ,אאאוצ טֿפַאשלעזעג רעשירָאט

 ןַא ַײּב ףליהעג ַא יװ ךיז ןקילײטַאּבטימ .2

 ,עיצַארעּפָא ןַא תעּב גרוריכ םעד יא .טעּברַא

 ,ףנ/- .גנושרָאֿפ רעכעלטּפַאשנסיװ ַא ַײּב יא

 .ס ,עק- ןיי גװ .ץ ,רעד -- טנ'ע|טסיסַא
 -רַאֿפ ןוֿפ יא .ףליהעג רעקידנעטש .וֿפד +- |

 --- רָאסעפָארּפיַא .ןיַא סרעטקַאד םעד .רעטלַאװ

 .ציסור .ידַא -- עלדעיטַא

 .לס .ס' ,רעד ןןונ עכייווו -- ןעיטָא

 .עניסָא ןוֿפ זיא סָאװ

 ,"ַאןרעטש יד ךעלעמַאּפ ךיז
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 ָארּפ ןוֿפ דַארג רעשימעדַאקַא רעטסקירעדינ
 ,טפַאשרָאסעֿפ

 ,טנעטסיסַא ןופ טעּברַא ,ףליהטימ -- ץנעד
 ,ןשרַאמ ףסוי ,ײדנַאטש אַָײּב ,ףליה ,ץנעטזיסַא;
 . .ב/ב ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח

 סָאװ .ןסעזעגנַײא
 עכעלטע יד; .ֿבשוּת רעקידנעטשַאּב א טרעװ

 רעמ ליפ טנכייצעגסיוא ךיז ןּבָאה ןטָאדלָאס
 לעב 'ִא ןענעז סָאװ ןדניימעג .עסיוװעג יװ
 קוליח רעד, .3 ןאנ ,1869 ,מק ,זרא ,"םיּתּב

  'ִא ןיק ןרעװ טינ ןטרָאד ןענעק ייז --- זיא
 ,11 אפ ,1881 ,לָאֿפוי ,"םיּתּב-ילעּב

 ,טסּברַאה

 ןדיי ַײּב ןעװ טַײצ עטכער יד ,ָא? .ןעסעי
 -ץגרעּביא רעדיילק ןָא ןּבייה עילימַאֿפ רעד ןיא

 שוּבלמ ןייא ןוֿפ ןרעװ לגלוגמ ןוא טעװעצינ |

 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סֹומֹמ ,"ןרעדנַא םעד ןיא

 'קעװַא ךיז טגעלפ לטעטש ןיא זַא ,טַײצײָא;

 עשידלי ,רַא ,"...עטָאלּב עסיורג יד ןלעטש

 עצרַאװש יד קיטסַאה ךיז ןגָאי סע? .יתועּבטמ

 ,שָאוהי ,ײטכַאנַײּב יִא ןיא סנקלָאװ יװ תוֿבשחמ
 ענעדליג ףיוא; .רעטכיד רעדנּברַאטש רעדי

 ,"טּפַאלק ןוא יִא רעד ךיז טגָארט סעװעקדָאּפ

 ,!טסּברַאה רעשרענַײגיצי ,צוס

 רעיֶא רעד, .לדנגער יִא ןַא .יזא -- קיד-
 ןוֿפ טײקמערַאװ רעד ןיא זָאלּב א טוט טניװ

 .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"שרדמ-תיּב ןטקַאּפעג

 הנּתמ עקיליװַײרֿפ ..לס .סי ,יד -- עניי
 "ובּת יד ןעמענּפָארַא ןכָאנ טיג רעױּפ ַא סָאװ

 טינ רעיױּפ ןייק טעמּכ טגעלפ ןעיסָא ןיא, .תוא

 א עניָא ןּבעג ןוא ... קינבושי םעד ןגָאזּפָא

 לָאמַא ,וָאלעּפָאק .י ,"תואוֿבּת ענַײז ןוֿפ הנּתמ
 | ןעװעג זיא

 .=:5806: 22010008 .ס' ,יד -- עדנעיסַא

 תומהּב ןעװעדָאה רַאֿפ םרַאֿפ .טוג ;קרַאװלָאֿפ

 ,(סעינָאלָאק ידִיי רעניטנעגרַא)

 ,דכ ,היעשי 22 .תוֿפ ,יד ןעֿפיסַא) -- הֿפיֿטַא
 "רַאֿפ ,םוקפיונוצ+ .ב/זט ,ארתּב אבּב 2

 'א .עפורג ַא ןופ סוניּכ ,ץנערעֿפנַאק ,גנולמאז

 רעד ןוֿפ יא .שדוק-ילּכ ןוֿפ יַא .להק ןוֿפ

 ןוֿפ ,הרוּתידמול ,ס"ש הרֿבח ,ענימג ,הליהק-
 ָאזָאד ,להקה-יסנרּפ ,ריעה-יבושח ,ריעהישַאר

 "ודג ,סרעגרָאזרַאֿפ-טָאטש ,סעטַאט-טָאטש ,סער
 ּפָא ,ןפורֿפיונוצ .יא ןַא ןֿפור .המודכו רודה-יל

 ףיוא יװ ךיז ןכָאק .יַארעיורט .יַא ןַא ןטלַאה

 טימ יא .שיטָאּפש =יַא רעמ(ע)לעכ .יַא ןַא
 ןטַאטלוזער עקיטשינ ןוא םיחוּכיװ עשירַאנ

 ,םירוּביד עטסוּפ ןוֿפ 'א = דָאּב ןיא יא ןַא*

 עג תוֿפַא ןּבָאה ... טַײל עסיורג יד ןוא;

 ...טמעשעג רעייז ךיז ןּבָאה ייז ןוא . .. טכַאמ

 ...יוזַא ןשטנעמ עקידלושמוא לָאז עמ זַא

 רעסירג א טבע ?גרעּבמעל ,ראש ,ןקינַײּפ
 ,31 אט ,1866 ,מק ,"רחואמו םדקומ ןיא זיא יא

 ייַא ןַא ףיא ןדער טינ לָאז עמ סָאװ ןופ;

 ןופ עסקַאט רעד טימ ןזָאלסױא ןעמ זומ

 טייגעצ למיה ןופ; .תועסמ ,סוממ ,ישײלֿפ
 רעד' ,שָאוהי

 (ליֿפ וצ) ןייק ןָאק תוֿפיַא ןופ זיולּב, ."ןוגינ

 -.װש ,"ןעמוקסיורַא טינ סטוג

 .וטוא ןזעֿפיסַא) -- ןהֿפיסַא

 .ררװ ?צמ .רעד -- ץייֿפַא

 .סקַאלֿפ ןענ
 ,יד -- עקיסָא

 ריסַא

 .תול  תוֿפ- ,יד ןעליודג ...} -- הלודנ 'ַא
 -ַאזוצ רעקיטכיװ (ּב ;גנולמַאזרַאֿפ .עסיורג (א -

 יוצ ךיז ןעמוק ,'ג 'ַא ןַא ךיז טכַאמ, ,םוקנעמ
 ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"ךעלמַײרטש עלַא ןעמאז
 "ךעלטעטש ןוא טעטשי ,ןּבעל

 תוֿפ- ,יד ןסיאָאשַאכ ...} -- תיאשח 'א
 ןעמוקעגרָאֿפ זיאק "א עמייהעג .תויאשח
 ֿבג עשירחוס ... ןוֿפ לײטנָא ןטימ יח יא ןַא
 ,ונר ,זיישּת יײנ ,ּבדל ,"םיר

 לֵלֹוּכ .יד ןסעלעליוק ...} -- תללוּכ 'א
 -כרוד טָאה ןוּבשח םעד; .יַא עקימענמורַא ,עקיד
 .דעצ ,ײטקיטעטשַאּב ןוא ... 'ּכ 'א יד ןעזעג

 -עגלַא .יד ןסילָאלק ...} -- תיללּכ 'א
 טָאה : ַא עטצעל יד; .גנולמַאזרַאֿפ עניימ

 ."דעוו םעַײנ א ןּבילקעגסיוא

 עסירג .יד ןעּבַא ..} - הּבר 'א
 םַײּב לּביטש ןיא; .הלודג יַא חזד .הֿפיסַא
 ,"יר יא ןַא טלַאה ןוא להק טציז יאּבג ןטשרע
 ןַא טכַאמעג טָאה ןרעוק .27 האי ,1868 ,מק

 רעװ ןּבײרשרַאפ ךיז לָאז םלוע רעד ,'ר יא
 ,לָאֿפי ,ןיצק ֿבר י". ..קַאזָאק א ןרעװ ליװ סע
 ,15 איד ,8

 -(עג) ,הֿפיסַא

 עמ, .תוֿפיסַא ןטלַאהּפָא .לַאענ .טהֿפיסַא

 ןוא ,ונ :ןיהַא ,רעהַא טילפ עמ ןוא טהפיסַא
 ,טשא ,"ָדיּב רעד וצ ,לחומ טַײז ,טייג ?קינָאה

 . םילשמ

 ָאכװינַאה סַאֿפײסַאו = םירחבנהיתפיפַא

 "לקעגסיוא יד ןופ גנולמַאזרַאֿפפ  .יד ןםיר

 ץנַאטסיא עטלײװרעד-שיטַארקַאמעד .יענעּב

 "ץרא ןיא ֿבושָיי םעד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ

 ,טַאדנַאמ ןשיטירּב ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא לארׂשי
 .םוקנעמַאזוצ םינבר .יד -- םינּברה-ַא

 וצ ןלַאװ יד ... ןלעטשנעמַאזוצ ױזַא יו,
 .ונר ,ז"ישּת יײנ ,ּבדל ,י"ה"א רעקידנעמוק רעד

 םימכח ןוֿפ הֿפיסֲא .1 .יד -- םימכח:-'א
 דַאנ ,2 ;(רעלטפַאשנסיװ ,רעקימעדַאקַא ,םידמול)
 -ּבעה ןיא לַאנרושז ןשיטסילַאיצָאס ַא ןוֿפ ןעמו
 8 יולּב ,1888:1877 ,גרעּבסגינעק) שיאער
 -ניװ .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא (ןרעמונ

 ,(ץניוּב) יקסוועשט

 -עקירט וצ ץַאלּפ

 ץניסָא וחזד  .קוא ,ליוּפ 22 ,םי

 רעּביא ךיז טיירּבעג ןּבָאה ןגיוא יד, .(+-)
 "א ןוא סענסָאס יד ןוֿפ ןציּפש עװָאלּב יד

 ,"סיָא עטיור יד ןוֿפ ןתוֿבחר עקיּפמוז יד רעּב
 רעד ,ָאקנערַאסילס .ַא ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד

 ,עֹוו ?רָאי ,װָאקרַאכ ,ךעלַאמ רעצרַאװש
 -- 1 .ץלָאה עװיָא ..ידַא -- עװָאקיסָא

 ..ןקָאלפ רעניָא ןַא .ידא

 7 ,במ ,היעשי 22 .םי" ,רעד ןריסַא| -- רישא

 ,רעטרַאּפשרַאֿפ ,רעטריטסערַא ..צמ ךעלנייװעג

 ענעּבירשעג רעכיּבגָאט ןוא תונורכזע .סוֿפּת

 ,קיא ,"סָאטעג יד ןיא ם"א ענעזעװעג ךרוד
 ןוֿפ םַא ךיוא ,רימ ןּבָאה סָאװ; ,26 ט 67
 יִד רַאֿפ ןָאט טנָאקעג ,םױצּפָא ןַא רעטניה

 ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ײ?ןשטנעמ עטקינַײּפעג

 ,10 אפ
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 .טעידָאּבַאלסַא ,עיד  .ורט -- ןשידָאּבַאלסַא
 א ןופ ,שינעגנעפעג ןוֿפ) ןעַײרֿפַאב .לס .מטֿפ

 ירּפמ . . . עירעטלַאהכוּב טעשטנַאקעג, .(טכילֿפ

 ,"װ 'א ןיוש סנגעװרעטנוא טעװ .רֶעע .הללק
 ,1866 ענליוװ ,עקנימ ענייש יד ,דמא

 "עג ַײּב ,ךס +- .לּכהיךס +-  ןךראס} -- ךפ א

 ארּב 2? .יד ןךעלעמ ײריסַא) -- ךלמדי'ַא
 ,ךלמ ןוֿפ ענעגנַאפעג יד .20 ,טל ,תיש

 ןיא ןצעז ךימ, .עטריטסערַא עשיטילָאּפ ה"ד

 ,"טרָאד ןציז 'מ"ַא יד סָאװ ,רהוסהיתיּב רעד

 ,הֿביא תליגמ ,רעלעה ןַאמפיל ֿבוט'םוי 'ר

 ,1895 ןילּבול

 אלה ,ןויצ, :ױלה הזוהיכ? -- ןויצי"ַא
 תמחמ עטריטסערַא (א ,"?ךיריסַא םולשל ילאשּת

 "ןיצ ואװ רעדנעל ןיא טייקיטעט רעשיטסינויצ

 -ץרא ןיא עטריטסערַא (3 ;ןטָאּברַאֿפ זיא םזינ

 רעשילגנע רעד ןגעק טייקיטעט רַאפ לארׂשי |

 עלַאגעלמוא עטריטסערַא (ג :טכַאמ:טאדנַאמ
 ,םילוע

 .רג22 יײא 2 .אּב .יד -- עיגָאל|ָאריפַא
 ,ךַארּפש ,טֿפירש יד טשרָאֿפ סָאװ טֿפַאשנסיװ
 יד ןוֿפ רוטלוק ןוא עטכישעג ,רוטַארעטיל

 -ָאל .גיָאֹל  .לֿבּב ןוא רושַא תוכולמ
 .רעד -- רעיריסא .ידַא -- שיג

 ,שירושַא .רושַא ןוֿפ ןושל סָאד .1 -- שירדישַא
 ַא טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .ידא .2 .תירושַא

 ץלוֿפ ַא .טסנוק ע'א .רעיריסא (וצ תוכַײש
 ,דרָאּב עיַא

 טימ רענעדנוגעג' ןעדיוט ..,} -- הרות"ריסא

 .וװד +- ,הירכז טױל 27 ,יטֿפַאשקנַאד (ןופ)

 ל} ,ןעקנַאדאּב םַײּב קורדסיוא רעקידהצילמ

 ,ןַײז ריד ךיא לעװ יּת"ַא; .ווירּב ןיא בור יּפ

 ,טייקילעפעג יד ןוא יד ןָאט רימ טסעװ וד בוא

 רֶע סָאװ ... יּת"ַא ךיא ןיּב, ."'דכו ,הבוט

 ,זמט ,"ירומו יּבר ןַײמ טנַאמרעד טָאה

 ,29 וא 9

 ,ט ,הירכז 22 ןעװקיטי ...} -- הווקת-'ַא
 ,ןוחטּבילעּב .יגנונעפָאה ןוֿפ רענעגנַאֿפעש 2

 טימ טּבעל סע רעװ ,טסיּפָאטוא ,טסימיטּפָא

 ,סעיזוליא

 ,תוכרּב 22 תור- ,יד ןערעקסיא -- הרּפשַא
 .עירעטֿפיד ,טירעטּפיד .1 .ב/זכ ,תינעּת :א/ח
 רטנוא התימ יטסּברַאה יד זיא ׂשד 'א התימ,

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"תֹותימ ילַא

 יד סָאװ 'ַא תתימ, .חי קרּפ ,1796 װָאלקש
 יאַײנ ,"רָאי ןצַײרד רַאֿפ ןּברַאטש ... רעדניק
 א"עקּת רָאװדיװַאנ ,הניחת ןשטנעּב שדוחישאר

 לוש ןיא רעדניק טריפעג ןעמ טָאה שדוחישָארְו

 ןרעװ קנַארק טינ ןלָאז ייז הלוגס ַא -- ןַײרַא

 ןּבָאה ךָאװטימ ןדעי -- ב/זר ,תינעּת ;'ַא ףיוא

 -סיוא טינ לָאז סע ידּכ טסַאפעג דמעמ ײשנַא יד

 -נארק יד, .ןרעדניק ַײּב טייקנארק"ַא יד ןכערּב

 עמ ... ןקערשרעּביא ןעמ ףרַאד ... עק

 -ניצנָא ןַא -- רַאטַאק ַא ןופ ... ןכַאמ ףרַאד
 ,ץרפ ,ײיַא --- עניגנַא רעטושּפ ַא ןוֿפ ... גנוד

 ןגעק םערוטש רעד, .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג
 ןענעז רעדניק .טרעהעגֿפױא טשינ טָאה םיא

 'חישמ ,טײ ,ַא ףיוא ןלַאפעגקעװַא קילעֿפוצ
 ,144 יז ,רעטיװעג

 ,רהוזה תנשמ| טסַײג רעטכעלש (הלּבק) .2
 רהווה רפס ןיאה (ה"עש ,ּב"ח ,!א ךרּכ

 הער חור ןייא :יאחוי ןּב ןועמש 'ר טכירּפש

 ,וט קרּפ ,טנַארּב ,ײיֵא טשייה

 ןַא .ליֿפ .טנַאירַאװניא .ָארפ .1  .עיצַאג
 'מוא ןַא ןיא .עמוס עסיורג עטמיטשַאּבמוא

 ךס א .טלעג ךס א .לָאצ רעסיורג רעטמיטשַאּב

 .םינינב עניש ךס ַא .ןעמוק ןלעװ ןשטנעמ

 .יןצנַאװ --- ?סָאװ -- ... ךס ַא טגָאמרַאֿפ רעג

 זיא סעטתיּבילעּב ךס א ָאד ןענַײז סע ואוו,

 סייװ ךיא, .װש ,"טרעקעגסיוא טינ ּבוטש יד

 ,"רימ יװ ױזַא ןטכַארט ןדִיי ךס א זַא ליֿפ ןוא

 רעייז ךיז יז טָאה; .טסינָאלַאק רעשידיי ,פס

 ,"ףשטנעמ ךס א ןוֿפ טרעהעגנָא תויׂשעמ ליפ

 ךס ַא .14 יז יע"רּת לשימעשּפ ,ךלמה ןתח

 טערּבנשקָאל א, :ּבוס ןכָאנ ךיוא ןעמוק ןעק

 ,"ךס א ךעלזַײה ןעייטש. ,"ךס ַא לֿפרַאֿפ טימ
 רעד ןעװ ....ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 ןעק ,ךיז טדער סע סָאװ ןגעװ סייװ רערעה
 "ךס ַא טָאה רע, :ןרעװ טזָאלעגכרוד בוס רעד

 מטפ 4...ןזַײא ןטלַא ,ןקיטנַא ,רעכיּב ,טלעג)

 רע סָאװ טלעג ךס רעד, -- ךפ רעד ךיוא
 יָעג טָאה רע סָאװ ןרָאי ךס רעד, ."!סע טָאה
 עמ סָאװ דוֿבּכ ךס רעדע ."תוֿבישִי יד ןיא טרטּפ

 ךָאנ ןעװ ."רעדניק עכלעזַא ןוֿפ סע טגירק

 ןוא יטַאװקַא ןיא ןעק .ּבוס רעד טלעֿפ ךס ַא
 טלָאמעד ןוא) ן+ עיסקעלפ יד ןעמוקוצ וויטַאד

 ןּבַײלּב טינ לָאז ַא רעד ידּכ ,ןכסַא :ןגיילסיוא
 עלַאגעלמוא ךס א ןעזעג ּבָאה ךיא, .ןןעגנעה

 ."ןכסַא ןעזעג ּכָאה ךיא ךיוא, -- "ןטנַארגימיא

 ןַײז ןַײּפ ןיא ןדיי ךס ַא טימ טוג זיאס,
 ןיא ןכסא טימ טוג זיאס, -- ?טקינײארַאֿפ
 .לה ,"טקינייארַאפ ןַײז ןַײּפ

 וצ ךיז טיצ ךס ַא ןעװ ,ּבזד טימ .װדַא .2

 רעש טימ, ."ךס א טסייװ וד ,ךע, .ּברעװ א

 ןגַײװש , :"ןזַײװַאּב ךס ַא ןעמ ןעק ןזַײא ןוא
 טסע םותי ַא; :"המכח עּפַאנק א זיא ךס א

 .װש ,"ךס א טדער ץרַאה רעטיּב א ןוא ךס א

 ,זױה א ןעמ ט(עניוּב ךס ַא טימ; װש ןיאָו

 ןװיּכּב זיא -- "סיוא ןעמ טמוק קיניײװ טימ

 ,קינײװ ךָאנ ןוא ךס ַא ךָאנ בוס רעד ָאטינ

 יא 'טלעג' יא ןייטשראפ ןענעק לָאז עמ ידּכ

 ,"ףס ַא טעשרד ןוא טייטש רענייא , ן.'המכח'

 "נָא ךיז טָאה קילארׂשי, .38 יז ,ןַאמַאמ ,טַאל

 עג ןוא ךס א טרעהעגנָא ןוא ךס א טנרעלעג

 עיֿפַארגָאיּב ַא .יקסנימַאק .ט ,"ךס א טכַארט

 ,1913 וועִיִק ,ןעלקילארׂשי ַא ןופ

 ַא 22 .לָאענ .סָאד ןמוטכַאסַאו -- םוטּכפַא
 .ןכסַא ערעדנוזַאּב ןוֿפ םוכס .םוט + רס

 הדע ןַא ,ךס א רעדעי זיאס ?'א סָאד סָאװ וצ;

 ,דַאנ ,"טכַאװַאּבמוא ,טנַאקַאּבמוא ןכיא ןופ

 י ,יינַא הדומי

 .טנַאירַאװניא .ידַא ןײלרעכַאסַא) -- ײלרעכסַא

 ,םינימ ךס ַא ןוֿפ זיא סָאװ .יילרע + ךס ַא 2
 -טמ עטלַא יא .ןצריוועג יא .סעּפורג ,ןטרָאס
 .ןזַײרג יא .תועּב

 -טסירק --- 1925 ויּב 1624 ןוֿפ) .גג -- ָאלסָא

 ,ס- ,יד -- עלסַא

 .ידַא -- שינַאמסַא

 .ס' ,רעד -- ,ַאשַאּפ"װ ַאמסָא

 .לס .ס- ,יד -- עקשומסָא

 "טשינ טלדיפ סעי ,עש ,ײטעידָאּבַאלסַא וויז

 :ךױא (צמ ךעלטנייװעג) סס ,יד -- עלֿפַא
 סָאד, .שײלֿפנָאצ .עלסַא וזה .ץילסַא
 ַײּב םירוסי עסיורג ןייק ןּבָאה טינ לָאז דניק
 סיַא יד סיוא דניק סָאד רימש ,ןדַײנש ןייצ םעד

 ,"ןוה א ןופ ץלַאמש טימ רעדָא רעטוּפ טימ

 -ָאטּפמיס, .1897 עשרַאװ ,תוֿבוט תוגהנה ,זּביא
 רעד ... גנוטפיגרַאֿפ-ַײלּב רעשינָארכ ןוֿפ ןעמ

 ,זָאט ,"רענייצ יד םורַא ס'ַא ףיוא םיױזיַײלּב

 .9 אנ ,1930 עשרַאװ

 =: 2: (טרעטסוש) .1
 .רעסעמ סָאד ןֿפראשוצנָא ןייטש .32

 -ָאלמ ןוֿפ עיגָאלָאנימרעט רעד וצ' .ןײטשֿפרַאש

 רעטוּפ קיטש (ךעלגנעל) .2 .װ 09 ,'תוכ
 ןוא רעטוּפ יִא ןַא, .טנופ רעּבלַאה ַא ךרע ןַא

 ,25 ןצ 1948 ,גָאט ,ַאּפָא ,"טיורּב סַײװ ַא

 -סָא ,סיז'ַאמסָא :59 .ז ,רעד -- ז/ָאמסָא
 -עכ עשילַאקיזיֿפ .1 .רג 22 יא 2 ,םָאמ
 -יסילֿפ א ןופ ץנעדנעט .יגנוסיוטשכרוד' (עימ

 טימ דיישנשיװצ ַא ךרוד ןעגנירדוצכרוד טייק
 סָאװ טײקיסילֿפ רעדנַא ןַא ןיא סערָאּפ עניילק
 םורַא יוזא ןוא) טרירטנעצנָאק רעקינייװ זיא
 ןוא רעּביא ןטײקיסילֿפ יד סיוא ךיז ןכַײלג

 ץעכעלעמַאּפ .2 .(דיישנשיװצ םעד רעטנוא
 רעשיטיא .ידא -- "66 .גנוריּברָאסּבַא
 ןכעלגנירדכרודמוא ןַא ףיא קורד -- קורד
 ,טייקשיט- .דיישנשיווצ

 ערעל .רג 22 ייא 22 .אּב .יד -- עיגַאלַאמסא
 -ץֵמִׁש ןוֿפ תוחיר יד ןשרָאֿפ סָאד .חיר ןגעוו
 ,ןֿפָאטש עקידנק

 וצ ךייש זיא סָאװ .1
 ןופ טעדנירגעג ,עיטסַאניד רעשיקרעט רעד

 -סַאניד יד| .(1326 --- 1299) ןטשרע םעד ןַאמסָא

 -ער רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטַײזַאּב זיא עיט

 ("טלַא) .2 .{1914 ,ןקרעטיגנוי יד ןֹוֿפ עיצולָאװ
 .ןעגנוריפ עיִא .שיקרעט

 -יטיײצרַאפ

 ןַײמ טָאה עמ טניז, .שוּבלמ רעשירעּבַײװ רעק

 (לּברַא עטיירּב טימ עלעטנעמ ןימ אזַא) יּפ"ַא

 -ילּבעג ּפָאק א ןָא רָאג ךיא ןיּב ,טעֿבנגעגקעװַא

 ,קיצשַאקירּפ רעגילק רעד ,רעדניּבכוּב .י .א ,"ןּב

 ,1897 עשרַאװ

 -ילצרַאֿפ .לטכַא

 זַא; ,ןטייקיסילפ רַאפ סָאמ ערענעלק עקיט

 -לֹּת יד ןגייל ,ןֿפנָארּב לסיּב ַא ליװ יּבר רעד

 ,"ַא ןַא טרעװ ,זַײװסעקיּפָאק ףיונוצ םידימ
 ,6 זאט ,1885 ,לָאֿפוי

 חיר ןקרַאטש ןטיול} .סס ,רעד -- םוימפַא

 -רַאה רעייז {ןדיסקָא ענַײז ןוֿפ םענייא ןוֿפ
 רעסַײװ:ךעליורג רעדָא רעסַײװ-ךעליולּב ,רעט

 -ונ רעשימָאטַא .(05 .טנעמעלע רעשילַאטעמ

 טצלעמש .190.2 -- גָאװ עשימָאטַא ,76 -- רעמ

 .ידַא -- שימסַא .סויסלעצ דַארג 2,700 ַײּב
 ןוֿפ סָאמ עשידנעלסור .ס' ,יד -- ענימסָא

 ןַא ןיא ,סיָא 2 -- טרעװטעשט א ןיא .האובּת

 .סעקירעװטעשט 4 -- יִא

 רעטסערג .ןגעװרָאנ ןוֿפ טָאטשטּפױוה (.ַאינַאי

 םענופ רעטנעציסלדנַאה ןוא רעלעירטסודניא

 ,600 --- ןדִיי ,'ונַײא 2,867,4000 --- 1970 ,דנַאל

 ,ןרעװ טקיטשרעד ןרעקסַאו -- ןרעוװ רּכסַא
 א ןופ קורדסיוא .הנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא



 - .אתכמסא

 אֿבּב 22 .תוּת" ,יד ןעטכיַאמסַאו -- אתכמפַא
 טימ טצינעג .רַאּפשנָא ,ןעלנָא - .ב/דק ,אעיצמ

 רַאפ יַא ןַאא .גנודנירגַאּב ,גנוריװיטָאמ .1 :ּבּב
 ןיא ןענופעג םימכח יד ןּבָאה 'תודועס שולשי' |

 -רעּביא 'םויה טרעװ ןטרָאד .25 ,זט ,תומש

 "וצ ןליפַא לָאז עמ ּביוא, ."לָאמ יײרד טרזחעג

 לקיטש ַא ָאי סעּפע ןּבָאה םיגהנמ יד זא ןּבעג

 ,זַײװַאּב ,2 .6 וי ,1924 ענליװ ,זעגֿפ ,*...יַא
 ?םכח שיא ןַא זיא ינולּפ זַא 'ַא ןא; .היאר

 ָאטינ ןירעד זיא ןֿפוא-לכִּבע ."ןגַײװש ןַײז ןופ

 נא ןעצע)קסּפ ןענעק לָאז עמ זַא יַא ןייק
 ןֿבואר, .גָאװצ .20 .65 ,אוװ לּביי ,"שרעד
 ןּבעג ריד ... לעװ ךיא :ןענועמש וצ טגָאז

 ,חמ ,וו ישס ,"'ַא ןַא סָאד טסייה -- ךּכו ךּכ
 .חֹּת .עזַארֿפ ןעמלַאייּב ...} -- אמלעּב 'ַא
 'טלעװ רעד ןיא אּתכמסַאאה ..ב/דס ,ןילוח 22
 טַאלג טגָאזעג ,טדערעג םּתס 3 ןטימ טצינעג

 ,דיי 'ר ---א תוֿבַײחתה א ןָא טלעװ רעד ןיא

 ךּכ טלעג-תונכדש טגָאזעגוצ רימ טָאה ריא

 רעד ."ב 'ַא ןַא ןעװעג זיאס -- ... ךּכו

 א ןָא יּב יא ןא ןַײז וצ שזא טעז קוסּפ-ך"נּת

 ,ירֿפס ןוֿפ לטיט ןטימ גנודניּברַאֿפ רעטקעריד

 .ו"כשּת ה"ר ,קיא ,רעניפיל .א

 ןעינַאק (יול) ...} -- אינק (אל) 'ּכ 'ַא
 הנוק זיא יּב יַא  .א/חסק ,ארתּב אֹבּב2 .חּת .ץַאז
 יצ אירטויאלקש א -- ןטרָאד| .(הנוק טינ זיא)

 -על ַא טָאה ,יַאנּת א טימ ןדנוּבעג ,תוֿבַײחתה א

 ן.אינק אל :זיא הכלה יד :טינ רעדָא סוטַאטס ןלַאג
 :סעיצַאוטיס ענעדישרַאֿפ ןיא טצינעג שידִיי ןיא !

 -וצ ַא ףיוא טינ ךיז זָאלרַאֿפ --- יק ייל יּב יַא;ע

 קוסּפ א -- 'ּב יַא; ."ןמוזמ גנַאלרַאפ ,גָאז

 טינ ךָאנ זיא ,יק 'ל -- רעהַא קוסּפ .א ,ןיהַא
= 

 ."תונדמל ןוֿפ ןמיס ןייק

 (עועיל .װטוא -- ךיז ן(עװ)עילעמסַא
 ....עמסָא :99 .ט(עװ)עילעמסַא ךיז ,ךיז

 ןלעטשרעטנוא ךיז ,ןגעװרעד ךיז - .ציסור

 יד ןרעטש וצ טעװילעמסָא ךיז טָאה...,
 ,1865 ,מק ,"סעיצַאנ יד ןשיװצ טפַאשדנַײרפ

 ךיז לָאז ... שטנעמ רעקירעדינ אזא, .7 ךפ
 ,ץַאד והילא ,ײרעטכָאט א סנהּכ א ןּבָאה ּביל יִא
 -עמסָא רעמָאט, ,1879 עשרַאװ ,ךודיש דלעג רעד
 ,לּברעק ּבלַאה א ןּבעג וצ ןצּבק ַא ךיז טעװעיל
 -עצ עמ ןוא הרוצ ןיא ףרָאװ ַא םיא ןעמ טוט
 ַא ,ץישפיל ריאמ .י ,"טּפעצער םעד טסַײר

 ,1892 ענליוװ ,ןיסיּב רעלעװלָאװ

 ,טנורג .1 .רנ .ציסור .ס' ,יד --עיגַאװָאנשָא
 -ָאמ ,דנורג .2 .,ןינּב םעַײנ ןוֿפ יא יד .עזַאּב
 -וצרעּביא יִא ןַא ןּבָאה .דוסי .רַאּפשנָא .וויט
 עטוג ץנַאג ַײּברעד טַאהעג ןּבָאהע ,ןטכַארט
 ,עטכישעג רענַאקירעמַא ,דמא ,"סיִא עגולק ןוא

 -עגנַײא טינ זיא עיצילָאּפ רעד, .1899 ענליוו -
 זַא רע טנכער יַא רעכלעװ ףיוא ןגערֿפ ןלַאפ

 י'מוא ןוא עכילקילג ,פס ,"ענַײז ןיא ּבוטש יד
 סָאװ ךאז ַא ,םילגר ול ןיא רקש, .עכילקילג

 טינ ןעק שלַאפ טעדנירגעג זיא יִא עצנַאג ריא

 רוּב יד ,ּבמָאלָאג ןסינ יֿבצ ,"ןייטשנַײא גנַאל
 ,1906 עשרַאװ ,עיזַאושז

 "עוו) .1 .:2 2: ס8מסושס .ס' ,יד--עװ|ַאנסָא
 ןגיוצעג טרעװ סָאװ ּבעװעג ןוֿפ םעדָאֿפ (ַײרעּב -

 ןיא םעדָאֿפ םעד רַאֿפ עזַאּב ַא) גנעל רעד ןיא
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 .'ַא יד טכערוצ טכַאמ רע, .(טיירּב רעד
 ,תַּבש ינוקּת ,זּביא ,"יתש םעד ןעמ טניימ
 | | ,1818 אהרטסוא

 יד .ןקירטש םַײּב ּביײהנָא (ילרעקירטש) .2
 ןַא ןכַאמ .םעדעֿפ עטשרע עטקירטשעגֿפױנוצ
 רעד ףיוא יָא ןַא ןעיצנָא .קָאז ַא (רַאֿפ) ןיא יָא
 /  יעקשָארק

 ןיא לקילוּפש רענעלַאטעמ (לרעדַײנש)/ .8 |
 סָאװ ןישַאמּפעטש רעדָא ןישַאמיינ ַא ןופ ּפָאק
 'ַא רעד ןָא .םעדָאֿפ ןָא ןעמ טיירד םעד ףיוא
 | ןעיינ טינ ןעמ ןעק

 ַא ןוֿפ לייט רעטשרעטנוא .טנעמַאדנוֿפ .4
 יד טינ גיוט סע זַא; .ןויוא ןַא ןופ יִא .ַײּבעג

 ןוֿפ יִא ןַא* .װש ,"ַײּבעג סָאד ןַײא טלַאֿפ -- יָא

 יָאמעגסיױא ,טרעצעגּפָא קרַאטש = (ןקשטנעמ א
 ןּבילּבעג םיא ןוֿפ זיא קנערק רעד ךָאנע .טרעג
 ,"שטנעמ א ןוֿפ יִא ןַא רָאנ
 רע ּבױא, .23 ,עינַאװָאנסָא ווזד .ציסור .9 |
 הֿפי הנמ א טימ ןַײז קיֿפליהַאּב טציא ריד טעװ
 ןגייל זדנוא רע טעװ לּבור טרעדנוה רָאּפ ַא ןוֿפ
 רעכילקילג רעד ,צלא ,ײןּבעל םעַײנ וצ יִא ןַא

 ,1886 עשרַאװ ,ריטֿפמ
 א יִא .ןדנירג .ןדנירגַאּב .ורט -- ןעוו

 שטנעמ ַא; .ראפ ,ידא -- םעוו- .עמריֿפ עצנ
 טסייה סָאװ ןסיװ וצ ןָא טינ טּבײה סָאװ
 ,ײ...תודיסח טעװָא זיא סָאװ ףיוא ... דיסח
 - ,ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ ,ליײ

 = 8: .ררװ .סעי ,רעד -- ץיַאנפַא ,טסַאנסַא

 -קנערק ,רעטנקירטעגסיוא 1
 .םַאכ .גנוי-רעּבָארג .2

 'סָא 2 ,הנסא :ךיוא .ןעמָאנױעױרֿפ -- ענפַא
 ,הנסַא 22 ?(45 ,אמ ,תישארּב) ןעמָאנןעױרֿפ ,תנ
 ?(50 יּב ,ארזע) ןעמָאנ-רענעמ

 ,401180מ18

 .שטנעמ רעכעל

 ,תנסָא 22 .ןז .ןעמָאנ-רענעמ ןסַאנסָא) -- תנא

 ?(45 ,אמ ,תישארּב) ןעמָאנ-ןעיורפ

 -גיא .ןיּבנרָאה .:= 2: 088 .ס" ,יד -- עֹפָא
 ַא טימ ,40801046 החּפשמ רעד ןופ טקעז

 רעלַאמש ַא רָאג ןוא רעּפרעק םעניד .,ןגנַאל

 ןטקעזניא ערענעלק טימ ךיז טרענ .עילַאט'

 -נייװעג א ןופ יװ רעקיטֿפיג זיא ךָאטש ריא

 יזיוה יד; .יִא ןַא יװ ךיז ןכעטש .ןיִּב רעכעל

 "טור רעדָא ץרַאװש זיא רעּפרעק ריא .יָא

 -עגנַײא ןוא גנַאל ןענַײז ןעלגילֿפ יד ,ןיורּב
 ןוא רעזַײה ןכוזַאּב סיִא יד טָא ... טּבלַאֿפ

 ענליו ,זעג9 ,"ןשטנעמ רַאפ ךעלדעש ןענַײז

 קנָאּב א יִא ןַא טּפעלש דלַאּב, .20 ןאפ ,6

 ,"רעדילג יד ןקַאנק סע ןוא ... רָאה יד ַײּב
 / ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרּפ

 -רָא (עימעכָאיּב .ּבנ צמ .רעד -- ןץיאעסַא
 ,ּבעװעג'ןייּב ןוֿפ סיזַאּב רעשינַאג |

 .רע|ניטעפָא :ךױא .ן- ,רעד -- ט'עסַא
 "װֲאק ןיא ןטעסָא קלָאֿפ םוצ טרעהעג סע רעו

 גנוריטנעפַא

 -ׂשיה  .זַאק
 .ידַא |

 -ַאיסַא 5 סוד 2 ,ס- ,רעד -- -רע|טעטַא
 ,(םַא ,ןשזרריוטס) רעטש :ךיוא .רעט

 -עטימ ןוֿפ שיֿפ

 זיּב ,סיירג רעל

 יד רעטעמ ַא 50

 ןופ (ןעמי לַײט ןיא ןוא) ןכַײט ןיא טּבעל ,גנעל }

 אה ןפרַאש ןפיוא; .ךעלַײקּבלאה ןקידנופצ |

 ..ייֵא ןַא ןָאטעג לּפַאצ א ךיז טָאה קישט

 ,"סַאקרַאּב ןֿפױא םיא טּפעלשעגֿפױרַא םיוק

 עװקסַאמ ,ערדנולַאּפ ,וָאלַאװיּב .ע ,זּביא לַאה

 .רעטעסָא ןוֿפ שיילפ סָאד -- עניר 1
 ןטסטלע םעד ןעװעג דּבכמ טָאה רעטָאֿפ ןַײז,

 סינּפיק .יא ,"עניריַא טימ ןוא ... ןֿפנַארּב טימ

 װעלק ,טיײג זַײא סָאד ,ווָאנוּברָאג .ק ,זּביא
 .401טסתפס (81119) 0

 .=:04: ס0ס6תסתסוזמ .ן" ,רעד --- ץעדעלטסַא

 ,פָאק ןטלָאגעגּפָא ןַא ףיוא) ענירּפושט ,ּבושט
 -עגנַײרַא ... טָאה רעציֿפָא רעטירוילסעפ א;

 ,"ָא ןטױר ,ןגנַאל ַא טימ טַאדלָאס ַא ןפור
 | ,1932 וועלק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א

 .ַאּפש .טרירעלעסַא ,ריר- .וורט -- ןרירעלעפַא

 ' ,ָאטױא םעד יא .ןרעלענשרַאֿפ ,ןרעכיגרַאפ

 ,+- עלסָא חוז .דפ .ס ,ד -- עןקלעמָא
 .ידַא -- עווָא .ֿפקֿפ

 ,עעלּבמַאסַא :לגרֿפ .מַא .סי ,יד -- ילּפעמסַא
 יד ןיא עטַאלַאּפ עשירעּבעגצעזעג ערעקירעדינ

 ןַאמ א .עקירעמַאופצ ןוֿפ ןטַאטש ענלצנייא
 א רעד ןיא טַאטוּפעד רעטלייוועג-- (ןעמד)

 = 2: 235סזג01ע .מא .ס" ,יד -- ןַײלײלּבמעּפַא
 ,גייצעג ןוא ןענישַאמ ןוֿפ גנורישזנַארַא .ןותס
 רָאנ ןריֿפכרוד ףרַאד רעטעּברַא רעדעי ואוו

 ךיז טיצ סָאװ ןוא טעּברא עשיֿפיצעּפס ןייא
 | .עיניל ןייא ןיא
 .עעלּבמַאסַא + -- עעלּבמעפסַא

 -ןסױא סָאז .אּב .רעד -- םזיטימעפ'ַא
 ,ןדִיי ןרירָאנגיא סָאד .םזיטימעס ןוֿפ ןּבַײלּב

 ןוא שיטערָאעט ,יִא רעד זיא שרעדנַא ץנַאג,
 זיא ענַײז ןעגנורעלקרעד עכעלטנפע יד ןיא

 ןשידִיי םעד ןוֿפ דנַײֿפ ןייק טינ ןפוא-םושּב רע

 ,1919 יײנ ,צוװ טישז ,ײקלָאֿפ

 .ךײרטסע ,שטַײד 22 .ןע" ,יד -- תנוריטנעפסַא

 -ָאק רעשירעטילימ ַא דצמ טייקימיטשנייא .1
 "ער ַא ןוֿפ טייקידװעגיוט רעד ןגעװ עיסימ

 ,ויזירּפ װזד ,(געמ ,גמ) ײמרַא רעד רַאֿפ טורק
 ףיוא טגיל ,'ַא רעד וצ עלעדיי א טריפ עמ זַא;

 יד ןגײלקעװַא רימָאלא .לֿפ ,"ףלח רעד םיא

 עמ זַא :למיג רעד וצ ןעמענ .ךיז רימָאל ,ףלַא

 ןיא שער א טרעװ יִא רעד וצ עלעדיי ַא טריפ

 רע ןשטניװ םיא לָאז קידצ רעד, .לֿפ ,"למיה
 הריטפ יד ,"ןרעװ טַײרֿפַאּב 'א רעד ַײּב לָאז

 1894 גרעּבמעל ,קיזצ רעזלעּב םעד ןוֿפ

 רעד) רע, ,תוָאצוה עַײנ וצ) גנומיטשוצ 2
 זַא ,טרעלקרעד טָאה ןרעטסינימ רעשינעמור

 עכער םיא ַײּב טכער ןייק טָאה טַאנעס רעד

 -רַאֿפ רע ןמזילּכ ,ןעגנַאלרַאֿפ וצ ...  גנונ
 ,"ןע'ַא ןוא ןרעַײטש עַײנ ןייק  טינ .טגנַאל

 / .  426 אמ ,1868 ,מק

 ;ןטעסָא ןוֿפ ןושל סָאד -



 ץעיצַאריּפסא 1004 0 ןריטנעסַא

 י'רעװיש .רג22 ײא?2 .אֹּב .רעד -- ריפסֲא עלעיציֿפָא .מא .ס' ,רעד -- טנעמפ'עסא  .וֿפד +- .טריטנעסַא ,ריט- .וורט -- ןריטנעסַא

 ןענעקרענָא --- יַא ,ןטַאדלָאס ןיא ןּבעגּפָא .1
 ,רעלהַאמ .ר ירד ,"ךעלגיוט רַאֿפ וויזירּפ םַַײּב

 ךיא זַא? {6---3 ,וצ ּפשִייו יץנַאס ןיא שידִיי
 עמַאמ יד ךימ טָאה רָאי ַײרד ןעװעג טלַא ןיּב

 צג טלַא ןיּב ךיא זַא טנַײה ;טריֿפעג רדח ןיא |

 .לֿפ ,"טריטנעסַא ןיוש ךיא ןיּב ,רָאי 21 ןרָאװ
 .ןרעװנָא ,ןרילרַאֿפ .2 :עיסימָאק-ריטנעסַא
 ,"שינַײר רָאּפ יד טריטנעסַא ןיוש טָאה רע,
 ,1894 י"נ ,ּבז ,עיצילַאג

 ןדיי עא .רַאפ ,יזַא -- טריטנעסַא
 ,רע'א ןא ןעװעג זיא . .. דיחייְןּב סלאיחי ךיוא,

 ,ךַאּברעױא לחר ,"ןעניד ןייג טלָאזעג טָאה רע
 ,'בורג רעד'

 82 ייא?2 .ס ,ד -- ץעיצַא|זינעטַא
 ןוא ץומש ןקיטַײזַאּב סָאד .יגנוכַאמטנוזעג'
 ףיואק -- זָאּבָא"ַא .טרָאנױאװ ַא ןופ לַאפּפָא
 קמ ,"!ַא"א ןיא -- ?טעּברַא ְןַא רַאֿפ סָאװ

 -רַאֿפ ךיז טָאה לָאטש יװ ,יקסװָארטסָא .נ ,זּביא
 סע, -- רָאטַאה 1927 קסנימ ,טעװעטרַאה
 ... ןטעזָאלק --- טייקיניילק ןייא ייז ַײּב טלעֿפ
 רעטלַא רעד ןַארַאֿפ זיא סע ... עיצַאזינעסַא

 ,זעגֿפ ,"ריזח רעד -- רָאטַאא רעטנַאקַאּב -טוג
 .ורט -- ןרי- - 372 אפ ,1923 עגליוו

 -בייה .עדניװ .אפש .ס- ,רעד -- ר ָאטנעסַא
 יַא ןטימ ןרָאֿפּפױרַא .רָאטַאװעלע ,טפיל ,ןישַאמ
 יַא ןַא טריֿפ סע רעװ -- ַאטסיד

 רעשידירוי .אפש .ץ  ,סי ,רעד -- ר ָאפעפַא
 ןקידנעטש ַא טָאה רחוס רעד, .רעּבעג-הצע
 .(ךיז) ןרי"א .(א"ּב) דךייר י"א

 .ס' ,עש- :ױרֿפ ןַײז .ס- ,רעד -- רָאפעפַא
 זַלַב .רעסעסַא :89 .סור 6 ליפכ2
 "טכירעג ;ןַאגרָא-טכירעג ַא ןיא רעטמַאַאּב .ירעצ
 -ָעג צעּפס .רעטכיר-ףליהעג ,רעציזַײּב רעכעל
 ,ןרעילטש ןוֿפ רעצַאשּפָא :רעצַאשּפָא רעכעלטכיר

 ןייטשוצ ,'א רעד יװ ןצעזנָא :98 .רעריסקַאט
 ָאא, .ַא ןַא טימ יװ ןעמוקסיוא ,יא רעד יװ
 יַאֹּב עמ ןעװ ,ריא ,יַא םעד ןרָאנסױא טסעװ
 ַא לציּפש ַא ןָאטעגּפָא טָאה עמ זַא ךיז טמיר

 תוכרּב ייווצ טימ תחת רענעסימשעג, .ןטמַאַאּב
 ,"רעסעּב סע טכַאמ ןוא רעיא רעד טמוק ...
 -ביל ,טור עטלגערּפעג ,תחּת רענעסימשעגע .לק
 ןגרָאמ .ןדנוּבעג ךעלעגייפ ,ןדנוצעג ךעלעט

 סע, .לק ,"רעסעּב רע טיג ,רע'א רעד טמוק
 ,"רעּפַאצ-םימד א ,יַא רעטכעלש ַא טרָאד רַאװ

 ענליװ ,קָאסעצַארוד ןיא םיחרוא איד ,דמא

 ןצעז ןּבילקעג ... ךיז ... סָאװ רָאנ- ,2
 רעד רימ וצ ןעמוקעג זיא ,טעּב-בסה ןֿפױא

 ךיא ,טנעקעג טינ ךיא ּבָאה ןגָאזּפָא ... רע'ַא
 תחכוּת ,צלא ,"טנַאה ןיא ןעוװעג םיא ַײּב ןיִּב
 עמ 'ַא םוצ טכירק עמ, 1865 ענליו ,םייח
 ,רעסערג טרעװ הּכמ יד ,רעגניפ יד םיא טקעל
 טציזא . גורֿפ ,"רעגנירג טרעװ לטַײּב רעד

 -יניד יא תונוממ-יניד יא טנקסּפ סָאװ .יַא רעד
 ןוא טיוט רעּביא ןֿפַאש וצ טָאה ןוא תושפנ

 ,ס'ַא יד ןוא רעטכיר יד, .תונורכז ,ץרּפ ,יןּבעל
 ןּבָאה ,דנַײרֿפ םיצירּפ יד טימ ןעװעג ןענַײז סָאװ
 -סױרַא טלָאװעג ןוא ןצעזעג יד ןיא טכוזעג

 .יזנּכשַא רעדירּב יד ,זיי ,"דִיי םעד ןּפוטש

 ,ןגעמראפ ןוֿפ יא ןַא .גנוצַאשּפָא עקיטליג ןֹוא

 .ןענָאמ געמ עמ לפיוו יַא

 -ןסיוא  .רג 22 ייא 22 .ס- ,יד -- קיט|ּפעטַא
 ןַײזטינ סָאד .1 .טײקיקעטשנָא ןוֿפ ּבַײלּב

 ןַײז םרֹוג ןענעק סָאװ ןעמזינַאגרָאָארקימ ןוֿפ !
 ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב וצ דָאטעמ .2 .טײקנַארק ַא
 -עּפָא ןַא ַײּב 'ִא עקיטכיר .ןּבָארקימ ,ןליצַאּב
 ןזָאלרעד וצ טינ ירמגל טּבערטש יַא; .עיצַאר
 ענליװ ,זעגפ ,"ןדנואו יד וצ סעירעטקַאּב יד

 לּבעמ עיַא; .ידַא -- שיט- .3:2 אצ ,3
 ,זעג8 ,"םיריוטקָאד רַאֿפ ןטנעמורטסניא ןוא
 ,10 ראט ,1924 ענליוו

 ױקעסַא :59 .ס- ,יד -- עיצַא|רוקעטַא
 -רַאפ .גנורעכיזרַאֿפ ..טיא 22 ייא 22 .ץינַאר

 -רַאֿפ סָאװ טֿפַאשלעזעג ,רוטנעגַא .גנוריכַארטס

 -רעי ןלָאצ .תוֿבינג ןגעק יא .יַא-רעַײפ .טרעכיז

 יא .טפַאשלעזעגײא .טנעגא-ַא .'ַא רַאֿפ ךעל

 עלַא ןיא, .רענָאיסימָאקיַא ..עימערּפַא .טלעג
 טַײז ןיוש דניז טלעװ רעצנַאג רעד ןופ רעדנעל

 .ּב .י ,ןרָאװעג טכַאמעג ןצנַאַא טַײצ רעגנַאל

 ידע .1857 גרעבמעל ,םייח רוקמ ,ןַאמדלָאג

 יץנַאַארעַײפ רעװקסַאמ רעד ןוֿפ עװטסטנעגַא

 ,1864 ,מק ,"ךיז טרידנעמָאקער ... . עינַאּפמָאק

 א ןריא ּפָארַא 'ַא יד טקיש, .העדומ ,37 ךא6

 טשינ זיא סע יצ שרֹודו רקֹוח רע זיא ;שטנעמ

 "ניק ןופ תחני .ץרפ ,"טגיילעגרעטנוא ןעװעג

 ןטימ ַא ןיא שַאה ירואמ ארוּב טכאמעג, .'רעד

 יד ןוֿפ ייז רַאֿפ ןגירק וצ ידּכ ... ךָאװטימ

 רעדירּב יד ,זי ,"טלעג ןמוזמ ןטפַאשלעזעגיײַא

 יזנכשַא

 יעסַא טימ ךיז טמענרַאפ סע רעװ -- טנַא-

 .עיצַארוק

 :ַאּפש .טרירוקעסַא ,ריר- .ורט -- ןרילוקעסַא
 .ןריכַארטס(רַאֿפ) ,ןרעכיזרַאֿפ .ןרירוגעסַא
 ןוֿפ יַא סָאװ ןטפַאשלעזעג יד, .הֿפירׂש ַא ןופ יַא

 ןעמ ןעװ, .עקװעלירתּכ טניטלַא ,עש ,"רעַיפ
 עכלָאז ת"ישה טגָאמרַאֿפ ,זיא טרירוקעסַא ךיוא
 אֿביקע 'ר ,ײןָאק 'ַא טינ ןעמ יד ףיוא תוֿפירׂש
 .1869 ֿבוֿבל ,ינשה םירדעה לא ,רעגניזעלש ףסוי
 -- גנ- .הפירׂש ַא ןוֿפ יַא ךיז -- ךיז טימ
 "ַא (עכיוה) עקירעדינ וצ ַא

 גנַאל ןוֿפ יד .ראּפ ,ידַא -- טרירוקעסא
 ןעװעג זיא זיוה ןופ תיּבה-לעּב רעד, .עיַא ןיוש

 "רע .ןטכישעג 'טסקלָאֿפ ,ץרפ ,ייַא שירֿפ
 | ,טייק- .טייה

 :89 .רגכ2 ײאכ2 .ידא -- ל'עוטקעפא
 -םעלשעגמוא .יסקעס ןוֿפ ּבײלּבנסױא = .?'א-
 ,טייק- .ןסקיװעג עיא .עיצקודָארּפער עא .קיט

 = 0: .ָאװ ,דָאּפ .סעקל- ,רעד -- קילַאּפסָא

 ךס א טימ טסעװ עשידָאמטלַא .ס0סםגהעא

 ?לטסעװ א ןוֿפ לייט ,סענעשעק

 ,לגרַאּפש +- .מִא .ז ,רעד -- םֹונַאר'ַאּפטַא

 סָאװ ץנַאטסּבוס .אּב .רעד -- ן"יגַארַאּפפַא
 "רַאֿפ .סוגַארַאּפסַא ןוֿפ סױרַא טמוקַאּב עמ

 ,לטימ רעקידנּבַײרט-ירוא ןַא ,שיטװעצַאמ

 -נוא טכַא ןיא שד ךָאק ןוא ... יא ... םענע

 | .ב/הכ ,רוס ,"ריׂשַאװ ןיצ

 'טינ עכעליורגיץרַאװש א .טילָאֿפַארג ,ןייטש

 יַאלּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ עסַאמנייטש עטראה

 רַאֿפ טצינעג טרעװ .ןטנגעג עקיגרַאּב ןיא ןטס

 -- רעטרע לייט ןיא :(רעװיש-לװָאט) ןעלװַאטלוש
 זיא , .גנוקעדכאד רַאפ לַאירעטַאמ א יװ ךיוא

 עמ סָאװ טימ לַאירעטַאמ רעד קיטכיװ רעייז

 -רַאֿפ . . . לַאטכַאד ןוא יא ... ךַאד םעד טקעד
 ,6 זט ,רעטעלּב ,"רעַײֿפ ןוֿפ ןדַײּבעג יד ןטיה

 22 יײא 22 .ס' ,רעד -- רָאטַאריּפסַא
 טַארַאּפַא רעשיטַאמװענּפ ,רעגיוזּבױטש 1
 ןגױזוצנַײרַא (טפארק רעשירטקעלע ףיוא)

 ןוא רעמיצ סָאד ןרעטֿפולוצסיױא . . ., .ּביוטש

 ,1950 זירַאּפ ,זעג9פ ,"ַא ְןַא טימ ןקינײיר

 -אּפא לָאצ ַא רַאֿפ גנונעכייצַאּב ,2 .,8--6 או
 ןסעצַארּפ עשימעכ ןוא עשילַאקיזיפ ַײּב ןטַאר

 .ַאא טײקיסילֿפ א ,זַאג ַא ,טפול ןגױזוצנַײרַא

 רעטייא ןעיצוצסױרַא טנעמורטסניא (דעמ) .2

 ,טולּב ןע;צוצנַײרַא -- ךיוא .ריוושעג א ןוֿפ
 .ידַא -- שייד

 ,ס ,עק יי נװ .ז ,רעד -- םנ'ַאריּפסַא
 סעפע ןָא ךיז טָאב סע רעװ 21 .ל72 ײאככ
 -נַאק ןַײז סױרַא טלעטש סע רעװ .ןריֿפוצכרוד

 (טפָאה) ליװ סע רעװ .ןטסָאּפ א רַאֿפ רוטַאדיד

 יזַאּפ א ,גנוקיטפעשַאּב עטערקנָאק ַא ןגירק וצ

 -ערקעס םענערַאװעג:ַײרֿפ םעד ףיוא יא ..עיצ

 ,ןטסָאּפ-רַאט

 ךרעל ןרעכעה א ןיא רעקידנרידוטש .2
 לגוסמ זיא סָאװ ,טוטיטסניא רעדָא טלַאטשנַא

 יַאֹּב א ןיא טעּברַאשרַאפ רעקידנעטשּבלעז וצ

 -עגנויא ,ןילּפיצסיד רעכעלטּפַאשנסיװ רעטמיטש

 ןענעק וצ טקנעּבעג ןּבָאה דנַאל ןרעּביא טַײל

 לֹּבי ,װמ ,ײז'ֵא ןרעװ ןוא ענליװ ןייק ןעמוק

 א ןיא ןסעזעג זיא עק'א יד עדלעז, .1 יאצוו

 ןּבירשעג ןוא טוטיטסניא ןוֿפ רעמיצ קיטַײז

 ירַאק .ַא ,"סעקסיילש -- לכאמ שידִיי א ןגעוו |

 .1967 ַא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפ

 .ערעירַאק א סעּפע וצ טּבערטש סע רעװ 9
 עשירארעטיל םּתס ןוא ןטסירטעלעּב ,ןטעָאּפ;

 ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,"ץיא

 (ס)עיצקנוֿפ ,טעּברַא ./ .ן* יד -- ר'ז
 ,ןטנַאריּפסַא עּפורג .2 .(ןןטנַאריּפסַא ןוֿפ

 סָאד .ל22 יא 22 .ס- ,יד -- עיצַא|ריּפּפַא
 יַאֹּב רעקרַאטש .גנוּבערטש ,1 .ףעמעטענַײא
 ןרעװ וצ 'ַא יד .םיאיבנ יד ןופ סיֵא יד .רעג -

 יעמא ןופ ס'א יד .... ןופ רעײטשרָאֿפ רעד

 ןַײז ןוֿפ טָאה םאלסיא רעד, .ןדִיי רענאקיר

 .טלעװ א ןופ ס'א ןזיוועגסיורא ןָא טרוּבעג

 טכַאד ,זיא סע, .טלעװ ןוא דיא ,גירג ,"עיגילער

 "עג רעשידיי רעד ןיא רוד א ךָאנ ָאטשינ ,ךיז

 "גוא וצ ןכַײלגרַאֿפ ןענעק ךיז לָאז סָאװ ,עטכיש

 "רעּביא ... ןופ עפש ןַײז טימ ... רוד רעזד

 ןוֿפ רעּבַײרש ,לקיב .ש ,"ס'א ןוא ןשינעּבעל
 , רוד ןַײמ

 ײלֿפ עכעלדעש ַא ןגױזסױרַא סָאד (דעמ) .2
 רעד טימ ללח-רעּפרעק ןקנַארק ַא ןוֿפ טייקיס

 -סיווגניל) .8 ,+ רָאטַאריּפסַא ןַא ןוֿפ ףליה -
 עקיטכיר סָאד ,ןעגנערּבסיורא ערָאלק סָאד (קיט |

 -,ןהָו גנַאלק םעד צעּפס ,ןעגנַאלק ןרילוקיטרַא



 ןיריּפסַא
 "עד ַא ןרעװ וצ יַא .װרט 8 װטוא -- ןריד -
 ךיא, ....ןשיװצ םולש ןכַאמ וצ 'א .טַאטוּפ

 רעד ואװ זיולק ַא ןיא ןעװעג לָאמַא וליֿפַא  ןיּב

 יד ןוא ןפלַא יד טריריּפסַא טָאה הליפּת-לעּב

 .ש 'רד ,יזהַו םעד טריריּפסַאסעד ןוא סניע

 ידַא -- שירָאטַא .2 ,אאש ּפשִיי ,לּבָאנ

 (קיטװעצַאמרַאֿפ .ןע" ,רעד -- ץיריּפסַא
 גנודניּברַאֿפ עקידמערַאֿפ-לַאטסירק ,עסַײװ ,1

 טצינעג .00911804 .סרעַײזיליצילַאס-ליטעצַא טימ
 ענַײז קנַאדַא) ַאא םזיטַאמװער ,קיטײװּפָאק ןגעק

 ַא יװ ךיוא ןוא ןטפַאשנגייא עשיגלַארװענײטנַא

 ױזַא טינ טקריװ יא .ןץיה ןגָאלשוצּפָארַא לטימ

 "נַא ףיוא ךיוא לָאמלייט ןוא ץרַאה ןֿפױא טוג
 ,12711 אט ,1930 זירַאּפ ,זעגפ ,"ןענַאגרא ערעד

 ןעיֵא ייווצ ןעמענ .ןיריּפסַא טימ עקטעלּבַאט .2
 ,ןגיילוצ ךיז ןוא

 .יי'א ןַא/ .- עניסָא וזז ס' ,יד -- ןּפסַא
 י"ןגעװ יד סיוא-גנעל בור סָאד זדנוא ַײּב טסקַאװ

 ,1968 עװקסָאמ ,סעַײרכַא ענַײמ ףַא ,ןיסעלעט .ז

 .ידַא -- ן(ע)פס8
 .יקילּבנָא .ל 22 ייא 22 ז ,רעד -- טק'ץעּפטַא

 .גיוא ןרַאֿפ קורדנַײא רענײמעגלַא .ןעזסיוא .1
 .ןינּב םעַײנ ןופ יא רעשיטעטסעיַאמ רעד

 יַאּב א ןוֿפ קורדנַײא רענײמעגלַא ללכּב .2
 ןיא ץלַא ןעמענֿפױא .טקנוּפדנַאטש ןטמיטש

 -יּביא ןוֿפ יא ןרעטנוא .יא (םעַײנ) רעדנא ןַא

 ... הרוּת רעד ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סע, .טייק

 "ערַאּבעזמוא ןוא עקידװעעזנָא ,ןיֵא ענעדיישרַאֿפ

 "ירעיורט רעד .ד"כשּת חסּפ ,קיא ,רעניפיל .א

 ,עזַאפ .9 .לָאעדיא ןַא ןָא טנגוי א ןוֿפ יַא רעק
 ןטכַארטַאּב םַײּב טמוק סָאװ לַאֿפ-טרּפ ,ךירטש

 יװ םילוּבלּב .גנולעטש רעטמיטשַאּב א טימ

 זיא טַאטש רעד, .עיצַאלימיסַאיגנאווצ ןופ ץ'ַא

 ןופ זיולּב רָאנ ,אֿפוג םידיחי ןופ טינ עמוס ַא
 ,"ןסערעטניא-סנּבעל ערעייז ןוֿפ ץןיֵא עסיוװעג

 -ריטנעירָא .0 .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,גירג
 ךיז ןּביג סָאװ ןטעּברַאג .ןריזילַאנַא םַײּב טקנוּפ

 םעד טימ ןוא יא ןשידִיי םעד טימ לעיצעּפס ּפָא

 יַאדיװַאר .ש ,ײ"ןעמעלּבָארּפ ףיוא קוק ןשידִיי |

 ...קיטירק עשירעלטסניקפ .2 ,אאו לּבִי ,שטיװ

 צלַא ףיוא ןֿפורּפָא ךיז ןעק רעדָא ּפָא ךיז טפור
 קיטירק ,נש ,"ןֿפַאש ןשירעלטסניק םענוֿפ ןיַא

 .רעקיטירק ןוא

 רעּביא טיג סָאװ םערָאֿפ עלַאּברעװ (מארג) .9
 ,גנואוט ַא ןופ (טעטיטנַאװק ךיוא) טעטילַאװק

 -נעטשַאּב ןופ יִא -- ןעילּב ןעוט רעמייּב יד

 'ִא -- זדנוא וצ ןעמוק טג על 9 רע ;טיײקיד |

 ןיא ןיא ןטלַאה ;טײקילַאמליֿפ ןופ

 ןיא ןטלַא ה ;טיײקידרדסּכ ןוֿפ יַא -- ןסע

 ןַא ןַארַאֿפ, .אא טייקיטַײצכַײלג ןוֿפ יַא --- ןסע
 ,ןעמענ ּברעװסֿפליה ןטימ טייקיּבײהנָא ןוֿפ יַא |

 -ניד ןעמונעג טָאה רע ,ןלָאמ טמענ רע ;לשמל
 ילָאמַאטימ ןופ יא ןיא, .43 ,א פשיי ,מי ,"ןעג

 -נַאטסּבוס רעלַאּברעװ רעד ןעק ןּברעװ ַײּב טייק

 ַא טָאה רע :לשמל ,צא ןיא זיולּב ןַײז וװיט
 ַא לָאמ ירד טָאה רֶע --- ןָאטעג ּפַאלק ןקרַאטש

 ּפינק ַא רימ וטסָאה סָאװ :ןָאטעג ּפַאלק ןקרַאטש

 פינק א לָאמ ייווצ רימ וטסָאה סָאװ --- ןָאטעג

 ןּברעװנַאק ךיוא .1 ,אשו ּפשוי ,מי ,"?ןָאטעג

 ןוֿפ ץַא ןקירדוצסיוא ןעניד ןסקיֿפערּפ ןוא -
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 ןצנַאג ןרעּביא ןלַאירעטַאמ ייז ןגעוו ןּברעװ
 ,םייקלעו- .יזא -- "עז בו

 עּבטמ עשיקרעט עניילק .ן ?רעד -- רעּפשַא

 גנַאגמוא ןיא ןעוװעג .ה"י .19 ןוא .18 םענופ

 יאוש לֹּבִיְו .ןַאּב ךיוא טסייה .עװעדלָאמ ןיא
0'. 

 סקיװעג-דלַאװ (טָאּב .ס- ,יד -- עלורעּפסַא
 רעקיטפוד טימ טנעניטנַאק ןשיאעּפָארײא ןוֿפ
 (ןירַאמוק) טֿפאז רעייז .סעד(עגגַאי ןוא גנואילּב
 א ןוֿפ עיצַאקירּבאפ רעד ןיא טצינעג טרעוו
 .149061124 00012184 .לָאהָאקלַא ןטכַײל

 ,=- לגרַאּפש וזז .ן ,רעד -- שזר'עּפסַא
 םעד ןרעדנע וצ לולע ןענַײז סָאװ ןזַײּפש .. .;

 יָאנק ,(ןץא) דגארַאּפש ... ךלימ רעד ןופ םעט

 .4 ןאפ ,1949 זירַאּפ ,זעגפ ,"טיורק ,לּב

 (דעמ) .רג 22 ייא 22 .אּב .יד -- עימרעּפטַא
 ןוֿפ ןַײזטינ סָאד .יעמרעּפס ןוֿפ ּבַײלּבנסיױאי

 ַײּב דנַאטשוצ אזַא ה"ד ,'ַא, .דיישסיוא-ןעמָאז

 ןדיאָאזָאטַאמרעּפס יד ןלעפ ןענעק סע ןכלעוו

 ,16 אפ ,1930 ענליוו ,זעגֿפ ,ײןַאמ םִַײּב

 ּבנ צמ .יד ןעירַאלקַאּפסַאו -- אירלקּפסַא
 "יג .(שירָאּפַאטעמ) לגיּפש .ב/המ ,תוכוס 22

 "חַאּב ןופ 'ַא ןיא .עיזיװ ,גנולגיּפשּפָא עקיטס

 - .םימיה:תיר

 .עזַארֿפ .יד ןעריאמַאה ...} -- הריאמה 'ַא
 .לגיּפש רעקידנטכַײל .ב/טמ ,תומבי ?? .חּת
 ןעזעג טָאה סָאװ רעד, .ןַײשּפָא רעכעלטעג .1

 ןעזעג רע טָאה ,ֿבקעי וצ ןןזיװַאּב ךיז טָאה =}

 רעייז טוט סָאװ לגיּפשדנַארּב םעד -- 'ה יא יד |

 הנומא יד; .ב/גס ,ג"מרּת ענליוו ,צונ ,ײןטכַײל

 סָאװ ,טַארַאּפַאעז םעד -- 'ה 'א יד טיג ..,

 ,"תורוד עקידנעמוק יד ןיא ןקוקנַײרַא ןָאק

 1911 לירּפַא ,י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ,שטניװ

 עמ עכלעװ טימ םיחֿבש יד ןוֿפ רענייא .2

 .לארׂשיזילודג ןרילוטיט טגעלֿפ

 (הלּבק) .יד ןָאָאליא ...} -- האליע 'א
 אביקע 'ר, .טייקיטכיל עטשרעּבייא ,עטסכעה

 הלוע ןנַײז 'נוא ןטכַײל איד םירֿבח ינַײז טימ

 ,וצנ ,ייצ יַא טׂשייה זד טכיל ןיׂשורג ןעד וצ
 .ב/ו ,תישארּב

 .לידָאֿפסַא :99 .ז ,יד -- ל'עדַאֿפסַא
 טימ ,עילימַאֿפ ןעיליל רעד ןוֿפ סקיװעג (טָאּב)
 ץזָאר ,עסַײװ טימ .גנַאטשילצרָאװ ןקיליונק

 דליװ טסקַאװ .ןעמולּב עלעג רעדָא

 עּפָארייא-םורד ןיא סעקנָאל ףיוא

 ןשידנעלטימ ןוֿפ ןטנגעג ןיא ןוא

 -ריצַאּב ַא יװ טריוויטלוק טרעװ .םי
 -םיוא לָאמעלַא רימ טכַאמ יז, .םולּב
 ,סעיליל עסַײװ יד ףיוא םַאזקרעמ

 ןוֿפ תוברוח יד ןשיװצ ןסקַאװ סָאװ
 ײז טֿפור ןוא םיבושי ענעזעוװעג

 -ַאּביטלַא ןכעלרעַײֿפ רעייז טימ ןָא

 יייה ,ךַאּברעוא .ר ,ײן'ַא ןעמָאנ-רעיורט ןטנַאק
 .19000001ט9 (81טט9) .1959 'נַאי ,שימ

 ידרע .רג22 יײא?2 .ץ ,רעד -- טל'ַאֿפטַא
 עטריצירּבַאֿפ שיטעטניס רעדָא עשינַאגרָא .ךעפ
 ענעדיײשרַאֿפ וצ טצינעג טרעװ סָאװ עלָאמס
 ,ןסַאג ,ןעײסָאש ןרעטסַאלֿפ וצ צעּפס ,ןקעװצ

 ,קָאטסילַאיּב סיוא קונכַאי .א .ה ,ייַא

 ןזַײא ןוא

 -- ףוסֿפסַא

 ןריליצסָא

 -םי רעד) .אא רעכעד ןקעד וצ ,ןרַאוטָארט
 עמ ואװ רעטרע יד ןופ רענייא זיא חלמה

 יד .םערָאֿפ רעטכע עמַאס ןַײז ןיא יַא טניֿפעג

 רעד םי םעד טָא ןֿפורעג רַאֿפרעד ןּבָאה רעמיור

 טרעװ ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא לייט ןיא .םיייַא

 רעכעלריטַאנ ן.יעלָאמס-ןדיי יװ טנכיײצַאּב יא |
 ןקעדַאּב וצ קַאליַא .געװ"א .יַא (רעכעלטסניק)
 טינ טכעלש ױזַא טלָאװ עקירעמַאק .ןשָאלַאק

 טלעג טרעגלַאװעג ךיז טלָאװ סע ןעװ ,ןעװעג
 ,קורּב סיוכרוד זיא'ס קילגמוא ןַא ,ןסַאג יד ןיא

 יעמַא ןיא |
 רעטרע לײט א ףיוא, ,1894 עשרַאװ ,אקיר
 ,ןסָאגעג 'ַא ,טכיררַאֿפ קורּב םעד ןעמ טָאה

 לָאטש ,זי ,"טכָאקעג ןּבָאה ןעלסעק עסייה

 'ַא ןרעטניה ןוֿפ דרע יד טנייוװ,

 .עװַאּפ ענעדלָאג יד .הלמ ,"ןגעװ עלַא ףיוא ריפא

 רענעיַא .טלַאֿפסַא ןוֿפ זיִא סָאװ .ידַא -- ן
 ןּפַאלק ןּבױהעגנָא ןּבַאה רעדער יד; .רַאוטָארט
 עכילקילג ,ּפס ,"רעטסַאלּפ םענעיַא םעד רעּביא

 למיה רענע'א רעיורג ַאע .עכילקילגמוא ןוא

 ,זּביא שקַא ,"רעדעס יד רעּביא ןענַאטשעג זיא

 עמעש מַאזנייא לגעז א ,ועיַאטַאק ןיטנעלַאװ
 סָאװ .ידַא -- ׁשיי .1938 עװקסָאמ ,טריר
 ,טייקטסעפ עשייַא .טלַאֿפסַא יװ ױזַא זיא

 'א .טלַאֿפסַא טימ ןקעדַאּב .ורט -- ןריז

 ,םנ/- .ןסַאג יד ,ײסָאש םעדי
 .ײסָאש רעיַא .ןסַאג עיַא .רַאּפ ,ידַא -- טריד
 ,םייקטריד
 :89 .רגכ2 ײא 2 .ס ,יד -- עיפ|קיֿפפַא

 ָאטַאּפ  .יסלוּפ ןוֿפ ּבַײלּבנסױא .עיצ'א
 ןוֿפ ןלעֿפסױא ןרעּביא שינעקיטש(רעד) .(עיגָאל

 ןוֿפ סולֿפרעּביא ןוא טולּב ןיא ףָאטשרעיוז

 זַאפ .ןקיטש(רעד) םַײּב יא .ףָאטשרעױז-ןליוק

 טשרעקַא ןַא רעסַאװ ןוֿפ סורַא טּפעלש עמ

 ...רעטיוט ַא יװ סיוא רע טעז ,םענעקנורטרעד

 רערַאּבנַײש ַא רָאנ ןַײז ךָאנ רעּבָא ןעק סָאד
 ,זעגֿפ ,"'א) גנוקיטשרעד ןופ גנַאֿפנָא ןַא ,טיוט

 : .7 אפ ,1924 ענליוו

 סָאד זַא טֿפערט לָאמַא, -- ידא -- שיט-

 ןָא ,טקיטשרעד יװ ױזַא ןריוּבעג טרעװ דניק

 ,ָאלּב זיא דניק סָאד .םעטָא ןַא ןָא ,יירשעג ַא

 ,2 אפ ,1922 ענליװ ,זעג9 ,"ַא ,ןגָאז רימ יו

 זיא סָאװ הּביס רעדָא ץנַאטסּבוס -- טנַאיס-
 | .עיסקיֿפסַא םרֹוג

 ,4 ,אי ,רּבדמּב 22 .רעד ןףוסֿפַאסַאו

 -ברע ,עסַאמ ענעּפָאלעגֿפױנוצ ,ףַאלעגנָא ,ףױלנָא

 -ָצג טֿפָארטשעג ןענַײז ןלארׂשייינקז ידו .ֿבר

 ,"א יד ה"ד .תוואּתילעּב יד טימ ךַײלג ןרָאװ
 ,ן"רּת ענליװ , המכח ילשמ ,דזיגמ רענּבוד
 טלעפעג טינ ךיוא טָאה ןחרוק זיּב , .א/וכ

 ןיא סע ?ןעד סָאװ רָאנ ... תקולחמ ןייק

 ןַאמדַײז יה ירד ,"'א םענופ ןרָאװעג טריֿפעג -
 .28 עו 1968 ,זמט

 .ל'2 יא 2 .טריליצסָא ,ריל- -- ןרי|ליצסָא
 יװ) קירוצ ןוא ןיהַא ךיז ןגעװַאּב --- װטוא

 עטמיטשַאּב ןשיװצ ןרירּביװ .(לקידעּפמָאּפ ַא

 ןגעװַאּב ךיז לָאז סע ןכַאמ -- װרט .,ןטקנופ

 ,גנ/- .ןישַאמ:ריליצסָא ןַא .קירוצ ןוא ןיהַא

 -רָאקער סָאװ טנעמורטסניא ---םַארנָאד
 רַאֿפי ,ףַארגָאליצסָא ןוֿפ ענעּבעגעג סָאד טריד



 גח-ורסא 106 ץינידַאקסַא

 ןופ חטש ןֿפױא- ןעגנוכיירגרעד | עטסעּב יד ?פער םַארגָאָא רעד .יגנורירּביװ ןוֿפ גנונעכייצ

 וי ,עיפַארגָאטַאמעניק סָאװ ןעמארגָאָא; .סעילַאװכ-גנַאלק טרידרָאק |

 ישי -ּברָאקסָא ,עַײלּב- .ורט -- ןְשיײ|לּברַאקסָא ןיא ןטייקנדיישרַאפ יד ןוא ... ךיז ןעמוקַאּב

 סע רֶעװ .סס ףיי נװ .ז ,רעד - ש'עקסַא
 זיּב א טריֿפ סע רעװ .עזעקסַא טריציטקַארּפ |

 ןקידירֿפַאּב ןטימ ,ןּבעל ןטלאהעגקירוצ  רָאג !
 יד ךרוד טליּפשעג טרעװ סָאװ עלָאו רעד

 "גסיוו .עשיטענַאפ ןוֿפ סערגנַאק' ,"רעדנעּבמיטש/
 יניא -- ף'ַארנָׂא 2:1.  ,אוש לבי ,ןטֿפַאש
 ןוֿפ ןעמרָאפ יד טרידרָאקער סָאװ טנעמורטס
 -- רָאטַּא  .ןעמָארטש-טַײּב ןוֿפ סעילַאװכ יד
 .עיצו8  ,טריליצסָא סָאװ ָזיִשאמ

 .עינידעקסַא :59 .ס- ,יד -- עינידַאקּפַא
 סָאװ טכורפ עכעלּבלעג עכעלגנעל .שיּבַארַא 22
 עניורּב ַײרד-ייװצ טָאה ,לערָאמ א יװ סיוא טעז
 "סיז :םעט .טייהרעיוו סע טסע ןעמ .רעגרעק
 טמענ; .קסש .י'א ןיא טסקַאװ .ךעלרעיוז
 ,"ןּבױרט ןוא ס'א ,לּפע ענַײז ןעמיר רע
 'רֿבח ןַײז ןוא רעייגקידייל רעד' ,קינַאמ .י
12000104 216501105. 

 .= 08: ססאפתסא .סעקל- ,רעד -- קילַאקטָא
 .רעטילּפש ,ןָאּפש .ציסור .קָאלָאקסַָא 9
 המחלמ לסיּב א ָאד טֿפרַאדעג ךָאנ ּבָאה'כ;

 עג ךיא ּבָאה ... רעּבַארַא יד טימ ןטלאה

 ,"סערּבעז יד ןיא יִא ןטרעװַאשזרַאֿפ א טּפַאכ
 ַא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק -ַא

7, 

 =0א: .ססאסא8;  .ּבנ צמ .יד -- עמַאקסָא
 .ציסור ,ענימ'ָאקסַא :89 28: 808008
 'ַא ןא ןגיוק .קילַײה ןרעװ ןייצ ןעװ ליֿפעג

 ,1896 ענליוו

 .רג 22 ייא 22 .ן" ,רעד -- ֿפירַאקּפַא

 טרָאפ ןיּב ךיא, .ןקידיײלַאּב .ציסֹור .טעַײל

 טעַײלּברָאקסָא רעטכָאט ןַײמ ןוא קידלוש טינ

 ,0כו9 רעד ,ןײטשָאלּב .ע ,"טסנַאזמוא ריא

 ײילַאּב .ס ,ד -- עינעי
 רע טָאה יא רעד ןוֿפ זַא טּבַײרש רע, .גנוקיד

 ,22 ןאמ ,1868 ,מק ,"טגײצרעּביא טסּבלעז ךיז

 (עו)עשז .וטוא - ךיז ן(עװ)עשורַאקסָא
 ךיז .לקָאל .רװ 22 .ט(עװ)עשזרַאקסָא ךיז ,ךיז
 ךַײר .ןתַאלוח יילרעלּכ ףיוא ןגָאלקֲאּב רדסּכ

 .ִא ךיז ןּבײהנָא ןוא ןרעװ

 יָאלָאָאז)
 -כורפ סָאװ םערָאװ רעשיטיזַארַאּפ ןימ (עיג

 .ךייװעגניא סנשטנעמ ןיא ךיוא ךיז טרעּפ

 רעגנַאל א ,'א רענעֿפורעג-ױזַא רעד זיא .סָאד;,

 ךעלנע זיא סָאװ םערָאװ רעטרַאה רעקידכעלַײק
 ,1 אפ ,1924 ענליװ ,זעגפ ,"םערעװנגער יד וצ

 ,ןדירַאקסא יד וצ טרעהעג

 .טריטןלוקסָא ,רי4ט/ .ורט -- ןרי|(ט)לוקּפָא
 ןרעהסיוא (דעמ) .1 .ןשוק =) לכ2 ײאכ2
 רעיא םעד ןגײלוצ ַײּברעד ןוא ןקנַארק ַא
 זָאלוקרעּבוט יִא .ןקור םוצ ,טסורּב רעד וצ
 ייוװצ ןריֿפכרוד (עירטעמָאעג) .2 .עקנארק
 יױזַא) טקנוּפ ןשיפּתוש ַא ןּבָאה סָאװ ןזיײרקמוא

 טימ ,ןשינעפרעדַאּב עקידנעװטיונ עמאס יד זיולּב

 טיה סע רעװ .ןילּפיצסידגייא רעגנערטש ַא

 לגנארעג ןקיּביײא ןַײז ןיא 'א רעד .תוריזנ ּפָא

 -עג טָאה סָאװ ,'א ןא ןײלַא, .ערה-רצי ןטימ
 ,זי ,"רעסַאװ ןוא טיורּב טימ ןּבעל טנעק

 עג טרָאד זיא רָאי קיצפוֿפ , .יזנּכשַא רעדירּב

 רעד זאטסקע ןקיליײה ןיא טנערּבעג ןוא ןסעז

 טעה, .יזיולק סנואג ןיא ,ו לַא ,ײיַא רעכעלטעג

 ָאלש טשינ ןעק הלוח רעד ןעװ ,תוצח ךָאנ -

 רעד טימ ךיז טלגנַאר יא רעד ןעװ ... ןפ|

 .ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,"טלַאטשעג-תיליל

 .טעקסַא ןַא ןַײז ןוֿפ הטיש ,1 -- םזי(צי)
 ןכיירגרעד וצ לעטשנַײא רעשיטעדזעיגילער 2
 ןיא גנוטינעג -- ק' .תומילש עקיטסַײג
 -סירַא-רסומ עקיזָאד יד ןעגנַאלראפ ,, .עזעקסַא

 רעייז וצ ןרעהעג ליװ סָאװ ןדעי ןוֿפ ןטַארקַאט
 -סעינ .װ .מ ,"קייא סָאמ עסיוװעג א ... זַײרק
 לשימעשּפ ,םינינּפה רחבמ ,זּביא רעװַאּפמעט

8, | 
 -וקמ ץיֵא .טייקגנערטש עא .ידַא -- שיד

 ךיז ןריֿפֿפױא רעייז ןיא, .ןטסירק ׁשַא .םילּב !

 ןוא הבושּת רע'ֵא ןוֿפ שימעג ַא ןעװעג זיא

 ישו דש ,זּביא מי ,"הואּת רעטמיוצעגמוא
 ,לשמל יַא רעזעיגילער ַײּב, -- טייקשיד
 -קידנליװ טקניטסניא רעלעוסקעס רעד טרעװ

 עדייּב וצ טנעגנַאט ַא ןַײז ןעק עדָארג ןייא זַא
 ,עיצַא(ט)'ִא - .(ןזַײרקמוא

 !ךרָאה .:2 20: 2800144 .וז -- עטלוקטַא
 קיסַאּפש זיולּב שידיי מור ןיא טצינעג !גלָאפ

 :טַאטשנא) ייא ידמלמ לּכפ :לטרעװ םעד ןיא

 ,ןיתלּכׂשה

 תסררנ(ה) הֿפוקסַא

 רעדָא קילַײא ןענַײז ןייצ יד ןעװ האופר ןייא;

 ענליװ ,שילוּפ ןופ זּביא ,ףסאמה ,"...יָא
 | ,ןה"י '19 טפלעה עטשרעו

 ןָאסרואינש לשיֿפ ,"טקירדרעטנוא טסואווַאּב
 ,1935 עשרַאװ ,קיגָאגַאדעּפילײה עמיטניא

 .טנקסַאעג ,טעקסַאעג ;עקק .וטוא -- ןעקֿפַא
 ,דוסּב ןטלַאה ,ןגַײװש (ןושל-םיבנג)

 -עג .לגרֿפ ,הרּכסַא 22 .ן{ ,רעד -- רעקסַא
 (ןימ רעדעי) רעטָאלּב .1 .צמ ןיא ךעלטנייוו

 :פפ .טעּפאקסא ,עּפ- .װטוא -- ןעּפַאקפא

 =: 20: .מור .דָאּפ ,סעּב .ןעּפָאקס(נ)ָא

 .הטילּפ ןכַאמ ןרעװ ןענורטנַא .7 .0304ק8ז
 ןטימ יא םיוק .ןעינָאפ ןוֿפ יא .הסיפּת ןוֿפ יַא

 רע ,ןעגנולעג קיטכיר םיא זיא סע; .ןּבעל

 ,"טעּפאקסע ךעלקילג ןוא ןָאטעגּפָא סנַײז טָאה

 ,1893 סאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרַא לארׂשי

 ןייק) ןרעװנָא טינ ,ןעװעטַארסױרַא ךיז .2
 ,ויזירּפ ןופ 'א .קילגמוא ןַא ןופ יא .(חוור

 טלעװ א סָאװ טרעױדַאּב רעטַײװ טָאה יז,
 רעד וצ ןסעגרַאֿפ טינ ,תולדּב טרעװ ךעּבענ

 -ַאקסַא ערהןיע ןייק טָאה םייח ריא זַא ,ןלייצ
 :עדנעלּב ,ןַאמטלַא השמ ,"רעסייק ַא יװ טעּפ
 .ףיזו טימ ךיוא 1926 ץיװָאנרעשט ,שינ

 -ַק .טעּפָאקסָא ,עּפי .װרט -- ןעּפָאקפָא
 ,ןשטנעמ ןגעװ ךיוא .(תומהּב ןגעוו) ןרירטס|

 רענלעז רעשיסור .1 .ס' ,רעד -- רַאקֿפָא
 רעד תעּב ןשטַײד יד וצ רעּבירַא זיא .סָאװ

 טמאטש ןעמָאנ רעד,| .המחלמ-טלעו רעטייווצ

 יד ןֿפורעג ױזַא טָאה עמ :;ןשטַײד יד ןופ-

 סעינַאלַאק עשטַײד יד ןיא ײמרַא עלַאינָאלָאק

 ןוֿפ ךַאװ רעד רעטנוא , ן.מולּב ,"עקירפַא ןיא

 ףלעװצ טריפעג ןעמ טָאה סיִא ןוא טַײל-סע-סע

 ,ןָאהט .ל .י ירד ,ײןַײרַא ץחרמ ןיא ןַאמ טנזיוט

 418 עוו 1961 ,רענַאקירעמַא

 זירּפ רעכעלרעי ַא זיא סָאװ עקטעוטַאטס .2

 ַאקַא רעד דצמ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 רַאֿפ 'טסנוק רעשיֿפַארגָאטַאמעניק ןוֿפ עימעד

 "ערדינ(אה) עֿפוקסַאו --
 ַא 3 ,ו ,ילשמ ,ישר 22 .ּבנ צמ .יד ןסעס
 :בב טימ טצינעג 'טערט עמ סָאװ לעװש

 -תפׂש רעד, .תווינע ,הענכה ןוֿפ קורדסיוא (א
 ,ער ינימ לכל 'נה יַא ןַא זיא רחסמ ןוֿפ רתי
 בר א, .דמק ,1957 י"נ ,ּבדל ,"ןלציל אנמחר

 ...'נה 'א ןַא ,לעװש א ןַײז ןענָאק לָאמַא ףראד

 ,ןָאדרָאג .נ ,"דרע יד יװ ױזַא ןגַײװש ליטש

 טַײלעמערַא ןשיװצ --- 'נ "ַא; ,2 וצ 1959 ,זמט

 -הצילמ (ּב ;25 או 1960 ,זמט ,טיי ,ײןַאמערָא ןַא

 -ַאּב ךיז ןגעלפ םינּבר ןכלעװ טימ ,חסונ רעקיד

 -נע ,תוֿבושתו תולאש ןיא ,ווירּב ןיא ןענעכייצ

 .(5-) ןטקה ינַא וצ ךעלי
 06: ססאעקהסא ,סעקד- ,רעד -- קידריקפָא

 .(יורטש ,ייה) עדריקס עניילק

 -נעע .רגכ2 ייאכ2 .אּב יד -- עזעקסשא

 -יפ ןכיירגרעד וִצ ןעגנואימַאּב םעטסיס .יגנוט

 גָאוּפָא .גנושרעהַאּב ןיילַא עקיטסַײג ןוא עשיז

 גנורעדנוזּפָא ןוא) סנגינעגרַאֿפ עשיזיֿפ ןוֿפ
 רעד וצ געװ רעד; ,(טלעוו רעקימורַא רעד ןוֿפ

 -נערטש ךרוד ... טריֿפעג טָאה 'גנוזיילסיוא'
 רע, .271 ,אווו לּביי ,רעלהַאמ .ר ירד ,ייַא רעג

 ןעװ ןטלעז ,רדח ַא ןיא ןסָאלשרַאֿפ ךיז טָאה
 ןּבױהעגנָא ןוא םידיסח ךיז ןצ טזָאלעגנַײרַא | !

 ,"א .רעכעלמייהמוא ןַא| ןופ ךרד .א ןריפ וצ
 4! ןלי ןפ ,טייי

 - זיא סע ,לופָארקש ףיוא קנַארק זיא דניק סָאד;
 ,"סיפ יד ויּב ּפָאק ןופ ןִא טימ טקעדַאּב

 -עשַאנ ןֿפױק וצ סעקיּפָאק טעבנג עמ זַא;

 -- "רעגניֿפ יד ןשיװצ ןיַא ןעמ טגירק ,ןעַײר
 ערקסַא :תוללק ןיא .דניק ַא ןקערשּפָא םַײּב

 -פיד ,2 .ײודלַאה ןיא ,זָאנ ןיא ריד יא ןַא; --
 ,טירעט

 ,םילהּת 22 ,ן  ,רעד ןגַאכ-ערסיא| -- אהח"ורסא

 ןּברק) םעד דניּבפ (א :ןעגנושטַײטראפ} 27 ,חיק

 ,לארׂשי תיּב ,וּב'לוּכ רוזחמ ,'ףוט"םוי (ןופ

 ןיִּת ,ץנַאט א טכעלֿפי (ּב ;?רָאי ,יינ ,תועובש

 ,חסּפ ךָאנ--ל"וח ןיא :םילגר-שלש ךָאנ גָאט

 ,תוּכוס ךָאנ :ןוויס 'ח ,תועוֿבש ךָאנ ;ןסינ .דכ

 לקיטש ַא יװ טכַארטַאּב טרעװ גח"יא .יושּת דכ

 ךיז ןעמ טגעלֿפ תוליהק לייט ןיא ;בוט'-םוי

 םישרדמייּתּב יד רַאֿפ םיָאּבג ןּבַיײלק וצ ןַײז גהֹונ

 ףיוא ןעמ טייג לארׂשייץרא ןיא| .תורבח ןוא -

 ןוא ,תפצ ןיא יראּב ןּב עשוה ןוֿפ םירבק יד

 רע ןעוו, ןםילשורי ןיא קידצה ןועמש 'ר ןופ

 געמ ָאד ,טָאה םולח'תינעּת ןייא פוט-םוי םוא

 ענליװ ,םידיסח רֿפס ,יןטסַאֿפ גח"א םוא רע

 ןייק טָאה ןַאמערָא רעקיצנייא ןייק , .ט"עקּת
 לייט ,ןעזעג טינ ןגיוא יד רַאֿפ חסּפ ץנאג ץמח

 .עײדיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,"טינ גח-יא וליפַא

 טשימ בוט-םוי טימ ךָאװ :חסּפ-ךָאנ רעשימייה,
 א -- שיט ןֿפױא -- קיליײה ךיוא גח-א ;ךיז



 ןרסַא

 .גיֿפ ךיוא .'וװיטָאמ-חסּפ-ךָאש ,רא ,"ךעטשיט
 'טיור ןעװעג ןענַײז ענַײרקוא ןוֿפ ןגעװ יד,
 'הלדֿבה' רעסיורג רעד ןוֿפ ןטכױלַאּב קיטולּב
 ,יקצעיװָאטסָאשזּב .ז ,"ןטלעװ ןוֿפ גח"א םִַײּב

 -'א 1937 ןּפרעװטנַא ,הדסמ ןיא רעטכיד ריֿפ
 סָאװ קיטנוז ַא -- שדוח-שָאר (ןוֿפ) לש גח
 תוליהק לייט ןיא .שדֹוח-שָאר-תּבש ךָאנ טמוק

 גח"א אזַא ןיא ןעמ טגעלפ דנַאלשטַײד ןוֿפ

 -שָאר-ךָאנ -- הדועס עלעיצעּפס ַא ןכַאמ

 סע רעװ -- הלוח-נח-'א .לָאמ-שדוח
 - ןצנַאגניא טינ ךָאנ רעּבָא ,טײקנַארק ַא ךָאנ זיא
 .טנוזעג

 קל 22 .טרסַאעג ,רסַא .וורט ןןרעסיַא -- ןרֿסַא

 ,רוסיא ןַא ןּבעגסױרַא .1 .ףדניּבב ,ירסא
 .ןיד יּפלע ןרעװרַאפ ,רוסיא ןַא ןגײלֿפױרַא

 ןופ טחֹוש םעד 'א .הטיחש סטחֹוש םעד יא

 ,ךיז ףיוא סעּפע 'א .םיבצק יד יא .הטיחש רעד

 ןטיול ,אתיירואדמ' סָאװ ןטעּברַא ןַארַאֿפ

 יד רָאנ ,ןָאט ייז ןעמ געמ ,הרוּת רעד ןופ ןיד

 יצג ,טרסַאעג ייז ןּבָאה --- םימכח יד -- ןנּבר

 המדקה ,טעיּפ ,ײןָאט טינ ייז רָאט עמ זַא טגָאז

 -טמה} ףוליח ןעד ןמ טאה םורד, .תּבש תכסמ

 ,ןירפלייה לארׂשי| "טרסאיג ללכּב ... ןתועּב

 זע נוא, ,ה"שּת םילשורי ,תוצרא עּברא דעו

 ,שיילפ גידריוו ןוא ליומ ןַײמ ןיא ןמוק טינ זיא

 םכח'-דימלּת ררדנַא ןייא ןימ טשינ זד רמולּכ

 ןיא; .14 ,ד ,לאקזחי ,מהס ,"טאה ּתרסַאיג

 ,תּבש םוא ןקַאּביג טאה יוג רד ׂשד טיורּב

 טַײל לייט ןייא נוא ,שע 'ַא טַײל לייט ןייא

 יד זיא ױזַא; .א/זע ,וטל ,"ריּתמ ׂשצ ןנַײז
 --ָאי טגָאז רענייא זַא :םכח:דימלּת ַא ןוֿפ עבט

 לָאז --- ריּתִמ זיא רענעי זַא ,ןיינ ןגָאז רע לָאז

 .'הטמ לש הבישיּב' ,סוממ ,ײיֵא אקווד רע

 טָאה . ..ש .ןריאָאטעװ ,ןריציֿפילַאװקסיד .2
 רעקלעימ א זיא רעיוּפ רעד לַײװ ,טרסַאעג םיא

 ןסיצַאנ יד} ייזע .1919 י"נ ,א טישז ,ייושזרוּב -

 ןרוטּפלוקס ןוא ןעַײרעלָאמ יד טרסַאעג ןּבָאה

 ןוא קיטירק ,נש ,"םיאנוׂש ... ערעייז ןוֿפ
 עגֹונּב ,ךיז רַאֿפ -- ךיז טימ .רעקיטירק
 טרסַא ןעמ זַא ,טנקסּפ םּבמר רעד, .ךיז וצ

 עריא ןיא רוסָא רע זיא ,ּבַײװ סָאד ךיז

 .י"רּת װעקלָאשז ,ט"שעּב יחבש רפס ,ײןיטישכּת

 ךיז ,ךיז עז .װחטוא -- ךיז ןעוַא(ש)סַא
 .דָאּפ ,סעּב .ןעזָא(ש)סא :5פ .טעזַא(שוסַא
 ,ךעלטימעג ןצעזקעװַא ךיז ..שינַאװעדלַאמ 22

 טָאה רע ,ןײלַא ןּבילּבעג זיא רע, .םעװקַאּב

 רעד טימ טרַאּפשעגנָא ךיז ,טעזָאשסַא ךיז

 ןַאמטלַא השמ ."טנַאװ רעד ןיא עציײלּפ

 .1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב

 (צמ ןיא ךעלנייװעג סס יד -- עצשסַא
 (ס)ןעּבמערטָא .ענעק'עמ .(ס)עװעלּפ ..רװכ2

 זיא לָאמַא ,וָאלעּפָאק .י ,*סיָא טימ טיורּב ןסע;

 ןעוועג

 .7 ,ב ,רּתסא תליגמ 22 .נװ ןרעטסעו -- רתסא
 ,לרּתסא ןַא ,לדנמה א .ץעק'א ,ל"א :פקפ
 ,"סיז-רעקוצ יי יוא ,לרעטסעװש א ,עליכדרמ א
 ,עקשימ ,טַאל

 רעדַײנש ןשידִיי א ןוֿפ רעטכָאט -- עק'א

 טול טָאה סָאװ (רעמשטערק רעדָא דימש)
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 ןשיליוּפ םַײּב ןעװעג ןח:אׂשונ עדנעגעל רעד

 *עקאא .ה"י ,14 ,ןסיורג םעד רימיזַאק גיניק

 "עג ןּבָאה לָאז עק'א סָאװ תכורּפ -- תכורּפ

 װיטָאמ-עק'א) .רימזוק ןיא לוש רעד ןעקנַאש
 "ינעק עשידִיי יד סרמש :רוטַארעטיל ידָיי ןיא

 -טייצ .א :'עק'א עמעָאּפ סרעּבמיא .י .ש ;ןיג

 ןיאא רעסיורג רעד שזעימישזַאק ןוא עקיא סניל

 .אניגלּב ארּתסיא + -- אניגלּב ארתסא

 יד 'א .1 ןעקלַאמַאה -- הּכלמה רתפא
 רעטנוא .רּתסֹא תליגמ ןוֿפ ןידלעה יד ,'ןיגיניק

 לטּב שורװשחַא ךלמ רעד טָאה העּפשה ריא

 וצצ עשרה ןמה ןופ לעּפַאּב םעד טכַאמעג
 ןעגנערּבוצמוא ןוא ןענעגרה וצ ,ןקיליטרַאֿפ

 "נָא ןיא (13:12 ,ג ,רּתסא תליגמ) *ןדִיי עלַא

 "םוי רעד טריפעגנַײא זיא סנ םעד ןוֿפ קנעד

 גהנמ א ה"י .20 ןיא} .רדָא די ,םירוּפ בוט

 :תורבח ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאֿפ ַײּב

 ןַא -- לַאּב ַא ַײּב -- ןּבײלקסיױא טַײצ-םירוּפ

 יװ ראֹוּת-'תֿפי ַא ;'ה 'א יװ ןייש :55 ן.יה יא

 יװ ןח אלמ ;'ה 'א יװ הארמ-תפי א ;'ה יא

 ,"התיה תקורקרי 'א,| 'ה 'א יװ ןירג ;'ה 'א

 יל אמ א ה יא יװ ןייש :קיסַאּפש .ןא/גי ,הליגמ

 "םירוּפ .2 .תדגמ רּתסֹא ןיא + .עּפ
 -עג טימ ןּבױא שַאטױמה ,ןדָאלֿפ ,סקעּבעג

 ןעמָאנ .8 .יה יא רעקוצ ןוֿפ תויתוא עטהֿביתּכ
 טגעמעג .ָאטעג רענליוו ןיא לדיימ שידִיי א ןוֿפ

 .עטַאל רעלעג רעד ןָא ןוא רַאוטָארט ןפיוא ןייג

 .1 ,(א4 לבוי

 ןופ גָאטטסַאֿפ ןסענָאט ...} -- תינעת"רתסא
 שדוח ןיא געט 13 ,רדָא גי סיוא טלַאפ ,רּתסֹא

 רּתסא סָאװ תינעּת םעד ןופ קנעדנָא ןיא .רדָא

 ידּכ ןטסַאפ ןדִיי עלַא ןסייהעג טָאה הּכלמה

 עמ .עשרה ןמה ןופ הריזג יד ןעַײרשוצּפָא

 א ןיא יװ תוחילס ןוא תוליֿפּת עלַא טגָאז

 קיטנוז סיוא טלַאֿפ םירוּפ ּביוא} .רוּביצ-תינעּת

 םעד קיטשרענָאד טסַאֿפ עמ ,םדקומ י'ּתיא זיא

 "װעג א .תרּבועמ א ױרֿפ א .רדָא ןיא ןט1

 יד ןיא ןתח א ,געט 30 עטשרע יד ןיא ןירענ

 ןופ רוטּפ ןענַײז הלֹוח א ,הּתשמה:ימי תעֿבש

 לארׂשיייאנוׂש יד ןענַײז רדָא גי תויה .ןטסַאֿפ

 (221 ,ט :12 ,ח ,רּתסא תליגמ) ןעמוקעגמוא

 לופנּב;) ןַײז וצ חמׂשמ ךיז טכער טינ זיא

 :קיסַאּפש .ן(17 ,דכ ,ילשמ ,"חמׂשּת לַא ךיֿביוא

 זיִּב 'ת"א ןופ .רע טסע -- רּתסֹא תינעּת

 ךודיש רעד, .טַײצ עצרוק א רָאג = םירוּפ

 "יא ןוֿפ, :"םירוּפ זיּב יּתייא ןוֿפ ןטלַאהנָא טעװ

 ןרָאװעג זיא סע רעװ, .לװֿפ ,"תונמ-חלש זיּב יּת

 .. .גנַאל ףיוא טינ ןעוװעג זיא טנַאקַאּב ריא טימ

 איד ,ןָאסקיּב .ש ,"םירוּפ זיּב יּת"א ןופ יװ

 -- קיד'ת-'א 1898 ענליוו ,אקירֿפַא ןיא עזַײר
 .ידַא

 שיא ,םלוע-תומוא ,ןוילע לא :ןוֿפ ת"ר -- ע"א
 .םלוע-ןודא ,ינע

 ןע-ריעייוו ָאנ ָארּבעו -- האראו אנ הרּפעא

 ,ןייגרעּבירא ךימָאלע .25 ,ג ,םירֿבד 22 .ץַאז

 השמ ןופ .יּת ,"ןעז ךימָאל ןוא ,ךיד טעּב ךיא

 ןַײרא ןענעק לָאז רע ,טָאג ַײּב ןטעּב סוניּבר

 ןעז ךימָאל :ב ןטימ טצינעג .ןענּכ דנַאל ןיא

 טוו'ַאנָארעַא

 ריא טינ ףרַאד ךיא, .ןגיוא ענעגייא יד טימ

 ."'או אנ יא .ןלייצרעד רימ טלָאז

 .ֿבגילע-ףַא :ןוֿפ תיר -- ג"עא

 .יּפ-לע-ףַא :ןוֿפ תיר -- פ"עא

 ַא (עימעכ) .ןע רעד -- ןָארטַאניץע'ַא
 ,ףָאטשקיטש טימ ףָאטשרעיױז ןופ גנודניּברַאֿפ

 עשיטסַאק) ינַאק .עדָאס עקינערּב ,עקיסע ןַא

 ןֿפור שַאטָאּפ רעדָא אדָאס ,קַאינָאמַא ,(ַאדָאס

 ייֵלְק ,אריפש .ש ,"ןפָאטש עשילַאקלא ןָא ךיז

 ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאפ רעד

 סָאװ םזינַאגרָאָארקימ .ןז ,רעד -- 3 ָארעַא
 ׁשי- .ףָאטשרעױז ןעַײרֿפ ןיא רָאנ ןּבעל ןעק
 .ידַא --

 רג22 ײא22 .{ ,העד -- ט'ַאּבָארעַא
 ,רעייגקירטש .טַאּבָארקַא  .'רעלדנַאװטפולי

 ,תומולחילעּב ,רָאיזַאטנַאֿפ .ריא .רעצנעטקירטש

 ,ןוימדילעּב

 .רג 22 יא 22 .אֹּב .יד -- קי|מַאנידַארעַא
 "מערָאפזַאג ןוֿפ גנוגעװַאּב רעד ןגעװ ערעל .1

 ללֿפטֿפול ןגעװ ערעל .2 .סרעפרעק עקיד
 .ידַא -- ׁשי- .קינַאכעמָארעַא ווזד ,ַײרע

 .ג22 ײא 22 .ןע ,רעד -- ם'ָארדַארעַא

 ּפָא ןעוע .דלעֿפילפ ,ץַאלּפילֿפ .םָארדָארע ווזד
 רעטנוא ןוא י'ַא םעד ןופ ךיז רע טָאה ןסירעג

 ,מפ ,ײןַאד דנַאר רעדעיֵא זיא ןדנואװשרַאֿפ םיא

 .| המחלמ

 ,ליּפֹש עשיטַאמַארד .ס' ,יד -- עמַארדָארעַא

 "עט רעדָא ָאידַאר ךרוד טריטימסנַארט ,עסעיּפ

 .עיזיוועל

 יָאטעג) .סעי ,רעד -- קישטשמָארדַארעַא
 ןֿפױא טעּברַאעג טָאה סָאװ דיי א (ןושל

 עטסגרע סָאד ןעװעג .ענװָאק ןּבעל םָארדָארעַא

 טעװערָאה ..- 'א רערעטצניפ א? .טרָאסטעּברַא

 ...טכַאנ רערעטצניֿפ רעד ךרוד ןטלעז טינ
 ןעגנוזעג ָאטעג רענװָאק ןיא ןעמ טָאה יא ןגעו

 ןעװ ךָאנ סעיִא רַאפ טעװ'ס' :דיל לעיצעּפס א

 / 3. 'אשוּפשוי ,מולּב ,ײ'טוג ןַײז זיא טינ

 סָאד .רג 22 יײא 22 .ידַא -- שיט'ָארע' א

 יֿמוא רעלעוסקעס ,קיטָארע ןוֿפ ןּבַײלּבנסױא

 ןופ טַאטלוזער ןיא עקירעילופ ַײּב סערעטניא

 ,טײקטכַאװשעגּפָא רעשיזיֿפ

 גנושרָאֿפ  .רג 22 ייא 2 .יד -- שי)גָאלַָארעַא
 -- טסי- .ןעגנוגנידַאּב עשירעפסַאמטַא יד ןוֿפ
 .ידַא -- ׁשיה רעד

 חזז .רג 22 יא 2 .ץ  ,רעד -- ס'ילָארעַא
 ,ןייטשרענוד ,ןייטשלמיה ,ןייטשטּפול .טילָארע

 ןלַאפ סָאװ ןסַאמ עלַארענימ רַאֿפ גנונעכיײצַאּב

 ןעק 'א ןַא) ןכייה עשלמיה ןוֿפ לַאמוצ ּפָארַא

 לדנייטש ךעלנייועג א ןופ סיירג רעד ןיא ןַײז

 ןרעַײהעגמוא ןא ןופ עסַאמ רענרענייטש א זיּב

 ץא ןענָאילימ םורַא ןּבעװש ןטרָאד, .(םענרַאֿפ

 רעדנא ןייק טינ ןענַײז סָאװ ,ןרָאעטעמ רעדָא

 זיא סָאװ . . . עטעמָאק ַא ןופ ךעלקיטש יװ ךַאז

 ,38 א ,רעטעלּב ,"טלקערּבעצ ןרָאװעג ןיוש

 .קינַאכעמָארע ווזד -- קינַאכעמַארעא

 רעװ .סי ןיי נװ .ז  ,רעד -- םוז'ַאנַארעַא
 .טָאליּפ ,רָאטַאיװַא ווזד .ןישַאמטֿפול ַא טריפ סע

 .ידַא -- ׁשי- ,ַײרע;לֿפ-טֿפול --- קיד



 עיצַאגיװַאנָארעַא

 עירָאעט) .אּב .יד -- עיצ|ַאניװַאנַארעַא
 ,רעד -- רָאט- .ילרע;לפ-טפול (ןופ

 סָאװ גנוזָאלעצ (עימעכ) .רעד--- ? ָאפָארעא
 עכעלזָאלעצמוא עניילק רָאג ךיז ןיא טָאה

 ןטייט וצ טצינעג -- עב מָא ּביַא . .ךעלעכלייט
 - 2 ,ןטקעזניא |

 .רג 22 יא 22 .ן ,רעד - --- - ט'ַאטסָארעַא
 -ַאּפַא .ןָאלַאּבטֿפול ווזד ,'קיטֿפַאהטֿפול זיא סָאװ'

 רעטכַײל זיא סָאװ זַאג ַא טימ טליֿפעגנָא טַאר

 ךיז לּבַאּפַאק רַאֿפרעד זיא ןוא טֿפול רעד ןוֿפ

 ,ןטפול-רעדךיא ןטלַאה ךיז ןוא ןּבייהוצפיוא

 ןֿפַאש וצ יװ ןעגנוזַײװנָא ,עירָאעט -- קיד
 ,ידַא -- שי .טייקיטפַאהטפול

 ,+- טרָאּפָארע ווזד -- טרָאּפָארעא

 .+- ןַאלּפָארע וזד .ןעי ,רעד -- ןַאלּפָארעַא
 װזד -- טסי- .יִא ןַא טימ ןעילפ ..ןישַאמטּפול !

 .טװַאנַָארעא

 סָאװ סקיװעג (טָאּב .ן ,רעד -- טיֿפַארעַא
 ןיא רעּבָא ,סקיוװעג טייוצ .ַא םורַא טסקַאװ -

 .טפול טימ ךיז טרענרעד ןוא שיטיזַארַאּפ טינ |

 -למַאז .רַאגנַא .וָאס .ן" ,רעד -- ֿבולקָארעַא
 -נַאמָאק רעד .... .ןענישַאמטפול -רַאֿפ טרָא

 ןייא ןוֿפ טסעג יד טריֿפעג טָאה יַא םענופ ריִד

 יד טרעלקרעד ייז ,רעטייווצ .רעד  וצ .ןישַאמ
 -יֵל 'װָאס ,"ןיִשַאמ רעדעי ןוֿפ עיצקורטסנָאק

 ,10 אש ,1938 וועלק ,רוטַארעט

 ןַאלּפרעסַאװ .ס' ,רעד -- ןטילשָארעַא
 .ןַאלּפָארדיה

 ,עײדיכרָא וזז (טָאּב .ן ,יד -- ר"רעא
 טנכייצ ..םולּב עכעלּבלעג רעדָא עטױרירוּפרוּפ

 .חיר םענַײֿפ ןוא טייקנייש ריא טימ סיוא ךיז

 : - .צידניא ןוֿפ טמַאטש

 ןענַאסמיד עסקריַאַא) -- אנַאטמר"אתקרעַא
 בוש ַא רעּביא .ב/דע ,ןירדהנס 22 .חּת

 ,טייקיניילק ַא רעּביא :ב ןטימ טצינעג .ילדנעּב

 א זיא דמש ןופ טַײצ ןיא , ,דוי-לשיוצוק ַא

 וליֿפַא םשה:שודיק ףיוא ןייג וצ ֿביוחמ דֶזי

 ךיז לָאז עמ טלעֿפַאב תוכלמ ּביוא} .ײײד"ַא

 לָאז םלוע רעד ידּכ ,ןגעװ םינּפל ןגיײגנַײא

 ן,טָאגּפָא ןַא רַאפ ךיז טקוּב עמ זַא ןעניימ

 "עג ,טרָאװצַאז (ַא יוװ) ,קידנעטשּבלעז -- פא
 זַא זַײװנָא ןַא יװ קרעװ עשיטַאמַארד ןיא טציג
 רעד ןיא רעטקילײטַאּבטימ רעד) רָאיטקַא רעד

 סױרַא טייג) עניּב רעד ןוֿפ קעװַא טייג (עסעיּפ
 -נעלגנע, .(טעז רעקוקוצ רעד סָאװ חטש ןוֿפ -

 קלָאֿפרָאּפ סָאד יּפָא -- רעלקעמ ןוא רעד
 .ילפמעל-הּכונח א ,ץרפ ,"טּבַײלּב -

 ןַײז 1 .ןַײז טימ גנודניּברַאֿפ ןיא -- פא
 טֿפרַאדעג ואו ןטרָאד ןַײז טינ ,ןעגנַאגעגקעװַא |

 ּפָא טינ עגר עקיצנייא ןייק, .ןַײז (טלָאזעג)
 ױַאֿפ .2 .טָאטשמיײהעג ,צוס ,ײןטסָאּפ םענוֿפ |
 ןלעװ וצ סעּפע ןרעהֿפױא .גנוניימ ַא ןזָאל |
 רֶע רעּבָא ,הלחנ יד ןפיוק טלָאװעג טָאה רעג |

 -רַאֿפ וד יװ ןוט' ."ןוֿפרעד ּפָא טציא זיא
 -רַאפ גנַאל ןיוש רעּבָא יז טָאה --- !טסייטש

 איבא יר ,ײןוֿפרעד ּפָא טינ זיא יז זַא ןענַאטש |
 ,1874 רימָאטישז ,קינַאמױּפ רעד ,אנליװמ |

 ןשנעמ ןכנעמ, .ןרילרַאֿפ .טֿפַאשעגּפָא ןרעו .2
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 ,ןייּב ןײא בא שװ םעד ,ןשוג רו רװ טולּב
 | ,175 ,ךוּביאֿבּב ,"םרַא ןייא םעד

 ףצ טמענ (ט) אנ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא -- פא

 ךַײא טַאנ .(ריא טָאה) וטסָאה טָא .קירוצ טמענ

 ,ףלָאװ רעד טגָאז ,עשז ךַאמ, ."טלעג רעַײא ּפָא/
 -קעמ ןַײד ּפָא ריד אֹנ ןוא יירשעג ןייק רָאג
 ,"לסילש יד ּפָא ריד אני .םילשמ ,טע ,"יירעל

 : ,40 אפ ,1870 ,מק

 ,לּפע ןוֿפ םערָאֿפ-רעסערגרַאֿפ עקיסַאּפש -- פא

 ,פָא ןַא רימ ;עּבמָארט עקשיק ,עּבמָאּב עּבייל,

 ןיא ץרָאפ א ריד ,ליודג ַא רימ ,ּפָאצ ַא ריד

 ןַא רימ ,ךעליירד עקשטַאק ,ךלמ לֵא, ;"ליומ ,
 ,"ּפָאצ ַא ריד א ןַא רימ ,לּפעצ א ריד ,לּפע
 - ..יףעמַארגי רעדניק

 ,רַאּפ ןוא ֿפניא ןיא ןדנוּברַאֿפ} ּברעװנַאק -- ּפָא
 .ציא ןוא ּפמיא ןיא םַאטש ןכָאנ ןוא רעדנוזַאּב |

 רעד ןעגנולשרַאפ טֿפָא טרעװ ,ןדנוּברַאפ ןעוו

 טָאה רע = "טגָאזעגָא םיא טָאר, :9 גנַאלק

 -נָאק ןטימ רעטנָאלּפ דפ ןיא .טגָאזעגּפָא םיא

 ,ּפָא ךיז טרעזייב עמ זַא, .(+-) ןָא ּברעװ
 .װש ,"סעּכ רעד ּפָא טייג

 םַאטש םעד ןטַײטַאּב ענעדיישרַאפ - ןצ טיג !

 טמוק ּברעװ ןקיּבלעז םעד ַײּב ךיוא .ּברעװ ןופ

 :ןענַײז עטסטפָא יד .ְּבֹּב לָאצ א טימ ּפַא

 ,גנואוט ַא ןקידנערַאֿפ ףוס ןזיּב ,ןצנַאגניא .1
 ,ןלָאמּפָא ,ןטעיּפָא ,ןעגניזּפָא ,ןקַאּבּפָא :לשמל

 - ;ַאא ןדַײנשּפָא -

 -רַאּפָא :לשמל ,ןָאט וצ סעּפע ןרעהֿפױא .2
 פָא ,ןצנַאטּפָא ,ןכליהּפָא ,ןעלדנַאהּפָא ,ןטעּב

 - ;ַאא ןכַאמ -

 יװ טינ ,שינעלײא ןיא ,ךיג סעּפע ןָאט 9
 ,ןלָאמּפָא ,ןגָאזּפָא ,ןענװַאדּפָא :לשמל ,קירעהעג

 .ַאא ןטעלּפּפָא ,ןטּפשמּפָא -

 מָא :לשמל ,טַײצ ערעגנעל א סעּפע ןָאט 4
 -פָא ,ןעלמוטּפָא ,ןכשֹוחּפָא ,ןטסוהּפָא ,ןעװערָאה

 ;ַאא ןעקנערק
 3 םעד רעשיטַאֿפמע טכַאמ ,טקרַאטשרַאֿפ .9

 -םָא ,ןענרעלּפָא ,ןענעקײלּפָא :לשמל ,םַאטש ןופ

 ;ַאא ןציװשּפָא ,ןֿפױקּפָא ,ןעקשטַאּפ
 זיא גנואוט ַא ןוֿפ לײט ַא זַא טזַײװ .0

 (גונעג זיא סָאד ןוא) ןרָאװעג טריֿפעגכרוד
 ,ןעַײקּפָא ,ןּפווּפָא ,ןסיגּפָא ,ןייגּפָא :לשמל
 ;אא ןענירּפָא

 יַּפַא :לשמל ,םַאטש ןוֿפ 3 םעד ןטַײּב ןעק ./
 ,ןענַאּפשּפָא ,ךיז ןענעכערּפָא ,ןצעזּפָא ,ןטלַאה

 | ;ַאא (ךיז) ןעלגיּפשּפָא

 ןוא רעדיװ ,ײנסָאדנוֿפ ןוֿפ 3 רעּביא טיג 8
 :לשמל ,קירוצ טימ קיטַײטַאּבכַײלג טעמּכ זיא
 -ּפָא ,ןסקַאװּפָא ,ןעגנערּבּפָא ,ןגייּבּפָא ,ןעױּבּפָא
 ;ַאא ןכַאמ

 קעװַא טיִמ קיטַײטַאּבכַײלג טעמּכ זיא 9
 רעד ןיא טַײּב א ףיוא טנַײװ ןוא סױרַא רעדָא
 יּפָא ,ןּבַײרטּפָא ,ןֿפרַאװּפָא :לשמל ,גנוטכיר
 ;ַאא ןּפעלשּפָא ,ןעלקַײקּפָא ,ןרָאפ

 ;לשמל ,פָארַא טימ קיטַײטַאּבכַײלג זיא .0
 -ּפָא .ןעמענּפָא ,ןדָאלּפָא ,ןּבײהּפָא ,ןזָאלּבּפָא

 .אא ןענעכער

 -ייוו יד ןיה ןעז 33 ערעדנַא יד
 ,.רעטרעוו ץקידרעט

 :89 .ז  ,רעד -- רַאּפָא

 ץעקדַאּפָא

 -כופיה ךיוא ןוא) ענעדײשרַאֿפ ןּבָאה ןעק ּפָא

 יּפָא ןשינַאמרעג ןוֿפ ךיז ןעמענ סָאװ 33 (עקיד

 ןשיװַאלס ןוֿפ ,טַײז ןייא ןוֿפ (4ט0, 240) םַאטש -

 .עגייא ןוֿפ ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ (06, ס1)

 "ירד רעד .ןפ גנולקיװטנַא .רעקידרעטַײװ  רענ

 .טַײז רעט

 -ָאיצַאנרעטניא לָאצ ַא ןיא סקיֿפערּפ -- "ַאּפא

 .קע װַא :3 רעקיטשרע .שיכירג ןוֿפ ןעמזילַאג :

 לייט ןטסערג םעד ןיא ןּבירעגּפָא זיא 3 רעד |
 .רעטַײװ +- .ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא

 .רג 2 ייא 22 .ּבנ צמ ,יד -- עיױמַאנָאּפַא

 "נא ןַא ןוֿפ טיּפָארַאּפס ןוֿפ גנולקיװטנַא (טָאּב)

 .עלעייא ןופ טינ ,טיֿפָאטעמאג ןופ לרעמעק רעד

 -- שה  .םינימ עטנעַאנ ןופ גנורָאּפֿפױנוצ
 1 . .ידַא

 סָאװ .רג22 ײא'2 .יזַא -- שינָאגָאּפַא
 -קערידמוא -- זַײװַאּב רעיַא .טַײז ַא ןיא טריֿפ
 עטרעקרַאֿפ סָאד סָאװ םעד ןופ ךמס ןֿפױא ,רעט

 | | | ,שלַאֿפ זיא
 -טסַא) 1 .רג 22 ייא ?2 .ןעז ,רעד -- !יײגָאּפַא

 דרע רעד ןוֿפ טקנוּפ רעטסטַײװ (עימָאנָאר

 (ןרעטש ןופ ךיוא) הנבל רעד ןוֿפ טיּברָא ןיא

 ןוֿפ ץיּפש ,סקַאמילק ,טקנוּפ רעטסכעה 2
 .עכָאּפע ןַא ןוֿפ ,ןּבעל ַא ןוֿפ יא .גנוכיירגרעד
 ןוֿפ גנוּבעלרעּביא ידע .גנוגעװַאב ַא ןופ יא
 רעֿפעשַאּב ןטימ ןוא ןײלַא ךיז טימ ןוּבשח

 ,"םיָארונ-םימי יד ןיא יא םעד טכיירגרעד טָאה
 .שטַײטי ירבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 .רװ 22 .עקדַאּפָא
 רַאֿפ רעמייּב ןוֿפ ענעלַאֿפעגּפָארַא תוריּפ םוכס
 רעקרַאטש ַא ןעװעג זיא טכַאנַײּב , .טַײצ רעד :

 ,"ָא רעסיורג ַא ןלַאפעגנָא זיא סע ןוא טניװ
 ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ,יקסּבנילעש י.מ

 .רג 22 יײא 22 .ּבנ צמ .רעד -- פיזָאדָאּפַא
 ץַאזטּפױה ַא ןיא ריֿפסױא ,גנודניּברַאֿפ עשיגָאל

 זיא ןוא ץַאזײַאנּת ַא טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ

 -עגסיוא זיא סָאװ גנואוט ַא ןופ קיגנעהּפָא

 טסעװ וד ּביואק .ץַאזַאנּת םעד ןיא טקירד

 ,"ןרָאֿפ ןענעק ןגרָאמ רימ ןלעװ ,טיירג ןַײז

 -ָאלָאָאז) .רג 22 יא 22 .ידַא -- שילַאדַאּפַא
 (ערעדנוזַאּב ,עטלֹוּב) ןייק טינ טָאה סָאװ (עיג
 | ,סיֿפ

 סָאװ .רג 22 ייא 22 .ידַא -- שיטקירדָאּפַא
 סיוא טקירד סָאװ .קֿפס ןייק סױרַא טינ טֿפור
 רעַא ןַא .טייקרעכיז עטולָאסּבַא ןַא ,תמא ןַא
 ,טייק- .לייטרוא

 בלא ??2 .ּבנ צמ .רעד -- קָאדלעדָאּפָא
 'אמווער ַײּב טצינעג ןעוועג ,לייארעפמַאק טימ
 ,ןקיטייוו עשיט

 ךיז ,ךיז ריר .חטוא -- ךיז ןרירעדָאּפַא
 רעַּביא סָאּבעלַאּב ןרעװ .ַאּפש .טרירעדָאּפַא

 טָאה רע; .טכַאמ ןיא ןקיטסעפרַאֿפ ךיז .ּפעּפע

 ןַאק עמ ,(טכַאמ רעד ןיא) טרירעדָאּפַא ךיז
 .(א"ּב) דייר ,ײןצעוּפָארַא טינ םיא

 ןטרָאדא .+- רַאּפָא וזז .ס' ,יד -- עקרַאּפָא
 ןענַײז סָאװ תוריּפ יד --- סיֵא יד ןעוװעג ןענַײז

 ,"רעמייּב יד ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארא טַײצ רעד רַאפ -

 ,1 ,אאוו לֹּבִיי ,שטיװָאמַארּבַא .ה



 ןרי יװַאּפָא

 קידנעטשלוֿפ (67) ןריװַא +- -- . ןרי יװַאּפָא
 רעטייװצ א סָאװ ןפערטוצ .ןלעטשנדירפוצ
 "וצ םוקלוֿפ ןַײז לָאז רענעי ןצעמע יִא .ליוו
 .ןדירֿפ

 ;ךיוא -6,  ןעקניטשּפָא/ חזד -- ןריװ'ַאּפָא
 .ןרעוו'ַא-

 .טעקיואעג =- ּפָא עק- .װטוא -- ןעקיױאּפָא
 עלעסיפ ַא ןּפַאלקעצ ךיז .ןצֿפיזּפָא .ןצכערקּפָא
 עטכעלש ַא ןגירק .ןגרָאמירפ ןצנַאג א יִא ןוא
 .יז ןּבעגרעּביא םַַָײּב יִא ןוא הרוׂשּב

 .קירוצ ןוא ןיהַא .דַא -- ףיֹוא ןוא ּפָא
 טלמיװ םורַאק .רעהפיוא ןָא .ףױרַא ןוא ּפָארַא

 ךיוא ןוא א 'א יִא ןעייג ןשטנעמ ,סַאג יד
 .גנַאגּפָא ,גרעּב ,ייייז טימ טייג ... רע

 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא .ודַא -- רעדינ ןוא ּפָא
 טרעיינ איג ;טגָאז איױרֿפ איד, .קירוצ ןוא ןיהַא -

 רעטנוא ןהעז גאמ ךיד ךיא זָאד ,נ 'א יִא
 .א/ומ ,1686 מד8פ ,םילשמ רֿפס ,ײןלַײװ

 .ל 2 יא 22 .ּבנ וװ .ז ,רעד -- שנ'ַאזָאּפָא
 ווזד ,רעקידנעקנעדישרעדנַא .ןגעק זיא סָאװ רעד
 רעשיזייצנַארפ רעד ... סָאװ, .רענָאיציזָאּפָא
 ךיוא ךַײא רַאֿפ יז זיא ,טֿפערטַאּבנָא ײטרַאּפ
 ךָאד טסייוו ריא ןרָאװ ,ןריולרַאפ יװ רעמ ןיוש

 ידרַאק םעד ךָאנ עדנילּב יװ ןעייג ןיא עלַא זַא
 יסטֿפעשעג סגינעק םעד עזיַאל ,"טַאמירּפ לַאנ

 ?רָאי ,טשעראקוּב ,רעגרָאזרעֿפ

 ַאפש .ס' ,רעד -- רָאטיזָאּפָא
 | .רענָאיציזָאּפָא

 ןיא זיא סָאװ .יזַא -- ל"ענ|ָאיציזַאּפָא
 -עג יִא .(+-) עיציזָאּפָא ןיא ,טֿפַאשרענגעק
 יַאֹּב ןטנעמעלע עא יד, .תוחֹוּכ עא ,.טמיטש

 רעד ןוֿפ טכַאמ יד ןצענערגַאּב וצ ךיז ןעימ
 עשיטילָאּפ א ,שֿפוח ןּב ,"גנושרעהטסּבלעז

 טייק- .1905 ,עיצולָאװער עלַאיצַאס ַא רעדָא
 טינק .יִא רעלענָאיצָאמע ןוֿפ קורדסיוא ןַא --
 ַאמטעה רעד וצ יִא רעלופ רעד ףיוא טקוקעג
 ןעלטי ּפַאק ,סעפַאר .מ , "...גנוגעװַאב רעשינ

 ,1929 וװעיק ,דנוּב ןופ עטכישעג

 רעװ .סי ,עק- ,ןיי נװ .ן" ,רעד -- ר'עני
 היטנ ַא טָאה סע רעװ .עיציזַאּפָא ןיא זיא סע
 יָא רעקידנעטש רעד .עיציזָאּפָא ןיא ןַײז וצ

 (מַארג) .ל2 יא 22 .ס: ,יד -- טיצ|יזַאּפַא
 ןקורדסיוא ייוװצ ןשיװצ גנואיצַאּב עשיטקַאטניס
 ױףרעדנַא ןכָאנ רענייא ךעלנייווװעג ןעמוק סָאװ

 רעדָא טקעיּבוס ַא) ויטנַאטסּבוס ַא ןשיװצ
 ַא ,שטַײטסױא ןַא ןוא (ץאז ַא ןוֿפ טקעיּבָא

 -סורַא ךיוא ,גנוכעלטקניּפרַאֿפ א ,גנורעלקרעד

 ּבילוצ ךיוא יװ ,רעשיטַאֿפמע ןכַאמ וצ ,ןּבייהוצ
 ;'ַא ןופ םינמיס-טנורג .דייר ןופ םעטיר םעד

 ;ץַאז רעצנַאג א טּבַײלּב ריא ןָא ךיוא (א
 רעלעיצעפס ַא טימ טדערעגסױרַא טרעװ (3ב

 "נא יד ןופ ּפָא טרעדנוז סָאװ עיצַאנָאטניא

 םעד ןיא זיא (ג ;ץַאז ןיא רעטרעװ ערעד
 םעד וצ סָאװ טרָאװ .סָאד יװ לַאֿפגייּב ןקיּבלעז
 טימ טלײטעגּפָא טרעװ יא יד .יִא יד ךיז טיצ

 :תוָאמגוד .(ןעעריט ךיוא) סעמָאק
 -סילַאיּב ןוֿפ זיא ,רֿבח רעַײנ ןַײמ ,ץיװרוה
 ,תויח יד ןוֿפ גינעק רעד ,ּביל רעד, ;"קָאט

 סעציװרוה הילדג 'ר ,יז; :"ןרָאװעג קנַארק זיא

 .טנענָאּפָא

 - המלש;
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 יד ףוסילּכ ףוס םיא טָאה ,עלערימ ,הדיחייתּב
 ,לטנעי, .ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,ײטקישעגּפָא םיָאנּת

 יעגרעּביא קרַאטש ךיז טָאה ,סנַײז ּבַײװ סַאד |

 רַאֿפ ,למעדייא סיז ריא ,ןעלצנעב טימ ןעמונ

 .פשטניװ .סוממ ,"עריא רעּבַײװ עטנַאקַאּב יד

 טימ רוחּב רענעי טָא ,רימ טלעֿפעג ןתח רעד;

 ,גנוי א ןוֿפ םידאמ א זיא רע, ;"רָאה עטיור יד

 ןגָאירעּביא עלַא טעװ יײזג ;"שטַאגנוי רעד

 ןשָאלרַאֿפ טָאה רעװ, ;"דלעה רעזדנוא ,שינָאמ

 ,ץרפ ,"?תולדֿבה ענייש יד ,ענַײד ךעלעגייא יד
 --טסטג רעכעלשטנעמ רעַײרֿפ רעד; .ישינָאמי

 ןײזק :"ןרעװ טקירדרעטנוא טינ ןעק רע

 ;"דיומ עטרעױזרַאֿפ יד ןענָאק עלַא ,רעטסעװש

 םינכדש יד -- טָאג ןופ שינעקישנָא סָאד;

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה

 יד רעכַײלג זיא ןצַאז ירד עטצעל יד ןיאָו

 יװ ןענעכייצַאּב וצ גנואיצַאּב עשיטקַאטניס

 | ן:טולָאקַאנַא
 יד טינ ןטכַארטַאּב רימ .ידַא -- וו'יט-

 -עילימַאֿפ ןוא ןעמָאנ-טרּפ ןוֿפ גנודניּברַאפ

 יא סע .גנודניּברַאֿפ עװיטיא ןַא יװ ןעמָאנ

 ןשיטּפילע םעד ןיא עיציזָאּפַא ןייק ָאטינ ךיוא

 ַא שטנעמ א ןַארַאֿפ- :ךיז ןקירדסיוא ןֿפֹוא

 א ןַארַאֿפ ,דרעֿפ ַא שטנעמ ַא ןַארַאֿפ ,המהּב

 יָאװ א שטנעמ א ןַארַאפ ןוא ,טנוה ַא שטנעמ

 ַא ןוֿפ םיבתּכ ,עש ,"ריזח ַא שטנעמ א ,םער

 ' .רָאשזַאָאװימַאק

 ,טקַא .1 .ל2 ייא 22 .ס' ,יד -- עיציזָאּפָא
 ,טֿפַאשרענגעק ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ

 ןוֿפ .ןעמיטשנַײא-טינ ןוֿפ ,ןרעדיװרעד ןוֿפ

 'ַא .רוטַאטקיד ןגעק יִא .ךיז ןלעטשנגעקַא
 (טקעיָארּפ)ץעזעג ַא ןגעק ,סולשַאּב ַא ןגעק
 ןַארַאֿפ זיא אֿפוג ײטרַאּפ רעד ןיא. .יַא ןיא ןַײז
 יָאּפ רעקיטנַאהנייא רעד ןגעק 'ִא עקרַאטש ַא
 ."רעריֿפ םענוֿפ קיטיל

 עשיטילָאּפ צעּפס ,עכעלטֿפַאשלעזעג ללכּב ,2 |
 "רעה רעד ןגעק סױרַא טערט ,זיא סָאװ עּפורג
 ..יִא ןיא ןייגרעּבירַא .עפורג(-טייהרעמ) רעקידנש
 םַײּב יִא יד .יִא עקידסיעכהלדוצ .יִא םשל יִא

 -(מוא) .גנוציז רעד ַײּב ,רָאפנעמַאזוצ (ןפיוא)

 יָא עשירַאטנעמַאלרַאּפ .יִא עכעלטרָאװטנַארַאֿפ

 .דנַאלגנע ןיא טעטסעיַאמ (ריא) ןַײז ןופ יִא
 לָאז גנוריגער יד זַא טרעדָאֿפעג טָאה יִא יד;

 ןוא עטסערג יד, ."עיסימעד ןיא ןּבעגנָא ךיז
 -עלעד יד טכַאמעג ןּבָאה יִא עטסקיקענטרַאה
 ,1919 יײנ ,וא טישז ,ײדנַאלסור ןוֿפ ןטַאג

 ,טכירעג ןיא סעצָארּפ ַא ןגײלוצּפָא השקב .3
 א רעגָאװש א סנַײז טזָאלעגרעּביא רע טָאה;
 לַײװרעד ןכַאמ לָאז רע ... טסָאנערעװָאד
 "עזַײר-ץניװָארּפ ַא ןופ רעדליּבי ,ץרּפ יָא ןַא

 עשלמיה ייווצ ןשיװצ עגַאל (עימָאנָארטסַא) .4
 ןיא ייז ןשיװצ (ע)דוטיגנָאל יד ןעוו ,סרעּפרעק
 טקנוּפ טענַאלּפ א ןוֿפ עגַאל ,עיציזָאּפ .07
 תעּב טענַאלּפ א ןריװרעסּבָא .ןוז רעד ןגעקטנַא
 רעד וצ יַא ןיא זיא הנֿבל יד .יִא ןיא זיא רע
 ,ייז ןשיװצ טקנוּפ זיא דרע יד ןעוו ,ןוז

 -סָאֿפ .רג 22 יא 22 .ן ,רעד -- ט"יטַאּפָא
 ןֿפַאשעג ךיז ןּבָאה םיא ןופ סָאװ לַארענימ-רָאֿפ

 ןופ ןַײרַא טגנירד יַא .ןטַאּפסָאֿפ ענעדײשרַאֿפ

 .ידַא -- שיטַאּפַא

 ..רגככ ייא 22 ן רעד -- ז' ָאטטַאּפָא

 םעטַאּפ ָא

 יילעּב ןוא ןסקיוװעג .ןוֿפ ןעמזינַאגרָא ןיא ןדָאּב

 .ָאלסָא ןּבעל יא ןוֿפ ןוורעזער עסיורג .יד .םייח

 ןטסילַאיצעּפס  זיולּב .ןַא -- ןגָאז רימָאל,

 ,טסואוועג ןלַארענימ ענױזַא ןופ זדנוא ַײּב ןּבָאה

 זיא 'ַא .ןזַײרק עטיירּב ןוֿפרעד ןסייוו .טציא
 -רעּפוס ןעמוקַאּבוצסױרַא גרַאװיױר עטסעּב סָאד

 װעיק ,43 אש ,טנַארֿפכַארּפש נֿפַא ,ײטַאֿפסָאֿפ
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 ןלעֿפ סָאד .רג כ יא א .ס" ,יד -- עיטַאּפָא
 ָאסּבַא .םורַא ןרַאֿפ סערעטניא ןוא ליֿפעג ןוֿפ

 רע, .יַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא .טייקיטליגכַײלג עטול

 ."סנייא ץלַא זיא םיא ,'א ןיא ןעקנוזרַאֿפ זיא

 רעד ןוא ,יַא וצ טגנערּב טייקיטעטמוא ןוא

 יד ,על ,"שואי זיא טײקרָאלקמוא ןוֿפ ףוס

 רעטצעל רעד ןעװ, .1910 יצעד ,עמיטשיסקלָאֿפ

 טלָאמעי ... ןשָאלעגסױא ןיוש זיא ןפָארט
 ןַײזמ .1912 י"נ | טישז ,"א ןַא ןָא טלַאֿפ

 'נַײרַא רעמ ןוא רעמ ץלַא לַײװרעד זיא דנַײרֿפ

 ןַײז ןּבעגעגכָאנ ... יַא רענדָאמ ַא ןיא ןלַאפעג

 ,ַא? .וש יּבר ןוא רסיק ,שז ,"טימעג ןרעווש
 -ָאגע רעטקרַאטשרַאֿפ ,עיזַאטנַאֿפ עטּפַאהקנַארק

 יד ןיּבור ?לארׂשי 'רד ,ידיחידזּב א ןןוֿפ} םזיא

 ,1926 .ןילרעּב ,דיחיןּב ןוֿפ עידעגַארט

 ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא זיא סָאװ
 זיא טָאק .'ַא ןוא קיטנעהּפָא .'א ןרעװ .עיטַאּפַא
 יֿפױא, ."ןשָאלעגסיױא ,ןזָאלעגּפָא ,יַא ,דימ רע

 יינ ,שֹוװ טישז ,"ףָאלש ןיַא ןוֿפ ןרעװ טקעװעג
 יכַײלג רעיא ןוֿפ ןּפַאכֿפױא ךיז זומ סעע ,9

 "ידלי ןוא ׁשידְיי ןוֿפ רעגנעהנָא רעד טייקיטליג
 1924 לװַאש ,טַײצ ,מי ,"גנואיצרעד רעש |

 יגעטלא רעד ךָאנ יַא טינ ךיז טּפעלש טסנוק,

 ,רעטַאעט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"טייקכעל
 | | .טייקק 28 יז

 סָאד'
 רעקיטשרע .טָאג ַא ןוֿפ הגרדמ וצ ןבייהרעד

 ןשימיור (םענעּברַאטשעג) ַא ןוֿפ יא רעד 3

 -רעהרַאֿפ ,גנורעטעגרַאֿפ .1 .רָאטַארעּפמיא
 ןוֿפ גנורעדנואווַאּב ,גנוריציֿפירָאלג ,גנוכעל

 ןוֿפ רעטָאֿפי םעד ןוֿפ יַא .הגרדמ רעטסכעה רעד
 "ןסַאלק ... ןוֿפ יַא רעשימָאק רעד, .ירעקלעֿפ
 ,84 'ז ,1924 וירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מפ ,"גירק
 .גנוריֿפּפױא ןַא ןוֿפ ענעצס-סולש עזעּפמָאּפ .2
 י"א םַײּב ןטנעמסידָאלּפַא ןוֿפ םערוטש ַא;
 ,קרעװ שירעלטסניק א ןוֿפ ףוס רענעּביוהעג .3
 ןופ יא םעד טימ ךיז טקידנע עמעָאּפ יד ןוא,

 ,וש ,"םייהַא םולשּב ךיז ןרעקמוא סהמלש 'ר

 .ו ןטסינַאמַאר ןוא סרעלייצרעד

 -רַאֿפ .זָאעטָאּפַא ןַא וצ ןריֿפרעד -- ןריד
 ..+ ףרַאד סָאװ ,"רערט עקידנכַאל' יד. .ןכעלרעה

 ,רעניװ .מ ,"יַא ןוא ןטעלגרַאֿפ יא ,ןריקיטירק יא
 יָאּפַא . .,. .1931 ,קרעװ סדלעֿפנסקַא וצ המדקה
 קירע סקַאמ ,"גנוטכידיןַאמליּפש יד טריזָאעט

 סעירָאעט עשיטסיסקרַאמ ןגעק ,ןיודיוװ ןַײז ןיאְו

 ,1932 ֹוועִיק ,גנושרָאֿפירוטַארעטיל רעד ןיא

 ,גָאז  .רג 22 יא 22 .ס' ,יד -- ע|מנעטָאּפַא
 ףרַאש ,טלֹוּב טרילומרָאֿפ זיא סָאװ ץנעטנעס

 .ידַא -- שיטַא- .(לַאטורּב וליֿפַא)

 -ָאפָא ןוֿפ טקַא .ּבנ צמ .רעד -- םעטָאפ ָא
 .טעּברַא רערעװש א ךָאנ יַא רעצרוק ַא .ןעמעט



 עמץעטָאּפַא

 :ךיוא .רג2 יא 2 .סי ,יד -- עמעטַאּפָא
 רַאלוקידנעפרעּפ .ןעי ,רעד ,ם'"עטָאּפַא
 -נעצ ןוֿפ ,ןָאגילָאּפ ,קעליפ ןקיסעמלגער ַא ןיא

 ,ןטַײז יד ןוֿפ רענייא וצ רעט

 ,טמעטָאעג--- ,ּפָא םעטָא .ווטוא --- ןעמקטָאּפָא
 ,םעטָא םעד ןּפַאכּפָא 1 .ןעמעטעי- 9
 ןיא טֿפול ןגירקנַײרַא ,ןעמעננַײרַא ,ןעלצנַײרַא

 ,ָא ײרֿפ ,ןֿפױל ןכָאנ יִא .ןעכידּפָא .ןעגנול יד

 ןדיי ידע .געװ ןיא רעטַײװ ןזָאל ךיז ןוא יִא

 ןופ ּפמעט רעד טלַאֿפ'ס ןוא ,ּפָא ףיט ןעמעטָא

 ןוא ךַאילש ,ןַאלּפַאק לארׂשי ,"טעּברַא רעד

 דיצ סע ... םורַא זיא סע ליטש יװ, .געװמוא/

 ןיא ּפָא טמעטָא הניכש יד ,ןרעטש יד ןרעט

 ,| שג ,אד ,"םיור ןעיולּב ןפיט

 .גיֿפ .יַא רעװש .ןעמעטָא ןּבײהנָא קירוצ .2

 (רעגנירג ,רעטכַײל) רעַײרֿפ* .ךיז וצ ןעמוק

 ןרעווש ,טסַאל א ןוֿפ ןעַײרפַאּב ךיז :ךיוא = יִא

 ןּבַײרטרעטנוא ,ןגָאיוצ = יִא ןזָאק טינ* .בצמ

 יד טגָאז; .הנּכס א ךָאנ יִא .טעּברַא ןַא ַײּב |

 ןוא קידנעמעטעּפָא רעטכַײל לסיּב ַא ןיוש עמַאמ

 ,װ סַײװ ,"ןגיוא יד ןיא גנוטכַײלֿפױא ןַא טימ

 יילעּב ןוא ןשטנעמ עמערָא, .יגנַאגרעּביא רעד'

 ,ךיז רַאֿפ םינינמ טנדרָאעגנַײא ןןּבָאה תוכָאלמ

 ַײרפ 'ַא ןוא הילע ןַא ןסינעג ןענָאק ייז ואוו

 : .קי ,"תוּפרח יד ןופ

 רע ,ונ, .ןּברַאטש ,ןעמעטָא ןרעהפיוא ,8/
 -ייװ ןוֿפ ַײרֿפ ןיוש ,טמעטָאעגּפָא ןיוש טָאה

 ."ןקיט
 ןיא .סַײררעּביא ןא| ןכַאמ -- ךיז טימ

 .עלַײװ עצרוק א ךיז ןעורּפָא ,טעּברַא רערעװש
 - .גנץ

 =: טסואַעג .ס- ,ד -- עגנעטָאפ(ַא)
 יעגוצ -- ּבײהנַא ןיא ַא| עגנעטָאּפ חזד .רּפ
 .ֿבצמ רעטקירדעג ,טייקרעװש .הרצ .ןןסקַאװ
 טרָאװ ןשיליופ םעד יּבגל ב ןיא יוניש} .םעלק

 ןסיװ טינ ןוא יַא ןַא ןיא ןַײז ן.טכַאמ :ב ןטימ
 ,ןָאט וצ סָאװ

 וצ, .+- קײטּפַא וזז . ,יד -- קעטַאּפַא
 'א ןיא ןעמענ רע לָאז ... ערה-ןיע ןטיהרַאֿפ

 סע ןוא טיורק-בוזא ןֿפורעגנָא טרעװ סע סָאװ
 סעזיד ןוא טנװַײל לקיטש ַא ןיא ןדניּבנַײא
 לליה יר ,"ןעגנעהנָא זדלַאה םעד ףיוא דניק םעד
 .ה"ּפרּת רַאמטַאס ,װ תוׂשעל תע ,ןייטשנעטכיל

 .קייטּפַא ןַא ןוֿפ סָאּבעלַאּב -- רעד ,,םוירַא-
 וליֿפַא רימ וצ יז טָאה לָאמנייא, .רָאזיװָארּפ
 םעד ,סוירַאַא םעד ... ןּפעלש וצ טכַארּבעג
 ןּבירשרַאֿפ ... טָאה רעכלעװ ... רעטקָאד

 ןיא זיולּב ןֿפױק וצ ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,תואוֿפר
 רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י ,ײקייטּפַא ןַײז

 יעּב ,ןטנַאקירּבַאֿפ ,רעקרעװטנַאה; ..הֿבושּת-לעּב
 ,16 אמ ,1869 ,מק ,זרא ,"המודכו רעיַא ,רעק

 .רג 22 יא 22 .ידַא -- שיאעפַארטַאּפַא
 -צוש א זיא סָאװ ,(סטכעלש) ּפָא טדנעװ סָאװ
 ,רעּפוק עטיור ךנּת ןיא שטַײט זיא תשחנ .לטימ
 רענרעּפוק סהשמ ןוֿפ ןעגנורדעג זיא סָאד

 ןבפרשוצ ןעמ ףרַאד חוּכ ריא סָאװ -,גנַאלש

 ,"רעּפוק םעד ןופ ּברַאפ רעטיור רעיא רעד
 ,877 ,אווו לּבוי ,ףעל

 2 סמ21/1064 .סעקנ' ,רעד --- קינורטַאּפָא
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 טסורּב יד ןעמ לָאז; .דנואו א םורַא שזַאדנַאּב

 ...רעסַאװ ערעױז-רָאּב לסיש א ןיא ןקייװנַײא |

 עלַא ןכַאמ לָאז רֶע ,רעשדלעפ ןטוג ַא ןעמענ

 תואופרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"סעקניַא גָאט

 ,דנַאּברַאֿפ א) יא אזא; ,(1910)2 ,זדָאל וו

 מ ירד ,"גָאט עלַא ןכַאמ ןעמ ףרַאד (עקזַאיװָאּפ
 רעד, .1902 עשרַאװ ,1 דנוזעג טַײז ,ּבעילטָאג

 ,סעקעַא טימ קסע ןַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ךָאנ

 ,רָאֿפ ,טַאימע .י ,"דנואוו יד ןדניּברעּביא טימ

 ,19 וש 4

 רעװ .רג 22 יא 22 .ץ ,רעד -- ד ירטַאּפָא
 טינ טָאה ,הכולמ ןייק וצ טינ טרעהעג סע

 .טכעררעגריּב םוש ןייק ,טפַאשרעגריּב ןייק

 .= עא, 8: סםגינעמג .ס ,יד -- ענישטַאּפָא

 ,"סיִא קסעילּפ א ןעוט סע. .עלסָאיװ ,עלסעוו
 .ןסַײר ,קמ

 רעמעדָאר ןיא לטעטש .גג - ענשטָאּפָא

 -- 1897 ןיא .טֿפַאשדָאװעיאװ רעצלעיק ,זַײרק

 -- 1931 ןיא .'װנַײא 6,079 ןשיװצ ןדיי 5

 טול זיא יא ןיא ,8,906 ןשיװצ ןדִיי 9

 יד ,עקרּתסא ןרָאװעג ןריוּבעג עדנעגעל רעד

 -עמענוצ .ןסיורג םעד רימיזַאק ןוֿפ עטּבילעג
 ,םירגּפ ,סעקרעשטשאי ,סרעכירק ריִא :ןשינ

 ,ּפָא טלּביא סע .פמוא ,װטוא -- ןעלּביאפָא

 א ,גנוריּפש . ןגירק .ןעלקעּפָא - ,טלּביאעג י*

 סע, יּפָא טסיוטש סָאװ טייקלּביא ןוֿפ ליפעג

 ,"הרז:הדובע ןוֿפ יװ ריא ןוֿפ יִא םיא טעװ
 .רעקיצַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקויר .ּב

 .טנגייאעג-- ,ּפָא ןגייא .וורט -- ןענעגײאּפָא
 ּביוא; .ןענעגייאטנַא .םוטנגייא ןעמענוצ .לָאענ
 טלָאװ ,'ֵא יװ סרעסעּב סעּפע טָאה רעצעמע |

 ,14 ,1939 ,ַאֿפי ,װמ ,"ןרעה וצ ןעװעג יַאדּכ

 .טלדייאעג-- ,ּפָא לד  .ורט -- ןעלדייאּפָא
 .ןרענַײֿפּפָא .(144 +ד) ןעלדייאסיוא װזד .1
 ּפָא,2 .ךיז טימ ךיוא .גנויספרָאד םעד יָא
 יַא .ןצוּפמורַא ,ןצוּפּפָא .ןֿפײלשמורַא ,ןֿפַײלש
 ,גנ/ ,ןייטש ןרעַײט א

 .טלזייאעג-- ,ּפָא לז .װטוא -- ןעלזייאּפָא
 ןוא ןצעמעה רַאֿפ יִא ,לזייא ןַא יװ ןעװערָאהּפָא -
 .ןעמוק טשינרָאג וצ ןיײלַא !

 .טלייאעג-- ,ּפָא לייא .װרט ןליײאּפָא
 ןרַאֿפ עינלעטַאּפ יד יִא .ןלייא ןקידנערַאֿפ 1
 -ץהעג יװ טינ ןלייא .2 .סעקטַאל יד ןקַאּב

 ,ןישַאמ א ןופ ךעלדער יד יִא .קיר

 --װטוא .טלַײאעג-- ,ּפָא לַײא -- ןלַײאּפָא
 ןופ יִא .שינעלַײא ןיא ,ךיז ןרעטַײװרעד ךיג
 -נוא ,ןלַײאוצ -- חרט .טקנוּפ ןכעלרעפעג ַא
 ךָאנ רעטעּברַא יד יִא .ןקידנערַאֿפ וצ ןלילארעט

 טיפ .גנולעטשַאּב יד ןקישוצסױרַא טנַײה
 יֿפױא ןוא ןלַײא ךיז טַײצ ערעגנעל א -- ךיז

 פא ןיוש ךיז ּבָאה ךיא ,טינ ךימ גָאי, .ןרעה
 .שינע- .יןעוררַאֿפ ךיז זומ ךיא .טלַײאעג

 -עג-+ ,ּפָא םַאז .װטוא -- ןעמַאזנײאּפָא
 -נעל א ,םַאזנייא ,ןײלַא ןַײז .לָאענ .טמַאזנייא |

 ןשיװצ רעלגַאװ א ,ןײלַא רעש .טַײצ ערעג
 ןטַײצ ןוֿפ זוקַאְו טכַאנ יד ּפָא טמַאזנייא ,ןרעטש

 רעטױל ,אפא ,"טיורג ןגרָאמ רעד זיּב

 | = .לַאװק|

 .= 8: 88ס0עא2;: += א: 08008

 ;(12 ,י ,ֿבויא)

 ןטכַאּפָא

 .טעקַײאעג'- ,ּפָא עק" .װטוא -- ןעקַײאּפָא
 -ילא .,ײאיַײא רדסּכ ןגָאז 1 .ןעייא- :88
 -רַאֿפ ןרעהֿפױא .2 .טַײצ ערעגנעל ַא ןעק -

 / ןרעװ ןגיװשטנַא ןוא יִא .ןעקַײא ןקידנע

 = 8: .מַא .ס ,רעד -- טנעמטניַאּפַא

 - ןֿפערט וצ ךיז גנולעטשַאּב :1 .גקקסנמ/תמסתז
 -טגעגַאּב עטדערעגּפָא .טַײצ רעטמיטשַאּב ַא ןיא

 ןַא טָאה רע; .יַא ןַא ןגירק .יַא ןַא ןכַאמ .שינ
 דייר ,"רעגייזא ריפ ףיוא רעטקָאד םַײּב יֵא/

 ַא ףיוא גנומיטשַאּב ,עיצַאנימָאנ 2 .(י"נ)
 ןרַאֿפ יא רעקיטכיװ ַא .טמַא ןַא ףיוא ,ןטסָאּפ
 .רעיָאל םעד ןוז

 -ַאֹב ןלעטשנָא .רנ .חרט -- ןטניַאּפַא

 יילַׁש ַא ןגײלפױרַא ,ןטסָאּפ א ףיוא ןעמיטש

 רעד ןַײז וצ טעטניַאּפַא םיא טָאה עמ , .תוח

 -מעמ יד ןוֿפ ןצעמע יַא .(י"נ) דייר ,"טַאגעלעד |
 | ,טלעג סָאד ןּבַײלקוצנָא סרעּב

 .עקיָאּפַא :ֿפ9 .סעק- ,רעד -- .קע|יַאּפָא
 (לרעּברַאג)

 ןעיירד" .ָארװעש .ּבלַאק א ןופ רעדעל עכייוו

 ,ןינע ןַא ןרעטנָאלּפרַאפ ,ןעײרדרַאֿפ = יא ןַא
 ןייק טינ רימ יירד ודע .ּפָאק א ןעיירד װזד

 "עג יירד ַא ןדירֿפוצמוא לרעּב טָאה ... א
 ,"ןגיוא עקיצנַאלג עצראוש ענַײז טימ ןָאט

 :סָאמ ,נגעקטנַא מערוטש מעד ,ןיװעל-ךןַאמּפיל

 .ץוויטש ענעקיָא .ידַא -- ענעק- 1939 עק
 | | .ךעל

 .טעקיאעג-- ,ּפָא עק .וטוא -- ןעקיאּפָא
 -עגּפָא טָאה רעא .טַײצ ערעגנעל ַא ןעקיא .1

 יא ןרעהפיוא .2  ,"טכַאנ עצנַאג א טעקיא

 ַא ןטלַאה ןגעװ .ָאיעפ .8 .ןעלמַאטש ,ןעק
 | .ףיז טימ ךיוא .עדער ערעגנעל

 ביל ןַײמ, .שיַאּפַא וזז .ן ,רעד -- ךַאּפַא
 רע /!םיא ּביל ךיא ןוא /יַא ןַא זיא רעטס
 ביל ךיא ןוא /ךַאל ךיא ןוא ךימ טגָאלש
 .שז ,"/ .םיא

 ,4 ,+- טכַאּבָא :םפ .ּבנ צמ .יד -- טכַאּפָא
 -פיוא ,טכיזֿפױא ,החגשה .20/26: 84

 ןיא ןּבָאה -- 'ַא ןיא ןע מ ענ .טײקמַאזקרעמ -
 וטשרעװ ,יִא ןיא טינ שריד וטשמענ, .ןעניז
 ןעוו, .ב/אי ,ןויע ,"טכַאמיג ץראה םִע ןייא וצ
 ...ןדרעװ טליּפשעג טכער לָאז אידעמָאק הזיד

 ןמוניג 'ִא ןיא לואוו ןטקנוּפ ידניגלופ ןזומ אוז

 שֿפ} 1718 טשמַא ,יליּפש-שורושחא .,"ןידרעוו
 לגיצ, .ןּבעג גנטכַא -- ןּבעג יִא .ןו
 ריא ... טכַאּבָא טּביג ... טַײל רמיצ ,ריקעד

 ריא טַײז םורד ... ריכעד יכוה ןגַײטש טזומ
 ןייא ,סוקיזומ דוד ,"רכיז טכינ ןּבעל רעַײא
 שפ| 1775 ,'טַײל שקרעװ דנה יד ןוֿפ דיל ןיש

 "חור הרמש ךתדוקפו טשטַײטרַאֿפ יִּת

 טיהעגּפָא טָאה יִא ןַײד ןוא;
 ."טסַײג ןַײמ

 -םיוא .1 .טכַאעג-- ,ּפָא טכַא .וורט -- ןטכַאּפָא
 ַאזַא ךָאנ; .ןטכַא טינ רעמ ,ןטכַא ןרעה
 ."ַא םיא ןעמ זומ ךיז ןריֿפּפיוא ןטכעלש

 | .טַײצ ערעגנעל א ןטכַא .2

 ּפָארַא ,ןלעטשַאּב ,ןטעּברַאֿפ ,ןפור ןקיש ,8/
 הערּפ םיא ָאד וניּבר השמ, .טסעג יִא .ןעגנעֶרּב -

 לָאז יד ,טכַאּפָא ןירעגייז ןייא רעטכָאט ןַײז



 שיטילָאּפַא 1701 עטכַאּפָא

 ןיא; .תומש תרטפה ,רוצ ,ןּבעג ןגייז וצ םיא .עלעגיײֿפ .סור 22 .ס' ,יד -- עקווענָאלַאּפַא

 ןַײז ךיז וצ טכַאעגּפָא רע טָאה .םורַא רָאי .ַא -
 ,סעטנעי לקַײח 'ר דמלמ רעד ,דמא ,*עילימַאֿפ

 עמ זיּב ,ץרא-ךרד ףיוא ןטרַאװ, ,ד"כרּת ענליוו
 ָאד ןטיירגנָא המשנ רעשידיי א רַאֿפ טעװ

 ןּבעל םוצ זיא קיטיינ סָאװ גנידצלַא רעַירֿפ

 -- ןטיירג םוצ רעהַא יִא יז טשרע ךָאנרעד ןוא
 .ֿפשטניװ ,סוממ ,יטשינ דָיי ַא ןָאק סָאד

 הלּכ רעדָא ןתח םעד ןטעּברַאֿפ .צעפס 4
 ףיוא רקיערעד ,דצ ןטייװצ ןופ ןרעטלע יד וצ
 הנותח רעד רַאֿפ טרַאה זיא סָאװ בוט"םוי
 ןוא (ןתח םעד) הלּכ יד יִא .תּבש ףיוא רעדָא
 .שינעה .גנ|//  .תונּתמ (םיא) ריא ןּבעג

 4 + ,ץטכַאּבָא ווז .סי ,יד -- עטכַאּפָא

 ,ךַאװ יד טייטש סע ואװ טרָא סָאד ןוא ךַאװ
 .2ל .(ע)טכַאװ יד

 .לכָא 22 ,טלכַאעג--- ,ּפָא לכַא .ורט -- ןעלכַאּפָא
 .ןסערֿפּפָא .ןסענָא ךיז טוג ,ןעלכַא ןקידנע .1
 סָאד ,טסַאג וצ ריא וצ ןעמוק ךיא געלֿפ,
 -רעד ,ָאטיס לװַײֿפ ,ײןײגקעװַא ןוא יִא טסייה
 ַא ןעלכַא .2 .1920 װָאקרַאכ .ןעגנולייצ
 .(עק- ,ןיד) רעד .שינע-  .טַײצ ערעגנעל

 ;89 .טעכאעג- ,ּפָא עכַא .װטוא -- ןעכַאּפָא

 +רָא) ךַא ןַא טימ ןצֿפיזּפָא ךיז .1 .ןעכָא -
 ןופ ןפורסױא .2 .ןרעװ ןגיװשטנַא ןוא יִא
 .ךַאדַא אא גנורעדנואוורַאפ ,גנורעטסַײגַאּב

 .+.װירּב םעד טגײלעגֿפױא טָאה, -- ךיז טימ
 טגײלעגנַײרַא ,טרעװנָאק ןיא ןָאטעג זָאלּב ַא
 הׂשעמ ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"טעכַאעגּפָא ךיז ןוא
 ,1927 ענליװ ,...ֿבר ַא ןוֿפ

 .טעצכָאעג-- ,ּפָא עצ .װסוא -- ןעצכַאּפָא
 וד יװ, .ןצכערקּפָא ,ךָא ןַא טימ ןצֿפיזּפָא ךיז
 הירוא ,"געט ענעצנַאג ּפָא רע טעצכָא ,טסעז
 ענליװ ,עּבעיל ןוא טֿפַארק ,ןגָאּבנעלענעצַאק
 סעלַא ןעק תורצ ןוֿפ, -- ךיז טימ .4

 .ד .י ,"טעצכָאעגּפָא רּתסא ךיז טָאה ,ןרעו
 .שינע- .טײמרּת ענליוו ,. ..שידק רעד ,ּביָאט

 .רג22 א 2 .יזַא -- שי|טַאמָארכַאּפַא
 רעדָא רעשיטַאמָארכ ןופ ַײרֿפ זיא סָאװ (קיטּפָא)

 ,םזיי 33 ,15 +-) עיצַארעּבַא רעשירעֿפס

 ןוֿפ טײטשַאּב ,לַארעימ .ן ,רעד -- ל'ַאּפָא
 ַאװ טימ טקינײארַאֿפ 5109 דיסקָא-םויציליס
 ךיוא .1920 י"נ ,עימעכ ,ןַאטסנַײֿפ .רעס

 :ךלימ .ןייטשלדיא רערעַײט -- יָאלדײא

 .ץיַא עצרַאװש יד .ןיִא עכעלטיור ,עיולּב ,עסַײװ

 יָאר עי 9 .יָאיּבל ַאה .עילַארטסױא ןוֿפ

 ןוז יד טלַארטש ,יִא רעסיורג ַא יװ ,קיטכילא
 ןוא עטכידעג ,ךה ,"רעטנורַא דרע רעד ףיוא

 סַײװ-קיכלימ ,ןיָא ןופ דלושמוא, .1914 ,רעדיל

 יָא ןַא :שינעּבײלג} .סקידלַאװ ,צוס ,יטסירּב יו

 ן.קילגמוא טגנערּב |
 ,לַאּפָא ןַא (יװ) ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- ן

 טקוק ןגיואןעמולּב טימ, .ליַאּפָא ןוֿפ טכַאמעג
 ןעיולּב יָא וצ ןטרָאג רעטילּבעגפיוא:-ךַײר רעד

 ענעיַאא .ףמיס רעד ,ץרפ ,"ףױרַא למיה
 ןענַײז ... סענרעטמַאל יד םורַא סרעכנעּפ

 ,"ךעלעּביױטש-לּפענ עניילק ןוֿפ ןענַאטשטנַא
 ,נּבעל סניגמָאס מילק ,יקרָאג ,זּביא רענידָאג
 .זד -- עֹווָאה 1937 עװקסָאמ

 .ס .,יד -- עיױגָאלַאּפַא

 .ּבנ צמ .יד -- קיטענָאלַאּפַא

 .ע -- גרעּבײכַאלַאּפַא

 -שיכירג) .1 .ן'ָאלָאּפַא :ךיוא -- ָאלָאּפַא
 ,טכיל ,ןוז ןופ טָאג (עיגָאלָאטימ עשימיור
 טייקנייש ,טסנוק ןופ ,טנגוי רעכעלנעמ ןוֿפ

 יד ןופ רעריֿפ רעד זיא 'ַא .גנולייה ןוֿפ ןוא

 יעפ ןוא סָאילעה טימ טריציפיטנעדיא ,סעזומ

 ןפיוא) ןַאמ רעגנוי ןוא רענייש .2 .סוּב
 "ן'אק יא ןַא זיא רע .(סעוטַאטסיײא יד ןופ ךמס

 ,1934 עװקסָאמ ,טעטשטפיוה ,סנ ,"קיסקואוו

 עּפלַאמ ַא ןוֿפ שימעג ,וד ,ונַא; .ידַא -- ש'ינ-

 "רעק שיניַא ןַײד ריר א ּביג ,לזייא ןַא ןוא
 װעשטידרַאּב ,נטייקיניילק ,ןיװעל ענַאכ ,"לרעּפ

3, 

 .ג22  יײאככ
 א טקידײטרַאֿפ סָאװ קרעװ ,עדער ,טֿפירש 1
 ןלַאפנָא ןגעק ןּביױלג א ,לעטשנַײא ןַא ,הטיש
 עג טקיטכערַאּב ,סרענגעק ןוֿפ קיטירק רעדָא

 רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןעגנולדנַאה עסיוו

 ..+ךוּת ןיא זיא תרצנ ןוֿפ ןַאמ רעד; .הטיש

 ױרּפ יד ףיוא טּפיוהרעד ,ןדִיי יד ףיוא יַא ןַא
 ,גנוקידיײטרַאֿפ ,2 .שַא םולש ,נש ,"םיש
 ןדייר .םיִׂשעמ עסיװעג רַאֿפ גנורעפטנערַאֿפ
 רע, .םיצוריּת ןוא סיַא .ס'א ןָא ןצעמע ןגעוו
 ןוא סיַא טכוזעג רעדיל עכעלטע ןיא . .. טָאה

 סָאטַאלּפ} .ו ךוּת ןיא ,גי ,"ךיז רַאֿפ םיצוריּת

 לַאנוּבירט ןרַאֿפ סעטַארקַאס ןוֿפ יַא יד גָאלַאיד
 -ַאפ8 ןטיוט םוצ טּפשמרַאֿפ םיא טָאה סָאװ
 ָאּפא ןַא טימ טמוק סע רעװ -- (טסי)נָאל
 רעמ טריזיגָאלַאּפַא, .ורט -- ןריזיה .עיגָאל
 םענעמוקעגֿפױא םעד ןֿפָא רעקינייװ רעדָא

 .1931 קסנימ ,שַא םולש ,קירע סקַאמ ,"ןריֿבגנ

 ֿפירש ןוֿפ רעֿפַאש .ן ,רעד -- ט'ענָאלַאּפַא
 טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ רוטַארעטיל ןופ ,ןט

 ,תונעט ,םילוּבלּב ןדנעװּפָא טימ ,ןקידיײטרַאֿפ
 א ,קלָאֿפ א ,עפורג א ןגעק ןעגנודנעװנַײא
 .קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןִֵא יד .הטיש א .,ןּביױלג

 ָאליֿפ ץא עשידִיי עטלַא יד .דומלּת ןוֿפ ן'ַא יד

 .סויװַאלֿפ ףסוי ןוא עירדנַאסקעלַא ןוֿפ (הידידי) |
 ,"ןריזימעלָאּפ טוג ןעק יירזוּכ' ןיא יא רעד,

 רענַאקירעמַא רעד ןופ ןיַא יד, .וצ דש ,זּביא קז

 ןוא ןיַא ידפ .1912 י"נ ,װ טישז *ץיצַאלימיסַא
 -שטַײד ןיא םוטנדִיי םעד ןופ רעשטַײטסיױא יד
 ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג ןּבָאה ... דנַאל
 ,וו רָאק ,"קיטע רעד

 ןדייר .סעּבַאגֿפױא ,ןליצ עיַא .ידַא -- שיד

 אנעה ,קאיירט רעשדוי רוּביח רע'ַא רעד .יַא

 ,טייקשי- .ןזױהֿפױא יֿבצ ןמלז ןוֿפ ,5

 ןפַאש סָאד
 קרעװ םוכס .טעגָאלַאּפַא ןַא ןופ םעטסיס יד ןוא

 ,עשיטסיצילּבוּפ .עיגָאלָאּפַא זיא ליצ רעייז סָאװ
 ַאד זיא סע, .'א עשיפָאסָאליֿפ ,עשירָאטסיה

 יל רעסיורג רעד ןיא ןטלַאה וצ רעַײט סָאװ
 ןענָאליֿפ ןוֿפ ךיז טיצ סָאװ . .. יא רעשירַארעט
 יירק ןוא קיטירק ,נש ,"ןענעהָאק ןאמרעה זיּב
 יז ,ויטקעּפסרעּפ עמורק א טָאה יא; .רעקיט
 ,1939 ,דוק ,מי ,ייוג ןרַאֿפ טציּפשעגוצ זיא

 ןיא ןטײקגרַאּב
 ןרעװ יּב"א יד .עקירעמַא-ןופצ ןופ לייט-חרזמ
 ענירג' יד ,'גרעּב עסַײװ' יד :ןיא טליײטעגנַײא
 "ןעניעגעלַא יד ,'סליקסטעקי יד ,יגרעּב

 .ּבנ צמ .רעד -- קילָאּפַא ,קָאלַאּפָא

 .ידַא -- שי|טילָאּפַא

 יֿפיױא ךיז ןּבָאה ,סענסָאס-לגעז יד ןשיװצ, ?ןימ

 "סיַא-ךעלרעיולּב ןוא ןעלּבָאנשצייײרק ןטלַאהעג

 ,"ענייש ןטלעז ,ךעלעגייפ עסַײװ ,עקיקעגנַאל

 ,נטַײל ַּב שטנעמ ַא א ,יקרָאג ימ ,זּביא עירול .נ

 ,1935 וועיק

 -ן'ַא :ךיוא .ךע- ,סָאד -- לרעטַאלֿפָאלָאּפַא
 עטקעלֿפעג-ץרַאװש טימ לרעטַאלֿפ ןיש .8

 ילֿפ עטשרעדָאֿפ
 ןדנַאר יד ,ךעלעג
 ךעלעגילֿפ יד ןוֿפ

 יד ,קיטכיזכרוד
 ײלֿפ עטשרעטניה
 ייור ןּבָאה ךעלעג
 ףיוא ןקעלֿפ עט
 ,דלעֿפ סַײװ א

 עצרַאװוש טימ
 עניורּב טימ ץרַאװש זיא לרעיילש סָאד .ןדנַאר

 .ןיורּב טור זיא למלֹוג סָאד .ןקעלפ עלעג ןוא
 :ךיוא .סעקנָאליגרַאּב עשיאעּפָאריײא ףיוא טּבעל

 .28:0259105 /גק0110 .'ֿפ"ןּפלַא

 = טאנ

 טרעװ סָאװ רעדעל (ַײרעּברַאג) .ססתסא

 .ךיוּב ןרעטנוא ןוֿפ לעֿפ רעד ןוֿפ טעּברַאעגסױא

 .=20: סםגחַעסאג .ס" ,יד -- עקבול' ַאּפָא
 .וּב ,עקלַאּפָא װזד .טסַײל עטיירּב ,לטערּב ןיד
 ..+ צדַאגירּב ַא ּפָא טור סיִא עשירֿפ ףיוא,

 ,רעױּב ,רַאיטכעד עיטָאמ ,"סעקישטשנַאטעּב

 ערעװש ןּפעלשֿפױרַא סָאװּוצ; ,1926 קסנימ

 ןטסעמ ,סנרָאג עטשרעּבייא יד ףיוא רעטערּב

 ,"?ןלַײזןָאטעּב רַאֿפ סיָא ןכַאמ ןוא ןטרָאד ייז
 .1 אפ ,1962 ,דנַאלמייה ּיװַאס ,וָאקניבַאר .ר

 (5 +-) קעלָאּפיַאּבַא ווזד

 יּפָא :ךיוא מטֿפ .ס- ,יד -- עי|נעשטלָאּפַא
 'װרעזער .:22: סחסהטסמעס .עינעצלָא
 ןיגיניק יד טָאה, .יַא סקלָאֿפ ַא .ץילימ ,ײמרַא
 ָאװַאּב ... לָאז עמ זַאקוא ןַא ןּבעגעגסױרַא
 17 אפ ,1885 ,לָאֿפי ,י('ָא) ץילימ יד ןענַעֿפ

 -לװק ַאזַא ןלעטשוצ טנַאקעג טָאה סע רעוװע

 ןעניד ןייג וצ ןופ ַײרֿפ ןעװעג זיא רעד עיצנַאט

 ,"ַא רעד ןיא רָאנ טנכערעג ךיז טָאה רע ןוא

 ןָאטעג שוק א טָאה רע, ./ דירַאי םענופ ,עש

 ןוא דניק סָאד ןָאטעג שוק א טָאה רע ,יורפ יד

 .המחלמ ,מפ ,יײיָא ןיא קעװַא קיליװַײרֿפ

 טרעהעג סָאװ רעד .סעצ- ,רעד -- ץ"ע-
 יִא םעד ףרַאד עמ; .עינעשטלַאּפָא רעד וצ

 .װ דירַאי םענוֿפ ,עש ,"םָאי;רּפ םוצ ןלעטש

 ףיוא טינ ... ץעגרע ךיוא זיא עטַאט ןַײמ,

 .ןַאמגערּב .ש ,"רע זיא יִא ןַא ,עיציזָאּפ רעד

 ,1932 סעדַא ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד

 ןייק טינ טָאה סָאװ

 טשימרַאֿפ טינ זיא סָאװ .קיטילָאּפ וצ תוכַיײש

 גנולעטש ןייק טינ טָאה סָאװ .קיטילַאּפ ןיא

 ץיא .זַײרק רעיא .סעגָארפ עשיטילָאּפ (ןיא) וצ

 ,טפאשנסיו עיַא .טייקיטעט עשיּפָארטנַאליֿפ -

 י"א ןַײז טינ ןענָאק טסנוק ןוא רוטארעטיל,

 וועלק ,2 ךַאנַאמלַא ,ןרעטש רעד ,רעקציול םיַאכ

 לָאמַא טנעדוטס רעד זיא עקירעמא ןיא, .8

 .6 ווו 1967 ,זמט ,גצּב ,"שטנעמ רעיא ןַא ןעװעג



 - ץילַאּפָא

 םויה  .טייקשיײַא עקידנעטשלוֿפ -- טייקשיד
 - .םזייַא ןוֿפ (טייקכעלצינ) טייקכעלדעש --

 סיוא טעז סָאװ ןייטש .ןע ,רעד -- ןילַאּפָא
 טָאטשגַא יַא ןַא ןֿפױקרַאֿפ .לַאּפָא ןַא יװ לסיּב ַא

 -,לַאּפָא ןתמא ןַא |

 "נגייא יד טָאה סָאװ .לָאענ .ידַא -- קילַאּפָא
 ,יורג-לעה .לַאּפָא ןַא ןוֿפ ןעזסיוא רעדָא ןטפַאש

 .סקידלַאװ ,צוס ,ײןּבױט עיִא הנחמ ַא ןּביױא ןוא;

 .מַא .טרעטסלָאּפַא ,רע- .ורט -- ןרעטסלָאּפַא
 ןריצעּפַאט ,ןרעטסלָאּפ =:.  2: טטמס4
 .םנ/ ,לוטשרעטָאפ ַא ,עּפַאנאק א יא .לבעמ

 .רעד
 ,+-- 21 ּבּב ,עקלַאּפָא וזד .סי ,יד -- עלַאּפָא

 ענעֿפרָאװעצ ,רעטערּב ,ןגיל ץלָאה רעטֿפַאלק,
 -דלַאװ אי ,ווו סַײװ ,"ץכעגעז סעּפוק ןוא סיָא
 'לדיימ

 -עיָאװ רענילּבול ןיא לטעטש .נג -- עלָאּפָא
 ןשיװצ ןדִיי 3223 -- 1897 ןיא .טֿפַאשדָאװ

 ןשיװצ ןדִי 3,766 --- 1921 ןיא .יװנַײא 8
 .לגוקישזריה ריֵא :שינעמענוצ ,,86

 יָאּפֶע טָאטשנַא מט9 .ן ,רעד -- ט'עלָאּפַא
 ךיז ןרָאּפ ץֵא טימ למַײרטש ןעוו, .+- טעל |

 ,"רזממ ַאזַא סױרַא קידנעטש טמוק ,ףיונוצ
 ,1934 ,יּבר רעװעול רעד ,ןָאזדיװַאד .מ

 בב) קיןלָאּפָא :ךיוא .ס: ,יד -- עקלַאּפָא
 ='2: סע218ג. = 8: ,.סעק* ,רעד -- (271

 ּפָא ,טערב .1 .סםהחאג .:=22: סםגתסא
 ןייא ןוֿפ ,ץַאלק ןופ טַײז רעד ןופ טגעזעג

 סױרַא טגירק לקצַאכא .קידכעלַײקיּבלַאה טַײז

 ,טעפ םייח ,"טיָא ייווצ ץָאלק ןדעי ןופ טעמּכ

 -טּביטש ןיילק ַא ןיא טניואועג, .ןרעַײּפ ןשיװצ

 טכיש ןטכידעג ַא טימ עטקעדַאּב ,סיָא ןופ על

 עװקסָאמ ,מירעיופ ,סילָאגרַאמ עידידעי ,"םייל

 ינימ ערענעלק יד ןגיל ַײּברעד עמַאס , ,1939

 ,זּביא שטַײט .מ ,"סעקלַאּפָא ,רעטערּב ,ןצליהעג

 .ףוג-לעּב הירַא ,קילַאיּב .נ .ח

 טערּב קיטש ַא ,ץלָאה ןגעז םַײּב לַאֿפּפָא .2
 .ס'ָא טימ ןוויוא םעד ןצייהנַײא .ערָאק טימ

 ;ךיוא טדערעגסױרַא} .עיצילַאג ,רקוא ,דפ .9

 ןטכָאלֿפעג ,לּברעק רעדָא ּברָאק |עקלּפ ָא
 ךַאלֿפ ןעװעג ךעלנייוועג זיא יִא יד .ךעלטיר ןוֿפ

 ,סיירג רענעדײשרַאֿפ ןופ ןעװעג ,לָאװָא ןוא

 .ַאא שיפ ,ןסנירג ,תוריּפ ןטלַאה וצ טצונעג

 עג סיִא ןיא ןעמ טָאה רעזַײה עשירעיוּפ ןיא

 וצ ןדנוּבעגוצ ,'ַא ןיא, .ךעלעפֹוע ןטלַאה
 ."דניק ַא ןגעלעג זיא ,עילעטס רעד |

 קרַאמ ןיא לעטשעג 53 ןוֿפ ךמס ןֿפױא 4
 ןייא ןיא זיא הרוחס עצנַאג יד ואוו .(ףיוה)

 הנויח עמערָא ןעיצ .סיִא עכעלטע ןיא רעדָא

 סױרַא טּפַאכ סָאװ ֿבנג = רעּפַאכָא .יָא ןַא ןוֿפ

 א (ָא ןַא ןוֿפ) טרעװ ןּפַאנק ַא טימ סעּפע
 ,ֿבנג ַא רַאפ טרָאװלדיז

 ,ךעלעגַײװצ-עּברעװ ןוֿפ טכעלֿפעג ךַאלֿפ .9
 -נַא) שײלֿפ םעד ףיוא ןצלַאז וצ ,ךעלטיר ןוֿפ

 םורַא ןֿפױל רעּבַײװ, ,(לטערּבצלַאז ַא טָאטש :

 -ַצלַאז ןוא סעקלָאּפָא ,גייט ןוא רעטלומ ןשיװצ

 ףיוא; .'ךעלהׂשעמ סהמלש 'ר' ,ץרפ ,"ךעלטערּב

 סיורג ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ענעדַיי .א
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 םינּפ ַא טָאה יז :טגָאזעג קילעז טָאה לטייש
 טרעקעגרעּביא ךיז ףיוא טָאה סָאװ ץַאק ַא יװ
 -רַאװ ,ןדוייגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"יָא-שיילפ יד

 ,1938 עש ||
 עמ סָאװ דרעֿפ ַא רַאֿפ זַײּפש טימ לקעז .0

 יװ ליומ א .עדרָאמ סדרעפ םעד וצ וצ טדניּב |
 ןגָאװ םַײּב טערָאּפעג ךיז טָאה ...2 .ָא ןַא
 סיוא'רוד ,מפ ,"עקשטעיס טימ יִא רעד ןוא
 ןַײא'רוד

 (קיטװעצַאמרַאֿפ) .ןע- ,רעד -- ן'יֿפרָאמָאּפַא
 ,דיאָאלַאקלַא רעקימרָאֿפ-לַאטסירק רעכעלטסניק

 .ןכערּב םוצ לטימ ַא .ןיֿפרָאמ ןוֿפ טכַאמעג

 ָאּפָא ךיז ,ךיז על- .וטוא -- ךיז ןעלימָאּפָא
 סָאװ, .תועט ַא ןּבָאה .קוא 22 .לס .טעלימ

 ימָאּפָא ךיז) ךיא ּבָאה טרעירֿפ ?ָאד ןעמ טוט
 -בכעלש ַא רָאג ןזומ ךיא לעװ דניצַא ןוא טעל

 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,ײןּבַײלּב רעט

 ךיז ,ּפָא ךיז רע .װטוא -- ךיז ןרעּפמַאּפָא
 ,(=-) ןרעּפמַא ךיז ןקידנע .1 .טרעּפמַאעג -
 רעדיװ ךיז ןוא יִא ךיז .רעמ ןרעּפמַא טינ ךיז
 ערעגנעל ַא ןרעּפמַא ךיז 2 .טנעה יד ןּבעג
 ךיז טָאה עמ, .גנַאלןּבעל ַא ךיז 'ִא .טַײצ

 -יא טרעּפמַאעגּפָא ןוא טגירקעגּפָא גנַאלןהעש

 ףכעלנע ןוא ... גנוקידיײלַאּב א סעּפע רעּב

 ןגעװ עשלַאֿפ ףיױא ,רַאילקש .ּב ,"ןטײקשירַאנ
 ,1939 סַאנוַאק

 .לס .טעיױונַאּפָא ,עי .הרט -- ןעױנַאּפָא

 .=086: סתבמעמגזאג 22: 80280עמגזמ

 ןוֿפ ןלַאֿפנָא ,ןריקַאטַא ,ןעלגנירמורַא .ןּפַאכרַאֿפ

 -ַאּפָא םיא ןּבָאה ןעניּב ,סערַאמָאק, .ןטַײז עלַא

 -ַאּפָא :לגרֿפ .2 ,אאווו שוי ,ןיװעל .י ,"טעיונ
 | .ןעווענ

 -ללּכ ןיא| .כרֵא .ּבנ צמ .יד -- סרָאװטנַאּפָא
 וצ רנייא ריד טוט, .רעֿפטנעּפָא {רנ שידִיי |

 ןטערט וצ ּפָא תוריש ןַײז ןוֿפ םנייא ןטומ
 ןייא ןוֿפ ןעד ןמ ןאק :'ַא רוצ םיא ּביג ,ןסייה

 ףויע ,"ןסוטשקעװַא דלוש רֿפ רדנוז תוריש
 ,ב/דנ

 -טנַא-- ,ּפָא קעלפ  .ורט -- ןקעלּפטנַאּפָא
 ,קיטליגדנע ,ףוס ןזיּב ןקעלּפטנַא .1 .טקעלּפ
 לגי, .ןעמענקעװַא ,ןָאטּפָא .2 .תודוס עלַא יַא
 ןַײד רימ ןוֿפ ּפָא קעלּפטנַא -- 'ךנורח ילָעמ
 ,תוהמא הנחּת ,הנחת סש עַײנ ןייא ,"זגור
 - ,1881 ווָאקירטעיּפ

 .עשטנַאּפָא :9 .ס ,יד -- עשטנַאּפַא
 = 2: סקס8ס20 =:28: 808844 = 61

 ,שטשַאלּפ ,לּברַא ןָא לטנַאמרעטניװ .סחסנ18

 ןוֿפ סע טילֿפ סָאװ ... עלעגיײֿפ א, .עקרוּב
 .פי ,"'ַא ןַא ןָא סיױרַא טסענ רעמערַאװ אזַא

 ,טרינַאּפָא ,רינ .װטוא 4 װרט -- ןרינָאּפָא
 ,גנוניימ עקידכופיה א ןגָאזסױרַא 722 ייאל2

 ,ןעקנַאדעג סמענעי ןגערֿפּפָא .ןגעקטנַא ןדייר
 דער םעד יִא ןַײז קלוחמ ,ןגעק ןדנעװנַײא

 רימ טעװ עמ, .טייקרעכיז סיורג טימ יִא .רענ
 -עּפסקע ןוֿפ ןטקַאֿפ יד ּביױא .... 'ִא ןוװיטַאדו

 רעד ףיוא ןַײז ןלעװ עיגָאלָאכיסּפ רעלַאטנעמיר
 םיּכסמ ךיא לעװ ,ןטנענָאּפָא ענַײמ ןוֿפ טַײז |

 ,גנודליּב ןוא רוטלוק ,"ןטקַאֿפ יד טימ ןַײז

 סָאװ םעד יא וצ ידּכ .372 א: ,1920 עװקסָאמ

 םוסָאּפָא

 / ,דניקלַאז 'רד ,"תושר ַא זיא ֿבירעמ זַא טגָאז

 סרעטקָאד םעד :טרינָאּפָא טָאה רע, .ב/ד ,תוכרּב |

 ,15 ש 1967 ,רַאֿפ ,ץיװָאלַאז .1 ,"טקנוּפדנַאטש

 טייהרעמ ידע ןלעטשנגעק ךיז -- ךיז טימ

 א"ּב) דייר ,ײטקעיָארּפ ןגעק טרינָאּפָא ךיז טָאה |

 ,גנו

 רענעמוג .:= 2: סקסתג .ס" ,יד -- ץענָאּפָא
 דָאר .ימוג ןוֿפ דָאר .דָאר א ףיוא קַאלשרעּבײא

 ןעק יִא ןַא .טֿפול ץזָאלּבעגנָא זיאס ואװ

 עשיצירּפ ַא .ליבָאמָאטױא ןופ יִא .ןצַאלּפ
 | ,סיִא טימ עקשטירּב

 :89 ,טעװענַאּפָא ,עווענ - .װרט -- ןעװענַאּפָא

 אב 1. 2: סקגתסט26 .ןעוענַאּפַא
 רָאג 'ִא טעװ רע; .תיּבהילעּב ןרעװ ,ןשרעה

 -ץרָאהעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ,עינַאװערָאה ןַײמ

 "מורַא .2 .19 ,ּב ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"טעוו
 ֿבוחילעּב ַא; .ןָאט וצ סטכעלש סעּפע ןעלגניר

 םיא ןּבָאה סהװלמ ןוא רעסיורג ַא רע זיא

 לָאז עמ טלַאה סע ןוא ,ןעניּב יװ טעװענַאּפַא

 י .א ,"תובוח יד רַאֿפ ןריטיציל זיוה ןַײז
 ענליװ ,װ ...להקה תאטח ,קסנימ סא ריֿפַאס-

 ,רענייב יד ןכערּבנָא ,ןלַאֿפַאּב 5 7 'ז ,1
 טָאי םעד טציא ןלעװ רימ ... הרבח טמוק;

 ,םיקיזמ איד ,ןירָאג .1 ,"רעלכַײּפש םַײּב יִא

 : .ןעונַאּפָא :לגר9 ,1900 י"נ

 .רגכ2 יײא 22 .ץז ,רעד -- ז ָארװעגָאּפַא
 סָאװ ּבעװעג טכידעג ןוא קיד (עימָאטַאנַא) |

 .לקסומ ַא םורַא טלגניר

 .ס ,עק/ ףיי נװ .ז ,רעד -- טנ'ץענָאּפָא
 ךנָא ךיז) רע טָאה רעדייל, .טרינָאּפָא סע רעװ

 ןוא טירש ןדעי ַײּב שינרעדניה ףיוא ןסיוטשעג

 ,9 אי ,1869 ,מק ,"ןיָא עקינייא ךרוד סנטסיימ

 ןיוש ריא טָאה ,דִיי יִא רעַײא טֿפור ריא ןעוופ
 | ,2 ,אצווו לֹּבִיי ,"טנאהרָאפ א

 .טרעקנַאעג- ,ּפָא רע .װחרט -- ןרעקנַאּפָא
 ןַאטיּפַאק רעד יװ, .רעקנַא םעד ןע;צפױרַא
 ןסייהעג דלַאּב רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה

 :רעֿפ ,"ןענַאדנופ ןעלגעוּפָא ןוא ףיש יד יא

 רענידַאּב יד, .1878 עשרַאװ ,יורֿפ ענעֿפרַאװ

 ךיז טָאה יז ןוא ףיש יד טרעקנַאעגּפָא ןּבָאה

 .מ ,"השּבי רעד ןוֿפ ןרעטַײװרעד ןּבױהעגנָא -

 לשימעשּפ ,רעטכַאט סכלמה המלש ,םױּבדלָאג
8, 

 -לטַײּב .רעגיוזכלימ .ס' ,רעד -- םופָאּפָא
 זיּב עגנוי יד סיוא טגָארט סָאװ) עלהיח קיד

 רעטנוא ןסקַאװ ייז

 לקעז ןימ ַא ןיא
 (ךיוּב ןרעטנוא

 מורד יד ןיא טּבעל

 ןוֿפ ןטַאטש עקיד

 ןיא ,עקירעמַא-ןופצ

 "רע עשיּפָארטּבוס

 -.םורד ןופ רעט

 ןיא ןוא עקירעמא
 א ןוֿפ :ןדײשרַאֿפ זיא סיירג יד .עילַארטסיױא

 ּפָאק ןטימ טפָא טגנעה .זיומ א וצ זיּב ץַאק

 .גַײװצ ַא וצ קע ןטימ טקיטסעֿפעגוצ .ּפָארַא
 עג ַײס ,ןטקעזניא ַײס :קידנסערֿפיץלַא זיא

 -עּבס ,טצאשעג ךיוה טרעװ לעֿפ יד .ןסקיוװ



 עיזַאטסַאּפַא

 ןלַאיפיסרַאמ ענרעדָאמ יד, .סנגַארק רַאֿפ לעיצ

 יָא ןוֿפ םַאנסיוא ןקיצנייא ןטימ ,עלַא ןענַײז
 ,םולּב .ש .,"עילַארטסױא ןוֿפ סרענױאוװנַײא

 1214610018 .1931 י"נ בעל ןוֿפ םױּב רעד

 ;טע,32

 רג2 יײאכ2 .ס ,ד -- ץיױזַאטסָאּפַא
 ,עיגילער ַא ןוֿפ ןכַײװּפָא סָאד .טײקינירטּפָא
 ןיא טָאה עמ סָאװ ,יידיא ןַא ןוֿפ ,גנוטכיר א ןוֿפ
 .װטוא -- ןרי- .טּביײלגעג טסעֿפ רע;רֿפ םעד

 .סעּפע ןגע ק רעדָא ןוֿפ א

 -ּפָא ,רעקינירטּפָא .ן ,רעד -- ט'ַאטסָאּפַא
 סָאװ טסירק .ןּביױלג ןקידרע:רֿפ א ןופ רעכַײװ

 יָאפַא עקילייה ידע .ןּבױלג ןַײז ןטיּבעג טָאה

 ,זּביא קז ,"עקינירטּפָא ,ןזַא ןָא ייז ןפור ןלָאטס

 ןטסירק סָאװ ןעמָאנוצ) 'ַא ןַאילוי ןעװ, .וצ דש

 טכוזעג דלַאװגרעּביא טָאה ןןּבעגעג םיא ןּבָאה

 ףיױא עטכישעג ןופ דָאר יד ןעיירדוצסיוא

 ,"רעטגיזַאּב ַא ןלַאֿפעג רע זיא ... ,קירוצ

 עשיטַאנַאֿפ טימ ןעװעג לוֿפ זיא רע .וו רַאק
 .װ ןליופ ,טיי ,"ַא ןַא ןוֿפ ןעַײרעלּבירג

 -שי .ןעקנַאדעג עשייַא .ידא -- שיז
 ,טי ,"טייקש"א טימ טקעמשעגג -- םייק
 | יו ןליופ

 ;8פ .רג 22 יא 22 .ןליָא- ,רעד -- לָאטסָאּפָא
 רענייא .ירעטקישעג' ,יחילש' ,1 ,לטסָאּפַא/

 טָאה ירצונה ושי סָאװ םידימלּת ףלעוװצ יד ןוֿפ
 ןּבױלג ןַײז ןטײרּפשרַאפ וצ טמיטשַאּב יז

 ,ןיַא יד ןוֿפ טּפױה רעד ,סורטעּפ .רעדָא ןועמש
 ,ןענורעג טולּב רעדיוו טָאה ץיירק ַא ףיוא ןוא,

 "עגנוה יװ ןיֵא ףלעװצ עַײנ ןוא טָאג רעַײנ א |

 סע רעװ .2 .םימחרה ֿבא ,אד ,"ףלעװ עקיר
 ,הטיש ,ןּבױלג ַא ןופ רעטײרּפשרַאֿפ ַא זיא

 עג טינ טָאה סע; .םזיסקרַאמ ןוֿפ יַא .יידיא
 ןדיי ַײּב טָאה הכָאלמ יד סָאװ סָאד טלעוּפ
 םירֿבח ענַײז ןוא ל"ביר יװ ןיֵא עכלעזַא טַאהעג

 ינואװ ,עי ,"טכַארַאפ ןּבילּבעג זיא הכָאלמ ...

 ,ם"רת עשרַאװ ,ךַארּפש 'דיא ןוֿפ רצואירעד

 -ברוד ַא ,םינּפײַא ןַא טימ דיי רעקירָאילטימ א,

 ,ףָארדנעװ .ז ,"םינּפ קידנדַײל ,ךיילּב ,קיטכיז
 ,1941 עװקסָאמ ,נּבעל נופ לעװש נפַא

 ,לָאטסָאּפַא ןוֿפ עיסימ רעדָא טמַא -- ט'ַא-
 ׁשייַא יקסװָאלטישז ךיז טלעטש, .ידַא -- שיז
 "-אירעטַאמיטנַא ןטנעװקעסנָאק ןַײז רַאֿפ ןַײא
 ןוֿפ ןכירטשיטנורג ,ןײטשלעקניֿפ ַאעל ,"םזיל
 רע, .1927 עשרַאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ רעשידִיי רעד

 וצ עיסימ עשיא ןַא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה
 עטסיװ יד טלעװ רעד רעּביא ןטײרּפשרַאפ |

 םעד = לוטש רעשיַא .| ךוּת ןיא ,גי ,"הרוׂשּב

 עשיַא .טַאגעלעד רעשיַא .טְמַא ,ןָארט 'סּפױּפ

 .טֿפַאש-  .ךריק ןוֿפ סרעטָאֿפ

 -נעד םַײּב זיא סָאװ .ל -- י|רָאירעטפָאּפַא
 -יוורעסּבָא ףיוא ,גנורַאפרעד ףיוא טריזַאּב ןעק

 ךוּפיה .וויטקודניא ,שיריּפמע זיא סָאװ ..גנור
 -- ׁשי- .,ריֿפסױא םוצ ןעמוק יַא .ירָאירּפַא ןוֿפ
 .ןריפסיוא עשיַא .ידַא

 .רג22 יא 2 .{ ,רעד -- ף'ָארטסָאּפַא
 ןיא טצינעג טרעװ יַא רעד .  ןכייצ רעשיֿפַארג -

 | ;שידִיי |

 .װדַא .ידא -- ענ|פַאּפָא

 ַא ןרעװ טפעשעג |
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 עכעלטע רעדָא גנַאלק ַא ןוֿפ ןלעֿפ םַײּב .1
 = בצל'כ .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןיא ןעגנַאלק
 (ןנעמ = טסעימ ,טעװ סע = טעװיס ,ּבעל ךיא
 ,לעװ ףיא = ל'כיא ,טָאה רע = טָאה'ר ,טסע

 = ץרימ ,טעװ רע = ט'רע ,טסעװ וד = טסיוד
 .ַאא טעװ ריא = ט'ריא ,ןלעװ רימ

 ,ויסעסָאּפ רעד זיא ָאד זַא ןזַײװנָא םַײּב .2
 ַא ףיוא ךיז טקידנע סָאװ טרָאװ ַא ַײּב זיולּב
 :לשמל ,ףַארט ןטצעל ןפױא טנעצקַא ןטימ ס
 ץרעדנַא עלַא ןיא רעּבָא ,הטיש 'סקרַאמ לרַאק

 "םולש טינ} 'ַא ןייק ןַײז טינ ָאד ףרַאד ןלַאֿפ

 -ערּפ םעד טינ ;סמכילע םולש רָאנ ,ס'מכילע |
 ןליײטּפָא םִַײּב .ןסטנעדיזערּפ םעד רָאנ ,ס'טנעדיז
 ,ןעמענ-עילימַאפ ערעלוטָאּפ-טינ ןוֿפ ס גנודנע יד

 ,סײלוטַאטלומ ,ס'ערַאקנַאוּפ :לשמל

 -עג) רענעּבירשעג ןיא ןטַײּברַאֿפ םַײּב 3
 -וטיט) ןֿפורנָא ןופ ןפוא ןַא ךַארּפש (רעטקורד

 ='ה ,רעה = 'ה ,ּבר = 'ר :ןָאזרעּפ א (ןריל

 ,רָאטקָאד = 'רד ,דנַײרֿפ = יֿפ ,רבח

 -ץבירשעג רעד ןיא גנוצריק רעדעי ַײב 4
 ='ּפש ,טַײז = יז ,דנַאּב = 'ב :ךַארּפש רענ
 רעשידיי = רעּבַײרש ידי ,רעטעמ = ימ ,טלַאּפש

 ןענעייל םַײּב :422 ןטקנופ יד וצ} .רעּבַײרש -
 םַײּב .טזָאלעגכרוד טינ גנַאלק םוש ןייק טרעװ

 ,ל י :לשמל ,לטניּפ ַא טמוק ןעמענ ןצריק

 טלעג ןופ ןעמענ ןוא ןסָאמ יילרעלּכ ַײּב ,ץרּפ

 ,רעטעמ = מ :יַא ןַא ןָא ןעמוקסיוא ןעמ ןעק
 םַארגָאליק = גק ,םַארג = ג ,רעטעמָאליק = מק
 ן.װזַאא

 ןטשרע ןכָאנ יַא ןַא טמוק ּבװ רעזדנוא ןיא .9
 ,טשטַײטעגסױא טרעװ סָאװ טרָאװ ןוֿפ תוא

 ױזַא ,טרָאװ עצנַאג סָאד ןרזחוצרעּביא טינ ידּכ

 -נוזַאּב יד ןוֿפ תויתוא עטשרע יד ךָאנ ךיוא

 "ןצ יז ןלעטש ןעמַאזוצ סָאװ רעטרעװ ערעד

 ףיוא = 'ע 'ד 'א .סנייא ןשיטנַאמעס א ףיונ

 ַײב ךעלעכירטש ייוװצ יד) ,426 + ,יוניע רעד

 זיא סע .ךיז רַאפ ןינע ןַא ןענַײז ןתוביּתישָאר

 | ןיז'ֵא ןפורוצנָא ייז םעװקַאּב טינ

 .ףָארטסָאּפַא ןַא ןצינ .1 .װרט -- ןריז

 (ןעמענ יד) ןעמָאנ םעד רָאנ ןדער םַײּב ןצינ .2
 טָאטשנא (תויתוא עטשרע) תוא ןטשרע ןופ

 ץרפ דעמַאל דוי :לשמל ,ןעמָאנ ןלוֿפ םעד
 ,ץרּפ ּבייל קחצי טָאטשנַא ץרּפ ןלַאיו ל"י רעדָא

 --- רעגינ ַאשו רעגינ לאומש טָאטשנַא רעגינ ןיש

 .ידַא -- שי .ןרנ

 טימ .טיא 22 (טזומ) -- ָֿאטַאנָאיטַאּפָא
 ךס ַא טימ ,ליֿפעג קרַאטש ַא טימ ,טֿפַאשנדַײל

 | ,קורדסיוא

0 :2 =. 
 זיא סָאװ ,ךעלרעֿפעג .ץנסַאּפַא :59 .לס
 יד ןיא, .עקיזיר טימ ,הנּכס טימ ןדנוּברַאֿפ

 טייקנַארק יד זַא טייטש ... ןטעזַאג עשיסור

 ,"טייקנַארק (יִא עכעלרעפעג ַא זיא לקנוּברַאק
 ץִא) עכעלרעֿפעג ענַײז ...8 7 א: ,1862 ,מק
 .ן"רּת ענליװ ,עינעגווע ,דמא ,"ןעגנומענרעטנוא

 זַא ןטלַאהעג טָאה עמ :ןזַײװ ןטַאטיצ עדייּב ידְו
 "רַאֿפ ןטימ ןעלרעֿפעג ןשטַײטסיױא ףרַאד עמ

 סואימ ַא רעייז .זיא סע; ןיַא טרָאװ ןטיײרּפש
 יִא עקַאט זיא סע ןוא רוסמ

 .ז ,רעד -- סק'ַאנַאּפָאפַא

 שיטנַאֿפַאּפַא

 ,עקרעֿפרַאװ ןטרָאק יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ךיוא-

 רעייז ַאד ןענַײז טָאטש רעד ןיא, .1888 סעדַא -
 ,סוממ ,"ןֿפָאלש וצ 'ִא זיא סע ,םיֿבנג ליפ -
 ,ךץ- ,יד ןט עכייווו -- טסָאנ- :ךיוא .עסקַאט |

 רָאג ןיּב א ןיא רָאנ טסָאנָאו רַאֿפעג .הנּכס
 "סנּבעל סרחֹוס םעד, .(ןןושל ןטשיװַאלסרַאֿפ

 ךרודַאד ךיז טֿפרַאװ טסּבלעז רע ןוא ... לטימ
 יִד ,יקסווָאדָארּב םייח ,יָזִא עלא רעטנוא ךיוא

 "רואּב ,רבג ןויצע טדָאטש רעד ןיא הפיסַא

 ,1889 וועשטיד

 דנַאב .1 -:.  2: סץמ544 .ס' ,יד -- עקסַאּפָא
 יָאטעג) .2 .דנַאּבמערָא .ןעלקיװּוצמורַא ףיוא'

 ןיא ןדִיי סָאװ דודךגמ ןטימ דנַאּבמערָא (ןושל

 ןעװעג 1939 רעּבמעצעד ןט1 ןוֿפ ןענַײז ןליוּפ

 -עךרָארַאֿפ רעד טיול ןגָארט וצ ןעגנואווצעג |

 .סורַא ןרַאֿפ .טכַאמ רעשיצַאנ רעד ןופ גנונ

 יעּפש רעד ןיא זיא יִא ןַא ןָא סַאג ןיא ןייג
 -טיוט ןעוועג ןּבעליָאטעג ןוֿפ הפוקּת רעקידרעט

 ןיא ךיז ַײּב םעד תמחמ ןעמ טָאה .ףָארטש
 יפיוא ריט רעקידנסיורד רעד ףיוא גנוניואוו
 :תויתוא עסיורג טימ טֿפירשֿפױא ןַא ןעגנַאהעג
 :קורדסיוא ןַא ןעװעג "יָא יד ןוטנָא קנעדעג;
 וד יװ ןעקנעדעג ױזַא ריד ןיא לָאז למיה רעד,
 ,װיכרַא-םולּבלעגניר ."יָא יד ןָאטוצנָא טסקנעדעג
1, 

 סקיװעג (טָאּב)
 ןוא עּפָארײא-םֹורד ןוֿפ

 ןעמֹולּב ענַײז סָאװ ,עיזַא
 ייש א ןוֿפ םערַאֿפ יד ןּבָאה

 -ַאמרַאֿפ ןיא טצינעג .םער

 וצ לטימ ַא יװ קיטוװעצ

 טפַאז ןַײז .ןקיטייװ ןרעדניל

 -בַאֿפ ןיא טשימעגוצ טרעו
 ,םוֿפרַאּפ טרָאס א ןריציר

 .0ע0עּפתפצ סמנזסתוטזג

 .רג 2 יא 2 .ס- ,יד -- עיצ|קעלּפָאּפַא
 -ַאפ ,עיצקעלּפַאּפ :מט8ֿ .עיס- :ךיוא

 רעד יװ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא אז .עיצ|קעלּפ
 ןוֿפ טלײטעגּפָא ןוא לקיטרא רעטמיטשַאּבמוא
 -ער ,זילַארַאּפ רעקידמעצולּפ .קַאלש ן.טרָאװ

 ןצַאלּפ ןוֿפ רעדָא גנוּפָאטשרַאֿפ ַא ןוֿפ טַאטלוז
 זילַארַאּפ א טימ יא .ךרַאמ ןיא לרעדָא ןַא ןוֿפ
 .רעּפרעק ןופ טַײז (רעקניל) רעטכער רעד ןוֿפ
 יַא ןוֿפ ןּברַאטש .יא ןַא ןּפַאכ .'ַא יד ןגירק
 ןַא ַײּב יװ םיא ַײּב ךיז טעװעדרָאמ גנוצ יד;
 טגיינעג רעייז ןענַײז ןעקנירט סָאװ יד; .יַא
 "ס'ַא ,ןילַארַאּפ ענעדײשרַאֿפ ןעמוקַאּב וצ
 וטסלָאז ןּפַאכ :הללק .2 אי ,1924 ענליוו ,זעגֿפ

 .עיצקעלּפָאּפ יד

 רעדָא) ןגָארקעג טָאה סע רעװ -- רעקיט-
 שיט- .עיצקעלּפָאּפַא ןַא (וצ טגיינעג זיא

 תוכַײש ַא טָאה סָאװ .ידַא -- (שיס- ךיוא)
 רעדָא הּביס יד זיא סָאװ .עיצקעלּפָאּפַא וצ
 ,לַאֿפנָא רעיא ,עיצקעלּפָאּפַא ןוֿפ טֿפַאשנגייא
 צא יד טנַאה רעקניל רעד טימ ןּבײהֿפױא

 טיור-לקנוט -- ּברַאֿפ עשיסיַא .טנַאה עטכער |
 ,ךעליולּב ןוא

 סָאװ .רג 2 יא 22 .ידַא -- שיטנ|ַאֿפָאּפַא
 סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ רעדָא החנה ַא ןָא טמענ



 ןיֿפַאּפַא

 -םַיײלג טימ סעּפע טריגענ רעדָא סעפע טּפױהַאּב

 ךַארּפש עיא יד; .ןוַײװַאּב עשיגַאל עקיטרעוו

 ןוא תמא זיא'ס סָאװ טמיטשַאּב טרעװ סע ואוו

 ןיוש טָאה ךַארּפש עיַא יד ,שלַאֿפ ןיא סָאװ

 לַײװ ,ךַאמּפָא ןַא ןופ ןמיס ןייק טשינ ךיז ןיא

 ךרוד ןרעװ טמיטשַאּב טינ ןעק שלַאפ-תמא רעד

 ,60 אז ,אקווד "ךַאמּפָא ןייק

 טינ לעװ ךיא, :אמגוד .ן- ,רעד -- םיז-

 טינ טיג רעדָא ָאי טיג ריבג רעזדנוא יצ ןדייר

 טינ טיג רע זַא שינערעהוצנָא --- "הקדצ ןייק

 ,הקדצ ןייק

 זַאנָא  .וג22 יא 2 .ץ ,רעד -- ז"יֿפַאּפַא
 ,סױרַא טצרַאטש סָאװ לּברַאװ (עימָאט

 .ל22 ײא 2 .ּבנ צמ .יד -- ט'עטיצַאּפָא
 ןוֿפ טייקכעלגנירדכרודמוא .טייקיטכיזכרודמוא

 ,טכיל

 .רֿפ 2 .יזַא -- ק'ַאּפָא
 .זָאלג עיִא ,טַאמ

 סָאד .רג 2? ייא 22 .יד -- קי|טּפילַאקָאּפַא
 סָאד ךעלטנייװעג ,טפנוקוצ יד טקעלּפטנַא סָאװ

 ןעשעג טעװ סָאװ סָאד .ריא ןיא עכעלקערש

 ןעגנואעז ןוא תומולח ךרוד טקעדטנַא טרעוו

 עשיטסימ .הלוגס-ידיחי ,ןשטנעמ עקילייה ןוֿפ

 ןּבירשעג ,רוטַארעטיל (עשידִיי ךעלטנייוועג)

 "מוא ,םיזמר ,ןשינערעהוצנָא טימ ,דוס ךרדּב

 -סיוא ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ ןלָאּבמיס ערָאלק

 ,קיטכיזכרוד:טינ

  טשטײטעג ןדײשרַאֿפ ןָאק 'ִא .ןעגנושטַײט
 רעשידיי א וצ טרעהעג לאינד רֿפס .ןרעװ

 ה"ד ,םינוציח םירֿפס -- 'ִא רַאֿפ ןימרעט

 ןיא ןעמונעגנַײרַא טינ טָאה עמ סָאװ קרעװ
 -רַאֿפ 'א ידו יא רעד ןופ ןעגנואעז יד .ךנּת

 "ילבחה טימ ,ץק ןטימ רקיערעד ךיז טמענ

 עשיגָאלָאטימ ךיוא 'ַא ןיא ןַארַאפ .חישמ

 עטשרָאֿפ ןוא ףַאשַאּבטלעװ ןגעװ ןטנעמעלע
 -טסירק ךיוא ןַארַאֿפ ן.טלעװ-רעניעי ןגעו ןעגנול

 .צָא ןופ ה"י רָאּפ עטשרע יד ןיא יא עכעל

 -נוזַאּב ַא טליּפשעג טָאה ן'ַא עשיכנּתכָאנ ידע

 יַאק עלַאנַאיצַאנ ןופ ןטַײצ ןיא עלָאר ערעד
 -יינ ... ןעוועג זיא סע ןןעוו . . . סעֿפָארטסַאט

 -טנעָאנ רעד ןיא ןּביױלג םעד ןקרַאטש וצ קיט

 'דנע רעד ןופ טײקכעלדַײמרַאפמוא ןוא טייק

 רע, .128 י'ּפֹש ,וע נעלַא ,"הלואג רעקיטליג
 רעדעי ןוא ,ךיוא איֿבנ א ןַײז טלָאװעג ךָאנ טָאה
 ,"'ַא ןַײז ,םימיה-תירחַא ןַײז ןּבָאה זומ איֿבנ

 ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,ןירג

 (וצ ךייש זיא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שי

 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ .קיטּפילַאקָאּפַא

 יָאפ) עשי'א .רוטַארעטיל עשייא .קיטּפילַאקָאּפַא

 עמעָאּפ ןַײז ןטַײצ עשיַא .ןעגנואעז(סיור
 ."ץמעַאּפ עשיא; :ןֿפורעגנָא טייצ טָאה ןורטטמ

 ... רעמ טינ ,לאער רָאנ ,שיטסימ רעמ טינ,

 קיטולּבישיײא יו, .ווװ רָאק ,"ךעלקריוו רָאנ ,שייַא

 ,"קיטולג טלעװ:דַײל רעד רַאפ ןןוז ידו יז טגנעה

 ,עשיַא ,עקידהנושמ עַײנ א --- רקש רעדע .ו לַא
 ,1940 קסנימ ,ןרעטש ,"האירּב עקיסיֿפ-טנזיוט
 טלסיירט סָאװ ןַײּפ"ןדִיי עשייַא שממ יד, .3 אפ

 א רַאֿפ ףמַאק ןיא ,טייצ ,"םִייֹוג ףיוא ןיוש

 -עג טָאה ןלמיה רעדו רע, .הכולמ רעשידוי

 טילגעגנָא ,טיורישיא רעזַײה יד רעּביא טרעיוה

 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"עֿפַארטסַאטַאק רעשימסָאק ַא ןוֿפ

 .ן- ,רעד -- ֿפר'ַאקָאּפַא
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 עשילָאּבמיס -- סרעט ַײ ר עשיײַא .17 ש 3
 ןלעטש סָאװ סרעטַײר ריפ ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ

 ,רעגנוה ,המחלמ ,טסעּפ :ןגָאלּפ ריפ יד רָאֿפ

 ,טייקשי- .טיוט |

 יַאקָאּפַא ןַא .- ,רעד -- (םי)סּפילַאקַאּפַא
 ןיא; .עלַא ןוֿפ םוכס רעדָא קרעװ שיטּפיל

 ,"ץַא רָאנ ןֿפַאש ןעמ ןָאק ןטַײצ עשיטּפילַאקָאּפַא
 יו; ,| רעקיטירק ןוא רעטכידז ,רעזעל ,1ש

 ןוא :ןא עקילייה יד ןיא ןּבירשעג טייטש

 סָאד טעװ ,טָאג וצ ןרעקמוא ךיז טסעװ וד זַא

 רעד ןיא ןפילטנַא ריד ןיא טציז סָאװ עקידניז

 "ערב ךרוד, .ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,""שינעטסיװ

 ריפ עקידרעַײֿפ יד ןריּפָאלַאג ןֿפײר עקידנענ

 ,"טנעה יד ןיא ןשטַײּבצילּב טימ רעטַײר:סיײַא

 עכעלרעסיוא יד, .םיוּב ןוֿפ ןטָאש ןיא ,רה

 ...שממ א ןיא טלדנַאװרַאֿפ םיא ךיז טָאה טלעוו

 ,זבבא סנ .,"סיא ןכעלקערש  ןקידנּפַאטוצנָא

 ,1929 וועלק ,םַאד-רטָאנ ,ָאגוה רָאטקיװ

 -רַאֿפ .רג 22 ייא 22 .ןע- ,יד -- !ע|ּפָאקָאּפא
 ןלַאפּפָא) ןפרַאװּפָא ןכרוד טרָאװ א ןוֿפ גנוצריק

 ןריה - .ןעגנַאלק-דנע רעדָא גנאלק-דנע םעד (ןופ
 ןרעװ לָאז עמערָאעט ןוֿפ ןוא ע ןַא יַא .וורט --

 ױזַא .עא קירּבַאֿפ -- עקירּבַאפ ןופ ,םערָאעט

 ׁשידה .עא סקַאטניס --- סיסקַאטניס ןוֿפ :ךיוא

 ,גנופאשטרָאװ עשי'א .ידַא ---

 ואו םולּב (טַאּב)

 לשמל יװ ױזַא) טקורעגסױרַא זיא לטסעּפ סָאד

 .ידַא -- ׂשי- .(םולּברעטוּפ א ןיא

 רעסיורג .1 .:= 2: סץסע8 .ס' ,יד -- עקָאּפָא
 (טנעמַאדנוֿפ א ןיא טצינ עמ סָאװ ַאזַא) ןייטש

 ןטַײז עדייּב ףיוא סיָא ךיז ןרעגלַאװ סע;

 -עקָאּפָא ףיוא ןסעזעג ןענַײז הרבח יד, ."גרַאּב

 יז טָאה עמ ... דרע רעד ףיוא םּתס ןוא ךעל

 א ןשיװצ ... לקניװ לקיטש א טלייטעגסיוא

 נשיװצ ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"סיֵא ענעכָארּבעצ גרַאּב

 ,ןשקע .גיֿפ .2 1937 װעשטידרַאּב ,סעקּפָאס
 ןלעװ תונעט ןייק !יִא ַאזַאק .רעטרַאּפשעגנַײא

 ."ןפלעה טינ ָאד

 .טרעקַאעג-- ,ּפָא רע .װרט -- ןרעקַאּפָא
 ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ ,ןרעקַא ןקידנערַאֿפ .1

 -רָאֿפ ךיז ןעק עמ, .דלעפ קלח ןַײז יא .ןרעקַא
 סלַא ,טָאה טײרֿפעג ןָאזניּבָאר ךיז יװ ןלעטש

 -רעקַא ןַײז טימ דלעפ לקיטש עטשרע סָאד רע

 עוזָארק ןָאזניּבָאר ,"טָאה טרעקַאעגּפָא ןזַײא
 ַא ןרעקַא .2 .1874 עשרַאװ ,ערעגנוי רעד
 -םיואנוז ןוֿפ גָאט ןצנַאג ַא יִא .טַײצ ערעגנעל
 רעדעי ןגעװ ךיוא גיֿפ .גנַאגרעטנואנוז זיּב גנַאג
 ,גנ/ .טעּברא ןימ

 זאב .רג 22 יא 2 .ץ ,רעד -- ף"ירקָאּפַא
 -עגנַײרַא טינ זיא סָאװ קרעװ .1 .ףטלַאה
 טריזינָאנַאק טינ זיא ,ךנּת ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 יח םירֿפס זיא ןימרעט רעשידִיי רעד .ןרָאװעג

 יד ןוֿפ לײט ַא .םירפס עקידנסיורד ,םינוצ

 יד .םינורחַא םיבותּכ ןענַײז םינוציח םירפס

 עכעלטכישעג (א :סעּפורג ריֿפ וצ ןרעהעג ןיא

 ,ב ןוא א םיאנומשח) קרעװ ערַאדנעגעל ןוא

 ,תידוהי ,רּתסא ןוא לאינד ,ארזע וצ תופסוה

 ןופ תואווצ ,םילֿבויה רֿפס ,ג םיאנומשח ,ייבוט

 עשיאיֿבנ (ב :(אא המלש ,בויא ןוֿפ ,תובָא יד

 ט'ארַאּפַא

 רעדילּביױל (ג ;(אא האווצ סהשמ ,ךורּב רֿפס)

 המכח ןוֿפ קרעװ (ד ;(םיליהּת ןופ טסַײג ןיא)

 ידע .קיטפילַאקָאּפַא לגרֿפ (אא אריס'ןּב רֿפס)
 רעד ןוֿפ לייט א ,םירפס ענעטלַאהַאּב יד ,ן'א

 ןיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי-טלַא רעכַײר

 | וו רָאק ,"הזינג וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ

 -עגוצ שלַאֿפ טרעװ סָאװ טֿפירש ,קרעװ .2
 -ֿפיוא ךיוא .רּבחמ (ןטסואווַאּב) ַא וצ ןּבירש

 -עגוצ רעטעּפש ןזיא סָאװ טֿפירשוצ ,טפירש

 טָאה עמ סָאװ קרעװ ךעלטסירק .9 .ןעמוק

 ,טנעמַאטסעט םעַײנ ןיא ןעמונעגנַײרַא טינ

 תוכַײש א טָאה) ןופ זיא סָאװ .ידַא -- שיד

 עשיַא ןַא .וויטקיפ ,שלַאֿפ .ףירקַאּפא ןא (וצ

 .עטכישעג עטכַארטעגסיוא ןַא ,עשיַא ןַא .טפירש
 ,טייקשיד-

 יײװצ ,ןימ ןקיּבלעז םעד ןוֿפ ייווצ ,1 -- רָאַּפ א
 סָאװ ,ןעמַאזוצ ןעייג סָאװ ,ךעלנע ןענַײז סָאװ

 סָאװ ןסקָא 'ּפ א ךיא ּבָאה; .ןעמַאזוצ ןרעהעג

 טרָאד לּבלעק סָאדע .לֿפ ,"ןשקָאל ןקָארּב יז

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןגיוא 'ּפ א סיוא טלעטש

 רימָאל, .ּבַײװ א ןוא ןַאמ א ,יז ןוא רע ןַא .2
 ןופ ןַײז עדייּב רימָאל ,ןריפ עּביל א עדייּב

 ןגערֿפ .עטלייצעג ,עכעלטע ,8 .לֿפ ,ייּפ ַא טָאג
 ןטונימ 'ּפ ַא ןיא קירוצ ןַײז .ןכאז 'ּפ ַא

 ,רָאּפ +--

 דַײּפש .רנ .ַאּפש .ז ,רעד -- ר ַאדַארַאּפַא
 .'ַא ןיא טייטש סעֿפעג סָאד .טעֿפוּב ,רעמלא

 יעמ ,1 .ל72 יא 22 .ז רעד -- ט'ַארַאּפַא
 ,(ןןטנעמורטסניא ,ןישַאמ ,טיזיוקער רעשינַאכ

 ענעדיישרַאפ ַײּב טצינעג ,גַײצעג ,(םי)רישכמ

 -ץּפסקע עכעלטפאשנסיװ ַײּב ;ןסעצָארּפ-טעּברַא

 ,ןטײקנַארק ןופ ןזָאנגַאיד ןלעטש ַײּב ,ןטנעמיר

 -רַא רעזיצערּפ ,רעטַאקילעד ,רענַײֿפ ַײּב צעּפס

 -יֿפַארגָאטָאֿפ .יַא רעקיניזפראש .יַא רעַײנ .טעּב

 יד ןענעקירט וצ 'ַא ןַא .יַאיָאטָאפ .יא רעש
 'ַאםענפיוא .יַאקישסורַא .יַא-ריצודניא .טנעה

 -נוא .םָארטש ןשירטקעלע ןרַאֿפ יא-סַײררעּביא

 -נַאֿפ-שיֿפלַאװ א ןוֿפ ףיש א? .(לץַא-רעהרעט

 ,דמא ,ײ. . .וצרעד ןיַא עלַא טימ טסָאק ... רעג

 -ןעגטנער יד ןעװ, .ו"כרּת ענליװ ,שיֿפלַאװ רעד

 רעכלעװ רעּפרעק ןכרוד ךרוד ןעייג ןלַארטש

 ,זעגֿפ ,". ..ןַארקע ןוא יא ןשיװצ ךיז טניפעג
 -צוש רעלעודיוװידניא סלַא, .2 אפ ,1929 ענליוו

 -רעיוז א טניד {ןזָאג עקידנקיטש ןגעק) לטימ

 ,זעג9 ,ײעקסַאמיזַאג רעדָא ,,ַא-רילָאזיאףָאטש
 ,3 אנ ,1935 ענליוו

 -עג א ךרוד ןריפ סָאװ ןענַאגרָא עּפורג .2
 םייח-ילעּב ןוֿפ םזינַאגרָא ןיא עיצקנוֿפ עסיוו

 -ןורענ .יַאטכעלשעג .'ַא-םעטָא .ןסקיװעג ןוא

 -קנעד רעייזו .יַא-ריּפש .יַא-דייר .יַא-לדרַאפ .יִא

 -עג א רעשידִיי א ,ןישאמ עשידִיי א זיא ןיֵא

 תורוד עשידִיי ןופ טרענַײפעגסױא ןוא טיוּב

 -רע רעד, .1912 י"נ .וש טישז ,"תורוד ןוא

 וצ ןשטנעמ םעד ןּבעגעג זיא סָאװ יא רעטש

 -ןרערט רעד זיא ... קיטייװ א ףיוא ןריגאער

 ָא"ּת ,ןיהַא ןענַאדנוֿפ ,ןיּבור לארׂשי ירד ,"זירד
2, | | 

 סעּפע טײקיאעֿפ ,עיגרענע ,חֹוּכ ,לטימ .גיֿפ ,9
 טֿפױק ואוו, .גנואוט א ןרעטש וצ רעדָא ןָאט וצ



 קישטַארַאּפא

 ךַאנ זיא סע, ."?ןטכַארט ןפלעה וצ יַא ןא ןעמ

 לָאז סָאװ ,'ַא רעד ןרָאװעג טכארטעגסיוא טינ

 סָאד זדנוא ןיא ןלעטשּפָא עלַײװ ַא ףיוא ןענָאק
 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ןּבעל עשיטעטסע

 ינַאגרָא ,עיצַארטסינימדַא ,גנוטלַאװרַאֿפ .4
 עטלעטשעגנָא ןוא ןרענָאיצקנופ םוכס .עיצַאז

 ןוֿפ ,הכולמ א ןוֿפ) ןטייקיטעט ןריפוצכרוד

 ,ײטרַאּפ ,עפורג ַא ןוֿפ ,טמַא ןרעדנוזאּב ַא

 טפעשעג סיורג ,גנומענרעטנוא ,עיצאזינַאגרָא

 רעשיאייצילָאּפ .יַא (רעסיורג) רעניילק ַא ,(עא
 'א ןא יא רעשיאייטרַאּפ יא רעכעלטכירעג .יַא

 יװ ץיַאע .ַא-שזַאנַאיּפש .ןלַאװ יד ןריֿפוצכרוד
 טשרע ןרעװ ןטײקיזַאלטעּברא יד) ןרעדניל וצ

 טָאה עמ, .1471964 .זמט ,גצּב ,"ןֿפַאשעג
 ןלעטשוצֿפױא םוא ,'א ןסיורג אזַא טדנעװעגנָא

 .וװ מעּב ,"רעּבַײרש ןשידִיי א ןוֿפ עסעיּפ א

 ףיוא ןעװעג טינ ךָאנ יא ןייק וליפא זיא ןַאד ,

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"רעכיּב ןּבעגוצסיורַא

 -נַײא זַײװכעלסיּב רע טָאה ךָאד , .וו רעקיטירק

 .מ ,""ַא ןשיטילָאּפ םענעגייא ןַא טלעטשעג

 ,30 | 1967 ,זמט ,קנערֿפ

 .עירענישַאמ ,םזינַאכעמ .ן ,יד -- ר'/
 עילַאק זיא רויַא עצנַאג יד .ןטַארַאּפא םוכס

 "רעב טלעפעג טָאה ַײרעּברַאֿפ רעד, .ןרָאװעג

 ,"ןילינַא רענייר ןוא ןעלסעק עַײנ ,רויַא רעניל

 ,1941 עװקסָאמ .מירכָאס ,סילָאגרַאמ עידידעי

 עּפורג עצנַאג ,םוכס .ןע ,סָאד -- םוטנ-

 -רַאפ א .8ּב ,טַארַאּפא ןייא וצ טרעהעג סָאװ

 -רעטנוא טכַײל ןעק עמ סָאװ םוטניא טלױֿפ

 | ,ןֿפױק

 "יװָאס ןיא טפָא .סעי ,רעד -- קישטַארַאּפָא
 ןַא ןיא טקילײטַאּב זיא סע רעװ (דנַאּברַאֿפ

 רעהעג סע רעװ ,(גנוריגער רעד ןוֿפ) טַארַאּפַא
 זיא סָאװ אזַא ךעלנייוועג .43 ,טַארַאּפַא ןַא וצ
 דויּב :ךיוא םעטַײּב ריא .טַארַאּפַא םעד לרטעג
 -לעז יד ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש סע, .טַארקָאר
 ,1311965 ,זמט ,גצּב ,"רע;רפ סָאװ סע'א עקיּב

 .טעשטָארָאּפָא ,עשט- .ורט -- ןעשטַָארָאּפָא

 ילֹּב ַא ןטכַארטסוא ,ןדײרַאּב קרַאטש .ציסור

 ,יורפ עקידלושמוא ןַא יַא .לוּב

 ןרעּבעג .ציסור ,װטוא -- ךיז ןעיטַארָאּפָא
 סעמע רעד סָאװ טרָאװ סָאד,} .ךעלמיריזח
 יַאֹּב טינ זיא 'ךיז ןרעזַאכּפָא ןֿפַאשעג טָאה
 ,1935 װעילק ,טנָארֿפכַארּפש נֿפַא ,יטקיטכער

 ן.3"4 ןאפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,יד -- טעּברַאּפָא
 ּבָאה ךיא, .ִא עקילַײא ןַא .ןטעּברַאּפָא ןוֿפ

 עג 'ִא ערעװש א ,יִא רַאֿפ סעּפָאנס טריֿפעג

 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,זּביא סינּפיק קיציא ,ײןעװ

9, 

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנוטעּברַאּפָא

 ,טידערק ךרודש .ןטעּברַאּפָא ןופ טַאטלוזער

 -נגייא עניילק יד ןעמ טגעלֿפ . . . ןעיֶא ,עדנערַא
 ,זּביא רָאטנַאק .א ,"ןריטַאולּפסקע סרעמיט

 -סָאמ ,םזינינעל נגעװ נסעומש ,יקסניּפרַאק .וװ
 ,1934 עווק

 .טעּברַאעגי- ,ּפָא טעּב- .ורט -- ןטעּברַאּפָא
 ןטמיטשַאּב א ןָאטּפָא ,ןטעּברַא ןקידנערַאֿפ .1
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 .הרוחס עיטרַאּפ עצנַאג יד יִא .טעּברַא םוכס

 יפָא . .. גָאט א ארמג טַאלּב ַא ּפָא טנרעל עמ,
 יִא .שידיסח ,ץרּפ ,"םוייריכׂש א יװ טעּברַאעג

 | .ןיול ןגירק ןוא גָאט םעד

 .טַײצ רערעגנעל ַא ןוֿפ ךשמּב ןטעּברַא .2
 ןוומ רעטלע רעד ףיוא ןוא גנַאלןּבעל א יִא

 םעד ּפָא טעּברַא ךיא, .רעדניק וצ ןעמוקנָא

 ּפָא, .לֿפ ,"ךשוח רימ זיא םינּפ סָאד ,רעטניװ

 .טעּברַא ענעדיישרַאפ ַײּב רָאי ייווצ טעּברַאעג

 .מ ,"ןריציפילאװקרעּביא ךיז ליװ ךיא ,גונעג

 ,1936 ץעװקסַאמ ,ןַאשזדיּבעריּב ,ןײטשדלַאג

 -עלַײא ןיא ,ךיג טעּברַא ןַא ןקידנערַאֿפ .9
 ןוא רעירֿפ העש רעּבלַאה ַא טימ יִא .שינ

 -ץגנוי ַײרד-ייװצ א ןייג רימָאל, .םיהַא ןֿפױל

 .מ ,"קוק ןטימ יִא סע רימ ןלעװ .טַײל

 ,27 ןאפ ,1870 ,מק ,שטַאגולד

 ןזָאלסױרַא .שינעמכַאֿפ טעּברַא ןַא ןכַאמ 4

 רעכעלטיא; .טעּברַא עטכַאמעג טוג רעייז ַא

 ןוא קסע ןַײז טיטשרַאפ ... טַײל יד ןוֿפ

 ,סוממ ,"רעטסַײמ א יװ ךאז א ּפָא טעּברַא

 ,עשטַאילק

 ַא יװ יא .גלָאֿפרעד טימ סעּפע ןריפכרוד .9
 ּבָאה, .ןַאלּפ ןטוג ַא יִא .טַאװכ ַא יװ ,הירּב

 "וצּפָא ,ץיװָארּפעינד ןייק ןרָאֿפ טפרַאדַאּב ךיא

 יַאילק ,סוממ ,"ןעמַאוקע ןַײמ טרָאד ןטעּברַא

 ןטעּברַאוצּפָא םינזח יד ןוֿפ רעגייטש, .עשט

 רעצנאג רעד טימ 'ורדע העֹור תרקבּכ' םעד

 .ח"צרּת עשרַאװ .ןענװַאד סָאד ,עי ,"טייקשהירּב

 הכָאלמ יד, .ןטעּברַאסױא ,ןטעּברַאַאב .0

 ,ןקַאהעצ ןוא ,המהּב ַא יַא ונַײהד ,בצק א ןוֿפ

 ,"טנָאקעג טוג ייז ןּבָאה ... ןרעּביײרט ןוא

 ענליװ ,םיֿבצק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרַאמ .י

 ןטַײז עדייּב ןוֿפ לעֿפ ַא יִא (שיבצק) .ח"נרּת
 סָאד ןצַארקסיוא ,ןדנישּפָא ,ןדַײנשפיוא = ךיוּב

 .שײלֿפ

 רַאֿפ ,בֹוח א רַאֿפ טעּברַא טימ ןלָאצּפָא .7
 -טע ייז טיג, .גנוטכילפראפ א רַאֿפ ,הֹבֹוט ַא

 םעדכָאנ ןלָאז ייז ,גרָאּב ףיוא ךעלּברעק עכעל

 ןַא ךָאד וטסיּב, .םײהַא קירוצ ,סוממ ;"ַא

 טסנָאק .ִא רימ וטסעװ ... לגנִי ךצלרע

 "רע סע, .דוייםיליהת ,שַא ,/*?קַאּפ ַא ןּפעלש

 טָאטשנַא . . . ןדיירוצסיוא םיָאנּת ןיא ךיז טּביױל

 ןסיװעג ןייא ןטעּברַאוצּפָא ... שניצ ,טלעג

 גנוצעזטסעֿפ ,"דרע עשרעציזַאּבטוג ןוֿפ לייט

 ,יקסנילַאק ןיטנַאטסנָאק זּביא ,םידוהי ןגעװ

 ןלעװ םירעיוּפ יד; .ה"צקּת אנדָארוהו אנליוו

 טעּברַאדלעפ עצנַאג יד יִא ןץירּפ םעד| םיא

 .קי ,יייה רַאֿפ

 -סױרַא ,ןצעמע יַא .ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא .8
 -ץגּפָא ןַײפ ,השקשינג .טלעג םיא ןופ ןגירק

 ,טצעזעגנָא לסינקאנק טָאה טָאק .ײ?ַא ,טעּברַא
 ןוא םורַא ,טַאלג טעּברַאעגּפָא סָאד רע טָאה |

 ןַאטּפָא = ק סע ןַא יַא* .יזהנקי ,עש ,"םורַא
 עלַא ייז ןוא;ק .לציּפש א ,ךאז ענַײֿפ-טינ ַא |

 ןײלַא יַאדמשַא רעד זַא יע ןַא ּפָא ןטעּברַא
 עַײארטיגַא ,ןהָאזדוב .י ,"ןּפַאכ טינ ייז טצעװ

 ץירּפ רעד, .1892 ענליו ,ןיבעלח ליּבַײװ

 ןעיירדסיוא ךיז ןוא 'ע ןַא יִא ןָאק ןטרָאד
 .עשטַאילק ,סוממ ,"רעלעט א ףיוא יװ טָאלג

 .רֿפ 22 .װדַא -- טל ַאּפָא

 םריַאּפַא

 .קיטש עדליװ רעדָא ןעַײרעדניק ןריֿפכרוד .9
 ןטפעשעג ,םיקסע) ןצנוק יִא .ןעװעשטַאגנוי

 עכעלטע טאהעג, .סעקינהרבח:עסַײװ טימ (עא

 -עג טָאה רע עכלעװ ךעלטפעשעג עקיטיינ

 םירבח ענַײז טימ ןרָאֿפקעװא ןרַאפ טפרַאד

 = םיׂשצמ יַא* .ֿפשטניװ ,סוממ ,ייַא טרָאד

 םיׂשעמ יִא .ןטייקדליװ ,ןעַײרעֿפיטש ןָאטּפָא (א

 ,ןעַײרש ,ןעלמוט (ב :סעדנוק רעתמא ןַא יװ

 ןעלטימ ענעדיישרַאפ ןדנעװנַא ,ןריטסעטָארּפ

 -עמ טעּברַאעגּפָא טָאה יז, .ןכיירגרעד וצ סעּפע

 ךיז (ג :"דניק ריא ןּבעגּפָא ריא לָאז עמ ,םיׂש

 ןעװערַאטס ןּבירטעגרעּביא ,ןעימַאּב קרַאטש

 םַײּב טָאה ןוח רעד. .ןעמענוצסיוא ידּכ ,ךיז

 ךיז ,טלקיצעג ךיז ,םיׂשעמ טעּברַאעגּפָא ןענװַאד

 ."ןרעװ וצ ןלעֿפעג יּבַא ,טלגרָאגעג

 ,ןעגנואוט יילרעלּכ רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .0
 .עינאוערָאה (רעטשרמולּכ) טימ טריפעגכרוד

 ןגעלפ עינעשטוא רעד ַײּב, .ריא ןופ םעטַײּב

 ןוא ךעלטנעה יד טימ סעקוטש עכלעזַא יַא יז

 -ָאק ענייר א רָאנ ןעװעג זיא'ס זַא ,ךעלסיֿפ יד
 לקיטש ַא 'ַא ןכַאנ; .תועסמ ,סוממ ,"עידעמ

 עשימָאק וצ ןפרַאװעגרעּביא םיא ןעמ טָאה טַײצ

 ,10 וא 1961 ,זמט ,"ןלָאר
 ירא רעד ַײּב ןדימסיוא ךיז -- ךיז טימ

 רימ 'נוא, .ןענעק טינ רעמ זיּב ןטעּברַא ,טעּב

 ׂשנַײד ןגאט ןעד ןיא טטײברַאיג ּבָא ךיז ןּבָאה
 ינוא טֿפַארק ,אימ טינ ןּבָאה רימ ינוא שרעטאֿפ

 יד ךיז 'ַא* .1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"יקרעטש

 יד זיִּב טַײצ עגנַאל ַא ןטעּברא = רעגניפ

 ,ףַײטש ןרעוו ,ייוו ןעוט רעגניפ

 רעד  .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד
 ריַאפ .רעדנוזַאּב

 .ןעמעלַא ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ,טַײז א ןיא .ךיז

 .ןַײז הדוותמ 'א ךיז .יַא סעּפע ןָאט .יא ןּבעל

 ,ליטש רעד ןיא ,טַײז א ןיא --- 'ִא סעּפע ןגָאז

 עמ סָאװ ןדער :עניב רעד ןוֿפ ןושל ןֿפױא

 זַא ןייטשרַאפ ףרַאד םלוע רעד ןוא ,טכַארט

 ,טינ סע ןרעה עניּב רעד ףיוא ערעדנַא יד

 לָאמַא, ."ןלעטשּפָא יַא ךיז ךיא לעװ םעד ףיוא;

 ןענַאטשעג ךיז זיא סע .ץכעזיומעג א ןעוועג זיא

 רענעי ןיא; !ץכעזיומעג ןיא ץרפ ,"יַא ץנַאג

 -ךרעפ לשמל ,םיֿבנג ענעדיישרַאפ ןראװ טַײצ

 ,"א רעדיו רעמענּפָאראךגעװ-ןוֿפ יא םיבנג

 ,1877 ענליוו ,םינכדש ןָא ךודיש רעד ,דמא

 רעד זיא רע, -- כרַא ןעטרַאּפאו יטרַאּפַא

 וצ טּביג דנַאטש רֿפ ןעד ןשנעמ םעד רעד טָאג

 -דעי ןוֿפ םילוגלג דנוא תועונּת עלַא ןיטש רֿפ
 מײֿפּֿפמ ל"גס ךונח רוחּבה ,יייא סינפעשּב םרדוו

 יטיּבק .ג"עּת אנעה ,םייחילעּב תרגא ,זּביא

 ךיא שאװ זד ,ײַא ןכילטיא טנוא ,םלוע ןעד |

 וצ זיוא לּביא רפ טינ רימ באה ןּבירשג ריה
 .1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"ןגיל

 ,ךַאז עא ןַא .דנַאלרוק ,דל ,כרַא .ידַא ךיוא

 ךאז עיַא ןַא זיא סָאד, .ןינע רעיא ,הׂשעמ עיִא
 עא ןסעומש רימ ןלעװ םעד ןגעװ .(הׂשעמ)

 .עילַאמַאק .(ַײּפעל) דייר ,ײלָאמ רעדנא ןַא ןװדַאו

 ןיא רעמיצ סעיַא ןַא ךיז רַאֿפ ןּבַאה ָאד זומ

 ץנליװ ,סכוֿפ רעד ,ןײטשַָאלּב .ע ,"ןינַאזעמ ַא

 רמיצ יא ןייא ןיא םהיא ןמ טָאה וזלַא ,6

 1718 קעּבזדנַאװ ,תואנוצה תוארמ ,"טצעזיג



 טר'ָאּפַא

 ינוא ןהיטש טריסקַאט יַא ןילוז טעטש ןינאמ,

 יימג אשידק ארֿבחמ תונקת ,"יַא טעטש רבַײװ

 ושדחתנש ןודנולּב הלודגה ּכ"הבד םידסח תול

 -סָאמטַא רערעדנוזַאּב א ןיא, .ע"קּת תנשּב ...

 ,"עטיל רעד ןיא ,טַאמילק ןיַא ןא ןיא ,ערעפ
 ,טייק- 1957 יײנ ,1 עטיל ,גרעּבנייטש ןרהַא

 רעסױרג .לפֶע ןי .ז ,רעדז -- ר ָאּפַא
 .לעג זַײװלײט ,ךעלטיור זַײװלײט ,לּפערעטניװ
 עטצעל יד, .םעט ןקינַײװ ַא ,ןרעיוז-סיז א טָאה
 ,ןזוהָאנרעשט יד ,ץֵא יד ןעמוק לּפֹע ןשיװצ

 יַארּבַא שריה ,"לּפערעטניװ םינימ ערעדנא ןוא

 .2 ואאו לּביי ,שטיװָאמ

 .רֿפ 22 יײא 22 .ץ ,רעד -- טנעמַאטרַאּפַא
 ןעניואו .הריד (עשיטָאטשסיױרג ,עמעװקַאּב)

 ערעייז ןיא טַײל עבושח יד .יַא םעַײנ ַא ןיא

 ,"ַא ןצנַאג ַא ןטָארטעגּפָא םיאע .ןַא עכַײר
 ייצ :ךיוא צמ ןיא .'טסַאג וצ ןַאמשירפי ,עש

 ןיא ךַײלג ןייגרעּביא טציא ןלעװ רימ,, .ןרעמ
 ,"ןָאטרעּביא טרָאד ךיז טסעװ וד ,ץֵא ענַײמ

 עשרַאװ ,עקרעשוקַא ןא ןוֿפ ױדױ א ,ז .א }
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 ןוֿפ םעטסיס .ּבנ צמ .יד -- טײהטרַאּפַא

 ןוא עקירֿפַא-םורד ןיא גנולַײטרעדנַאנוֿפ"ןסַאר

 .עטרילָאק ,עצרַאװש ןגעק עיצַאנימירקסיד

 22 יא עי ,רעד -- םוי|נוטרָאּפָא
 -נירּפ ןוֿפ ןגיינוצּפָא הטיש ,לעטשנַײא ,היטנ

 ןופ ןדנַאטשמוא וצ ךיז ןסַאּפוצ ןוא (ן)פיצ

 -רעּביא ענעגייא ןגייּברַאפ סָאד .טַײצ ןוא טרָא

 עשיטילָאּפ רעדָא עשיטסיאָאגע ּבילוצ ןעגנוגַײצ

 ילַאּפ-לַאער םשל יא .יִא רעשיטילָאּפ .ןוויטָאמ
 .ִא רעשיאיײטרַאּפ .קיט

 עטכער = .סד ,עקי ,ןיי נװ .ן- ,רעד -- טסיד

 ...ןטנעמעלע עלענָאיציזָאּפָא יד, .ןיא (עקניל)

 ערעייז ןיא ךַאװש ןוא ץיִא ... רעּבָא ןענַײז
 רעדָא עשיטילַאּפ ַא ,שֿפוח ןּב ,"ןעגנורעדָאֿפ

 רָאג זיא ןרעוש .1905 ,?עיצולָאװער עלַאיצָאס ַא
 ,ראא ,יָא ןַא ,רעכַאמנצנוק ַא ,רעֿפױלרעּביא ןַא
 רעטעּברַא יד ןיִא יד ןטַאררַאפ, .1 וו 1952 ,שַאֿפ

 לװײפ ,"עיזַאושזרוּב רעד טימ ןפלעה ןוא

 -ער רעד ןוּפ ןָאילַאטשטַאּפ רעד ,זּביא ָאטיס

 ,1936 סעדא ,עיצולָאװ

 .גנוצַאשּפָא עשיַא ןַא .ידא -- שיטסיד

 ,"םזיציטּפעקס רעשיַאא .טסימ עשיָא סָאד
 טָאה טקנוּפ ןייא ןיא רעּבָא; .1912 י"נ ,ו טישז

 וצ טינ עיציּבמַא יד טַײצ קיטש ַא טַאהעג רע

 ןָאק ןיא טייטש סע ואװ טרָאד :שיַא ןעלדנַאה

 ,נירג ,יןּבעל ןכעלשטנעמ ןוֿפ טייקילייה יד

 | ,טייקק .ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 ןייק טינ טָאה סָאו .ידַא -- שיאיײטרַאּפַא

 ץעשיכיספ עצנַאג ןַײז, .ײטרַאּפ א וצ תוכַײש
 טלָאװכ ,א ןעװעג עקַאט זיא עיצוטיטסנָאק

 -װָאקרוט קחצי ,"שיאיײטרַאּפיטנַא טגָאזעג וליֿפַא
 ,111 יז ,1971 ָא"ּת ,געװ ןַײמ ףױא ,גרעבדורג

 ,טייק-

 ייא 22 .טריטרָאּפַא ,ריט- .וורט -- ןריטרַאּפָא
 .רעטנוא ,ןגָארטוצ ,ןעגנערבוצ .1 .רֿפכ2
 -טניה ידְו ייז ןלעװ סרעּפַאכ עטשרע יד? .ןגָארט

 ךעלרע טנַאה רעד וצ יז ןלעװ יַא ןוא ןַײז {ךעל

 רנַאל רעקיּברַאפריֿפ רעד' ,ץרפ ,"טקישעג ןוא
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 ןגײלנַײרַא ,ןגָארטנַײרַא .אפש ,2 ....ןרעט
 םיֿפּתוש יד, .ןריטסעװניא ,טפעשעג א ןיא

 דייר ,"סעזעּפ ןָאילימ א טפעשעג ןיא יַא ןלעװ

 ,ב1/- .(א"ּב)

 ַאֹּב .מַא (ס') ץ ,רעד -- טנעמטר ַאּפַא
 וזד .לעטָאה רעדָא זיוה א ןיא הריד ערעדנוז
 ןַא ןטַײּב .יִא ןַא ןעגניד .וּב ,טנעמַאטרַאּפַא
 .זיוה"ַא .יַא

 ,רעדנוזַאּב זיא סָאװ .יימ .ידא -- ןסרַאּפַא

 טָאה רע, .ידַא ,טרַאּפַא וזד .ןײלַא ,ךיז רַאֿפ

 ,664 ,ןַאלדנעט ,"ךורע-ןחלוש םענַא ןַײז |

 ןריטרַאּפַא +- .טפש .סס ,יד -- עטרַאּפַא
 -רעפ יד זיא יא ןַײמ ,, .רעַײטשוצ ,גָארטַײּב

 ,(א"ּב) דייר ,ײטעּברַא עכעלנעז

 -עמרַאּפ :99 .ןע- ,רעד -- ן'ַאמעטרַאּפָא
 ,אסּכה-תיּב ,טירטּפָא .טנעמַאטרַאּפַא 2 .ן'ַאמ
 :ײװָארּפ ,טעװירּפ

 -ַאּפ ,שטירָאּפוא :89 .װדַא -- שטירָאּפָא

 .טנַאה ַײּב טנַאה .:== 176: ץמחסעעצ .שטיר
 (לקנעּב א ףיוא ,ןגָאװ) ךיוּב ןיא יִא ןציז

 ,811 ,שטירָאּפוא +- |

 ליה .:=: 8: םתסקהא .ס' ,יד -- עינרָאּפַא
 סָאד ואװ ,לימרעסַאװ ַא ןיא לעטשעג ןרעצ

 רעד, .דָאר ןרעטנוא ןוֿפ ּפָא טֿפױל רעסַאװ

 סָאד ,זוילש םעד ּפָארַא גנילצולּפ טזָאל רענלימ

 ןוֿפ ןטַײז עדייּב יד ףיוא טפיולטנַא רעסַאװ

 ןֿפורעג טָאה עמ סָאװ ,ליד םענרעצליה םעד
 .תונורכז ,קינלָאר .י ,"'ַא

 -סיוא ןַא .:7//: 8/8/ס .ס' יד -- ערַאֿפַא
 ,עטיל רעקיגנעהּפָאמוא ןיא) דלעפ טרעקַאעג

 .(סעקינלעּבַארַאק ןופ ,ןדייסֿפרָאד ןוֿפ ןושל ןיא
 'ַא רעד טימ ןייג

 ,טערָאּפָא ךיז ,ךיז ערי .וטוא -- ךיז ןערָאּפָא
 .=2: ט00126 8106 042: ץמסעגנעסא

 ,ךיז ןקיטרַאפּפָא .(811 +-) ךיז ןערָאּפוא ווזד

 ױזַא ןענַאטשעגפױא זיא יז, .ךיז ןעװַארּפס

 ,פס ,"טערַאּכָא םיוק ךיז טָאה יז זַא ,טעּפש

 ךיז ןּבָאה רימ , .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג

 -נַײרַא רעדיװ ךיז ןוא הנוק ןטימ טערָאּפָא ךיג

 ןַײמ ,ץיװָארָאה קחצי ,"ּבוטש ןיא טּפַאכעג

 ןיא לָאמניײא ךיז רע טָאה, .עמשטערק סנטַאט

 "מורא טוג ךיז ,ירפ טצרָאּפָא גָאט םענייש ַא

 ,"טנַאּפשעגנַײא ןגָאװ ןיא דרעֿפ סָאד ,ןשַאװעג

 טשינ ּבָאה ךיא, .העיסנ עקיטכיל ןַײמ ,רה

 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,''ַא וצ ךיז טנעה ןייק
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 עקמייח, -- ררװ ,ךיז ןעַײרַאּפָא :ךיוא
 ןעמוק טסעװ ,רעכיג לסיּב א ךיז עַײרָאּפָא
 .שינע .ץכע- .ירדח ןיא טעּפש

 -ַאּפָא ,עקרָאּפָא :89 .ס- ,יד -- עקרָאּפַא
 לקעז 0 62 8: 28סקאג, 2ת0קסא .קיר

 "צי ,2 .םעדָאֿפ טלַאה עמ ואוו לוטשּבעװ ןּבעל
 א .קַאז א יװ סיוא טעז סָאװ שובלמ ןימ רעד

 "הליחּתכל ןַײז ןרָאלראֿפ ןיוש טָאה סָאװ שוּבלמ
 ןרָאװעגנָא טָאה סָאװ ךוש ךיוא .ןעזסיוא קיד

 ןַײז ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה, .םערָאֿפ יד
 -ערּב רָאּפ ַא ןוֿפ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,רעגעלעג |

 ,"סי'א ענעסירעצ יד ןיא ,ןכַאז יד ןיא ,רעט

 -ַאּבּפָא

 .ס"רּת ענליו ,רעגעװש ייװצ יז ,ןֹוחא .מ

 ןעגנַאגעג זיא רע זַא ןעמירַאּב ךיז טגעלֿפ,

 ס'ֵא ןיא עװקסָאמ ןייק גרוּברעטעּפ ןופ סוֿפ וצ

 ןוֿפ ןייארַאפ יפָארּפ ןופ ךוּבילֿבוי ,"(סעקַאדָאכ)

 6 ,ענליװ ןיא רעטעּברַא-רעקורד

 ,סנָאֿפלַא = יז: גטגסמס .ן" ,רעד --ש"ַאּפָא
 ךיז .(ךַײרקנַארפ ןיא) קינטלעװרעטנוא ,טידנַאּב

 -סױרַא . . . טָאה רע. .'א ןַא יװ קידהפצוח ןריֿפ

 עטכע ןוא ןִא עטכע ענעצס רעד ףיוא ןזָאלעג

 -עט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"ןעױרֿפנסַאג

 רעכערֿפ ,רעדליװ -- ץנַאטױױַא .רעטא

 .טלעװרעטנוא יד ןיא רעלוּפָאּפ ,ץנַאט-ןטעוד

 | .ןעגנערּברַאפ ן'א ואוו רעזַײה

 -ץש טשוּפָא :89 .ס- ,יד -- עינעשטשַאּפָא

 -ץגּפַא ,ןעזרַאֿפ ,::2: סמט92020ת1ס .לס .ץעינ

 יד ןוֿפ 'ִא ןַא ןעװעג זיא סָאד, .טײקנזָאל

 ןָא טלעטשעג יז טָאה טנלָאשט םעד -- עמַאמ
 ."סעילָאסַאֿפ

 .=04: סתגומאאח .לס .חדַא -- יקׁשַאּפ'ָא
 -רַאװרעּבירַא ה"ד ,יָא ןָאטנָא :קורדסיוא ןיא

 יד רעּביא לטנַאמ א רעדָא לקער א קידנֿפ

 ,לּברַא יד ןיא קידנעוטנַײרַא טינ ,סעציילּפ

 טרילַאק .שַאּפַא 2 .ס: ,יד -- עקשַאּפ' ַא
 ַא טימ זדלַאה םורַא ןדנוּבעגרעביא לכיט ןדַײז
 ,טַײז א ןיא ּפונק

 ןוא ּפַא ּברעװנָאק ןוֿפ עיצַאנינמַאק -- "ַאפּפָא
 . ןוא טפָא ךיז טפערט .יַאּב סקיֿפערּפ ןלַאּברעװ

 רעד ןיא רקיערעד) ןּברעװ לָאצ עסיורג ַא טפַאש

 עקידעמוק יד ןוא וויטיניֿפניא רעד .(ךַארּפשדער

 טַײצ ענעגנאגרַאֿפ יד ןוא ּפיציטרַאּפ רעד ,טַײצ

 יד יװ רעכעלריטַאנ ןוא רעגנירג סױרַא ןעמוק

 טֿפָא סָאװ ,וויטַארעּפמיא רעד ןוא טַײצ עקיטציא

 ץלַא יד טינ ןעגנערּב רימ .ןצנאגניא ייז ןלעֿפ -
 יז לב טָאה ּפָא לַײװ ,עטלייצעג ץוח ןּברעװ

 ןקידנערַאֿפ ךעלטנירג :טַײטַאּב ןייא רָאנ

 ןּברעװ יד ַײּב ןעז טַײטַאּב רעייז .גנואוט יד

 :תוָאמגוד .-ַאּב טימ

 ןקָעלֿפ א ןטיילג'ָא
 ןלעֿפ א ןסירגיָא
 ןקיטפעֿפִא = (ךיז) ןעגניד'ָא
 ןענעכיײציִא = (ךיז) ןטלַאה'א
 ןגָאלק'ִא . ןציײה'ַא
 ןדיילקיַא ןעגנעה'ָא
 ןּביור'ַָא ןרעדנואוו'ַא

 ןזַײר'ָא ןכַאװ'א
 ךיז ןעמיר'ַא ןרעסַאװ'ָא
 ןדערָא - ןענעֿפָאװַא
 ןענעכערא  ןעמערַאװ'א
 ןפַאש'ַא ןענערָאוװ'ַא

 ןקידלוש ָא ןעייז'ַא
 ןפָארטש'ָא ןעגניז'ַא
 ןטיש'ַא ןעניול'ַָא

 ןענַײשיַא ןטכַײל'א
 ןציש ָא ןקעליא
 ןגָאלשיא ןלָאמיָא
 ןרמשִֶא יז ןעִימיַא
 ןעקנעשִא (ךיס ןצונָא
 ןצירּפש'ַא ןעיינ'ַא

 ןבַײרשִא +  ןצּפָא



 ךיז ןערּכַאּבּפָא
 ךיז ,ּפָא ךיז ער .וטוא -- ךיז ןערבָאּכּפָא

 ןרעטנָאלּפ ,ךיז ןעיָאר ןקידנע - .טערּבָאּבעג-
 יּבר רעד טָאה,; .סעּפע ןיא רעדָא .םורַא ךיז -

 ןוא קיסעמולָאּפ ןיא רעגניֿפ יד ןָאטעגנַײרַא

 ,"העש לטרעֿפ א ןגעקַא טערּבָאּבעגּפָא ךיז טָאה
 פא ךיז רע טָאה טרָאד ףיוהלוש ןפיוא, .ליי
 -קירוצ זיא ןוא ... העש עטוג ַא טערּבָאּבעג

 ַײּב ,וָאליסורּב .נ ,"רעטעּפירדרַאֿפ ַא ןעמוקעג |

 .עיסעלָאּפ ןוֿפ ןכַײט יד

 ןסָאגַאּב-- ,ּפָא סיג- .װרט -- ןפיגַאּבּפָא
 ַא טימ יִא .ּפָארַא ןּביוא ןוֿפ ,ךס ַא ןסיגַאּב .1
 יִא .לסיּב ַא ןסיגַאּב .2 .רעסַאװ רעמע ןלוֿפ
 .רעסַאװלגענ (טימ)

 ,וטוא .טקילגַאּב- ,ּפָא קי -- ןקילגַאּבּפָא
 רימ טָאה סעג .ןַײז חילצמ קילעֿפוצ .1 -- פמוא
 ַא ןיא ןֿפָארטעג םיא ּבָאה ךיא ,טקילגַאּבּפָא

 טקילגַאּב ןצנַאגניא ,2 ."גנומיטש רעטוג

 זַא טקילגַאּבּפָא יוזַא םיא טָאה סע? .ןרעוו
 ירַאפ -- ורט ."טינ ןײלַא סע טײטשרַאֿפ רע |

 א טימ ןשטנעמ יד יִא .קילג ,דיירפ ןפַאש

 ,גנורעכעה רעסיורג

 .טרעגַאּב-- ,ּפָא רע .װרט -- ןרענַאּבּפָא
 יִא .טַײצ ערעגנעל א סעּפע ןכיירגרעד ןלעװ
 --ךיז טימ ,עיציזָאּפ ַא ,טמַא ןַא ,ןשטנעמ ַא
 טָאה קילג עטשרמולּכ סָאד; .ןרעגַאּב ןרעהֿפױא
 ."טרעגַאּבּפָא ןיוש רימ ךיז

 .ןּבָארגַאּבי-- ,ּפָא ּבָארג- .ורט -- ןּבָארנַאּבּפָא
 סָאװ ןּבָארגסױא .2 .ןּבָארגַאּב ןקידנע .1
 .רצוא ןַא יִא .לּפָאטרַאק יִא .ןּבָארגַאּב טָאה עמ

 רוטּפ .קזיה טימ ,זַײרּפ ןרעטנוא ןֿפױקרַאֿפ ,8-
 ןּבָאה רימע .הרוחס רענעגעלרַאֿפ ןוֿפ ןרעוו

 .ייז לָאז רע ,שיֿפ ךעלרוֿפ ייווצ טקישעג םיא |

 ,ייָא טרָאד

 -אּבי- ;ּבנ פמיא ,ציא .װרט --- ןסירנַאבּפָא
 עַײרֿפ סָאד .ןסירגַאּב ןקידנע .1 .טסירג
 זיא טינ יװ ,2 ,1959 לירּפַא ,א"ּב ,טרָאװ
 ןַײז וצ אצוי יּבַא ,ןסירגַאּב

 ,טרעױדַאּב-- ,ּפָא רע" .ורט -- ןרעױדַאּבּפָא
 ןוא טסולרַאֿפ ַא יִא .ןרעױדַאּב ןרעהֿפױא .1
 .ןעגנולַײװרַאפ עכעלנייוװעג יד וצ ןעמענ ךיז

 סנַאמ םעד יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןרעױדַאּב .2
 ,טֿפַאשהנמלַא ןופ ןרָא עלַא ןיא טיט

 -סױרַא ןגעװ םינּפל ,ןרעױדַאּב טשרמולּכ 3
 םישולש יד רעּביא זיּב יַא .גנורעױדַאּב ןזַײװ
 ,הנו  .,ןסעגרַאפ ךָאנרעד ןוא

 -רַאֿפ .1 .ןדָאּבעג -- ,ּפָא דָאּב .ורט -- ןרָאּבּפָא
 ןשַאװמורַא ךעלטנירג ,טוג .ןדָאּב ןקידנע
 ,"ןזאל ןדאּב ּבא 'נוא ןשעװ ּבא להָאװ ...,
 ּבַײל ןַײד, .1718 קעּבזדנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ

 טינ וטׂשֿפרד ,ןייר ןשעװ נוא יא טֿפָא ריד אוט
 ידע :גיֿפ .א/חכ ,ןויע ,"ןַײז וצ גיצעזשיוא
 לדלעװ סָאד ןדָאּבעגּפָא ... טָאה טכאנרעמוז
 ןוֿפ טקנעװשעגּפָא ,יױטיֿבוט-םוי ןקידהנבל ןיא
 םַײּב גרעּב ,"עלעּביוטש סכעלטיא רעטעלּב יד

 "נַײרַא ןעמ טגעלפ דניק ַא יִא םִַײּב| .ו רעּפעינד

 .ןֿפָאלש םוצ לטימ ַא יװ עלענַאװ ןיא ןָאמ ןטיש

 ןוֿפ ךעלטעטש ןיא ןעמ טגעלֿפ דניק ַא יַא ןכָאנ

 וינעצלַאמש ,ּפָארַא לרעסַאװ, :ןגָאז ענַײרקוא
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 יד יִא .ןדָאּבסױא זיא טינ יװ ,2 {ןףױרַא
 ,ןֿפָאלש ןגייל ייז ןוא רעדניק עטעזרומרַאֿפ

 ךיז טסולג עס. .קלח ַא ןּבעג ,ןעלדיזּפָא .8
 -םלוע' ,עש ,ײןַײז וצ רעהעג עס יװ יִא םיא רימ -.

 ריא יװ יִא יז טסולגעג ךיז טָאה םיא, .יאּבה
 ,גרעּב ,"טגײלעגּפָא סע טָאה רע רָאנ ,טמוק
 יליאװ ,טלעטשרַאֿפ .4 .| רעפעינד םַײּב
 ןַא יִא .רוסמ םעד יִא .ןעקנירטרעד (שירעגנוי
 וצ א ןענעכער .0  .זַײא ןרעטנוא עלעֿפוע
 ,ןיזיירד ,ןֿפױקרַאֿפ םַײּב זַײרּפ ןכיוה

 וצ (א = רעסַאװ טלַאק טימ (ןסיגּפָא) יָא*

 ןקיטומטנַא .גנוניימ סנטייוװצ ַא ןכַאמ טשינ

 םיא וצ ריא טמוק. .ןעלדיזנָא (3 ;ןסַײרּפָארַא
 טימ יִא ךַײא רֶע לָאז ,שיײלֿפ ךָאנ עקטַאי ןיא
 יירֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"רעסַאװ טלַאק לֿפעש ַא

 ,ןעַײרשנָא = קיװ עקטָאר(ָא)ק ןיא יָא* .וו עכעל
 / ןכַאלעצ ךיז לדוי טגעלפ לָאמַא; .ןעלדיזנָא
 ןייּב ןָאט לָאמַא ,/ ןכַאז עלַא עריא ןרעה םַײּב

 .לדוי ,סוממ ,יקיוװ עקטָארק ןיא יז יִא / קיה ַא
 אב ,ןעמענפיוא ךעלדנַײרפ-טינ =יִא סיײת*

 יָא סייה טנעקעג םיא טָאה רעצעמע,, .ןקידייל

 ,"ץרַאה סָאד ןזָאלסיױא םייהַא ןעמוקעג רע זיא

 - 3 ןאפ ,1885 ,לָאֿפי
 ןיא ךיז יִא .םי ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ

 (ןטיוט) ןטלַאק ןיא ךיז יָא* .סייווש םענעגייא
 -ַײרֿפ, ,ןקערשרעד ךיז קרַאטש רעייז = סייווש

 עמ ןוא דָאּב ַא ןיא ןַײרַא ךיז ןעמ טּפַאכ גָאט -
 רַאדנעלַאק-טלעװ סרעמָאש ,יּפָא ףיז טדָאּב

 רעװא .װעשטידרַאּב ,ז"ערּת רָאי םעז ףױא
 וד ידּכ ןדרי א ןיא ןעלדנאווראפ ךימ טעװ

 ןעמוקַאּב ןוא ןרעסַאװ ענַײמ ןיא יִא ךיז טסלָאז
 ,זּביא ןישורּבָאד .י ,"?ןּבעל עקיּבייא סָאד

 1937 װקסָאמ ,סוָאט ,סנַארֿפ לָאטַאנַא

 | - ,שינע-

 .ןעװעדָאּב +- -- ןעװעדָאּבּפָא
 ,ןזיװַאּב-- ,ּפָא זַײװ- .ורט -- ןזַײווַאּבּפָא

 ןעמ זַא יִא ןענעק טינ .ןזַײװַאּב קיטליגדנע .1
 -ייוצ ַא ןגָאלשּפָא ,ןגערֿפּפָא 2 .טכערעג זיא
 זיא רענעי זַא ןטקַאֿפ טימ יִא .זַײװַאב סנט
 ,גנ/ .טכערעגמוא

 .ןעױבּפָא +- -- ןעװָאבּפָא

 ,+- ןעלּפַאלּפּפָא וזז .רקוא -- ןעקװָאבּפָא

 -גוזַאּב-- ,ּפָא רע .װרט -- ןרעדנוזַאּבּפָא

 "נוזַאּב ןטלַאה .טַײז א ןיא ןלײטּפָא .טרעד

 .ןימ רעדנַא ןַא ןוֿפ תוריּפ ןימ ןייא יִא .רעד -
 ּפָא ךיז ןרעדנוזַאּב רעמ ץלַאפ -- ךיז טימ
 .גרעּב ,"רעזַײה עמערָא יד

 ,ּפָא עועשט- .וטוא -- ןעװעשטַארטַאבּפָא

 ַפָא טַײצ ערעגנעל א .טעװעשטַארטַאג(עג)יי | 

 -רַא רערעװש ,קַארטַאב א יװ ןצעמע ַײּב ןַײז

 ןייג ןופ םעט םעד ... סייוו {ךיא|// .רעטעּב

 -ץגּפָא רָאי סקעז --- ףוגילעּב םַַײּב ןַאּפש ןיא

 ,כַאװ רעד ֿפַא ,זױהנַײװ .נ ,"טעװעשטַארטַאּב

 ,1932 קסנימ

 -ַאּב-- ,ּפָא טכַא .ורט -- ןטפַארטַאבּפָא

 ןטכַארטַאב .ןטכַארטַאּב ןקידנע .1 .טכַארט
 ןגעװ) .2 .ןסילשַאּב ןוא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא

 רעד ןעװ, .ןרעהסיוא ,ןקוקַאּב (רעטקָאד ַא

 ךיז רע טָאה ,טכַארטַאּבּפָא םיא טָאה רעטקַאד

 ןעקמַאּבּפָא- ||

 ,"רעטומ ןַײז ןגעװ ןגערפרעד ןעמונעג םעצולּפ .
 .1943 עװקסָאמ ,סענָאּברָאק ,סנ

 ..ןעקשטַאּב +- -- ןעקשטַאּבּפָא

 אּבעג-- ,ּפָא עק  .װטוא -- ןעקַאלַאּבּפָא

 -עגנעל ַא ןעקַאלַאּב .ןעקַאלַאּב ןקידנע .טעקַאל
 ןייק טינ ןגעװ ןדער .ןדער טַאלג .טַײצ ער
 ןוא ןטיזיװ טימ ןעייג ייזס .םינינע עקיטכיוו
 ,ָאדױג .י ,"טכענ טימ געט ּפָא טעקַאלַאּב עמ

 ,4 .עגליוו ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא טסעװָאס רעד
 : .שינע-

 -עג'- ,ּפָא עּב- .ורט 8 וטוא -- ןעּבלָאּבּפָא
 ןגָאזּפָא רָאלקמוא ןוא ליטש .1 .טעּבלָאּב
 ,טרָאװ ַא ןייטשרַאֿפ טינ לָאז עמ יִא .סעּפע
 -סױרַא ךַײלג ןוא יִא .ןעּבלָאּב ןקידנערַאֿפ .2
 .ןעלּפַאלּפ ,ןעּבלָאּב טַײצ ערעגנעל ַא .9 ,ןייג
 סָאװ ןסיװ טינ לָאז עמ ןוא העש ַא רשפא יִא
 ןיא ןוא טעּבלָאּבעגּפָא עדער א; .ליװ רע

 רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"קעװַא

 יװ ,ךיג ןגָאזּפָא 0 .19233 עװקסָאמ ,וו סקיּב
 .תירחש םעד י'ַא .ןגעװ אצוי ןוֿפ רָאנ ,זיא טינ

 .שינע  .ךיז טימ ךיוא .ןשטנעּב סָאד יִא

 עשט  .װרט 4 װטוא -- ןעשטָאּכעלַאּבּפָא
 .ןעשטעבעל- :89 .טעשטָאּבעלַאּבעג- ,ּפָא
 ןעּבלָאּבּפָא וזז .2 .ןעקַאלַאבּפָא וזז 1
 .שינע .ךיז טימ ךיוא

 -(עג)י-- ,ּפָא עשט- .וטוא -- ןעשטומעלַאּבּפָא
 ןעשטומַאלַאּב- 89 .טעשטומעלַאּב
 לטעטש ןיא ןעמוק .טשינרָאג ףיוא טַײצ ןרטּפ
 װיטַאװקַא) רעטניװ ןצנַאג א ןטרָאד יִא ןוא
 ,ןטַײצ ןוֿפ

 -עג-- ,ּפָא ריד .ורט -- ןרידרַאּבמַאּפּפָא
 יִא .ןרידרַאּבמָאּב ןקידנערַאֿפ  .טרידרַאּבמָאּב
 ןָא קירוצ ןעמוק ןוא עיציזָאּפ סאנוׂש םעד
 ,21/- .שרַאמ ַא יא ,ןטסולרַאֿפ

 -עג'-+ ,ּפָא לּב" .ורט 6 ווא -- ןעלּבמַאּבּפָא
 .ןעלקַאש .2 .ןעּבלָאּבּפָא וזד .1/ .טלּבמָאּב
 םעד ןעיירד .ןעלּבמַאּב ךיז לָאז סע ,ןעלסיירט

 .ךעלגניריוא עגנַאל יד (טימ) 'ִא ןוא ּפָאק
 סָאװ סעּפע ףיוא רעגניֿפ יד טימ ןּפַאלק ּפָא .8
 .שינע- - .שרַאמ ַא יִא .ּפָא טכליה

 -ץגי-- ,ּפָא עּב- .װרט 4 ווטוא -- ןעּבמָאּכּפָא
 .סעּבמָאּב ןֿפרַאװ ןקידנערַאֿפ .1  .טעּבמָאּב
 טָאה סָאװ טנגעג ַא (ןיא) טעּבמָאּבעגּפָא ןיוש; !

 ,ײןלַאֿפנָא עשיטסירָארעט ןופ טסואוועג טינ
 ,ןלַאֿפעג טלָאװ עּבמָאּב ַא יװ ןָאט גָאז ַא .2
 סָאה ןוא ריט יד טנֿפעעג ..., .ןסירעגפיוא
 א -- ?לדיימ ַא יצ לגניי ַא :טגערפעג קיט
 עילע ,"טעּבמָאּבעגּפָא םיא ןעמ טָאה ,!לגנִיי

 ,1940 קסנימ ,נעגנולייצרעד ענעדישרַאֿפ ןַאהַאק

 .ןרידרַאּבמָאּבּפָא ווזד 9

 -עג-- ,ּפָא עװעמי .װטוא -- ןעװעמַאטּפָא
 ךיז ,ןּבעל טַײצ ערעגנעל ַא .מַא .טעװעמָאּב

 טינ ןוא רָאי ץנַאג ַא יִא .יםָאּבב א יװ ןריפפיוא

 .ךיז טימ ךױא .סרוק םעד ןקידנעראפ

 .טעקמַאּבעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקמַאבּפָא
 יד טימ ןעגנױּפָא 1 .ןעקמַאב-+- 9
 סעּפע ,2 .לדנוגינ ַא יַא .עא םַאּב-םַאּב ןעגנַאלק
 טָאה עמ סָאװ יִא .רָאלקמוא ,ליטש ,ךיג ןגָאז



 ןרישזַאדנַאּבּפָא

 ךױוא .ןעקמַאּבוצ וזד .2 .ןלייצרעד וצ
 -נעס 'ר זיּב קידלודעג ּפָא טרַאװ; -- ךיז טימ

 ,שז ,"ונילע ןעַײּפשּפָא ןוא יִא ךיז טעװ רעד
 .שינ- ערדנאפ חנ

 -(עג)י- ,ּפָא רישז  .ורט -- ןרישזַאדנַאּבּפָא
 -נַאּב א ןעמענּפָארַא ,ןעלקיװּפָא .טרישזַאדנַאּב
 (טנעה עטקידנואוװרַאֿפ יד) דנואו יד יִא .שזַאד
 .ןרישזַאדנַאּבנַײא רעדיװ (ייז) יז ךָאנרעד ןוא/
 ,גנוד
 .טַײנַאּב-- ,ּפָא ַײנַאב .װרט -- ןעײנַאבּפָא

 -רעטנוא ןַא יַא .ןעַײנַאּב ַײנסָאדנופ ,רעדיװ .1
 יַא .ןֿפָאלשעגנַײא יװ טעמּכ זיא סָאװ גנומענ

 ,םיֿפּתוש עַײנ ןע;צוצ ןטימ טֿפעשעג סָאד
 יד יַא ,לּבעמ יא .ןריטנָאמערּפָא .ןשירֿפּפָא .2
 -- ךיז טימ  .ּברַאֿפ טימ ,ךלַאק טימ טנעװ
 ,גנווא- ..רעטינרַאג א טימ ךיז יִא

 ַאּבעג-- ,ּפָא עװעס- .ורט -- ןעװעסַאבּפָא

 ,סַאּב א ףיוא ןליּפש ןקידנערַאֿפ .1 .טעװעס
 ,םיטש רעװָאסַאּב א טימ ןדער ןקידנערַאֿפ .2
 ץראה טיירּב א טימ געמ עמ, .לעפַאב א ִא

 ענרַאמכ רענלימ רעד טָאה -- ץלַא ןוֿפ ןדער
 ,ווָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינּפיק .יא ,"טעװעסַאּבעגּפָא
 ,1930 וװעלק .טייג זַײא סָאד

 ,טלָאצַאּב- ,ּפָא לָאצַאב .ורט -- ןלָאצַאּבּפָא
 -קירוצ ,סָאמ רעקיּבלעז רעד ןיא ןּבעגּפָא .1
 -ַאֹּב ,תולװע יד רַאפ םילפּכילפּכ יִא .ןלָאצ

 ןלָאצנַײא .ןלָאצַאּב ןצנַאגניא .2 .ןעגנוקידייל
 ,23/  .בוח ןצנַאג םעד יא ןוא עטַאר עדעי

 ,טצַאבעג- ,ּפָא ץַאּב .װרט -- ןצַאּבּפָא
 ,טייקשלַאפ טימ ןעניװעגּפָא (שירעגנויליואוו)

 ןוֿפ ןָאגרַאשז ןטנַאקאב םעד טרעהרעד ּבָאה'כ;

 -עג) טצַאּבעגּפָא ... סַאג ענלַאמכָארק רעד

 ,25 טוו 1964 ,רַאֿפ ,שַאּב ,ײ. . .(ןענואוו

 ,ןעמוקַאּב -- ,ּפָא םוקַאּב .ורט -- ןעמוקַאּמּפָא
 יִא .ןגירקקירוצ .ןעמוקַאּבקירוצ .ןגירקּפָא

 -סיוא יד, .ןשָארג ןטצעל ןזיּב יִא .טלעגטנַאה
 ןעװעג ןענַײז בוח םעד ןעמוקַאּבוצּפָא ןטכיז

 .ש ןליופ ,טיי ,"עּפאנק רעייז

 -עגי- ,ןקַאּבעגי- ,ּפָא קַאּב .ורט -- ןקַאּבּפָא
 טרעװ סע זיּב ןקַאּב .ןקַאּבסױא .1 .טקַאּב
 ױזַא טרָאד זיא גָאטַײּב , .סעּבלוּב יִא .קיטרַאֿפ

 ,"ייא ןַא יִא דמאז םעד ןיא ןָאק עמ סָאד ,סייה

 -ַאמ ענייש, .1895 ענליו ,ןַאטלוס רעד ,דמא

 -ייש ,/ עלעצעלּפ ַא ּפָא רימ קַאּב / עלעצעק-ענייר

 .לק ,"ץַאלּפ ַא ּפָא רימ קַאּב / ץַאק-ענײרַאמ-ענ
 יא .ןקַאּב ןֿפרַאד טינ רעמ ןוא ןקידנערַאֿפ ,2
 הצמ יִא .החּפשמ רעצנַאג רעד רַאֿפ סעקטַאל

 .סיוא זיא טינ יװ .2 .חסּפ רַאֿפ שדוח א
 ."טקַאּבעגּפָא יּבא ,ױר-ּבלַאה ךָאנ זיא'ס, .ןקַאּב

 ,ןוז רעד ףיוא סעציילפ יד יִא .ןענערּבּפָא 4

 -מוא ךיוא) ןכיג ןרַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .9
 ,טעּברַא ןיפ רעדעי ןקידנערַאפ (םענעטָארעג

 ַא ןגָאז =ןגיל .ַא יָא" .טעּברא ןַא א
 ןא ןגָאז ןָאק הטוש רעדעיג .ןגיל ןקידנוװיּכּב

 ןקַאּבוצּפָא לכׂש ןּבָאה רעּבָא ףרַאד עמ ,תמא

 געלֿפ ךיא, .20װ1966 ,רָאֿפ ,"ןגיל ןטוג ַא

 יטלַא השמ ,"אמזוג ַא יִא טייהרעניילק לָאמַא

 ,1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב ,ןַאמ

 ,רעגניפ א ךיז יִא -- ךיז טימ ךיוא
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 +-) ןעװעקָאּבסױא ווזד .1 -- ןעװעקַאּבּפָא
 ּפָא (שהלגע:לעּב) .וטוא 6 װרט .2 48
 ןגָאװ םעד (טימ) ּפָא עװעקָאּב .טַײז ַא ןיא ןקור
 ןוֿפ ןגערּב ןקיטסעֿפרַאֿפ .8 .עװַאל רעד וצ
 ךיא .רענייטש טימ ךַײט םעד יִא .ךַײט ַא
 | .ךיז טימ

 ,פָא ךיז ןעקַאּב .װחטוא -- ךיז ןענעקַאבּפָא
 -נּביױא .1 .ךיז ןענָאק- :89 .טנעקַאּב- ךיז

 ,ןשטנעמ ַא טימ ךיז יִא .ךיז ןענעקַאּב קיֿפױא
 ,טֿפַאשטנַאקַאּב ַא ןרעהֿפױא .2 .ןינע ןַא טימ
 ךיא -- .םיא טימ ןענעקאּב ךיד לעװ ךיא ---;

 ןוא םיא ןעק ךיא ןוא םיא טימ טנַאקַאּב ןיּב
 | ."ָא ךיז רָאג ליוװ ךיא

 (עג)י- ,ּפָא עינ .ורט -- ןעינַאּבַארַאּבּפָא
 ןעװענאּבַארַאּב- :פפ  .טעינַאּבַארַאּב
 זיא טינ יװ .2 .שרַאמ ַא יִא .ןקױּפּפָא .1
 טימ שרַאמ ןטלַא םעד יִא .ןעינַאּבַארַאּבסיוא

 ןקידנערַאֿפ .9 .קיוּפ ןיא פעלק עקיכליה
 עג טלָאװ עמ יװ ױזַא ,ןלייצרעד ,ןגָאז ,ןדער
 .ןעגנוזָאל עטלַא יד יִא .קיוּפ א ןיא טּפַאלק

 ,עדערלַאװ א יַא

 ,ּפָא ךיז ע(יױנ- .וטוא -- ךיז ןע(י)נַארַאּבּפָא
 ןרעװּפָא .ןיזיירד .לס .טע(יננָארָאּבעג-- ךיז

 יצשַאּב סכעלטיא ַײּב, .ךיז ןקידײטרַאֿפ .ךיז

 ךיז לָאז רע סָאװ טימ גַײצעג ... שינעפ

 סטכעלש םיא ןליװ סָאװ יד ןוֿפ יִא ןענעק

 רמָא ,דובניזײא סומינולק לאומש 'יר ,"ןָאט

 ,ב"ערּת עשרַאװ ,ישילש קלח ,לאומש

 .טלּברַאּבעג-- ,ּפָא לּב- .ורט -- ןעלּברַאּבּפָא
 ימוא ןוא ךיג ףױא .1 .ןעלּברוּב-- 9
 'ַא ןגָאז וצ טָאה עמ סָאװ יִא .ןגָאזּפָא רָאלק

 .ןעּבלָאּבּפָא ,ןעלּפַאלּפּפָא 2 .ןענעװַאד סָאד
 ןעלגנַאר ךיז ,ןערָאּב ךיז :ךיוא -- ךיז טימ

 .טנעה יד ןּבעג ךיז ןוא ךיז יִא .ןרעהפיױא ןוא
 ,שינע-

 .טגרָאּבעג- ,ּפָא גרָאּב .ורט -- ןהרַאּבֿפָא

 םעד ןלָאצַאּב טנַײה .ןגרָאּב ַײנסָאדנוֿפ ,רעדיוו

 - רָע  .בוח םעַײנ א יִא ןגרָאמ ןוא בוח
 ,רעיֶא רעקידנעטש א ןַײז

 -רַאג) .טרַאּבעג- ,ּפָא רַאּב .ורט -- ןרַאּפּפָא

 .לעפ ַא ןוֿפ רָאה ןעמענּפָארַא ,ןקינײרּפָא (ײרעּב

 ,לכלעֿפ א יִא

 ,טערַאּבעג-- ,ּפָא ער .ורט -- ןערַאּבּפָא
 ,טַײצ ערעגנעל א ןערַאּב .ןערַאּב ןקידנע .1
 יַּפָא .90 .הנוק ַא יַא .רחסמ ןיא ןעלדניװשַאּב .2
 ,ןירגלקנוט ףיוא יִא .סנגיל טימ ןייג .ןרַאנ

 ,"טלעו עצנאג יד ּפָא טערַאּב . . . רעגולק אזא;

 םיא ערַאּב ,ןגרָאמ יִא טינ ךיד לָאז רעע .גרעּב

 -ןצ רימ טסָאה; .שירעגנויליואו ,"טנַײה ּפָא

 ןענַײז ואװ .ןישַאמיינ ַא ,דָאמָאק א טגָאזעג
 ַאּביל ,"?טערַאּבעגּפָא ?ךימ טרַאנעגּפָא ?ייז
 ,2 עװקסָאמ ,ספינש רעד ,זביא יקסרימ

 .ןערולשּפָא .ן(עװע)צינּפָא .דגֹּב א ןגָארטּפָא .4
 .ןֿפָאלשַאּב ,ןענַאמַאּב .לואװ ,0 ןרעדולשּפָא
 | ,דיומ א יַא

 טָאה ןרָאי יד טימ :41 םוצ -- ךיז טימ

 םוצ .טערַאּבעגּפָא ןצנַאגניא לטנַאמ ןַײז ךיז

 ױּבּפָא

 ,קרעט רעלַאמעטַאװג ַא טימ ּפָא ךיז ערַאּב ; 3

 הרונמ א טימ) רָאּבָאס ץיּפש ןֿפױא קידנטַײר

 ןוא (טנַאה ןיא דימּת'רנ ַא טימ ,ענעשעק ןיא

 -- 'תעדל תיארה הֹּתַא גָאט ַא לָאמ ַײרד גָאז

 ילױאװ ,"ןסַאטוק טימ רעדניק ןּבָאה וטסעװ

 ,.שינע)  .(שנוװָאק) ,יײרעלדיז ,שירעגנוי

 ךיז ,ּפָא ךיז ער  .װטוא -- ךיז ןערַאּבּפָא
 ןרעװּפָא .ךיז ןעלגנַארּפָא ..לס .טערַאּבעג-

 לסיּב ןייק ןדִיי ףיוא טָאה רעטניװ רעד, .ךיז

 רענייק ןםיא| טימ ךיז ןעק עמ ןוא טינ תונמחר

 יינשזיװילארׂשי תיּב ,ןַאשּפָא לצרעה "יַא טשינ

 ץנַאג א ךיז יִא .1930 טעגיס ,ףיוה סייּבר רעצ

 ,הנויח ףיוא ןּבָאה טינ ןוא ןּבעל

 -ץג-- ,פָא טשרַאב .ורט -- ןטשרַאּבּפָא

 ןקינײרּפָא 1 .,ןטשרעּב -- :ךיוא .טשרַאּב
 ןטשרַאּב ךעלטנירג ןקידנע .טשרַאּב ַא טימ

 -עצ יד טשרַאּבעגּפָא ,ןשַאװעגנַײא ךיז ןּבָאה;
 ןטשרַאּב .2 .1863 ,ַאּפָא ,"רעדיילק עטשטיינק
 ןכלַאקּפָא ,ןרימשּפָא .8 .טַײצ ערעגנעל ַא
 --ךיז טימ .טנעװ יד יא .טשרַאּב א טימ עא
 ךיז טָאה ןרָאי יד טימ, .ךיז ןּבַײרּפָא :ךיוא
 ,"טשרַאּבעגּפָא ןצנַאגניא דגּב ןַײז

 -ץעגי- ,ּפָא עװעש .װרט -- ןעװעשַאבּפָא

 -רעמזעלק) .טלעג = ׁשַאּב 22 .טעװעשַאּב

 ,טַײז ַא ןיא ןגײלקעװַא (שירָאיטקַא ,ןושל

 א יִא .ןרָאּפשּפָא ,ןשטעוװקרַאפ ,ןענעקיילרַאפ

 רעד ןוֿפ יִא ןסיװ טינ לָאז עמ ןשָארג רָאּפ

 'עדייּפפ רעד ןוֿפ יַא .ךיז ראפ רעלוט א ּבַײװ
 ,קנעש ןיא ןײגנַײרַא ןוא

 יַאֹּב .קינַאזרעּפטירד ,װטוא -- ןרעשַאּמּפָא
 תמאּב ,טכירעגמוא ,טרעשַאּב-- ,ּפָא טרעש |

 ַא פָא ריד טרעשאּב סע זַא, .ןַײז טרעשַאּב
 ןגעװ זד ."ןפױלטנַא טינ םיא ןופ וטסעװ ,קילג

 ,קילגמוא ןַא

 .וחרט 6 וטוא ןזענעכדַאּב ...} -- ןענהדּמּפָא
 .ןענחדּב ןקידנערַאֿפ .1  .טנחדּבעג -- ,ּפָא ןחדֹּב
 ,ןענחדּב .ןחדּב ַא ןַײז טַײצ ערעגנעל א .2
 רעטכיד א זיא רע, .רעדיל עטכעלש ןּבַײרש
 רעכיּב סקעז טנחדּבעגּפָא ןיוש ,שזַאטס ַא טימ
 ,(י"נ) דייר ,"רעדיל טימ

 עקדּב .װרט ןזעקדַאּב ...| -- ן(ענ)עקדּבּפָא
 -עקדּב-- ,ןקדוּב-- :89 .טעקדּבעג-- ,ּפָא
 טָאה טחוש רעד, .ןעקדּב ןקידנע .1 .ןעֹוו
 ערעגנעל א ןעקדּב .2 .טעקדּבענּפָא ןיוש
 ןוֿפ טלעג ןעמענסיורַא ,ןענעֿבנגַאּב ,8 .טַײצ
 -עגֹּפָא םיא ןעמ טָאה דירי ןֿפױא, .ענעשעק
 רעד טימ עלעטַײּב סָאד ןעמונעגוצ ,טקדֹוּב
 ,"גנוזייל

 ,טרעשטוּבעג י-- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעשטובּפָא
 נָא קרַאטש .:2 2: 0600 = ֿבצק .מַא

 ןַאגילוכ םעד יִא .ןגָאלשעצ ,רענייּב יד ןכערּב

 .ןעניר לָאז עכוי עטיור יד זַא

 טַאטלוזער רעדָא טקא .ןעי ,רעד -- ובּפָא

 קיטכירֿפױא קידנֿפלעה טשינ; .ןעיוּבּפָא ןופ

 ערעזדנוא ייז ןפלעה ,דנַאל ןוֿפ יִא םעד

 ליפשַײּב םוצ ,זּביא ןַאמרעטוג .י ,"םיאנוׂש

 ,גנוא .1952 עשרַאװ ,עועלפ
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